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ديگر شھدای راه ارواح مرد ميدان انديشه وعمل ، و وارورادبزرگمعلم تقديم به روح پاک آن { 
ند وبا نثار جان راه عشق قانه وبی ترديد درين راه جان باختما که عاشآزادی انسان در سرزمين 

  }. بخشيد ند جاويدانه به حقيقت را روشنايی

  

  

  



  :پيشگفتار

م که با  ريختن انباشته ھای فکری ام از زندگی شھيد بدخشی وياران از مدتھا بدينسو ت4ش داشت
اه مبارزه بخاطر طرد عوامل بيداد واستبداد پاکبازش بر روی کاغذ که، ھمه باھم  عاشقانه در ر

وافشای علل اساسی تداوم اين دور تسلسل فقر وجھل آميخته با جبر وتعصب حاکمانۀ عدۀ از 
محکوم  ، ھمه باھمباشندگان کشور، برعليه عدۀ ديگر، در متن اين جھنمی که مجموع ساکنين آن

  .ومانه جان باختند، ادای دين نمايم به بد ترين انواع مصايب عالم وآدم بودند وھستند، مظل

خويشتن را  دراکثر حاAت من ، ولی سرگردان گزينش راه دخول به اين امر بس خطير بودم که 
  .بزرگ می يافتم  قاصر از انجام اين دين

، ھمانند عدۀ ديگری از شاگردان نکه سی ومين سال شھادت اين آموزگار توانا وبی باکتا اي
، که اکنون با ھمه نا توانی ھای که دامنگيرم است، برای آغاز اين امر دشوار بھانۀ شد، وپيروان،

خامه در دست ومصروف نگاشتن چيز ھای درين رابطه ميباشم واز کاستی ھای آن قبل از ھمه 
از روح آن بزرگ مرد طلب بخشايش نموده وازساير دوستان نيز اميد عفو تقصيرات خويش را 

  .دارم

شاگردان وھواداران آگاه ومتعھد مکتب بدخشی، استاد ميرکريمشاه مير، ارجی راکه آغازپر  
پھلوان قيام با رجوع صادقانه ،به حوادث دوره ھای حيات خويش و انديشمندان فرھيختۀ ديگری 

در  مجيد اسکندری، عبد الحی نزھت ، محترم برAس وديگران نظر مرادی، آقايان صاحبچون 
شھادت او راه اندازی نموده  گردن سالفقيد ، به استقبال از سی وميرابطه با حيات وانديشۀ بدخشی 

آن معلم توانا مقام بی بد يل اند، ھريک به نوبۀ خود ت4شی است ، سازنده ودين پردازانه در برابر 
، اوييم ، ونوشتۀ حاضر از جانب من، در ھيچ حالتی که ھمه باھم خوشه چين خرمن خرد ودانش

نوشته ھای ارزشمند ايشان نداشته  رد يا تأييد در برابر يا موضعگيریھيچگونه وجھه تقابل و
، مگر اينکه ت4ش اغواگرانه در آنھا مشھود وايجاب ابراز نظر را نمايد ، که آنھم ونخواھد داشت

لزوماً از حد نقد وتصحيح در خور نياز باAتر نخواھد رفت، که خوشبختانه تا کنون چنين ع4يمی 
  . به چشم نميخورد

در جھت تبيين بھتر وبی شائيبه تر، داشته ھای خود  تا جاييکه من می بينم ھر يک از دوستان،   
وھيچ يک از ايشان جز روشنايی   ،را بکار برده ت4ش در خور توان خويشتن ،درين رابطه

ھدف ديگری ندارند ، که اين خود کاری است نيک به داشته ھای غنامند شھيد بدخشی بخشيدن 
ع بدان ه که، بگذار ھمه ھر آنچه راکه ازحقايق مرتبط با جامعه وطرز نگرش بدخشی راجوارزند

با خوددارند، بر صفحۀ کاغذ ريخته وتحويل ديگران دھند ، تا مورد قضاوت وداوری زمان 
ومردم در پيوند با نيازمندی ھای امروز وفردای ايشان قرار گرفته وحقيقت چھرۀ واقعی خويش 

   ..ھامات وافتراآت برون آردی ضخيم دود وغبار اترا از پس ابر ھا

اشاره ھای من در جای جای اين نوشته، به پيروان دروغين  بدخشی ھم ، که با تعابير ! اما    
سوء، و من در آوردی، ھدف تحريف تجربه وتحليل شھيد بدخشی را، از جامعه وحقايق مرتبط با 

بيشترينه متوجه عناصر معلوم الحالی است که ، آن دارند، آدرس ھای معين  خود را دارد، که 



بصورت کل ،  مرحلۀ دوم  بعد آنوفاداری آنھا به بدخشی ومکتب او  پيش از کودتای ثور و
که  در ھر  ارتباط ميگيرد بصورت خاصی حاکميت کودتا گران وامضای پروتوکول ھمکاری

مرجعی که از آن، بوی توزيع خودھارا به دامن ھر آن تقيم ، مس غيريابصورت مستقيم و ،دوری
  وتقسيم قدرت بمشام ميآمد افگنده وتا ھمين امروز نيز بدان منوال ادامه ميدھند 

که موجبات تباھی ھای جبران نا پذيری را به ايشان  بعضی از ، ت4شھای ھدفمندتا حديکه فاجعۀ 
ط پيش بينی  سقو پيروان مکتب بدخشی فراھم نمود، و آخرين نمايندگان اين معامله گران ، با

را که خارج از محدوده ھای ، کودتای ثور ت4ش جاگزينی انديشه ھای مکتب بدخشیحاکميت 
با بنياد عقيدتی اس4م آيدآلوژی ھا ومکاتب عقيدتی انتر ناسيوناليستی راست وچپ  قرار داشت، 

  .ھر گز فراموش کسی نميشود را نمودند،  سياسی 

   !بھمه حال 

خار زندگی خودرا، موکول به داشتن پيوند نا گسستنی تمام دورۀ حيات سياسی من که بزرگترين افت
ام  با مکتب فکری شھيد بدخشی مينمايم، واز ھمان ابتدای گزينش اين خط  فکری وراه سياسی ، 

Aرانۀ رايج در ل سابا تکيه به آگاھی واستق4ل فکری خود ، بدوراز حوزۀ نفوذ مناسبات بزرگسا
يکی  ار، که اکثراً موجوديت عضو برجسته ويا غير برجستۀنفکری آن روزگنھضت نو پای روش

ا سازمان در نفوذ واعتبار آن حزب ي يک خانواده ، محله ويا منطقه ميزان از احزاب سياسی، در
، واردعمل شده،  و اين مکتب را بعنوان يگانه ھادی نجات خود ومردم رقم ميزد  را آن ساحات

اسبات برتری جويانۀ قبيلوی و نژادی برگزيده، واز سقوط در دامن بازی مظلوم کشورم از قيد من
ھای انحرافی منفعت جويانۀ فردی ويا گروھی، در ماورا ومتن اين جريان فکری که،  در مقاطع 
مختلف وبه اشکال مختلف، عملی گرديده است، تا حد ممکن خودرا دور نگھداشته ام، امروز نيز، 

ستين روزگاران گزينش رابطه ام به اين  خط فکری، آنچه راکه از زندگی مديون آنم که ھمانند نخ
به آگاھی نسل ھای امروز  خشی بزرگ وياران با ايمانش در خاطر دارم،، مبارزه وشھادت بد

وفردای جامعه وميھن خود سپرده و در برابر شکوه جاويدان اين خيزش بزرگ تاريخی در 
 يکبار ديگر، ھراس ومنطبق با واقعييت ھای جامعۀ ماراستای ظلمت شکنی وبيداد ستيزی بی 

  . سر تعظيم فرود آرم  شھادت بدخشی ويارانش  تراژيدی خونين  سی سال بعداز

من نيک ميدانم که انجام اين رسالت بدور از تخطئه ھای فکری وثليقوی خيلی ھاھم دشوارودر 
آنچه راکه وجداناً واقف آن ھستم  آزاردھنده باشد ولی بھمه حال منو تلخ پارۀ موارد، شايد ھم

قم وذھن من مددگار بيان راستين وبی خدشۀ آن شده ميتواند ، درين نبشته تحت عناوين ذيل ر
م خويش در تعريف چگونگی شخصيت، وبيان انديشه ھای راستين او، بمناسبت خواھم زد، تا سھ

  .بجا آرم  سی ومين سال شھادتش

اص4ح  وزمينه ساز ، ھم که، دور از غرض بودهوستانی رادآن عده  البته تذکرات وانتقادات
يرا بوده واز بر پا دارندگان آنھا قب4ً  از جان ودل پذ د،وش من وديگران ھای وغنامندی داشته
   :وقلباً سپاسگزارم
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  مردی در بلندای ايمان به حقيقت

  آزاد انسانی واوج تفکر
سخن از زندگی ومرگ رادمرديست که زندگی اش نماد ايمان به حقيقت، پيامش پايداری واستقامت 
در مبارزۀ راستين بخاطر منافع واقعی مردم، ھوشدارش پرھيز از دنباله روی بدون خ4قيت، 

طلوع  ورزمندگی تاتأکيدش تکيه بر حقايق ونيازمندی جامعه ومردم و مرگش پيام تداوم پيکار
وصدايش فرياد مظلومانۀ خلقی اسير درپنجه ھای آھنين تحميق، تزوير واستبداد  خورشيد عدالت ،

  .درسرزمين ماست 

  

  



که، نامش را با عشقی از حيات فردی وشناسنامۀ دوره ھای تولد وبلوغش در بدخشان، زادگاه او
اورا با نام وھويت  شترين مردم، بيداشت، با نام بدخشان گره ابدی زد، وباXخره که بديار خويشتن

  .بدخشی يعنی زادۀ بدخشان ميشناسند،تا محمد طاھر، معلومات چندانی ندارم

مليت وتعلق تباری اونيز ھرگز برايم، مجزا ازشخصيت انسانساAر ومردم دوست او که مظلومين 
دی که سرتاسر کشور وحتی جھان، ھم تباران اوبودند، مفھومی را درذھنم برنيانگيخت، ھرچن

چندين بار در م4قات ھاييکه با اوداشتم ، باھم به زبان ازبيکی تکلم داشتيم واو مرا تشويق به 
صحبت نمودن به زبان ازبيکی مينمود، وپھنای معلوماتش راجع به ادب وعرفان تورکان ساکن 

ه درين سرزمين وديگر کشور ھای منطقه مرا متحيير ميساخت ، ولی ھرگز بخود اجازه ندادم ک
طی اين م4قات ھا سوالی را راجع به مليت وزبانش مطرح کنم،زيرا ھميشه تصور من اين بود 
که، شخصيت ھای بزرگی چون بدخشی که، جز انسان ومنافع انسان، بدور ازوابستگی ھا به 
رنگ ونژاد ،آئين ومذھب، قوم وقبيله ، زبان ومنطقه وغيره، ھدفی درزندگی وفعاليتھای روزمرۀ 

ند باAتر از آن اند که به قوم وقبيلۀ خاصی منسوب شان ساخت وياھم از زبان وآئين شان خود ندار
  .سخن گفت

  

بعداز شھادتش نيز اين حرمت ، ھمچنان در ضميرم زنده بود وھر گز نميخواستم که عظمت 
بدخشی را با مقييد ساختن در قالب يک قوم وقبيله، کوچک سازم واينکار را يک بدعت ميپنداشتم 

  .وبس 



اما حوادث بعداز مرگش کوچک انديشانی را از اينجا وآنجا ، با اھداف گوناگون بدان واداشت که، 
از تعريف ھای تباری کاذب ومن در آوردی ، راجع به اين شھيد ، گوی سخن بميدان آورند، 

فاجعه ووجود انحصار نا پذير اورا در تاريخ ، منحصر به قوم وقبيلۀ خويشتن سازند، که اين خود 
وآغاز يک درامۀ تحريف وتسخير در واقعيت تفکر وانديشۀ اين فرزانۀ دوران از طريق انتسابش 
به منيت ھای اغوا گرانه وعوامفريبانه قومی ونژادی کاذبی بود که، دامنۀ آن تاکنون ھم ادامه 

  .دارد 

  

انق4بی  يکه در Aب4ی دست نوشته ھای باز مانده از او درآرشيف سازمان ھر چند     
ويگانه نوار صوتی، حاوی پيام او با صدای خودش، که بصورت معجزه زحمتکشان افغانستان، 
از شاخصۀ  پيوند دوگانۀ تورک وتاجيک  امان وتا امروز رسيده است، آسا از گزند حوادث در

محمد ناصر ولد ذاکر فرزند م4 محمد بودنش، که از جانب پدر افتخار فرزندی وکيل
،که از اعقاب شھزادگان گورگانی ومنسوب به قوم برAس مغل بيگی را دارد ميرزاعزيزخان

، واز جانب مادر ھم نواسۀ افسقال لطف ] لطفی يکی از خانھای محلی تاجيک ميباشد ميباشند
که، اکثريت مطلق باشندگان آنجا ھنوز ھم تورکان اند وبه زبان  ودر منطقۀ ارگوی شھر فيض آباد

ديده به جھان گشوده است، مطالبی وجود دارد وھمه آنرا نيک  م مينمايند، تورکی ازبيکی  تکل
  .ميدانند

  

  چوپان در منزل داکتر چوپان يکجا محمد طاھر بدخشی يکجا با شھيد داکتر ضياءد شھي

  خورشيدی در کابل 1348با ھارون جان بدخشی  وسوسانه جان چوپان در سال 

از افراد  انگشت شماری، ی، با ھمه عريان بودن قضيه عده اکه تجاھل عارفانه ولی، مفھوم اين 
 وديگر اشخاص غير سازمانی در داخل وخارج ،  در آن روزگاران وابسته به رھبری سازا

مگر اينکه ريشه ھای اين امر را .  ، بدرستی قابل درک نيستخواھان پنھان سازی اين امر بودند
دولت شوروی آن وقت جيک در ترکيب د يپلوماتھای دروجود روابط بعضی از آنھا با مشاورين تا

داری ازآن، قبل از عقد پروتوکول ھمکاری سازا با حزب دموکراتيک رجستجو کرد که، با بھره ب



واصل  وبا غرور وتکبر گاھی ھم  خلق و خروج قوای شوروی، خودرا به نان ونوای وزارت
  .......شايستگی خود آنھازمزمه ميکردند که آنھارا  سازمان وزير نساخته ، بلکه 

ارزش اين مسأله که بايد او تورک باشد يا تاجيک ويا ازکدام تبار ديگر در مقايسه با  ! بھمه حال
عظمت طرح وانديشۀ او که در محراق آن محض انسان منحيث انسان مطرح بوده، ومفاھيم خون، 

انھا ازھمديگر، در نژاد، مذھب،زبان، قبيله وديگر مشخصه ھای تفکيک وتعريف طبيعی انس
که ، است  يک مسألۀ  مبتذل  وموافق طبع برتری جويان آريايی پرستی برابر آن رنگ می بازد،

از سيستم اجتماعی  ،وديگر معادAت بيداد پسندانه  حيات خويشتن را در راه افشا وطرد آن خشیبد
ن خود بيش نگر برای راه وبرداشت دگم انديشا که درين رابطه. قربانی نمود  وسياسی جامعۀ ما

  !ھميش از راه وفھم  شاگردان حقيقت جوی مکتب بدخشی جدا است وخواھد بود

  

  

سی سال از شھادتش ميگذرد ولی با گذشت ھر روز تصوير حضورش در معرکۀ نبرد حق 
وعدالت با ص4بت بيشتر از پيش احساس ميشود و مستمراًصفحات جديدی از انديشه ھای پر بار 

ھيان راه حق طلبی وعدالتخواھی  آشکارميگردد، که از عمق تيرگی ھای حاکم بر اودر برابررا
روابط وضوابط باشندگان اين سرزمين، بر فردای رھايی انسان بمثابۀ انسان  وبا ھويت انسانی 
نقب ميزند وابر ھای سياه خفته درين مسير را با ھمه عمق وپھنای بی انتھايی که در خود دارند 

قول انديشمندانی که عھد رسالت حق را در نبرد بر عليه بيعدالتی ھا صادقانه بر ميشگافد، وبرع
دوش ميکشند ساری ميشود، تا باشد که انسان اين سرزمين اندر ت4طم ھجوم ظلمت اندوزان از 
سراسر جھان وظلمت پرستانی درين مرز وبوم ،حرف نفی بر عليه جباريت را فراموش نکند 



اند تا بتواند داعيۀ آزادی انسان را از قيد اوھام وخرافات خود بيش بينانۀ وھمچنان انسان باقی بم
  .ابله ساز، به ذايقۀ خردمندانه وآگاھانۀ خود مبدل کند

ھرچندی که از نخستين لحظات ورود لرزانم به عالم خود آگاھی، افتخار معرفت وخوشه چينی از 
د دارم و اندر توالی ھجوم انبوه حوادث نا خرمن انديشه وباوراين شھسوار انديشه وعمل  را با خو

د جسته و آن را، نه  ميمون روزگارم از رھنمودھای فکری اين رزمندۀ نستوه تاريخ سرزمينم مد
ی خود ومردم جفا ديده ام، واقعيت ھای از روی تقليد ودنباله روی، بلکه در تبانی با نيازھای زندگ

ملموس جامعه ام، ويگانه ک4م برخاسته از متن حيات حقيقی باشندگان اين خطۀ آشوب وسردر 
گمی تاريخ،  تا آنجا که در حيطۀ توانايی ام بوده، به مشعر نجات معنوی خود وھم ميثاقانم  از 

جات خود ومردم جفا ديده ام بوده ام گمراھی وتقليد نابخردانه، مبدل ساخته  ورھنورد راه ن
وھستم،وشناخت راستين من ، از حقايق جامعۀ که بدان تعلق دارم بيشترينه واميست بر گرفته 
ازلحظه لحظۀ حضورم دردامن انديشه و مکتب او،که در دوران حياتش باھمه اشتياقی که داشتم 

  .آنچنانی که شايسته بود قادر به شناختش نگرديدم 

مارا فراگرفت زمان، با حوادثی که بعد آن کشور ر ابھت اين رزمندۀ خردمند وبيباکولی مرگ پ
بيشتر از پيش، مرا قرين او وانديشه ھای پر بارش ساخت ، وبا گذشت ھر روز نيک دانستم که، 
انتخابم در گزينش راه بی خطا وليکن  فھم وبرداشتم از داده ھای فکری او ناقص وتوام با ناتوانی 

  .است، که بايد است از نوآموخت ھا بوده

از ھمين جاست که به محتوای حقيقی متن مکتب بدخشی که در آن جزانسان و حقوق ازلی او چيز 
ديگری گنجايش ندارد يکبار ديگر خيره ميشوم  ومفاھيمی چون حل عادAنه ودموکراتيک مسألۀ 

محو کليه اشکال بيدادگری  ملی، گزينش سياست عدم دنباله روی در مبارزۀ سياسی،شعار صادقانۀ
در جامعه، الھام از ارزش ھای واAی معنوی واعتقادی مردم در مبارزه ، وخردمندانه برعليه 
اوھام وخرافات بپا خاستن، توجه به رشد آگاھی وخود آگاھی مردم وکشانيدن ايشان در عرصه 

دين مقدس اس4م ، قبيله ھای مبارزه بر اساس آگاھی وانتخاب خود آنھا ، برخورد استراتيژيک با 
ساAری وتأثيرات ويرانگر آن در روابط باھمی انسانھا در سرزمين ما، مبارزه بر عليه نژاد 
پرستی وافشای ماھيت سياستھای رايج آريائی بازی، نقش فرھنگ در تکامل شعور اجتماعی 

تاريخ سازی جامعه ، ارزش تاريخ در روند احيای ھويت حقيقی باشندگان کشور وجلو گيری از 
وتاريخ پردازی ھای ق4بی با افشای نقش ھای ويرانگر آن در حيات جامعه وغيره را يکبار ديگر 
به دقت مرور مينمايم ، وبا کمال حيرت متوجه توانايی ونبوغ فکری آن شھيد در تجزيه وتحليل 

د نيم قرن قبل واقعيت ھای موجود در متن جامعۀ استبداد زدۀ افغانستان ميشوم که، چگونه در حدو
برين، با عبور از کليه موانع ومحدويت ھای فکری وعقيدتی که فرا راه روشنفکران آن دوران 
قرار داشت، ودنباله روی باالگو برداری ھای کور کورانه از کار کرد ھای ديگران وجدا از 

ای داھيانه مد روز وفاجعۀ ميدان انديشه بود، او به اين نتيجه گيری ھ ،واقعيت ھای عينی جامعه
آنرا دردھای جانکاه مردم مابا بری بودن  ساس مکتبی را بنياد نھاد که مبناینايل گرديد، وا

بدينترتيب راھی را در برابر نسل ھای ،و ازتعصب ودنباله روی ھای کور کورانه،تشکيل ميداد
اھی مبارز اين سرزمين گشود که در گزينش آن ازتجارب کليه مکاتب فکری ومبارزات آزاديخو



مردم در کليه نقاط جھان با تکيه بر اصل تقدم واقعيت ھای جامعۀ افغانستان ، استفاده به عمل آمده 
  .بود

ھمين جھش انديشه ودر يافت ھای فکری ناب بدخشی است که حيات اورا بعداز مرگش به 
وانديشۀ  اسطوره مبدل ميکند وخون اورا يکجا با ياران پاکبازش درين شبستان بی ماه وانجم افکار

انسانی درين سرزمين، چون کھکشانی ھميشه جاويد در آسمان معنی ومعرفت اين خطه متبلور 
  .ميسازد 

دردا که طرح وپيام او درھرمرحلۀ، بگونۀ از گونه ھاترور واز جانب کج انديشان کوته بين ،در 
ومراجع تقليد ويا متنوع دوست ودشمن، با تأثير پذيری ازانقيادی که ايشان به قبله ھا ھای کسوت 

 .ھم منافع خويش داشتند ،با تعابير سوء ووتفاسيرمعکوس مورد تھاجم واقع ميشود 

فھم ناقص ودرک معيوب خط فکری بدخشی،با برخوردھای د گم وعنودانه از جانب مخالفين آگاه 
ورا ايشان ، بی آنکه ورقی از اوراق فکری ا نخبگانونا آگاه او که، بنا به اعتراف تنی چند از

خوانده  ويا ھم سخنی را از دھان اوو يا ياران نزديکش شنيده باشند، بنابه حکم بزرگان خود 
وغريزۀ پيوند با مناسبات قبيلوی ، ھمواره بدخشی ويارانش را تکفير ومتھم به انواع اتھامات می 

شئونيسم  قبيله  ساخته اند واين امرعم4ً تا ھمين اکنون ھم ادامه دارد، جايی برای گفتگو ندارد ،که
پرستانه، در محراق آن قرار داشته و امروز نيز ھر آن صدايی را که از آدرس حق طلبی وحل 
عادAنۀ روابط باھمی اقوام ومليت ھای ساکن اين سرزمين بلند شود منسوب به بدخشی ومکتب 

ۀ فکری اوميسازند، وبه زعم خود آن را تکفير ميکنند که اين خود امريست طبيعی ومشخص
اجتناب ناپذير جامعۀ که بر بنياد تفکيک برتری وبد تری انسان با استناد بر خون ونژاد ، قوم 

  .وقبيله،وغيره بنا يافته باشد 

  

ای کاش که جبھۀ مخالفين آشکار  البته که اين تنھا جبھۀ ويرانگر انديشه ھای بدخشی نيست،
بکار گيری شيوه ھای مختلف ،علناً ودشمنان سوگند خوردۀ مکتب بدخشی، تنھا جبھۀ بودی که با 

در جھت تخريب وتحريف باور ھای فکری او ميکوشيدند وذھنيت عامۀ مردم وافراد نا آگاه را 
آنچه را که دشمنان دوست نما وعناصر بيمار عقده مند، . ميدادندآن قرار يت با در ضد تخريش و

در پارۀ مواردھم مغرضانه با مقيد ساختن ھمه داشته ھای اين مکتب به فھم ودرک ناقص  و
وھدفمند خود در رابطه با خط فکری وعقيدتی بدخشی انجام دادند بمراتب دردناکتر وفاجعه بار تر 

اگر آن يکی باجھالت وتعصب ذاتی  که .از کاريست که مخالفين تشنه بخون او انجام داده ند 
وشوم خودرا بر بستر ھم  چرخ ھای سياه خواھشات پليد  یخويش خونش را ريخت ،و اين ديگر

خون سرخ آن شھيد وياران نامرادش بگردش آورده ، سينه ستبر نمود وگردن شوم افراخت، ودر 
آخرھم با بی آزرمی تمام ، بر صف آنانی پيوست که ريختن خون بدخشی ويارانش را بر خويش 

  !وھزار بار زنده شود بازھم گلوله بارانش خواھند کرد!!!!!! افتخاری ميدانند 

ن يکی از معدود بازماندگان تصادفی، افراد منسوب به مکتب بدخشی، از آن کشتار وحشيانۀ م
ومقوله  ين بی خردی ھستم ، که ايشان ازکليه مفاھيم مبارزۀ طبقاتی و ديکتاتوری پرولتری، مقلد



ھای بالمثل آن صرفاً کشتن ونابود کردن، دارند گان انديشه ھای مغاير با اعتقادات خويش وغصب 
قدرت سياسی  را آموخته بودند وبس، که طی دوران اقتدار خويش، ھزاران انسان بيگناه 
ورسالتمند اين خاک را صرفاً به جرم داشتن باور ھای انسانی مختص بخود، با ھزاران نام 
وعنوانی از حق حيات محروم ساختند ، که شھادت بدخشی در آن معرکۀ تحجر ودنباله روی نماد 

رياد بی زوال ھمھۀ آن بيگناھانی است که تنوع انديشه وباور از حق طبيعی حيات ھميشه تابان وف
ايشان را بی بھره ساخت ودژخيمان خود نيز واقف اعمالی که انجام ميدادند وراھی که می پيمودند 
نبودند، صرفاً حکم اربابان وايادی ايشان را پيروی ميکردند وبس ، که امروز وفردا تا A يتناھی 

با ھر نام وعنوانی که از آن ھا ياد شود فقط قاتلين مزدوری اند که به تقليد از ديگران  تاريخ
ھزاران انسان ھموطن خويش را از حق حيات ساقط ومعبر کشتارغير مسئوAنه ومغاير باحکم 

  .عقل ووجدان راکه تا امروز ھم جاری است افتتاح نموده اند  

  !به ھمه حال 

ن مخالفين آشکار مکتب بدخشی نه، بلکه آن عده مدعيان پيروی از حرف من درين متن متوجه آ
خط فکری او ست که تا به امروز ھم از ک4م بدخشی صرفاً آن اصط4حاتی را از بر ميسازند که 
با مذاق خويش موافق می يابند ويا ھم در جھت پوشانيدن چھره وکردار امروزی خود بدان نياز 

  .دارند 

شه ميگيرد که عدۀ با تمثيل اعتقاد به انديشه ھای بدخشی ، از اين مکتب پر ھمين نقطه ريفاجعه از
بار انسانی فقط نياز ھای منحط قومی ونژادی خودرا خواھان آبياری اند که با استفادۀ سوء از نام 
بدخشی به انديشه اش از پشت خنجر ميزنند وآنرا واقعاً به يک خط عظمت طلبانۀ قومی وقبيلوی 

  .رزمين مبدل ميسازند ديگر درين س

در کليه ادوار زندگی اضافی ام بعداز زندان ورھايی اززير  صادقانه بايد است اذعان بدارم که، 
ساطور ج4دان، ھر آنگاھی که به مرگ بدخشی ويارانش در جمع انبوه قربانيان آن روزگار 

رگش ھم درخشنده تر وبعداز آن  تا ھمين اکنون فکر ميکنم ، بی محابا چھرۀ بدخشی را بعداز م
از بسا زندگان بی افتخاری می يابم  که بزرگترين افتخار ايشان فقط زنده ماندن بی حاصل وگاھی 
ھم توام با سقوط در خوان کثيف قدرت ھای کاذب ،با عناوين وزير ودبير و طلعت سياه خودرا 

چه رسد به . وبس در نقاب خون ھای گلگون وپاک آن رفتگان ھميشه جاويد پوشانيدن بوده است 
معامله گران بی عاريتی که ھم اکنون ھم زنده اند ودر واپسين روزگار زندگانی خود ھم تق4ی 
رھيابی به نعمت اربابان امروزی را دارند ودرين مسير ھنوز ھم از ماسک تعلق وقرابت با 

  .بدخشی وياران او در اغوای مردم مظلوم سود ميبرند 

مکتب بدخشی  مدرسۀ نياز انسان مظلوم جامعۀ ما ست وتا زمانيکه  مرا باور کامل برآن است که
بيداد را درين سرزمين ريشه در آب باشد مبارزين ضد بيداد گری نيز جز رجوع به اين چراغ 

جبھۀ  ، انديشه چارۀ ديگر ندارند  و ما شاھد آنيم که به پيشواز سقوط آن فرسودگان محيل
روز محکم تر وعميق تر ميشود، و پويند گان راه حق  مراجعين راستين خط فکری او روز تا

پذير يک راھب بار امانت به ميراث  وآزادی انسان که با شوريدگی يک عاشق  وايمان تزلزل نا



ھمچنان رھرو آن راه بزرگ در ورسيده از شھيد بدخشی وياران گلگون کفنش را بدوش ميکشند ، 
 .اقی مانده اند وخواھند ماندمسير تعين سرنوشت محکومين ومحرومين از حق ب

سخن ازچگونگی زايش ورشد تاريخی انديشه وباور بدخشی در آن روزگار تحجر وت4ش در 
کشور ما ست که،از يکسوحاکميت ھای سنتی ومولود استعمار قبايلی، با بکار گيری آخرين 

ردم ما را تجارب تاريخ استبداد در سرزمين ماو جھان، کليه روزنه ھای آگاھی وخود آگاھی م
خواھان مسدود سازی،و انداختن قفل اوھام وارعاب در گذرگاه خرد وتعقل مردم بود، تا  سرتاسر 
اين سرزمين را به زندان شاکرين رضا کارو  تسليم شدۀ استبداد مبدل نمايد، واز جانب ديگر ھم 

کميت ھا، از جستجو گران راه رستگاری انسان اين مرز وبوم،با ھزاران حيله ونيرنگ شيادان حا
راھی که بايد می پيمودند منحرف وت4ش ھای روشنگرانۀ داعيان ظلمت شکنی، در نبود خط 
تعريف حقيقی، وشناخت طبق نياز،ازعينيت ھای موجود درمتن اين  جھنم، خود محکوم به تقليد 

نوی ودنباله روی عاری از خ4قيت ،از داده ھای فکری رويا آفرين در ارتباط با انق4بات افسا
ديگر کشور ھای جھان ورھبران آنھا بودندکه ، صحنۀ فکری جامعۀ مارا سخت در قالب ھای جدا 

  .از حقايق جامعه وبيگانه با خود فرو برده  بود

در چنين يک اوضاع واحوال آشفته فکری کشور ماست که بدخشی باتوانمندی  يک معلم خردمند 
بايد ش به ديگران تعليم دھد، وارد ميدان  وآگاھی که بااساسی ترين رمز و رازھای علمی که

انديشه وروشنگری جامعۀ ما ميشود وباب مدرسۀ را ميگشايد که محتوای درسی آن را  حق 
  .وحقيقت نجات انسان اين سرزمين از بند کليه اشکال بيداد وستم گری تشکيل ميدھد

ھا ورنج ھای ناگفته ولی  پيام ھای ساده وبی پيرايۀ مکتب بدخشی راکه، ملھم از عميق ترين درد
يت با انسان  عريان جامعۀ ما در گذشته وامروز، وبری ازھرگونه طعم وبوی وارداتی ويا ضد

تحت عناوين قوم وقبيله ، رنگ ونژاد، دين وآئين ، زبان ومنطقه وغيره ميباشد، ما يکبار ديگر 
نبازش  شھيد وياران جا آور ازحقانيت راه وتفکراين پيام درين مبحث مرور مينماييم ، تا باشد که

ه دارد وتا آخرين لحظۀ سقوط در گذرگاه زمان که تا ھمين اکنون ھم راه ومبارزۀ آنھا ادام
بر پا خواھد بود  ياد آوری، وبرمقلد ين واغوا گران  ھمچنان  ھای استبداد وبی عدالتیسنگر

يراين جامعه ويافتن  راه روزگار که ھنوز ھم درايت وشھامت رجوع واقتدا بر حقايق انکار نا پذ
حل آنھا را ندارند، يکبار ديگرھوشدار دھيم که پنھان کردن وماست مالی نمودن عيب ھا وکاستی 
ھا در يک جامعه بمعنی ع4ج آنھا نيست ، بلکه پيچيده تر ساختن ومزمن ترساختن آنھاست ، که 

عوامل مرض وتجويز بايد است بی ھيچ ترديد، ھمانندی طبيبی که ع4ج مرض را از شناخت 
دوای متناسب با آن آغاز ميکند ، ماھم حقايق تلخ وموجود در متن اجتماع را بی ھيچ کاستی به 
بيان وتحليل بکشيم تا بتوانيم راه ع4ج آنھارا پيدا کنيم ، چنانيکه بدخشی آن عوامل را شناخت وبر 

  .آنھا انگشت گذاشت 

ت عناوين ذيل مورد ارزيابی قرار دھيم ، تا از محتويات اصلی مکتب بدخشی را ما ميتوانيم تح
ص4بت انديشه وباور او در رابطه با درک اساسی تضاد ھای موجود در جامعه، وشھامت صف 

  :آرايی او در برابرکليه عوامل استبداد، ارتجاع ودنباله روی آگاھی حاصل کنيم 



کراتيک اين مسأله در کشور طرح وتعريف مسألۀ ملی وپيشنھاد ھای علمی حل عادAنه ودمو -الف
  .ما وديگر کشور ھای منطقه وجھان 

مبارزات ملی ودموکراتيک در کشور ھای استبداد زده وجلوگيری از دنباله روی ترند   –ب 
گرايانه در جنبش رھايی بخش خلق ھاکه، درميان پيروان او در افغانستان به سياست عدم ونباله 

  .روی مسما گرديد

  .دم بعنوان تاريخ سازان واقعی در تحوAت سياسی واجتماعی جامعهنقش آگاھانه مر -ج

دين ونقش آن در جنبش ھای رھايی بخش خلق ھا وبرخورد استراتژيک با دين مقدس اس4م  - د
  .منحيث دين مردم ما در تئوری وعمل

اين است ويژگی ھای اساسی خط فکری بدخشی که آنرا از کليه ھمقطارانش در صحنۀ مبارزات 
ودموکراتيک کشور ما متمايز ميسازدکه، ذي4ً ما اساسی ترين نکات آنھارا مختصراًبه  ملی

ارزيابی ميگيريم تا محتوای آن خط فکری را در برابر کليه اوھام واتھاماتی که آگاھانه ويا غير 
 آگاھانه در رابطه با آنھا از ھمان بدو مرحله تا امروز عنوان گرديده است، برجسته ساخته، ووجه

تمايز اين گرايشات عميقاً علمی و برگرفته از واقعييت ھای موجود در جامعه را در تقابل با ديگر 
گرايشات فکری شکست خورده ودنباله روانه که پيآمد ھای شوم آنھا تا ھنوز ھم دامنگير مردم 

  .، يکبار ديگر تعريف وتبيين نموده باشيم ماست 

  پايان قسمت اول

 


