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  رھا .س
 ٢٠١٣ اکتوبر ٢٣

  او رفت، ولی راھش تا ابد باقيست
 ظاھر ابرھای غارتگر دير زمانی پيروز نخواھند ماند، دير زمانی صاحب آسمان نخواھند بود واختران را تنھا به«

  »درکام خود فرو می برند

  )والت ويتمن(

کابل ويرانم غم ھائی که تو در سينه داری باھيچ پيمانه ای قابل پيمايش نيست وتاريخ از ستردن آنھا از قلبت ! آه

مسخ شدگان امروز نه فردا بايد درپيشت زانو بزنند وما روانيم تا گوشوارۀ آبادی ات را از دست . ناتوان است

ھا، »فيض احمد«ھا، »غبار«ھا، »محمودی«تعمار باز ستانيم، کابلم برما منت گذار، تو برای ما جالدان اس

ھارا ارزانی داشتی، تا ما يتيمان گمشده ات را از زير ضربات سيلی ھای ملعونين استعمار » پاغر«ھا و »ياری«

  . نشان ما دھند،انومنفور شده ھای تاريخ نجات داده وراه کلبۀ آزادی را باچراغ ھای افروختۀ ش

وجود می آورند که از ھرلحاظ ه درمقاطع مختلف تاريخی، توده ھای آزادی خواه واستبداد زده، قھرمانانی را ب

برازنده تر است تا آن قھرمانان منحيث گردان پيشرو در ھر لحظه توده ھای در غم تنيده شده را ياری داده و سالح 

رسم بلند کردن اين  دست گرفته و راه وه نابرابری ھای زمان ب اری ھا ومقاومت را در برابر نا استو مبارزه و

مقاومت را برای ھميشه در بی کرانه  چنين فرھنگ مبارزه و سالح را برای نسل ھای بعدی خود ترسيم نمايند، و

بايد ھميشه ھمچون ھای تاريخ نھادينه سازند، وبا گذار از خون خود ونثار آن در راه اين آرمان واال، نشان دھند که ن

می توان با ريختن خون خود  وفانزا وتباه کن درحرکت بود وطخس وخاشاک وماھيان مرده موازی با جريان دريای 

مقاومت اين حرکت را تغيير جاودانه داده ودر دل تاريخ حک نمايند؛ وثابت سازند که تنھا  در پای نھال مبارزه و

چنين کسانی چه .  زندگی کند،سان يک انسانی دارای حقوق انسانيته  بزمانی زندگی برای انسان ارزشمند است که

بی باکانه نشان دادند که چنين چيزی را فقط با شنا کردن مخالف جريان می توان کسب کرد، ورنه چه خوب می 

پا  ت ومرده ھم می توانند بدون دس» سگ ماھيان«بينيم که برای رسيدن به زباله دان تاريخ وساحۀ غرق شدن دريا، 

  .زدن به آنجا برسند وبه جز بدنامی وسرافکندگی چيزی ديگری ازخود به يادگار نگذارند

بدون شک يکی از کسانی بود که با پيکار ھای به يادماندنی » ن محمودیاعبدالرحم«در تاريخ مقاومت وطن ما، 

خت، او نماد راستينی از وجدان را جاودانه سا» يورش بردن به عرش اعلی«اش پنجه به آسمان انداخته وراه ورسم 

  .گیشآگاه وبيدار، شرف انسانی وعزت وغرور تاريخی ماست وثروتيست، ھمي
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کافيست به جدال ھای آزديخواھانۀ او در دوران ھفت وھشت شورا وبعد از اين که با تعداد شانزده نفر از ھمرزمان 

 به زندان رفتند ومقاومت ھای پايدار وبنيادينی را که در آنجا انجام داد، نظر ١٣٣١ سرطان ١٨خود در تاريخ 

 درک می کنيم وبه گفتۀ برتولت برشت به اين باور ی رائافکنيم، آنوقت است که اھميت تاريخی ھمچون شخصيت ھا

  .»برای يک جامعه ضرورت اند« ھای مختلف زمانی، برھهمی رسيم که چنين کسانی، در 

کارنامه ھای درخشان او بی شمار گفته شده وشايد به تعداد صدھا نوشته ومقاله  ن محمودی وا عبدالرحمزنده ياداز 

ند، اما چيزی که فکر می کنم بھترين وشايسته ترين برخورد با چنين انسانھا را می در اين راستا به کتابت رسيده باش

ی نمی دنھيچ اشک ريختن وافسوس خور. نماياند، با پاھای محکم وعزم راسخ ادامه دادن به راه وآرمانھای آنھاست

 وتجليل نمايد، تنھا تعھد کردن به تواند آن زنده يادان را به زندگی برگرداند ويا از زندگی پربار مبارزاتی آنھا تبجيل

ن محمودی وديگر زنده اادامۀ راه آنھا وتا به تحقق پيوستن آروزی ھای آنھاست که نشان می دھد ما با عبدالرحم

  .يادان سرزمين آزادی، چه رابطه ای داريم

برای زندگی کردن ن محمودی زندگی را فقط به نفس کشيدن خالصه نکنيم وراه ابلی، زمانی که ماھمچون عبدالرحم

، دقيقاً آن زمان است که بپنداريمديگران نيز جست وجو کنيم ودراين راه قربانی شدن خود را شرطی برای موفقيت 

کسانی که حاظر نيستند «ن محمودی وراه آن ابر مرد تاريخ ما، ثابت می سازيم، اما محبت خود را به عبدالرحم

  ).جرج واشينگتن(» را ندارندبرای آزادی بھائی بپردازند، لياقت آزادی 

گاھی با بيرون شدن رمق  ن محمودی وجاودانه ھای ديگر، ھيچاشخصيت ھای بزرگ تاريخی ھمچون عبدالرحم

می » زنده برای ھميشه«حيات از بدن شان، نابود نمی شوند، بلکه تازه بعد از آن است که به جاودانگی می پيوندند و

شدن، از » زنده برای ھميشه«د وحتا برای شو رمق حيات داشتن خالصه نمی شوند، چون زندگی آنھا تنھا به ھمان

دست دادن اين رمق ضروری می نمايد واز اينجاست که پرواز آنھا به جاودانگی آغاز می يابد وتبار خستگی ناپذير 

پنداشته را برای خود ننگ » زنده ماندن به ھرقيمت«چنين اشخاصی، . آزادی وانسانيت را آب حيات می بخشند

وھرگز دراين قفس تنگ محصور نمی مانند، زيرا پرندگانی که در قفس به دنيا می آيند ودرھمان محدوده زمان می 

  .گذارنند، پرواز را بيماری می پندارند

با ھر تکرار تلخ تاريخی تاريخنامۀ مرگ آن  داريم و ن محمودی را گرامی میازنده ياد عبدالرحم ما ياد وخاطرۀ

 با راه وآرمان آن رفتگان، بسته وعھد ترريشه دار اريخ ما، تعھد ديگری به صورت ھرچه محکمتر وبزرگ مرد ت

می بنديم که تا رسيدن به آزادی وبرابری، به زمين گذاشتن سالح رزم را خيانت بپنداريم وبا آن، محمودی گونه 

  .مبارزه کنيم

 !يادت گرامی وراھت پر راھرو باد

 


