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  "خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی"
  يک اثر ماندگار اما دلخراش از يک خانم مبارز و اتقالبی

    محترمه رحيمه توخی
  

  
 بعد از مطالعۀ .  است نموده ء خود را به اينجانب اھدااھميت با برجسته و گرامی و مبارز محترمه رحيمه توخی اثر خواھر 

البته، .  اين کتاب استثنائی و دشمن سوز، الزم دانستم با ھمه ناتوانی که دارم آن را نقد نموده و مورد ارزيابی قرار دھم

حداقل خواھد توانست که احساسات بنده را انعکاس  اين اثر را بيان دارد، اما ارزش معنوینقد من به ھيجوجه نميتواند 

   .دھد  و ھم ميھنان را به مرور آن ترغيب نمايد

  

  نخستين اثر در نوع خود است که اعمال دژخيمان خلق و پرچم را در دھۀ "خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی"

 ه ورزمنديسم شوروی را در بر داشت، از نظرگاه ھمسران، مادران و خواھران  که تجاوز سوسيال امپريال١٩٨٠خونبار 

زجر و شکنجه می ناک نظام مزدور شوروی تدر محابس وحششوھران، فرزندان و برادران مبارز و شجاع شان نجيبی که 

 و پرچميان شرف تعداد کثيری ازين مبارزين با شھامت بوسيلۀ خاديست ھای وحشی و خلقيان.  ، توضيح می دھدشدند

 عزيزش ھمسردوری سال ھای تار لف ؤم.  ن را برای ابد داغدار ساختندباخته سر به نيست شدند و فاميل ھای قربانيا

ا که در زندان مخوف پلچرخی عذاب می ن ضد ارتجاع و ضد سوسيال امپرياليسم شوروی راتوخی يکی از مبارزرآقای کبي

ًواقعا .  به لرزه در می آوردتۀ تحرير کشيده است که قلب ھر انسان با احساس را کشيد با سحر کالم و قوت احساس به رش

ظات مطالعۀ اين کتاب من نمی دانستم که ھمسران، مادران و خواھران مبارزين با شھامت ما در کدام کابوس حکه تا ل

باھات  است، روحيۀ تسليم چيزی که برای من مايۀ افتخار و م.  ھولناک حيات پر از مشقت خود را سپری می کردند

ان ھم نتوانست ست خادي– پرچميان –ناپذيری اين پايوازان شريف و رزمنده بود  که حتی شيوۀ رفتار حيوان صفتان خلقيان 
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آن را ۀ ھر سطر و ھر صفحۀ اين کتاب ھيجان انگيز معلومات بس مھمی دارد که مطالع .  ارادۀ قوی آنھا را درھم شکند

درين جا صرف چند پروگراف اين اثر را نقل قول می نمايم تا خوانندگان به عمق .  می می شمارمبرای ھم ميھنان حت

  .جنايات مزدوران روس پی ببرند

  
  : لف می نويسدؤم
  

زمانی که باند وطن فروشان خلق و پرچم توسط کودتای ننگين به مجوز سوسيال 
ھمان آغازين دورۀ شوم  به قدرت رسيدند، از ١٣۵٧ ثور سال ٧امپرياليزم شوروی در 

و سياه و ننگين، گيروگرفت و تحقيق وشکنجه و اعدام و کشتار ھای دسته جمعی، ضبط 
، آغاز ...بيدفاع، و تجاوز به ناموس آنان و خانه ھا، غارت اموال مردم بيچاره و 

 لھر قدر توانستند فضای ھو.   ھا، بندی دار و يا عزادار شده بودندلاکثريت فامي...گرديد
 تا مردم سلحشور کشور بترسند و به پا نخيزند  اضطراب را در ميان مردم ايجاد کردندو

  .متوصل نشوندو مقاومت نکنند وبرای نابودی آنان و باداران روسی شان به اقدامی 
  

خانم درد کشيده محترمه رحيمه توخی به ارتباط جريان گرفتاری شوھر مبارزش محترم کبير توخی توسط مزدوران روس 

  :نده از کين و نفرت نسبت به نظام دست نشاندۀ شوروی چنين می نگاردکسوز دل و قلب آبا  

  
  

زمانی که باند وطن فروشان خلق  و پرچم  توسط کودتای ننگين به مجوز سوسيال 
 به قدرت رسيدند ، از ھمان آغازين دورۀ شوم ١٣٥٧ ثور سال ٧امپرياليزم شوروی در 

ت و تحقيق و شکنجه واعدام و کشتار ھای دسته جمعی، و سياه و ننگين، گير و گرف
؛ ...ضبط خانه ھا، غارت اموال مردم بيچاره و بيدفاع، و تجاوز به ناموس آنان و

  . آغازگرديد
بسان ساير محافل و گروه  ") ساوو"سازمان انقالبی وطن پرستان واقعی ( سازمان ما 

ر به خاطری آگاھی ھر چه زودتر ھا و نھاد ھا و سازمان ھا و احزاب آزاديخواه ديگ
 که متکی به عساکر اشغالگر -مردم از ترفند ھای اين مکاران دروغگو و وطن فروش 

 از طريق شبنامه، دست نامه و تبليغ مخفی گفتاری و منع اقوام و -شوروی بودند 
حزب دموکراتيک " خويشاوندان و ھمکاران  شان از شامل شدن به باند رو سياه 

 را بر حذر می داشت و ماھيت سياه استعمار  سوسيال امپرياليستی شوروی ، آنھا"خلق
 خود را در حمايت از منافع  -  با فريب و رياکاری -" صلح و سوسياليزم"را که زير لوای 

روز تا روز . خلق ھای جھان  قرار داده و به افغانستان تجاوز کرده بود؛ افشا می کردند
ھمچنان مبارزات ساير طيف . دتر و داغتر شده می رفتابعاد مبارزه ما وسعيتر و شدي

در آن ( مجموعه اين انرژی آزاد شده . ھای اجتماعی کشوربدينسان در حرکت بود
که به دايره  در بستر آگاھی دادن به مردم آزادۀ ما؛ يکی از عوامل عمده ای بود) شرايط 

پھنای بيشتر و  تجاوز؛و  خبيثۀ گير و گرفت، وبردن و کشتن و نابودن ساختن،و تعدی
ھر قدر توانستند . اکثريت فاميل ھا، بندی دار و يا عزا دار؛ شده بودند...بيشتری بخشيد

فضای ھول و اضطراب را در ميان مردم ايجاد کردند؛ تا مردم سلحشور کشور بترسند و 
صل بپا نخيزند و مقاومت نکنند، و برای نابودی آنان و بادار روسی شان  به اقدامی متو

ً مخصوصا فاميل و بستگان کسانی که بر ضد ،ھر روز و ھر شب، تمام مردم. نشوند
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و منتظر ھجوم  رژيم مزدور آگاھانه مبارزه می کردند، در خوف و ھراس بسر می بردند
 خادی ھای ...آن الش خواران پوزه خونين،  به خانه ھايشان و يا محل کارشان بودند

با . ملخ بدر و ديوار ما و ھمسايه ھای ما ريختندمزدور و شرف باخته مثال مور و 
روشنی انداز ھا ی دست داشتۀ شان بر باالی  ديوار ھای ھمسايه ھا و بام خانۀ ما سنگر 

شوھرم گفت چرا . از باالی ديوار کوچه ، خود را به صحن حويلی ما پرتاب کردند. گرفتند
چه می اندازيد؟ آنھا با سالح دست  از راه دروازه نمی آئيد که خود را از باالی ديوار کو

ھر اتاق رايکی بعد . بعد داخل  خانه ما شدند. را به خاموشی وادار ساختند داشته ما
ديگری پاليدند ؛ حتی دو طفلم را که در خواب بودند با خشونت  بيدارساخته واز جای 

ون درد بود و ًپسرم که شديدا گل. خواب شان پائين کردند وزير توشک ھايشان را پاليدند 
تب خيلی بلند داشت، از ديدن چھره ھای خشن آن دزدان در آن شب سياه، بشدت ترسيده 

ديدن تفنگچه و ماشيندار که بر شانه و کمر داشتند برای . و رنگ صورتش پريده بود
  .  سخت اضطراب انگيز و وحشت آور بود - آنھم در شب -اطفال خورد سال 

خرچ " کردن تمام اسباب و اثاثيۀ اتاق ھای ما ؛ حتی آنان بعد از تالشی وزير و رو
که در عقب حويلی قرار داشت و صندوق چوبی که ميانش  کتب درسی و مجالت " خانه

بود را نيزاز آن جا برروی حويلی کشيده ورق به ورق پاليدند ، تا اگر بتوانند اسنادی 
ًعدا تمام کتاب ھای ما و ب. بدست آورند که در محکوميت شوھرم بدرد آن مزدوران بخورد

ھر چيزی که بنام کاغذ در خانه بود؛ حتی نقشه ساختمان خانه و البوم فاميلی ما را ھم 
ومغرورانه به شوھرم . در خريطه ھايی که با خود آورده بودند ، گذاشتند و با خود بردند

 بگذاريد  که لباس خوابم را عوض: "شوھرم گفت" ُپيش شو که بريم : " گفتند که
در اثنای پوشيدن لباس قسمی که آنان .  من يک جوره لباس افغانی برايش دادم". نمايم

 چونکه  بعد از گرفتاری اعضای رھبری  بمن  " .تيلفون يادت نرود: "نشنوند برايم گفت
شوھرم ".  اگر مرا گرفتار کردند، تو برای دو نفر تيلفون کن که مخفی شوند : "گفته بود

چند  تابليت آنرا در قطی . را به وی بدھم " ميگرن"ند  تا دوای ضد با اشاره بمن فھما
بزودی از آن " مگرين"کوچک فلزی انداخته در جيبش نگھميداشت و در اثنای حمله 

استفاده می کرد، دوا را گرفته طوری برايش دادم که سگ ھای زنجيری و بوی کش 
توخی وقتی بند ھای . نبردندروسھا، که چھار چشمه ھم چيز را زير نظر داشتند؛ بوی 

ھوش کنی به خاطر واسطه و خالصی من : "بوت خود را بسته ميکرد به آھستگی گفت
برادرم صاحب منصب وزارت دفاع دولت " [؛ حتی به خانه برادرت!به خانه کسی نروی

يکی از آن سگھا با خشونت ]. دست نشانده روس بود که با وی رابطه خوبی نداشتيم
لحظه ای بسيار !" ا بند ھای بوت ات را بسته ميکنی؟ زود باش که برويم چر: "فرياد زد

به خاطر ضديتی و دشمنی خاصی که . نمی دانستم، شب است و يا روز.  درد انگيز بود
به مفھوم (اين مزدوران بی فرھنگ و خود فروش با سازمان ھای چپ انقالبی 

اشک در .  را نخواھم ديدداشتند، فکر ميکردم که ديگر ھر گز شوھرم) کمونيستی
دلم می خواست بر روی ھر کدام اين . چشمانم خشکيده و فرياد در گلويم گره خورده بود

ھر کدام شانرا بی ننگ و خود فروش و وطن فروش  وطن فروشان تف بياندازم و
؛ ولی از ھر کسی شنيده بودم که اگر با آنھا پر خاش و خشونت شود، در پيشروی بگويم

بعد از تفتيش و بررسی . فاميل دستگير شده را با قنداق تفنگ لت و کوب می نمايند
در يکی از جيپ ھايی که در  باردوم خانه، توخی را از دروازه حويلی بيرون بردند و

  .کوچه ايستاده بود سوار کردند
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ميھنان ما متوجه می شوند که خواھر مبارز ما چه زجر ھائی بود که متحمل نشد و چه روز گار بدی نبود که تجربه ھم 

.   را درھم شکند و او را وادار به تسليم سازدمحکم وی اھريمنی دشمن نتوانست ارادۀ ینيروفشار ھای اما ھمه .  نکرد

 –يابت شوھر مبارزش را که در زندان مخوف دژخيمان خلقی غ سال ھای پرمشقت ، با شھامت و دليری خلل ناپذير

  .آزمون تاريخ سرخ روی بدر آمداز زير نظارت بود، پشت سر گذاشت و   خادی –پرچمی 

  

  :در مورد حالت وحشتناک يک خانمی که شوھرش را اعدام کردند می نويسدخانم مبارز محترمه توخی 

  
ِبـگی کااليته، زندانی ته  : "که در ھنگام  شنيدن اين خبرزنان زيادی را در روز پايوازی ديده بودم 

، دچار شوکه و رعشه شده با تمام جانشان چيغ ]بگيراسباب واثاثيه ات را، زندانی ترا نيافتم"  [ُنيافـتـم
به ھر سو می دويدند، بر روی و . می زدند، چيغی که نه به آواز انسان و نه به آواز حيوان شبيه بود

با ناخن  جدار روی شانرا می دريدند، طوری که رده . موی شانرا می کندند . دندمی ز موی شان چنگ
بر زمين چرب و خاک . خاک را برسرشان باد می کردند . ھايی از  خون بر رويشان  نمايان می شد 

جايی که ھزاران  زن، به خاطر ( امين را می داد -مرطوب که بوی خون دوران کشتار ھای باند تره کی 
" وای از برای خدا. "؛ می افتادند)اعدام زندانيان شان توسط ھمين باند ، دچار ھمين حالت شده بودند

. داد و فغان و شيون وناله و نوحه سر می دادند. گفته سر و روی  خون آلود شانرا به خاک می ماليدند
عمق فاجعه ايرا که . ردچنان ماتم و محشری به پا می کردند که قويترين قلب ھا را به لرزه در می آو

باالی انسانھای مظلوم اين سرزمين آورده بودند گوشه ای آنرا در ھمين جا در برابر ھمين دروازه 
عمومی زندان  مخوف پلچرخی  ديدم که چگونه طفلی دو سه ساله ای از ديدن آن حالت مادرش ، يعنی 

چيغی که آن طفل  تا قبل از آن روز مادری که خاک و خون بر سر و رويش نشسته؛ مادری که چيغ زده؛ 
نشنيده؛ مويی که تا آن روز کندن اشرا نديده؛ گريه ای که تا آن وقت از وی نشنيده؛ به وحشت  افتاده از 

از ديدن چنين وضع عجيب، طفل چيغ می زد، و به شدت می . ًنزديک شدن به مادرش شديدا ترسيده بود
ر ھم کوبيده شده اش که حالت شبيه ديوانه ھای در زنجير ًگريست، نمی خواست به آغوش مادر شديدا د

؟ ...طفل فکر می کرد، مادرش، يگانه پشت و پناھش، چرا اينطور شده. بسته را پيداکره بود؛ باز گردد
ھراس طاقت شکنی . باديدن چنين صحنه ای رقت بار، ساير پايوازان ھمه در فکر زندانيان خود می شدند

" درآن لحظه ھای زمين سوز، اگر. حالت تھيج  به آنان نيز دست می داد. يددرسراسر وجودشان می دو
 در - به جرم آنکه آزادی را فرياد کرده بودند -نگريست؛ ما زنان افغان که گلوی اسيران ما " آسمان خدا

زير ساطور اشغالگران روسی و نوکران گوش به فرمان شان قرار داشت؛ خون گريستيم، خونی به رنگ 
  .به فکر ھمين واقعه و واقعات مشابه آن، شب تاريک و ديرپای را به  سر می رساندم.. . .اشک 

  
در قسمت يک شرف باختۀ به ارتباط روش ضد انسانی مزدوران روس با پايوازان و خواھر مبارز محترمه رحيمه توخی 

  :می نگاردچنين ی مسلکاين مھين فروش و نيرنگ نام حشمت کيانی با اظھار نفرت از عملکرد ه خادی ب

  
 اعتصاب بسيار شديد و گسترده ای را در زندان ١٣۶١زندانيان درماه جوزای سال

پلچرخی سازماندھی  نمودند که سبب بلند رفتن  مدت حبس شماری از آنھا  و لت و 
کاربرد ھر نوع فشار و  ِ ضرب و شتم و  اعمال نظم و دسپلين نھايت شديد و،کوب

از جمله محروم ساختن زندانيان از ديدن پايوازان شان [ ی آنھا تضييقات غير انسانی باال
وقتی ما . گرديد، که اين حالت مدت چند ماه ادامه يافت] و قطع مواد خوراکی برای آنھا 

. کم و بيش از اين واقعه خبر شديم، به تشويش زياد افتاديم) فاميل ھای زندانيان (
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ی ما چه گذشته ، آيا زندانی ما در اين اعتصاب ھرکدام در فکر اين بوديم که باالی زندان
. که گفته می شد در نوع خود بيسابقه  بوده است، زخمی شده، و يا از بين رفته است

ھفته اول بعد از اعتصاب که درزندان پلچرخی رفتيم، سربازان در سرک عمومی  زندان 
ئين شدن پايوازان پلچرخی ايستاده بودند و به موتر ھا امر توقف می دادند، و از پا

پايوازان را اجازه " مراد خانی"در ھفته ھای  بعدی از لب دريای . ممانعت می کردند
ما به : "درايور موتر  به پايوازان می گفت. نمی دادند که  به موتر پلچرخی باال شوند

طرف زندان پلچرخی نه می رويم، از پل به آنطرف اجازه عبور و مرو  به کسی نمی 
چند ھفته بعد  اجازۀ رفت و . ا از آنجا دوباره به خانه ھای خود بر می گشتيمم".  دھند

 به سبب اينکه  از دو راھی پلچرخی برای برخی پرسنل زندان  .آمد به موتر ھا داده شد
تمام شده، با " احضارات" که موتر نداشتند پياده رفتن مشکل بود، ما فکر کرديم که 

!" . احضارات است : " وقتی به آنجا رسيديم باز ھم گفتند.ھمين اميد روانه زندان شديم 
بندی ھای ما به يک جوره لباس مانده تا چه وقت ما بيائيم و : "پايوازان گفتند

  بخاطری که  در آنجا سر و صدا خلق نشود صاحب منصب ای آمده و چنين "برگرديم؟
برويد ھمگی تانرا توسط شما به صدارت ]  تاريخ آن بيادم نمانده ... [در روز : "گفت 

 از گفته  ".موتر ھا اينجا می آورند، از اين ببعد پايوازی به ھمين ترتيب اجرا می شود
روز تعيين شده فرا .  اين جالد ھمه آرام شديم و  بجانب خانه ھای خود  روان گرديديم

: دعسکر ھا می پرسيدن. کاال و غذای زيادتر گرفته به طرف صدارت روان شديم . رسيد 
برای ما در پلچرخی  گفتند که از اينجا توسط : " ما می گفتيم" برای چه اينجا آمده ايد؟"

تا . عسکر ھا می خنديدند و می رفتند . "موتر ھا پايوازان را به زندان پلچرخی می برند
ھمشيره ھا از اينجا برويد  تمام سرک و پياده رو را بند ": اينکه يک نفر آمد و گفت

ھمه " . شما را کسی به زندان پلچرخی برده نمی تواند  برايتان غلط گفته اند . ساخته ايد
می رويم : "زن ھای چادری دار گفتند. لعن و نفرين سر داديم. به شور و ھيجان افتاديم

سنگ به گوشه ی چادری خود جمع می کنيم  تمام شيشه ھای صدارت را می شکنيم  ھر 
ًجواسيس شان که در ميان پايوازان بود فورا " زادچيزی که باالی ما کردند دست شان آ

آمر صاحب شما را خواسته : "يک نفرعسکر آمد و گفت. ازموضوع به خاد اطالع دادند
با آرامی داخل صدارت شويد از شما نام نويس می کند و بعد شما را برای پايوازی اجازه 

 با خوشحالی بکس ھای  سنگ ھای دست داشته را دور انداختيم و- زن ھا -ما " می دھد
خادی ھا، ما را به اتاق انتظار رھنمائی .  سنگين خود را برداشته داخل صدارت شديم

 بعد يک خادی آمد و ازھر پايواز خواست که اسم و ولد  .باالی چوکی ھا نشستيم . کردند
بندی  وبالکی را که در آن زندانی  اش قيد است؛ ھمچنان اسم خود و ولديت اشرا نيز 

وقتی نوبت به آخرين . ھمه با بی صبری انتظار تمام شدن لست را می کشيديم. ويدبگ
 خادی موصوف مشخصات زندانی و پايوازش را از وی پرسيده آنرا در ،پايواز رسيد

کس ديگر :  " ًلست دست داشته اش درج نمود، بعدا با يک نوع دلسوزی پرسيد
تغيير کرد و با تحکم و خشونتی که وفا ً چون صدای نشنيد، دفعتا لھجه اش   ."؟نمانده

ھمۀ تان از ھمين جا  : "داری اين سگ را در برابر صاحب روسی اش نشان می داد گفت 
اگر کوچکترين حرکتی بکنيد ! ًبدون کدام سر و صدا مستقيما به طرف خانه ھايتان برويد

ھمه  پريشان  ما "  زود باشيد برويد پشت کارتان. جزای آنرا بندی ھايتان خواھد ديد
شده و از فريبی که اين شيطان ما را داده بود به حيرت شديم و خود را تحقير شده 

با نفرتی که بر سراسر وجود ما مستولی شده  بود، بر سطح اتاق تف .  احساس نموديم 
اين . انداخته  آن النه  جواسيس روس را ترک نموده  بسوی خانه ھای خود روان شديم
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بود که بار دوم چھره کثيف او ) حشمت کيھانی(باز و شرف فروخته وطن فروش نيرنگ 
اين جالد خاد و جاسوس رسوا  زمانی که از کانادا اخراج شد به  کشور . را ديده بودم 

  !نفرين ابدی نثار اين مزدور بی ننگ باد . ھالند رفت و در آنجا بمرد
  
  

خود اين کتاب را بايد شماری را بازگو می کند که ھم ميھنان ما  اثر دلخراش حوادث ضد انسانی بی مطالب اين ًواقعا که 

دست آوردن ه  برای ب.  به عمق جنايات نظام دست نشانده و مزدور سوسيال امپرياليسم شوروی پی ببرندتابخوانند 

انيد با رحيم  خادی پرده بر ميدارد، شما ميتو– پرچمی –رايگان اين کتاب با ارزش که از جنايات ھولناک سفاکان خلقی 
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