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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۹/۰1/۳1

پرتو نادری

سفر بی بر گشت قسیم اخگر پنج ساله شد!
قسیم اخگر جایي در رابطه به پیدایي خود در این جهان کبود مي گوید«همان
سالي که در آخرین روزهایش سیداسماعیل بلخي و دوستانش را به جرم کودتا
گرفتند .هر وقتي از تولد من یاد مي شد پدرم این تقارن را بیاد مي آورد ،از
او فهمیدم که انقالب چین هم درهمان حول و حوش به پیروزي رسیده بود.
شبي که بدنیا مي آمدم توفان و سرما بیداد مي کرد و درها را به هم مي کوبید
به همین قرینه نامم را توغل علي گذاشتند که چون نامأنوس وغیر متعارف
بود،جا نیافتاد».
اخگر درلیسۀ اماني که در آن روزگار آن را لیسۀ نجات مي خواندند؛ درس
خوانده است؛ اما پیش ازآن که لیسه را تمام کند او را روانۀ زندان کردند .این
امرسبب شد که دیگرنتواند در صنفي به صداي آموزگاري گوش فرا دهد.
روزگارناجوانمردانه بر او سیلي مي زد .پدر در بستر بیماري افتاد و قسیم
جوان نا گزیر ازآن بود تا گردونۀ سنگیني زندهگی خانواده گي را به تنهاي در
جادۀ ناهموار روزگار به پیش براند.

قسیم اخگر

با این همه او درپیشگاه همۀ آن ها یي که به مفهوم واقعي كلمه استاد بود زانوي شاگردي زد و به تلمذ نشست.
شعر ،فلسفه ،عرفان ،سیاست ،تاریخ ،فقه ،تفسیر ،جامعه شناسي ،ادبیات ....خواند؛ شاید دلیل این گونه آموزش
پراگنده درآن است که در آن روزگار و حتا در همین سالهاي که ما هواي سربي دموکراسي را تنفس مي کنیم
هنوزگرایش بر تر همان دانش دایرة المعارفي است.
او خود جاي فروتنانه گفته است که« :اگرمي بیني که این چنین بي هنرم دلیلش نیزهمین است که خواستم همه چیز
را فرابگیرم؛ اما هیچ چیزي فرا نگرفتم ،به هدف همه کاره شدن هیچ کاره شدم» با این حال می توان گفت که
هنرهاست در این بي هنري .روزگاري آن فرزانۀ بزرگوار شهید بلخي گفته بود:

تا بدان جا رسید دانش من
کـه بـدانم هـمي که نـادانم
قسیم اخگر از کودتاي ثور به تلخي یاد مي کند و مي گوید«:کودتا شد ومن نیز مانند خیلي هاي دیگر مورد پیگرد
قرار گرفتم و مجاهد شدم که دین و وطن در خطربود و نمي توانستم آرام بنشینم که اگر مي نشستم ،رفقا نمي گذاشتند،
آن ها هرکسي را که با آن ها نبود دشمن مي گرفتند .بلی این سخن در آن روزگار حقیقت انگار ناپذیر پنداشته می
شود و همه سیاست های آن حزب و دولت بر بنیاد آن استوار بود که گفته می شد :هرکس که با ما نیست ،با دشمن
ماست .یک چنین سیاستی نه تنها میدان زندهگی را برروشنفکران؛ بلکه برای مردم نیز بسیار بسیار تنگ ساخته بود.
او در ادامه مي گوید  «:میل سرکوب شده ام به خواندن و نوشتن و کتاب و عشقم به آزادي و آشنایي با شریعتي و
از طریق او سارترو فانون و امه سه زر مرا به دنیاي دیگري کشانید .آشنایي مختصربا روزا لوکزامبورک برایم
فهماند که مارکسیزم فقط در لنینیزم و استالینیزم که روایتي عامیانه وسیاسي از آن است خالصه نميشود .پیش از
شریعتي یاد گرفته بودیم که ميتوان اسالم را خارج از حوزۀ تعبیرهاي مالیي آن فهمید  .بقیۀ عمرم ،فقط کوشش
درجهت فهمیدن بود و یاد داشت کردن از آن چه فهمیده بودم».
مسلما ً پیشتر ازشریعتي باید اخگر از اقبال خواند ه باشد که.
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زما بر صوفي و مال سالمي
که پیغام خدا گفتند ما را
و لي تاویل شان در حیرت افگند
خدا و جبرئیل و مصطفي را
اما یاد داشت هاي روزانۀ اخگر چه شد و این قطره هاي پراگنده به چه دریاچه یي پیوست! او در این پیوند مي
گوید «:یاد داشتهایم یک بارتوسط رفقاي دموکراتیک خلق ،دفعۀ دیگر توسط برادران پاسدار ایراني ،بارسوم توسط
ملیشیا هاي برادر حکمتیار به یغما رفت و آن چه ماند و به چاپ رسیدند عبارت اند از:









مقدمه یي برتحوالت سیاسي دوسدۀ اخیرافغانستان.
تندیس خشم؛ زندگینامه خالق هزاره،
ستارههاي بي دنباله؛ تا ریخچۀ جنبش روشنفکري افغانستان،
روش تحلیل سیاسي
موقعیت زن درنگرش توحیدي
رساله در مورد متدولوژي شناخت قر آن.
مباني ادیان وحقوق بشر
مقاالت متعدد درنشریههاي گوناگون.

دراین میان دو مجله یکي بنام فانوس ودیگري فجر آزادي منتشرکرده ام و با رسانه هاي متعدد مصاحبه انجام داده
ام .او آن گونه که گفته است گاهي هم مرتکب سرودن شعر نیز شده است.
به سال  1386مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان به مناسب هشتاد وهشتمین سالگرد استقالل کشور برای هفت تن از
شاعران و نویسندهگان کشورجایزۀ آزادی داد که قسیم اخگر یکی از این نویسندهگان بود.
غیر ازاین اخگر در ده ها کنفرانس علمی اشتراک کرده و به ایراد سخن رانی پرداخته است .افزون بر این او در
پیوند به موضوعات مهم سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی در مطبوعات کشور به روشنگری پرداخته است .امید روزی
مجموعۀ سخنرانی او گرد آوری شده و به گونۀ چاپی در اختیار عالقمندان دیدگاه های او گذاشته شود.
پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

