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  آنچه بعد از زنداني شدن شوهرم در زندان پلچرخي  برمن گذشت
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   )2012 /   5   /27(   "   ازاد افغانستان – افغانستان آزاد " به پورتال تاريخ ارسال                        
  

  

  

  

    "   ازاد افغانستان – افغانستان آزاد "اريخ ارسال  به پورتال                       ت: اهدا

  به مادراني كه فرزندان مبارزشان بر ضد تجاوز

  ران ـوكـوروي و نـيال امپرياليزم شـ سوس

  ادي آن رزميدندــي و خـقي پرچمـخل

  ان را فدايـيرين شـاي شـ و جان ه

  . ودند ـشور نمـردم و كـ آزادي م

     )رحيمه توخي (                                            

      

                                                                                                 داشتديا

 و " خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي " مسرور است كه موفق به تجديد چاپ ة اين اثرنگارند

  .شده است  )  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد  (رخواننده ترين پورتال نشراتي انتشار آن در پ

از سه دهه وقايع خونبار و فاجعه هاي انساني كه كه  (   گرانمايه كشور براي سهولت مطالعة عالقمندان

 ؛ ه داردادام ما به وقوع پيوسته و تا هم اكنون با حدت و شدت سرزميندر   توسط امپرياليزم جهانيبدينسو

     .پيشكش مي نمايم  وقسمت اين اثر را طي چندين بخش، ) دنبال مي نمايند مسئووالنه آن را

  )  كانادا–  تورنتو -  2012 مي 26 (   رحيمه توخي                                                                                

                                                     

  )اول ( فهرست  بخش 

  

  )سهيال دهماسي (  سخني چند در مورد خاطرات هشت سال پايــوازي   -* 

  يك اثر ماندگاراما دلخراش از يك خانم مبارز و   "خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي"  - *

    ) نقدي از داكتر مير عبدالرحيم عزيز(انقالبي  

  )كبير توخي  (  امة رحيمه توخي    شمه اي از گهن-* 

  )سروده اي از رحيمه توخي (   اميد به آزادي -* 

  .     در آمدي برموضوع- 1

   .     يورش خادي هاي شرفباخته به خانه ي ما و گرفتاري شوهر مبارزم-2

  .     ها نجات دادمي با تعهدي كه در برابر سازمان داشتم ، دو عضو آن را از چنگ خاد- 3

    .    دو مرد متدين كه در روز هاي بد مدد گار ماشدند  -4

  ــــــــــــــــــ

  بـخش  اول

    )1( قسمت 



  خاطـرات هشت سـال پايـوازي

                                                                                                                                                                                                                                                            )     رحيمه توخي( زنـدان پلچرخـي                                                                                                                                                                                                                

   
  

 

4 

  

  " خاطرات هشت سال پايوازي "سخني چند در مورد 

  

 شاعر آگاه و مبارز افغانستان، شرح خاطرات او "رحيمه توخي" نوشته "خاطرات هشت سال پايوازي"كتاب 
زنداني سياسي چپ در زندان پلچرخي افغانستان به عنوان يك ) كبير توخي( سالي است كه همسرش 8در 

  . محبوس بود
از بسياري جهات هم مفيد بود، و هم يادآور بسياري از ) به عنوان يك ايراني(خواندن اين كتاب براي من 

خاطرات تلخ سالهايي كه عزيزترين افراد خانواده ام در زندانهاي رژيم پهلوي و جمهوري اسالمي شكنجه و اعدام 
   . شدند

اشاره شده و از اين جهت كه ) هرچند مختصرأ(در اين كتاب به مسائل مختلف تاريخي و سياسي افغانستان 
  . خواننده كتاب را با وضعيت افغانستان در آن سالها آشنا ميكند، بسيار مفيد است

ه بررسي عالوه بر اين، در البالي صفحات اين كتاب با مسائل اجتماعي و فرهنگي متعددي آشنا ميشويم ك
به عنوان مثال موضوعاتي مانند مكر و حيله رژيمهاي . دقيق آنها نيز در فرصتهاي مناسب تر ميتواند مفيد باشد

ستمگر و مزدوران آنها و همينطور ترفندهاي امپرياليستها برعليه توده هاي زحمتكش در كشورهاي وابسته 
ي ارتجاعي مذهبي توسط رژيمهاي ضدخلقي به مانند ايران و افغانستان، ايجاد و رشد و گسترش فرهنگ ها

عنوان ابزاري براي ايجاد ناآگاهي در جامعه و درنتيجه متوقف كردن و به شكست كشاندن جنبشهاي 
آزاديخواهانه، چگونگي برخورد اقشار مختلف جامعه با حكومت و با زندانيان سياسي و خانواده هاي آنان، 

كه موجب صد چندان شدن رنجهاي زنان خانواده هاي (ي ضدخلقي گسترش فرهنگ مردساالرانه توسط رژيمها
، شيوه هاي مختلف و ابتكاراتي كه مردم آزاديخواه به كار ميبرند كه بتوانند در )زندانيان سياسي شده است

مقابله با سركوبهاي رژيم به يكديگر و به زندانيان سياسي و خانواده هايشان كمك كنند، برخوردهاي كثيف افراد 
 و وابستگان رژيم در حزب اللهي هاكه يادآور اعمال وحشيانه (ودفروخته با زندانيان سياسي و خانواده هايشان خ

، و نقش مقاومتهاي زندانيان سياسي در داخل زندان و خانواده هايشان در خارج از زندان در رشد )ايران است
بسياري از .  توضيح داده شده اند"رحيمه"ات آگاهي انقالبي در جامعه، جزو مطالب متنوعي هستند كه در خاطر

 و آنها رو در رو هستندمطالبي كه در اين كتاب شرح داده شده اند، مسائلي هستند كه مردم مبارز ايران نيز با 
در اين روزها كه مبارزات انقالبي توده ها در ايران روبه رشد است، بررسي بيشتر و دقيق تر هر كدام از اين 

  .ر استمسائل ضروري ت
رحيمه شعر بسيار زيبايي را نيز سروده كه در آن احساسات خود را در شب دستگيري همسرش و روزهاي 

مطمئنأ خانواده هاي زندانيان سياسي مبارز در ايران نيز چنين شبهايي را به خاطر . پس از آن شرح داده است
 و استثمار خورده شده بود، "شي استعماربه هر در و دروازه، مهر خامو" كه "شب هاي پر اضطرابي"مي آورند، 

اما ... "به هر دستي دستبند، وز زخم دستان گيرافتادگان، چك چك خون مي رسيد به گوش"شبهايي كه 
رحيمه مانند هر انسان مقاوم و مبارز ديگري، مانند خانواده هاي مقاوم زندانيان سياسي مبارز در ايران، از پا 
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به كوره راه خطير و " كه تنيده در تار و پود وجودشان، "همه داغ و با همه درد"ا با او نيز مانند آنه. نمي نشيند
  .  مي انديشد كه درنورديدن آن به همه زحمتكشان اجبار شده است"غبار اندود

  . رحيمه در خاطرات و در اشعار خود نويد اميد ميدهد، اميد به مبارزه و آزادي
 زوزه ميكشند، اما با استقامت "ر پيچ و تاب اش، گرگان خونين دهنكه در ه"او راهي را توصيف ميكند كه 

 . پيمود")اميد به آزادي(با مشعل رخشنده اميد "يك شاعر مبارز ميگويد كه بايد آن راه را 
با سپاس از رحيمه عزيز براي انتشار خاطرات و اشعار زيبايش، و با اميد به پيروزي زحمتكشان مبارز و 

 . فغانستان در سرنگون كردن رژيمهاي ضدخلقي و كوتاه كردن دست امپرياليستها از اين كشورهاانقالبي ايران و ا
 

  ي  سهـيال دهماس

   )واهاتحـاد زنـان آزاديخـ (يك تن از فعالين 
   9002 دسامبر 18
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    2012 / 5 / 30تاريخ                                              نقدي از داكتر مير عبدالرحيم عزيز

   

  "خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي"  

  اما دلخراش از يك خانم مبارز و انقالبي                                يك اثر ماندگار

          محترمه رحيمه توخي  

  
بعد . نب اهداء نموده است خواهر گرامي و  مبارز محترمه رحيمه توخي اثر برجسته و با اهميت خود را  به اينجا

 با همه ناتواني كه دارم آنرا نقد نموده  و مورد ارزيابي سوز الزم دانستماز مطالعه اين كتاب استثنائي و دشمن 
البته نقد من به هيچوجه نميتواند  ارزش معنوي اين اثر را بيان دارد  ، اما حد اقل خواهد توانست كه  . قرار دهم 

  .كاس دهد و هم ميهنان را به مرور آن ترغيب نمايد احساسات بنده را انع

كه اعمال دژخيمان   نخستين اثر در نوع خود است "خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي"
داشت ، از نظرگاه همسران اوز سوسيال امپرياليسم شوروي را در بر  كه تج1980خلق و پرچم را در دهة خونبار 

 نجيبي كه شوهران ، فرزندان و برادران مبارز و شجاع شان  در محابس وحشتناك ، مادران ، خواهران رزمنده و
تعداد كثيري از اين مبارزين با شهامت بوسيلة . نظام مزدور شوروي زجر و شكنجه مي شوند ، توضيح ميدهد 

ي ابد ان را براخاديست هاي وحشي و خلقيان و پرچميان شرف باخته سر به نيست شدند و فاميل هاي قرباني
دوري همسر عزيزش آقاي كبير توخي يكي از مبارزان ضد ارتجاع و ضد مؤلف سالهاي تار . داغدار ساختند 

سوسيال امپرياليسم  شوروي را كه در زندان مخوف پلچرخي عذاب مي كشيد با سحر كالم و قوت احساس به 
واقعاً تا لحظات مطالعة اين كتاب . د رشتة تحرير كشيده است كه قلب هر انسان با احساس را به لرزه درمي آور

من نمي دانستم كه همسران ، مادران  و خواهران مبارزين با شهامت ما در كدام كابوس هولناك  حيات پر از 
چيزي كه براي من ماية افتخار و مباهات است ،  روحيه تسليم ناپذيري اين . مشقت خود را سپري مي كردند 

 خاديستان هم نتوانست – پرچميان – كه حتي شيوة رفتار حيوان صفتان خلقيان پايوازان شريف و رزمنده بوده
هر سطر و هر صفحة اين كتاب هيجان انگيز معلومات بس مهمي دارد  كه .  ارادة قوي آنها را  درهم شكند 

ان ما متوجه مي شوند كه خواهر مبارز ما چه زجر هم ميهن.  مطالعة آن  را براي هم ميهنان حتمي مي شمارم 

اما همه فشار هاي نيروي اهريمني . هاي بود كه متحمل نشده و چه روزگار بدي نبود كه تجربه نكرد 

امت و دليري با شه . درهم شكند و  او را وادار به تسليم سازدشمن  نتوانست ارادة محكم  وي را د

 –بت شوهر مبارزش را كه در زندان مخوف  دژخيمان خلقي ، سالهاي پر مشقت غياخلل ناپذير 

  . خادي زير نظارت بود، پشت سر گذاشت و از آزمون تاريخ سرخ روي بدر آمد –پرچمي 

واقعاً كه مطالب اين اثر دلخراش  حوادث  ضد انساني  بي شماري را بازگو مي كند  كه هم ميهنان ما  بايد خود 
  .مق جنايات  نظام دست نشانده و مزدور سوسيال امپرياليسم شوروي پي ببرند اين كتاب را بخوانند تا به ع

 خادي پرده بر – پرچمي –براي بدست آوردن  رايگان اين كتاب با ارزش كه از جنايات هولناك سفاكان خلقي 

  .  تماس حاصل كنيد ) 7034554702( مي دارد، شما مي توانيد با رحيم عزيز به نمبر   
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           شمه اي از گهنامه زندگي رحيمه توخي

          
وي بعد .  دنيا آمده  بكابل در ،  خورشيدي 1322رحيمه توخي در ماه جوالي سال 

به خاطر عالقه مفرطي كه به مسلك نرسنگ ،   مكتب ابتدائيه و متوسطهةاز اتمام دور
در  و. مكتب نرسنگ كابل شد ؛ شامل  داشتمريضان كشورو خدمت مستقيم به 

به سمت 1342وي در سال  .    موفق  به اخذ  بكلوريا از آن مكتب گرديد1341سال
و مدت شش ماه .    آغاز  به كار كرد "علي آباد"اق جراحي شفاخانه   بزرگ تنرس  ا

 را موفقانه به پايان شناسايي سامان آالت طبي اتاق عملياتكورس تريننگ در رشته 
 رياست مؤسسات صحي علي  كورس روانشناسي، ماه9 گرفتن و عملياتاق ت كار در ا سال)7(بعد از .  رسانيد

 آرشيف " و"سرويس عقلي و عصبي" مديره عمومي  حيث به  پابندي و جديت دركار هايش خاطرآباد وي را به 
 سال در 9دت ـنان مـهمچ  .تـآن پست به كار پرداخال در ـ س10دت ـ كه م مقرر نمودند آن شفاخانه"طبي
در خدمت مريضان  مت نرسـ سبه " كلينيك شهري خيرخانه مينه "  پل باغ عمومي و "كلينيك مركزي "

   .   قرار گرفت
 استفاده از بورسهاي تحصيلي ايران غرض اخذ  ليسانس خواست با  مي كه1352 سرطان سال26نامبرده در

اين .   به وقوع پيوست ود خانو دا1352 سرطان26كودتاي ؛  نرسنگ از يونورستي تهران، عازم آن كشور گردد
 متعاقب  و ( شوروي سوسيال امپرياليزم و تجاوز ارتشكه زمينه ساز كودتاي بعدي [رويداد ناميمون و بد فرجام 

ن مانع عزيمت  وي به كشور ايرا ] به افغانستان گرديد )تجاوز مستقيم امپرياليزم جنايتكار امريكا وقواي ناتو  آن
  . شد 

 دموكراتيك "باند  كشور آن به مجوز شوروي و به كمك غير مستقيم 1357 ثور7 و منحوسكودتاي ننگين
  . رويكار آورد )  تره كي (   را به رهبري  كودن  سياسي  "خلق افغانستان

 به سبب عدم ) را كه كارمند رتبه چهار دولتي بود  توخي، رحيمه)خلقي ها  ( آدمكشان حزب حاكم
 ، "سرويس عقلي و عصبي" و " آرشيف طبي"، از پست  مديريت عمومي  شان منفوررش عضويت در حزبپذي

 پل "كلينيك مركزي"  دردهـليز  )فقط (  رهنمائي مريضان به كارطور جزائي را  وي،  عامدانه تنزيل مقام داده
  . شهر كابل،  توظيف كردند باغ عمومي

 افغانستان تجاوز ل امپرياليزم شوروي به متجاوز و اشغالگر  سوسيا، ارتش دوسال بعد از اين رخداد منحوس
 در رقابت خايني شيادتر، كه ( مشهور ميهن فروش  و كارمل مكار، شيادمسكو ،كاخ نشينان كرملين در . كرد

 جالد به كرسي  را به جاي امين)مكارتر و ميهن فروش تر از خودش ؛ يعني حامد كرزي از او پيشي گرفته است 
  . نمودند به اصطالح رياست جمهوري تعبيه

اداري ، فني و دولت دست نشانده در اوايل تجاوز،  با  مامورين و كارمندان  ، تكنوكراتها و  ساير  پرسنل 
 مدتي زود گذر  نمودند، براي گونه اي  نارضايتي شانرا  آشكار ميه  عساكر شوروي بطبي ، كه از تجاوز

 به حيث  نرس عادي در ارتباط با  را توخيمهيروي همين ملحوظ  رح. گرفت  را  در پيش " نرمش"تاكتيك

   
  1359 جدي  توخيرحيمه 
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 را  با تحمل چنين وضع  مختنق  )سـال 9 ( مدت  رحيمه.  ؛ گمارد  مركزي مريضان  كلينيكتداوي 
  .  سپري نمود - شد   ميش  اِعمال ا كه از جانب مزدوران روس بر وي و امثال- وحقارتبار 

 و مقاومت مسلحانه  آنان، كشور شوروي به افغانستان كه خيزشها ي مردم آزاده  از تجاوزهشت ماه بعد 
سبب  به - را جنايتكاران  حرفه اي خــاد اينجانب؛   را  شديداً  سراسيمه و هراسان ساخته بود آن كشورارتش

  .ند  سال زندان نمود16 دستگير  و محكوم به - )  ساوو ( پر افتخارعضويت در  سازمان 
 مي رزميد و در  مخفيانه ، امپرياليزم شوروي  سوسياله در امر مبارزه به خاطر آزادي كشور از سلطه رحيم

  .   ياري مي رساند؛ را كه خود يكي ازاعضاي فعال آن بود ) "ساوو" سازمان( اش  و سازمانمنمبارزه ، 
در گرماي سوزان و  نستان شهامت افغا، همانند هزاران زن دلير و با  و با همت ، مبارزاين زن  شجاع
و با تحمل قيودات و  مشقات ضد كرامت انساني،  به ،  با يك جهان  دلهره و تشويش  ،سرماي انجمادگستر

، در برابر  دروازه و ديوار  )  كبير توخي(ديگر از شوهرش ، يا لباس و يا كدام نشاني  يك پارچه خط خاطر 
   .      اگرآن را به دست آردتا .    مي ايستادفته ها ، ماهها و سالها مخوف پلچرخي ،  روز ها ، هسهمنا ك  زندان

 كه هم  اكنون در باز سازي بالك چهارم وبخشهاي تخريب [رحيمه روز هايي كه به سوي  زندان پلچرخي 
 مي شتافت ، ] كار شده  استه  دست ب امپرياليزم امريكا مستقيماً غارتگر و جنايتكار آن ارتش متجاوزةشد

 تا آندو  ، مي فشردرا ما دست هاي لرزان دو كودك  حيرت زده اين زن مبارز  .چار اضطراب شديدي مي شدد
شد ؛  برپا مي) در روز هاي پايوازي (  عمومي زندان پلچرخي ةاز ديدن هنگامه اي كه در صحن مقابل درواز

تران و  پسران ، خواهران و برادران ، ، دخ پايواز ها  مي ديدند كه چسان  مادران و پدران.  دچار هراس نشوند
، از گرفتن لباسهاي زندانيان  ، آنگاهي  كه دژخيمان اجير شده خانمها و ساير وابستگان و عالقمندان اسـيران

 بزرگ زندان مخوف ،كه  ة ناهموار  ميدان مقابل درواز زمينو بر.  ، فرياد مي  كشيدند كردند شان خود داري مي
چيغ ميزدند . ، چنگ مي زدند و آنرا بر سر و روي شان  باد ميكردند آن به مشام مي رسيد از بوي خون انسان 

 خلقي ها ، پرچمي ها  و به  جالدان خــاد  و ارتش اشغالگر روس، ننگ و نفرين  و  به.  و موي شانرا  مي كندند
جنايتكاران و جالدان حزب وابسته و به آرزوي بيرون  راندن امپرياليزم روس از كشور، و محكمه  . مي فرستادند 

را  لحظه اي  ناشي از مرگ زندانيان شانا ، فرس ، درد جانكاه و طاقت ) خادي ها - پرچمي ها - خلقي ها  ( اش
  .  دست فراموشي مي سپردنده ب

 " مصالحه ملي" كه به سبب[ مانند هزاران  زنداني سياسي  ، اينجانببعد از هشت سال انتظار  سر انجام ، 
 عفو "، مورد  به اصطالح  نصف  مدت  حبس شان را سپري كرده بودند،  گرباچف به  دولت پوشالي ةديكته شد

 بعد از مدتي ، من ، .گشتم  بر خانهبه ]   رها شدند ؛  و از زندان   آن دولت  مزدور و منفور  قرار گرفتند"
 7بعد از گذشت . شديم ده  ن  هـند پناهكشور   بهة مادختر شديداً هراسيدو  همسر با شهامت و مبارزم رحيمه

  .  سال اقامت در دهلي به كانادا پناهنده شديم 
 ، در جريان مبارزه بر ضد داشت، به ادبيات دري عالقه مفرط   كه از گذشته ها بدينسوهمسرم رحيمه

را بر ضد تجاوزگر ، آنان  ش را فرياد نموده ا رنجهاي مردموي  به شعر مقاومت روي آورد ، تااستعمار شور
  .   بيانگيزاند
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 كه بيان اش در  خود قصه اي دارد،  به كشور تجاوز ارتش شوروية در دور وي ةحريق  اشعار چاپ نشد
  .اين فشرده نگنجد 

بخش ( جلد دوم .  از طبع برآمد 2006جنوري سال   د ر  )"پيام آتشين"(  بنامنخستين دفتر  شعر  رحيمه

 2008 در اول مارچ " اتحاد زنان آزاديخواه" از انتشارات   ) " !اي زن  "( ان دفتر شعرش تحت عنو)اول 

 در " چريكهاي فدايي خلق ايران "از انتشارات  ) "! اي كارگر "(جلد سوم دفتر شعر وي . منتشر گرديد 
  .   از طبع برآمد و دردسترس  عالقمندان گذاشته شد 2008اكتوبر 

عنوان گرفته ، به همين زوديها منتشر ) "اميد به آزادي "(توخي كه آرزو مندم دفتر چهارم  رحيمه 

  .گردد

   )24-12- 2009 (كبير توخي                                                                                              
    

  

  ياد آوري الزم

  .است در چاپ دوم ويراستاري مجدد شده 

  

  

  

  

  

  

  ادامه دارد                       

  
  
  
  
  
  

 


