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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                 afgazad@gmail.com 
 Resistance Memories خاطره هايی از مقاومت

  

 زي عزميرعبدالرحيمداکتر 

١١/١٢/٢٠٠٩  

 

 ی توخري زندان آبخاطرات
 در ی و خادی و پرچمی و مزدوران خلقی شوروزميالي امپرالي سوساتي از جنای اشمه

 ی مخوف پلچرخزندان
  

 ی شوروسميالي جنبش چپ ضد امپری انقالبني از مبارزیكي ،ی توخري آبی آقای است آه بقلم توانای باال اسم آتابعنوان

  و خاد فروشان خلق و پرچمهني م پلچرخی که هشت سال را در زندان وحشتناكی توخیآقا.   درآمده استري تحرۀبرشت

 ۀ خانرهي را  در آن ذخی و روزگار سخترد آی  سپربر آن حاکم بودند، )KGB( ی شوروی سازمان جاسوسیبا سرپرست

 آنها را ی و اعمال  ضد بشرداردي پرده برمستي سادی هاستي هولناك خاداتيمولف از جنا.   به اعدام  گذشتاندنيمنتظر

  . ء گرديده استذير شخصًا به اين جانب اهدااين اثر فنا ناپ.   كنديبازگو م

 و نام  عکس رنگه زندان مخوف پلچرخی آن که در روی جلدجلد اول آتاب با ارزش  خاطرات خود را ،ی توخیآقا

 در  و در پشت جلد بر روی ديزاين رنگه  نام کتاب به زبان انگليسی درج شده است ، به روشنی ديده می شود...کتاب و

ات حدر پايان صف) ثه ناگوار در پنجره چپ آخرين تکان حاد-٥(عنوان ،  متن ماز پخش پنج . كندي مميپنج بخش تقس

 کتاب خاطرات  جلد دومم بخش ششذيل عنوان مذکور را  درمتن نويسنده   مگر ، منتشر نشدهبنا بر مشکل تخنيکی کتاب

شده نشر سپرده  به  eu.baaba.www   و   org.payameazadi.www  های  ته ازطريق ساي گنجانيده  کزندان

 ٩ عنوان، بخش چهارم شامل ١٢ عنوان، بخش سوم شامل ١٣، بخش دوم شامل عنوان ١٣ بخش اول شامل .است 

  . عنوان می باشد ١٤ شامل   عنوان و بخش ششم  که در جلد اول خاطرات درج نشده٥عنوان،  بخش پنجم شامل 

 بعدی  و بخش های هفتم وهشتم بخش های  در آيندۀ نزديک که اميد.  صفحه کتاب را احتوا کرده است ٢٣٨متن اين اثر 

کتاب هم   به صورت ) جلد اول بمانند(  الذکرعالوه بر نشر در سايت های فوق درج شده جلد دوم درخاطرات زندان 

   .طبع و نشر گردد
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 ها و عمال ستي خادی معلومات را به ارتباط آردار و گفتار ضد انسانی فصول عالم هاني ازكي هر بايد تذکر داد که

 نمي بی مني را دری توخی آقای و دماغی فكریمن  توانمند. دهدي هموطنان قرار ماري  در اختو خاد خلق و پرچم یروس

 زندان وقايع  ترين و دردناكني  زندان، توانسته است آه  مهمتری و فشار ها و زجر و شكنجه هااميآه باوجود گذشت ا

پلچرخی که برای مخوف لول ها و بالک های زندان س ۀنقش با همچنان وی  .اوردي آاغذ بی روان برواني و بوهيرا با ش

 آتاب  با نيخواندن هر بخش ا.  افزوده است  اثر ني اشده بر اهميتو در کتاب  چاپ ترسيم  خودش نخستين بار توسط 

 رفتار ی بخواند و از چگونگ با دقت رای بعدی آه صفحات و بخش هاسازدياما جانسوز خواننده را وادار م ، تياهم

که بخش مهمی  آتاب ني ای به ارزش واقعواننده خنكهي ایبرا.   آگاه شود و خاد در زنداناختگان خلق و پرچم شرف ب

 اتي از جناۀ ببرد و به  شمیپ، از تاريخ جنگ  آزاديبخش مردم  غيور ودلير ما را در زندان پلچرخی  بيان می دارد

 آه حد اقل هموطنان ما كنمي آتاب را نقل قول مۀسندي نو مطالب ی واقف گردد، بعض و خاد  فروشان خلق و پرچمهنيم

    .، واقف شوند های و خاد های ها و پرچمی خلقی های شرافتی به اصل آتاب به بیقبل از دسترس

 :سدي نوی  بخش  اول خاطرات خود م٣۶ ۀمولف  در صفح

 یزي آن چی آه محتوا"قره وانه"بنام  يی آرده دي ناسفی ظرف مسني در باني دور از چشم زندانی عوامل خادبعضًا«  

 موجب تعامالت در معده ی آه بعد از مدتختندي ری پودر صابون می آمی نبود، مقدار" پس آبیشوربا" از شتريب

اشرف " به شكل یواني شتافت تا از حی سلول میهن به جانب درب آیزندان.  ديگردي می ویمگي شده سبب سراسیزندان

 و ءماي و با ادندي خندی لب مري زشدند،ي رذالت مني آه مرتكب ايی هایخاد.  رديفتن بگ اجازه تشناب ر"مخوالقات

 آه موجب ی نوع عملچي از هی پوشش زندانري زی مخفی هایخاد.  دادندي نشان مگري هراسان را به همدیاشاره زندان

 ی عقده های ارضای برای انهي زمانهفي  نا شروهي شني و با ادندي ورزی نمغي درد،يگردي می زنداندي خشم شدو یناراحت

دربعضی موارد اداره زندان دست به چنبن عمل رذيالنه ای البته در ساحه « ، »  . ساختندی خود مزميحقارت و ساد

شاهد " اتاق محصلين" پير مردی مؤقر، بلند قامت ونجيبی از اهالی پکتيا را در همين « ،  » ... .محدود زندان می زد 

 که در نقش ازبک افغانستان  در -وی با تضرع  از سرباز  مؤظف شوروی  .  به رفع حاجت داشت بودم که ضرورت

  می خواست اجازه دهد -برابر دروازه آهنی کشيک ميداد و غنچه کليد های آهنی را در ميان انگشتان اش می چرخاند 

: به وی ميگفت )  البته به زبان دری ( کی اما سرباز بيگانه با تمسخر و بی رحمی و با لهجه ازب، که به تشناب برود

مرد کهن سال در حاليکه با تکه پارچه ای ، پاچه های تنبانش !"  نوبت تشناب نرسيده ، برو، برو، از دروازه دور برو"

رامحکم می بست و اشک در چشمانش حلقه بسته بود، چون پرنده ای سخت وحشت زده خودش رابه دروازه می زد و 

!"  نوبت  تشناب می رسه برو برو" :سرباز هم می گفت. نيده نه می شد، بر زبان  جاری می ساخت چيز های که ش

چند تن زندانی بسيارحساس از ... رسيد  مقاومت پير مرد به پايان رسيده بود "  اتاق محصلين" زمانی که نوبت تشناب 

 شايد هم تشويش ...ای به سر ميبردند  يش کشندهشماری درتشو«  ، »....ديدن اين  وضعيت دچار تأثر شديد شده بودند 

شان به خاطری بود که اگر در نوبت بعدی که مجموع اتاق به نوبت و به سرعت کمتر از حد اکثر دو و يا سه دقيقه بايد 

به تشناب رفته رفع حاجت کنند، باز هم وقت برای تشناب رفتن شان نماند سرباز مؤظف تنظيم نوبت تشناب که يکی از 

يا  " وقت پوره شده "کنجه گران دوره حفيظ اهللا امين بود و در هر نوبت  تعدادی از هم زنجيرانش را به بهانه اينکه ش

به جبر و زور از تشناب بيرون  می کرد، چه خواهد شد ؟ آخر حدود دوهزارو پنجصد زندانی  جمعًا در " هيئت آمده"



 3

شايد آنها هم مزه .  استفاده می کردند- نه در شب - در روز "٢بالک"تشناب  سه منزل ١٦ يا ١٤اوقات مختلف از 

به ) در شرايطی که خود الزم می ديدند (دوای مسهل ای که شعبه خاد زندان [ خلقی  را چشيده باشند " دوای سرطبيب"

. بود که اهميت  دفع حاجت صدها بار مهمتر از آزادی شان شده ] تجويز سرطبيب در غذای زندانيان مخلوط ميکرد 

 ١٥٠(ی که تشناب  داخل آنها را فعال ساخته بودند، برای يک اتاق عمومی  لف کوته ق٦آنها ميدانستند که  استفاده از 

شايد گپ . اين برای هر زندانی  زمانی  بسيار کم است . ، جمعًا  تقريبا  دو  ساعت تخصيص داده شده بود )نفره 

رده بود که در هنگام ضرب و شتم و برق دادن، آنان را مخاطب مستنطق شرف باخته خادی در ذهن شان خطور ک

 اگر گپ نزنی ميدانی، در جای روانت ميکنم که در بين چتلی هايت ،... زنت را ! زن ...  او : " ساخته می گفت 

 »... حاال که در پلچرخی آوردندشان معنی  جمله  جالد را می فهميدند   ". زندگی کنی)مدفوعيت (

 ی ماتي دست به جنالهي و وسقي به چه طرستي متن باال درك آنند آه زجر دهندگان خادی از وراتوانندي ما  مهناني مهم

 ی آی روسني آه مشاورديبدون ترد.  ندي نمای آنها را وادار به همكاراي حرف بكشند و انيزدند تا اگر بتوانند از زندان

 الزم را در بدام انداختن ی و به آنها مشوره هاكردندي میائ را رهنمیاد  شكنجه دهنده گان خنه،ي در هر زمی بیج

  .دادندي از آنها مدني و اقرار آشانيزندان

 در  ٨٩ ـ ٨٠ در صفحات   اني به ارتباط نقل و انتقال زندانی  ضد روسی چپ جنبش انقالبني از مبارزیكي ی توخیآقا

 ) علت نقل و انتقاالت زندانيان-٥(عنوان زير و) زندانيان  درنگی  بر نقل و انتقاالت – ٤(  زير عنوان–بخش دوم ذيل 

علت انتقال زندانيان از يک سلول به سلول ديگر، از يک دهليز به دهليز  بعدًا مطالب در خور توجهی را به بحث گرفته 

 قسمت های اينک   .تقسيم نموده  است قسمت ٩در ديگر، از يک منزل به منزل ديگر و از يک بالک به بالک ديگر را 

  :  از آنرا در ذيل نقل می نمايم 

  . مسئولين زندان روی  اهداف اطالعاتی ، سياسی و امنيتی  به نقل و انتقال پيهم زندانيان دست می يازيدند  «

 در واقع آمرين روسی خادی ها به خوبی می دانستند که نقل و انتقال  زندانی از يک سلول به سلول ديگر، ازيک -*

دهليز ديگر، از يک سمت به سمت ديگر، از يک بالک به بالک ديگر، به زندانی امکان  اين را نمی دهد که دهليز به 

همينطور پايواز در نبود  زندانی اش در اين  يا آن .  حتا به طور موقتی، دست يابد ،به  چيزی شبيه آسايش و آرامش 

 ،بود"  خوب"شود  و اين  از ديد جنايتکاران حرفه يی بالک  در دريای از آتش و  اضطراب، ده ها بارفرو برده می 

رنج و ذلت و تأثر و نا اميدی و خاک بر سری . می بخشيد " تحکيم"زيرا پايه های قدرتی را که به آن وابسته بودند 

  .می گرديد " موجب عبرت ديگران"اينان، 

 مبادا با  ساير همزنجيرانش ارتباط عاطفی  بر   نمی گذاشتند  که زندانی در يک سلول ماندنی و پاييدنی شود ، تا- *

در واقع  احساس خود آگاهی اشرا . قرارنمايد و ذهن اشرا تا مدتی از گزند  شکنجه های مرئی و نامرئی  حفاظت کند 

 به جالدان به درستی می دانستند که اين استقرار و اين نوع  تماس با همزنجيرانش در ارتقاء بعدی زندانی. تقويه نمايد 

سر  جانب رابطه سياسی و در نتيجه به هموندی و همبستگی رزمی بر ضد سيستم حاکم بر زندان در مقياس کوچک و

. انجام بر ضد تمام  نظام  استعماری به مقياس بزرگ تکامل می يابد  و اين برای آنان بسيار خطرناک تمام  خواهد شد 

را در پی خواهد داشت که مسلمًا انعکاس آن به  بخش های بدين معنی که در گام اول اعتراض واعتصاب و شورش 

جاری ساخته، سرانجام به دريای ] در يک مسير[ ديگر زندان، و زندان های ساير واليات ، نيروی مقاومت بيشتری را 
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 خروشانی مبدل می گردد و به خارج از زندان  سرازير می شود و گستره جنگ مقاومت را پهنای باز هم بيشتری می 

  .بخشد 

ديگری صحبت و حرف زدن و انتقال مفاهيم مورد .  از خصلت های اصلی  انسان يکی اجتماعی بودنش می باشد - *

لذا  زندانی . نظردرپروسه ارتباط به طرف مقابل که سبب گرديده اجتماع بشری به پيشرفت و تکامل امروزی نايل آيد 

تماعی نهايت محدود و متراکم که زندانش خوانند پرتاب شده،  نبايد را که در گام نخست از اجتماع ربوده شده و در اج

گذاشت که  به مدت دوامدار در همين اجتماع محدود و متراکم بماند، او را از هم نوع اش بايد  جدا کرد و مدت زيست 

، که اين شيوه  )اخت تا به بی نهايت محدود س( اش را در اجتماع محدود زندان باز هم  بايد به حد امکان  تقليل داد 

اينهمه به خاطری است  تا وی به . بانقل و انتقاالت پی در پی زندانی به کمترين زمان ممکنه امکان پذير می گردد 

زندانی را بايد . انسان اجتماعی بر نگردد و احساس از خود بودن به وی دست ندهد، با خودش  برای هميش وداع نمايد 

مبدل نمود، تا فرمانبر مطلق باشد ، نه  انسان متفکر و متعرض،  پويا  و "  ربات"ی به يک به يک انسان ميکانيکی  يعن

  . خودآگاه 

  نقل و انتقال زندانی از يک سلول به سلول ديگر، از يک دهليز به دهليز ديگر، از يک منزل به منزل ديگر، از - *

شی بود که زندانيان درهنگام بيرون شدن هم يک سمت به سمت ديگر و از يک بالک به بالک ديگر در اصل  پوش

، همچنان اعدامی درحال انتقال به سرباز مؤظف ... زنجيرشان به خاطر اعدام به واکنش دسته جمعی دست نيازند و 

که شرايط  خاص خودش را داشته و محل تجمع اعدامی ها " ١بالک" منهای ( اين شيوه انتقال اعدامی .  حمله ورنشود 

الک ها و همينطور  جای نگهداری خطرناکترين زندانيان سياسی عمدتًا قيد های بلند  و قسمًا قيد های از سراسر ب

در ساير بالک ها تقريبًا همسان ) اری از خادی و يا تسليمی مخفی  در ميان هر دو طيف وجود داشتند پائينتربود ،که شم

اين  شيوه، يعنی تاکتيک  انتقال  اعدامی زير عنوان تبديلی به کدام  بالک ديگر، در اعدام های انفرادی  . قابل اجرا بود 

در اعدام های  دسته جمعی نياز به اين بهانه نبود،  .جمعی نه اعدام ها و کشتار های دسته ،مورد نظر جالدان بود

مسئولين روسی زندان و مزدوران  شان با برپايی علنی تدارکات  برای اعدام های دسته جمعی مثل خاموشی چراغ 

هايی که بر  باالی پايه در  تمام ) loudspeaker(های زندان ، پخش موسيقی با صدای بسيار بلند و گوش خراش از 

 حتا تا سه ، دست می يازيدند،... الک ها نصب شده بود، مسدود ساختن  دروازه  تمام بالک  ها ، همچنان سلول ها  و ب

به صحن بالک ها نمی کشيدند و از انتقال " کانتين"  چهار روز در تمام بالک ها زندانيان را برای تفريحی و خريد از-

   ».ری می کردندزندان نيز خود دا" شفاخانه"مريضان عاجل به 

 به یخاد/ یپرچم/ ی خلقماني است آه دژخی انسانري بكار برد روش غۀ نشاندهندی مولف مبارز بخوبحاتي توضنيا

 سرانجام نابود شان اي مقاومت را در آنها منهدم سازند و ۀي تا روحكردندي شان بر مردم اعمال می بادران روسۀيتوص

 هشتاد  بود ۀ در دهی شوروۀ جز عملكرد نظام دست نشاندديتهد و بينجه، فر  زجر و شكل،يبكار برد چال و ح.  سازد

 یدر زندان ها"   و حقوق بشریدموآراس" مي تعمۀ به بهانكاي امرسميالي آن توسط عمال امپرگريآه امروز هم نوع د

 و انيكائير املهيبوس وحشتناك اتي حقوق  بشر از ارتكاب جناطرفي بیسازمان ها.  شوديمخوف افغانستان بكار برده م

  . شان پرده برداشته استینوآران داخل
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 در زندان مخوف پلچرخی ايجاد کرده بودند به بخشی  و مزدوران آندر رابطه با وحشت و دهشتی که سربازان شوروی

صفحات از(  به نقل را در پی تجاوز به يک پسرک کم سن و سال افغان برآمده بودند توجه خوانندگاناز عملکرد آنان که

  :در ذيل معطوف ميدارم  توخیآقای  کتاب خاطرات زندان  ) ٥٨ تا  ٥٤

سکوت دردناک و غرور شکن . سايه وحشت و نفرتی توأم با خشم بر چهره هر زندانی  داخل سلول ديده می شد ...  «  

 و سال و تب کرده ، سکوِت ناشی  ازقهر و زور  دژخيمان  مسلح شوروی که به خاطر مقاومت دليرانه اسيرخورد سن

  ،، نشان داده شده بود)که خودش را در دفاع از ناموسش به کلی تنها و بی کس  احساس می کرد ( ی  درون قفس آهنی ا

چنان می نمود که  زندانيان همه در . از هيچ کسی صدايی بر نمی خاست . فضای دم کرده سلول را به بازی گرفته بود

و يا  به سان اشباحی به نظر می رسيدند که درميان تابوت های خود   ير خود نشستهسوگ ناموس برباد رفته پسران اس

نيروی گستاخ  اش می باليد که توانسته  سکوت هر دم و هر لحظه بر سنگينی اش می افزود و بر. ميخکوب شده باشند 

  »... بی صدا بسازدبود جمعی  جنگاور سنگر مقاومت بر ضد  تجاوزگران شوروی را  در گور هايشان خاموش و 

بار ديگر شب پر اضطراب و ظلمانی  فرار می رسيد؛ بار ديگر سکوت کشنده با پايکوب يکنواخت اش بر دوش ... « 

زندانيان می کوبيد و خواب پريشان  را از چشمان ماسيده ومغموم آنان می ربود؛ بار ديگر در تاريکی شب عده ای از 

" ، ! " نام توست ... : " باالی بستر کسی پای می گذاشتند و به وی می گفتندسربازان شوروی داخل سلول می شدند و

، آنگاه زندانی از جايش بر می خاست  ! ] برخيز که قومندان با تو کار دارد " [ره قومندان صاحب کار دارهت ِبيِخی که

باز سر افگنده  به  درون  اتاق فردای آن، عده ای سر. و در سياهی شب ناپديد می شد  و ديگر خبری از او نمی رسيد 

  »...را برداشته  از سلول می بردند " فرد گم شده" می آمدند با خجالت و واهمه، اسباب و اثاثيه ی  

ی از آن   برروی پاشنه خشکش چرخيد و آوازساعت يازده شب را نشان می داد که دروازه آهنين  اتاق بارديگر...  « 

 ازبک شوروی بودند که از برخورد موزه های ميخ دار شان بر سينه ی سنگفرش باز هم همان سربازان. بر خاست 

کيده تدهليزک درون  اتاق لذت می بردند، باز وارد دخمه مرطوب و دم کرده شدند  و از روی توشک های بويناک و نا

ن با خشونت، پسرک سر دسته ی سربازا. ئی زندانيان عبور کرده، در مقابل توشک آن پسرک خوش قيافه توقف کردند 

 ]ترا قربان سعيد خواسته! زودباش بيا " [ تره قربان سعيد خاسته ! زود باش بيا : " خوردسن را مخاطب قرار داه گفت 

، رنگ زرد از رخ  پسرک پريد و عضالت چهره الغرش به  لرزه افتاده با صدايی که درگوشه و کنار  اتاق  به ( * )

من پيش "  [مه پيش قربان سعيد نمی ُرم ، قربان سعيد مره چه ميگه ؟ : " ی حيا گفتمشکل شنيده می شد، به سرباز ب

بالوقفه آواز سرباز خشماگين در فضای دم کرده اتاق طنين ! ]  قربان سعيد نمی روم، قربان سعيد برايم چه می گويد

پسرک هراسيده به گريه افتاد وبا !]  بيا قربان سعيد کارت دارد بيا! " [بيا ! قربان سعيد کاره داره، بيا : " انداز شد 

بخت در جستجوی حامی توگويی نگاه التماسگر آن جوان بد. چشمان اشک پر، نا اميدانه به اينطرف و آنطرف نگريست 

با اين پسرک " قربان سعيد" زندانيان حاال فهميده بودند  .  ببرند " قربان سعيد"و پشتيبانی بود که نگذارد وی را پيش 

از هيچ . يدند ، آنان مانند صاعقه زده ها بر روی توشک هايشان خشک شده به نظر می رس... قيافه چه کار داره خوش 

آخرکی خواهد توانست جلو آن . ، وحشتی آميخته با نفرت و خشم بر هر کدام چيره شده بود يک صدايی بر نخاست

انع بردن آن پسرک خورد سال به اتاق خواب  چهار دژخيم بی حيا و لجوج ، سنگدل و تحريک شده را بگيرد و م

هرگاه فردی از او جانبداری می کرد، معلوم نبود که فردا چه برخوردی با خودش صورت می . گردد " قربان سعيد"
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با غيرت اش برخاسته بود، در زير  مشت و لگد، چوب  آيا منجی وی را که به دفاع از هم زنجير خوردسال و. گرفت 

 جايی که النه ،  های تاريک"هوا کش"کيبل بيهوش و خون آلود  نمی کردند؟ آيا پشتيبان  او را به داخل و چماق، سيم و 

  گژدم ها و غندل های خطرناک بود، نمی انداختند ؟ 

 - که حاکم مطلق و مالک بی چون و چرايش مسئولين زندان بودند -و حمايت از يک محبوس " پشتی خواهی" اصًال 

 که حيثيت برده و غالم را برای آنان داشت، در قاموس زندان داری جرمی بود بسيار سنگين و توسط محبوس ديگر

حمايت کننده که خود می بايد سراپا تسليم و منقاد جالدان استعماردر زندان می بود، با حمايتش از  . غير قابل عفو

آخر . می داد " کام و دندانش"در ميان زندانی در واقع اعالن  جنگ عليه مجموع قوانين وعملکرد های نظام حاکم 

زندان به مثابه کام نظام مستبد و قوانين ظالمانه و دسپلين استخوان شکن و کشنده، درست مثل دندان هايش بود که در 

يک لحظه ی زود گذر، زندانی را هزار بار می جويد تا خوردش کند و هضم اش نمايد و اين ديگر برای خدايان خون 

  . ير قابل تحمل و برداشت بود آشام زندان غ

 مجرم  گستاخ، يعنی حمايت کننده،  نشانی  .هم  به آن می گفتند" بی سرنوشتی" که حالت "  تحت نظارت" در شرايط  

دولت  مزدور، " محکمه ی اختصاصی انقالبی"تمام محبوسان  منتظر ].  ٧[شده، بعدًا بر مدت قيدش  افزود می گرديد 

  .در واقع امر زير ساطور خونچکان جالدان روسی و اجيران بی مقدارشان  قرار داشتند . ند در مورد خودشان بود

قربان سعيد "چکمه پوش سيه دل و بی خبر از آينده  و انفجار سيستم استعماری که بدان وابسته بود، از تکرار  جمله ی 

بدار و بی دفاع دست انداخت و با چنگال  با گستاخی و بی حيايی ، باالی پسرک ت .خسته شده بود " تره کار داره

کرگسی اش بازوی راست و الغر  وی را محکم گرفت تا با جبر و زور او را از جايش تکان داده ، کشان کشان با خود 

به گوشه توشک ای که بر روی آن نشسته بود چنک زد و آنرا محکم )  نه به مفهوم پشتون ( ببرد؛ اما پسرک  افغان 

 نامردها او را از روی بسترش حرکت داده نتوانند، شايد هم در آن لحظه فکر ميکرد که توشک چون   تا اين،گرفت

مادری  نخواهد گذاشت  سربازان او را از آغوشش جدا کرده با خود ببرند، سرباز دومی نيز مداخله نمود و با چنگال  

هايشان  خواستند هر طوری شده شکار هر دو مزدور و خاين به خلق . گرگی اش دست چپ پسرک را  محکم گرفت 

را با خود ببرند؛ مگر چسان می توانستند نو جوانی را که به تنهايی به دفاع از ناموس اش برخاسته بود، وادار به رفتن 

  به اتاق خواب قربان سعيد  نمايند؟

 پيچ سنگالخ، آهو بچه ای  انسان با تماشای آن کشمکش، به فکر چهار پلنگ درنده وخونين دهنی می افتاد که درکج و

را با چنگ و دندان گرفته، می خواهند او را به بيشه ای ببرند، تا با خيال راحت طعمه ی لذيذ خويش را بدرند و 

 اما در ، هر کدام چون سنگواره  و سنگ شده به نظر می رسيدند. اتاق  و زندانيانش شبيه سنگالخ ها بودند . بخورند 

يمی درحالت بر پا شدن بود، توفانی از نفرت، توفانی از خشم عليه متجاوز و اجيران درنده درون شان  توفانی بس عظ

  ». .. خوی و  حيوان صفت اش 

  :دهدي محي توضني چن١٧٧ ـ ١٧۶ زندان  در صفحات    ۀ اش از شفاخانیلي وطن در مورد تبدري مبارز شهی توخیآقا

 ني  و گران تمام  شد آه بعد از آنهمه فشار و دسپلنديعات ناخوشا اطالی برای پنجگانه فوق از سببیواآنش ها ...« 

 در صورت آه "شفاخانه" آن انتقالم به ی و در پ( مانده بود تا فلج شدنم یكي بارانهي آه میاستخوان شكن در اتاق جزائ

 ريفوت آرد و در غ در شفاخانه یضي به نسبت مریع سازند آه توخياعتصابم را ادامه دهم و تلف شوم به اصطالح شا
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، آه نه تنها ) سلول هاري نسبت به سا"استراحتگاه" و ده ها بار بهتر بودن آن "شگاهيآسا" آن ازاتي امتدنيآن برخ آش

 ی و آشتی استواری از خشم و نفرت و انزجار و انتقام، بر موجهای بلكه  موج توفنده ا، نكردجادي درمن ايی یشكستگ

 ني جهان ـ افزود، بازتاب معكوس و توهی افغانستان و خلق های دشمن خلق هانيو مكار تر ني تردي ام ـ با پلیريناپذ

 پرتاب یكي و قسمًا فزی رواندًاي شدی زندان تحمل نتوانسته مرا باز هم در چنبر زجر و شكنجه هاني آنرا مسئولزيآم

   ».نمودند

 هم نتوانستند ی و پرچمی انسان آشان خلقی آه حتدي ببری پی توخی آقای و دشمن شكنیمرديشما  خوب به پا! هناني مهم

 وني  از انقالبی نمونه ای توخی روش آقانيا.   سازندمي  بشكنند و او را ودار به تسلی و مقاومت را در ویداري پاۀيروح

 یرزات و راه مبای انقالبی های وجب هم از جانفشانكي وطن آردند و اموس نی است آه جان و خون خود را فداینيراست

 . عقب نرفتندشيخو

 آه كندي مادي یخاد/ یپرچم/ ی خلقی توطئه گرگري در بخش ششم جلد دوم خاطرات خود از نوع دی توخري آبیآقا

 و بدنام ی آشتي شخصی ها برای آه خادسدي نویمولف م.  هموطنان ما درس آموزنده باشدی برای در هر زمانتوانديم

 آن شخص به خاد اي آه گوكردندي می صحنه سازیور  طفي  شری انقالبكي به  بدگمان ساختن مردم نسبتايآردن  و 

 در ی همچنان با تاسف فراوان شاهد دگرگونی توخري آبیآقاانقالبی مبارز .   دي نمای میارتباط دارد و با آنها همكار

به فشار روز افزون نظام  بوده است آه نظر ني نوكي گامان جنبش دموآراتشي از پبرخی ی و مبارزاتی انقالبديطرز د

 ی داده  و از راه سالم انقالبدهي جهت و عقريي  تغ،ی و فكریاسي خاص سطي از شراتيوسي مااي روس و ۀ نشاندستد

 . شده اندمنحرف

 خود یابي  ارزۀويش  بكاهم و ی توخريخاطرات زندان آب  آتابی اصلتيفي متعدد، از آی آرزو ندارم با  نقل قول هامن

 خواهند ی با ارزش آن پاتي آتاب  را باز آنند،  به محتوني ما اهنانياما معتقدم آه اگر هم م.   هموطنان بدهمرا به خورد

 خاطر نشان سازم آه آتاب خاطرات زندان دي باتيدر نها.   مطالعه  خواهند آردا تمام آنری و با دلچسپريبرد و تا اخ

 ضد تي و هودي آی فرو  میخاد / یپرچم / ی فروشان خلقنهي است آه بر فرق میگري محكم دۀ ضربكي ی توخريآب

   .كندي از گذشته افشاء مشيروس را بنشاندۀ  نظام دست یمل

قربان سعيد نام يک سرباز ازبک شوروی بود که به سبب کشتار مردم ما در جبهات  در متن اثر  نوشته شده  که  –(*)  

  .در زندان پلچرخی مقرر شده بودبعدًا  اززتبه سربازی به رتبه ضابطی ارتقای مقام يافته


