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بھ مناسبت ھشتم عقرب سالروز شھادت مرحوم محمدطاھر بدخشی

و بیاد مرحوم دولت محمد ھوشنگ شفق دروازی

نویسنده: خلیل

بھ مناسبت ھشتم عقرب سالروز شھادت مرحوم محمد طاھر بدخشی و فرزند جوان مرگش مرحوم بایقرا بدخشی، نوشتھ 
" در زندگینامۀ زنده یاد محـــمد طاھر بدخشی و چند سخن دیگرفشرده"پرمحتوائی را از جناب ضیا باری تحت عنوان:

ھ بطھ بفیسبوک خواندم کھ اصل نوشتھ در سایت وزین "خراسان زمین" نشر شده بود. استدالل ھائیکھ جناب باری در را
بعد از سقوط رژیم حفیظ هللا امین نموده بود، مرا واداشت تا این سطور را بھ قلم آورم. اگرچھ نوشتھ شھادت مرحوم بدخشی در

چون یاد آوری از مرحوم بدخشی بھ ندارد، اما بی ارتباط با آن نیز نمی باشد!مستقیم من بھ سرنوشت مرحوم بدخشی ارتباط 
بدخشی، یاد مرحوم یاد آوری از ھریک شھدا و رھروان پاک باز معنی یاد آوری از"محفل انتظار" و اعضای آن و بالعکس

می باشد! نیز آوری و تجلیل از خود او 

جوان زیبا، متین ، خوش برخورد، آری، دولت محمد ست.  واو شھادت مرحوم دولت محمد ھوشنگ شفق دروازی سخن برسر
کھ اگرچھ کم سالی زیست، اما با مناعت،دارای قریحھ شعریباالثرسازمانده و با طبیعت برخواستھ از کوه پایھ ھای بدخشان، 

تا صنف یازدھم تخنیک ثانوی درس خواند، بعدآ ھمھ سازی انسان این سرزمین زیست. اونفس و صداقت بھ آرمانھای آزاد
آن آنھا و گفت و میان مردم رفت تا آنان را بیاموزاند و از درس و... خالصھ زندگی شخصی را ترکچیز: زن، فرزند، 

برمی گردد، کھ نامبرده تازه از صنف نھم مکتب لیلیھ فیض آباد، 1349بیاموزد! آشنائی من با مرحوم دولت محمد بھ سال 
شد. بعد از آنکھ راھی "زندگی حرفوی" گردید، تا مکتب استحقاق شمولیت بھ مکتب تخنیک را حاصل نموده و شامل آن 

سرنوشت اش بھ پلچرخی کشید. سطور پائین در ھمین رابطھ غان دستگیر شده و در والیت شبربالخره جائیکھ من میدانم 
:کھ مطابق چشم دید من، مرحوم دولت محمد دروازی نیز بعد ازسقوط رژیم سفاک امین شھید شده استھست

محمد نسیم ولد محمد مھدی کارمند شرکت آریانا، خود حاجی ازھمسایھ اتاق ھایم ماننداصل قضیھ: من و یک چند نفر دیگر
اپارتمان اتاق ھایا کھ در کارتھ سخی دررانجنیر سید حسن علی کارمند پما و...حسن مالک اپارتمان و فرزندش،غالم 

نھای شان، بھ بھ اتھام گویا تشویق و اجبار دکانداران برای بستن دکا1359اول سرطان سال شام روززندگی میکردیم، در
، نخست بھ سازمان اولیھ وزرات زراعت، بعدآ بھ ناحیھ سوم ب؟، سپس 1358ادامھ مبارزات مردمی بعد از قضیھ سوم حوت 

بھ لیلیھ فعالین حزبی واقع جنوب سرکی کھ از جنب ریاست سواد آموزی بھ وزیر اکبرخان میرود، منتقل نمودند. یکشب را 
. در صدارت در ھمان محلی کھ بھ شم، فردایش بھ صدارت انتقال شدیمر فراموش نھ کرده با"مھمان" فعالین حزبی بودیم، اگ

سرطان بھ 20روز را سپری و در حوالی 20نام اتاق/قفس پلنگ ھا/شیرھا بود، با دیگر مخالفین دولت آن وقت بھ مدت 
محبس پلچرخی منتقل شدیم. 

و حتی در سقف ھا دیوار: چھار ھر طرفدر اتاق ھای توقیف آن وقت کھ ھنوز دولت فرصت ترمیم شان را نیافتھ بود، 
. بین محبوسین زمزمھ بود کھ آقای ندخون داشتناشی از اصابت مرمی دیده شده، دیوارھا و حتی سقف اتاقھا آثارسوراخھائی

میکرد، و نیز گفتھ می شد شخوشش نمی آمد جا جای با فیرمرمی ھالکیگان محبوسی کھاز اسد هللا سروری "قصاب" خاد 
یک پایش با رشمھ می زخمی و نیمھ جان می بودند، دربارھا محبوسین را کھ دراثر اصابت مر،بعد از نشئھ شراب و قدرت

تا شکنجھ شوند!اتاق بھ اتاق می برد....کشان کشان می بست و بدنبال خودش 

صروف مگفتند گویا سربازان شورویمان حوالی بعضآ صدای ضرب و شتم و ضجھ شنیده می شد کھ میھنیز یگان روزی در
ایا نکھ ایو ... برای ما محبوسین دقیقآ معلوم شده نمی توانستچھ بود ید کلکانی اند. اینکھ واقعیت امربازجوئی از مرحوم مج

نیز نمیدانم. فقط افواھی کھ درمیان محبوسین بود گفتھ آمد حیات داشت یاخیر1359سرطان 20مرحوم مجید کلکانی تا حوالی 
الغیر. 

م ال بھ پل چرخی با او و محترگرچھ در توقیف خاد نیز با محترم سارنوال عبد المقتدر فروزانفر آشنا شده بودم، بعد ازانتق
حوزه اول پلیس/ بھ اصطالح ھمان وقت "سرمامور چنداول" و چند تن دیگر با من ھمسفره و سابق آمر سمونوال ولی خان 
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اندیوال شدیم. با استفاده از فرصت بھ یک تعداد از ھموطنان مان بدون در نظرداشت وابستگی شان بھ جریان ھای چپ و 
کمک کردیم. از جملھ: ھاراست در قسمت تعیین سرنوشت شان با نوشتن"دفاعیھ"

لعل آقا مسکونین ولسوالی بگرامی کھ بھ اتھام " و برادرشآقای معلم عبد الستار، معروف بھ عبدالستار "پجانک.1
عضویت در حزب اسالمی دستگیر و تحت تحقیق بودند. معلم عبدالستار را خیلی شکنجھ می کردند، ھمین کھ برای 

ان از ھمان جا معلوم می شد و بیچاره بخاطر خانھ و ادای نماز یا گردش بھ دھلیز منزل دوم و سوم میرفتیم خانھ ش
فامیلش اشک میریخت....

، بعدآ "ابراھیمی" و درزمان کرزی، والی والیت ولسوالی امام صاحبآقای عبد الطیف آن وقت معروف تیلفونچی.2
تخار؛ کھ بھ اتھام عضویت درحزب اسالمی و حین ورود قوای شوروی بھ فعالیت ضد دولتی در ولسوالی امام 

بودند. نامبرده برادر آقای ابراھیمی رئیس فعلی ولسی جرگھ ھستند....و در محبس مرکزی محبوس صاحب متھم 
ھمان حاجی پنجی کھ مردمان مالدار و درولسوالی امام صاحب بھ نام ھای حاجی چاری و دونفر از محاسن سفیدان.3

وقت شیخ فانی بودند.....
ی در نزدیکیک نفر از اھالی ولسوالی پغمان حاال فراموشم شده کھ نام خودش یا پدرش عبد الرزاق بود. خانھ شان را .4

ک موسسھ در پغمان کاریز پاکی می کردم پیدا نمودم. کھ در چوکات ی1999/2000در سالھای "کاریز تره خیل" 
بوسمح،بھ اتھام قتل یک سرباز روسی بھ نام"رودینسکی" در بند قرغھقبآل نامبرده در یک موسسھ کار میکرد و 

و برایش سارنوال اعدام مطالبھ کرده بود، بھ کمک ھمکارانم برایش دفاعیھ ساختیم کھ نامبرده نھ تنھا از اعدام نجات 
برایم در منزل شان در پغمان یک مھمانی خوبی ھمکاری یافت کھ مدت حبس اش نیز کم شد. نامبرده در ھمان زمان 

آماده نمود.....
محکمھ اختصاصی انقالبی در ان زمان مسئول محاکمھ نمودن مخالفین دولت بود. از دیگر قضات آن یادم نمانده، .5

رئیس دیوان ب آن محکمھ بود، و اگرسارنوالی خاد می خواست فقط بیادم ھست کھ آقای مولوی عبد الولی حجت
عمل ند، و اوشان نیز در صدورحکم با دست بازمیکردشرا جزای بیشتر بدھند، بھ ھمان دیوان ب محولیمحبوس

محل برگزاری محاکمھ یک تعمیر قدیمی/تاریخی در محوطھ ریاست می کردند.... نموده و در صدور حکم امساک ن
خاد بود. 

نھائی بھ نام "نصر" و "سپاه" در محبس بندی داشتند.... کھ اعضای شان تنظیم ھای مقیم ایران در آن وقت سازمادر .6
.و از حزب وحدت خبری نبودبسیار با سرسختی در برابر شکنجھ ھای خاد مقاومت می کردند

کھ رتبھ اش بھ یادم نمانده، گفتھ می شد کھ حین کھ ما بھ محبس مرکزی منتقل شدیم، قوماندان محبس شخصی بھ نام ظاھر بود 
قبل برین، در زمان رژیم امین خودش بھ اتھام پرچمی بودن محبوس بوده و شکنجھ شده است. قوماندان بالک دوم شخصی بھ 

قوماندان ظاھر با انتباه از سرگذشت خودش یک مدتی محبوسین را آزاد گذاشتھ بود کھ با استفاده نام ضبطو گربت وال بود. 
از ھمین فرصت سری میزدیم بھ منازل اول، دوم و سوم بالک دوم. در قسمت غربی دھلیز بین کوتھ قلفی ھای سمت شمال 

بود، نوشتھ ای با رنگانسانخیلی باالتر از قدرس ھ بالک دوم، حال نمیدانم منزل دوم یا سوم، در ارتفاع نزدیک بھ سقف ک
معادل حروف روسی/سریلیک، این جملھ نوشتھ شده بود: دولت محمد سیاه(شاید ذغال) جلب نظر میکرد، بدین مضمون: [

ارسیفنوشتھ شده بھحروفباید تاکید کرد کھ ] البتھ !1980اول می [در زیر آن نوشتھ شده بود کھ: ھوشنگ شفق دروازی]
رحوم مکتب تخنیک مکسانی کھ در! و قسمت بعدی بھ خط فارسینوشتھ نبود، بلکھ ھمان حروف سریلیک نوشتھ شده بودند

ھمین حروف را نوشتھ و با آن کتاب وصوف عادت داشت در کتاب ھایش نیزدولت محمد را می شناختند، تصدیق میدارند کھ م
است. این بدان معنی است کھ بعد از آمدن قوای گر روز بین المللی طبقھ کاریات چپی اول می در ادبرا نشانی می کرد. چون

حیات دیگریروزاند ، یعنی چھار ماه و 1980، مرحوم دولت محمد دوازی تا اول می سال 1979دسمبر سال 27شوروی در
نیست شده، مسئولیت آن محبوس بوده است! اینکھ بعد از آن در کدام تاریخ و چھ طور سربھدر محبس پل چرخی داشتھ و 

مستقیمآ بدوش دولت دست نشانده شوروی است. 

این قلم نیز تمام جریان محبوس شدن خودم را با اشخاصی کھ در محبس محشور بودم، برای آن نوشتم کھ بھ ھیچ وجھ قصد 
بلکھ آنچھ نوشتم کامآل چشم دید خودم و کماھو حقھ می باشد. تھمت و بھتان بستن را ندارم!

این مسئلھ، نوشتھ جناب آقای ضیا باری را تقویت/تآیئد می نماید کھ با سربھ نیست شدن یک فعال مربوط بھ "محفل 
خشی، برسرخود موصوف چھ آمده باشد!؟انتظار" مرحوم بد
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می شناختم و با نوشتھ ھایش،1349قابل یاد آوریست کھ من مرحوم دولت محمد را از مکتب تخنیک ثانوی از سالیان 
یا مخفف دولت محمد ھوشنگ شفق )د.ھـ.ش.د. شعرھایش و ... بلدیت داشتم. میدانستم و دقیقآ میدانستم کھ ھمیشھ (

حتمآ کسی محبس حک نموده بود، را چھ طور با آن ارتفاع در دیوارالغیر. اینکھ نوشتھ ھمان دولت محمد است ودروازی 
یل بھ یقین دو منظور داشت: نخست تجلازنوشتن آن. وارتفاع بلند تر از قدرس آدم بودباید برایش کمک کرده باشد، چون

از آن یاد آوری این نکتھ بھ آیندگان در ھ نظرمن مھمتراز روز اول می، روز ھمبستگی بین المللی کارگران؛ و دوم و ب
زنده بالک دوم محبوس، ودر ھمین1980محبس کھ من(دولت محمد ھوشنگ شفق دروازی) تا روز اول می سال 

بودم!؟ اینکھ این موضوع تا حال درنشریات ملی/بین المللی راه نیافتھ من خودم را عمیقآ مسئول میدانم. با استفاده ازھمین 
برای یاددھانی از روز ھشتم عقرب، اکنون توانستم این دین خودرا بھ پیشگاه فامیل (خانم و فرزندان آمده فرصت بدست 
محمد)، دوستان و ھمفکران موصوف تقدیم نمایم. مرحوم دولت 

ندبار با چاما . محمد در شھر قندز زندگی می نمودندسھ سال پیش جستھ و گریختھ می دانستم کھ فامیل مرحوم دولت -تا دو
دست بدست شدن آن شھر در طی دوسال، کنون نمیدانم کھ برسرآنان چھ آمده باشد.

محمد بعد از صنف یازدھم، مکتب را ترک گفتھ و مانند حفیظ ھا، انجنیرحسن ھا،قابل یاد آوریست کھ مرحوم دولت 
در شھر شبرغان دستگیر و بھ محبس مرکزی در آخرین لحظات زندگی حرفوی داشت. پساکوھی ھا، محمد نسیم ھا و...

بود، ھمین کھ مرحوم 1352تا 1349در مکتب تخنیک، کھ یکی از مراکز مھم مبارزات سیاسی سالھای منتقل شده بود. 
لھ و رقابت سیاسی با اورا نداشتھ و یا کمتر دولت محمد برآمد میکرد، دیگر رقیبان سیاسی اعم از چپ و راست یارای مقاب

. از ھمین جا بود یک تعداد کادرھائی بھ گرد"محفل انتظار" جمع شدندو .... داشتند

یک عده فعالین چپ و راست عقده او را بدل گرفتند. مسئول پرچمداران در تخنیک ثانوی ممکن و نیز از ھمین جا بود کھ 
کسی بھ نام رفیق سکندر بود، کھ کمی لکنت زبان نیز داشت، و مرحوم انجنیر متین بارش نیز در صف پرچمداران آن وقت 

مبارزه می کرد. 

در آن سالھا کھ نام "چھ" را کسی نمیدانست، از برکت بود. نیز "چھ گوارا"محمد یکی از پیروان واقعیمرحوم دولت
جدو جھد مرحوم دولت محمد، ما "منتخب آثار" و"خاطرات جنگ رھائی بخش بولیوی" را نھ تنھا خوانده کھ تکثیر ھم 

کس دارد از "چھ" می گوید.....ھکرده بودیم. حاال می بینم کھ در موترھای شخصی عکس ھائی از چھ نصب شده اند و ھم

نیمائی شعرسازماندھی، طبع شعری ھم داشت وبا ھردو سبک قدیم ومد عالوه براستعداد بلند سیاسی ومرحوم دولت مح
ھایش کھ بھ نام" یوزپلنگ گینھ ای" سروده بود، بھ قلم خودش نزد من بود کھ در طی حوادث از می سرود. یکی از شعر

سومرا ماشل سروده بود، ھمان کسی کھ بیوه اش آخرین ھمسر مرحوم بین رفتھ است. فکر میکنم کھ این شعر را بھ افتخار
مھم [یکی از گفتھ ھای مرحوم "چھ" را ھمیشھ تکرا می کرد کھ: مرحوم دولت محمد ماندیال بود و فعآل نیز حیات دارد. 

یالیسم امریکا ھ و با امپرنیست مرگ کجا ما غافلگیر نماید، بلکھ مھم اینست کھ دست توانائی باشد تا تفنگ مارا برداشتاین 
خاطرات جنگ رھائ بخش بولیوی تا ھمان جائی ادامھ می یابد کھ مرمی دژخیمان او را از پی می اندازد، ]مبارزه نماید.

ھمان طوریکھ مرحوم دولت محمد را نیز از پای انداخت. 

ھ نیست سرببھ احتمال قریب بھ یقین "محفل انتظار" را نداشتھ و اورا دست نشانده وقت کھ تحمل یک کادرنتیجھ: رژیم
نوشتھ ھای آقای ضیا باری صد درصد مصداق پیدا ، لذانمود، حتمآ در قتل و نابودی مرحوم بدخشی نیز صرفھ نھ کرده

ختم. روح ھمھ شھدای چند دھھ کشور شاد!می نمایند. 
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