
 

 

   افغانستانحزب همبستگي 

  را از دست دادوفادار به مردمش  يكي از فعاالن
 

ــتان "  ــتگي افغانس ــزب همبس ــت  "ح ــر درگذش ــراوان خب ــا درد ف ، ب

واليـت  مسـئول بخـش    (مشهور به توكل خـان)  "پيروز"عبدالرحمان 

رسـاند. وفـات نابهنگـام     مـي  آگاهي اعضا و هوادارانشفراه حزب را به 

فـرو بـرد. بـا     يرا در سـوگ عميقـ   دوسـتدارانش عبدالرحمان تمـامي  

خود را از دسـت داد   قدم ثابت خاموشي او وطن ما يكي از وطنپرستان

  .محروم گشتندآزادي عاشق  توانا و يمعلم ازو مردم ما 

واليـت   فقيـر  وزحمـتكش  ي  در خـانواده  1332در سال  عبدالرحمان

غ و تحصـيالت  از ليسه ابونصر فراهي فـار  1351ال . در سزاده شدفراه 

. بعـد از  اتمـام رسـاند  در دارالمعلمـين هـرات بـه     14عالي را تا صنف 

ولسـوالي    قـادس واليـت بـادغيس،    دوردست فراغت در ولسوالي هاي

 كشك كهنه واليت هرات، مكتب عبدالصمد نظري ولسـوالي انـاردره و  

  .اه به حيث معلم ايفاي وظيفه نمودولسوالي پرچمن واليت فر در

بـود بـه   ن ي بيشدر اواخر دهه چهل هجري شمسي كه هنوز متعلم او

به انديشه خود وفـادار مانـد   پيوست و تا آخرين روزهاي حياتش  ي بنيادگراها ضد مزدوران روس و ضد اخوانيجنبش دموكراتيك 

كـار آمـدن نـوكران روس،     بعـد از روي  .دالورانـه رزميـد  در سنگر دفاع از مردم و در ضديت با گروه هاي مرتجـع و نـوكر بيگانـه    و

خلقـي   اشغالگران روسي و مـزدوران  عليهمسلحانه مبارزه بود كه به صفوف مقاومت پيوست و در  يعبدالرحمان از اولين روشنفكران

  كرد. ي بازبزرگي اخواني نقش تروريست ماهيت سياه و ارتجاعي گروه هاي افشاي و  شان و پرچمي 

 توانسـتند  ، بـورس و مقـام  پـول چه مزدوران روس و چه مزدوران امريكا و پاكستان و ايران و ... با  ،سي سال گذشتهشتر از يبطي  

بـود كـه   اي ستيز و مترقي  روشنفكران ستم تبار، اما عبدالرحمان از بكشانند خيانت و ميهنفروشيتسليم و را به  يروشنفكران زياد

 مبـارزه بـراي اسـتقالل،    سـنگر داغ  او را از ورا آلـوده سـاخته    وجدان بيـدارش شان هرگز نتوانست  اشغالگران و نوكران دام و دانه

  .به دور سازدكراسي و عدالت اجتماعي دمو

وي بـود.  آنان با  گسست ناپذيرش آميزش وتوده ها در دفاع از منافع  او محكم و استوارموضع  ،عبدالرحمانه برجست خصال ازيكي 

بلكه بين مردم بـه مثابـه    ،شناخته شده بود پاكباز انقالبي منحيث در واليات بادغيس، هرات، نيمروز و فراه نه تنها بين روشنفكران

بود كه منحيث مسئول بخش فراه حـزب برگزيـده    برازنده اشل يخصاهمين بعلت . تثبيت نموده بودخود را ياور غم و شادي شان 



 

 

توانسـت كتلـه عظيمـي از     ،شخستگي ناپـذير هاي تالش با  اي در پيشبرد امور حزب غفلت نكرد و او با آنكه بيمار بود، لحظه. شد

  .نمايد جلب حزب صفوفت به امردم را در آن والي

بود و بـين   شجوان و نو جوان شاگردانو صميمي و دوست نزديك آموزگار آگاه حيث من گي پر افتخارش،دزندر طول عبدالرحمان 

. او هرچند مجبور بود كتب تدوين شده دولت را براي شاگردانش تدريس نمايد، امـا وقتـي محتويـات    فراواني داشتمحبوبيت آنان 

 دخود را وقـف ميكـر   و مترقي يبخشتهيه مواد درسي آگاهبراي بيمانندي  يسختكوشبا ديد  ها را مي اين كتابمبتذل ارتجاعي و 

او حتـي در   .ميسـاخت مردم و وطن شـان آشـنا   مصايب شناخت ريشه هاي سيهروزي ها و  باشاگردانش را  ،صمد بهرنگيو چون 

صنوف مخفي براي تدريس دختران دايـر كـرده    فراوانخطرات در واليت هرات با قبول  نيزطالبان  حاكميت قرون وسطاييدوران 

    بود.

ش را هميشـه بـه خـاطر خواهنـد     شيرين و دلنشـين  طبع، آن تبسم هميشگي و اشتندكسانيكه با عبدالرحمان از نزديك آشنايي د

بـارزه  آنـان را بـه م  لطـيفش همـه ي    طبعـي   وخداد و با شـ  داشت كه در بحراني ترين شرايط نيز روحيه و اميدش را از دست نمي

  فراميخواند.استوار

از صـبح   جوانان وطـن به  به خاطر عشق آتشينش ،به شدت رنج مي بردتنگي  توبركلوز و نفس مزمن بيماري ازآنكه با ن اعبدالرحم

اسـتاد  ، ليسـه كـوثر  و  ابونصر فراهيدر مكتب  تدريسرعالوه ب. او پرداختزش ومآبالوقفه به و تا آخرين لحظات زندگيش،  تا شام 

،  را نميكـرد   در مريضشنفري بشمول ما 12 معاش خانواده امراركفاف چون معاش ناچيز معلمي   .نيز بودواليت فراه دارالمعلمين 

  .مشغول بودهم اي از شاگردان  خانگي عده تدريسبه 

در فقـر و  در قريه قلعـه زمـان مركـز واليـت فـراه      ) 2012(اول فبروري  1390دلو  12 ،چهارشنبهروز  به و مبارز نستوهاين انسان 

 مـردم در از  و چشمگيري جمع وسيع .نشاندسوگ عميقي  بهو دوستان و همرزمانش را  پدرودحيات گفت يناگهان ، بصورتبيماري

  .به عمل آوردنداو  اي از شايستهيادبود  وكردند شركت اش  خاك سپاري مراسم

ر بخـاط و اميد با كوهي از آرزو فراز زيست و اغرور و سربا سپري كرد، اما را در ناداري  پربارشاز عمر سال  58هرچند عبدالرحمان 

  .به دل خاك رفتاش  رفاه و آسايش توده هاي رنجديده

دوسـتداران و بيشـمار شـاگردانش كـه بعلـت خصـال مردمـي، صـداقت و         همرزمـان،  ، به خـانواده،  "حزب همبستگي افغانستان" 

  را هميشه گرامي خواهد داشت. مبارزه اشو راه صميميتش در قلب همه شان جا داشت، ابراز تسليت نموده ياد 
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