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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 مسعود فارانی

 اخگر رستگار شدقسیم 
 

شد و به کشور  اتملی وارد  تاریخ  از افتخارشخصیت این  ،قسیم اخگر ، 0۹۳8دلو 12برابربا  – 8102جنوری  82سه شنبه 
 او مشعل درخشانی در تاریکی سیاسی افغانستان است . گی پیوست.جاودان

روزنامه نگار و شاعر متعهد برای جامعه  ،پژوهشگر و فعال مدنی سرشناس افغانستان ،قسیم اخگر
  .مابود

 سربلندی و ثابت قدمی مردم اصیل افغانستان است. ومناعت  ،از بزرگی ینماد ،نامبرده
 . میباشدمردم افغانستان  پایداری تندیس  ،او

که با تمام تنگ دستی و نداشتن  است افغانستاندهه اخیر  جامعۀ ششپدر مهربان  ،قسیم اخگر
 بازهم توانست پدر بودنش را به وجهه احسن بجا کند و ،صحت، کمبود امکانات، در محدوده خودش

 افغانستان را در آغوش محبت داشته باشد.  عشق 
 رستگار شد.زندگیش راوقف مردم نمود و   ،نامبرده

 او نجات وطن را تفنن نمیدانست.  ،کردمیدرد مردم را با پوست واستخوانش درک  ،قسیم اخگر
تادم مرگ  تالش  این دردها  عالج راه دردناکش را انتخاب کرده بود  وبرای  ،آگاهانهاخگر 

 نستوهانه  ورزید. 
د دندر جستجوی آن بویونانی  "دیوژن" امثال به معنی واقعی کلمه است.   انسانیکه یتاز انسان یدر نهایت نماد ،اخگرروانشاد 

  گز دیو دد ملولم وانسانم آرزوست. موالنا( :انعکاس یافته در شعر)
 

از دهان  بزرگتر بودند و حرفهای خدمت به مردمگرچه چشم امید جامعه ما هرگز به روشنفکرنما ها  که مدعی  
مردم و  وطن،   حقشان به   نزیرا اکثری به اصطالح روشنفکران  در خوبی نکرد  ،ونیست هنبود ،شان میزدند

 مناعتش را حفظ کرده است.   ، آفتابی شده اند و جامعه درنداشتن  توقعات   ازچنین مدعیان
برابر  را کور و عقل شانرا از روشنفکرنماها، چشمان  حریص عدۀ کثیری  زمانهدر مسیریکه سیالب دالر آورده 

س چیزی أرا در معامله قرار دهند، "اخگر" در همین مردابی  که جز خار ی تا وطن بودبه همت شان تنزل داده 
بهتری از آن امکان  روئیدن نداشت، مثل هزاران انسان باهمت در شبی روئید و به مبارزه برخاست  که بقول بیدل 

  بود.، شب رفت و سحر نشد شب آمدبزرگ 
امتداد شب طوالنی که افقی از نور صبح امید را بدنبال نداشت همچون تک ستارۀ نورانی  درخشیدن "اخگر" در    

گرفت. قامت همت بلند اورا هیچ بادی و طوفانی خم کرده نتوانست و هرگز به مردمش پشت نکرد. اوبا تعهد در 
ش بس بزرگ برای جامعه نا امید شده برابر مردم تا لحظه مرگ ثابت قدم باقی ماند که هم اکنون طریقت او امید بخ

میباشد. او راه پیروانش را فانوسی و چراغان ساخت تا نا امیدی را نقطه پایان گذاشته باشد. ازینرو، قسیم اخگر 
 همچون اسطورۀ وارد  تاریخ  افتخارات افغانستان گردید.

وه ازهمت استوار، این قلم نستوه و این این خبیر سیاسی ، این استاد روزنامه نگاری، این شیدای مردم ، این  ک  
را به  شاعر فرزانه،  در عمل و نظر، نشان داد که رستم بودن یعنی چی ؟ کار ها و عمل کرد های "اخگر"او

تبدیل کرده است. فدا کاری های "قسیم اخگر" نشان داد که رستم ها ، رستم باقی میمانند وشغادان  زمان مااسطوره 
 پی شغادی میروند.از

زمان "قسیم اخگر" بودن و "قسیم واگربا چشم بصیرت و انصاف بنگریم  خواهیم دید و خواهیم گفت  که درین دور 
ش ، ا مثل خواسته های نفسانی انفرادیه، زیرا آدمی باید از تمام  خوان های گسترد ،اخگر" شدن امر محال است

خواست مردم را مقدم شمارد، وم بگذرد حب وبغض قوم گرایی اش و از اسارت آیدیولوژیکی اش بخاطر مرد
 تواند   "قسیم اخگر" شود.تاب
یت چنین حماسه سازی ناممکن بنظر می آید.  عقوای بر خوریم اما در مردان در افسانه ها میتوانیم به چنین بزرگ  

رهروان ولی "قسیم اخگر" بزرگ و  ثابت قدم را دیدیم که افسانه را به حقیقت  مبدل کرد که درین سلوک،  
 بیشماری،  راه او را خواهند رفت.

"قسیم اخگر" برای من ترکیب از مهاتماگاندی، پاتریس لوممبا ، البرت شوایتزر ، نیلسن ماندیال ، و بزرگان دیگر 
 است. 

 .شانه هایم احساس میکنم  راز غم بزرگی اورا ب یهمین لحظه که این سطور را مینویسم بار
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 د؟زنبزرگی اورا رقم  که ابعادت  کدام خامه یی خواهد توانس 
 بزرگ انسانیت سرتعظیم فرود می آورم. نماد سوگمندانه  در برابر این  
 

نګارنده خواهد ګفت که سیاترین شب وروز  ؟رسیده شود که سیاه ترین آنها کدام خواهد بود پاګر  ،افغانستان  شب وروز سیاه بسیار دارد
 امثال آنها که و  "سید نصرهللا "ضیای ګوهری "اکبر نوتاش  "قسیم اخګر"اکش را مثل پافغانستان آن خواهد بود که افغانستان فرزندان 

 د. نمیباششب و روز  سیاه ترین ، نقد جانشان را در راه وطن از دست داده اند

                                                       .را پر از رهروان  بیشمارمیخواهماکشان پ را شاد وراهروحشان 

 و بازماندګان ایشان از صمیم قلب  اخګرقسیم روانشاد  یشګاهپدارم که به  ونه گنظم  ۀدرین جا قطع
 .تقدیم میکنم

  

 موج غمهایش بــه دریا هــا گــــذاشتم بـرنداشت 
 دربـرنداشت ،راچوخاک"اخگر"شرمید کهآسمان 

 
 پــای رفـتن داد زکـف   ،اشـــک چشـــم از ماتم او

 ـرنداشتـاشــک دریـن مــاتم نیامد، دیــده ام را ت
 

 آموخت که چیست ؟"قسیم"از"تقدس"پاک بودن را
 رگز بـرنداشتـــوه کـه آن زهـــد و ریـا در اصل ه

 
 گــــوش کــــر هـــر مصیبت را شنیدی، آسمان بــا

 دردمندش بــود وگــوش کــرنداشت" اخگر"لیک 
 

 ملـــت مــاتم نشین در بـــــا تـــالق درد و جــنــگ
 نداشت"اخگر"چــون شهسوار ،میرود هـــردم فرو

 
 فـرزانـه مـرد" اخگر"از صـداقت رستــگار است 

 نـه به جمبل نـه به جادو، پاک باز، منتر نــداشت 
 

 "قسیم"کــوه درد مردمش برداشت بـــــر دوشش 
 او میدانست که این جمع، رهبـــر و افسر نداشت

 
 اخگر آمد از میان مردماِن درد کش با درد وغــم

 ـداشت ی را پــذ یرا شد،  طماع زر نــتـنگ دست  
 

 ایــــن مناعت رهــــگشا شد مـــردم پـــــاکیزه را 
 گر طماعی فـــر نداشتردمش دیـــــــم هِ جز رفا

 
 در ُمـرداب و َسـرداب زمـان  بوستخوش یاو گل

 بیش ازیـــن  عطر صفا را بوستان درسر نداشت
 

 اش شد تزئـینام ـــآرمید او رستگار، تاریخ به ن
 خاکم شکستند، زانکه اینجا  در نداشت دشمنان 

 
 "هشت صبح"آفتاب  اــــــب ،او دریــن ظلمت سرا

  نداشت بـرتر ن ــبیش ازی آورد ید ـــی امـــروزن
 ختم
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