ﯾ ﺎد آ ﺻ ف و ﻓ ﺎ ر ا ﮔ ر اﻣ ﯽ ﻣ ﯽ د ار ﯾ م

ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ﺗﺎﺛرو ﺗﺎﺳف ،رﻓﯾق ھﻣرزم واﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺎ آﺻف وﻓﺎ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ )  (23 .02 .2021ﺑﮫ اﺛر ﻣرﯾﺿﯽ ﮐروﻧﺎ ،ﮐﮫ از ﺣدود ﭼﮭﺎر
ھﻔﺗﮫ ﭘﯾش ﺑدان ﮔرﻓﺗﺎرﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﻋﻣر  63ﺳﺎﻟﮕﯽ در ) ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ﯾوﻧﯾورﺳﯾﺗﯽ ( ﺷﮭر ﻓراﻧﮑﻔورت آﻟﻣﺎن در ﮔذﺷت .او ﻣﺗوﻟد ﺷﮭر
ھرات ﺑوده ودر ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده ی روﺷﻧﻔﮑر و ﻣﺑﺎرز ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود .درس آزادﯾﺧوھﯽ وﻣردم دوﺳﺗﯽ را دردرون ﺧﺎﻧواده و از
دو ﮐﺎﮐﺎی ﻣﺣﺗرﻣش ) ﺑﺧﺻوص ﺷﮭﯾد ﻣﺎﻣﺎ ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ( ﮐﮫ از ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﺳر ﺷﻧﺎس ﺟرﯾﺎن دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن در ھرات ﺑود،
آﻣوﺧت .ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﯾش ﻧﺑود ،ﮐﮫ ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ او ﺑﻌﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن رﺳﺎﻟﺗﻣﻧد و ﻋﻧﺻر آﮔﺎه ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷد .در ﭘﮭﻠوی اﯾن،
ﮐﺎدر ھﺎی ﺳرﺷﻧﺎس و ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن اﺛرات ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑر رﺷد ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ،ﺗﻔﮑر و ﻋﻣﻠﮑرد اﻧﻘﻼﺑﯽ او ﺑﺟﺎ
ﮔذاﺷﺗﻧد.
وﻓﺎ دروس ﻣﮑﺗب را در زادﮔﺎھش،ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﯾد وﺑﻌد از ﻓراﻏت از ﻟﯾﺳﮫ ی ﺳﻠطﺎن ﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﻏوری ،ﺑﺎ ﻧﻣرات ﻋﺎﻟﯽ
وﻣوﻓﻘﯾت در اﻣﺗﺣﺎن ﮐﺎﻧﮑوردر ﺳﺎل  1356ﺟﮭت اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در ﻓﺎﮐوﻟﺗﮫ ی طب ﻋﺎزم ﮐﺎﺑل ﮔردﯾد .ھرﭼﻧد او ﻋﻼﻗﮫ ی زﯾﺎدی
ﺑﮫ آﻣوزش در رﺷﺗﮫ ی طب داﺷت ،وﻟﯽ ﻧﯾﺎز زﻣﺎن درﯾن دوره و ﺿرورت ﻣﺑﺎرزه ،ﺗﻼش و اﻧرژی ﻓﮑری اورا ﺑرای آﻣوﺧﺗن
درس ﻣﺑﺎرزه ،ﺟﮭت ﻣﯾداد .او در ﯾﮑﯽ ازﺣﻠﻘﺎت ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ رﯾﺷﮫ در ﺟﻧﺑش دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﻧوﯾن داﺷت ،ﺑﺎ اﻧرژی
وﺗﻼش ،ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷت.
در ﺳرطﺎن ﺳﺎل  1358ﺳﺎزﻣﺎن آزادﯾﺑﺧش ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ﺳﺎﻣﺎ( ﺗﺷﮑﯾل ﺷد٠ﺑﺎ اﯾن ﺗﺣول ﻣﮭم در ﺟﻧﺑش ﭼپ دﻣوﮐراﺗﯾﮏ
ﺿد روﺳﯽ ،وﻓﺎ از طرﯾق اﯾن ﺣﻠﻘﮫ ی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺑﺻورت ﻣﺳﺗﻘﯾم وآﮔﺎھﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﺿوﯾت ﺳﺎﻣﺎ در آﻣد .ازﯾن ﺑﺑﻌد ﺗﻼش او ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه
ی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗﮫ و اﺷﺗراک ﻓﻌﺎل در ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ وآزادﯾﺑﺧش ،ھرروز ﺑﯾﺷﺗر ﺷد .ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ و ﺷﺑﺎﻧﮫ روزی وﻓﺎ ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی
 58ﺗﺎ  ،60ﻣﺗﻣرﮐز ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ واﻣور ﻓرھﻧﮕﯽ ﺑود .درﯾن ﺑﯾن او ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﮔﺳﺗرده ی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻣردﻣﯽ ،ﻋﻼﻗﮫ ی
زﯾﺎدی ﻧﺷﺎن ﻣﯾداد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ ﺑﮫ وی ﻣﺳﺋوﻟﯾت و اداره ی ﯾﮏ ﺑﺧش از ﮐﺎر ھﺎی دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﭘرده ﺷد.
ازﯾن ﺑﺑﻌد او ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺳرﻋت ودر اﺑﻌﺎد ﮔﺳﺗرده ﺗری ﺑﺎ ﻣﺣﺎﻓل وﺷﺧﯾﺻﯾﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ طرﻓدار ﺟﻧﺑش آزادﯾﺑﺧش راﺑطﮫ ﺑرﻗرار
ﻧﻣﺎﯾد .اﯾﻧﮑﺎر ﺑﮫ او ﻓرﺻت داد ﮐﮫ ھم ﺑﮫ اﯾن ﻧﯾروھﺎ ﺗﺟﺎرب ﺳﺎزﻣﺎن ﺧودرا اﻧﺗﻘﺎل دھد وھم ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯾری از دﯾﮕران ﺑر ﻏﻧﺎی
ﺗﺋورﯾﮏ و ﺗﺟﺎرب ﻋﻣﻠﯽ ﺧود ﺑﯾﻔزاﯾد.
وﻓﺎ ازﯾﮏ طرف ،ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻌرﻓت داﻧﺷﮕﺎھﯽ و آﮐﺎدﻣﯾﮏ ﻣﺻروف ﺑود وازﺟﺎﻧب دﯾﮕر رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ اﻣور ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ
وﻣﺑﺎرزاﺗﯽ  ،او را ﺳﺧت ﺑﺧود ﻣﺷﻐول ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود .اﯾن ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳرﻋت از وی ﯾﮏ ﮐﺎدر ﺣرﻓﮫ وی ﻣﺳﺗﻌد وﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﮫ
ﺷود.
ﺑﺎ وﻗوع ﮐودﺗﺎی ﻣﻧﺣوس ﺛور و ﺳﭘس ﺗﺟﺎوز ،ﺟﻧﺑﺑﺷﮭﺎی آزادﯾﺧواھﺎﻧﮫ وﺣرﮐﺗﮭﺎی ﺿد ﺗﺟﺎوزی ،از ﻗﯾﺎﻣﮭﺎی ﺳرﺗﺎﺳری ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ
ﻧﺑرد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ھر روز ﺳرﻋت ﺑﯾﺷﺗری ﻣﯾﮕرﻓت .درﯾن ﻣﯾﺎن ﺗﻼش وﻓﺎ وھﻣرزﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﯾﭘﯾﮕﯾر ﻧﯾز ھر روز ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺷد.
اﯾن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ وﺗﭘﯾدﻧﮭﺎ ،ﭘﯾﮕرد دوﻟت دﺳت ﻧﺷﺎﻧده ی روس ودﺳﺗﮕﺎھﺎی ﺟﺎﺳوﺳﯽ اش را ﺑﮫ ھﻣراه داﺷت .ﺑدﯾن اﺳﺎس ،وﻓﺎ ﻗﺑل از
اﺗﻣﺎم درس داﻧﺷﮕﺎه  ،ﻣورد ﭘﯾﮕرد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﻧﻣﯽ) ﺧﺎد ( ﻗرار ﮔرﻓت و ﻣﺟﺑور ﺑﮫ ﺗرک ﮐﺎﺑل و رﻓﺗن ﺑﮫ ﺟﺑﮭﮫ ی ھرات ﺷد .ازﯾن
ﺑﺑﻌد او ﻣﺳﺗﻘﯾم وارد ﻧﺑرد ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻋﻠﯾﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر و ارﺗﺟﺎع ﺳﯾﺎه ﺷد .اودرﯾن ﺟﺑﮭﮫ ﯾﮑﺑﺎر ﻧﯾز زﺧﻣﯽ ﮔردﯾد.
اواﺧر ﺳﺎل  ، 1360ﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ از ھﻣرزﻣﺎﻧش ﺑﮫ ﮐﺷور اﯾران آﻣد .درﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز ﻗرار و آرام ﻧداﺷت  .ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﺧود ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﻣﯾداد و از ﮐﺷور اﯾران ﺑﮫ ﺟﺑﮭﺎت ﻧﺑرد در داﺧل ﮐﺷور ﻣﯾﺷﺗﺎﻓت .ھر ﺑﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ داﺧل ﮐﺷور ﺳﻔر

ﻣﯾﮑرد  ،ﻣﻘداری آراﻣش رواﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓت .وی در ﺳﺎل  1363ﺑﺎ )ﺳﮭﯾﻼ ﺟﺎن روﺷن (ازدواج ﻧﻣود .ﻣﺣﺻول اﯾن ازدواج ﭼﮭﺎر
ﻓرزﻧد) ﺳﮫ ﭘﺳر وﯾﮏ دﺧﺗر اﺳت( ﮐﮫ اﮐﻧون ھﻣﮫ ﮔﯽ ﺷﺎن ﺑر ﻓرش ﻣﺎﺗم ﻧﺷﺳﺗﮫ اﻧد.
در ﺳﺎل 1995ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯾل ﺧود ﺑﮫ ﮐﺷور آﻟﻣﺎن ﭘﻧﺎھﻧده ﺷد .ﺑﮫ دﻟﯾل ﻣﺷﮑﻼت ﭘﻧﺎھﻧده ﮔﯽ  ،ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل در ﻣﺳﻠﮏ ﺧود
اداﻣﮫ دھد .ﺑرای ﭘﯾﺷﺑرد آﺑرو ﻣﻧداﻧﮫ ی ﻣﻌﯾﺷت زﻧده ﮔﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﺎق راﻧﻧده ﮔﯽ ﺗﺎﮐﺳﯽ ،آﻧﮭم از طرف ﺷب  ،ﻣﺷﻐول ﮔﺷت .درﯾﻧﺟﺎ
ﻧﯾز اﺳﺎﺳﯽ ﺗرﯾن ﺑﺧش زﻧده ﮔﯽ اورا ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼﺗﯽ ﻣﯾﺳﺎﺧت.
ﺑﻌد از ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ اﻣرﯾﮑﺎ وﻣﺗﺣدﯾﻧش ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺳﺎل  ، 2001ﺑﺣران ﻓﮑری ﮐﺷﻧده ی ﺑر ﺑﺧش از ﺟﺎﻣﻌﮫ ی روﺷﻧﻔﮑری ﻣﺎ
ﻏﻠﺑﮫ ﮐرد .ﻋده ی ﺑﺎ ﺣرﮐت ازﯾن دﯾدﮔﺎه ﮐﮫ ﮔوﯾﺎ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم و اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ارﺗﺟﺎع ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻧﻣﺎﯾﻧده ی ﺗﯾﭘﯾﮏ آن) ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣﺎورای
ارﺗﺟﺎﻋﯽ طﺎﻟﺑﯽ واﺧواﻧﯽ ( را ﺳر ﺑﮫ ﻧﯾﺳت ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﮫ ﭘﺎی آﺷﺗﯽ دادن ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر رﻓﺗﻧد .و ﺗﻣﺎم ﺗﺎرﯾﺦ و
دﺳﺗﺎورد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺧوﯾش را درﯾن ﺧﯾﺎل ﺑﺎطل ﻧﺛﺎر ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ ازھﻣﯾن ﺟﻧﺑش وﺧﺎﺳﺗﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻣﻧﺟﻣﻠﮫ وﻓﺎ و ﯾﺎراﻧش ﺑرﻋﻠﯾﮫ
اﯾن ﻧوع ﺗﻔﮑر ﺑﯽ ﻣﺣﺎﺑﺎ وﺑﺎﺟﺳﺎرت در ﻣوﺿﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭘﯾﺷﮑﺳوﺗﺎن ﺳﺎﻣﺎ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ وﺑﺎ درک ﻗﺎﻧوﻧﻣﻧدی ﺗﺿﺎد و ﻣﺑﺎرزه
ﻋﻠﯾﮫ ھﻣﮫ اﻧﺣراﻓﺎت ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ ﻣوﺿﻊ ﮔرﻓﺗﻧد.
وﻓﺎ اﻓﮑﺎر ﺧود درﯾن ﻧﺑرد ﺗﯾورﯾﮏ را ﺑﮫ ﺻورت ﻣﻧظم وﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ در ﻧﺷرﯾﮫ ی ﺳﺎﻣﺎ ) ﻧدای آزادی( ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت .ﮐﺎر
ﺑرای اﯾن ﻧﺷرﯾﮫ وﻣوﺿﻌﮕﯾری ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ او طﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻔﺻل ﺗﯾورﯾﮏ ﻋﻠﯾﮫ اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾزم ،ارﺗﺟﺎع واﻧواع اﻧﺣراﻓﺎت ﺗﯾورﯾﮏ از
اﻓﺗﺧﺎرات ﺑزرگ ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اﯾن ﻣرد آزاده اﺳت.
ﻗرارداد ﻧﻧﮕﯾن دوﺣﮫ ﻣﯾﺎن طﺎﻟﺑﺎن واﻣرﯾﮑﺎ در ﻏﯾﺎب ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﺑﻌد از ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣﺎ و ﻓرﯾب ﻣردم و
ﻣﻧﺣرف ﺳﺎﺧﺗن اﻓﮑﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﻧﺷﺎن داد ،ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر و ارﺗﺟﺎع ﺑﺎ ھم ﺑﯾﺷرﻣﺎﻧﮫ ﺗﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﺑﺎزھم در ﻧﺗﯾﺟﮫ
اﯾن ﻗرار داد ﻧﻧﮕﯾن ،ﻗﺎﺗﻠﯾن وﺧﺎﺋﻧﯾن ﺑﮫ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اززﻧداﻧﮭﺎ رھﺎ ﺷدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣردم ﻣﺎ روزﻣره ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗرور ،دھﺷت و
ﺑﯾﻌداﻟﺗﯽ ﻣﯾﺷوﻧد .ﺗﺟﺎرب ﺗﻠﺦ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣردم ﻣﺎ ﺑراﻓﮑﺎر و ﺗﺣﻠﯾﻠﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻓﺎ وھﻣرزﻣﺎﻧش ﺻﺣﮫ ﻣﯾﮕذارد.
وﻓﺎ اﻧﺳﺎن ﺻﺎدق ،آرام ،ﺑﺎ وﻓﺎ وﻣﮭرﺑﺎن ﺑود .در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ،اﺻﻠﯽ ﺗرﯾن روش او ﮔرﻓﺗن ﺗﻔﮑر اﻧﻘﻼﺑﯽ ،اﻧدﯾﺷﮫ ﮐردن درﯾن
ﺗﻔﮑر ،ﭘﺧﺗﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﻓﮑر واﻧﺗﻘﺎل دوﺑﺎره ی آن ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑود .او درﺷﯾوه ی زﻧده ﮔﯽ ﺧﺻوﺻﯽ وﺑﺣﺛﮭﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﯾﮏ دﻣوﮐرات
اﮔﺎه وﭘﺎﯾدار ﺑود ،ﻣﺧﺎﻟف اﺳﺗﺑداد ﺑﺣث وھﻣﯾﺷﮫ آﻣﺎده ی ﺷﻧﯾدن اﻓﮑﺎر ﻣﺧﺎﻟف ﺑود .او ﯾﮏ ﭘدر ﻣﮭرﺑﺎن ﯾﮏ ھﻣﺳرﺧوب و ﯾﮏ ﻣﺑﺎرز
ﺳرﺳﺧت آزادی ،دﻣوﮐراﺳﯽ و ﻋداﻟت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑود.
ھواداران ﺟﻧﺑش اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣردم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ھﺟﺎﻣﺎ ( ﺑﺎ اﻧدوه ودرد ،وﻓﺎت اﯾن اﻧﺳﺎن آﮔﺎه ،ﺑﯾدار و اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧواده ی
ﺳوﮔوار وی ) ﺑﺧﺻوص ﭘدر ﻣﺣﺗرﻣش ،ھﻣﺳر ،ﻓرزﻧدان وﺑرادران ﻣﺗوﻓﯽ( و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ھﻣرزﻣﺎن و دوﺳﺗﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ وی ﺗﺳﻠﯾت
ﻣﯾﮕوﯾد .وﻓﺎ اﮐﻧون در ﮐﻧﺎر ﻣﺎ ﻧﯾﺳت وﻟﯽ ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺧﺎطرات او ﺑﺎ ﻣﺎﺳت .وﻓﺎ ﺻدای اﺳت ﮐﮫ دﯾﮕر اورا ﻧﻣﯽ ﺷﻧوی وﻟﯽ
ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﺻدا ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد .روﺣش ﺷﺎد وﯾﺎدش ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﮔراﻣﯽ ﺑﺎد .از طرف ھﺟﺎﻣﺎ.

