
 کردشدن را زندگی می نو اداي احترام به مبارزي که
 !ابیدتبر نمی یتاي را در راه رهایی بشرکهنه عینیِ و هیچ مانع ذهنی و 

 
انقالبی، معلم مبارز و کمونیست  گرِ شناس، پژوهشور زبانپامیر حسن رفیق

سالگی پس از یک دوره جدال با  ۷۴ژوئن در سن  ۲۴ناپذیر بامداد روز شنبه خستگی

 .�ری رسطان در کانادا درگذشتبی

اش هیچ مراسم سنتی برای او برگزار خالف جریانمنش و  شکنانهسنتبنا به باور 

و مدارج  ی طوالنی و پرافتخار مبارزاتی و سیاسینخواهد شد. بنا به عادات مرسوم سبقه

د بود نخواه های غلوآمیزو یادمان های عادتیگوییی تسلیتمایهاش دستباالی علمی

ای از این حقیقت کم نخواهد کرد که رفنت او بار غم ذرهاین ساختارشکنی او و ... اما 

مان و شاگردانش و متام رز، همدوش خانواده، رفقا و دوستانبر برای همیشه سنگینی را 

، تحمیل خواهد کرد؛ این حقیقت که در تپیدها میآن خاطرکسانی که قلب امیر به 

جهان یکی  گانِ هستمدید، جنبش انقالبی و و جنایت جهالت ،گراییپسی واروزگار سلطه

امیر همشان را از دست دادند، چون ترین همراهانترین و جدیترین، متعهداز آگاه

های سخت تاریخی و گاهو در متام گره شانبرای گسسنت زنجیرهای بود هادست توده

 طاق نزد.  تیازیامو  منفعتطبقاتی این همدستی انقالبی را با هیچ 

ی کهنه هایرا پدیده ها، دولتهاملیت ابید. مرزها،تدر راه رهایی برش بر �یای را کهنه عینیِ کرد و هیچ مانع ذهنی و شدن را زندگی می نو امیر

ای تنها فلسطین را لحظه ملت تحت ستم کُرد بود و مردممبارزات انقالبی  راسخ و برشیت هستند. اگرچه همراه رهاییکه مانعی در راه  دانستمی

به مرز و ملیت، وطن و کشور باور نداشت و در راه برداشنت متام  اما و ... دانستمیویتنام تا ظفار از مبارزات مردم خودش را بخشی از و  نگذاشت

 کرد. می ها مبارزهمرزها و ملیت

رهایی زنان را چنان عمیق و دانست. ا، افکار و مناسبات طبقاتی در جهان میی ساختارهرهایی برشیت از ستم و استث�ر را در گروه از بین رفنت کلیه

چنان برای رهایی برشیت را ای را بدون از بین رفنت فرودستی زنان متصور نبود؛ و از بین رفنت ستم بر زن علمی درک کرده بود که هیچ تغییر ریشه

های علمی، آگاهانه با چنان این دیدگاهدانست. پذیر �ینگاهانه و انقالبی زنان امکای انقالبی را بدون حضور آ که هیچ مبارزه دانستیرضوری م

ای از معدود رفقایی بود که در کنارش تفاوت جنسیت، سن و دانش قابل ملس نبود. لحظه ی او عجین شده بود که جزِ تفکر و مناسبات روزمره

های مبارزاتی را دانش عمیق و درس. داشتمی نگاه بیدار دانسنت راداد که میل به آموزش می داشت و چنان فروتنانه اما عمیقآموخنت دست بر �ی

نسبت به صحت اظهاراتش اما کرد. کرد که امکان و امید به تغییر را باز�ایی می�ایی، شیوا و فروتنانه بیان میدور از بزرگه چنان ساده، پرمحتوا، ب

والنه برخورد کردن به سواالت ئفهمیدن و مس ،سخنوری نبود بلکه گوش کردن اما هاه� او در برخورد به توده .شتتعهد باالیی دا (کتبی یا شفاهی)

کس قائل کرد و هیچ امتیازی برای هیچمهابا دفاع میاز مواضع سیاسی خود بیاما  . در عین حالشان با نهایت ادب و فروتنی بودهای ذهنیو گره

ها را به هم آن ۶۷ بود که کشتار ۶۸ هکرد. از نسل انقالبیون شورشی مییش برای تغییر جهان را زندگی مهاایده د کهکمونیستی بو  نبود... چون امیر

و با متام توان باز هم دست به  ه رنگ اکرثیت در نیامدب انقالب ضدِ  های تبلغاتیِ کارزار برپایی عام و قتل و ی کشتارنو در نیاورد. زیر هجمهزا

ندانست و به صف اقلیتی پیوست که زندگی خود را رصف فهمیدن انقالب امکان ی ورشکستگی نقالبات قرن بیستم را نشانهها برد. شکست اریشه

گان تدارک ببینند. در راه این تدارک عظیم از شده یورشی نوین برای به قدرت رساندن خلع قدرت، کردند تا بتواننددالیل علمی شکست انقالبات 

ی شخصی و زندگی پربارش سفری تجسسی از مهاباد تا تورنتو بود که متام تجربهبه همین دلیل  .فروگذار نکردای تی در هیچ عرصههیچ خدم

 پرشکوه ،چه زیبا و ؛ییر آنبرش به قصد تغ تر زندگیِ برای شناخت عمیق ،ی جهان بودی تحقیقی به وسعت تاریخ برش و گسرتهمایهاش دستمبارزاتی

 آتشین رت،، زنده، پویا، پرحرااین سفر را به پایان رساند. ردپای او هم بر ساحل زندگی باقی خواهد ماند. او در قلب کسانی که دوستش دارند و مؤثر

  باقی خواهد ماند. و رسخ

 رفیق امیر درود بر تو که چنان پر بار و رسافراز زیستی! 
 طور که تو دوست داشتی، خواهیم رزمید تا روزی که افکار نوین و پرشور تو متحقق شود! گان آندهسنگر ستمدیدر ما هم 

 خواهیم رقصید و زندگی را جشن خواهیم گرفت!ی تو و هزاران انقالبی فداکارانه ، شکوهمند وها نفر به یاد زندگی پرارزشدر آن روز ما میلیون
 

 د، در هر ستاره می پیچروزي صدايِ آزادم
 شکوهِ یک تن ، مثلِ، تو وُهزاران منبا من

 ، خشم ِ صداي توفانیم ماخوانیمدوباره می ،آن روز
 

 افغانستان) –سازمان زنان هشت مارس (ایران 
  ۲۰۱۷ژوئن  ۶۲


