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   )2012 /  3 / 26  ("                           ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال  به پورتال   

  
  

                            
   :بجــاي تقــريــظ 

  
ر توخي را داشته ام ، او همواره با استفاده از درطي سالهايي كه افتخار دوستي و رفاقت با رفيق كبي

تجربيات مبارزاتي و مقاومت هايش در زندان پلچرخي افغانستان، نظرات راديكالي را در ارتباط با جنبش انقالبي 
هر گاه كه در پروسه مبارزاتي مسايلي پيش روي ما قرار گرفته ، از نظرات . ايران و افغانستان مطرح كرده است 

  . ايي ها و ديدگاه هاي انقالبي رفيق توخي بهره مند شده امو راهنم
من هميشه از رفيق توخي تقاضا كرده ام كه خاطرات  خودش را به رشته تحرير در بياورد تا ديگر فعالين 

  .سياسي ايران و افغانستان نيز از تجربيات با ارزش او بهره مند شوند
ي رفيق توخي، او با پشتكاري قابل تحسين كه از خصوصيات  ادب-عليرغم حجم زياد كار و فعاليت  سياسي 

  . با ارزش اين رفيق مي باشد، مبادرت به پيشبرد اين امر مهم نمود
  . كتابي را كه مالحظه مي كنيد، بخشي از خاطرات رفيق  كبير توخي  در زندان پلچرخي مي باشد

نه رفيق توخي و ديگر مبارزين انقالبي مطالب اين كتاب عالوه براينكه نشاندهنده مقاومتهاي قهرمانا
افغانستان در زير شكنجه هاي روحي و جسمي دژخيمان اسـت، افشاء كننده نيرنگهاي اشغالگران روس و 
نوكـران آنها، گروه هاي ارتجاعي اسالمي، فضاي غيرقابل تحمل داخل زندان و دشواري هاي هم بنـد بـودن با 

  .   آنا ن نيز  مي باشـد 
ب دريچه اي است كه به روي ما گشوده شده تا حقايق مربوط به سالهايي كه افغانستان تحت اين كتا

  .  اشغال و ستمگري هاي اشغالگران روس و سرسپردگان داخلي آنها بوده را به روشني ببينيم
من اميدوارم كه رفيق توخي هرچه زودتر امكان نگارش و چاپ ديگر بخشهاي خاطراتش را بيابد و همه 

  .لين مبارز بتوانند از تجربيات اين رفيق عزيز بهره مند شوندفعا

   )29/6/2009 ( بابك آزاد                                                                                                

  ]         كانادا-از فعالين چريكهاي فدايي خلق ايران [                                                                               

  
  
  
  
  
  

   )2(    قسمت -   بخش اول   
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 ي توخري زندان كبخاطرات

   ي و خادي و پرچمي و مزدوران خلقي شوروزميالي امپرالي سوساتي از جناي اشمه
 يدر زندان مخوف پلچرخ

  
 جنبش چپ ضد ي انقالبني از مبارزيكي ،ي توخري كبي آقاي است كه بقلم تواناي باال اسم كتابعنوان

  پلچرخي كه هشت سال را در زندان وحشتناكي توخيآقا.   درآمده استري تحرة برشتي شوروسمياليامپر
 ي  سپربر آن حاكم بودند ، )KGB( ي شوروي سازمان جاسوسي با سرپرست و خاد فروشان خلق و پرچمهنيم
 ستي هولناك خاداتياز جنا مولف.  د به اعدام  گذشتانني منتظرة خانرهي را  در آن ذخي و روزگار سختردك

   .كندي آنها را بازگو مي و اعمال  ضد بشرداردي پرده برمستي ساديها

 كه در روي جلد آن عكس رنگه زندان مخوف  جلد اول كتاب با ارزش  خاطرات خود را،ي توخيآقا
گه  نام كتاب به زبان به روشني ديده مي شود، و در پشت جلد بر روي ديزاين رن... پلچرخي و نام كتاب و

 آخرين تكان حادثه - 5 "(از پخش پنجم  ،  متن عنوان  . كندي ممي در پنج بخش تقسانگليسي درج شده است 
بنا بر مشكل تخنيكي منتشر نشده ، مگر نويسنده متن عنوان  در پايان صفحات كتاب) "ناگوار در پنجره چپ

  "(  تندان گنجانيده  كه ازطريق سايمذكور را  درذيل بخش ششم جلد دوم كتاب خاطرات ز

payameazadi.org@gmail.com"(    و سايت)"  info@baaba.eu"( بدست نشر سپرده شده است  .
 9 عنوان ، بخش چهارم شامل 12 عنوان ، بخش سوم شامل 13 عنوان ، بخش دوم شامل 13بخش اول شامل 

 عنوان مي 14د اول خاطرات درج نشده شامل  عنوان و بخش ششم  كه در جل5عنوان ،  بخش پنجم شامل 
  .باشد 

اميد كه در آيندة نزديك  بخش هاي هفتم وهشتم و .  صفحه كتاب را احتوا كرده است 238متن اين اثر 
بمانند جلد اول ( بخش هاي  بعدي خاطرات زندان در جلد دوم درج شده عالوه بر نشر در سايت هاي فوق الذكر

  . و نشر گردد به صورت كتاب هم  طبع) 
 ها ستي خادي معلومات را به ارتباط كردار و گفتار ضد انساني فصول عالم هاني ازكي هر بايد تذكر داد كه

 ي توخي آقاي و دماغي فكريمن  توانمند. دهدي هموطنان قرار ماري  در اختو خاد خلق و پرچم يو عمال روس
 و ني  زندان، توانسته است كه  مهمتريجر و شكنجه ها و فشار ها و زامي كه باوجود گذشت انمي بي منيرا در

سلول ها و بالك هاي  نقشة با همچنان وي  .اوردي كاغذ بي روان برواني و بوهي زندان را با شوقايع  تريندردناك
 اثر ني ازندان مخوف پلچرخي كه براي نخستين بار توسط  خودش ترسيم و در كتاب  چاپ شده بر اهميت

 كه صفحات و بخش سازدياما جانسوز خواننده را وادار م ، تي كتاب  با اهمنيخواندن هر بخش ا.  افزوده است 
 يبرا.   آگاه شود و خاد در زندان رفتار شرف باختگان خلق و پرچم ي بخواند و از چگونگ با دقت راي بعديها
مردم  غيور ودلير ما را در كه بخش مهمي از تاريخ جنگ  آزاديبخش  كتاب ني اي به ارزش واقعواننده خنكهيا

 واقف گردد،  و خاد  فروشان خلق و پرچمهني ماتي از جناة ببرد و به  شميپزندان پلچرخي  بيان مي دارد ، 
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 ي به اصل كتاب به بي كه حد اقل هموطنان ما قبل از دسترسكنمي كتاب را نقل قول مةسندي مطالب  نويبعض
  .   ببرندي پ ،ها ي و خادي ها ها و پرچمي خلقي هايشرافت

  ) ت – نقل قول كرده است  خاطرات زندان از داخل كتابنويسنده گرامي( 
/ يپرچم/ ي خلقماني است كه دژخي انسانري بكار برد روش غة نشاندهنديمولف مبارز بخوب حاتي توضنيا

 ايم سازند و  مقاومت را در آنها منهدية تا روحكردندي شان بر مردم اعمال مي بادران روسية به توصيخاد
 ة جز عملكرد نظام دست نشاندديتهد و بي  زجر و شكنجه، فرل،يبكار برد چال و ح.  سرانجام نابود شان سازد

 مي تعمة به بهانكاي امرسميالي آن توسط عمال امپرگري هشتاد  بود كه امروز هم نوع دة در دهيشورو
 حقوق  بشر طرفي بيسازمان ها.  شودير برده م مخوف افغانستان بكايدر زندان ها  " و حقوق بشريدموكراس"

  . شان پرده برداشته استي و نوكران داخلانيكائير املهي وحشتناك بوساتياز ارتكاب جنا
  ) ت –نويسنده گرامي از داخل كتاب خاطرات زندان نقل قول كرده است ( 

 و يانسان كشان خلق ي كه حتدي ببري پي توخي آقاي و دشمن شكنيمرديشما  خوب به پا! هناني مهم
 ي روش آقانيا.   سازندمي  بشكنند و او را ودار به تسلي و مقاومت را در ويداري پاية هم نتوانستند روحيپرچم
 وجب هم از كي وطن كردند و اموس ني است كه جان و خون خود را فدايني راستوني  از انقالبي نمونه ايتوخ

   عقب نرفتندشي خوي و راه مبارزاتي انقالبي هايجانفشان
  ) ت –نويسنده گرامي از داخل كتاب خاطرات زندان نقل قول كرده است ( 

  ةوشي  بكاهم و ي توخريخاطرات زندان كب  كتابي اصلتيفي متعدد، از كي آرزو ندارم با  نقل قول هامن
 اتي كنند،  به محتو كتاب  را بازني ما اهنانياما معتقدم كه اگر هم م.   خود را به خورد هموطنان بدهميابيارز

 خاطر نشان دي باتيدر نها.   مطالعه  خواهند كردا تمام آنري و با دلچسپري خواهند برد و تا اخيبا ارزش آن پ
 / ي فروشان خلقنهي است كه بر فرق ميگري محكم دة ضربكي ي توخريسازم كه كتاب خاطرات زندان كب

    كندي از گذشته افشاء مشي روس را ب نظام دستي ضد ملتي و هودي آي فرو  ميخاد / يپرچم
  

     زي عزميرعبدالرحيم                                                                                           
                                                                                                          )   11/11/2009(     
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   :ارفـتــگـپيش
  

سازمان انقالبي (  كه شماري از اعضاي سازمان ما ةفكر نوشتن خاطرات زندان از نخستين  هفت
را خادي هاي مزدور از كوته قفلي هاي خاد صدارت به زندان مخوف پلچرخي ) - "ساوو" - وطنپرستان واقعي

عهد بستم هرگاه از زندان استعمار امپرياليزم روس و  خود انديشيدم ، با.  ذهنم نشست ةانتقال دادند ، بر صفح
و مزدوران خلقي ، پرچمي و خادي آن  زنده سر بيرون شدم ، آنچه در حق من ، مبارزين مربوط به چپ انقالبي  

ن حب و   رواداشتند ؛ با حفظ امانت و بدو- كه در حيطه ديدم بودند -و ساير مبارزان راه آزادي افغانستان 
حاال چه شد كه بعد از بيست و چند سال به نگارش آن دست .  كاغذ بياورم ة فراخ  و بي كينةبغض بر روي سين

  يازيدم؟ 
 چه در مدتي كمي كه  بعد از رهائي  از زندان - تصوير و ترسيم آنچه بعد از رهائي ام از آن دوزخ استعمار 

 به حيات " ملل متحد "وزان هند به عنوان پناهنده دركشور بوديم ، چه در هفت سالي كه در سرزمين س
 سال اقامت ما  در تورنتوي كانادا را در اينجا الزم نمي 14 و چه درمدت  ،ادامه داديم... آوارگي و در بدري و

  .متجسس خواهد داشت كاوشگر و  ةگر كه مطالب آگاهگرانه و آموزنده اي براي خواننديبينم ؛ باشد به مجال د
به درازا نكشد ، ناگزيرم بطور بسيار )  خاطرات زندان  5 -1براي بخشهاي (  كه  متن پيشگفتاربراي اين

  . فشرده به برخي مسايلي در خور توجه  اشاره نمايم 

  ) يـتان واقعـن پرسـالبي وطـازمان انقـس ( كه در هند اقامت داشتيم ، رهبر  هفت ساليدر مدت
 از جمله در متن نامة  ،طي نامه هايش   ، بود كه در جريان مكاتبه نخستين رفيقي محمودي اديداكتر هـ

  :  عنواني آدرس ما در دهلي چنين جديد نوشت )1990 مي 16( مورخ 
نامه هاي شما هر يك به نوبة خويش برايم آموزنده است و سخت آرزومندم تا روزي بتوانم ... « 

زيرا هر بار . ه تجارب دوره دخمه نشيني بياموزم شما را از نزديك مالقات نمايم و از تجارب شما بويژ
فكر ميكنم كه شما سالها را پشت تك سلولها و يا سلولهاي جمعي با انواع مشقات سپري كرديد ، 
حاالنكه من و امثال من كه بدون چون و چرا عادتاً پر مدعي نيز مي باشيم ، شب ها را در بستر پرقو 

 اسپ ما در كمند و نان ما در كارخانه بوده "به اصطالح   . سپري كرده و آغوش ما گرم بوده است
.   بناً من خيلي ها عالقمندم تا از انسانهاي نظير شما و از اعضاي خانوادة شما بياموزم "است 

بياموزم كه  پدري چگونه به خاطر آرمان واالي مردمي اش در پشت ميله ها سپري ميكند و از ديدن 
ها و دوستان و اقارب و همسايه هايش محروم ميشود و اين همه دوري را زن  و فرزند و جگر گوشه 

همچنان ميخواهم . تحمل ميكند و به دشمن آشتي ناپذير انسانيت روي خوش نشان نمي دهد 
بياموزم كه چكونه  همسر شما و فرزندان شما اين همه سالهاي فراق را سپري كرده اند و با چه 

مانده اند؟  اين مطالب را در كتابها يا كم نوشته اند و يا هيچ ننوشته عشق و عالقه اي بشما وفادار 
من عالقه دارم بياموزم  كه وقتي انسان دگرگون ساز و ديگر . اند و من تشنه آموختن در اين مواردم 

 خود را  در قبال وي اداء مسؤوليتانديش پشت ميله ها رفت ، رفقا و ياران ديروزي اش تا چه حد 
يا كرده اند ؟ از خانواده اش تا حد پاسداري كرده اند ؟ مصارف دخمه نشين ها و اعضاي ميكنند و 
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خانواده اش را كي تمويل كرده است ؟  عالقه ندارم از نام و نشان كسي بفهمم و هيچ نوع كنجكاوي 
را هم به خود اجازه نمي دهم ؛ اما ميخواهم بفهمم كه چگونه انسانهائي مشقات را پشت سر 

رند و چگونه انسانهائي ديگر آب شان سرد و نام شان گرم است براي خودشان در پناه ميگذا
شخصيت ديگران ها شخصيت كمائي ميكنند ؟ من سراغ دارم يكي از دوستانم را كه در پشت ميله 
ها برده شد و اينكه چگونه ، موضوع بحث جداگانه است اما مدتي بعد همسرش را طوري در 

نميدانم چگونه بتوانم اين شكنجه روحي را پيش !  كه از وي رسماً جدا شود موقعيتي قرار دادند
چشمانم مجسم كنم ؟  خوشحال خواهم شد هر گاه شما در وقت فراغت ياد داشتها ،  دست آورد ها 

را كه داشته باشيد و به نسل كنوني و نسل ...  ، سايه روشن ها ، اشتباهات ، انتقادات ، پيشنهادات و 
ي بخواهيد بسپاريد ،  روزانه ياد داشت گرفته و بتوانيد در نظر داشت  اينكه اين ياد داشت هاي بعد

من به نوبة خودم حاضر خواهم بود در هر هفته يا هر ماه بخش از ياد . ها منتشرگردند ، آماده سازيد 
نها مستفيد داشت هاي شما را  براي جمعي از دوستانم  بخوانم تا در آموزش و  پرورش خود ما از آ

شويم و براي بدترين شرايط خود نيز آماده شويم و همين ترتيب اثر شما را در سطح وسيع پخش 
شايد خيلي . نمايم تا از يكسو استقامت دوستان مردم و از طرفي زبوني دشمنان مردم  برمال شود 

. بفهمند موثر باشد براي كسانيكه جزء حيطه خانوادگي خويش كساني ديگري را نه ميخواهند 
مطمئاً نامه هاي شما براي همسر و اعضاي خانواده خودم هم  موثر و آموزنده خواهد بود ، زيرا ما نه 

 وجود دارد " آزادي بيان"در جائي حرف مي زنيم كه ظاهراً . گرمي دنيارا چشيده و نه سردي اش را 
   .» ... هر گاه الزم نديديد من اصرار ندارم ! 

  
  چنين بازهم موضوع را دنبال كرده) چهار سال بعد  ( خويش 19/5/1994مورخ ن طي نامة  رهبر سازماهمچنان 

  : نوشت 
ثانياً  اگر بتوانيد با شكيبايي انقالبي جمع بندي علمي از گزارشات  محبس پلچرخي ارائه  ... «

دهيد و بدون حب و بغض مسايل را طوري كه بوده است ، محسوس و ملموس سازيد ، بخشي از 
اما در هر حال الزم است  تحليل و بررسي وجه علمي . بارزات انقالبي كشور را روشن مي سازيد م

ثالثاً ، درك مي كنم كه ، زمين همان مي سوزد كه . پيدا كند  و در هر حال بر واقعيت ها تكيه نمايد 
ين هم كنم از اين سبب درد جانكاه و استخوان شكن  شما را اگر من خود تخم. روي آن آتش است  

، نمي توانم به آن شدتي كه شما و امثال تان از آن زجر كشيده ايد ، حس و  لمس كنم ، لذا قابل 
قبول است  كه آن درد را حال به نيروي مبدل سازيد  و از آن در جمع بندي آن بخش زندگي در 

 آن راد مردان و راد زنـــدان ، كه پوليگون آن سالخ خانة  انسان هاي انقالبي بوده است  ، يعني در
  . ».   انقالبي سر به نيست  شده اند ، اثر آموزنده اي گرد آوريد انزن

  تورنتودر.  ازمن خواست تا گزارشات و مسايل زندان را نوشته برايش ارسال نمايم ،) آن زمان (  اين رفيق و
 ؛ كه بنا  برايش پست نمايم در اتاواه نمود تا گزارشات زندان را نوشتكه رسيديم ، با ز هم  براين خواست تأكيد 

كه يك  -  ؛ ولي خواست اين رفيق نبايد فرستاده مي شد  )كه بعد ها به توضيح آن خواهم پرداخت  ( بر داليلي
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  ، بر تصميمم  به خاطر نوشتن خاطرات  زندان اثربود) در آن زمان  ( تن از پيشتازان جنبش كمونيستي كشور
  .     گذاشت  

  و مبارزي ، رفيق عزيزبگيرم)   سال25بعد ازتقريباً  (زندان  ينكه تصميم قاطع به نوشتن خاطرات قبل از ا
و با من ...  [ سال از آن تاريخ  مي گذرد  وي  را هرگز نديده ام 36 كه تا به حال 1352كه بعد ازماه اسد سال 

 سياسي در رابطه با چگونگي مبارزه در  با تأسف  كه بعد از بروز اختالف. از طريق انترنت مكاتبه مي كرد 
كيد أ، در نامه هايش ت]  گر كدام خبري از وي ندارم يشرايط اشغال كشور توسط امپرياليزم امريكا و شركاء ، د

  :  خود چنين نوشته است 2005  مارچ 31بر نوشتن خاطرات زندانم مي نمود ؛ چنانچه طي نامه مورخ  
اطرات زندانت افتاده  اي ؟  توجه نموده اي كه تا حال  هر راستي هيچوقت به فكر نوشتن خ« 

چه چاپ شده از سوي سگان اخواني بود و در مركز آن ها شكسته و سست و مرتد و مذهبي نشان 
دادن انقالبيون ؟ از خود ميتواند و بايد ادعا نامه اي قوي باشد عليه اراذل مذكور با تكيه روي 

 براي انجام ...مجال واقعاً تنگ است  رفيق و كار ها بي نهايت زياد مقاومت  تا به آخر شعله اي ها 
  ؛ » ... شدن فرياد مي كشند  

  :   خويش خاطر نشان ساخت  2005 جوالئي 12مورخ     ةهمچنان طي نام
نوشتن خاطرات زندانت هم ارزش بسيار دارد  كه مردم ببينند باالخره از اين سو كه آنقدر « 

 و اتهام رذيالنه قرار گرفته  نيز صداي رسا بلند شده كه يكبار و براي هميشه سخت زير باران سنگ
به لق لق سگان پاسخ مي گويد و چهره بزرگ زندانيان شعله اي تسليم ناپذير را همانطوري كه 

   ». ... بودند ترسيم ميكند با رد يكايك اتهامات به آنان 
  : متذكر شده  خود2006بر   نوام22در نامه تاريخي   اين رفيق مبارزهكذا 

در مبارزه . داليلي كه در رد نوشتن خاطرات زندان آورده اي هيچكدام جدي نيستند رفيق «  
 طبيعي است  كه آدم با اتهامات نهم از كثيف ترين انواعش بسيارآعليه دشمنان ضد كمونيست و 

اگر فرصت رد اتهامات به آدم . به لق لق سگ دريا مردار  نميشود . رذيالنه اي مواجه خواهد شد 
 پيدا خواهند شد كه به آن بپردازند و در صورتي كه گراني حتماًيدست داد خوب و در غير آن د

انجام )  مثالً نوشتن خاطرات زندان  ( چنين هم نشود ، خودت و امثال خودت وظيفه  اي را كه بايد
بهر حال اميد وارم به اينكار موفق شوي و لزومي به گفتن ندارد كه مركز توجهت  را . داده ايد 

معرفي و برجسته ساختن زندانيان انقالبي و  بخصوص رد اين اتهام از سوي يك اخواني كه متأسفانه  
چه بهتر كه چند و يا . ن خوان شده بود و مسلمان آنامش يادم نيست به رستاخيز كه در زندان قر

همه ي با اصطالح خاطرات اين قبيل عناصر وطني را بخواني و در رد اتهامات آنان بر  زندانيان شعله 
  .  »... هر چه بود برايت ارسال خواهند شد پشاوراي بپردازي اگر خواستي كتاب هاي فارسي چاپ 

ي در خاطر نوشتن خاطرات زندان ، بر من اثره كه در اتخاذ تصميم ب بوده رفيقياين رفيق شفيق دومين 
  .  داشته است  خور توجه

 كردم و اين آمادگي ناگزير مرا وا داشت ، تا روز ها و هسر انجام خودم را براي نوشتن خاطرات زندان آماد
ان سپري نمايم كه فراموش هفته ها  را به باز يابي  و شكل دهي آن بخش از حوادث و رويداد هاي سالهاي زند

بيشتر اوقات را با جمع و جور كردن آن بخش هايي خاطرات كه در . شده بود و يا قسماً آنرا به خاطر نداشتم 
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مي كوشيدم آنهمه قضاياي خونين و اتفاقات . رسوبات ذهنم نشست كرده بودند  ، مصروف و مشغول  بوده ام 
 شده و در قعر و ته يي دريا فرورفته ، و اليه هايي بر روي آن رنگين و مرگ آور زندان كه بسان كشتي غرق

در .  بر سطح متموج ذهن شديداً كوبيده شده ام بكشم و رسوبات آنرا سترده شفاف اش سازم  دوبارهنشسته را
 دو نيم دهه پيشم ، آثار مبارزين زنداني شده ةجريان اين تمرين و تجسس در درياي مواج خاطرات  زجر دهند

 زندان "( ؛  ) " افغانستان در مسير تاريخ " زنده ياد غبار، بخش زندان  مندرجه جلد دوم ،دانشمند مبارز[ (
 افغانستان "(؛ )  از انتشارات حزب منفور حكمتيار" شاهد "كتاب (؛ )  داكتر روستار تره كي از- "پلچرخي 

 " كاروان"اهللا كهگداي خبرنگارنشرية  خـادي ؛ يعني شكر -  اثرضبط احواالتي"در چنگال خونين كمونيزم 
 "ساوو"سندي از  ( ؛) دردورة ظاهرشاه وناشرآن نشريه درامريكا كه درخدمت آمريت اطالعات زندان قرارداشت

 كه يكي از اعضاي مبتدي سازمان كه در زندان و بعد "پلچرخي"نام ه ب1984 نوامبر7صفحه، مورخ 25در
 كه به دستور - سال حبس ، داخل سازمان خزيده گزارش اش را 2د از اززندان با خاد همكاري مي نمود و بع

 در رابطه با جريان تحقيق -   يك تن از رفقاي رهبري به رشته تحرير درآورد كه بعد ها -خاد ترتيب يافته بود 
  كه آنرا-  "حماسه مقاومت"  (؛ )  عبدالصبور غفوري–"زندانيان قلعه ارگ" (؛ )  به آن خواهم پرداخت - 

 رفيق اشرف دهقاني نماد -  "در جدال با خاموشي" و كتاب ؛ مطالعه كرده بودم 1354يكبارهم در سالهاي 
خاطرات يك زنداني از زندان " (؛ ) عباس سماكاراز  - " هستميمن يك شورش" (؛ )  و مقاومت ايران همبارز

غروب "هار جلد ، بنام هاي   در چ"نه زيستن نه مرگ" (؛ ) داكتر رضاء غفارياز  - "هاي جمهوري اسالمي
 گزيده " (؛ ) ايرج مصداقي از  - "تا طلوع انگور" و "تمشك هاي نا آرام" ؛ "اندوه ققنوس ها" ؛ "سپيده

زنداني با ذكر نام نويسندگان و عنوان هاي 21 خاطره از31 در يك جلد، مشتمل بر"اي از داستانهاي زندان
       .را مطالعه نمودم... ) ] گرياوراق و اسناد د( و )  علي دروازه غاري - گرد آوري-خاطرات ايشان

 آن بخشهايي از حوادث و رخداد هاي ةجاست هرگاه تذكر بدهم  كه در پيدايي و شكل گيري دوباره ب
 كه تعدادي ازآن بشير نبي رفيق گرانقدر اين آثار و  نجيبدرون زندان پلچرخي در ذهنم ، من از نويسندگان 

كه مدتها پيش كتاب هاي درتورنتو  )علي مشرف (   و دلير مبارزرفيق  از نمود ؛ همينطورء اهداكتاب ها را برايم
  اين اثربخش هاي اول و دومداكتر رضاء غفاري و ايرج مصداقي را غرض مطالعه در اختيارم  گذاشته بود  و من 

 " ، هوادار بابك آزاد مرزممرفيق شفيق و ه همچنان از ؛ را غرض تصحيح برايش فرستادم )خاطرات زندان ( 
 از چند سال بدينسو بر نوشتن خاطرات زندانم  تأكيد  دركانادا  كه"سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران 

و مشكالت  و در بخش كار با كمپيوتر نمود ءمن اهداه  دو اثر فوق الذكر رفيق اشرف دهقاني را بورزيده و
 اين )جلد اول  (  مصارف چاپدر) طور داوطلبانه (   بشير نبي يكجا ، و با رساندهمرا ياريتخنيكي آن هميشه 

 هكذا از آن عزيزاني كه با من در زندان بودند  و برخي نام هاي از  ؛ رفيقانه تشكر ميكنمسهم گرفته اند ،نگاشته 
اء كردند و به ياد رفته و قضايايي كه خود شاهد آن بوده اند را بدون كم و كاست ، و يا اضافات و اغراق ، افش

و به همين  . از اين همزنجيران سابق ابراز امتنان بي پايان مي نمايم ، هايم صادقانه پرداختند  شماري از پرسش
    . سپاسگزارم ، صميمانهه اند نمود كمك كه در اين راستا مراي ديگر از ساير رفقاترتيب

زنداني شده ، به ذهن شديداً كوبيده در واقع مساعدت و ترغيب اين دوستان و  نوشتار هاي مبارزين 
شده ام ياري رساندند تا آن نكات مهم و مسايلي از خاطرم دور شده ، و به مرز فراموشي رسيده ، و يا از آن 

  .  من باز گرداندنده گر بيعبور كرده را بارد
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بودم و از فن  اي كاش  نويسنده  مي ": از آنجايي كه من در برخي نگاشته هايم هم اشاره كرده ام كه 
، توأم با كمي ها و كاستي  و يا اگر مي فهمم  اندك ، ناكافي "... نگارش و تصوير حوادث چيزي مي فهميدم 

تأكيد بر نوشتن همواره  كه - دانا   رفيق اول و دوم اين نگاشته را براي آن هاياز همين  سبب بخش . هاست
 به اتسايل سياسي دچار تكان و تزلزل مي شد ، با كنايخاطرات زندانم مي كرد و گاهي هم كه روابط ما روي م

همرزم همچنان مجموع بخشهاي آنرا  براي .  ؛ فرستادم  ... ، اشاره مي نمودمچرايي ننوشتن خاطرات زندان

كه ) ]  مائويست -  لنينيست -ماركسيست ( گروه پيكار براي نجات مردم افغانستان ، [  پوالدانديشمندم رفيق 
 از مبارزات بسيار ي تيلفوني مكرراً اِبرام و اصرار مي نمود كه مسايل زندان را بنويسم كه بخشدر صحبت هاي

  نوشته هاي ارسال شده را با دقت وي كه  .؛ روان كردم... وقوع پيوسته ه مهم چپ انقالبي افغانستان درآن جا ب
به سبب اين . دو باره برايم فرستاد   هود كمي و كاستي و نارسائي و اغالط تايپي آنرا نشاني  نم، همطالعه كرد

 زنده ياد رفيق ةهمچنان خاطر. مساعدت مبارزاتي از صميم قلب از آنها ابراز امتنان فراوان مي نمايم 
ميرزامحمد كاوياني را گرامي ميدارم كه بر نوشتن آنچه بر مردم آزاديخواه كشور و در پيشاپيش آنها بر چپ 

در واقع ، من بخش  . همواره پافشاري مي نمود ؛ سوسيال امپرياليزم شوروي گذشت انقالبي در زندان استعمار 
 مبارز هستم كه نام هاي شان ان و دوستءنيروي مَكـِمله  ام را براي نگارش خاطرات زندان ، مديون آن رفقا

 رفيقانه "ديام آزاــ پي"سايت  دست اندركارشجيع و رزمنده وهمينطور از رفقاي .  در فوق تذكر داده شد
 بر قرار آن سايتزودترين وقت بر روي صفحات ه  خاطرات زندان را بةتشكر مي نمايم كه هر بخش  روان شد

  .نمودند 
شكل جلد اول ) پنج بخش آن ( هر رو ،  هرگاه كمي و كاستي هايي در اين اثر ، كه با هزار خون جگره  ب

مسن خواهند   مني مريض و آنرا مطالعه مي نمايند ، بري كهنظر برسد ، مبارزينه خود گرفته است ، به را ب
  .بخشيد 

  !خواننده گان گرامي 
 كه مسبب اصلي آن - اين نگاشته اي نيست كه من تنها شاهد قضايا و حوادث و فاجعه هاي  خونبار انساني 

با تجسس و   بوده ، و يا - گوش خلقي ، پرچمي و خادي  آن ه سوسيال امپرياليزم شوروي  ونوكران حلقه ب
كاوش از بيرون زندان ، رويداد ها و حاالت داخل آن را به كنكاش و شور  ومشوره گرفته و بعداً اسناد گرد آورده 

و   گرفته باشم ؛ بلكه اين خاطرات در واقعيت تشريح آن رخداد هابلهترتيب و تنظيم كرده ، به مقايسه و مقارا 
 و همواره  در حال جويش و پژوهش آن  ، جزء جنبنده و پوياجريانات و تفسير آن حاالتي بوده كه من خود

كوشيده .  بوده ام ، استعمار روس ة گداختةرخداد هاي خونين و آن حوادث رنگين و حيرت بر انگيز ، در آن كور
وقوع پيوسته ، تنها بر يك رويداد ه شده در تشريح و بيان موقعيت ها ، كه رخداد ها و حوادث زندان در آن ب

چون ، ئي تكيه و تأكيد نگردد ؛  بلكه در برخي موارد  بر روانشناسي اتمسفيري تĤكيد گردد كه من خود گرا
 ة از چنگال خونچكان ارتش بسيار بيرحم شوروي و مزدوران  محيل وشرف باخت مردمساير مبارزين راه نجات 

و اضافه تر هيجانات و . داشتم  درشر و شور و غوغاي آن حضور پر تحرك ؛ خلقي ، پرچمي و خادي - وطني آن 
بين اسيران از طيف هاي مختلف سياسي ؛ همچنان بين مجموع زندانيان  التهابات ، حال و احوال و مناسبات در

گر را بر روي كاغذ آورده ام كه در يمقاوم و  مبارز از يكسو ، و خدايان روسي زندان و مزدوران شان از سوي د
  . حادثات ، حاالت و اوضاع خونين بوده اند ،ها  ن رويداد هماةاصل انگيزه و توليد كنند
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در هر لحظه  و  مي بالم كه در هر لمحه  انديشة درخشاني كه بر نيرويم مي افزود ، و در اين راستا بر آن
 -  پرتگاه  نابودي شخصيت  لبةو و درتنگناي اضطراب كشنده  ،اي كه در موقعيت هاي هولناك و خوف انگيز

 هيچ تطميع و تخويفي ، هيچ  تهديد به مرگ  هيچ فشاري ،، ، هيچ تكاني داده شده ام قرار - سي فزيكي و سيا
 نوعي و مني شكسته قلم و فروتن را از مسير باريك حقايق دهشتناك و ي منو تطبيق اعدام ساختگي ئي ؛

نتوانسته دور  فرهنگي ام  و مبارزة  سياسي-  و از موضع ايدئولوزيك  وحشتزا و مرگ آور ،زندانهراس انگيز آن 
  .ببرد 

در بيان و شرح حوادث و نام ها ، در برخي مواردي كه حافظه خسته ام ياري نكرده ، از دوستان و همبندان 
زندان در شهر ها و كشور هاي مختلف ، خواستار كمك شده ، به آنها رجوع كرده ، از حافظه آنان مدد گرفته ، 

 آنان را كسب كرده ، بعد از ارزيابي عميق و همه جانبه ،  در بيان آن وقايع و ةآگاهي ها و ياد آوري هاي صادقان
  . اتفاقات ،  از آن دوستان گرامي نام برده ، و يا با در نظر داشت موقعيت آنها  تلويحاً به ايشان اشاره كرده ام 

 در نقش زنداني ويا نه عوامل دولتي ( راستيناساساً هر اثري كه در رابطه با زندان توسط زندانيان 
آن ة نوشته شده ، متن و محتواي آنها باز گو كنند)  در صف دولت قرار گرفته باشند ءزندانياني كه درخفا

 قفل ، در و پنجره ، سنگ و آهن ةحاالت ، وقايع و رويداد هاي  مهم و خونين تاريخي  مي باشد كه در محوط
. ه به خون مبارزين آزاديخواه ، يعني زندان  رخداده  است  الچك و زوالنه هاي آغشت، غل و زنجير ،و حلقه 

اين رويداد ها و حوادث ، بخش بسيار مهمي از تاريخ مبارزات خلقهاي تحت ستم و استثمار و سركوب 
 براي - در واقع ، گنجينه اي بوده مي تواند - دركشور هاي مورد نظر مي باشد  كه منبع و مؤخذ ارزشمند 

،  با آن حاالت و شرايط در خارج از زندان بسر مي برند و دست اندر كار تفحص و تجسسآناني كه  همزمان 
 براي آينده گان ونسل نوي كه در پي كشف ينطورهم. هش در امور سياسي كشور شان مي باشند وكاوش و پژ

امپرياليزم  و يا زير سلطه مستقيم و آشكار  ،حقايق  به خاطر سرنگوني دولت هاي وابسته و يا دست نشانده
  .      در كشور هايشان مبارزه مي نمايند 

پژوهشگران ، وقايع و رخداد هايي كه در درون  زندان هاي كشور : ضرورت به تذكار بيشتري ندارد كه 
، ع  مي پيوندند ، مسايل را با شك علمي نگريسته و مي بايد در تمام ابعاد ، قضايا و حاالت وشان به وق

 نوشته اند ؛ همه جانبه بررسي و ] راستين [  واقعي كتاب هاي را كه زندانيانةندرج محوادث و اتفاقات 
  . ارزيابي نمايند 

 كه و بخشهايي ؛  كه شامل جلد اول مي باشددر بخشهاي اول ، دوم ، سوم ، چهارم و پنجم خاطرات زندان
عمدتاً  به مسايلي پرداخته شده  ، رسيد به نشر خواهد "افغانستان  آزاد  –  ازاد  افغانستان"   در پورتالبعداً

 سعي و تالش به عمل آورده ام ، تا واقعيت  ها را  حتي الوسع ؛ كه من خود شاهد عيني آن بوده ام و
ره اي تصرف ، و بدون اندكي حب و بغض ، و ذوقوع پيوسته ، بدون  ه همانطوري كه در زندان شكل گرفته و ب

 ء پر آب و تاب ، و فضا واژه هايچنان بدون  مغازله و معاشقه با كلمات زيبا وعاري از اغراق و گزافه گويي ؛ هم
 مبارز" به مثابه ( ذهنيت خواننده به جانب خود دادن  بي موجب غرض سمت و سو  دراماتيك وسازي هاي

دادهاي  با اهميتي را در جريان نگارش وقايع خونين و روية همچنان مسئل.؛ بازتاب دهم  )  !"  مقاوميكتا و
زندانياني  بوده كه بنابر ملحوظات ة مرگ بار زندان ؛ حتا لحظه اي هم از نظر دور نداشته ام ، و آن  مسئل

 امكان پاسخ گويي به نقد  و نظرم را در مورد خود ندارند و نام و نشان آنها هم در ،گري يامنيتي و يا هر علتي د
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ردم آزاده يي ما بر ضد تجاوز سوسيال امپرياليزم روس ديده  جنگ مقاومت مة مربوط به زندان در دورريثاكدام 
نشده و در زندان هم  مرتكب كدام عمل خالف منافع زندانيان مبارز و مردم  نگرديده اند ، و نقاط ضعف و 

گران نشده ؛ از بردن نام و هويت اينان خود داري كرده ي سبب اذيت و آزار داين امركمبود هاي اگر داشته اند ، 
 نام آن زندانيان مبارزي كه بنا بر اسناد كتبي و يا شفاهي از درج نام شان در نوشتندر برخي موارد از  . ام

نوشته هاي  مربوط به زندان ناراحت مي شدند و اكنون نيز ياد آوري نام شانرا در رابطه با زندان نمي پذيرند ، 
د عملكرد آنان تذكراتي داده شود ، بناچار بدون هرگاه ضرورتي پيش آمده كه در مور. نيز خود داري شده است 

 - كه بار علمي و يا مسلكي را تداعي نموده بتواند -  و پيشوند اسم شان نوشتن نام شان تلويحاً به موقعيت آنان
   .  كرده ام اشاره  در مسايل و قضايا

 اركسيستم( كمونيست هر رو ، سعي و تالش ، كاوش و پژوهش ، پرس و پال صادقانه ام به مثابه يك ه ب
در اين راستا ، همواره اين بوده تا عينيتِ عملكرد هاي خود و زندانياني  ) مائو تسه دون انديشه - نينيست ل-

 ديدم قرار داشتند ؛ همچنان عملكرد ها و عكس العمل هاي  قومندانان ، صاحب منصبان ، ةرا كه در حيط
 و آمرين شرفباخته  خلقي ، پرچمي و خادي  و باداران سؤولينمسربازان ،  شكنجه گران و جالدان ، و ساير  

  . روسي  آنانرا در زندان هاي  صدارت و زندان مركزي پلچرخي ، به صراحت ، وضاحت و شفافيت بنويسم 
  :ضروري ميدانم  در ذيل را  ها تذكر اين

كه در حاالت و اوضاع  را   در يكي دو مورد ، آن مسايلي مربوط به مناسبات ميان چپ انقالبي در زندان 
خود گرفته ، و ه  شكل حاد ب-  بنا بر دخالت پيدا و نا پيداي عوامل خاد در قالب چپ -سخت آشفته و مرگبار 

  و قسماً برخورد هاي لفظيرخاشپ ؛ حتا ات و التهابات ، هيجان ها آميخته با ناراحتي هايمنجر به جر و بحثي
دست ه هاي خاطرات زندان بيان ننمايم ، تا حربه اي نداده باشم ب بخش  در  مجموع  ، فزيكي گرديده بودهاي

چپ نما هاي ريا به اضافه  ؛  چپ انقالبي كشور رنگارنگ مردم و دشمنانقلم به دستان مزدور و  وابسته بهلرزان 
تكار امريكا و كه تجاوز امپرياليزم جناي "زيبا كالم"و انقياد طالبان زيرك و  " قشنگ نويس"كار و تسليمي هاي 

بخصوص (  براي كوبيدن نويسنده گان مبارز و آزاديخواه ، نموده با بي شرمي ستايش  ، شركاء را به افغانستان
 - ة رذيالنه و دست نامه نويسي و شبنامه نويسي خاينانهاز هيچگونه توطئه و دسيس ) ي واقعيكمونيست ها

       . تند  رو گردان نيس-  شانامريكائي روسي و  باداران با  مشتركبرمبناي منافع
 به خاطر  وضاحت بيشتر موضوع مطول از جانب نويسنده  بعضي جمالت)خاطرات زندان(در اين نگاشته 

 بدون آنكه به (اضافه شده ؛ همچنان برخي كلمات بازنگري شده  آمده ويا درچاپ دوم كه همين باشد درمتن
طور تشريحات و تبصره هايي كه تذكر آن بعد از نزده سال از ؛ همين) اصل  موضوع خدشه اي وارد كرده باشد 
؛ جمالت و يا خارج از آن گنجانيده شده  [  ]  يعني قوس عموديروي ضرورت بوده ، در بين قوس مربع

                                                                                                                                            جا داده شده است (  ) توضيحي كوتاه در بين دوهالل 
شمه اي از جنايات سوسيال امپرياليزم شوروي در زندان " بنام نگاشتهبخش اول، دوم، سوم و چهارم اين 

 " و " پيام آزادي " و " پيام فدائي " سايت هاي به "خاطرات زندان "و بخش پنجم آن بنام  "پلچرخي
 2007- 12-23 تاريخ نگارش بخش اول  شده و ارسال )مجموع هر بخش آن در يك دفعه  ( " بابا " و "شورش 

  .   در متن هم اشاره  شده است  ، در رابطه با تاريخ نوشتن همين بخش در هندوستانمي باشد كه

  )06-07- 2009 (       كبير توخي                                                                                            
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    :ياد آوري

 30 تا 20اينك  براي سهولت مطالعه در داخل افغانستان ، هر بخش خاطرات زندان كه تقريباً مشتمل بر 
تقسيم شده  غرض نشر )  صفحه   بوده 10  يا  7هر قسمت حاوي ( صفحه مي باشد  به  قسمت هاي مختلف  

  . ارسال مي گردد " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد " رتالبه پو
  

  ادامه دارد                                                                              


