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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs  جانبازان

  
  موسوی

  ٢٠١٣ جون ٠٨
  

  شھيد و قربانی
  به بھانۀ روز شھداء

  
ی ھر کشته آن  و برابه بار معنائی آن انديشيده» شھيد«خالف گذشته ھای دور، که مردم افغانستان حين استفاده از کلمۀ 

را به کار نمی بردند، به دنبال فاجعۀ خونين ثور و سرعت حرکت ماشين کشتار آن رژيم که در نوع خود نه تنھا در 

، به مانند ساير کلمات که ورد بگيردافغانستان بی سابقه بود، بلکه در جھان نيز می توانست در رديف اولين ھا قرار 

که نمی » سياف« به شاخی باد گرديد که حتا زمانی يک تن از قومندانان چرسی چنانھم » شھيد«، کلمۀ شدزبان مردم 

ساخته » شھيد«را » چلمش«خواست افراد عرب وھابی را با خود ھمراه داشته باشد، يک تن از آنان را به جرم آن که 

  .ش وارونه فرستاده بودکه بند نافش با وھابی ھا يکی بوده و است، گزار» سياف«و جھت اغفال بود، به قتل رسانيده 

عدم دقت در استفاده از اين کلمه و بار معنائی آن، تنھا به استفادۀ افراطی از آن نينجاميده، از آنجائی که افراط و تفريط 

کسان ديگری که در خبث طينت و وابستگی آنھا به استعمار ديگر به ر دانست، گدي را می توان زوج ديالکتيکی يک

و احتراز از استفادۀ آنھا » شھيد«، اين امکان و زمينه را مساعد نمود تا اينجا و آنجا با حذف کلمۀ ھيچ شکی باقی نمانده

 و توھين آن شھداء گام گذاشته چنان قيافه بگيرند که گويا آنھا تنھا برای شھدای پاکباز ميھن، به نحوی در جھت تحقير

تصميم بگيرند؛ ادعائی » شھادت«مردم و نايل شدن به درجۀ کسانی اند که حق دارند، به درستی و يا نادرستی مبارزات 

  .، پستی، غرض و احياناً نادانی مدعی چيز ديگری را بازتاب نداده و نخواھد دادکه به جز دنائت

باز ھم به پيشواز روز شھداء می رويم، تصميم برآن گرفتم تا فھم و برداشت خود را از کلمۀ که به ھمين دليل، اينک 

، روشن است که از ھر نوع بحث تکميلی، اصالحی و انتقادی مت خوانندگان گرامی پورتال تقديم دارمخد» شھيد«

  .استقبال خواھم نمود

خالف تصور برخی ھا که آن را به صورت مطلق يک مفھوم مذھبی فکر می نمايند، ھيچ ربطی به » شھيد«مفھوم کلمۀ 

وشته می توانيم از آن روزگاران قديم تا اکنون در تمام زبانھا، مذاھب رأت نج همذھب و يا اين دين و يا آن دين نداشته، ب

 کاربرد و استفادۀ خاص خود را داشته، ھريک از مدنيت ھا بنا برداشت ھای فکری و اعتقادی شان، برای و مدنيت ھا

. ايشان قايل شده اندعلل و انگيزه ھائی را مطرح نموده، بر مبنای آن مقام خاصی را نيز به » شھادت«رسيدن به درجۀ 

کلمات مشابه آن را در زبانھای انگليسی و  چند از ديد اسالم، یکه اينک در ذيل به صورت مختصر ضمن تذکر نکات

  .المانی نيز ديده، بحث ما را پی می گيريم
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به ھمين آمده است، مگر بايد متوجه بود که » ھود و شھادتش« ھرچند در اساس کلمه ای است عربی که از»شھيد«کلمۀ 

 اين مگر، مورد استفاده قرار نگرفته استبه مفھومی که ما اينک به کار می بريم شکل مفرد آن در جملۀ کلمات قرآنی 

  :قرآن آمده است، چنانچهدر با معانی متفاوت  بار چندآنھم صرف برای » شھداء«کلمه به صورت جمع 

  ٦٩ آيت - )٤(ة النساءسور

يِقَني َوالشَُّهَداء َوالصَّاِحلَِني َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيًقاَوَمن يُِطِع الّلَه َوالرَُّسو    – َل َفأُْولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم الّلُه َعَلْيِهم مَِّن النَِّبيَِّني َوالصِّدِّ

با ] يعنى[ كسانى خواھند بود كه خدا ايشان را گرامى داشته ۀو كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند در زمر«

  » و شايستگانند و آنان چه نيكو ھمدمانندشھيدانپيامبران و راستان و 

 دستوری در اميدوارم آنھائی که گاه و بيگاه منکر زن ستيزی اسالم و کتاب مقدس آن يعنی قرآن می گردند، با دقت-

در لم انداخته است، به مثابۀ عالمت جمع مذکر، اناث را از ق» ن«و» ی«محتوای آيت فوق که در تمام موارد با آوردن 

  -  حکم خويش تجديد نظر نمايند

» شھداء«چگونگی موجوديت در ھمان طوری که از محتوا و مطالعۀ آيت فوق بر می آيد، قرآن بدون آن که 

خصوصياتی را ذکر نموده باشد، فقط بر مرتبت آن اشاره نموده است، در نتيجه به استناد اين آيت نمی توان گفت و 

  . از ديد قرآن چه کس و يا کسانی می باشند»شھيد«نوشت که 

  : باز ھم به آيات ديگری از قرآن مراجعه می کنيمخصوصياتیچنين يافتن جھت 

  

  ١۵۴ آيت –) ٢(سورة البقره

 َوَال تـَُقولُواْ ِلَمْن يـُْقَتُل ِيف َسبيِل الّلِه أَْمَواٌت َبْل َأْحَياء َوَلِكن الَّ َتْشُعُرونَ 

  »دانيد اند ولى شما نمى شوند مرده نخوانيد بلكه زنده  خدا كشته مىو كسانى را كه در راه«

  

 ١۶٩ آيت –) ٣(سورةال عمران

ْم يـُْرَزُقونَ    َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلواْ ِيف َسِبيِل الّلِه أَْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َرِِّ

  »شوند اند كه نزد پروردگارشان روزى داده مى لكه زندهاند مرده مپندار ب ھرگز كسانى را كه در راه خدا كشته شده«

با عرض پوزش خدمت آن عده از خوانندگان گرامی که شناخت شان از قرآن و آيات قرآنی عميق تر و ھمه جانبه تر از 

ک نموده، اين قلم می باشد، با تأسف در تمام قرآن من مطلب ديگری نيافتم تا بتواند ما را در بحثی که پيش گرفته ايم کم

داشته باشد، بيان بدارد؛ ھرگاه چنان خوانندگانی به آيات ديگری که » شھيد« خاصی را که می بايد يک معيار ھای

د شان را در بحث جھت ايضاح بيشتر مطلب خير مقدم می و، ورباشد، برخورده باشندمورد نظرھندۀ مطلب دتوضيح 

  .گويم

به غايه و علت کشته شدن و مرتبت چنان کشته ای به صراحت جع در دو آيت متذکره در فوق، با وجود آن که را

اين فقط . ناميد» شھيد«، مگر ھيچ نوع تذکر صريحی نرفته است که چنان شخصی را می توان صحبت شده است

 آيت را در ٣ که آن است» بيننده«و » ناظر«، »شاھد«به معنای » شھيد«کلمۀ برداشت ھای گسترش يافته از مفھوم 

  .ياد نمايند» شھيد«در راه خدا را » کشته شدگان« ھم قرار داده، حکم بر آن صورت گرفته تا ارتباط

از تاريخ و به که ، چه تا جائی بيفزائيم که ما در اين جا آگاھانه از آوردن احاديث خودداری ورزيده ايمبود بيجا نخواھد 

نيامده بود، از طرف محمد پيامبر بدان مفھوم در قرآن با آن که » شھيد«ويژه تاريخ برخی از احاديث بر می آيد، کلمۀ 
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از طرف گويا » سيد الشھداء«بار ھا ذکر شده و حتا لقب و چه بعد از آن کاکايش، » حمزه«اسالم چه قبل از کشته شدن 

  .گذاشته شده است» حمزه«خود پيامبر بر

جماع تمام فرق اسالمی در تشريح آن دو از اھميت خاصی برخوردار است، به تقريب ا» شھيد«آنچه در توضيح کلمۀ 

 ٦٩و رسيدن به درجۀ شھادت می باشد و به ھمان سان، پيوند آن دو آيت را با آيت » در راه خدا کشته شدن«آيت يعنی 

  . دانستن است» سورۀ نساء«از 

ل که آدم پرگو و نبايد نا نوشته گذشت از آن جائی که فقھای اسالمی ھريک در جای خودش به تعبير زيبای مردم کاب

 بوده اند بلکه در پشت و رو کردن کلمات »مرزای االشه«می ناميدند، بدون استثناء نه تنھا » مرزای االشه«حراف را 

بيرون داده  ھم حرفھا و تقسيم بندی ھای خاص خودشان را »شھيد«، به ارتباط و دارند  داشتهدست درازیو مفاھيم نيز 

  .می باشد» شھيد حکمی«و » شھيد حقيقی«به » شھيد«، تقسيم ان انقسامی ؛ چنانچه يکی از موارد چناند

شھيد «و به ارتباط » آن مسلمان طاھر و بالغی است که به ظلم به قتل رسيده« می نگارند »شھيد حقيقی«در تعريف 

  .»ن وفات يابد و استسقاء و امثال آو آن مسلمانی است که در وبا و طاعون و يا در تب و اسھال« می نگارند» حکمی

ه شد، می بينيم اين کلمۀ وارد شده از زبان عربی در  نگاشتمختصراً به منشای اين کلمه و ارتباط آن با قرآن که اينک 

  .بين دری زبانان به چه معنائی می باشد

کلمه در بينيم که وی برای اين به خاطر احتراز از زياده نويسی، در اينجا قلم را به دست عالمه دھخدا داده و می 

  :نگھای مختلف چه معنا ھائی را پيدا نموده استفرھ

آنکه . کشته شده در راه خدا). مھذب االسماء) (دھار) (ترجمان البالغه . (کشته در راه خدا) ع ص ، اِ ] (شَ   [ .شھيد«

اه خدای بدان کشته شده در ر). يادداشت مٔولف . (کشته شده بی قصاص و ديت . به شھادت دست يافته بود در راه خدا

تعالی و فرشتگان او شاھدند ازبرای او ببھشت يا آنکه او از هللا جھت که مالئک رحمت او را حاضر شوند يا آنکه 

جملهٔ  آن کسانی است که شاھدی از آنھا طلب کرده خواھد شد در روز قيامت بر امتھای گذشته ، يا آنکه افتاده است بر 

از کشاف ) (از منتھی االرب . (ج ، شھداء. ر است نزد پروردگار خدای راشاھدة، يعنی زمين يا آنکه زنده و حاض

کشته شدهٔ  بی گناه يا ). ناظم االطباء. (کسی که در راه خدا و در راه خدمت بمدينه کشته شده باشد). اصطالحات الفنون 

  »:) غياث اللغات . (در راه خدا

منتھی .( امين در شھادت) // غياث(،)مھذب االسماء)(الغهترجمان الب)(دھار()منتھی االرب.(گواه« : و ھم چنين 

دانا به ھر چه  // ) االسماءمھذب(،)ترجمان البالغه(،)منتھی االرب. (حاضر) // از آنند راج(،)ناظم االطباء(،)االرب

  »...نامی از نامھای خدايتعالی که ھيچ غيبی بر او پوشيده نيست ). مھذب االسماء. (بنده کند

  »١٢٨٩٧ - ١٢٨٩٦ صفحات – جلد نھم - ١٣٧٣ – چاپ اول از دورۀ جديد - ت نامه لغ-دھخدا«

و ابعادی را که احتوا می نمايد در زبان عربی و برگردان آن به دری » شھيد«تا حدودی به معنای لغوی کلمۀ که اينک 

  :د، به چگونه آمده استن مدنيت و مذھب ديگری را می نماينا که بيپراختيم، می بينيم که اين کلمه در ساير زبانھا

 که يکی از فرھنگ ھای معتبر زبان انگليسی در کانادا می باشد، در صفحۀ» ِگگ کندين ديکشنری«فرھنگ لغت در 

 : ستون اول چنين می خوانيم٧٠٤

  

Martyr: n., v. –n.  
1: a person who chooses to die or suffer rather than renounce his faith; a person who is put to 
death or made to suffer greatly for religion or other beliefs. Many of the Christians were 
martyrs.  
2: a person who suffers great pain or anguish. 
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3: a person who puts on a false appearance of suffering in order to attract sympathy or 
attention. 
 

  :به ھمين سان در فرھنگ ھای زبان المانی می خوانيم
 
Mär·ty·rer, Mär·ty·re·rin der <Märtyrers, Märtyrer> eine Person, die aus religiösen 

oder politischen Gründen wegen ihrer Überzeugungen getötet wird Dieser Heilige 

starb als Märtyrer., Er wurde zum Märtyrer gemacht 

 

به دست آورديم، می توانيم » شھيد« زبان مختلف به ارتباط مفھوم کلمۀ ٣ معنا ھای متعددی که از با در نظرداشت

  :بنويسيم

  :به کسانی می توان گفت» شھيد«

  .دن ابائی نداشته باشانشتن جانش، تعقيب نموده جھت تحقق آن از گذپيش گرفته انددر  آگاھانه و ھدفمند راھی را که -١

  .غرض از رفتن تا پای شھادت، انجام يک وجيبۀ مذھبی، ملی و يا ھم اجتماعی باشد -٢

به فعاليت خود آغاز نمود، ما به »  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد«تالبا در نظرداشت ھمين ويژگی ھا بود که وقتی پور

افتتاح » جانبازان«تی را زير ھمين عنوانمساوی دانسته، ساي» جانباز«، معنای آن را به دری به »شھيد«عوض کلمۀ 

نموديم و با دقت تمام کوشيديم ضمن حرمت گزاری به تمام قربانيان تجاوز ھای پيھم اشغالگران، و ارتجاع سياه، 

   .که ھمان قربانی را می رساند، تفکيک نمائيم» جانباخته«را از » جانباز«

کامالً روشن و آشکار مگر ه ک» مذھبی و ملی«اصل اول يعنی به ارتباط دومين ويژگی، می توان نوشت که خالف دو 

باشد، ابعاد وسيعتری » وجيبۀ اجتماعی« زمان محدودۀ آن کوچک و باريک است، در قسمت سوم که انجام يک در عين

 داشته در يک کالم شامل تمام پراتيک اجتماعی انسان اعم از مبارزۀ طبقاتی، مبارزۀ توليدی و آزمونھای علمی می

  .گردد

طبقات از بين بردن به تعبير ديگر، وقتی انسانی دريک جامعۀ طبقاتی و يا مستعمراتی تصميم می گيرد، تا جھت 

 تحقق اھدافش از ايثار خونش دريغ نورزد، چنان به منظورجوامع مبارزه نموده استعمارگر و يا استثمار گر در آن 

 دادن نفقۀ زن و اوالدش را به مثابۀ وجيبه و فرض خود است، وقتی کارگری که» شھيد«فردی بعد از کشته شدن

» خوازه«شناخته، انجام کارش را به مثابۀ بخشی از تعھد اجتماعی اش در قبال جامعه می داند، در جريان کار از باالی 

توری که کار در يک البراکه است و يا ھم وقتی يک دانشمندی با آگاھی از اين » شھيد«به زير افتاده جان می بازد، 

، ممکن است با خدمت در آن برای ميليونھا انسان صحت و سالمتی، رفاه و آسودگی، پيشرفت و ترقی بار می آورد

خطراتی مرگ آفرين ھمراه باشد، به کار می پردازد و در جريان يکی از آزمايشات روزانه يا به اساس انفجار و يا ھم 

  .است» شھيد«ان می بازد، به اساس مصاب شدن به ميکروبی غير قابل عالج ج

دو عنصر اساسی نخست حرکت آگاھانه و ھدفمند فرد مورد نظر و در » شھيد شدن«و » شھادت«در يک کالم برای 

  . پاکی و قدسيت ھدفی که به منظور آن فردی جان می بازد، شرط حتمی به شمار می رودثانی

  !خوانندگان نھايت عزيز

سيديم، حتماً به ذھن تان خطور نموده است که پس حساب صد ھا ھزار نفر از فکر می کنم وقتی به اين جای مطلب ر

که به وسيلۀ نوکران روس، ارتجاع سياه مذھبی و اينک امپرياليزم جنايت گستر امريکا، بدون آن که ھموطنان ما 

ين مناسباتی را داشته و يا حتا عزم و ارادۀ مبارزاتی به منظور تغيير چندرتقابل با دشمنان ميھن قرار داشته باشند 

  نيستند پس چه ھستند؟؟» شھيد«، ھرگاه به خون کشانيده می شوندباشند، در خواب و يا ھم زمان اشتغال به کار ديگری 
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قربانی غارت گری «، »قربانی فاشيزم«، »قربانی استبداد«، »قربانی ستم«، »قربانی تجاوز«به نظر من چنين افرادی 

  .اند» و چپاول

گر چنين افرادی سخت مظلوم و کامالً بی موجب به خون کشانيده می شوند، قاتالن و مسببان مرگ آنھا به تعبير دي

 بيرحم، جنايتکار و قسی القلبی اند که از ريختن خون بيگناھان دريغ نمی ورزند، آنھا قربانيان بی گناھی اند که یانسانھا

ھا به خاک می غلتند، مگر با تأسف در جمع شھدای ملت از ماھيت جنگ، به ميليونھا تن از آننظر صرف در ھر جنگ 

کشته شدن آنھا، اين آنھا نبوده اند که مسير مبارزه را انتخاب و آگاھانه جھت در و يا مردم محاسبه نمی گردند، زيرا 

  . گرفته است و آنھا را قربانی شواز مرگ شتافته باشند، بلکه اين مرگ است که به سراغ آنھا رفتهيتحقق اھداف شان به پ

 سال اخير ٣۵صد ھا ھزار کشته ای که در افغانستان طی با تذکر مطالب باال، ھرگاه خواسته باشيم تمام اين نوشته را بر

شھيد نشده و نمی شود، بلکه به » چلمی«به خون کشانيده شده اند، تطبيق نمائيم خواھيم ديد، که نه تنھا ديگر ھيچ 

مان، کاسبکار سياسی و مستعفيانی از انقالب و مبارزه بوده اند که کمترين ارادۀ ، چلی، روشنفکر بی ايھزاران مال

مبارزاتی جھت تغييراوضاع نداشته اند و ھرگاه دولتھا آنھا را به حال خود می گذاشتند، يا تا ھنوز به دعاگوئی آنھا 

 سر از ...ف گونه ھا و اصسپنتا گونه ھا، و، ااشتغال می داشتند و يا ھم به معامله و آرايش رژيم پرداخته، دادفر گونه ھا

ھيچ آفت نرسد « بيرون نموده به شکلی از اشکال در خدمت استعمار قرار می گرفتند و يا ھم زير عنوان آستين استعمار

  .بر باالی زمين خود به استثمار دھقانان بی زمين مصروف می بودند" گوشۀ تنھائی را

، موقعيت و مقام آن در تاريخ تا حدودی روشن شد، می آئيم به اين » جانباز« ھمان  و يا»شھيد«وقتی منظور ما از کلمۀ 

    ؟؟نمايندجنبش انقالبی کشور توھين می شھدای شھدای ملت و مردم به خصوص  چه کسانی به سؤال که 

ده ايم جھت جھت پاسخ دادن به چنين سؤالی ھيچ نيازی بدان نيست تا زحمت کشيده، اسامی کتبی را که به چشم ندي

مرعوب ساختن طرف مقابل لست نمائيم، بلکه کافيست به کشور خود و موضع گيری ھای سياسی و طبقاتی افراد حکم 

باز ھم قضيه را مشخصتر .  که آن فرد در کجا ايستاده و با چه کسانی ھم ھويت می باشدکننده دقت نمائيم، تا معلوم شود

  : ه توھين کنندگان به آنھا در کجا و در کنار چه کسانی ايستاده اندساخته از چند فرد نام برده، می بينيم ک

، داکتر فيض احمد، مينا، قيوم رھبرو ساير جانبازان مردم صادقعلی ياریداکترمجيد کلکانی، بشير بھمن، : زنده يادان

  .افغانستان را در نظر می گيريم

اعم از ا مباح دانسته به قتل آنھا اقدام نمودند، قاتالن آنھا اولين طيفی که به شھادت آنھا باور مند نبوده و خون آنھا ر

 رنگين نمی ،چه ھرگاه بدان نتيجه نمی رسيدند، دست شان را به خون آن قھرمانان. می باشندماندھنده و اجراء کننده فر

  .ساختند

اف خود دانسته، بر پايۀ تقدسی طيف دومی که آنھا را شھيد و يا جانباز نمی دانند، کسانی اند که اھداف آنھا را ضد اھد

، آنھا را واجب القتل و مباح الدم دانسته، از کابرد کلمۀ شھيد در مورد آنھا اباء می ورزند، از  اندکه به اھداف خود قايل

 به اصطالح چپ افراطی، مائويست، دشمن سويتيزم،  آنھا را ھا پرچمی ھا و اخوانی ھا؛ که اولی–جمله تمام خلقی 

 کوشش به عمل آوردند، تا آنھا را به خون بکشانند و دومی ھا آنھا را ءاتل و جنايتکار دانسته، با تمام قواتروريست، ق

 به دانسته از آن مسلمانان ،را» شھيد« کلمۀ القامل انديشه ھای بيگانه دانسته، اطکمونيست، ملحد، مشرک، مرتد، ح

  .زعم خودشان کاربرد آن را به کافران مجاز نمی دانند

يف سوم آنھائی اند که اينگ از طرف استعمار اجير شده و با تمام قواء می کوشند به جای پاداشی که از امپرياليزم در ط

شی را به ارزش مبدل زداشتن انجو ھا به دست آورده اند، جانبازان مردم و قھرمانان آنان را از اعتبار انداخته، بی ار

  .نمايند
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يعنی يگانه زنی که با عزم و ارادۀ مبارزاتی در جھت استقالل کشور و » مينا«به خصوص وقتی در قسمت زنده ياد 

 طيف باال، طيف ٣دقيق تر برخورد نمائيم، به عالوۀ  بخواھيمپيروزی انقالب ملی دموکراتيک به خون تپيده است، 

» مرد ساالری« از خود به مثابۀ نمود برجسته ای» مچوئيزم«ديگری ھم وجود دارد که تا ھنوز با وجدان مذھبی و 

قايل نيست، در بين شھداء نيکوکاران و رھنمايان جامعه جائی برای اناث  سورۀ دوم که ۶٩به تأسی از آيت غلبه نکرده 

 را تا نفی کامل جنس زن به ان خودش،»و ان يکاد« د که دم خروس نرا در حالی زير سؤال می بر» مينا«شھادت 

  .قھقراء می کشاند

انبازان مردم و حرمت قايل شدن به آنھا از من می خواھد تا در اين جا بحث را به جای ديگری به جاحترام ھرچند 

 نکشانم، اما احترام به خون ھمان جانبازان بر من نھيب می زند تا به جواسيسی از قماش حسين، صادق و آھن زنگ زده

و خاينان به کشور از قماش دم افغانستان  انطباق موضعگيری شان را در قبال شھدای مردم و انقالب، با دشمنان مرو

  :اخوانی ھا و باند ھای خلق و پرچم، برای شان تبريک گفته، به خوانندگان گرامی باز ھم به مثابۀ پيشگوئی وعده دھم

از موضع اصلی » مائويزم« به اصطالح دير نخواھد بود آن روزی که اين مزدوران با به دور افکندن نقاب، ريا و کذب

   .ابراز وجود نمايندتقابل با خلق آزادۀ افغانستان نوکری و خوش خدمتی به اشغالگران در تمام اعصار است در شان که 

 

 

 

  

   
  
 


