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     به جـاي مقـدمـه

  

 اينجانب  نداـرات زنـخاطرم كه از انتشار جلد اول از رفقاي گرانقدر ، دوستان عزيز و خوانندگان محت

  .استقبال درخور توجه نمودند ؛ بدينوسيله ابراز امتنان و سپاس بي پايان مي نمايم 

پيام "كه مشتمل بر پنـج بخـش مي باشد ؛ قبالً در وب سايت هاي) جلد اول  ( "خاطـرات زنـدان"

چريك هاي  (  com .siahkal.www://httpو  "پيام فدايي"و org.payameazadi.www "آزادي

 قرار  دسترس عالقمندان منتشر شده ؛ همچنان به صورت كتاب ، چاپ و در" بابا "و  )فدايي خلق ايران 

  .گرفته است 

 " خاطرات زندان " اولنشر جلد درد و شريف كشور از رفقاي مبارز و دوستان گرانمايه و خوانندگان با

چنان به گرمي استقبال نمودند كه بر توانمندي و نيروي اين قلم در امر تداوم نگارش بخشهاي ديگر خاطرات 

اين .  ياد نمايم ميرعبدالرحيم عزيز انديشمند  گرامي داكترجا دارد كه در همين ارتباط از . زندان افزودند 

كه بار ( اي تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي به افغانستان تا هم  اكنون  روز هاوليننويسنده ، شجاع و مبارز از 

، درامر ) ديگر  مردم و كشور توسط امپرياليزم جنايتكارو غارتگر امريكا و شركايش به خاك و خون كشيده شده 

  باند روشنگري وافشاء گري به خاطر رهائي ميهن از چنگال متجاوزين و وطن فروشان  خلق و پرچم و خاد و

هاي جنايت پيشه و رهزنان اخواني و شبكه هاي اطالعاتي كشور هاي امپرياليستي آثاري زياد نوشته اند ، و با 

گام هاي استوار و قلم توانا در اين راستا رزميده ، و طي سه دهه ، ده ها مقاله پژوهشي ، تحليلي و افشاء گر 

تي را در رابطه با رخداد هاي خونين افغانستان ترجمه  اطالعا- شان منتشر شده ، همچنان مطالب مهم سياسي 

 اينجانب تحت "خاطرات زندان"يك نوشته شان در رابطه با انتشار جلد اول . نموده و به دست نشر سپرده اند 

 آزاد - افغانستان آزاد  "درپورتال ) 11/11/2009(به تاريخ  ) "خاطرات زندان كبير توخي "( عنوان 

 خاطرات هشت سال پايوازي زندان "همچنان نقد و نظر داكتر صاحب عزيز بر .  شد  منتشر" افغانستان

خاطرات هشت سال پايوازي زندان پلچرخي يك اثر ماندگار اما  "[  ، تحت عنوان رحيمه توخي از " پلچرخي

رتال به   در همان پو2010/ 5/ 30به تاريخ  ] " دلخراش از يك خانم  مبارز و انقالبي محترمه رحيمه توخي

. دست نشر سپرده شد ، كه شماري از  خوانندگان با درد تقاضاي دستياب نمودن آن اثر را از وي نمودند 

 از ناشر آن به دست  را" خاطرات هشت سال پايوازي "داكترصاحب  مير عبدالرحيم عزيز  تعدادي از كتاب 

 توخي و من از نويسنده فروتن ، ژرف انديش رحيمه.  آنها را طور رايگان به دسترس عالقمندان  گذاشتند آورده

خاطرات هشت سال پايوازي "( و شناخته شده كشور داكتر صاحب عزيز به خاطر نوشتن نقد و نظرش بر كتاب 

و زحمت توزيع آن  به عالقمندان ؛ ابراز امتنان و قدرداني  نموده ، در امر خطير مبارزه بي امان عليه  )  "

  .يشان  توانمندي و توفيق بيشتر از پيش مي خواهيم دشمنان مردم و كشور برا

  :  اينك قسمتي از نقد و نظر شانرا در اينجا نقل مي نمايم 

 جنبش چپ ضد ي انقالبني از مبارزيكي ،ي  توخري كبي آقاي بقلم توانا خاطرات زندان پلچرخي«

 به ني منتظرة خانرهي را  در آن ذخي روزگار سخت آقاي توخي  ...ي  به رشته تحرير در آمده   شوروسمياليامپر
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 و فشار ها امي ا  كه باوجود گذشتنمي بي مني را دري توخي آقاي و دماغي فكري من توانمند... اعدام  گذشتاند

ه  روان باني و بوهي زندان را با شوقايع  ترين و دردناكني، توانسته است كه  مهمتر   زندانيو زجر و شكنجه ها

 ماني است كه دژخي انسانري بكار برد روش غة نشاندهنديلف مبارز بخوبمؤ حاتيتوض... « ؛  » اوردي كاغذ بيرو

 مقاومت را در آنها ية تا روحكردندي شان بر مردم اعمال ميران روسا بادية به توصيخاد - ي پرچم -يخلق

 عملكرد ء جزديتهد و بي  زجر و شكنجه، فرل،يبكار برد چال و ح.  دن سرانجام نابود شان سازايمنهدم سازند و 

 ة به بهانكاي امرسميالي آن توسط عمال امپرگري هشتاد  بود كه امروز هم نوع دة در دهي شوروةنظام دست نشاند

 حقوق طرفي بيسازمان ها. شودي مخوف افغانستان بكار برده ميدر زندان ها " و حقوق بشريدموكراس" ميتعم

 هناني مهم« ؛ »  . شان پرده برداشته استي و نوكران داخلانيكائير املهي وحشتناك بوساتيارتكاب جنا بشر از

 هم ي و پرچمي انسان كشان خلقاحت ؛ كه دي ببري پي توخي آقاي و دشمن شكنيمرديشما  خوب به پا! 

 نمونه ي توخي روش آقانيا.   سازندميدار به تسلا بشكنند و او را وي و مقاومت را در ويداري پايةنتوانستند روح

 ي وجب هم از جانفشانكي وطن كردند و اموس ني است كه جان و خون خود را فدايني راستوني  از انقالبيا

 ».  عقب نرفتندشي خوي و راه مبارزاتي انقالبيها

و منتقد پژوهشگر با پذيرش مسئووليتي كه در قبال افشاء جنايتكاران متجاوز به كشور تعهد مندانه متقبل شده 

 :ش چنين مي نويسد است ؛ در اخير نقد

  بكاهم و ي توخريخاطرات زندان كب  كتابي اصلتيفي، از ك  متعددي آرزو ندارم با  نقل قول هامن«  

 كتاب  را باز كنند،  به ني ما اهنانياما معتقدم كه اگر هم م.   خود را به خورد هموطنان بدهميابي  ارزةوشي

 دي باتيدر نها.   مطالعه  خواهند كردا تمام آنري با دلچسپ وري خواهند برد و تا اخي با ارزش آن پاتيمحتو

 نهي است كه بر فرق ميگري محكم دـة ضربكي ـي توخريخاطر نشان سازم كه كتاب خاطرات زندان كب

 از گذشته شي روس را ب نشانده نظام دستي ضد ملتي و هودي آي فرو  مي خاد- ي پرچم- يفروشان خلق

 .»   .كنديافشاء م

خاطرات  زندان از مدت ها قبل بر روي ) بخش ششم ، هفتم ، هشتم ، نهم و دهم  (  بعدي بخش هاي

 در يك ة مذكورمجموعه منتشر شد.  بر قرار گرديده است "پيام فدايي" و " پيام آزادي"صفحات وب سايت 

ش گرديده  را احتواء نمود كه آنهم از طريق هر دو وب سايت فوق پخ"خاطرات زندان" ) جلد دوم(  فايل

  . ومتعاقب آن درشكل كتاب  چاپ و به دسترس عالقمندان قرار داده خواهد شد . است 

خطا ها و كمبود هايي تايپي  مشاهده ،  ) "خاطرات زندان" ( جلد دوم ) دهم الي ششم ( در بخشهاي 

ندان  ياد مانده ها و  به خاطر رفع اين نقيصه و بعضي نكات تحرير ناشده  كه در ابتداي نگارش خاطرات ز شد  ،

ياداشتهايم را بنا بر معاذير صحي به دو بخش مهم و مهم تر تقسيم نموده بودم  تا آنچه  از اولويت بر خوردار 

است هر چه زودتر به دسترس هموطنان  قرار بگيرد ، تا نسل جوان كشور كه در آن شرايط دهشتبار نمي 

وقتي كار جلد اول و دوم خاطرات .  ها چه جانوراني بودند زيستند ، بدانند كه خلقي ها پرچمي ها و خادي

 به دسترس خوانندگان گرامي قرار داده شد "پيام فدايي" و "پيام آزادي"زندان تكميل گرديد و در سايت هاي  

 و ، مسئوولين خاد ، عده اي از تسليمي ها را  واداشتند  تا بر عليه اين قلم  تبليغات مغرضانه  به راه انداخته 

 سياسي كه گويا نوشتة من در مورد آنها نادرست  -عده اي ديگر به خاطر حفظ ظاهر و ديد انحرافي ايدئولوژيك 

 تا بدين وسيله از يك طرف ضعف هاي خود را بپوشاند و كارنامة ننگين   ،و داوري ام در مورد شان  نا وارد است
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ي جالدان زندان و خاد آبرو كمايي كنند تا هدف خاد داخل زندان خود را مخفي نگهدارند و از جانبي ديگر برا

 كه در مورد  رابر آورده گردد  كه اگر تسليمي هايش ضعف هاي خود را پايداري وانمود كنند و قسمت هايي

 ساقط سازند ؛ خاد و مسئوولين زندان تمام " اعتبار" گويا از ،آنان و كارنامه هاي  ننگين شان نوشته شده است

 سوال ببرند كه گويا آنان شكنجه گر نبوده و برخورد شان با زندانيان كامالً  انساني بوده است ، لهذا كتاب را زير

ناگزير گرديدم  كه در پارة موارد به تشريح و توضيح جزئيات بپردازم كه در هر دو جلد مواردي وجود داشت كه 

داشت هاي   كمبود ها تمام بخشها را با يادتفسير بيشتر مي طلبيد ؛ روي اين منظور  به خاطر رفع كاستي ها و

آن بخشي يادداشتها كه در ابتداء  به نشر نرسيد ، جزئياتي را در خود داشت  كه از آن به .زندانم  مقابله نمودم 

را دوباره ] 10 - 6بخش [ و جلد دوم  ] 5 -  1بخش [ روي اين منظور جلد اول . سادگي نمي  شد گذشت 

   . نمودم خواني و تصحيح و تكميل

دوست فروتن و رفيق  " جنبش دموكراتيك نوين افغانستا ن "  دليرخوشبختانه يك تن از رزمندگان

 ) دوم جلد (قبول زحمت فرموده ، نه تنها در باز خواني ، تصحيح و ويراستاري )  احمد پوپل(  گرانقدر

 را نيز به اتمام رساند كه اول جلد -تجديد چاپ  - مسئووالنه سـهم گرفت ؛ بلكه كارتصحيح و ويراستاري 

  .  منتشر گرديد " آزاد افغانستان–افغانستان آزاد  "  و پورتال"پيام آزادي"چندي قبل در وب سايت 

 پربارش را در زندان هاي وزارت  مبارزاتي و اين رفيق گرانمايه  مدتي از عمردر خور ياد آوري است كه 

نجه هاي وحشيانه خلقي هاي كودتاچي پيروزمندانه سپري ، در زير شك داخله ، صدارت و زندان پلچرخي

 كه  بعد از فراغت از فاكولته اقتصاد و مدتي كار -  ) حميد پوپل ( برادر مبارزش  ،با تأسف زياد. كرده است 

 امين  توسط جالدان  اكسايي گرفتار گرديد ، -در وزارت ماليه ، به خاطر مبارزه سازمانيافته عليه دولت تره كي 

پرچمي چنان وحشيانه شكنجه شد  كه قلب  -در جريان تحقيق  توسط مستنطقين شكنجه گر خلقي  و

پرآرزويش در جريان شكنجه از حركت باز ماند و به جاويدانگي پيوست ، ياد اين مبارز تسليم ناپذير و 

   !حماسه آفرين جنبش انقالبي كشور گرامي باد 

 احمد پوپل ، در رابطه با وي ، و برادر زنده يادش در اين جا مد اين قلم  مغاير ميل و رغبت رفيق ارجمن

به هر رو ، به خاطر اين همكاري رفيقانه در امر نشر  تجديد چاپ جلد اول و تجديد چاپ جلد . تذكراتي دادم 

 مي   رفيقانه از وي ابراز امتنان- كه يـاد آوري آن را در اينـجا الزم نمي ديد - "خاطرات زندان"دوم كتاب 

  . نمايم 

   

  : يك رفيق طي بحثي اظهار داشت 

  

 فقيد داكتر عبدالرحمن محموديدوكتور حسين بهروز  در رابطه با   ) 2009 جون 4مؤرخ (  نوشتة « 

در  به دست نشر سپرده شده  ، " دانش نامه ي آريانا "درسايت ) آزاده اي بر بلنداي معرفت و شجاعت ( به نام 

توفاي ديگري محتوي عدم مراعات س رسالة م)داكتر محمودي فقيد  ( وي ": مده اخير نوشته وي چنين آ

 معاون رئيس جمهور امريكا به نكسنحقوق بشر در افغانستان در محبس نوشته بيرون فرستادند هنگامي كه 

 نبشته كردند اين كه در نمايندگي سازمان ملل متحد در كابل كار مي” ماگه رحماني “مادرافغانستان دعوت بود 

   و مفتنحال همين نوشته را يك شخص خود غرض . " وي رسانيده را در شب مهماني نكسن در آن سازمان ب
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به منظور ايجاد آشفته فكري در اذهان نسل نو منتشر نموده ) در رابطه با بحث هاي خود ( در يكي از سايت ها 

  » اگر ميسر باشد قدري بيشتر بنويسيد  " مادر ماگه رحماني "است ، رفقا از شما مي خواهند تا درمورد 

مراجعه  )  ب- 3 ( بخش هشتمبا تشكر از ياد آوري اين رفيق همرزم ، پژوهشگران ارجمند لطفاً  به توضيح 

  .نمايند 

  :ياد آوري الزم 

اطر نشر اين قلم را به خ) تلويحاً در نوشتار، يا تيلفوني و يا با پيام شفاهي ( به چند تني كه  به اشكال مختلف 

كـاروان پر تـوان و پر بـار كـار و پيكار : ، خاطر نشان مي سازم  مورد تهديد قرار داده اند"خاطرات زندان"

 بي - چون گذشته ها - و سـاير رفقـاي همـرزم ، كوره راه هاي پر پيچ و خم مبارزه را ) نوعي ( مبارزاتي من 

 كه افشاء بي امان و بي رحمانه  خلقي ، -مبارزاتي مان هيچ  پـارس و قـوله اي سـد راه . هراس مي پيمايد 

دست خون آلود   بوسيدنكه[ پرچمي ، خادي ، عوامل المخابرات العامه ، تسليمي هاي  بي حيا و رسوا  

، و نفوذي هاي تا كنون  ] را در زمان رياست جمهوري اش ماية سرفرازي خويش مي شمارند جالد خاد

ش چـپ انقالبي كشور ،  و ساير جنايت پيـشه هايي كه درحـوزه  فرهـنگي با افشـاء  نشده در داخل جنب

گفـتار و قـلم ، و يا مستقيماً در خدمـت ماشين جنگي امپرياليزم جهاني به سر باندي امپرياليزم جنايتكار و 

دالت ع"داخته از غارتگر امريـكا  قرار دارند  ؛ همچنان آناني كه از راديو هاي امپرياليستي به فريب مردم پر

به   ستايش  نموده و تجاوز قواي ايساف را بر افغانستان قانوني خوانده آنرا مورد تأئيد قرار مي دهند و"اسالم

       ◙ . اين قلم  مذبوحانه تالش مي ورزند ؛ نخواهد شد ) "خاطرات زندان " ( "  بي اثر ساختن" به اصطالح خاطر

   كبير توخي                                                         

   )  ] 2011جنوري 14( تاريخ انتشارقبلي                    [  

  ) ] 2012 جوالي 16(  فعليتاريخ انتشار [                    
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   مبارزو رفيق دلير  اين- علي مشرف نقد و نظر  از با تشكر

  

فهم  ناكافي ام از فن نگارش ،  . من نويسندة حرفه اي و چيره دست نيستم  به جاست ، هرگاه تذكر بدهم كه

براي  -  من جمله - را  مخاطرات زندان جلد اول از همين سبب بخش هاي از  است ؛ بوده هابا كمي ها و كاستي توأم

تأكيد مي مواره ه بر نوشتن خاطرات زندانم همانند ساير رفقا كه(  تاريخي – پژوهشگر مسايل سياسي   رفيقاين

در جلد اول درج نموده  از خاطرات زندانم را شنظر  وكه نقدجا داشت  . فرستادم  غرض ويراستاري ) ورزيد

   .د ـگرديمانع  ف كه مشكل تخنيكيـبا تأس  . مي نمودم  گرانقـدرپيشكش خوانندگان

   توخي.  در ذيل تقديم مي شود  )مشرف ( د   ارجمـنرفيق رـد و نظـ اينك نق                                        
     

  

  

  

  يـرخـدان پلچـرات زنـخاط

 و يا

  اقامة دعوا عليه روس اشغالگر و نوكران زرخريد آن

  رف ـي مشـعل

         )2012جوالي 14(

  

گستردگي ابعاد جنايت روسها و نوكران شان طي دوران حاكميت آنها در افغانستان، تالش فعلي رهبران و 

 ساله حاكميت آنها و از همه 14جنايتكاران مربوط به خلق و پرچم جهت وارونه نشان دادن تمام وقايع ساير 

مهمتر فقدان نوشته ها و آثاري كه بتواند در آينده و براي نسل هائي كه در شرايط دهشتبار حاكميت آنها 

 واقع شده ضمن آگاهي كامل بر نزيسته و حيات تحت حاكميت آنها تجربة مستقيم شان به شمار نمي آيد، مؤثر

ابعاد آن جنايت ها و نفرت از مسببان آن، به حارسان ميهن و خون هاي پاك آنها ارج و احترام قايل شوند، يكي 

از داليلي بوده و مي باشد كه هرگاه با شخص صاحب قلمي كه رنج آن دوران را تحمل نموده مواجه شده ام، 

دست گرفته، با بيان زندگاني رقتبار و هراسناكي را كه پشت سرگذاشته، به  قلم به وي خواسته ام تاهميشه از 

  .عالوة بيان سرگذشت خودش، جنايتكاران را نيز افشاء نمايد

 "توخي"بر همين مبنا وقتي به كانادا آمدم و با شاعر، نويسنده و مبارز دراك و نكته سنج، رفيق ارجمندم

با آن كه ايشان در همان اولين باري . اضا را با ايشان نيز در ميان گذارمآشنا شدم، به خود اجازه دادم تا عين تق

كه از نگارش خاطرات زندان صحبت به عمل آمد، عزم شان را در قسمت انجام آن امر با قاطعيت بيان داشتند، 

بول خطر  در تمام دوران زندان، با ق"توخي"مگر وقتي بعد ها به اساس ارتقاي شناخت، مطلع گرديدم كه رفيق 

 كه دست درازي در سرودن شعر و نوشتن نثر "رحيمه توخي"جاني براي خود و همسر فداكار و مبارزش رفيق 

دارند، به صورت مرتب يادداشتها و مطالب را به شكل كتبي و شفاهي از زندان انتقال داده و تمام آنها نه تنها با 

 "توخي"تنظيم و يا تحرير گرديده بلكه ، شخص رفيق خروج از زندان در اولين فرصت از طرف آن خانم مبارز، 
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هم، بعد از رهائي از زندان، قبل از آن كه گذشت روز گار بربرخي از خاطره ها گرد فراموشي پهن نمايد، با تكيه 

داشتهائي كه از داخل زندان فرستاده بود، استخوان بندي و ستون فقرات خاطرات زندانش را آماده نموده  بر ياد

  .هايم بيشتر افزوده و حتا مشكالت صحي اين رفيق رزمنده را نيز به حساب نياوردم بر تقاضااست، 

 با فراهم نمودن تمام مواد الزم، كار روي تحرير "توخي"اينك از صميم قلب خوشحالم كه سرانجام رفيق 

ولت دست نشاندة خلق و خاطرات زندان شان را كه در واقع مي تواند، به مثابة اقامة دعوا و اعالم جرم عليه د

  .پرچم و ارتجاع سياه باشد، تهيه و آمادة نشر نموده اند

داشتها را قبل از نشر ديده ام به داليل آتي مي توانم به  اين قلم كه شامل يكي از محدود كساني ام كه ياد

و قابل اعتماد در جرأت بنويسم، كه اين خاطرات در نوع خود اگر نگوئيم بهترين و يا يگانه اثر به درد بخور 

  : زمينه است، به يقين مي توانيم بنويسيم كه يكي از بهترين ها در نوع خود مي باشد، زيرا

با وجودي كه خاطره نويسي در زبان دري و در تاريخ كهن كشور يكي از منابع موثق جهت تدوين مطالب 

ي را مي توان سراغ گرفت كه برگي از تاريخي به شمار رفته و از سابقة بس طوالني بر خوردار است، و كمتر كس

 ويا "سفرنامه اش"تاريخ درخت پر بار ادب و فرهنگ اين كشور چيده باشد و با نام هائي چون ناصر خسرو و 

 كه بيشترين بخش آن "واقعات شاه شجاع" و يا "تاريخ احمد شاهي نوشتة آقاي حسيني"كتب تاريخي چون 

 سالة خاندان جبار نادري، به همان 50شته باشد، مگر با آنهم حاكميت به قلم خود وي نوشته شده، آشنائي ندا

ساني كه در ساير زمينه ها، رشد طبيعي نيروهاي مولدة كشور را سد نموده از شكوفائي فرهنگي در آن جلو 

گيري مي نمود، در زمينة نگارش خاطره ها و يا سفر نامه ها نيز نقش منفي مفرط خويش را بازي نموده تا 

  . زندگاني مي نمودند، به بيگانگي سوق داد20ودي چنين امري را نزد نسلي كه دراواسط قرن حد

اگر خواسته باشيم عمق فاجعه را در اين زمينه بيشتر بنمايانيم به جرأت مي توان نوشت كه خاندان جبار 

حاكم ساختن فضاي نادري با تمام قوا كوشيدند تا از رشد و گسترش فرهنگ كتبي جلو گيري نموده، حتا با 

  . همان فرهنگ شفاهي را نيز از رشد و بالندگي باز دارد"ديوار ها موش دارد و موشها گوش"

مگر از زماني كه نوكران زرين قالدة روس، كشور ما را در گرداب حوادث ملي و بين المللي پرتاب نمودند و 

يدند، قلم به دستان اعم از جنايتكاران و به دنبال آن ميليونها تن افغان از كشور راهي ديار پناهندگي گرد

 و يا هم كفتار دهن دريدة اخوان و به همان سان، بيروكراتهاي فاسد سلسلة  خادي–  پرچمي- خاينان خلقي

نادري، از امكانات خارج كشوري بهره جسته، به مانند ساير مود هاي فراگير و زود گذر، خاطره نويسي نيز به 

قدوس " گرفته تا "دستگير پنجشيري" كه رهبران جنايت پيشة خلق و پرچم از مود تبديل شده، همه ديديم

، "رشتيا"، "حق شناس" و يا هم "نظيف اهللا نهضت" و يا "نبي عظيمي" گرفته تا "كشتمند" و از "غوربندي

  ديگر از عوامل ارتجاع و استعمار زير عنوان نگارش خاطره، تحريف و باژگون سازي تنهاده ها و "مجددي"

تاريخ را به مثابة هدف قرار داده، يكي پشت ديگري اراجيف و دروغنامه هاي شان را به نشر سپردند، در اين 

ميانه يگانه نيروئي كه بيشتر از تمام نيروهاي ديگر قرباني داده و باز هم بيشتر از همه، چيزي براي راست گفتن 

در زمينه نخورده بود، بناء يكي از داليلي كه نوشتة داشت، روي ده ها دليل موجه و يا غير موجه كمترين تكاني 

 را نسبت به ساير كتب از برازندگي خاصي برخوردار مي سازد، در نوع خود بي نظير بودن آن "توخي"رفيق 

  . است
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يا به تعبير ديگر در حالي كه هريك از طيف هاي متخاصم جامعه، ده ها و صدها كتاب و خاطره از خود و 

 يگانه اثري است كه به صورت كامل و جامع از "توخي"ف خود نگاشته اند، خاطرات زندان رفيق به دفاع از طي

  .طيف نيروهاي انقالبي بيرون داده مي شود

امتياز ديگري كه اين اثر، نظر به آثار ديگري كه در همين زمينه انتشار يافته اند، از آن برخوردار است، علت 

خاطرات است، چه خالف اكثر آثار نگاشتة ديگر كه يا غرض از نگارش دفاع و و يا غرض و يا هدف از نگارش اين 

توجيه فرد از آن چه گذشته است، مي باشد و يا اين كه فرد مشخصي زير فشار وجدان و يا هم عوامل بيروني 

 در مجبور به اعتراف بخش و تمام زندگي اش مي گردد و يا اين كه خاطره نويس مي خواهد با خاطره نويسي و

 در اساس "توخي"ضمن آن بوت پاكي مطبوعاتي براي خود چپن و يا كالهي ذخيره بدارد، در نوشتة رفيق 

علت، انگيزه و هدف از نگارش خاطرات زندان ، در قدم اول بيان رنج و زحمتي است كه فرزندان خلق افغانستان 

ان هاي علني و مخفي رژيم متحمل براي آزادي و بقاي كشور در زندان مخوف پلچرخي و دخمه هاي مرگ زند

شده اند ودر ثاني هر سطر و هر برگ خاطرات به مثابة سند جرم و جنايت رژيم دست نشانده نيز بوده، در 

  .پيشگاه تاريخ مي تواند به حيث اقامة دعوا عليه مناسبات ضد انساني و غارتگرانة استعماري به شمار بيايد

 نگاشته است از "توخي" خاطرات از آن برخوردار است، كتابي را كه رفيق گذشته از مقام باالئي كه هدف نگارش

  :لحاظ شيوة نگارش نيز مي تواند در نفس خود بي نظير باشد چه

همه مي دانيم كه خاطره نويسي در كل تا حال با سه روش صورت گرفته است، بر مبناي يادداشتهاي 

  . در خود نگهدارد و سرانجام به شكل مصاحبه هاروزانه، بر مبناي حافظه و آنچه را حافظه توانسته

اين را هم مي دانيم كه هريك از اين اشكال، از خود محاسن و معايب خاص خود را نيز دارد، به صورت 

مثال در حالي كه بهترين و مستند ترين شكل خاطرات نويسي را استفاده از كتاب و يا يادداشهاي روزانه دانسته 

رد مثل ارائة ارقام، اسما و تاريخ همين طور هم است، مگر اين نوع خاطرات نويسي با تمام اند و در برخي از موا

 ر بكشديرا به تصودرستي و اهميت آن، در بهترين صورت فقط قادر است همان بخش از رويداد هاي اجتماعي 

 يعني چه بسا مطالب  ،كه خاطره نويس شخصاً در آن رول داشته و مي توانسته بر آن وقايع اشراف داشته باشد

بسيار بي ارزشتر از يك امر مهم، به علت  آن كه تجربة مستقيم خاطره نويس بوده صفحات چندي را به خود 

به همين سان، خاطره نويسي بر .  باشدگرفتهاختصاص دهد بدون آن كه به آن امر مهم حتا اشاره اي صورت 

سپردن مطالب در حافظه از توانمندي يكساني برخوردار مبناي حافظه، با در نظر داشت آن كه تمام افراد در 

نيستند، و خالف آنهائي كه طي تمرين هاي مكرر و پيروي از يك روش خاص زنده نگهداشتن خاطرات قادر مي 

 مبدل نمايند، كه همه چيز را چنان "حافظة فوتوگرافيك"گردند تا حافظة شان را به مفهوم واقعي كلمه به يك 

تو نباشد، هستند كساني كه نمي توانند تمام د كه بي شباهت به يك عكس و يا فوي دهندقيق در خود جا

مطالب را با عين دقت به حافظه بسپارند، عكس آن مطلبي را كه در همان لحظه بر آنها تأثير عميقي از خود به 

ديگر را فراموش نموده جا گذاشته، صرفنظر از اهميت و يا هم بي اهميتي ، به حافظه سپرده اند و ده ها مطلب 

همچنان براي آن كه خاطراتي بر مبناي مصاحبه ها درست و دقيق تنظيم شده بتواند، نه تنها بايد شخص . اند

مصاحبه شونده از حافظة بدي برخودار نباشد بلكه، الزاماً مصاحبه كننده نيز بايد چنان در اصل مسأله و موضوع 

د به مانند يك مستنطق سخت گير، مطالب مورد نظرش را از اعماق مصاحبه وارد و حتا خبره باشد كه بتوان

  .حافظة طرف مقابل بيرون نمايد، امري كه در همه حالت مقدور نيست
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 زنيم و از نزديك سبك كارش را مورد مداقه قرار مي  را ورق مي"توخي"و اما وقتي خاطرات زندان رفيق 

و از ساليان سال به اين طرف كوشيده است با آميزه و دهيم ديده مي شود كه اين رفيق، چقدر مسؤوالنه 

  .تركيبي از هر سه روش، مواد خام مورد ضرورت خويش را تهيه و حين نگارش به آنها مراجعه نمايد 

  :به صورت مثال

 در هر پايوازي  قسمتي از داشته هاي ذهن خويش را كه خاطرات  همان برهه "توخي"در حالي كه رفيق 

وسيلة همسر رزمنده و فداكارش كه در مبارزه، با هم همسنگرش بوده اند، به صورت كتبي و يا بوده است ، به 

هم شفاهي به بيرون انتقال مي داد و آن همسر هم، آنها را تنظيم و تحرير مي داشت، با مهارت خاصي كه فقط 

 زنده، و گيرا پرورش مي مي توان از طريق ارتقاي آگاهي و ممارست دايم بدان دست يافت، حافظه اش را چنان

 بتواند در موردش مصداق كامل داشته باشد و از طرف ديگر تكرار وقايع را در "حافظة فوتوگرافيك"داد كه لغت 

ذهن نه تنها به مثابة اسباب و يا وسيلة پرورش حافظه بلكه به مثابة هدف قابل ياد آوري به خاطر مي سپرد؛ با 

ي صحبت تمام هم زنجيران و آنهائي كه به مانند خودش در بند ستم تمام وجود و عالقه مندي خاصي، پا

استعمار از آزادي محروم شده بودند، نشسته در واقع با طرح سؤاالت به جا و منطقي، بر غناي معلومات خويش 

  مي افزود

 با در نظرداشت سطور باال، وقتي اينك مي خواهد خاطراتش را بنگارد، از يك جانب برخورداري از آن

يادداشتهاي روزانه، از طرف ديگر داشتن حافظة قوي و به مثابة ممد هر دو روش ديگر، پرسان و جويان از تمام 

آنهائي كه در زندان با وي محبوس بودند، در واقع كتاب را پايه و مبناي سه جانبه و فراخ داده، درصد صحت و 

  . با آن درصد و دقت ديده شده استدرستي آن را به آن حدي افزايش مي دهد كه تا حال كمتر اثري

امتياز ديگري كه اين كتاب نسبت به كتب ديگر در عين موضوع دارند، زبان صريح، اجتناب از مجامله و 

چه خالف برخي از نويسندگان ديگر كه وقتي مي خواهند، خاطرات . دوروئي، و طرح بيهراس مسايل مي باشد

 "توخي"خوشبيني ها و بدبيني هاي كنوني خويش مي سازند، رفيق خويش را بنگارند، حوادث آن زمان را تابع 

با زبان صريح و بي پرده، خوب افراد را خوب و بد آنها را بد گفته كمترين هراسي هم از آنها در دل راه نداده 

 عليه زدارند نياست، كاري كه نه تنها هركسي قادر به انجام آن نيست، بلكه تمام آنهائي را كه دامن آلوده و تر 

  .نويسنده تحريك نموده به تكذيب كتاب و محتواي آن مي پردازند

همان طوري كه در آغاز اين نوشته تذكر دادم ارزش خاص اين نوشته نزد اين قلم، نقشي است كه 

  .در روشنگري برهه اي از تاريخ كشور و به مثابة اقامة دعوا عليه مزدوران روس به كار برده مي شود

 آزادگان و راهيان راه آزادي كشور و نجات انسان دربند آن، كه اين كتاب را به  پس بگذار خالف

مثابة برگي از تاريخ مبارزاتي فرزندان خلق ما تقدير مي نمايند، عوامل ارتجاع و امپرياليزم عليه آن 

 "توخي"خصومت بورزند، من اطمينان دارم كه چنين خصومت ورزي هائي ، باعث خواهد شد تا رفيق 

 بخشهاي باقيماندة كتاب كارشان را صريحتر، رساتر و نهادينه تر از آنچه اكنون است انجام داده، هر در

  ◙ .سطر آن را خنجري خواهند ساخت كه گلوي عوامل امپرياليزم و ارتجاع را ببرد

 
  ه دارد    ادام                                                                                                                                       


