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  قدردانی از فداکاری و شھامت

  تبجيل روز شھداء

مردم ما نيز از . ميکنند ی عاليی دارند که بدان ميبالند و ُمباھاتملل و نَِحل عالم ھمه، ارزشھا

از  کوتاهدرين نوشتۀ . انداز چنين ارزشھای وا1ئی برخوردار بوده  قديم تا به امروز روزگاران

 "فداکاری و شھامت"تا را برجسته ميسازم؛ يکی دو م مافرھنگی مردوا1ی ميانۀ تمام ارزشھای 

ملل ديگر ھم جای پای ای ھالبته اين دو مقوله در فرھنگ .را "قدردانی و ازجگزاری"گری را و د

  .دارندو استوار ثابت 

شايد ترکيب  ،بتوان يافت "ايثار"بھترين معنای سياسيی که در زبان دری برای کلمۀ عربی 

عملی  را نامند که يک  "فداکاری". است "ايثار"با1تر از کلمۀ  "فداکاری"اما . باشد "فداکاری"

کسانی که ظرافتھا و باريکيھای زبان دری را درک کرده . از خود به وديعه ميگذارد "فداکار"

اسم  "فداکاری". دارد "فداکاری"مرتبه ای به مراتب پائينتر از  "ايثار"مقولۀ ميتوانند، ميدانند که 

وند س آپ و  "فدا"ترکيب دری متشکل از  "فداکار"ساخته اند و  "فداکار"ه از مصدری ست ک

ر به کسی اطOق گردد که کارش فداکردن حيات و ھستی خود بخاط "فداکار". است "کار"فاعلی 

  .سات استخاطر مقدّ ه ديگران و يا ب

ه مراتب با1تر خشک و خالِی عربی نيست و مرتبه ای ب "ِتقدير"عادل ھم مُ  "قدردانی"ھمين قسم 

کسی اطOق ميگردد، که قدر و  به "قدردان"و را گويند، " قدردان"عمل  "قدردانی". از آن دارد
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ترکيب  معادل نتوان را که معنائی بس بزرگ دارد، "قدردان"!!! را بداند پاس کسی يا امری

و چنان که است  "قدردان"نقطۀ مقابل " ناسپاس". گذاشت "تقدير کننده" فاعلی عربی ــ دریِ 

 .منفور اجتماع است "ناسپاس" شخصِ  دانيم

  :، ميرويم به اصل مطلب و ميبينيم کهاعظمتدو لغت ببعد از شرح مختصر اين 

نشان داده و جان خود را فدای " فداکاری"از خود ما  لتمميانۀ اگر از يک طرف افرادی از 

، در طرف ديگر مردم خود را مييابيم که کرده اندو اھداف عالی انسانی مردم و وطن و آزادی 

از ياد تاريخ اوراق با قدردانی ياد ميکنند و ھرگز نميگذارند که فداکاران اعمال قھرمانانۀ از 

ھانيھا و از چنين ياددِ  سينۀ بی کينۀ تاريخ پر است د؛ وگردلی خاو جانبازان مبارزان و فداکاران 

  !!!و يادبودھا يادآوريھا

O2012را در صفحۀ بيست و دوم می  "افغانستان مردم ھانی از شھدایکانون ياددِ "ن وقتی اع 

ر به را مفتخِ پورتال می  25صفحۀ سپس و خواندم،  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

مقيم  قدردانگرامی و بر خود باليدم که افغانان م؛ ديد مبارزان جانبازشش نفر از عکس نشر 

وری و رده و روزی را جھت يادبود و يادآاز سنت نيک نياکان خود پيروی ک تورونتوی کانادا

شايسته بجای و و چه انتخاب . داده اند اختصاصخود تاريخ ان نثارتبجيل از فداکاران و جان

صادف است با روز شھادت جوزا را بدين مناسبت تخصيص داده اند، که مُ  ھژدھمايست که روز 

مردی که به ؛ "نیمجيد کلکا"اعنی روز شھادت ؛ عاصر مامُ  يکی از فداکارترين مردان تاريخ

  .مقاومت و مبارزه توانش خواند اسطورۀسمبول و حق 

جانباز و ھزاران تمامی آن قدردانی از  يت امرشھداء در واقع و يادآوری ازيادبود و يادِدھانی 

دان تاريخ آنھا را وجروزگار گذشته و  صحنۀدر طول ست، که ما گمنامبی نام و فداکار نامدار و 

   :ه باشدنبردھم خود کرده است، ولو در ظاھر کسی از ايشان نامی  کوبِ ثبت اوراق زر

  يرمردان، سپاھيان گمنام مايند،اين شيرزنان و ش

  !!!ت نثار شان بادکه ھزاران درود و تحيّ 

  

   


