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فرهاد لبیب

او ..همانگونه استاده ب ُمرد
گر چه خود سوگوار بودم  ،به عیادتش رفتم  .میخواستم
پیش از آنکه خاموش شود  ،سخنی از آن نماد آزادی و
آگاهی بشنوم .
اما  ..او قادر نبود که پیش از چند کلمه ای بگوید  ،آنهم
بفاصله های دور ......
مگر چشمانش  ،چشمان عقاب گونه و مهربانش بسیار
سخن گفت  ...بسیار .
بلی ! " علی "( )1گفت پدرم بعد از مدتها سر حال و
شادمان می نماید و ادامه داد که او در این اواخر
سخت کم حوصله شده است .
باری گفتم که چشمانش بسیار سخن ها داشت .
او گفت که " وصیت کرده ام که در مراسم تدفینم  ،هیچ
پیامی دولتی و حکومتی خوانده نشود "
مگر او نگفته بود که میخواهم استاده بمیرم ؟()2
آن کاج یاغی کوههای "بابا و پامیر" آرزو داشت ،
همانگونه که در زندگی علیه ظلم و زور ،علیه بردگی و
سر خمی  ،علیه داللی خاک و خون استاده بود ،
همانگونه استاده نیز بمیرد .
آیا درست و بجا میبود تا باالی چنان تربت پاک و سربلند که  ،عمری را بخاطر آزادی و آزاده گی به سر برده بود
 ،وطنفروش و سرخمی پیامی بخواند و تسلیتی بگوید ؟؟
بلی ! استاد قسیم اخگر همانگونه که در زندگی علیه هر چی پلیدی ها بود مردانه و سر فراز استاد همانگونه استاده
هم بمُرد.
نه تنها استاده و سر فراز بمُرد بلکه  ،تاریخ سرزمینش برای اولین با شاهد بود  ......بلی ! برای اولین بار که
اطراف ارامگاه اش با سخنان شرف آلوده و رهگشایش احاطه شده وآن گفته ها وسخن ها بدست رهروان و
وطندارانش تا اقصا نقاط جهان نیز طنین انداز شد .
آری ! گفته های از این دست :
بیایید در اعالم این حقیقت هر مصلحتی را کنار بگذاریم که  :قوم پرستی ،نژاد پرستی و طایفه گرایی یکی از آفات
جنبش استقالل طلبانه ملت ماست (.استاد قسیم اخگر)
و یا :
مرگ سیاه سرنوشت قومی است که به هر ذلتی تن بدهند  ،تا زنده بمانند .
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

اینرا ما در سرنوشت خیلی از ملت ها دیدیم  .مبادا آنکه دیگران آنرا در سر نوشت ما شاهد باشند ( .استاد قسیم
اخگر )
و یا :
طفر ه روی از مسوولیت خطیریکه بر عهده فرد،فرد ما سنگینی میکند  ،تحت هر عنوانی که باشد  ،نوع دیگری
از نا سپاسی در برابر مردم ماست  .مبادا که ما نیز با نمک حرامان حق نا شناس در یک صف قرار گیریم .
(استاد قسیم اخگر )
باری طنین این صدا ها و نوشته ها را حتمی  ،امواج سرکش و کف آلود "آمو و اباسین "بگوش دختران و پسران
وطنش از کران تا به کران  ،آویزه خواهد ساخت که :
سر بلند باید بود  ،آزاده باید زیست و سر انجام ایستاده باید مُرد .

رویکرد ها :
" – 1علی" اسم پسر ارشد استاد قسیم اخگر
" – 2میخواهم استاده بمیرم " جوهر مصاحبه استاد قسیم اخگر با خانم "فرزانه فارانی"
روحش شاد و آرمانش پُر ثمر بادا

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

