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 محمد طاهر بدخشی در پشتیبانی از عبدالمجید کلکانی یسدستنو

 

 بوب اهلل کوشانیمح نویسنده: 

 نیخراسان زم ناشر:

www.khorasanzameen.net 

 ۱۳۹۸اسد )مرداد(  ۲

 به نام خداوند جان و خرد

یاد عبدالمجید مردم از زنده پشتیبانیبرای جلب  سال پیش، ۴۵ یاد محمد طاهر بدخشیزنده

در « حادثه» .نگاشته است ایگونه«شبنامه»گرانه علیه او، توطئه« حادثۀ»خلق کلکانی، پس از 

خورشیدی از سوی غالم حضرت به دستور عبدالقدیر وزیر  ۱۳۵۳های ماه جوزای یکی از شب

 اندازی شده بود. داخلۀ دوران ریاست جمهوری محمد داود راه

به  همسود. همین استمناشده( اینک دسترس شتابزده و اصالحدستنویس بدخشی )پیشنویس 

به سلسلۀ (، ۱۳۵۹ جوزای ۱۸یاد عبدالمجید کلکانی )نهمین سالگرد شهادت زندهومناسبت سی

 بدخشی،م.طاهر رهبری  بهسیاسی  سازمان گذشتۀ هاینشر اسناد مربوط به تاریخ و فعالیت

 شود.می تقدیمسیاسی کشور  مبارزاتِ  تاریخِ  و پژوهشگرانِخدمت نسل جوان 

 استیم. « میر»گذشته مرهون شکیبایی دوست گرامی استاد کریمشاه  مانندتایپ آن را زحمت 

ها و هرگونه کاستی به دوش زیرنویس، تهیۀ دستنویسبا متن  ویراستاری و برابری تایپمسؤولیت 

 من است.

 اهلل کوشانیمحبوب                                                                                

----------- 

 

 

 کلکانی دلمجیعبدا  بدخشیطاهر  محمد
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 1مجید کوهدامنی»

 پرست استفرزند خلق و یک انقالبی وطن

]به[ شاهی یاغی شده بود، بعد از زبونی قوای امنیتی نظر  که از اتهام ناجوانمردانۀ دولت مجید

 ؛متارکه را پذیرفت و به زندگی عادی برگشت ،سفیدان محلبه ریش2شدن سردار ولیدامنبهدست

ناگزیر به سفر مصر اقدام کرد و با مادرش در راه سفر  .چنان در خفا دوام داشتها هماما توطئه

بینی از جهان ؛س دولت را دیدئیر .راه برگشتهاو از نیم .بود که دولت جمهوری به وجود آمد

بودن خود یادآور گردید و اطمینان خود را از لیستاز انترناسیونا خود و از مرام انقالبی ،خود

سفر خارج را فسخ کرد. اما چون ماهیت دولت تغییر نکرده بود، همان  جمهوری اعالن کرد و

و  .علیه او آغاز شد هاپولیس و همان سیستم مخبربازی دوام و حتا زیاد شده بود، باز به توطئه

دادند و مشوره می ،خواستندمی 5و حیدرخان 4جاسوس معروف را هر روز قدیرخان 3حضرتغالم

چهار ماه او را به دروغ  اما .سف مجبور درخواست پاسپورت کردأبا ت مجیدنمودند. تحریکات می

دادن پاسپورت خودداری کردند، و از طرف دیگر  طرف از از یک ،ماه پیش دواندند و باالخره یک

تا  ،پولیس را بهانۀ مداخله بدهد هرا در محل چاق کرد ایبه غالم حضرت امر کردند که حادثه

دستگیر کنند و خود را از تشویش وی رها  ،طلبان جدید استچشم اکثر قدرت را که خار مجید

چاق کرد. قوای ضربه رفت و کلکان را  ۱۳۵۳حضرت حادثه را در شب )  ( جوزای سازند. غالم

خلق  از حلقۀ محاصره برآمد و در میان جنگل با مهارت انقالبی و چریکی مجید .محاصره کرد

رم حقوقی و بدون جُ ،ولسوالی بدون جهتر و برِ صد نفر را د پنهان شد. اینک حیدر و قدیر دو

حتا ناجوانمردانه امر ترور او را  ،سرگردان ساخته، خرچ دولت را نموده مجیدسیاسی به تعقیب 

 نیز گویا از رهبر انقالب )!( گرفته اند.

لیت ؤوخ ندهد، ما گروه دیگر انقالبیون به مردم کشور با مسکه باز یک اشتباه تاریخی رُاین برای

پرست، وارث ابومسلم کوهدامنی فرزند خلق و یک انقالبی وطن مجید کنیم که:اعالن می

با تقوای  ؛عیار و مبارز است ،خراسانی و یعقوب لیث صفاری است. چون آن آزادمردان، جوانمرد

ناحق نیاغشته و حبه از مال کسی نبرداشته است.  خونِ  و سیاسی مسلح بوده، دست بهاخالقی 



3 
 

دولت به اصطالح  ،یکی پیدا گردد ،ویای را که شاید در هر قرن چون مرددریغ نیست چنین آزاده

 مترقی انقالبی تلف کند یا در عذاب گذارد.

چهرۀ  ،به جرئت رد کرده مجیددر بارۀ  اتهامات ناجوانمردانۀ رژیم شاهی را !انقالبیون و مبارزین

 دهد. خنگذارید اشتباه تاریخی دیگر رُ ؛ها بنمایانیدانقالبی مترقی و عیارانۀ خراسانی او را به خلق

طبقاتی  استثماراست که برای نجات شما از  6بخشجبهۀ رهاییسردار ارتش  مجیدها: خلق

چهرۀ دلیرانه و نجیب او را بشناسید، در قلب خود جایش  .در حال تشکل است 7ملی و ستم

 نجات بدهید. شاهیاو را  از شر این بقایای پولیس  دهید و

باز بپذیرید، در هر خانه برایش جای  ها: این چریک فدایی و قهرمان فداکار را با آغوشدهقان

ریت به عجله و اشتباه محافظت کنید تا جمهو ،فقط او را که در حالت دفاع است .داشته باشید

برای  ،اگر در این اشتباه خود اصرار کرد و اال ؛نظر کند ببرد و از تعقیب و آزار او صرفخود پی

  !است ]کرده[ تعرض خود را آماده]دفع[

طلبان سیاسی دیگر ها و قدرتبه همه شوونیست  شود. فعالا نو به کهنه، حق بر باطل پیروز می

 ن[پایا] «اشتراک نکنند. اا میر این توطئه مستقشود که داخطار داده می

 عیارو  مبارز آزادیخواه و انقالبی نامدار مجید کلکانی -۱

 محمد ظاهر، آخرین پادشاه افغانستانن قوای مرکز، پسر کاکا و داماد منداوقمحمد ولی  -۲

بوده  «آغامجید»زمانی از دوستان « وفی غالم حضرتص»مجید کلکانی، عبدالیاد زندهیاران  بر روایتبنا -۳

مجید تبدیل شده است. در این  باغالم حضرت کار است. اما این دوستی نه تنها دوام نیافته، بلکه به دشمنی آش

 خوانیم:چنین می «مقدسهای رنج»باب در کتاب 

صوفی غالم حضرت از جمله افرادی بود که متعهد به کشتن  ... .آورمهای فرمانروائی محمد داود را بیاد میسال»

عالوه بر عملیات جستجو،  ...گشت. با امکانات دولتی، شب و روز بدنبال مجید می ...مجید کلکانی شده بود. 

رفت، دست به آزار و اذیت )حتی شد مجید و یارانش میوکه احتمال آمد هاییگرفتن در گذرگاهتعقیب و کمین

سخت نگران  ...آغا زد. یاران و دوستان مجیدهایی که با مجید روابط نیک داشتند، نیز میقتل( افراد و خانوداه

رفت و این کار را یدیده زیر بار نماما، آن دور اندیش روزگار ...نمود. بودند. هرکس راه عالجی را پیشنهاد می

در اینجا خاطرۀ آموزندۀ یکتن از دوستان زنده نام عبدالمجید  دانست.می عیاری وخالف اصول رفاقت، انسانیت 

ویژه نامۀ شهید » ۶۴در صفحۀ  ،دهدمی نشان را گهرواال عیار آن رفاقتِ  درخشان راز و رمز که راکلکانی 

 خوانیم:شمسی، با هم می ۱۳۶۰سال  منتشرۀ «المجید کلکانیعبد
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باخت آغا سالها پیش از امروز با غالم حضرت بنای دوستی گذاشته بود. و غالم حضرت هم با آغا نرد رفاقت می»

های دزدی، اش پاره شد. غالم حضرت به راهگذشت که شیرازهگاهی ازین دوستی نمیزد. چندو الف دوستی می

ل کرده بود، شتری عجیبی در دلش گُ ۀگردان شد. غالم حضرت که کینو رویاشی و چپاول رفت. آغا از کُآدم

 . ... خواست، مجید بزرگ را از بین ببرد
تا هرچه  ها من از فکر اهریمنی غالم حضرت اطالع یافتم و هماندم آغا را در جریان گذاشتم و گفتمروزی از روز

 زودتر پَر غالم حضرت را بِکَنَد. آغا گفت: 

داشتم، اگر او را بکشم، تمام پدران و  بپاس رفاقتی که روزگاری با او ...من نیست.  کشتنِ مردِ  غالم حضرت»

پسرکم، وقتی کالن شدی رفاقت نکن، ما پایان کار رفاقت "های نوزاد خود خواهند گفت:  مادران در گوش بچه

های خاد، جلد اول ص ص ، خاطراتی از شکنجه در زندانهای مقدسرنج) «"مجید و غالم حضرت را دیدیم

 ،  نسیم رهرو(۱۵۰ - ۱۴۹

 عبدالقدیر نورستانی وزیر داخله وقت - ۴

 غالم حیدر رسولی وزیر دفاع وقت - ۵

 از است که برای نجات شما بخشجبهۀ رهاییارتش سردار  مجید»این جمله بیشتر دقت شود:  به - ۶

های ها و سازمانبرخی گروه از یک سو، تالش این بیان«! .استتشکل  در حالملی  ستم وطبقاتی  استثمار

ملی و مستقلِ جنبش چپ )به ویژه سازمان سیاسی به رهبری م.ط. بدخشی و گروه سیاسی به رهبری مجید 

دهد که مواضع فکری با هم نزدیک داشتند و شد( را نشان مینیز خوانده می« محفل شمالی»کلکانی که گاه 

( را نیازِ آن مرحلۀ مبارزات رای نجات از استثمار طبقاتی و ستم ملیببخش )ایجاد ارتش جبهۀ رهایی

یاد مجید کلکانی برای رهبری دانستند؛ و از سوی دیگر باور به شایستگی زندهدموکراتیک می -انقالب ملی 

 کند. را بازگو می« ارتشی»چنین 

از سوی سازمان سیاسی به رهبری   «های تحت ستمها و ملیتجبهۀ خلق»تفصیلی « مرام طرح»نخستین 

( برای نقد و ابراز نظر، که من پیش از این در مازیار( و فرستادن آن به مجید کلکانی )بابکم.طاهر بدخشی )

، نیز گامی در راستای همین اهداف شمرده را با اندک تلخیص نشر کرده ام« مرام طرح»گفته و  بارۀ آن سخن

 شد.می

 

« نزدیکی»در مورد « های مقدسرنج»ش ماندگار کتاب خاطراتنسیم رهرو در  ارجمندآشنای دیرینه و  – ۷

جا از رهرو گرامی، بدخشی و مجید کلکانی، حرفهای جالبی دارد. )همین« دو گروهِ »مواضع فکری و سیاسی 

)ایسن، آلمان  یاد عبدالمجید کلکانیسالگرد شهادت زنده نهمینوسی در محفل بزرگداشت از مانکه روزِ دیدار

 بااخالصرا با مهربانی برایم هدیه کرد، بار دیگر « رنجهای مقدس»(، جلد اول و دوم کتاب ۱۳۹۸جوزای  ۱۸

 کنم.(ابراز امتنان می

دولت محمد شفق دروازی اش با از چگونگی آشنایی( ۶۴، ۶۳)جلد دوم ص ص  «های مقدسرنج»رهرو در 

اگرچه دولت محمد شفق دروازی عضویت گروهی را …»دهد: کند و چنین ادامه میقصه می )حکیم(

اما خود او و بسیاری اعضای این گروه اخالص  کرد،داشت که رهبری آن را زنده یاد طاهر بدخشی می

هم داشت که از  عوامل دیگریاین عالیق  کمتر از طاهر بدخشی نبود.« آغا مجید»و اعتقادشان به 
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برداشت نسبتاً یکسان  وگرایش به راه کوبا دانم: می دو گروهنزدیکی این را باعث  دو عاملجمله من آن

جا باید متذکر شوم که عبدالمجید کلکانی در اثر مطالعات وسیع و همیندر  از مسألۀ ستم ملی.

هایش را تکامل داد و مکثش روی ستم ملی کمتر تحقیق مستقیم نظراتش را ارتقا بخشید و برداشت

ها میان عبدالمجید کلکانی و محمد طاهر بدخشی نزدیکی و اختالف دیدگاه بیشتر شد. و روی ستم طبقاتی

 .«بحث دیگری است که در این کتاب محل ندارد

بسیاری اعضای ... »... کند: روایت میبه درستی دیده و سیاستگر باتجربه است. او نسیم رهرو آموزگار روزگار

او با اشارۀ کلی  «!کمتر از طاهر بدخشی نبود "مجید آغا"ان به اخالص و اعتقادش»رهبری بدخشی  به «گروه

 داند:می« باعث نزدیکی این دو گروه»خاص را « دو عاملِ»، «این عالیق« »عوامل دیگرِ»به 

 «گرایش به راه کوبا» -۱

 «برداشت نسبتاا یکسان از مسألۀ ستم ملی» -۲
هایش برای من تا ، حرف«نزدیکی دو گروه»رهرو به عواملِ ( و اشارۀ ۱۳۵۱ -۱۳۴۹های با توجه به زمان )سال

کند جا سعی می هب اینست که رهرو جا ،شودمی شگفتی اندک مایۀ حد زیاد سزاوار تأیید است. اما آنچه

مجید ! سنگری که گویا ازگرداندب «ستم طبقاتی»کتابی به سنگر  «ستم ملی» را از موضع حساس« آغامجید»

دست  به آن« هایشبرداشت« »تکامل»و « نظرات»ی «ارتقا»، با «مطالعات وسیع و تحقیق مستقیمدر اثر »

 یابد!می

ها میان عبدالمجید کلکانی و محمد طاهر نزدیکی و اختالف دیدگاه»گوید: که در جملۀ بعدی میرهرو با آن

در « اختالف دیدگاه»، پیشینۀ ، اما در واقع در جمل«بدخشی بحث دیگری است که در این کتاب محل ندارد

 و تکاملِ « ارتقای نظر»های زیبای کلمهو مدرک )اندک بدون توضیح  ،بین آن دو را« مسألۀ ستم ملی»مورد 

رساند انصافی پوشیده میکشد و به گمانم با کمی بیشوند!( به میان میکه سند نمیبه تنهایی « هابرداشت»

را بر خود هموار نکرد، « مطالعات وسیع و تحقیق مستقیم»زحمت که گویا جانب دیگر )گروه بدخشی( چون 

 زد! جاقبلی در...« برداشت نسبتاا یکسان »باز ماند و در سنگر سابق « تکامل»و « ارتقا»از 

ی سیاسی م.طاهر بدخشی تا یمودهشدۀ آن زمان روایت دیگر دارد! آنچه ابهام ندارد، راه پهای ثبتولی واقعیت

)غبار، « نهضت دورۀ هفت ... اولین کمیتۀ مؤقت سرپرست ملی و مترقی بعد از»آن زمان است؛ از عضویت در 

تأسیس جمعیت دموکراتیک خلق افغانستان )ج.د.خ.ا.( توسط کی، ببرک، روهی، خیبر، بدخشی( تا زهما، تره

داشتن فعال بدخشی در تدویر و تدوین اسناد مرامی بدخشی( و سهمکی، ببرک و السیف آن کمیته )ترههبقی

ایدیالوژی مسلط  ازبا الهام « استثمار طبقاتی»ناشی از « تضاد طبقاتی»و باورش به اصالت  کنگرۀ مؤسس آن،

 انقالبی و چپ آن دوران!  در جنبش

کی گرفتنش از جناح ترهنجام فاصلهسراکی و گرفتن بدخشی در کنار ترهسپس با نخستین انشعاب ج.د.خ.ا. قرار

 و ایجاد محفل انتظار و سازمان سیاسی مستقل و ادامۀ ماجرا ...!

 رویدر کنار اصل عدم دنباله طرح و حل اصولی و دموکراتیک مسألۀ ملی )حل عادالنۀ مسألۀ ملی( در افغانستان،

و این که  متدین کشور  فرهنگ مردمدر سیاست خارجی، برخورد ستراتژیک با دین اسالم به مثابۀ باور و 

ها در تحوالت انقالب کار گروهی پیشاهنگ جدا از مردم نیست، بلکه ثمرۀ سهمگیری آگاهانۀ ... توده
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اش با همراهان سابق بود. به همین سبب حرکت سیاسی یکی از چند اصل مورد اختالف جدیست، اجتماعی

 شهرت یافت ... « ستم ملی»به جریان « سترا»و « چپ»به رهبری او از سوی مخالفان سیاسی 

با بدخشی آغاز نشده است! از آغاز جنبش سوسیال دموکراسی در « ستم ملی»و کشف « مسألۀ ملی»طرح 

ضد امپریالیستی  و چه از منظر عد بَچه به مفهوم ضد استعماری و « مسألۀ ملی»نسو، یقرن نزدهم بد یاروپا

 همواره مطرح بوده است.مناسبات اتنیکی داخل یک کشور، 

بدخشی برای اول بار در تاریخ کشور، مسألۀ ملی در افغانستان را در پیوند با مسألۀ طبقاتی با توجه 

اقتصادی جامعه و با توجه به ماهیت طبقاتی دولت و ساختار  -به سطح رشد مناسبات اجتماعی

در پیوستگی با استعمار کهنه و قدرت سیاسی و ابعاد دیگر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن و نیز 

 نو مطرح کرده است. 

  گواه بر این مدعاست! های تحت ستم ...ها و ملیتخلق هۀجب« طرح مرام»نخستین 

 استثماراز  ...برای نجات  ... بخشجبهۀ رهایی ...»نگاه دوباره کنید به عبارتی در همین متن باال: و نیز 

 که در آن استثمار طبقاتی مقدم و در پیوند با ستم ملی آمده است! «... ملی طبقاتی و ستم

جو و محافل طلب و برتریارتجاعی، حلقات تبعیض« راستِ »رو، دنباله« چپِ »برای « ستم ملی»گونه بود که این

کردن و خاموش تبدیل شد! )در بدخشان برای ترساندن« آمداَلَه بَبَو »گرا ... به تابلوی ترسناک و یا حاکمۀ قبیله

 دانم!( کودکان، در سابق زیاد کاربُرد داشت. حاال را نمی

بدخشی با چگونگی حل مسألۀ ملی در اتحاد شوروی وقت و جمهوری خلق چین موافق نبود. طبیعی بود که 

 )شعلۀ جاوید(پیروان جریان دمکراتیک نوین و « شورویخط »)خلق و پرچم( جریان دموکراتیک خلق پیروان 

 ، با طرح مسألۀ ملی در کشور با او مخالف باشند!«خط چین»

 با جریان دموکراتیک نوین )شعلۀ جاوید(د که مجید کلکانی از آغاز شونشان این واقعیت باید خاطرجا همیناما 

  !همراه نبود

جاوید همکاری مستقیم نداشت. آشنایی او  عبدالمجید کلکانی با جریان شعله» :که نیز اذعان داردنسیم رهرو 

وقتی شادروان انجنیر عثمان » دهد:و ادامه می «ای صورت گرفته بود.با جریان شعله از طریق برخی افراد شعله

 ،کردمجید کلکانی که در آن زمان بطور مخفی زندگی می؛ از جریان شعله بریدند ...و مضطرب باختری 

 «. اعالم نمود گروه پس منظراش را در خفأ با همکاری

کشیدن کامل انجنیر عثمان و مضطرب باختری از تا دست« گروه پسمنظر)» «گروه پسمنظر»رهرو در بارۀ 

محفل »یکی دو سال بعدتر از رهایی انجنیر عثمان پس از کودتای سردار داود از زندان، به نام  ،فعالیت سیاسی

 کند:روایت می گونهاین شد.(نیز یاد می« انجنیر عثمان

به نام »از این گروه  «ایجزوه» «شد.شناخته می« گروه پسمنظر»به نام ... من به گروهی تعلق داشتم که »

 . ...شهرت یافت "پس منظر تاریخی"

 ...جامعۀ افغانستان بود.  گردید که یکی از آن، وجود ستم ملی درجزوۀ پس منظر شامل چندین بخش می
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اسحق نگارگر(، مضطرب باختری ) پس منظر همکاری داشتند عبارت بودند از انجنیر عثمان،که با گروه  افرادی

 «... و دیگران.عبدالمجید کلکانی  (،این گروه را ترک گفت)بعداا  عین علی بنیاد

اولین نشست میان شهید مجید و »کند: با داکتر فیض چنین یاد می مجید کلکانی رهرو از آغاز و دوام آشنایی

 «.آغاز گردید ۱۳۵۴ل ها در ساهمکاری های رسمی واتفاق افتاد. تماس ۱۳۵۳داکتر فیض در سال  شهید

 کند:    با رضایت بیشتر صحبت می، «ادغام تشکیالتی»تا سرحد در ادامه رهرو از نزدیکی با گروه داکتر فیض 

نوعی تشتت، دلسردی و  . ...شد برچیده... های علنی داود بساط همه فعالیتبا پیروزی کودتای سردار محمد »

روشنفکران چپ انقالبی را بیدار  ... های سیاسی راه یافت. از سویی کودتاافراد و گروه ...در وجود  ...کرختی 

 تر ساختیمکاری را شدت بخشیدیم و تالش و حرکت مانرا سریعساخت و گروه ما را نیز تکان داد. پنهان

های افغانستان ِ)بعدها سازمان رهایی( به عبدالمجید کلکانی و گروه انقالبی خلقتماس و همکاری میان گروه 

. د. ..شورهبری زنده یاد داکتر فیض احمد یکی از صفحات درخشان همکاری میان این دو گروه شمرده می

جدایی  ۱۳۵۷ای از اختالفات در سال سوگمندانه در اثر پاره ادغام تشکیالتی هنوز به پایۀ اکمال نرسیده بود که

 «.پیش آمد

د! تا به پرسش و کنای نمیکمترین اشاره« اختالفاتای از ارهپ»ترین یکی از کوچکبه رهرو اما باز هم  

 بخش باشد!دهد، اندکی روشنیدر ذهن خواننده شکل می هاهایی که چنین روایتپرسش

 نویسد:می کلکانیعبدالمجید رهرو در زیرنویس مربوط به نام 

زنده یاد عبدالمجید کلکانی در اثر مطالعه  بعدها. گروه ما در آن زمان گرایش به انقالب کوبا و راه کوبا داشت»

 .راهی یک سفر طوالنی شد ،افغانستان... به منظور سروی  .... مجید ..هایش را تکامل داد و تحقیق، اندیشه

های شورشی در شرایط کشور برپایی کانون ن باور رسانید که راه کوبا ونتیجۀ این تحقیقات شهید مجید را به ای

مسألۀ »کند! آن گونه که در مورد ای نمیاما رهرو به راه برگزیدۀ بعدی مجید اشاره. «.تواندما عملی بوده نمی

 الزم پنداشته بود! « ستم ملی

و نزدیکی بیشترِ انشعاب در آن  وقوع و« گروه پسمنظر»دوران بحران درونی « بعدها»برم اشارۀ زمانی گمان می

گیرد که داکتر فیض را در بر می...« گروه انقالبی »مجید با جریان دموکراتیک نوین و بالخاصه « ایدیالوژیکی»

های ها به اقدامپسان« گروه»این اگرچه ! دبوبه ایجاد حزب ...  به مثابۀ نیروی پیشآهنگ بیشتر باورمند گویا 

 کودتاگرانه نیز روی آورد!

های من در پیوند با این تفصیل از رهرو گرامی نقل قول کردم تا در روشنایی آن و بخشی از معلومات و برداشت

و به  گذارم به خواننده کمک شده باشد با تاریخ گذشتۀ جنبش چپ بهتر آشنا شودبا موضوع، که در میان می

 تری برسد!های درستگیرینتیجه

 :ستدانبدخشی و مجید کلکانی می«  دو گروه« »باعث نزدیکی»عاملی که رهرو « دو»برگردیم به پس 
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 گرایش به راه کوبا -۱

 برداشت نسبتاا یکسان از مسألۀ ستم ملی -۲

  دانیم.پیشتر گفته است، می« از مسألۀ ستم ملی « »برداشت»نماندن « یکسان»نچه را که رهرو در مورد آ

عبدالمجید کلکانی در  ...بعدها »از زبان نسیم رهرو نیز آگاه شدیم که: « گرایش به راه کوبا»اکنون در پیوند با 

 ...مجید را به این باور رسانید که راه کوبا  ...این تحقیقات  ...هایش را تکامل داد اثر مطالعه و تحقیق، اندیشه

 «.توانددر شرایط کشور ما عملی بوده نمی

نظر و عمل »طرح بر زیبای خودش بود،  که دستنوشتۀعنوانی م.ط. بدخشی )بابک(  ()مازیار نقد مجید کلکانی

 یا نخستین طرح مرام« (طرح مرام) های کشورها و ملیتو آزادی خلق افغانستان ما در مورد انقالب

پور و من هنگرآپیش ازین گفته ام توسط حفیظ  که گونهآن بدخشیمدون سازمان سیاسی به رهبری 

ی آن زمانی که حفیظ در منزل من بود و باش رونویس ،را پیشتر نوشته بود نقد مجیداگرچه  رونویس شد.

سرطان  –برخی اسناد مهم دیگر پس از حوادث جوزا این رونوشت با صورت گرفت. ۱۳۵۳در زمستان داشت 

اگر آن دستنوشته یا رونوشت  ، انتقال یافت.شدفکر می مصونمن به جای دیگری که  نۀاز بیم تالشی خا ۱۳۵۴

 بیش از پیش کم شده است! هامتأسفانه امید بازیافت آن لیوشد. آمد اصل متن ارائه میبه دست می

 . شک ندارم هاکه به صحت آن خواهم کرد هاییاشاره وارنمونه ،در پیوند با این نقدجا به اتکای حافظه این

 نظر داشت. ،بیان و بخش دوم به محتوای متن مجید نقد خود را به دو بخش جدا کرده بود. بخش اول به شکلِ

  شکل بیان: نمونه از نقدِ 

فکر  ... هیچ احمـقیولی » :(۲۱، مادۀ!که خوشبختانه اکنون به دست ماست )رونوشت از اصل متنمتن  -

 «گیرد.سرچشمه می ... مااز تمایل سکتاریستی  که تکیه عمدۀ ما در یک سلسله مناطق ... نخواهد کرد

 از درستی محتوا(:کامل )به کمک حافظه و با اطمینان  لکانیکدرست از سوی مجید لِارائۀ شکو  نقد -

عاقلی ... فکر نخواهد  هیچ»جای آن  منطقی و درست نیست. به «فکر نخواهد کرد ...هیچ احمقی »عبارت 

 درست است.« ... فکر نخواهد کرد اگر احمق نباشد یکس»و یا « کرد

 

 نمونه از نقد محتوا:

، ۱، مادۀ آنهای مؤید ما در بارۀ کودتای داود و سازمانـ نظره ه، عنوان: متن )رونوشت از اصل متنـ 

 «از سلطنتی به جمهوری بود.جنبۀ انقالبی این کودتا همانا در تغییر شکل دولت »(: سطر پنجم

 از درستی محتوا(:کامل حافظه و با اطمینان  از)کلکانی  مجید نقد
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 جنبۀ»کامالا برخالف، بلکه  «انقالبیجنبۀ »نه را « تغییر شکل دولت از سلطنتی به جمهوری»مجید 

 !دانستمی آن «ۀیبانرعوامف

حق بجانب است، او  آغا هم جدی و هم شوخی به حفیظ گفتم که مجید ،در دو مورد نمونه هنگام رونویسی

های چند از آن نقد که با نقل قولمجموع به  با اشارهآمیز و دوستانه و با لحن شوخیهم با سرجنبان تأییدی 

  .«پرست شده است!آغا هم کتاب»همراه بود، گفت:  پردازان نامدارنظریه

در است که به آنچه مانده در راستای نقش پیشاهنگی انقالب در کشور مطالبی در ذهنم مجید  در این نقدِ

با های مشترک چریکی برخی فعالیتو  از وی شنیده بودمهای بعدتر و سال ۱۳۵۰کنفرانس تخار در سال 

گرامی در بارۀ رهرو به آنچه  ؛تفاوت داشت نمایان بود، اش«یگواریستچه» بیشتر چهرۀبه نظرم  دوستان ما که

در شرایط کشور ما ... تحقیقات مجید را به این باور رسانید که راه کوبا ...  بعدها»تغییر نظر مجید گفته است: 

 نه بسیار صریح ولی کند!(رهرو در بارۀ گزینۀ بدیل آگاهانه سکوت میاز نگاه من ) ،«.تواندعملی بوده نمی

های عملی بعدی سوگمندانه گام ولی !شددیده می ،... تشکیل حزبشدن به قایلاهمیتبیشتر هایی از نشانه

هر ها مصداق و مُپردازینظریهبنا بر عوامل و دالیل گوناگون که جای بحثش نیست به همۀ این  ،در مجموع

 تأیید نگذاشت!

هیچ حرفی گویم که در نقد مجید با اطمینان می کند.میقضیه کامالا فرق « مسألۀ ستم ملی»اما در مورد 

 را مورد تردید قرار دهد، وجود نداشت!« طرح مرام»های مطرح در آن تحلیلکه جدی انتقادی 

که مجید بر آن نیز  به کار رفته بودنگی فره ستم تنها یک مورد در جایی ستم مذهبی در کنار ستم ملی یا

 !دانستملی می دیگری از ستم نمودِ ،را مشمول ستم فرهنگی نآو  ؛ذاشته بودگانگشت انتقاد 

های سرشناس جریان های مجید کلکانی برای ایجاد فضای گفتگو و تفاهم میان بدخشی و برخی چهرهاز تالش

دموکراتیک نوین نیز کم و بیش اطالع داریم. )احتماالا پژوهشگر فرهیختۀ تاریخ معاصر کشور جناب نصیر 

 تر داشته باشد!(. معلومات بیشتر و دقیق در مواردی ،مهرین در این زمینه

« آغامجید»میانی درچه با پا« جریان دموکراتیک نوین»های گروهبعضی در دیدارهای بدخشی با اعضای رهبری 

وساطت او، به استثنای مالقات بدخشی و داکتر فیض )با حضور مجید( که فرجام خوش نداشته است، گاه یا بی

الرحمان رهبر حزب )داکتر فیض، بدخشی را به شیخ مجیببه توافق نیز انجامیده است!  روی مسایل تفاهم

کند و بدخشی هم او را سردار طلبان پاکستان شرقی )بنگله دیش( تشبیه میعوامی لیگ و رهبر استقالل

 جویانه و دغدغۀ حفظ حاکمیت قبیلوی دارد!( خواند که روان سیطرهقندهاری می

یروز )جناب محمد اسحاق نگارگر نویسنده و فرهنگی شاعر انقالبی د« اسحاق مضطرب باختری»چنانچه 

اش، پس از پنج سال چهار ماه بعد از رهایی ،«هاۀ نامهنویسند»امروز( و به روایت نسیم رهرو  نامِصاحب

محبوسیت در زندان دهمزنگ رژیم شاهی، در منزل شادروان محمد ظاهر یونسی وکیل دورۀ دوازدهم ولسی 

 ۱۹۷۲نوامبر  -ش  ۱۳۵۱شب یکشنبه چهاردۀ عقرب »بدخشی دیدارهایی دارد. و ، با از والیت بلخ جرگه
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روند. در یادداشتی از بدخشی بدخشی می« با یک رفیق جوان خود جهت مذاکرات سیاسی به منزل»« میالدی

عار ]نام مست و رفیقش و من و آمو ]مضطرب باختری[ او... »خوانیم: می« اولین دستِ قابلِ گرفتن»زیر عنوان 

های همکاری متقابل ...( را ۀ قبلی )پرنسیپبه مذاکره آغاز کردیم. و طبق مذاکر یاد موالنا بحرالدین باعث[زنده

 «....تبادله نمودیم  سازمانی]ماده[ با نقل هفت سند  ۱۱در ذیل یک ورق و 

با  دارم. دقیقاطالع  پایانمن از رابطۀ بدخشی با مجید کلکانی که با تشبث بدخشی آغاز شد، از ابتدا تا 

بُرد، بار نخست با که در اختفای کامل بسر میگویم که روابط بدخشی با مجید کلکانی زمانیاطمینان می

های محمد بشیر بغالنی که از سوی بدخشی برای پیداکردن ارتباط و رساندن پیامش برای مجید توظیف تالش

بدخشی  برایرسیدن پیام متقابل مجید کلکانی مدتی با شده بود، تأمین گردید. این رابطه بار دوم پس از 

یادان اهلل مشهور به موالنا، با فرستادن سه سفیر دیگر به نزد مجید کلکانی، زندهیاد صوفی رحمتتوسط زنده

موالنا بحرالدین باعث، نوراهلل تالقانی و محمد ظاهر یونسی با همراهی بشیر بغالنی که بدخشی به هر کدام، 

روی موضوع معین را وظیفه سپرده بود، ادامه یافت. بار سوم زمینۀ نخستین دیدار مستقیم بدخشی با صحبت 

 مجید فراهم شد که بشیر بغالنی، بدخشی را همراهی کرد.

یادان ستار، داد محمد، موالنا و یک تن دیگر که اسمش فعالا به یاد نیست و از همرزمان مجید کلکانی زنده 

دید و وادیدهای بدخشی و مجید را در روزهای زندگی  سازیِخواندنش، سازماندهی و زمینهخواهرزادۀ ... می

 مخفی وی، اکثراا به عهده داشتند. 

ای )حفیظ آهنگرپور های مختلف رو به گسترش نهاد؛ به ویژه با سهمگیری دو رفیق حرفهاین مناسبات در زمینه

تر شده های مشترک چریکی، بیش از پیش نزدیکفعالیتشدنش و دولت حکیم( در برخی تا پیش از زندانی

 بود.

افتخار نخستین دیدار و آشنایی من با مجید کلکانی در روز همسفری با او با همراهی بدخشی و نوراهلل تالقانی  

مجید  د.نصیبم ش خورشیدی ۱۳۵۰برای اشتراک در کنفرانس سازمانی در ماه سنبلۀ  از کابل به سوی تخار

 محرمِ راز و قابل اعتمادی بود که در آن کنفرانس اشتراک ورزیده بود. « مهمان»انه کلکانی یگ

رفیع محمدخورشیدی برای طرح چگونگی نجات باعث از زندان، با مجید در مشوره بود. ۱۳۵۶بدخشی در سال 

 جان خوست و فرنگی نیز تا حدودی شریک و گواه ماجراست. 

بدخشی به ریاست تألیف و ترجمه در وزارت معارف، دولت حکیم برای من و تقرر  ۱۳۵۷ثور  ۷پس از کودتای 

رهبری سیاسی ... را به دوش بگیرد،  اگر بدخشی به جای ریاست، مسؤولیت»... از مجید چنین نقل قول کرد: 

 «.اش را بپذیرم!من حاضرم مسؤولیت نظامی

ها در دفاع از آزادی مردم و آن بزرگ! زانهایی از مبارهایی از گذشته است. خاطرهها همه خاطرهاین سخن

خواهانه و تجارب انقالبی دوران خویش، های عدالتها و آموزهاستقالل و تعالی میهن خود، با الهام از اندیشه
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خطر مبارزه را در برابر عوامل بدبختی مردم و پسمانی کشور در پیش گرفتند و نقد آگاهانه و صادقانه راه پر

 ند.نهادجان پای آرمان 

به پنداشت من با حرمت و تکریم به همه شهیدان و پیشگامان راستین راه آزادی و آگاهی و برابری و عدالت 

برای همیشه به تاریخ ای دیروز را که به همان دیروز تعلق داشتند، های ایدیالوژیک و کلیشهکشیباید خط

جوان و تشنگان آگاهی نسل امروز، روایت به نظرم بهترین خدمت از سوی نسل ما برای پژوهشگران  سپرد!

هاست؛ ها برای آنهای آنان و واقعیت رویدادها و همکاریکسوتان، دوستیهای این پیشراستین از سیر اندیشه

 و چه بهتر که تا جای امکان با ارائۀ شواهد و اسناد بااعتبار همراه باشد! 

مان در گذشته آشنا شوند، نقد کنند، بر عملکرد سیاسیبگذار نسل امروز به رویت مدارک، با طرز فکر و 

 بیاموزند! درس عبرت بگیرند و ما مان انگشت بگذارند، داوری کنند، محکوم کنند! اما از تجارب اشتباهات

های کند و از جعلکارینویسی تاریخ ننوشتۀ کشورمان کمک میاین کار، خیر دیگری نیز دارد؛ به درست

نویسی رسمی و غیررسمی کم نداریم، تا حدی پیشگیری آگین آن را در تاریخهای شرمنمونهآلود که غرض

 خواهد کرد! 

توانیم بکنیم گفتن حقایق تاریخی کمک ناچیزی که ما به نسل جوان آگاه و اندیشمند امروز در این زمینه می 

شد ذهنی و نیازها و آرزوها و امکانات ها فرزندان زمان خود با سطح دیگر بلوغ فکری و  رهاست. آنبرای آن

شناسند و راه حل آنها را نیز با آگاهی درست از باشند و مشکالت و موانع سر راهشان را بهتر از ما میخود می

 های تاریخی و تجارب و اشتباهات ما بهتر از ما تشخیص خواهند داد!واقعیت

خواهان، برای همیشه از استوارترین برای دوستان و رفقای ما و برای همه آزادی مجید کلکانیجاوانیاد 

طلبی در تاریخ کشورمان خواهد بود. ما به رهروان راستین به آرمانهای های بلند آزادیخواهی و عدالتقامت

 کنیم!ها همیشه نزدیکی احساس میبزرگ انسانی او حرمت داریم و با آن

 بیا تا جهان را به بد نسپریم!                                                        

 

 پ. ن:

 های م.ط. بدخشی در سه صفحۀ بعدی آمده است.دستنویس -۱

 بینید، افزوده یا تعدیل کوچک از سوی من است.]   [ می نۀهنگام ویراستاری آنچه در بین نشا -۲

 

  کوشانی اهللمحبوب                                                                                     
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