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 بنام خداوند دانا و توانا

 

 قيام

 

 ای چرخ  ز گردش تو خرسند  نيم    

 آزادم    کن   که  الیق    بند   نيم                 

 گر ميل تو با بی خرد و نادان است     

 من  نيز  چنان  اهل و خردمند  نيم    

   

 یادآوری :

قرار بود در همایش سی و پنجمين سالگشت شهادت محمد طاهر "بدخشی"، که از جانب شماری از رهروان و  

ميالدی، در شهر تورنتوی کشور کانادا برگزار گردید، صحبت فشرده و کوتاهی،  2014دیسمبر  28دوستدارانش به تاریخ 

شی" داشته باشم. وضع صحی اجازه نداد، تا در این در ارتباط با برخی ازعملکردها و گوشۀ از دیدگاه های شهيد "بدخ

 احتفال اشتراک ورزم. الزم دانستم تا آنچه را، در آن محفل ارایه می داشتم، با خواننده گان این سطور شریک سازم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                

به اجازه گرداننده گان ارجمند، آقای صبور"صهيب" و نيلوفر جان "ظهوری"، با تقدیم سالم و احترام به حضار گرامی  

 و به خصوص مهمانان گرانقدر و با درود به روان بی شمار شهدای سرزمين عذاب دیدۀ افغانستان.

 خان قرغز، طاهر "بدخشی"رحمانقل  "بدخشی" و با ایقرا "بدخشی"، خان عبدالغفارخان                          
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سرزمين ما درازنائی تاریخ خویش مردان نام آوری، در عرصه های مادی و معنوی از جمله  تفکر، پيکار، مبارزه و  

عدالت خواهی داشته و تاریخ نگارانی چند با وجود ممانعت های زمامداران و حکام مستبيد، از آنها و از کارکردهای شان 

ا نمی دهد، تا از هریک نام و نشان گویم. ولی این محفل اختصاص دارد یادکردهای دارند. فرصت زمانی اندک، مجال این ر

به سالگشت شهادت محمد طاهر "بدخشی"، بدین لحاظ می خواهم بحيث شاگرد خورد اش، سخنی چند در بارۀ برخی از 

 عملکردهای فردی و گوشۀ از دیدگاه های این مرد خدا، داشته باشم.

 

بسياری از یاران و شاگردانش، "اکه" صدا می زدند، کلمه "اکه" در برخی از مناطق "بدخشی" را در زمان حيات اش، 

کشور به برادر بزرگ خانواده اطالق می شود. "اکه بدخشی" نام مستعار تشکيالتی خویش را، "بابک" انتخاب کرده بود 

آقای عبدالمجيد "مازیار" در و در پای برخی از اسنادی محرم  که با برخی از سياسيون و دانشمندان، از جمله به 

افغانستان، آقای پروفيسور حقنظر " نظروف" در تاجکستان، همچنان با آقای افضل بنگش، رهبر"مزدور کيسان پارتی" 

 در پاکستان و غيره نوشته و ارسال داشه، کلمه "بابک" را بکار برده است.

و ابتکاری "اکه بدخشی"، که عميقاً جنبه های  بزرگان محترم ! در ابتدا می خواهم چند مثال ازعملکردهای فردی

اجتماعی، تربيتی و سياسی دارند و در ضمن حکایتگر مهربانی و مواظبت او را به دیگران بازتاب می دهد، با شما گران 

 مایگان و عزیزان عاليقدر شریک سازم : 

 

الی ها و گرسنگی های سالهای خورشيدی، در ارتباط با خشکس 1352و اول  1351در نيمه های دوم سال  - یک 

خ، در بخش های از منطقه های کشور از جمله بدخشان، قحطی و گرسنگی بيداد می کرد، جامعه  1351و  1349،1350

جهانی مواد غذایی زیادی را به عنوان کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال داشت. مگر مواد مذکور به مستحقين اصلی 

تظار می رفت توزیع نگردید. بدین لحاظ مظاهره و راهپيمایی گسترده و عظيمی در شهر فيض آن، طور که الزم بود و ان

آباد راه انداخته شد. خالصه پنج تن هریک موالنا بحرالدین "باعث"، ظهورهللا "ظهوری"، محمد صدیق "ساعی"، حيات 

ثور او را بدون محاکمه تيرباران نمود(  7به جز موالنا "باعث" )رژیم  هللا "رنجبر" و اینجانب )قيام الدین "قيام"(

 -دیگران همه جان در تن دارند. بعد از طی مراحل محاکماتی، به زندان دهمزنگ در کابل انتقال گردیدند. زندانبانان 

محکومين را در محوطه " قلعه کرنيل" آن زندان جابجا نمودند. در این محوطه، تعدادی از محبوسين سياسی، از جمله 

نجنير محمد عثمان، فدا محمد "فدایی"، دکتر امير محمد از ميمنه )هر سه به جاودانگی پيوسته اند( و غالم آقایان ا

 دستگير "پنجشيری" آنجا، دوره محکوميت حبس تنفيذی سياسی خویش را سپری می کردند.

ده بود، "اکه" داخل یکی از روزها موالنا بحرالدین "باعث" دچار تکليف صحی )تسمم( گردید، چند ساعتی سپری نش

اتاقهای ما در زندان دهمزنگ گردید، بعد از احوالپرسی، سپردن دوا و توصيه دکتر به مریض و تبادل نظر، اتاقها و 

سراچه ما را ترک نمود و داخل اتاق انجنير محمد عثمان گردید، با موصوف چه گفتگوی داشت احد اقل من ندانستم و از 

و فرعی زندان متصل به کوه دهمزنگ، که صرف جسدهای اعدامی ها و قصاص شده ها،  راهی آمده بود )دروازه بزرگ

برای تحویل دهی اقارب شان و یا جهت دفن از این دروازه استفاده می شد و بس، متباقی ایام قفل و بسته بود( دو باره 

 برگشت.

ظر به خواهش "اکه" )قبالً آگاه نبودیم( به فردای آن روز سه تن )ساعی، رنجبر و اینجانب( را، انجنير محمد عثمان، ن 

شاگردی پذیرفت، آن بود همه روزه مابقی مدت حبس زندان را، نزدش به عنوان شاگرد زانو زدیم، الزم به یاد آوریست 

 چيزهای از انجنير روانشاد آموختيم و خاطره های نيک و ارزنده ازش دارم و تا پایان عمر، نزدم عزیز و گراميست.

از خود پرسيدم، این مرد خدا، با   -در آن وقت، از بابت این حرکت "اکه بدخشی" در ذهنم چيزهای خطور کرد:  راستی 

چه سان اعتماد آنها را جلب نمود، تا آماده چنين   -سرباز یا سربازان و افسر دروازۀ زندان، چگونه رابطه برقرار کرد 

وازه بانان "اکه" را از مریضی موالنا "باعث" و نوعيت مریضی چطور به زودی و به موقع در  –کاری خطرناک شوند. 

"اکه" بدون ضياع وقت و معطلی، خود را به دکتر معالج رساند، دوا گرفت و با هنر چریکی به   -اش، باخبر ساختند 

محفل و چطور آگاه است، سه تن جوان زندانی مربوط تشکيالت "  -درون زندان نزد یار عزیز و مریض خویش رسيد. 

انتظارش" بدون ثمر و دست آورد معنوی، زندان را سپری می کنند و دست به دامن دوست مهربانش انجنير محمد عثمان 

می زند، تا سه تن جوان را به شاگردی بپذیرد، از او لبيک می شنود و به خواهش "اکه" در این جهت آقای انجنير، عمل 

 ویداد بيشتر موشگافی گردد، رمز و راز بيشتری، نيز در خود نهفته دارد. خالصانه و صادقانه انجام می دهد. اگر این ر
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بابت عملکرد خشن و بی باکانۀ غند ضربه، از کابل برای خ، آواخر سلطنت محمد ظاهر شاه، از  1350اسد سال  26 -دو  

سرکوب مردم یمگان مربوط والیت بدخشان، تحت قومانده مستقيم  آقای جنرال سردار محمد ولی، در ارتباط با حادثه معدن 

مود الجورد، به محل اعزام شده بود. راهپيمای و مظاهرۀ مسالمت آميز،عمدتآ از طرف متعلمين مکتب ليسه شاه مح

)کوکچه فعلی( در شهر فيض آباد راه اندازی گردید و از عملکرد قوای قهریه نظام، در ضدیت با دموکراسی ) "اکه 

بدخشی" در متينگی در جوار پارک زرنگار شهر کابل گفته بود، ميتوان از دموکراسی در کابل نام برد، ولی گرفتن نام 

مصداق پيدا کرد.( که در قانون اساسی نظام محمد ظاهرشاه، )از برای دموکراسی در محالت، جرم و گناه شمرده می شود. 

تفنن( درج شده بود یا آوری گردید. در ارتباط با این مارش و مظاهره، برای تعدادی از پيشگامان آن پروندۀ سياسی ترتيب 

د داود خان، پروندۀ مذکور از خ اوایل زمامداری محم 1353گردید و بنا به شرایط آن وقت دنبال نگردید. مگر در ماه حوت 

سر گرفته شد و محاکمه غيابی با راهکارهای توطئه آميز، تحت ریاست قاضی آقای عبدالعظيم "جليلی" )حيات دارد( عليه 

 متهمين )گردانندگان مظاهره( دایر گردید.

حيات هللا "رنجبر،  در نتيجه هفت تن شاگردان ليسه "شاه محمود" هریک، محمد بيک، عبدالروف "فطرت"، عبدالحق،

عبدهللا، رحمت هللا و اینجانب و به استثنایی یک تن )محمد بيک توسط جهادگران به جرم روشنفکر و معلم بودن، در 

ولسوالی بهارک بدخشان تيرباران گردید( متباقی حيات دارند، از جمله تعدادی هشت ماه و تنی چند به شش شش ماه  

خ، پوليس محل، محکومين را جلب نمود و به ریاست محاکم والیت تسليم  1354مل حبس تنفذی محکوم گردیدند. ماه ح

داد، محریر ریاست محاکم )آقای فيض هللا فعالً در قيد حيات است( بدون معطلی حکم محکوميت جلب شده ها را ابالغ 

ين از محاکمه خود و چگونگی پارچه های ابالغ فيصله ریاست محاکم نبشتند : ما متهم -نمود. هر یک محکومين، در دفتر 

بنااً با  آن آگاهی نداشتيم، برای ما کسی صورت دعوی نداده و حق دفاع قایل نشده و درغياب ما محکمه صورت گرفته،

فيصله یکجانبه و غایبانۀ ریاست محاکم، قناعت نداریم. محریر موصوف وارخطا، موضوع را به رئيس محاکم )جليلی( 

پارچه های ابالغ فيصله های محکمه خویش را پاره نمود و برای متهمين صورت دعوی سپرد و اطالع داد، رئيس محاکم، 

فرصت زمانی قایل شد، تا از خود دفاع کنند. اما متهمين، بی باوری خود را نسبت به برخورد حکومت محلی و ریاست 

ریان موضوع، از شروع تا ختم سه تن از محاکم بدخشان اعالن داشتند، که عليه ما دسيسه و توطئه دارند. )تصادفاً در ج

بزرگان قریه ) قچی( از جمله ارباب محمد عالم، تماشاگر جریان رویداد بودند.( قاضی اشاره به آنها نمود و گفت: اینها 

شاهد اند، بروید آنگاه با دفاعيه خویش حاضر شدید، محاکمه دایر خواهد شد. آن بود ما متهمين، صورت دعوی جمعی 

 اخذ نموده، ریاست محاکم را ترک نمودیم.خود را 

چون آنزمان در والیت بدخشان، دارالوکاله و وکيل مدافع وجود نداشت، به نماینده گی یاران هم پروندۀ خویش، راه کابل را 

پيش گرفتم. در کابل خدمت "اکه" رسيدم و شرح حال گفتم، صورت دعوی را اخذ نمود و آن را به خوانش گرفت. بدون 

یادداشت عنوانی آقای عبدالهادی "کریم" نوشت، آدرس دارالوکاله او را برایم نشانی کرد و تاکيد ورزید، نتيجه  درنگ

کارکرد آقای "کریم" را از بابت دفاعيه، برایشان گزارش دهم. به آدرس دارالوکاله رسيده، یادداشت "اکه" را برای آقای 

حرمت زیاد، از بابت یادداشتی "اکه بدخشی" با من برخورد نمود، چند عبدالهادی "کریم" سپردم، با پيشانی باز و با 

سوالی پيرامون اصل پرونده داشت، جواب اخذ نمود و گفت، فردا نزدم بيا، چنين کردم، دفاعيه را ازش گرفتم، ابراز 

ند جای دفاعيه را سپاس کرده و خداحافظی نمودم. نزد "اکه" رسيدم. دفاعيه را اخذ نمود و آن را به خوانش گرفت، چ

تصحيح کرد و با مهربانی من را نوازش و دلداری داد و پرسيد پول خرچ راه را تا بدخشان داری؟، گفتم بلی، اضافه کرد 

 برو خدا حافظ و به یاران هم دوسيه ات سالم بگو.

چند روز بعد یکجا با بدخشان رسيدم سالم "اکه" را به دیگران رساندم و جریان سفر را بازگوکردم همه خرسند شدند. 

شرکای هم پروندۀ خویش، نزد رئيس محاکم رفتيم، در نتيجه جزائی محکوميت هشت ماه حبس قبلی به هشتصد و شش 

افغانی پولی کمی نبود که خانواده های کم  600و  800ماه محکوميت حبس به  ششصد افغانی تعدیل گردید، در آن وقت 

ی خواهی فرزندانشان محکوم گردیده بودند آن مقدار پول را قرض وام کردند و درآمد ما متعلمين برای بيان دموکراس

 پرداختند.

 محمد صدیق "ساعی" حیات هللا "رنجبر" قیام الدین "قیام"
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چهار دهه، اما مهربانی و برخورد معلمانه "اکه" و آقای "کریم"، هنوز  -از آن تاریخ زمانی زیادی می گذرد چند ماه کم 

ی عبدالهادی "کریم" به یاد داشت "اکه در ذهن و ضميرم حک شده و در روح و روانم جا دارند. همچنان احترام آقا

مردان با خرد و بزرگ زمانۀ ماست و به هيچ  -بدخشی" و مسيرت اش از اجرایی مجانی کار من و یارانم، قابل ستایش 

 وجه فراموشم نخواهم شد. 

 

بل رسيده و در زمانی از بابت تکليف صحی که داشتم به کمک یکی از دوستانم، نزد آقای دکتر چوپان، در شهر کا –سه 

کلينيک شخصی موصوف عمليات شدم، با ختم عمليات و با رفع بيهوشی، چشم باز کردم، اولين کسی را پرهيزانه به دست 

باالی سر خود دیدم "اکه بدخشی" بود و یکی دو شاهد صحنه از جمله ضياالحق "حافظی"، خوشبختانه هنوز زنده است. 

دهد و کسی را دچار تکليف یا تکاليف صحی می بينم، چهرۀ آن روز "اکه" آن به راستی آنگاه تکليفی برایم دست می 

 مردی از تبار "عياران"، پيش چشمانم مجسم می شود. یاد او و همچون انسان گرامی باد.        

 

خ  نشستی مشترک هيئت های رهبری سازمان انقالبی زحمتکشان افغانستان و یکی از  1356نيمه اول سال   - چهار

بهات سازمان آزادیبخش فلسطين، در خانه شادروان آقای محمد ظاهر "یونسی" در ساحه گذرگاه شهر کابل صورت ج

گرفت. از اعضای اشتراک کنندگان جانب "س.ا.ز.ا"، یادم هست "اکه بدخشی"، انجنير محمد حسن، دگرمن سيد مبين 

از مهمانان دو تن از جمله دکترعبدالخليل حضور ثور از تن ها جدا ساخت( ... و  7)جان های هر سه تن را حاکميت 

داشتند. نياز محمد به عنوان سالخورده ترین، عبدالطيف نوجوان و اینجانب به عنوان جوان اعضای سازمان در گوشۀ 

سالون مذاکره، ناظر و تماشاگر نشسته بودیم. جالب ترین بخش صحبت "اکه" را یاد آور می شوم، خطاب به مهمانان 

ت: ...تا زمانی، کسانی از ما )سازمان( بحيث یار شما در پهلوی برادران فلسطينی، دین خود را ادا نکرده باشند و چنين گف

تا زمانی چنين افرادی، از ما را، در پهلوی خویش آموزش و پرورش نداده باشيد، باورمندی به یکدیگر دشواری های 

"اکه بدخشی" باور داشت و ميگفت باقيمانده را، تکميل نمایند(.  خود را خواهد داشت...،)چه بهتر آقای لطيف "پدرام"،

احزاب و سازمانهای در حال مبارزه بيشتر قابل باورند تا احزاب و سازمانهای که به حاکميت رسيدند، در وجود اولی 

ر نهفته روحيه انقالبی و همکاری بيشتر متصور می باشد و در وجود دومی، روحيه سود جوی و منفعت خواهی بيشت

 .است

خالصه در ادامه مالقات های قبلی و مالقات آخری، نظر به هدایت و توصيه "اکه بدخشی" و تصميم رهبری وقت 

خ، در همکاری با "مزدور کيسان  1356سازمان، سه تن بنام های مستعار "حکيم"، "موال" و "امام"، در اواخر سال 

زش به برخی از حوزه های انقالبی منطقه کمر سفر بستند )یکی پارتی" به رهبری "افضل بنگش"، برای سروی و آمو

از اعضای رهبری وقت سازمان "م . ر" هنوز حيات دارد، مسئوليت سر براه سازی و تطبيق پروژه مذکور را عهده دار 

نا به دالیلی، پروژه بود، چون اجازه ذکر نام اش را تا هنوز به دست نياورده ام، بنااً از ذکر نام اش خود داری می کنم(  و ب

 ثور جان باختند و سومی هنوز نفس می کشد.  7پيشبينی شده ناتمام ماند. دو تن اولی )حکيم و موال( در رژیم 

   

 

 

 

 

 

 

 

             

"اکه" در جهت ارتقاع سویه فکری و آموزش شاگردانش از شخصيتهای چيز فهم و آماده خدمت، استفاده الزم و  - پنج

هنر مندانه داشت، چنين شخصيتها را به حوزه های آموزشی شاگردانش راهنمایی می کرد )آنطوریکه انجنير محمد عثمان 

از جمله استاد واصف "باختری" در این راستا زحمات را در زندان به  آموزشدهی و پرورش دادن دعوت کرده بود(. 

زیادی داشته و دست آورد های خوبی دارند. من تنی چند از آگاهان و شخصيت های مطرح سياسی و فرهنگی رهروان 

"اکه" را ميشناسم، که آنها بخشی از توانایی های معنوی خویش را مرهون احسان زحمات و همکاری ایشان می دانند و 

 آن جناب هميش دعای خير دارند.در حق 

 

 امام حکیم                                          موال                                    
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از بسا خاطرات "اکه"، منجمله آگاه شدن از زندانيان تازه وارد و برقراری تماس، تبادل اطالعات و راهنمایی با  - شش 

خ )از جمله استاد جمشيد "خاوری"، استاد عين علی شاه...و من  1357بسياری از آنها در ماه های ميزان، عقرب  سال 

و بيش از شش ماه  1357در زندان دهمزنگ )با وجود که خود در اتاق انفرادی زندانی بود( و چهار ماه آخر  در جریانيم( 

خ، در بالک دوم پلچرخی )تعدادی از جمله دامالجان...و اینجانب آگاه ایم( گذر می کنم،  چون فرصت برای  1358اول سال 

ری می دانم  "اکه بدخشی" همچون سرگذشت و کارکردهای زیادی قابل یاد آوبيان همه این خاطرات فعالً مياثر نيست و 

آن مرد خرد و اندیشه،  مثالها و خاطراتی از کارکردها و سخن های ناگفتۀ از  -داشته و به یقين همرزمان هم  سن وسال 

نسل نو و جامعه آن رادمرد را با خود دارند، اگر حافظه شان حکم می کند چه بهتر، بنویسند و داشته های خویش را به 

 ارایه دارند و چه بهتر درج تاریخ سازند. 

                           

 *        *        *        *        *      *      *     *     * 

اکنون آنچه جسته، گریخته، به عنوان اندیشه ها و دیدگاه های، آن مرد خرد )دیدگاه ها و تفکرات "اکه بدخشی" در 

مه های ده سالگی و بيست سالگی سالگشت او و در تعداد از شماره های جریده ميهن ارگان نشراتی "س.ا.ز.ا" به یادنا

نشر رسيده است( مستقيم از زبان "اکه" و یا تعدادی از یاران باوفا و شاگردان امانتداراش شنيده ام، صرف نظر از شکل 

 ام، طور فشرده خدمتان ارایه دارم :محتوا آنرا سالهاست در ذهن پرورده  –و شيوه بيان 

 

"اکه بدخشی" می گفت، افغانستان کنونی )نه کم و نه بيش(، خانه مشترک همه اقوام، قبایل، مليتها و مذاهبی است  - اول

که، در آن زیست و زندگی دارند. این اقوام، قبایل، مليت ها و مذاهب، صرف نظر از کميت و تفاوت های که دارند، با هم 

درند و از این بابت کشور ما غنا مند و زیباست، اما بنا به روا داشتن و تحميل سياست امتياز و تبعيض حکام امتياز برا

طلب، برتری جو و عقبماندۀ اتحاد قبایل با هم برابر نيستند، اضافه می کرد، باید در راه احيا برابری آنها کوشيد و راه های 

رابری و از این طریق برای استحکام برادری آنها جستجو کرد. شاید یکی از این راه مختلف و متعددی را برای تطبق امر ب

ها، استقرار نظام و سيستم فدرالی در کشور باشد. تکرار می کرد و صدا می زد، اگر در جهت احيای برابر زیستن اقوام، 

سرانجام به این ماموریت نایل نه آیم، قبایل، مليتها و مذاهب با هم برادر در سرزمينی بنام افغانستان توجه نشود و 

دشمنان داخلی و خارجی مردم افغانستان، آنها )اقوام، قبایل، مليتها و مذاهب برادر( را بيش از پيش )با دوام سياست 

تفرقه انداز و حکومت کن( به جان هم خواهند انداخت. آن وقت جلوگری از برخوردهای ناشی از دادن امتياز و روا داشتن 

و نا برابری ها، ناممکن خواهد بود و در نتيجه سيل عظيمی از خون برادران نابرابر به امر دشمنان )در لباس  تبعض

 دوست(، توسط  یکدیگری، در عدم آگاهی از مسایل جاری خواهد شد.

مليتها و مذاهب برادران )اقوام، قبایل،  -ناظر بودیم، بی توجهی به هشدار "اکه" مبنی بر گام گذاری بر اصل برابری 

ساکن کشور( نه تنها بدبختی بيشمار را سبب گردید، بلکه فاجعه آفرید، بدتراش مافيایی اقوام، مليتها، مذاهب و باجگران 

سياسی در این عرصه یکی  پی دیگر با استفاده از نابرابری ها، از نام قوم، مليت و مذاهب ظهور نمودند، مردم سراسر 

د و از جمله به گروگانگيری مردمان قوم، مليت و مذهب خودی پرداختند و برخی از تحصيل کشور را به اسار ت کشيدن

 کرده ها هم در این دام تزویر درغلتيدند و به این ترتيب و از این طریق مجموعاً دوام زندگی انگلی اختيار کردند.

کثير الملل و دارایی مذهبهای مختلف  ناگفته نباید گذاشت، ارایه طرح مسئله ملی و جستجوی راه های حل آن در کشور

افغانستان، توسط "اکه بدخشی"، نه تنها خشم و غضب حاکميتهای قبيله ی افغانستان، رفقای انترناسيوناليست و برادران 

اخوت اسالمی را برانگيخت، بلکه مراکز قدرت ها، از جمله حساسيت جدی حاکميت اتحاد جماهير شوروی را، از بابت 

 رک حس آزادی خواهی ملی و مذهبی جمهوریت های آسيای ميانه، سالها قبل برانگيخته بود.انگيزه و تح

 

"اکه" خيلی اسرار داشت و تکرار می کرد، افغانستان بنا به حالت و موقعيت جغرافيایی که دارد و موجودیت دو  –دوم 

تان، که هر دو دعوی نظام سوسيالستی کشور اتحاد جماهير شوروی و جمهوری توده ای مردم چين در همسایه گی افغانس

و رهبری آن سيستم جهانی و دنيای سومی را نيز در سر ميپرورانند و همزمان در این راستا باهم در رقابت اند، همچنان 

منطقه و رقابت ایاالت متحده و جهان غرب با اتحاد شوروی و قرار گرفتن دو بالک  موجودیت مراکز اسالمی تندرو در

ناشی از دو سيستم متضاد جهانی، نباید به هيچ وجه لغزید و دنبالرو این و آن مرکز شد.  -اسی در برابرهم نظامی و سي

باید سياست مستقيل را در مطابقت با منافع متقابل با دولتها، کشورها و مردمان و با درنظرداشت حساسيت موضوع  پيشه 

نطقه و جهان را در بيرون و ایادی و وابستگان آنها را در کرد.)چنين طرح، حس حقارت مراکز قدرت های چپ و راست م

داخل کشور تحریک نمود. آنها یک دست و یکجا در برابر طرح سياست عدم دنباله روانه یا سياست نا وابسته ارایه شده، 

 .به دشمنی علنی برخواستند( آن وقت چنين سياست را "سياست هو چی مين کاسترو" می خواندند
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مشاهده کردیم، سياست زیکزاکی آقای محمد دادود گاهی به چپ و زمانی به راست در مسئاله سياست خارجی و لغزش 

جدی به سوی مسکو و نادیده گرفتن و بی توجهی به طرح ارائه شده سياسی  6ثور و  7سياسی و عملی حاکميتهای 

گردید و توازن جداً به هم خورد، نه تنها پای  "اکه" در مسایل خارجی، یکی از علل فاجعه یی دهه های اخر کشور

دولتهای قدرتمند منطقه و جهان را برای رقابت به افغانستان کشانيد، بلکه کشور ما صحنه استعمال انواع سالح های 

کشنده، مخریب و بکار گيری ایدیولوژی های افراطی، تند رو و رقابت ها آنها قرار گرفت و اگر دیر شود افغانستان 

 ست مثبت و با توازن خود را باز نيابد، با تأسف فاجعه یی نوعی داعشی و بدتر از آن در راهست. سيا

 

"اکه" در مورد دین مقدس اسالم تاکيد موکد داشت که اسالم مکتب تساهل، تسامع و رستگاریست و اضافه می  -سوم 

یگر دشواری های را به همراه دارد.  یاد آور می کرد، دین و فرهنگ در بسا موارد با هم در آميخته و تفکيک آنها از یکد

از عنعنات ناپسندی که بنام اسالم پذیرفته شده از هم تفکيک کرد، بعد از  -شد هر چه بهتر و بيشتر ارزشهای اسالمی را 

آن نه تنها برای حفظ ارزشهای اسالم عرق ریخت، بلکه در جهت شگوفای آن بایست تالش کرد و در مسير اتحاد و 

تگاری مردم کشور درست بکار بست. "اکه" هميش می گفت، از این که دین مقدس اسالم، منحيث حربه و ابزا در رس

دست طبقات حاکمه و عمال آنها قرار گرفته و به جوهر رهایی بخش آن ابر تيره سایه افگنده است، به علمای آگاه، دین 

 هره گيران و استبدادگران مجدانه بکوشند.دوست و دین پرور است تا در جهت رهایی اسالم از چنگال ب

همه شاهد بودیم و هستيم بی مباالتی در این زمينه، باعث گردید، تا امروز بيش از پيش دین مقدس اسالم منحيث ابزار در 

اختيار دیو و دد  قرار گيرد و برای مقاصد ضد اسالمی و ضد انسانی، بسيار بی رحمانه و وحشيانه از آن سوء استفاده 

 شود.

"اکه بدخشی" در پهلوی اهميت ارزشهای اسالمی و استفاده موثر از آن، بر دست آورد های چند قرنۀ تمدن بشری، 

آموزش و بکارگيری این تجارب پای می فشرد و عاله می کرد که، تلفيق دست آوردهای تخنيک، تکنالوژی و علوم 

ست علمی، ستودنی و امریست حتمی و الزمی و نباید امروزی دنيای غرب و فرهنگ واالی عرفانی جهان شرق روشی ا

 آن را از یاد برد، چون مکميل یکدیگرند.

 

" اکه" به مردم زحمتکش افغانستان، به حيث توليد کنندۀ نعمات مادی و ایجادگر ارزشهای معنوی جامعه ارج  -چهارم 

ی کم و اندکی نصيب شان می گردد، ادامه می گذاشت و اضافه می کرد، از آنچه مردم زحمتکش به وجود می آورند، سهم

زحمتکشان هست سزاوار آن اند، تا در تعين سرنوشت و رهبری  -می داد چون خلق کنندۀ نعمات مادی و معنوی جامعه 

کشور مستقيم و یا غير مستقيم، خود و یا نمایندگان واقعی آنها، نقش کليدی و اساسی داشته باشند. به همين لحاظ به 

قيم آقای آستاد برهان الدین "ربانی"، قبل از مهاجرت اش به کشور پاکستان، مبنی به سهمگيری در کودتا پشنهاد مست

نه گفت. به همين ترتيب پيشنهاد حزب دموکراتيک خلق را، از طریق آقای غالم دستگير  -عليه نظام آقای محمد داود 

 د کرد. "پنجشيری" برای سرنگونی رژیم محمد داود خان از طریق کودتا ر

"اکه" عمل کودتا را توطئۀ بيش نمی دانيست و هرعمل اجتماعی بزرگ را در غياب مردم کشور مردود می شمرد. نتيجه 

ثور و کودتاهایی نافرجام دیگر توام با نادیده گرفتن نقش مردم و دیدگاه آنها، در تحوالت و  7سرطان،  26کودتاهای 

د که جز نقش مردم، چنگ زدن به کودتا و کودتاها، راهی اثبات شدۀ بوده سرنوشت خویش و کشور شان، به اثبات رساني

 به سوی خطا.

به همين منظور و از بابت نقش آگاهانه و اهميت سهمگيری مردم در تحوالت و دیگرگونی های کشور، "اکه" در سالهای 

مطرح ساخت وبه انگشت خ(، برای آگاهی بخشی و سمتدهی مردمان زحمتکش کشور، پيشنهادی را  1350و  1349)

شمار از شایسته ترین شاگردانش، توصيه نمود آماده کار در ميان مردم، به خصوص دهقانان باشند و بحيث حرفه، در این 

راستا گام بردارند. عده ای شایسته ها، نظر به توصيه "اکه" و تصميم مسئولين وقت، ترک تحصيل کردند و در این راه 

 گام برداشتند.

ت های ایدیولوژیک تک حزبی، تک قومی، عقبگرا، تحجر پسند، یکی بعد  دیگری در تبانی با قدرتهای منطقه و اما حاکمي

در نهایت به روند رشد طبيعی  -جهان، حاکم بر سرنوشت مردم و کشور شدند، در پهلوی بسا جفاکاری و خرابکاری ها 

ناپذیر وارد گردید و همه چيز را از مسير اصلی اش  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی جامعه عميقاً صدمه جبران

 منحرف ساخت و در نتيجه افغانستان را به جهنم روی زمين مبدل گردانيدند. 

 

"اکه" بر خالف سياستمداران وقت خویش، با درنظرداشت ساختار سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عقب  –پنجم 

جامعۀ بی نهایت عقب مانده و  نامتجانس، طبعيتاً حزب واحد سراسری به وجود ماندۀی افغانستان اعتقاد داشت، در چنين 

آمده نمی تواند، زیرا افغانستان کشوریست عقب نگهداشته شده و در گوشه گوشه این سرزمين ساختارهای متفاوتی از 
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سرمایه داری خودنمایی می جمله اقتصاد و فرهنگ قبيله ای، ماقبل فئودالی، فئودالی و پدیده های صادر شدۀی نو ظهور 

 -دولت و یا دولت  -کند و حزب پدیده هست مربوط به نظام و سيستم سرمایه داری که در آن پدیده ها و زمينه های ملت 

 ملت بوجود می آید.

بدین لحاظ "اکه" اتحاد حلقات و تشکلهای سياسی از مجموع نماینده گان بخشهای گوناگون زحمتکش کشور را، در 

چوکات جبهه بزرگ و سراسری افغانستان و از این طریق در جریان زندگی عملی گذار به سوی ایجاد حزب کالن و واحد 

 را بنياد گذاشت و مدت ها انتظار ماند. را امر عملی می دانست و بس. به همين خاطر "محفل انتظار" 

دیده شد بی اعتنایی به خواستهای طبقات، اقشار و طيفهای مردم مختلف جامعه و پای فشاری به منافع گروهی، قشری، 

تداوم و توسعه حاکميت و یا تصاحب  –تک حزبی، تک قومی و تک ایدئولوژی توام با وابستگی به بيگانه ها، برای حفظ 

اموشی، منافع عمومی و بی اعتنایی به اهميت جبهه متحد، عميقاً مصيبت آفرین شد و هنوز که هنوز هست این قدرت و فر

 مصيبت ناشی از سياست انحصارگرای ها، وابستگی ها و مداخالت ادامه دارد. 

او در آن رژیمها و  قابل یا آوری می دانم، "اکه بدخشی" بنا به شرایط اختناق و استبداد رژیم ها، زندانی شدن پی هم 

کوتاهی عمر، نتوانست دیدگاه ها و افکار خویش را، آنطوری که خود می خواست، به گوش مردمان داخل و خارج کشور 

برساند و در راه این آرمان نقد جان باخت. همچنان شاگردانش در جهت ترویج اندیشه ها و افکار "اکه" آنطوری که الزم 

ودند. برعکس رقبا و حریفان داخلی و خارجی "اکه بدخشی" از یکطرف کم نبودند و از بود و انتظار می رفت موفق نب

سوی با داشتن زمينه های گستردۀی مادی و امکانات وسيع تبليغاتی، عليه او و اندیشه هایش، تبليغات وارونه و سوء 

نوز بر اندیشه ها و مسائل مطروحه کردند که عميقاً اثر گذار بود، بدین لحاظ سایۀی غبار اثرات تبليغات سوء آنها ه

 "اکه" کم و نيم باقيست.

 

آخرین روزها و ساعتهای زنگی "اکه" در زندان پلچرخی از البالیی گفتار و صحبتهای چند تن چهره آگاه  کشور 

جدی به عنوان مشاور و ترجمان با آن حکومت ها سرو کار داشتند، چنين  6ثور و  7تاجيکستان که با حاکميتهای 

ستنتاج می شود، در آستانه هجوم قوت های نظامی شوروی به افغانستان، هيئت رهبری اتحاد جماهير شوروی، یک یا ا

دولت در حال عبور آقای ببرک "کارمل" ميکنند،  –چند نوبت با "اکه بدخسی"  دیدار داشتند و از او دعوت به همکاری 

و به حقانيت اعتقادات و دیدگاه خویش پای فشرده و سرانجام "اکه بدخشی" برخالف خواست و پيشنهاد آنها، نه گفته 

شش جدی در افغانستان آرام نمی نمی شينند و برای عملی  -جان می بازد  و در دوام آن، رهبری شوروی و حاکميت بعد 

نی ساختن سياست حاکميت تک حزبی در جهت جابجایی عنصر مورد نظرشان در رهبری س.ا.ز.ا، " تالش های دراز دام

را انجام می دهنند. در نتيجه این تالشها به سازمان "بدخشی" درد سری زیادی ایجاد ميکنند، اما به هدف ادغام سازمان 

 در حزب مورد نظر نمی رنند.

"اکه بدخشی" گویا همزمان با جان باختن خویش به هموطنان خود پيام می فرستد و آن پيام را شاعر ارجمند و درد 

 :د اینگونه به تصویر می کشدآشنائی، سالها بع

 

 اینک  آمد   کاروان  غير،  چشمت   باز دار  

 زشت و زیبایش  ببين اینش  بگير آنش  مگير 

 علم وی تحصيل کن از مکر وی دوری گزین    

 چشم  بکشا  گوش  بر  الفاظ   بيجایش   مگير 

 این   کتاب  عصر  ما باشد   معمای   شگفت    

 شوار است آسانش  مگيرهوش کن این درس د 

 

در فرجام از برگزار کنندگان همایش و بخصوص از آنانکه در عقب صحنه همکاری خوب مالی داشتند و یا برای خطاطی، 

خط نویسی، دیزاین فوتوهای "اکه"، سر براه سازی و تنظيم محفل و بسا مسایل دیگر زحمت زیاد کشيدند و عرق 

م. همچنان از این که اسم کسانی از جمله آقای دکتر "راسخ" ثبت فهرست ریزاندند، می خواهم سپاسگزاری نمای

سخنرانان نبود و در ضمن بنا به محدودیت زمانی پروگرام، به تعداد از مهمانان که آمادۀ سخنرانی بودند فرصت می اثر 

 شخصاٌ معذرت می طلبم.نشد و یا فرصت مناسب مياثر نشد، از اینکه در بخشی های از تدارک همایش سهم و حصه داشتم 

 شاد، توانا و پویا باشيد.                                                                                            

 


