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 Human rights  بشر حقوق

  

  احمد پوپل

  ٢٠١٣جنوری  ٢٣

  اھميت خاطرات زندان و انتقال تجربيات

    برای مبارزان  راه آزادی ونسل ھای بعدی
  

ۀ تکميل رسيده است که به زودی به صورت کتاب به دسترس جلد سوم خاطرات زندان رفيق توخی اکنون به پاي

در خاطرات زندان  رفيق توخی  جنايات باند ھای مزدور خلق و پرچم و خاد و شيوه ھای . ھموطنان قرار داده می شود 

. ه است نفوذ آنان در ميان زندانيان و اشکال ترفند ھای عوامل خاد به منظور کسب اطالعات از آنان تشريح و تفسير شد

انتقال تجارب  و واقعات درون زندان و شکنجه ھای وحشيانه ای که به روح وروان زندانيان  صدمات جبران ناپذيری 

وارد کرده است  ، برای نسل جوان  که در سالھای اشغال کشور توسط سوسيال امپرياليزم شوروی يا متولد نشده بودند 

 به خاطر بسپارند وھمچنان برای فعاالن جنبش انقالبی کشور در شرايط ويا در سن وسالی قرار نداشتند که قضايا را

تجاوز حايز اھميت است  و نسل جوان و مبارزی که در راستای آزادی کشور می رزمند ؛  به اين تجارب نياز دارند ، 

کمونيست زيرا امپرياليزم ددمنش امريکا  و نوکرانش  به مجرد احساس کردن خطر از طرف انقالبيون ھزاران 

وانقالبی را ، مانند اندونيزيا، چيلی وکشور ھای ديگر  به خاک وخون خواھد کشيد و پردۀ رنگين و پر نقش و نگار 

حقوق بشری خود را  که بدانوسيله کشور مارا اشغال کرده  به دور خواھد افگند وچھرۀ واقعی خود را به نمايش خواھد 

  .گذاشت

بند ما مشغول است ، اما اين  را زير نام طالب و القاعده  ومبارزه عليه  گر چه حال ھم به سالخی مردم در 

کمبود نوشته ھائی از اين دست در ميان . از انظار مردم می پوشاند) در اصل کمک وياری به تروريستان(تروريزم 

 -  رسالتمند و شجاع -بی جنبش انقالبی  کشور که به آن نيازم مبرم دارند ، خالئی است که بايد توسط زندانيان چپ انقال

پر گردد و قضايا و اتفاقات درون زندان را  با ديد علمی  مورد تجزيه وتحليل قرار داده و به دسترس جنبش انقالبی 

کسانی که بنا بر ملحوظاتی  از نوشتن روی مسايل زندان و به خصوص نقش چپ ھای به ظاھر . کشور بگذارند 

ارادت خود را به غرب ابراز می خوان سر سجده بر زمين  می گذاشتند وبدانوسيله انقالبی طفره می روند که از ترس ا

 ويا چون عده ای تسليم طلب در خدمت  خاد واطالعات  درمی آمدند و بر تمام خصايل روشنفکری خود پشت پا داشتند

 ومقاومت گران نزد شان می زدند  را بر جسته نمی سازند ، خود کسانی ھستند که ھنوز مرز روشن بين تسليم طلبان 

  .مخدوش و مغشوش است
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چپ ھای بی ايمان ما ھنوز نتوانسته بودند ريشه ھای فرھنگ فئودالی را در عمل از انديشه وذھن خود به دور 

عده ای از اين مسلمان شده ھای زندان آن روز ؛ من جمله تسليمی مصاحبه کننده در راديوی امپرياليستی که به . افگنند 

  : تايش از اشغال کنندگان ميھنش و عدالت اسالم عزيزش پرداخت، امروز با پر روئی ادعا می کند که من کرنش و س

با حرکات نمايشی خود را از مردم  عادی که " نبودم"و حاضر"دارم"به مردم خويش ومقدسات شان احترام «  

   . »می خواندم"نماز بر اساس ھمين پرنسيپ " نمايم"اکثريت زندانيان را تشکيل می دادند تجريد

ھمين شکست خورده ھای جبھۀ فرھنگی که از ترس اخوان و چشمک زدن به غرب با جانی ترين افراد احزاب 

و امثال اين وحشيان ضد تمدن و ارزشھای انسانی در يک صف می ايستادند، پنج "  غوث سياه پوش "اسالمی چون 

مگر در اروپا و امريکا تمام . ر ھيچ مسجد ونمازی ديده نمی شوند وقت نماز و ختم قرآن شان قضاء نبود ، اما اکنون د

نماز گزاران از جملۀ جنايتکاران خلقی ـ پرچمی واخوانی ھستند ؟ آيا مردم عادی که اکثريت نماز گزاران را تشکيل می 

ول شان از کتلۀ وسيع احترام به مقدسات مردم  وقرار فورم" پرنسيپ"دھند در اين کشور ھا وجود ندارند؟  تا بر اساس 

ويا اين ھا توده نيستند ؟ تنھا توده ھای مردم و نماز گزاران صادق  در زندان پلچرخی آن وقت بودند . مردم تجريد نشوند

چون فرھنگ فئودالی بر ذھن شان مسلط  . ؟ ويا اين که  نمازشان به دھل خلق وپرچم وساز اخوان کيفيت ديگری داشت 

ريشه ھای اين فرھنگ که دين جزءعمدۀ آن است را در وجود خود بخشکانند  نماز شان نه به بود و نتوانسته بودند 

خاطر احترام  به مقدسات مردم بود ؛ بلکه نماز جزء باورھای  دينی شان بود و سر به سجده گذاشتن و شرکت در ختم و 

 شان طاعت و عبادت خودرا شفيع تراويح به خاطر آزادی شان صورت می گرفت ، تا به درگاه خداوند قھار وجبار

و از . آورده از بارگاه وی خالصی خود را از جور سوسيال امپرياليست ھا ومزدوران خلقی ـ پرچمی اش استدعا نمايند

جانب ديگر منافع مادی وامنيتی شان در داخل و خارج کشور و به خصوص درحيطۀ نفوذ اخوان وحشی وآدم کش  در 

چنانچه شماری از اين طيف نماز گزاران  زندانی  آزادانه به افغانستان رفت وآمد دارند  . کشور ما تأمين شده بتواند

  .به پيش می برند) از باند ھای اخوانی ( وکار و بار سياسی اقتصادی خود را بدون دغدغۀ خاطر 

 مقاومت می در زندان ھای جمھوری اسالمی نماز خواندن جبری بود و زندانی که در مقابل نماز خواندن جبری

کرد در عوض وی را ھر روز سه بار شالق می زدند  نماز و شرکت در مراسم مذھبی  وعزا داری  عاشورا وتاسوعا 

عمداً باالی شان تحميل می شد تا استقامت و پايداری شان را از بين برده وآنان را  از باور ھای ايدئولوژيک ومعتقدات 

آنھا شالق و شکنجه را به جان می خريدند اما . شان   را از بين ببرندشان تھی ساخته وشخصيت سياسی وانقالبی 

  .سرسجده بر زمين طاعت آخوند و مذھب نمی گذاشتند

ھرگاه چپ ھای ما که از مرگ نمی ھراسيدند  و مرگ را به سخريه گرفته بودند چه اجباری در کار بود که 

جنايتکاران اخوانی شانه به شانه به انجام کاری بپردازند که به آن باجنايتکاران خلقی ـ پرچمی که ظاھراً زندانی بودند و 

اگر سازمان ھای شان چنين رھنمودی را برای شان داده بود معلوم است که  سازمان ھای شان  ھم در !!  ايمان نداشتند 

کار خود به باور ھای تشتت و آشفته فکری ايدئولوژيک سر گردان بودند ، ولی تا جائی که ديده شده است اينھا به ابت

سالھا رھنمود دھندۀ شان بود و در مواقع ضرورت وخطر از آن استمداد طلبيده  بودند و از آن نيرو "مذھبی خود که 

چسپيده بودند، از ھمين سبب نمی توانستند از اسالم عزيز شان دل بکنند ... گرفته بودند با آن مأنوس ومألوف بوده اند 

  " . دواز آن برای ھميشه ببرن

ھدف سوسيال امپرياليست ھا از شکنجه و زندانی کردن مبارزان ، شکستن مقاومت  و روحيۀ مبارزاتی و از بين 

بردن شخصيت انقالبی شان بود ، تا از آنھا افراد نادم و خادم بسازند و مردم را از داشتن  فرزندان آگاه ومبارز و 

توانند تمام تشکيالت شان را شناسائی کرده وھمۀ اعضای آن را رھبران وکادر ھای انقالبی محروم سازند  و اگر ب

گرفتار  نموده و مردم را از مبارزۀ سازمان يافته دور کنند ، تا بتواند مبارزات آزاديبخش مردم را سد گردند و مقاومت 
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ی ايجاد کنند ، مانند مردم را توسط عمال خود به بيراھه سوق دھند  و به جای سازمان ھای انقالبی ، تشکيالت ھای قالب

تا کسانی را که به خاطر آزادی کشور در ھمچو تشکالتی ) فضل کريم وفضل رحيم(تشکيالت  حکيم توانا وبرادران 

  .جمع  می شوند  زير نظر داشته و اگر از کنترول خارج شوند به خاد تحويل داده شوند 

آزمايشگاھی بود که يا زندانی تسليم دشمن ملی در دوران اشغال کشورتوسط سوسيال امپرياليزم شوروی  زندان  

و طبقاتی خود می شد و يا با استواری و استقامت شکنجه ھای غير انسانی دشمن را تحمل می کرد و با قامت افراشته به 

  .راه و آرمان مردم وفادار باقی می ماند 

  روی ومزدوران خلقی ـ شمه ای از جنايات سوسيال امپرياليزم شو" رفيق توخی در خاطرات زندان يا

با دقت سرنوشت زندانيانی که اسير دشمن طبقاتی خود گرديده وتحت شکنجه ھای گوناگون " پرچمی وخادی آن 

قرار گرفتند و ھمچنان سالھای طوالنی اسارت را باھمه زجر و شکنجه ھای  روحی وروانی طاقت فرسای آن ، کوچ 

اعدام ، دلھرۀ تمام زندانيان در شب ھای اعدام ، به خصوص وضع کشی ھای متعدد ، بيرون کردن زندانيان برای 

زندانيان بی سر نوشت را به شکل دقيق تشريح نموده که خواننده خود را  در آن سالھای ھول و ھراس در درون زندان 

  .و ھمگام با زندانيان حس می کند 

پر افتخار مبارزات انقالبی خلق ھای دلير زندان، شکنجه و اعدام آزاديخواھان بخش جدائی نا پذيری  از تاريخ 

مطالعۀ خاطرات زندان و شرح شکنجه ھای جسمی وروحی آزاديخواھان و به طور . وآزادی دوست کشور ما می باشد 

مقاومت زندانی ھا در زندان به . اخص از اعضای جنبش انقالبی برای مبارزان  ازاھميت فوق العاده برخوردار است 

 بدين معنی که  مردم را بيشتر و بيشتر به جبھات جنگ مقاومت می کشاند ؛ جلب و -  نيرو می دھد توده ھا ومبارزان

جذب سازمان ھا و احزاب ضد استعماری را روز افزونترمی سازد و، اما به عکس ، تسليم شدن و خيانت به آرمان 

به ھمين خاطر دشمن به انواع شکنجه .  مردم باعث يأس ونا اميدی توده ھا گرديده و موجب سر خوردگی آنھا می گردد 

متوسل می شود ، تا مقاومت زندانی را بشکند و وی را به تسليم شدن وادارد ، تا در مردم وتوده ھا روحيۀ يأس ، 

  .افسردگی و دلمردگی ايجاد کند 

ه ھای روحی  ظاھراً بعد از پايان يافتن شکنجه ھای جسمی وتعيين مدت حبس زندانی ، يا ختم تحقيقات ، شکنج

آغاز می گرديد وتا پايان مدت حبس زندانی  گاھی خفيف و بنا بر دستور باداران روسی شان گاھی با شدت اعمال می 

گرديد ، زيرا  تجربياتی را که سوسيال امپرياليست ھای روسی طی چند دھه اسارت مردم شوروی وکشور ھای اروپای 

رفيق . نجه گاھی می کاستند وگاھی آن را باشدت اعمال می کردند شرقی به دست آورده بودند ، از حدت و شدت شک

اگر حمل برخود ... « : توخی در بارۀ اين نوع شکنجه، با تواضع و فروتنی که شايستۀ يک انقالبی  است  چنين نوشته 

  .»   ناميده ام"  شکنجه نامرئی"ستائی نشود 

تی که باداران روسی شان حکم اعدام زندانی را صادر زندانی از روز اول گرفتاری تا ختم دوران حبس در صور

نمی کرد، و زندانی از اعدام نجات پيدا می کرد تحت شکنجه ھای نامرئی قرار می گرفت، ھرچند در ظاھر زندانی 

مورد ضرب وشتم قرار نداشت ، ولی اين نوع شکنجه ھا چون کمبود جای خواب ، غذای غير صحی  ، استفاده از 

،کشيدن زندانی  برای اعدام ،  زندانی  را " ) رفع حاجت"برای ( ی  و استفاده از آن در کمترين مدت تشناب غير صح

در  حالت  مراسم اعدام کذائی به گونۀ دراماتيک قرار دادن ، نقل و انتقاالت مداوم و دفعتاً ، تالشی ھای  غير مترقبه 

. ائی که باھم خوگرفته بود  وغيره بااليش تطبيق می گرديد در ھنگام خواب و دور کردن زندانی از اتاق و ھم اتاقی ھ

زندانيان مريضی را که درد ناشی از مرض برايشان غير قابل تحمل می شد به بھانه ھای مختلف به شفاخانه انتقال نمی 

قيقات در  امين در جريان تح–دردوران تره کی : مثالی از شکنجۀ نامرئی که من شخصاً شاھد عينی آن بودم . دادند 

وطنفروشان ، وطنپرستان را مانند خود جنايتکار پنداشته بودند که در رياست جنائی (رياست جنائی وزارت  داخلۀ 
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آن ھم (  شب به زندانی اجازه داده می شد  که سه دقيقه فرصت دارد  ٨ساعت )  وزارت داخله از آنھا تحقيق می کردند

زندانيان با تحمل تحقير و دشواری غير قابل توصيف بعد از يک ھفته که رفع حاجت کنند  ) در موجوديت يک عسکر 

بعد از .  ساعت را از بدن تخليه کنند ٢۴يا کمتر از آن عادت کردند که  از طرف شب در موجوديت يک پيره دار مواد  

کند ، چون  عصر، برای استفاده از تشناب مقرر گرديد  ھيچکس نتوانست در آن ساعت رفع حاجت ۴ روز، ساعت ١٠

اين مادر .  شب زندانيان ھر چه به در می کوفتند کسی در را باز نمی کرد ٨و بعد از ساعت . بدن آمادگی نداشت 

آيا  زندانيان بشر نبودند ؟ در آن دوران معيار آدم . فروشان زنا زاده امروز اکت دموکراسی وحقوق بشر را سر داده اند

ن ومتحدين اخوانی شان  ريش  ماندن  که اگر کسی اين دو را می داشت در بودن  روس پرستی بود ودر نزد برادرا

اکت دموکراسی اين دو طيف وطنفروش  ھر آدم با . جملۀ آدم حساب می شد و حقوق بشر شامل حالش می گرديد 

ه ھای وجدانی را می آزارد به غير از کسانی که با وجود شناخت از اين عوامل استخبارات شوروی وغرب و کار نام

ننگين شان ھنوز ھم بااين قوادان مراوده ودوستی دارند و تحت نام ھای مضحکی چون خويشی ، قومی ، ھمسايگی 

کسانی که با اينھا مراوده .  ،خويش و قوم خانم ، ھم واليتی، کوچگی وغيره مراوده ورفت و آمد خود را توجيه می کنند

ات اين باند ھای آدمکش  وجانی اطالع ندارند  و يا خودشان ھم از ھمين ودوستی دارند يا از افغانستان نيستند واز جناي

اکثريت (کسانی که مقاومت نشان می دادند .نوع  مشکالت اخالقی واجتماعی دارند که باھم جنس خود پرواز می کنند 

سط شکنجه ھای وبه ا صطالح خودشان خطرناک ناميده می شدند  تو) زندانيان ، به راه ورسم خود وفا دار بودند 

نامرئی  و تحت عمليات جاسوسی  ودھھا ترفند ديگر کوفته می شدند تامقاومت شان ازبين رفته وخودشان به استحاله 

اين شکنجه ھابه خاطر ضربه وارد کردن به شخصيت زندانی و وی را از . کشانيده شوند و سياست شان تعديل گردد

ز اثرات مخرب اين شکنجه ھا  کابوسھای است که تا سالھا حتی تا آخر يکی ا. مبارزه نا اميد ساختن صورت می گرفت 

گرفتاری ، شکنجه ، اتاق ھای تاريک ، روز ھای مغموم وشب ھای که خواب را . عمر، زندانی را ھمرائی می کند  

  .نمی گذاشت به چشم زندانی نزديک شود، چون صحنه ھای فلم از برابر ديدگان زندانی می گذرد 

زندانيانی  .  شکنجه ھای نامرئی  اثرات نا گواری بر روح وروان زندانی تا دراز مدت به جا می گذارد به ھر رو

که بعد از پايان  تحقيقات و بعد از تعيين حبس مورد ضرب وشتم قرار می گرفتند ، معموالً تحت نام نقض مقررات 

.... لگد و ضربا ت  کيبل ھای بريده شدۀ  برق و زندان و يا بھانه ھای ديگر تحقير و  اھانت می شدند و زير مشت و

شکنجه می شدند ويا تحت نام جزائی در ھوا کش ھای پر از حشرات ويا در تشناب ھای متعفن از يک تا چند روز 

انداخته می شدند که رفيق توخی با حوصله مندی در خور ستايش يک به يک تمام اين موارد را تشريح و تحليل کرده اند 

.  

رژيم غذائی غير صحی  ، محيط غير صحی زندان ، کمبود آب برای شست و شو و : ھای شکنجۀ نا مرئی مثال 

 زندانی را داشت در آن اتاق ۵٠طور مثال اتاقی که مطابق استندرد گنجايش ( کمبود آب  آشاميدنی ، کمبود جای خواب 

در (  به خاطر رفع حاجت ، انداختن جواسيس  تن زندانی را حبس می کردند ، عدم دسترسی زندانی به تشناب ٢۵٠تا 

  .در تمام اتاق ھا تا تمام اعمال و اقوال زندانی را گزارش دھند ) نقش زندانی  ضد تجاوز شوروی 

شکنجه کردن  زندانی در غذا  يعنی  قروانۀ آنھا  آزار دادن و اين  قوادان شرف باخته برای تفريح و خوشی خود و

بات کيمياوی را مخلوط می کردند  که تمام يک پنجره يا يک اتاق بزرگ دفعتاً به تشناب پودر کاال شوئی ويا ترکي

ضرورت پيدا می کردند ، که اين مادر فروشان ازشکنجۀ زندانی به  لذت دلخواه خود می رسيدند آدم ھای باشرف و 

ب می کردند و اين مادر فروشان موسپيدان مورد احترام از اين بی ناموسان روزگار  باعذر وزاری تقاضای رفتن تشنا

با ُغر و فش خادی گرانۀ خود به کس اجازۀ تشناب رفتن نمی دادند ، زندانيان مسن که عمری را شرافتمندانه گذشتانده 

بودند به خاطر شرم از بی آبی ، تقاضای خود را تکرار می کردند ، برای زندانی مسن بسيار آزار دھنده بود که در 
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ھمانطوری که  . اقی ھای خود در خريطه پالستيکی رفع حاجت کند وآن را در وقت تفريح  خالی کند مقابل  چشم ھم ات

پاک گردد به زندانيان نيزطرز استفاده از خريطه ... طرزاستفاده از کلوخ را توضيح داده اند که سه بار با  آن ... 

  .از يک خريطه پالستيکی استفاده می کردندپالستيکی را آموخته بودند که حداقل سه بار و حد اکثر چندين بار 

  . رفيق توخی در مورد رژيم غذائی مطالبی زيادی را توضيح کرده اند 

سوسيال امپرياليست ھای روسی مانند فاشيستان المانی می خواستند  در صورتی که زندانی بااين ھمه قيودات  

الج چيزی بيشتر باخود بيرون نياورد تا نتواند زنده از زندان رھا گردد غير از اسکليت و مريضی ھای صعب الع

دوباره در مبارزه به خاطر رھائی کشورش سھم بگيرد و تمام حواسش متوجه وضع صحی خودش باشد و يک قدم ھم 

ھدف شان از اين ھمه جور وجنايت شکستاندن روحيه و مقاومت زندانی بود تا . بدون معاونت ديگران برداشته نتواند 

يم شدن وادارند ويا چنان ضعيف و ناتوان و مصاب به امراض گوناگون  گردد  که بعد از رھائی نتواند   وی را به تسل

  . به فعاليت ضد دولتی مشغول شود 

وقتی داکتران نوکر دربار .  نادرغدار، ھم اين پروژه باالی زندانی تطبيق گرديده است طالئیدر دوران خاندان 

راض مختلف وصعب العالج گرفتار شده است و مدت زيادی زنده نخواھد ماند ، طبق نظر  می دادند که زندانی به ام

مثال ھائی از اين دست ، رھائی زنده ياد محمودی و زنده ياد . نظر و مشورۀ داکتران مزدور از زندان رھا می شدند

  . که ھمۀ شان مدتی کمی بعد از رھائی جاودانه شدند.... عزيز توخی و 

با تجربياتی که در کشور خود و در کشورھای  اشغال ) کا جی بی(ستھا وبازوی جاسوسی آن  سوسيال امپريالي

شدۀ اروپای شرقی به دست آورده بودند  به مزدوران خلقی ـ پرچمی وخادی خود دستور دادند که در زندان کانتين  

 برای رفع مايحتاج زندانيان کانتين "انقالبی"دولت مزدور وخادی ھای آن تبليغ می کردند که دولت . وکارگاه بسازند 

افتتاح نموده است و به خاطری که ھدف اصلی خود را بپوشانند گاھی ھم عده ای از اين شرف باختگان مادر فروش از 

اين کار دولت گويا انتقاد می کردند که زندان جای تأديب  کردن است ولی دولت ما برای دشمنان خود ھم تسھيالت 

ا زندانيان بی بضاعت که اکثريت را تشکيل می دادند  و بيشترين تعداد شان از واليات دور دست ام. فراھم می کند 

بودند ، پولی نداشتند تامواد مورد ضرورت خود را از کانتينی که حتی از زندانی نادار که پول برای خرچش  باھزاران 

ديدند  وبه اشکال مختلف از کم تولی تا قيمت می دز) زيرا نان آور خانواده ھا   زندانی بودند( مشکل تھيه می شد

زندانی بی بضاعت قادر نبود تا مواد مورد ضرورت خود را از کانتين . فروشی پول اضافی از زندانی می ستاندند

بودن ونبودن کانتين برای زندانی بی بضاعت علی السويه بود ، زيرا وی نمی توانست از آن . زندان  خريداری کنند

خاد در پھلوی کانتين  کارگاه را نيز افتتاح کرده بود  وتبليغ می کرد که کسانی که مستمند ھستند می توانند . استفاده کند

 افغانی خرچ خود را تھيه کنند و به ٣٠٠٠با کار در کارگاه زندان، با معاش ماھانه از ھزار افغانی آغاز الی بيشتر از

اه، شرافتمند و باعزت نفس نمی خواستند در اين محراق اطالعاتی کار فاميل ھای خود نيز کمک کنند ، اما زندانيان آگ

  . کنند

افتتاح کانتين به نفع روس ھا و نوکران خادی اش بود وميتوانست زندانی را وسوسه کند تا کمبود انرژی حاصله 

ه کار بود و زندانيان نا برای خريد از کانتين پول ب. از غذا ھای بی کيفيت و غير صحی زندان را به شکلی جبران نمايد 

به خاطر پيدا کردن پول جذب می شدند ) اين محراق اطالعات ( آگاه و بی خبر از ترفندھای خاد و اطالعات به کارگاه 

 شماری از  زندانيانی که از اھالی کابل بودند و مشکل اقتصادی  ھم نداشتند و در تحقيقات داشته و نداشتۀ خود را در -

اشته بودند  به خاطر  استفاده از امتيازات و سھولت ھای کارگاه وھر چه  زودتر آزاد شدن از زندان اختيار مستنطق گذ

 تا از کانتين مواد -، شامل کار درآن جا شده بودند که نگارندۀ اين نگاشته چند تن از اين تسليم شدگان را می شناسد

راف و اکناف مملکت بودند و فاميل ھای شان نمی طرف ضرورت شان را تھيه نمايند ، چون اکثريت زندانيان از اط
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توانست به طور ھميشگی برای زندانی خود لباس و مواد مورد ضرورتش را بياورد ، فاميل ھا با مشکالت اقتصادی  

زياد اگر ميتوانستند کرايۀ دوطرفۀ خود را تھيه کنند وکدام دست لباس شسته برای زندانی خود بياورند وچند افغانی 

در پھلوی اين مشکالت اگر وضع راه ھا . زندانی از دوست و اقارب خود قرض کنند ، کمال خوشبختی شان بودبرای 

در آن سالھا جنگ عليه  . مساعد می بود اينھا به مرکز آمده می توانستند تا از بندی خود پرزه خطی دستياب نمايند

ھرگاه وطن فروشان . ت به کابل آمده نمی توانست متجاوزان روسی جريان داشت که گاھی به ھفته ھا کسی از واليا

خلقی ـ پرچمی وخادی اجازۀ پايوازی را به کسی می دادند پايوازان بعد از مشکالت زياد و قبول خطرات جانی به 

ماه ھا " احضارات"گاھی اين . اين خائينين مواجه می شدند " احضارات"مرکز می آمدند در نزديک زندان پلچرخی  با 

ی کرد فاميل ھا چه بی بضاعت وچه دارا بايد ھفت خوان رستم را طی می کردند تا برای زندانی خود يک دست دوام م

رفيق .  لباس بفرستند  و از زندانی خود يک پرزه خط دريافت کنند و از زنده  بودن زندانی خود اطمينان حاصل کنند

ی که اين وطنفروشان وجواسيس حرفه ئی در حق خانواده ھای بندی رحيمه توخی اين زن شجاع و مبارز تمام مصائب

خاطرات ھشت  سال پايوازی زندان "دار روا داشته اند و خودش اين مصائب را عمالً تجربه کرده اند ، در کتاب 

ی به  بيان کرده اند که چھرۀ حقيقی  و واقعی اين جنايتکاران رسوا وجاسوس را در کتاب رفيق رحيمه توخ"پلچرخی 

با آنھم  اين وطنفروشان و جاسوسان روسی تالش می ورزيدند تاچھرۀ حقيقی شان را در پشت . وضاحت ميتوان ديد  

  .پنھان نمايند " تسھيالت برای زندانی"تبليغات 

 رفيق توخی  وضع زندانيان بی بضاعت را دقيقاً  بازتاب داده است که به خاطر پيدا کردن چند افغانی نظافت اتاق 

اما تمام شان مصروف چنين کار ھا نبودند  زيرا ديگران ھم . ا ،آوردن آب و قروانه ، و لباسشوئی  را انجام می دادند ھ

از سطح باالی اقتصادی بر خوردار نبودند و امور مربوط به خود را خودشان انجام می دادند واز طرف ديگر يک نفر 

  . [*]  کار دھھا اتاق را انجام می داد 

ر حال ، تمام مشکالت و فشار ھای گوناگون در واقع آگاھانه توسط روسھا طراحی می شد تا زندانی را به   به ھ

کارگاه جذب کنند ، وقتی زندانی در دام کارگاه يا بھتر است گفته شود در دام خاد می افتاد  تمام راه ھا را به روی خود 

   که بيرون شود و نه زندانياننه خاد وی را از کارگاه اجازه  ميداد. مسدود می ديد 

  

  

وقتی فاميل ھای زندانی که از واليات کشور برای ديدن زندانی خود به کابل می آمدند و در پلچرخی  برايشان گفته  [*] 

ختم ميگردد ، با وجود ناداری ، پولی را " احضارات"اينھا به اين اميد که امروز يا فردا " احضارات است " می شد که 

آن را در کابل به ) ختم ميگردد" احضارات"ر زندانی خود قرض ميکردند  به اين اميد که امروز يا فردا که به خاط

کسانی که فکر ميکردند .وطنفروشان مانند قيود شب گردی شان پايانی نداشت " احضارات"مصرف می رساندند ، اما 

خش می گرديد که از خانه ھای تان بيرون  ساعت به طوررسمی که از رسانه ھا ھم پ٨ ساعت  ٢۴که آزادھستند در 

نشويد ، در اصل اينھا ھم زندانی بودند ، در آن سالھای اشغال اين زنا زادگان روسی فضائی را به وجود آورده بودند که 

 شام تا صبح از خانه وکاشانۀ خود دور نمی شدند تا فاميل خود را از مزدوران روسی محافظت ۶مردم بعد از ساعت 

در غير آن . اگرخودشان گرفتار می شوند فاميل شان بداند که توسط آدمخواران  خلقی و پرچمی زندانی شده اند کنند و 

کسانی که از روی . نزد ما نيست به پاکستان فرار کرده است) فرد مورد نظر تان ( به فاميل ھا جواب می دادند که 

. سی خبر ندارد که آنھا به چه سرنوشتی گرفتار شده اند سرک ھا گرفتار و زندانی شدند تا امروز ال درک ھستند وک

  ] .دفعتاً به رگبار بسته شدند ويا بعداً  به کاروان شھداء پيوسته اند  
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خاد بعد از مدتی جای خواب کارگران اجير شدۀ . به اين عضو تسليم شده ويا فريب خورده روی خوش نشان می دادند 

زمانی که اطالعات زندان آگاه . ، تا اضافه تر اين ھا مورد آزار واذيت قرار نگيرند خود را از زندانيان ديگر جدا کرد 

يا  با وی قرابت دارد ، يا از يک محل ھستند و ( می شد که فالن کارگر کار گاه  زندانی تازه گرفتار شده  را می شناسد 

جير شده را  به اين بھانه که فرد نامطلوب کارگر ا) يا قبالً در يک سازمان سياسی  ضد دولتی کار مشترک می کردند 

است ، يا درست کار نمی کند ، يا در کار تخريب می کند از کارگاه  اخراج می کردند تا زمينۀ بازگشت وی  در ميان 

اين ھا . آنگاه وی را در پھلوی زندانی مورد نظر قرار می دادند تا کسب اخبار نمايد . ساير زندانيان طبيعی جلوه کند  

در کارگاه به نفع دولت مزدور وخاد  کار ھای عملی مثل ساختن دروازه ، کلکين ، پنجره،  الچک  وغيره را انجام می 

دادند وبه ھر در وپنجرۀ آن زندان مخوف ، در و پنجرۀ ديگری را می افزودند ودر جنايت وخيانت  ممد وھمکار جانيان 

  .  چند روزی ديگر ھم پا بر جا بماند خاد می شدند تا اين ماشين خون و خيانت وجنايت 

تلويزيون . رفيق توخی ارتباط تلويزيون وآزادی را مانند ارتباط کانتين وکارگاه  به دقت قابل وصفی بيان کرده اند 

  :خاد وباداران روسی شان دو منظور از تلويزيون داشتند . ھم به خاطر آرامی وخوشی زندانی  نصب نگرديده بود 

استند برای کسانی که تازه در زندان ھا به نفع شان کار ھای عملی و نظری می کردند ودرمرحلۀ  اوالً می خو

بعدی به تمام زندانيان، قدرت خود را و ھمچنان موفقيت ھای خود را در جنگ عليه مردم تبليغ کنند ، تا اگر بتوانند 

ودر ثانی اگر بتواند در زندانی وسوسه و . يه برانند زندانيان مقاوم را از مبارزه دلسرد ساخته و آنھا را از متن به حاش

تمايل به خاطر آزادی زود رس ايجاد کنند ، تا زندانی با ديدن مردم در سرک ھا که آزادانه به ھر طرف در تردد ھستند 

..  .و با تماشای پروگرام ھای گوناگون به خصوص  فلم ھای سينما و رقص رقاصه ھای نيمه برھنۀ عربی و تاجيکی و

، وسوسه شوند وشوق آزادی باالی شان غلبه کند و به خاطر آزادی زود رس به پست ترين اعمال دست بزنند  واسرار 

  .ناگفته خود، ھم اتاقی ھا ورفقايش را به اطالعات زندان گزارش دھد تا زودتر رھا گردد 

در کشور خود وکشور ھای تحت سوسيال امپرياليست ھا وضع روانی زندانيان را در طول سالھای حاکميت شان 

سطيره اش  به صورت علمی مورد تجزيه وتحليل قرار داده بودند که در افغانستان ھم  ، ھمان تجربيات را در عمل 

  .پياده می کردند واز آن  نتايج دلخواه خود را به دست می آوردند ، مانند زندانی وتلويزيون  يا کارگاه وکانتين 

  نادر غدار، زندانی که خود را ناتوان از مقاومت می ديد و ندامت می کشيد  و از  در دوران سلطنت خاندان

بارگاه ملوکانه عفو و بخشش می خواست  وکار جاسوسی دولت را ميپ ذيرفت ، از زندان رھا می گرديد  و در دولت 

ز زندان رھا می کرد و نه شغل ومقامی دريافت می داشت ، مگر دولت دست  نشانده و خاد ، نه نادمين وجواسيس را ا

چون دولت نمی توانست آنھا )  جدی رھا  شدند۶منھای تسليمی ھائی که بعد از ( آنھا شغل و مقامی به دست می آوردند

را در زندان نگھدارد برای شان پست و مقامی داده شد تا خود را دموکرات جا زند و ديگران ھم تشويق شوند که گويا 

يگر به شکل دموکراتيک رفتار می کند و به ھيچ کس آسيبی نمی رساند تا کسانی که قبالً مخفی دولت با فعاالن احزاب د

بودند و از چنگ  سوسيال امپرياليست ھا در امان مانده بودند با يورش يک باره کار شان را بسازد و ھمۀ شان  را 

  . تصفيه کنند 

  

ن را استناج  نموده ، به طور فشرده  به آن اشاره  از نکات مھـم  آبخشیاز متن خاطرات زنـدان رفيق توخی، 

  :می نمايم 

خاد و روسھا به کسانی که از مقاومت دست کشيده بودند در زندان ھا زيادتر ضرورت داشتند تا بتواند زندانيان را 

  .به شکل بھتر تحت کنترول خود داشته باشد وزندان را به شکل بھتر اداره کنند
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( وسيلۀ جواسيس خادی خود که منحيث زندانی دورۀ حبس خود را گويا سپری می کردند خاد واطالعات زندان به 

و خادی ھائی که در احزاب ديگر خزيده بودند وکسانی که درزندان جذب کارگاه شده بودند ) و اين ھا کامالً مخفی بودند 

زندانيان به سادگی . ل خود قرار داده بودند ويا با ترفند ھای ديگر به خاد  پيوسته بودند ، اتاق ھای زندان را تحت کنترو

يا در يک دوسيه شامل بودند و يا در يک . می توانستند باالی  آنھا اعتماد کنند ، زيرا آنھا را مانند خود می پنداشتند 

ضد ھيچگاه به فکر زندانی خطور نمی کرد که ھمرزمش به نفع دولت و به . سازمان مشترکاً کار و فعاليت کرده بودند 

آنھا دست به دست خاد و دولت به خاطر سرکوب آزادی خواھان به ھمکاری با . نيروھای مقاومت کار وفعاليت می کند 

اين ھا .  جنايتکاران می پرداختند و زندانيان  توسط ھمين ھا زير نظر و زير عمليات اپراتيفی قرار داده می شدند 

د  ودر عرصۀ عمل در کنار نيروھای خادی و اطالعاتی  فعاالنه عمل ھمکار و بازوی خاد و جنايتکاران در زندان بودن

. می کردند و بخشی از وظايف  خاد  را بدون مزد و بدون آن که رسماً در خاد تقرر حاصل کرده  باشند  انجام می دادند 

تيفی به دست می آوردند  و اين ھا آنچه را که مستنطقين نتوانسته بودند  با شکنجه به دست بياورند  در زير عمليات اپرا

  .زندانی را به اعدام برابر می ساختند 

ندامت وتسليم شدن آغاز يک پروسۀ خطرناک بود و زمينۀ مناسبی بود تا فرد نادم را به انجام ھر کاری بکشانند  

 واطالعات  خاد. که باعث خرد شدن ودگرگونی شخصيت او می شد و در منجالبی می افتاد که رھائی از آن ميسر نبود 

  .کسانی را که جذب می کردند به کار ھای عملی وکارھای نظری می گماشتند 

  .به کارھای عملی  معموالً تسليمی ھائی که از سطح باالی تعليمی برخوردار نبودند، سوق داده می شدند 

   :  زنبيل کشی

ورت کتبی توسط عضو خاد که به زنبيل کش ھا  به تمام دھليز ھا رفت وآمد می توانستند،  اطالعاتی که به ص

به دست زنبيل کش ) در برخی موارد ( خاطر جلو گيری از افشاء شدن ھويتش نمی خواست خودش آن را انتقال دھد ، 

يکی از دھھا راه انتقال اطالعات  ھمين راه بود ، اما خاد عده ای از افراد شريف را نيز به اين کار . ھا سپرده می شد 

  .يت ھمکارانش افشاء نگردد گماشته بود تا ھو

  

   :باشی گری

عده ای از باشی ھا در داخل  اتاقھا  امور مربوط به .   اين وظيفه سخت تر از زنبيل کشی بود وپر مسؤوليت تر 

زندانی اعدامی . دھليز را تنظيم می کردند  و در کار کشيدن زندانی برای اعدام و نام خوانی اعدامی ھا سھم می گرفتند 

تا وقت اعدام قدم به قدم وھرلحظه تحت نظر ) دون آن که خود بدانند که فرد مورد نظر اطالعات اعدام خواھد شد ب( را 

غير (عده ای ديگر . داشتند ، حتی در ھنگام خواب ، تا اعدامی  از اعدام خود باخبر نگردد ودست به عکس العمل نزند 

يمی ھای مخفی مانده و شناسائی نشده در ميان زندانيان به دستور ، يعنی تسل) از باشی ھا و اعضای کامالً مخفی خاد 

اطالعات نيز اعدامی را تحت نظر داشتند ودر روزی که زندانی را به اعدام سوق می دادند می خواستند با ايجاد رعب 

ت انقالبی و و خوف در دل اعدامی وی را در بين زندانيان  ورفقايش آدمی بی جرأت وترسو معرفی نمايند و به حيثي

  .مبارزاتی شان خدشه وارد کنند ، مانند بصير بد روز 

وقتی تاريخ مصرف تسليمی مخفی مانده و يا علنی شده به پايان می رسيد و به درد خاد و اطالعات نمی خورد ، 

   " .احد پچق" وی را که به اميد زنده ماندن به ھر پستی تن داده بود ، نيز اعدام می می کردند ، مانند 

  

   :سلمانی ھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

  اين ھا نيز منبع مھم اطالعات بودند ، چون کار شان قسمی بود که با افزار دست داشتۀ شان به ھر اتاق به بھانۀ 

اصالح سر و ريش زندانی آزادانه رفت و آمد می توانستد وقتی با کدام زندانی بی خبر که  رازش را از وی می گرفتند  

می کردند چون فاصله سر و گوش ھر دو به  ھم نزديک بود صحبت شان نه در جريان اصالح سر وريش  صحبت 

  . جلب توجه می کرد ونه کسی ديگر چيزی از صحبت ھای شان دستگيرش می شد 

بخش ديگری از عملکرد اين طيف  ،که  تا کنون از نشر در خاطرات رفيق :   بنا بر تأکيد شفاھی رفيق توخی 

 که در بعضی حاالت  سلمانی ھا  به عنوان اصالح سر و يا ريش زندانی وابسته به توخی باز مانده ، يکی اين بوده

ھمينطور دگرمن خليل در .   گرفته ، آن را  به اطالعات زندان می رساند -   به گونۀ مخفی -اطالعات ، راپور  آنان را 

  .نقل به مفھوم. نقش باغبان به اين کار ھم مبادرت می ورزيد 

  

  :نو جذبی ھا 

خادی ھائی که کامالً مخفی بودند   و مدت حبس شان کم  تعيين شده بود ،  به اين ھا دستور داده می شد که خود   

را در معرض جذب حزب و يا سازمان مشخصی قرار دھند  تا بعداز رھائی از زندان  با معرفت يک عضو سر شناس 

د و يا زندانی قبالً نفوذی و مخفی مانده  در آن حزب که عضو اصلی تسليم شدۀ مخفی مانده بو( ھمان حزب  يا سازمان 

توسط معرفی نامه ای به حزب و يا سازمان مورد نظر منحيث عضو زندان ديده معرفی گردد وکار اطالعاتی خود ... ) 

کار شان نفوذ در تشکيالت ديگر به ھمکاری عضو تسليم شدۀ آن تشکيالت و .را در بيرون از زندان نيز پيگيری کند 

در خارج از زندان بخشی از عملکرد ھای شان جذب عناصر قطع ارتباط شده به تشکيالت جانبی  و بعد دستگيری آنھا 

  .بود 

  

  :باغبانی 

پرورش " باغبان"وظيفه .    يکی از ترفند ھای خاد  مقرر کردن زندانی به حيث وارسی کنندۀ کرد ھای گل بود 

ب وروز برای مراقبت و آبياری گلھا از يک بالک  به بالک ديکر بيرون رفته باغبان ش. دادن گلھا وآب دادن گلھا بود 

وی اخبار تقلبی را بين زندانيان  . عز تقرر حاصل کرده بود " دگرمن خليل"برای باغبانی شخصی به اسم . می توانست 

زندان از بالک ھا بيرون در شبھا مسؤولين . پخش می کرد به طور مثال نزديک شدن مجاھدين وحملۀ شان باالی زندان 

ظاھراً با ھمراھی يک سرباز ( رفته نمی توانستند چون به نام شب ضرورت بود ، اما باغبان  می توانست برای آبياری 

  .بيرون بالک در رفت و آمد باشد) 

  

   :سگرت فروشھا

اينھا رفت و . اده بودند  اين طيف يا از روابط خادی ھا در خارج از زندان بودند و يا در زندان تن به جاسوسی د

آمد زندانيان را  در دھليز ھا کنترول می کردند وراپور ھای تحريری را در قطی ھای سگرت  بين ھمديگر مبادله می 

شماری از اينھا  قبالً دورۀ باشی گری را سپری نموده . نمودند و راپور ھای جمع شده را تسليم اطالعات می کردند 

بر اساس گفتۀ رفيق توخی اينھا چرس و " . يار محمد عکاس " از حزب منفور گلبدين  و " حشمت سبز" بودند ، مثل

ساير مواد مخدر را که صاحب منصب و يا سربازان به زندان می آوردند  برای زندانيان معتاد به قيمت گزاف می 

  .فروختند و از اين طريق می کوشيدند آنھا را به اطالعات زندان ارتباط دھند 

  

   : اآشپزھ
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يکی از منابع  مبادلۀ اطالعات آشپز ھا بودند که نفر ھای اطالعات  وديگر جواسيس خرد وريزه به بھانۀ بردن 

قره وانه و  اين که آشپز را می شناسند و می توانند  از آشپزھا مقدار بيشتر مواد غذائی و يا روغن اضافی به دست 

  . آشپز ھا گرفته  اطالعات خود را مبادله می کردند  آورند به ھمين عنوان دستور تازۀ اطالعات را از 

  

  : کتابخانه و مبادلۀ کتاب

 کتابدار ھا وابستۀ اطالعات زندان بودند  عوامل اطالعات  به نام تحويل کتاب به کتابخانه و اخذ کتاب جديد از 

وزش لسان ھای خارجی ھم دست به در داخل دھليز ھا کتاب ھای آم. آنجا به کتابخانه رفته مبادلۀ اطالعات می کردند 

وابستۀ اطالعات به بھانۀ مطالعۀ اين  کتابھا  راپور  نوشته شۀ خود را  در ميان  کتاب گذاشته به فرد .  دست می گشت

  زندانيان شريفی ھم بودند که از چنين کتاب ھائی استفاده می کردند. مورد نظر می داد 

    

  :ه اصطالح نخبگان سياسیدفاعيه نويس ھا اعم از څارنواالن و ب

 اين ھا زير نام دفاعيه نويس و کمک به زندانيان که مدت حبس شان را با دفاعيۀ خوب کم کرده می تواند ، از 

زندانيان بی سواد می خواستند که تمام واقعات و ارتباطات خود را يک به يک به آنھا باز گو کنند  و به آنھا می گفتند 

يل شما را نفھميم چطور برای تان دفاعيه ترتيب داده می توانيم که سبب آزادی تان از زندان اگر ما تمام مطالب و مسا

شود ؟ با اين ترفند اپراتيفی  مسايلی را که زندانيان در زير شکنجه  ھای وحشيانۀ خاد بروز نداده بودند به دفاعيه 

رفته به اطالعات می سپردند و موجب  اعدام و يا آنھا اطالعات ثبت  شدۀ  زندانی ساده انديش را گ. نويسان می گفتند 

در اين راستا تنی چند که بدون ارتباط با اطالعات از ته دل و به منظور کمک به زندانی می . حبس آنان می شدند 

  .خواستند دفاعيه بنويسند، از طرف خاد به شدت تھديد شدند

  

  : کار ھای نظری و عمرانی

ايجاد سازمان ھای قالبی  . شته می شدند که تا حدودی ھويت شان افشاء شده بود  در اين بخش اکثراً کسانی گما

، اين سازمان ھای قالبی بعد از "دموکراتيک خلق "اما در اصل تحت رھبری باند  :  تحت نام سازمان ھای مبارز

گرفتند  وسازمان ھای قرار " دموکراتيک خلق"در کنار باند " مصالحۀ  ملی " رھائی زندانيان  تحت نام به اصطالح 

"  نجيب"که در زمان " رھائی"و " پيکار"مانند برخی از تسليمی ھای سازمان !! . چند نفرۀ شان به احزاب تبديل گرديد 

که به دست بوسی نجيب اين قاتل  " ساما"تحت نام حزب   عدالت دھقانان رسميت يافت وعده ای از تسليمی ھای 

 چپ انقالبی و  کادر ھای آن و ھزاران زندانی آزاديخواه  نايل شدند ، زير نام  رھبران-رھبران وکادر ھای ساما 

  .فعاليت می کردند ) بخوان نماد خيانت( تشکيالت  نماد 

  

   :انجنيران 

تسليمی ھای مسلکی در کارگاه منحيث سرکارگر در طرح وديزاين چوکات و دروازه ،چپرکت برای سربازان 

بعضی از آنھا ماند انجنير . ه والچک برای زندانی خدمات خود را عرضه می داشتند مزدور وصاحبمنصبان ، و پنجر

برادر زادۀ اکرم عثمان در طرح وديزاين اتاقک ھا برای خلوت کردن کارگران کارگاه ھمراه فاميل ھای شان  " بری"

به خاطر اين . ای داشتند سھم بسز) و جذب ساير زندانيان به کارگاه ( که پاداشی بود برای خيانت وجاسوسی شان 

عده ای زيادی به اميد خلوت کردن با خانم ھای خود جذب کارگاه شدند که کارش برای خاد " بری"ابتکار انجنير 

  .واطالعات ارزش فوق العاده داشت 
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   :پرسونل شفاخانه

ان در زندان وخارج از   حتی  االمکبه ھيچ صورت از جملۀ افراد قابل اعتماد انتخاب می شدند که اخبار شفاخانه 

زندان پخش نگردد ، زيرا يکی از راه ھائی که خادی ھای به اصطالح زندانی برای تجديد قواء به خانه ھای خود می 

ھم چنان بايد اسرار قتل ھائی که به دستور خاد در شفاخانه . رفتند ودوباره مراجعت می کردند شفاخانۀ زندان بود 

چه نام بی مسمائی، غيرت به معنی " (غيرت مل"ام مريض توسط داکتر خلقی زندان صورت می گرفت  و زندانی به ن

حميت ومحافظت عصمت وآبرو و ناموس ونگھداری عزت وشرف و مل صاحب، دارنده، ھمراه و رفيق که ھيچ کدام  

  .بی سر و صدا کشته می شد حفظ می گرديد ) اين ھا را نداشت

  : مال ھای توظيف شده

ندان عده ای از مال ھای تسليمی احزاب اسالمی ويک تعداد مال ھای وابسته به خاد را که از خاد واطالعات ز

رژيم ھای شاھی وجمھوری داوود به ارث برده بود به کار اطالعاتی در زندان  توظيف کرده بودند يکی از وظايف اين 

 را با ساير زندانيان برھم بزند وچپ ھا را از مال ھا تبليغ عليه چپ انقالبی که در نماز سھم نمی گرفتند تا روابط آنان

مال ھای زندان و وابسته ھای احزاب اسالمی ھيچ گاھی در مورد مقاومت به حق . کنند " تجريد" ساير زندانيان گويا

مردم عليه قوای متجاوز شوروی تبليغ نمی کردند و ھمواره گناھان زندانيان را در مرکز وعظ و نصحيت ھايشان قرار 

ادند  و از زندانيان می خواستند  تا از بارگاه خدا طلب مغفرت نمايند که بخشيده شده از زندان ھر چه زودتر رھا می د

اينھا  به صورت عموم مشکالت اخالقی داشتند که رفيق توخی در خاطرات زندان مال ھا وکار روائی ھای شان . گردند 

  .  ماعت سيه دل وسيه کاررا افشاء کرده است که اين سند ديگری است از اين ج

  

   :عوامل استخبارات نظامی روس در نقش زندانی 

شماری از  عوامل .   رفيق توخی که با ھمه جانبه نگری وتوجه جدی به پديده ھای درون زندان می نگريست 

 پارلمان روسی و وابسته ھای خارجی سازمان  کی جی بی را در درون زندان افشاء نموده مثل اسکاال زير نام  عضو

اتريش  که زندان و مسؤولين آن را تحت نظر داشت و يا يک تن صاحب منصب تاجيکی زير پوشش معاون قومندان 

قبالً استاد در پوھنتون اسالم آباد، عضو کميتۀ مرکزی حزب مردم پاکستان، مشاور (  راجا انوربالک اول   و يا 

که در نقش زندانی )  رھنگی و معلم خانگی بی نظيربھوتو ذوالفقارعلی بھوتو صدراعظم سابق پاکستان در امور ف

  .درزندان پلچرخی ايفای وظيفه می کردند 

خاطرات زندان سندی است که يک گوشه ای ازمبارزات آزاديخواھانۀ مردم و زندانيان در بند را به تصوير کشيده 

با تمام اجحافاتی که بر خلق آزاده ما روا خائينين خلقی ـ پرچمی وخادی به کمک وھمکاری باداران  روسی شان . است 

دشمنی خلقی ـ پرچمی ھا وباداران سوسيال امپرياليستی . داشتند  نتوانستند مبارزات آزاديخواھانۀ مردم را سد شوند 

 در طول سالھای که ايلغارگران باھمدستی نوکران شان. شان را با مردم ما وسازمان ھای مبارز و انقالبی را پايانی نبود

سازمان ھای انقالبی خلق ما را آماج ضربات خردکنندۀ  خود قرار داده بودند تمام فکر و ذکر شان به اين مسأله متمرکز 

بود تا سرمايه داری  دولتی شوروی با کشتن ودر بند کشيدن خلق آزادۀ ما سود اضافی کمائی کند و ھر چه بوئی از 

ا مردم آزادۀ ما وچپ انقالبی با ايجاد سازمان ھای منضبط تر و دور آزادی وآزادگی را در خود دارد نابود شود ، ام

ريختن خائينين وتسليمی ھای رسوا تا آزادی کامل از يوغ امپرياليست ھای امريکائی ومتحدين ناتوئی آن  و ايجاد جامعۀ 

ريکائی و اروپائی ھمان  فارغ از استثمار به مبارزات آزاديخواھانۀ خود دوام  خواھند داد تا به امپرياليست ھای ام

  .درسی را بدھند که به ھمتا ھای سوسيال امپرياليستی شان داده بودند
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