بدرودرفیق

با درد وتاسفی عمیق باخبر شدم که رفیق عمر محمدی (رفیق کاوه) در اثر سکته قلبی در برلین جانباخته است .این
خبر ،چنان غیر منتظره وباورنکردنی مینماید که همچنان در بهت مانده ام...عمر محمدی از یاران قدیمی ما بودواز
مبارزین شناخته شده ی جنبش چپ وکردستان ،که مبارزه علیه رژیم اسالمی،نظام سرمایه داری و در دفاع از منافع
محرومترین مردمان جزء جدایی ناپذیر زندگی اش بود .انسان پرشور وشری که به زندگی وبرابری وآزادی ،به
نیروی کار وزحمت وبه رفقا ویارانش عشق میورزید .سالها در کنار هم بودیم وشاهد تالشهای او در اول ماه مه
های برلین  ،تظاهرات واکسیونهای این شهر واعتصاب غذا ها وحمایت از زندانیان سیاسی و جنبشهای اجتمایی
مردمان ایران ومنطقه ...همه جا میشد عمر پرخروشی را کاوه وار دید که در حال صحبت وبحث وتالش است...در
مهمانی ومهربانی ،در یاری وهمراهی با پناهندگان و...همه جا سر میرسید عمرآماده یاری وهمراهی بود .باری
اینترنت فاصله های جغرافیایی را زدود و اورا دیگر بار در "فیس آباد" میدیدیم وگفتگوها ونوشته ها وکمنتهای
طوالنی اش ..در همه اینها عشق بیکران به مبارزه وخشم علیه نظام اسالمی و نظام سرمایه داری وجنگ واشغال
وسلطه ،عشق به مبارزان وزندانیان سیاسی وتالش وفریاد او برای ازادی زندانیان سیاسی موج میزد.
پس از چهار دهه تالش عمر در نزد همگان به چهره ای شناخته شده خصوصا در برلین تبدیل شده بود...دیروز
برای آخرین بار ساعت  3بعدازظهر او مقاله ای علیه سرمایه داری :فاشیسم وناسیونالیسم ومقاالتی در باره مسئله
ملی وحق تعیین سرنوشت به اشتراک گذارده بود وروز پیش از آن در دفاع از رضا شهابی مطلبی نوشته بود
وتراکتی را به اشتراک گذارده بود وروزقبل از تر ازآن در مقابل کنسولگری رژیم اسالمی در برلین در اعتراضی
همراه با دورفیق جوانش ایستاده بود.اینها همه نشانه های حساسیت او به سرنوشت مردمان بود.علیرغم تندی ها
وشلوغ بازیهایش،مهربان وصمیمی بود  ،در همراهی ویاری به انسان محروم وجویای کمک ،در یاری و رفاقت ،
در شرکت در اکسیونها ومراسمها وتالشهای دفاع از حق انسان کارگر وزحمتکش لحظه ای آرام نداشت .متاسفانه
مدتها بود که از دیدارش محروم بودم اما اورا در فیس بوک وبرخی اطاقهای اینترنتی می دیدم که همچنان همان
عمر پرخروش وپرسروصدا مانده است و در دفاع از آزادی وسوسیالیسم فریاد میزند .بی شک جایش درمیان ما ،د
رشهر برلین ودر میان تبعیدیان این شهر ،در اکسیونها و اعتراضات آن  ،در بحثها وگفتگوها خالی خواهد بود.
اینک عمر ما را واگذاشت ورفت ..بی آنکه وظایف سنگینی را که درمقابلمان قرار داده بودیم به سرانجامی رسانیده
باشیم...وقتش نبود که بروی کاوه گیان!! دردی بردلمان گذاردی در این انبوه درد ...با این همه درد چه کنیم؟!...به
خانواده عمر عزیز ورفیقم انور وهمه عزیزانش وفامیل و همه رفقای ودوستانش تسلیت میگویم ودر غمتان
شریکم!
علی دماوندی

