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  موسوی

  ٢٠١۴ جون ٠٨

  

  ھردم شھيد
 سال قبل از امروز سوسيال ٣۴، روزی که  است٢٠١۴ جون ٨ مطابق با ١٣٩٣ جوزا ١٨می دانيم که امروز 

، بار ديگر تيغ کين از نيام کشيده و با شانزدورانش، به دوام کشتار ھای سال ھای قبل امپرياليزم جنايت پيشۀ روس و م

آن اسطورۀ مقاومت و افتخار جنبش کمونيستی افغانستان، نه تنھا شديد ترين » مجيد کلکانی«به خون کشانيدن زنده ياد 

در ماتم و را ه ھرگاه گفته شود، ملتی ، بلکندضربت را بر پيکر خونين سازمان آزاديبخش مردم افغانستان وارد نمود

از جانب » روز شھداء« درست يک سال بعد از آن روز، پيشنھاد تعيين .، حرف گزافی گفته نشده استنداندوه فرو برد

به سازمان ارائه و يادآوری شده بود که در صورتی که سازمان چنان پيشنھادی را بپذيرد می بايست » رھبر«زنده ياد 

  . از طرف تمام مردم، جد و جھد الزم نمايد»روز شھدای مردم افغانستان«  شدن اين روز به مثابۀ برای پذيرفته

روز شھدای جنبش «نه با برخورد ھای تقليل گرايانه و انزواگرايانۀ به اصطالح » روز شھدای مردم افغانستان«نوشتم  

ا چنين شد، بر می گردد به ماشين ھای کشتار اين که چر. »روز شھدای ساما« و يا از آن ھم محدود تر» دموکراتيک

  .حاکم در سرزمين ما که گذشته از انسانھا، مفاھيم را نيز قربانی، جھل و جبن خويش می نمايند

نمايم، مگر با تأسف مشکالت جسمی و فشار اين روز نوشته خور شأن  به مانند سالھای پار چيزی در من ھم می خواستم

 کوتاه سخنی  رسيده به پورتال، مانع از انجام چنين آروزئی گرديد، باز ھم تالش می ورزمويراستاری بخشی از مقاالت

يز نمايم، اميد کاستی ھای آن را به ديدۀ اغماض نگريسته و با تکميل زبه ارتباط عنوان اين مطلب، عرض خوانندگان ع

  .و تصحيح آن بر منت بگذارند

متصديان ھميشه فعال پورتال، که به ارتباط اصطالحات زيبای کابلی يکی از  »معروفی«استاد سخن، آقای ۀ با اجاز

منور ساخته اند، می پردازم به شان تحقيقات جامع و ارزشمندی نموده، صفحات زيادی از پورتال را با نوشته ھای 

  .»ھر دم شھيد«توضيح اصطالح کابلی 

، »معين«، »عميد«  يا ھم اصطالحی به فرھنگھایادت کرده اند، جھت تثبيت درستی و نادرستی ھر کلمه وعآنھائی که 

را اين اصطالح يزاميدوارم زحمت نکشند، و امثال آنھا مراجعه نمايند، » برھان قاطع«، »کامل«، »سخن«، »دھخدا«

 تنھا فرھنگی که اين ترکيب زيبا را به صورت .را ذکر نموده اند» ھردم«  نمی يابند، فقط ھمۀ آنھا ترکيب ھارا در آنجا

 - چاپ دوم  -» لغات عاميانۀ فارسی افغانستان«است که در اثر ارزشمند خودش » عبدهللا افغانی نويس«امل قيد نموده، ک

  :چنين معنا می نمايد ۵٧٩در صفحۀ » مؤسسۀ تحقيقات و انتشارات بلخ« نشر 

  بينوا و فقير: ھردم شھيد
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، با قبول اين که ھر سه کلمه ه صورت خاص نمايمب» ھر، دم و شھيد« بدون آن که تمرکز کار ما را بر واژه ھای 

توضيح ھريک به صورت جداگانه نيست، بايد بيفزايم که با ر مشھور ھستند، که نيازی به نای گسترۀ کاربرد، آنقدبرمب

 و مورد استفاده قرار می گيرد، نشگافته اين ترکيب را آن طوری که بين مردم مروج است» افغانی نويس«تأسف آقای 

  :اما با آنھم .  را طلب می نمايداستاد سخنبه يقين از عھدۀ من ھم بيرون است و تکميل آن دستان که  کاری است،

 نشر مؤسسۀ انتشارات و - چاپ اول از دورۀ جديد- لغتنامه اش١۴رھنگھا و لغتنامه ھا، دھخدا در جلد فدر بين تمام 

  :مايد، چنين معنا می ن٢٠٧٢٨ در صفحۀ کتاب تھرانچاپ دانشگاه 

َ .[ھردم«   ): يادداشت به خط مؤلف(متواتراً . پياپی. پشت سرھم. پيوسته. ھر آن. ھر ساعت. ھر لحظه) ق مرکب]( دَ ھـ

  ه ھردم بافزون شویـازاين پاي       چو با او تو پيوستۀ خون شوی

  فردوسی

  ھمــدم خــويــش کســی داشتمی     يا در اين غم که مرا ھردم است

  خاقانی

  جرس فريــاد می دارد که بر بنــديد محمل ھا       نزل جانان چه امن عيش چون ھردممرا در م

  »حافظ

از زبان دھخدا، پی برديم، بد نخواھد بود قبل از رفتن به بيان » ھردم شھيد«حال که به معنای لغوی قسمتی از ترکيب 

  : کابل نيز بيان بداريمعلت انتخاب و گزينش چنين عنوانی اندکی موارد استفادۀ آن را بين مردم

 گاھی به ،ھردم شھيد، ھردم شھيد مرده در ميدان افتاده بود، اوالدش که نه پول کفن را داشتند و نه ھم از دفن را، -١

  .ندطرف جسد و گاھی به طرف آسمان نگاه می کرد

  . به ھر طرف نگاه می کرد تا کسی به دادش برسدھردم شھيد زورش به او ظالم نمی رسيد، -٢

  » نجات بتهھردم شھيدیمردن خو حق است، خدا آدمه از « -٣

  » شدندھردم شھيد غم در خانۀ شان تمامی نداره، بيچاره ھا« -۴

  ...و  ...- ۶، ...-۵

فقط می تواند » انی نويسغاف«وقتی به اين موارد و ده ھا مورد مشابه ديگر نظر می اندازيم، می بينيم که معنای آقای 

را با تعريفی که دھخدا » شھيد«در حالی که ھرگاه بخواھيم کلمۀ . انی را پوشش بدھد، نه تمام آن راگوشه ای از اين مع

  :نموده است اضافه نمائيم، چنين بر می آيد» ھردم«از 

  »متواتراً شھيد. پياپی شھيد. پشت سرھم شھيد. پيوسته شھيد. ھر آن شھيد. ھر ساعت شھيد. ھر لحظه شھيد«

، بيرون کشيديم، در مورد افراد به خصوص ھردم شھيد، معانی و تعاريفی را که از اصطالح ھرگاه خواسته باشيم

برجسته تر، جانبازان جنبش کمونيستی کشور، که در محراب آزادی کشور و رفاه جانبازان پاکباز مردم ما و از آن ھم 

ق نمائيم می ي، تطب ارتجاع را گردن نھادندمردم آن، شجاعانه جان دادند، نه تسلط استعمار را پذيرفتند و نه ھم حاکميت

  :بينيم

 آنھا که متشکل از جسم شان، طرز تفکر و باور ھايشان، اھداف و نظرگاه ھای کليتتا زمانی که کس و يا کسانی، به 

  .  خدشه ای بر وی و شخصيت وی وارد نمی گرددهشان می باشد، ارج نھد و احترام قايل شود، ھيچ گون

لجن و آلودگی قطعه قطعه نموده، را ، کليت وی ه کسی خواسته باشد، زير نام ياددھانی از ویمگر عکس آن ھرگا

خود را نيز به وی نسبت دھد و باز ھم تأکيد بورزد که گويا از وی ياد می نمايد، در اينجاست که می تواند در فکری 

  . مصداق پيدا نمايدھردم شھيدمورد آن شھيد، 

  :به صورت مثال
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ھبر، زنده ياد پويا، زنده ياد ميرويس، زنده ياد طغيان، زنده ياد سرور، زنده ياد تيمور، زنده ر، زنده ياد لکانیزنده ياد ک

زنده ياد بھمن، زنده ياد مسجدی، زنده ياد لطيف محمودی، زنده ياد بھرنگی، زنده ياد انجنير کريم، زنده ياد غالم محمد، 

نسل ما ھمه می شناسيم، آنھا از جمع را ....... زنده يادان ه ياد اشرف و ياد داکتر فيض احمد، زنده ياد مينا، زند

ع ھار مذھبی، با حرکت از مواضع فکری و در پيکار عليه استعمارروس و ارتجابزرگمردان و بزرگزنانی بودند که 

نه ھم حاکميت ايدئولوژيک کمونيستی شان، شرکت ورزيده از جان خويش گذشتند، نه سلطۀ استعمار را پذيرفتند و 

با چنين شرايطی کسی بيايد، کسی که با قاتالن آنھا نرد عشق باخته باشد، يک .  راقرون وسطائی ارتجاع ھار مذھبی

در خدمت امپرياليزم و ارتجاع قرار داشته و دارد، فردی که با تسليم طلب ملی و يا ھم طبقاتی، يک انقياد طلبی که 

کند و زمانی ھم با ھمان شمشير می تخطئه » امپرياليزم به مثابۀ يک سيستم«شمشير جبن، گاھی ضديت آنھا را با 

ساخته، مسلمان معرفی می دارند؛ انکار نموده، با قاتالن شان ھم ھويت را زنگزده و خونچکان، ھويت کمونيستی آنھا 

مار بيايند و جانبازان  ھم می توانند در جمع قاتالن آن بزرگان و اسطوره ھای تاريخ به شچنين معرفانیبه نظر من 

 ھستند، که دشمنان شان با نفی ھويت ايدئولوژيک و طبقاتی آنھا، ھر لحظه، ھر دم و یھردم شھيدانپاکباز مردم، ھمان 

  .دنبه چھار ميخ می کشرا ھرآن بازھم آنھا 

ت را به خاطری اي، آن جناندرا به خون کشيد.. ی که ديروز زنده يادان مجيد، ميرويس، پويا، بھمن، مسجدی و انکس

، ھمچنان ندد، لذا آنھا را با تيغ کين از ميان برداشتن ھويت آزادگی آن بزرگان را تحمل نمايند که نمی توانستندمرتکب شد

 به آنھائی که زنده يادان، رھبر، داکتر فيض احمد، مينا، بھرنگی، گل محمد، انجنير سرور و ده ھا کمونيست ديگر را

انجام داده » خدای شان که آن باال ھا نظاره گر است«ون کشيدند، اينکار را به خاطر رضای جرم اعتقادات شان به خ

  .اند

پس اينھائی که امروز دست در دست استعمار می گذارند، و با فعاليت ھائی انجوئی زمينۀ تدام سلطۀ استعمار را فراھم 

مسلمان معرفی می دارند، چه چيزی کمتر از » اميلخواست ف«ن مردم را زير نام امی نمايند و يا ھم آنھائی که جانباز

  ؟قاتالن اصلی آنھا دارند

سنگرھای ايدئولوژيک و سياسی آن در که از آنھا ياددھانی و تجليل نمايند نبايد از خود بپرسيم، که فقط آنھائی حق دارند 

 پنج بار بر آنھا لعن می فرستند و يا ھم روزکه اند، نه آنانی   و به آرمان آنھا پشت نکردهپيشکسوتان استوار ايستاده اند

  با قاتالن آنھا نرد عشق می بازند؟

  

  


