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مرحوم بدخشیمین سالگرد شھادت-35وز تولد و مین سالر- 81عقرب،8بھ مناسبت

: فاضلتھیھ و ترتیب

مختصر سوانح مرحوم محمد طاھر بدخشی بھ قلم خودش

فیس بوک »مسعود ارشد«از: مرحوم بدخشیعکس

بود کھ اشتیاق من بھ آزاد بودن مردم من تبدیل بھ آرزوی آزادی برای ھمھ ء مردم، سیاه و سفید، شد. من این در طول آن سالھای تنھایی ( زندان) 
نکتھ را از ھرچیز دیگری می دانستم کھ درست ھمانگونھ کھ ستمدیدگان باید آزاد شوند؛ ظالمان نیز باید آزاد گردند.

زادی یر تنفر است ، و در پشت میلھ ھای تعصب و کوتھ اندیشی گرفتار است. من اگر آمردی کھ آزادی مرد دیگری را از او می گیرد، خودش اس
( نلسن ماندال) ، واقعا آزاد نیستم و قطعا وضعیت من مشابھ وقتی است کھ آزادی مرا از من گرفتھ باشند.فرد دیگری را از او می گیرم

-------

اگر یک فرد سرگذشتی داشتھ با شد

دوست عزیز!

شما ازمن (سجل و سوانح)، ( سیر تفکر)، ( فھرست آثار) و ( وضع موجودم ) را خواستھ اید، بنظرم عضوء جامعھ ایکھ 
» مجرد« طرز تولید مسلط آن( فیودالی) و آنھم درتحت نظام (استبداد آسیایی) باشد، بصورت کلی معلوم است. زیرا، فرد، 

نوشت آن را جامعھ وطبقھ اش قبال تعیین می کند، ودرتکوین شخصیت و وجدا گانھ از جمعیت مطالعھ شده نمیتواند وسر
اگر سجایای آن صدھا نھ، بلکھ ھزارھا عامل و علت تاءثیر دارد؛ کھ شناختن و بازگوکردن آنھا کار آسانی نیست. خوب، 

. »ک انسانسرنوشت ی« فرد سرگذشتی داشتھ باشد، چنین مقطوعات را پھلوی ھم می گذاریم و می گوئیم: اینست 

الف. سجل و سوانح: 

: مادر پدر کالنم، معاصر حمالت شیرعلی خان و عبدالرحمن خان و قتل و کشتار آنھا بوده، از ترس پسر سجل.1
)1(»چیرچی مغل«بود، بھ مدرسھء مذھبی فرستاد کھ ازشرافسقالی قوم»مغل بیکی«خودرا،کھ فرزند میرزا عزیز
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نشد، » دامال«بعید نشود. این پالن بیوهء ھوشیارموفقانھ بود.اوباالخره اگرچھخالص شود کھ بھ کابل بنام خانزاده ت
گشت.اوعالوه برمدرسھ روی از دوحیاطھء رشقھء پدری کھ خودش شخصاً می درویده و » آخن مال ناصر« اما 

ر پسر می فروختھ زندگی میکرد. بعدازازدواج چار پسرویک دختر یافت. پدرمن پسر کالن اوست. وقتیکھ این چا
محمد -کالنتر شدند، نان ھای مادر شان را می فروختند ازدرک (؟) نان بائی در آن زن کارگر زندگی می کردند

)تنگھ بازکرد وبا قابلیت 40ذاکرپسرکالن او(پدرم) دربیست سالگی بھ کمک مامایش دکان کفش فروشی بسرمایھ (
شت نسبت تبارزکھ کرده بود،ازطرف قومھای باباگیش کھ نشان دادھمراه تجاربازارسفری بھ(یارکند) کرد. دربازگ

دراولین انتخابات مجلس مشوره عصرامانیھ ).  2(بحیث شخص معتمدبھ گدامداری،وبعدا بھ خزانھ داری انتخاب شد
بحیث وکیل مشوره ودردوردوم شورای ملی عصرنادری بحیث وکیل شورای منتخب گردید.بعدتا آخر زندگی بنام 

د، و تقریبا درھر دوره خودرا کاندید میکرد،اما موءفق نمیشد(علت عدم کامیابی اورا نمیدانم معروف شوکیل ذاکر
کھ رقبایش قوی بود یا حکومت نمی ماند، منتھا در دورهء وکالت شور(ی) بھ (با) محمدگل مھمند و شیرخان، کھ 

ھردو تعصب داشتند و تبعیض بکار می بردند رسما مخالفت کرده بود). 
آھستھ دست کشیده بھ زمین دار(ی) - سال آخر زندگی خود، از صاحب رسوخی و پیش کارگی آھستھ15-10در 

مزدور نداشت. از ارستوکراسی 3متوجھ شد. و باالخره یک زمین دار درجھ دوم شد، اگرچھ بیش ازدو دھقان و 
و درو و خرمنکوبی استفاده (ارسطوکراسی) واشرافیت تاءریخی خانواده گی استفاده کرده از(حشر) قومی درقلبھ

ومالکین شد کھ درسال دوصد » فیودالھا« کرده، قوم ھارا استثمار می کرد. بھ این قسم، اگر درست باشد، یکی از
سیره) حاصل بر می داشت، و آن را در رفت وامد قومی مصرف میکرد. کالنی می کرد و سیالی 15جوال غلھ(

ورهء ھشتم وقت شاه محمودخان است،کھ موءفق نشد، و بھ اثرآن مریض می نمود.چنانچھ آخرین کاندیدی او در د
، درحالیکھ من بھ کابل آمده بودم، ودرلیسھء حبیبیھ درس میخواندم، درگذشت. با وفات آن 1333شد و درماه ثور 

و زمین ارستوکراتیک خانواده گی میرزازادهء ھم سقوط کرد. میراث بین ورثھ ده گانھ تقسیم شد- دستگاه فیودال 
نشیمن ھم گرو شد و اکنون بھ فضل خدا(!)ازشر آن خالص ھا فروش شد بھ خیرات و خراج رفت تا آنکھ حویلی

دولت بند بوده چشم بدست آن، یعنی یک روشنفکر معاش شدیم. اما، متاء سفانھ کارگرمولد ھم نیستیم ، بھ تار خام
البتھ متوسط آن) حساب می شویم.خوریم کھ بصورت کلی جزء قشر خرده بورژوازی شھر( 

 ________________________________________________________________
). آنوقت این پستھا انتخابی بوده2) شاید اصال چیرچیک چی مغل باشد کھ بمعنی عسکر مغل است. (1(

زحمت کھ پسرمالی قشقاق( قشالق)را گرفتھ باالیتھ مادرم دختر یکی ازخان ھای تاجیک بنام افسقال لطف هللا (لطفی)بود 
) در 1331ھای اولیھ زندگی او شریک شده یک دورهء راحت کرده باشد ھم، در جوانی وقتیکھ من در صنف ھشتم بود(م) ( 

موءرخ بود، از نگاه تضاد طبقاتی با فیودال مرکز و بیگانھ و تعصب داشت. » پدرکالن مادری ام -گذشت

جزء طبقھ حاکمھ بودند، اما ازحیث ستم ملی، ملت محکوم بود. این اسارت ملی خصوصیت ضد استبداد این ھا در مجموع 
را در نھاد ما پرورش می داد و مارا بھ طرف دموکراسی سوق می داد.  

ش(ھـ.ش)( مطابق 1312عقرب 8سوانح: درخانوادهء فوق درشھرفیض آبادمرکزوالیت بدخشان در روز دوشنبھ .2
سالگی عوض مکتب ابتدائی دولتی ( کھ در 6در سن - تولد شدم و نامم را (محمد طاھر) گذاشتندمیالدی)1932

سال آنجا بودم. 4آنوقت از روی تعصب ھمھ درسھای آن پشتو شده بود) مرا بھ مدرسھ مذھبی خرقھ فرستادند و 
در آنجا تحصیل 9صنف بھ مکتب رفتم تا1323سالگی با تغییر پروگرام مکتب بھ فارسی درسال 10در سن 

کردم.نمیدانم بخاطر فامیلی بود یا لیاقت،ھمیشھ اول نمره بودم. درصنف چارم بھ تقلیدازکتاب ھای ایرانی اخباری 
دیواری بنام ( ارشاد) داشتم و ھم چنین در کنفرانسھای ادبی مکتب اشتراک می کردم کھ خطابت را ازآن دوره 

قلمی اخباربدخشان شدم، بھ تعقیب راه ولوالجی(امانیست کشتھ شده موءلف آموختم. درصنف ھفتم یکی ازمعاونین 
کان بدخشان) وشاه عبد هللا بدخشی(مشروطھ خواه بقتل رسیده موءلف ارمغان بدخشان) بھ تاریخ و زندگی شعراء و 

بزرگان بدخشان و تخارستان عالقھ گرفتم و آنرا بھ سبک رشید یاسمی و سعید نفیسی می نوشتم. 
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نف ھشتم دو رسالھ مستقل من لعل بدخشان( شعراء) وخرقھ تاریخچھء یک سمی ات) در مطبعھء فیض آباد چاپ شد. درص
درصنف نھم در روز جشن استقالل مقالھء دربارهء استقالل حقیقی چیست( شعر بندگی الھوتی) و محصل واقعی استقالل 

لت و کوب شده میخواست ازمکتب خارجم بسازد، اما بھ کیست( امان هللا) (را) خواندم کھ ازطرف والی(جمعھ صدیقی) 
وساطت قاضی صافی سال آخر گفتھ معافم داشت و بسال جھت تحصیل بھ کابل آمدم. 

دراولین برخوردم با فاشیست معروف علی احمد پوپل(معین معارف وقت)مزهء تبعیض راچشیدم وتقاضای شمولم بھ مکتب 
. مقصد من ازشمول بھ جبیبیھ آشنائی با جوانان مرکز بود. درآنجا کنفرانسھای براه جبیبیھ رد شد؛ بعد از تالش شامل شدم

شھ(ھـ.ش) بھ فاکولتھء حقوق و علوم سیاسی شامل شدم کھ در سال دوم شعبھء 1336در سال 12انداختم . بعد از صنف 
سانسیھ اقتصاد شدم، و بعد رفتم بھ شعبھء از آن لی1340اقتصاد آن بھ فاکولتھ مستقل تبدیل شد و من ھم بھ آن رفتم. درسال 

پالن بحیث ھمکار مشاورآنوقتھء وزارت آقای فرھنگ . مجالست و مصاحبت آقای فرھنگ پروسھء سیر تفکرم را تسریع 
کرد و بعد ازسپری کردن (یک ونیم) سال دورهء عسکری بحیث عضوء شعبھء(ریسرچ) تا الحال در گوشھء پوھنتون کابل 

با دو زندگی در مبارزه ھستم. (و) افتاده ام

ب. سیر تفکر:

من از خوردی( ھمان ده سالگی) بھ مطالعھ شوق وافری داشتم و بھمان نسبت اکثر بازی ھای محلی ام را ھم از قبیل 
اسپ سواری، آب بازی وغیره را نمیدانم. درمدت ده سال فیض آباد ھرچھ کتاب کھ در کتابخانھء پدرم وچند روشنفکر 

سال کابل ھم ھرچھ کتاب فارسی کھ بدستم رسید 13د ومطبوعات آنجا پیدا شد، ازخوب وخراب،خواندم. درینفیض آبا
یا خبر شدم پیداء کرده خوانده ام. شاید مجموعھء این کتب از شعروادب، تاریخ و جغرافیھ تا سیاسی و فلسفھ وغیره بھ 

ھا نقش ھای مثبت ومنفی در ذھنم گذاشتھ اند، کھ(بھمین) جلد کتاب و رسالھ رسیده باشد. البتھ ھمھء این1500حوالی 
نسبت معجون مرکبی ساختھ شده ام کھ از تخصص مفید بدور ماندم. بھرصورت شاید این طور کتھ گوری شده بتواند: 

ابتدائی)، معلومات معلومات(-): میرزا زاده گی( فضل). شعور روشنفکرانھء طبقاتی( ارستوکراتیک وفیودالی محلی1
معلومات ادبی(ازعینی والھوتی تاجیک وعارف وعشقی ایرانی)، مجلھ کابل و - عنعنوی و تاءریخی محلی(ستم ملی)

مطالعھء ادب کالسیک فارسی ( مثنوی، و بیدل و کلیات سعدی و شاھنامھ و غیره). -مجلھء آیندهء ایرانی 

نتیجھ: 

ادبی و تاریخی و اجتماعی. شوق نویسندگی: نوشتن یک سلسلھ مقاالت
 ارتباط 1340شوق سیاست:اشتراک درتشکیل ھستھء یک سازمان محلی بنام( آباد خواھان میھن در سال ،

با نھضت دورهء ھفت شوری). 
دموکراتیک):اصالح طلبی اخالقی از راه مذھب و تصوف و اصالح طلبی -.شعور روشنفکرانھء ملی( بورژوا2

مطالعھ علوم اجتماعی، تاریخ و فلسفھ و -اجتماعی از راه آزادیخواھی و دموکراسی (ضدیت با فشار و استبداد) 
و علمای اجتماعی و ناراضیان. مالقات با شعرای آزادی خواه و مشروطھ طلبان- سیاست و عرفان وغیره

نتیجھ: 

ریخ.أامھء نویسندگی در ساحھء ادب و تاد
 گانھء - 4شعبھء ماورای ھندوکش ازجوانان والیات خیالیسازمان گام دیگری در سیاست: اشتراک درتشکیل

شمال افغانستان کھ ھیچ پیشرفتی درآن شرایط اختناق داودی نتوانست.
مترقی انقالبی از راه مطالعھء علوم و فلسفھ مترقی و -افکارمترقی) دموکرات انقالبیشعور روشنفکرانھء جھانی( .3

تا ....).40حشر با جوانان مترقی ( بعد از سال 

ھ: نتیج
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 توقف نویسندگی، شرو(ع) تبلیغ وترویج شفاھی وخطابی بھ محور(ستم طبقاتی)،(ستم ملی)،(سازمانی)،( جھانبینی
ی) ،( انترناسیونالیسم...).مادی)، و ( سوسیالیسم علم

 بھ بعد) و 1342سیاست بھ مفھوم واقعی: اشتراک در تاسیس اولین سازمان علمی و مترقی تراز نوین ( از سال
اینجانب افتتاح کردم و بزندان رفتم با تبدیل حکومت 44عقرب را در سال 3نھضت مظاھرات ( اولین مظاھرهء 

رھا شدم). 

: ج. فھرست آثار

اس سیر تفکر آثار منھم سھ قسم است: بھ اس

دورهء اول: در بارهء شعراء، جغرافیا و تاریخ و بعضی مسایل احتماعی بدخشان و تخار کھ اکثرا در اخبار بدخشان 
نشر شده وتعداد شان شاید بھ صد برسد کھ بنظر من ھمھ تقلیدی شمرده می شود و ابتکاری ندارد.        

ای بدخشان،کتب نویسندگان بدخشان و مسایل ادبی عمومی کھ در مجالت ژوندون، پشتون دورهء دوم: در بارهء شعر
ژغ، انیس ، مجلھء آریانا، برید و ادب و عرفان بچاپ رسیده کمی تحقیقی و تا اندارهء دموکراتیک و باالخره چند تا آن 

مترقی تر است.

ی آن در ادب و بعضی اخبارھا قاچاق چاپ شده دورهء سوم: در بارهء ادب و مسایل اجتماعی و سیاسی، کھ یک دو
وکال(ی) قرائت کرده اند و یک تعداد مکاتیب و غیره نشر شده است. 
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چھار ورق باال بھ خط شخص مرحوم بدخشی است

خاطره: 

. چند بار بھ (روز ماتم ملی)افغانستانزندانیان سیاسیود، یعنی بعد از اعالن آزادی ب1358خوب بیاد دارم کھ زمستان سال 
خانھء مرحوم بدخشی صاحب رفتیم. بندی ھای پل چرخی، دھمزنگ، صدارت ، تھکوی ھای ارگ ھمھ آزاد شده بودند. 
جمیلھ بدخشی  تا ھنوز ازکشتھ شدن بدخشی صاحب اطالع نداشت. ھمھ امید واربودند کھ ازیکی ازین بندی خانھ ھا بدخشی 

ھ تا ھنوزپالیده نشده بود، تھکوی ھای سینمای سید کاغذ دردھمزنگ بود. آنجا نیز پالیده شد، صاحب پیدا شود. یک جائی ک
کشتمند و دیگران من جملھ آقای ولی از بدخشی صاحب خبری نبود. دقیق نمیدانم، اما فکر می کنم بھ کمک مقامات دولتی، 

س ھمھ را فرا گرفت، شاید از روی یاد . بعدازآنکھ یأ»متا سفانھ بدخشی صاحب شھید شده است!!!« بھ جمیلھ فھمانده شد کھ 
داشتھائی کھ بدخشی صاحب بھ خانھ ارسال کرده بودند، یاد داشت ذیل بھ ھمھ دوستان وعالقمندان بدخشی صاحب توذیع 

مرحوم بدخشی صاحب است:» صیت نامھءو« گردید: در واقع می توان گفت کھ این 

روزبھ،سالم !ارجمنــــــــد عزیزم ھارون 

زندگی پدرت مصادف بھ یک بحران ھاوانقالبات اجتماعی جامعھ ووطن مان بوده خوب، اوھم نقشی بعھده داشت. اینکھ 
با شرف، طرفدار »  انسان«خودرا بازی کرد؛ تاریخ و حقیقت قضاوت می کند. فقط گفتھ می توانم» نقش«چگونھ 

د. ھمھ می توانید سر بلند بھ چنین پدری افتخار کنید . اینکھ دشمنان زحمتکشان و ملیتھای ستمکش و وطنپرست پر شور بو
طبقاتی و ملی کشور موءقتاً چھ خواھند گفت،یا سکوت می کنند مھم نیست. 

پدرت یک نسل جوانان وطن را پرورید و باالی نسل خود و آینده بی تاء ثیر نبوده و نیست. کاغذ پراگنده ام را جمع و حفظ 
کدام سخنی و نکتھ ئی ھست. محصول سی و چند سال مطالعھء با شتاب و تشنگی عمیق بھ حقیقت. ....کنید ؛ در ھر 

تو جاوید و نیالب وو لید را زندگی خود رھنمائی می کند . جامعھء وقت شما اگر ھر قسم خواھد بود، فقط بھ کار و تولید و 
بھرچیز نظر بھ استعداد تان دست بزنید. من وطن کوچکم خدمت  انسان نزدیک باشید. از طفیلی گری و ظلم دوری کنید و 

بدخشان را بسیار دوست دارم. فرھنگ ملی وتاریخ آن را بدانید و فراموش نکنید! با بایقراء و محبوبھ روابط برادری و نیکو 
ار خویش دوستدار قایم کنید، کوتاھی ھای مارا جبیره کنید. ھم خویش دو جانب را بشناسید و تماس داشتھ باشید . من بسی

بودم؛ اما، مسایل اجتماعی و ملی مرا فرصت نداد کھ مستقیم بھ آنھا خدمت کنم. 

جاوید عزیز: انشا هللا با استعدادی و زندگی دوران شما نیکو است. فرھنگ و تاریخ مترقی وطن را بدانید، مردم دوست 
ووطن پرست باشید. 

را دوست بدارید؛ توام بدخشان را دوست داشتھ باشید. برادران ھمیشھ متحد باشید و با محبت ھمدیگر

آرش جان و اژیت عزیز، گپھای باالبرای شما ھم است. ھر وقت زردویو و بدخشان بروید و خویشھا را –نیالب وو لیدا 
بشناسید ، زید عزیز ما بسیار آنھا را دوست میداشت. 

شما ھا نرسیدیم ، یا نمی رسیم ، فردا می بخشید و خوش می شوید کھ ما مجبور بودیم در راه اجتماع و مردم برویم . اگر بھ 
» بدخشی-ط- م« چنین کردیم. 
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، درھمین حال قلم بدست گرفتھ وسطورزیر را ه و اشک میریختمکھ عمیقاً متاثر و اندوھگین بود، درحالی»وصیت نامھ« بعد از دریافت این ورق 
رقم زدم. اینکھ خوب است ویا خراب، دیگر بھ گذشتھ تعلق دارد و من بھ خود حق نمیدھم در آن تغییری وارد نمایم. نوشتھ چنین است: 

کش شده ای. آری، امین، این سردمدار اکنون کھ نامھ ات را می خوانم، خودت بھ احتمال قوی قربانی دفاع شرافتمندانھ از طبقات و ملیتھای ستم
ش عظمت طلبی، با کشتن تو خدمت واقعاً ارزشمندی بھ عظمت طلبی و فاشیسم نمود. نسلی را کھ پرورده ای تا آخرین رمق حیات در راه تو بھ پی

ه اند و در راه آزادی خود می رزمند و خواھند رفت. اکنون اندیشھ ھایت در بین ملیتھای محروم بھ نیرو تبدیل شده است و آنھا اسلحھ بدست آورد
درین لحظات حساس تاریخ وطن مان، یگانھ احساس کمبود شان وجود تو است. من یکی از انھائی استم کھ از برکت تو چشمم با دانش مترقی 

ز نموده می توانم .روشن گردید. اکنون از چیزھائی کھ در دور و برم بوقوع می پیوندد، درک کرده می توانم و راه را از چاه تمی

بخواب!، ای انقالبی بی نظیر ، بخواب ؛

با کمال آرامش بخواب. کھ ازنسل پرورده ات صدھا ھمچون تو بوجود خواھند آمد و در راھی کھ تو رفتھ ای ، بھ پیش خواھند رفت . 

، اگر میدانم کھیح ، در مورد تو تنظیم نمایم . ولی اینرامن شاعر نیستم؛ متا سفانھ نویسنده ھم نیستم کھ بھترین کلیمات را، مانند دانھ ھای تسب
است. » ارادت شرافتمندانھ و انقالبی« اظھار کلیمات شاعرانھ ازدستم پوره نیست، در عوض یک چیز می توانم برایت نثار کنم ، و آن

از آن ملتھای مظلوم خواھند بود. بھ پیش در راه آری، اگرچھ رھبر خلقھای مظلوم و ستمکش قربانی فاشیسم شده است، بھ یقین پیروزی نھائی 
آزادی آنھا ! 

23 /11 /1358

----- کابل----- 


