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  رهگذر .ض
  

  "؟ مصطفی کاظمی شهيد شد"
  يک بام و دو هوا

  
 حادثۀ المناکی در واليت بغالن رخ داد که منتج به قتل و مجروح شدن  يک  چند روز قبل طوريکه همه اطالع دارند

سيد مصطفي کاظمي، صبغت  (در ميان کشته شده ها تعدادی از وکال پارلمان. عدادی زيادی از هموطنان ما گرديدت
 ) ذکي، الحاج صاحب الرحمن همت، انجنير عبدالمتين، حاجي نازکمير سرفراز و الحاج محمد عارف ظريفاهللا
    .قرار داشتند نيز

  که دراعالميۀ را صادر کرد  ولسی جرگه نيز .  نمودماعالرا سه روز ماتم ملی  افغانستان به همين دليل دولت 
    : از آن چنين آمده استیبخش

، سه روز عزاي عمومي اعالن و از عموم رسانه هاي صوتي و تصويري  شهدا از مقام وااليبا گراميداشت" 
  .١"ا برنامه هاي اختصاصي را به نشر بسپارندشهدخواسته ميشود با احترام به مقام واالي 

 تعدادی  ،من بعنوان يک انسان مسلمان و افغان از وقوع  اين حادثه غم انگيز خصوصَا از اينکه در ميان قربانيان
 .  و اعالم اعزا ملی را نيز به همين منظور بجا ميدانمشت، متاثر شده جود دا معلمين شان وطفال مکتب وزيادی از ا

 اگر به ياد داشته باشيم چندی  که اظهار غم و اندوه ام نيست بلکه ميخواهم  بگويم  من از نوشتن اين سطورهدف اما 
 روی صورت گرفت بحثی ) به عنوان نمايندۀ مردم حضور داشت  کاظمیهمان جايکه آقای( قبل در ولسی جرگه 

  : ولسی جرگه بعد از بحث های جنجال برانگيز باالخره تصويب نمود که . )شهيد( تعريف و مواردی اطالق کلمۀ
ه در جريان آنهايکو  .درسيده باششهيد صرفَا به کسی گفته ميشود که در راۀ خدا جهاد نموده  و در ميدان جهاد به قتل 

ها آن.  کشته شده اند، مثَال آنهايرا که در اثر اصابت راکتها و گلوله باريها به قتل رسيده اند، نميتوان شهيد گفتهاجنگ
  .ندشهيد نه بلکه قربانيان جنگ ا

 )يستندآنهايکه امروز در ميان ما نبشمول ( که  از طرف  اعضای  ولسی جرگه " شهيد" از کلمۀ بنابر همين تعريف
  .ه اند شهيد گفت نميتوان به آقای کاظمی و ديگر وکاليکه در حادثۀ بغالن کشته شد، تصورت گرف

.  ياد نموده استه و در آن از اين افراد بنام شهدا صادر نمود را اما آنطوريکه در باال ديديم پارلمان کشور اعالميۀ
را نقض ) در مورد تعريف شهيد  ( ی مذکور شورافيصلۀ قبلی "ملی"ی آيا اين اعالميۀ شوراحاال سوال اينجاست که 

  نميکند؟
نايل به و در حال جهاد کشته شده  د که جناب کاظمی با ديگر وکال در ميدان نبرد نبگوي" ملی" شورا اعضای شايد 

 جنرال عبدالمنان فراهی رئيس مبارزه با تروريزيم در وزارت داخله ولی بنابر گفتۀ. درجۀ شهادت گشته اند
 بروند و از سرمايه گذاری پنجاه ميليون  به واليت قندوز قصد داشتند  شان مرحوم کاظمی و همراهان، افغانستان

   که توسط موسسۀ يیايرو
  . ٢ ديدن نمايندآلمانی  صورت گرفته است، ) زی. تی. جی( 

(  شورا  اينطور استدالل نمايند که فيصله های  از اين موضع نيز فراتر رفته ن پارلمان افغانستاای  اعضشايدو يا هم 
و . بوده ايشان استثنا شمرده ميشوند و اقارب ايشان ن" ملی"شورای مشمول اعضای ) در مورد تعريف کلمۀ شهيد 

 شايد  هم بينند اين عمل شان شهادت و ياهم ب  حتی يک خواب خوفناکاگر يکی از اعضای پارلمان و يا اقارب شان
  . شمرده ميشود" شهادت صغرا"

 وکال ر در ميان کشته شده های اين حادثۀ غم انگيز، که اگ افغانستان بپرسم " ملی "یاعضای شورا از ميخواهم
ز عزا ملی را سه رو  حاضر بود،  آيا دولتند و همه قربانيان را اطفال مکتب تشکيل ميدادندپارلمان موجود نميبود

  ؟ اعالم نمايد
هر کابل به ياد داريم که چندی قبل در ماۀ مبارک رمضان يک حادثۀ انتحاری در ساحۀ بهارستان در کارتۀ پروان ش

 "اعزای ملی آيا دولت .  تعدادی زيادی از هموطنان ما جانهای شرين شان را از دست دادندرخ داد که در جريان آن 
   حترام به آنها اعالم نمود؟را برای ا" سه دقيقه يی 

                                                 
١  

١۶٫٠٨٫١٣٨۶اعالميۀ شورای ملی افغانستان مورخ   
٢  

٠٨٫١١٫٢٠٠٧. سی.بی.بخش افغانستان  راديو بی.  برنامۀ  شامگاهی. برنامۀ صدای شما  
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  به نظر  ولی را خدا ميداند،به قتل رسيده است در افغانستان  چقدر انسان بيگناه  ثور به اينطرفی از کودتااينکه
وکال "  زيرا در ميان ايشان اقارب و نزديکان .انداين افراد شهيد نه بلکه قربانيان جنگ کشور " ملی"  شورای 

   .ن وجود نداردو قدرتمندا" شورای ملی
يا بايد پارلمان کشور به اين نمايم که ميتقاضا ، با اتحاف دعا به روح پاک همۀ افغانهای که قربانی جنگ شده اند

 فيصله گ اند و يا اينکه، شهيد نه بلکه قربانی جناظمی و ديگران که با او کشته شده انداعتراف نمايد که مرحوم ک
  . باطل اعالم نمايدهيد را  در مورد تعريف کلمۀ شخود، قبلی 

  
  پايان

  


