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 Human rights  بشر حقوق

 
  نسرين معروفیدپلوم انجنير

  ٢٠١٢ سپتمبر ٠۵

  

  ادای احترام به کتاب ماندگار

  .و نويسنده اش"  سال پايوازی زندان پلچرخی٨خاطرات  "
دشت  ند، کوه وآن کشور را مستعمرۀ خود بسازتا آرزو دارند و  اشغال می کنندر را که متجاوزان يک کشو زمانی

وطنفروشان و خاينان به . و دمن، صحرا و بيابان آن کشور به زندان ستمديدگان و آزاديخواھان مبدل می گردد

 خون می کشانند و ، که با سالح مدرن و شکنجه ھای قرون وسطائی خلق را به خاک ویزندانبان ھا و شکنجه گران

 ،  داخل و خارج از زندان ، ھمه جا یپس در چنين شرايط.  خاک وخاکستر يکسان می نمايندی ازکشور را به تل

 .زندان است و زندانبان، وحشت است و دھشت، قتل است و قتال

گارم، می خواھم بن"  پلچرخیپايوازی زندان سال ٨خاطرات " چند در بارۀ اين اثر ارزشمند یکه سطور قبل از اين

پايواز آن دانست، شھيد زنده، مبارز نستوه و نويسندۀ آزاديخواه " مديون" که تحرير اين خاطرات را بايد یاز زنداني

  .  به مثابۀ ابراز امتنان نيز يادی نمايم "توخی"رفيق 

و   شخصيت مبارزکه آرزو دارم از ده ھا شھيد زنده نام ببرم مگر با شناخت بيشتر مبارزاتی که از در حالی

 ما عليه امپرياليسم و ارتجاع ھار مايه ۀ که تا امروز از جان و دل در راه رھائی خلق به اسارت کشيدیآزاديخواھ

درست به پاس فداکاری ھای گذشته و حال ايشان به حيث يکی از مبارزان راه آزادی و ھم به دارم ؛ ارند، ذمی گ

 ، توانا و شاعرآزاديخواهۀ نويسند"رحيمه توخی" نده و زخم خورده رفيقآگاه، رزم که پايوازش خانم یحيث زنداني

  .  که اين اثر ارزشمند را در رشتۀ تحرير درآورده اند با بيان چند سطرمختصر از ايشان تجليل به عمل بياورم

پرچمی و  جالدان .دندليری و سرافرازی گذراند، دوران زندان را با استقامت و ش و ھمرزمان زندانی ا"توخی"

 که از پشت ميله ند بودآنھا رابا بد ترين شکنجه ھا در زندان نابود کنند اين آنانخلقی قادر نشدند که روحيۀ مبارزاتی 

 ۀ مرگ بر سوسيال امپرياليسم و دھاره خشم به دشمن توده و عشق به توده ھا را فرياد زد، سلول ھای زندانیھا

ا صبر و  را بشان ۀخون خفته ھموطنان داغديده و ب. ند سر دادشان ۀھانموکراتيک خلق را با ندای آزاديخواحزب د

  .ند استوار و نترس گام بر می دارشان و تا امروز به ارزشھای مبارزاتی همقاومت درس مبارزه آموخت
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ا صفحات تاريخ ربه عالوۀ آن که نشاندۀ سوسيال امپرياليسم،   رژيم دستۀدر رابطه به شکنجه ھای وحشيانو اينک 

آن ھا را  ھای مقاومت انقالبيون و شرح فداکاری ھا و جانبازی می زنند، با ھويت و چھرۀ سياه دشمنان خلق رقم 

  .می افزايند فھم نسل آينده مندیسطح آگاھی سياسی جوانان و بر غنابه  ه،در رشتۀ تحرير درآورد

می  پيروز مند ديگری ھای گام"ی زندان پلچرخپايوازی سال ٨خاطرات "و مکمل آن "  زندانخاطرات"نوشتن 

 دو زندانی يکی در زندان مخوف پلچرخی و آن ديگری در زندانی به  که با تالش پيگير و خستگی ناپذيرباشند

 ثبت صفحات تاريخ درخشان ستمديدگان ، ھم راز وھمرزمھمدردو ھم دل  دو ، بزرگی تمام کشور، دو ھمسر

  .ستشده اوتاريخ سياه ستمگران و جھانخواران 

دی خانواده ھای زندانيان حاکميت استعمار سوسيال امپرياليسم و قاتالن دست نشاندۀ آن حزب ي از تراژه ایبيان گوش

در رشتۀ تحرير " رحيمه توخی"اولين اثريست که خانم مبارز و شاعر توانا " موکراتيک خلقد"به اصطالح 

 ديگری از خانواده ھای زندانيان دست به چنين ضوی دانم ھيچ زن و فرزندی و يا عکه م تا جائی. درآورده اند

 در زمينه نگارش يافته، به يقين که بيان از زندانھا وشکنجه گاه ھا و زندانيان و یاند و اگر ھم مضاميننزده  یابتکار

  .شکنجه گران در ميان بوده نه از خانواده ھای زندانيان

 سال ٨خاطرات  "حی و جسمی را متحمل شدند، می توان ازکه خانواده ھای زندانيان چه رنج و شکنجه ھای رو اين

رفيق ست که خانم مبارز  ا اثریاين کتاب.   پی برده به واقعيت ھای تلخ و دردناک آن دور" پلچرخیپايوازی زندان

 ه ای گوشه استليت مبارزاتی قادر شدواز کوشش و تالش فروگذاری نکرده با مسؤدر نگارش آن  "رحيمه توخی"

 خود بيرون بياورند و اينک در روی صفحات کاغذ خاطره ھای تلخيدی  خانواده ھای زندانيان را از اعماق از تراژ

  . به نشر آن ھمت گماشتند

 خود شاھد آن بوده و فجايع را با روح و روان خود احساس "رحيمه توخی" رفيقی است  که ئاين اثربيان واقعيت ھا

  . اندو باجسم خود لمس نموده

ی ئ از تاريخ دردناک خانواده ھاه ایگوش"  پلچرخیپايوازی زندان سال ٨خاطرات  "واقعيت ھای تلخ و سوزان

سر می بردند وھر روز ه دران، و فرزندان شان در زندانھا بااست که مادران، پدران، زنان، شوھران، خواھران، بر

. ھا صورت می گرفت، دست و پنجه نرم می کردند که در حق آنی انسانی ، فجايع و جناياتضدبا تمام برخورد ھای 

 يک کالم ھر زنده جانی را که عليه آنھا به حرکت می  درمبارز آزاديخواه و ملی مردمی وو ھزاران به صد ھا 

 مادر وخواھر و پدر به ده ھا و صد ھا ھزار.  نموده در زندانھا و قتلگاه ھا وگورستانھا می فرستادندع و قمعآمدند قل

به داغ نور ديدگان شان سرحد غير قابل وصفی  تا اً رو زن و شوھر و فرزند را چشم به راه نگھداشته و اکثرو براد

  .می سوختند ومی ساختند

 اين خانم رنجديده و دلير، اعتقاد راسخ وی به آزادی، "رحيمه توخی"رفيق بی ترديد يکی از وجوه مميزۀ 

 قلب ھراسان و تن لرزان ،با چشم گريانوی را بوده که ھم  ه ایگيزانخود به يقين که دموکراسی و عدالت اجتماعی 

 ۀ کودکان خورد سالش با وجود ھمبه ھمان سان ياران دربند وزمين خونچکان و  سربی پايانرنج ھای سرنوشت از 

 راه شکنجه گاه رژيم دست نشانده سوسيال ھمه وقت که در شرايط اشغال حاکم است ی، وحشت و دھشتخطرات

ياليسم را پيش می گرفت و به پايوازی زندانی خود يعنی شوھر مبارز و پدر فرزندانی که رژيم ددمنش آنھا را امپر

آيا می توان  .از ناز و نوازش پدری محروم نموده بود، می شتافت تا اگر بتواند خبری از زندانی خود به دست آورد

  !هکه ھرگز ن به فراموشی سپرد؟ به يقين  را به حيث يک انسان از ياد برد و يایخاطرات چنين لحظات
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ت و شھامت اين زن مبارزکه با استواری، تالش، و پيگيری در مبارزه و پيکار عليه أ اين اثربايد به جرۀبا مطالع

 در برابرشرايط سخت "رحيمه توخی" رفيق.  گفتحسينھر گونه ناروائی و ستم جنسيتی مقاومت نموده، تھنيت و ت

مارسوسيال امپرياليسم و حاميانش ھرگز راه عجز و سازش با دشمنان خلق را پيش نگرفته و طاقت فرسای استع

بلکه به استواری کوه بابا و با تحمل ده ھا درد و رنج بی کران ھشت سال آزگار به مبارزه و مقاومت خود در اين 

  .راه ادامه دادند

 آموزشی ازصداقت ،ای انسانی و مبارزاتی استآموختن يک سلسله ارزشھ. است ماندگارو آموزندهی  اثراين کتاب

است و شجاعت، مقاومت است وپايداری، وفاداری است و خودگذری ، احساس است وھمدردی، عشق به وطن است 

 که ندی ائ اينھا ارزشھاۀھم .زه است و مبارزه و باز ھم مبارزهو وطندار، عشق به انسان است وانسانيت و مبار

اگر نتوانيم دست آورد . که آينده را بايد بر بنياد دست آورد ھای آن بسازيمند ی ائکه ارزشھامربوط به گذشته نيست بل

ھای گذشته را جمع بندی کنيم و آنھا را برای امروز و آينده به کار بگيريم، قادر نخواھيم شد گام ھای مبارزاتی 

پس وظيفۀ مبارزاتی . خلق ما برداريمواقعی و جدی را عليه امپرياليسم جنايتگستر و ارتجاع حاکم بر سرنوشت 

 که کابوس وحشت ی آن در شرايطا به کار بستن و بهحفظ و نگھداری کردخود ماست تا از آنھا مانند مردمک چشم 

سيوناليستی و اانگيز استبداد سياه حاکم بر سرنوشت خلق ستمديدۀ افغان و خلقھای جھان است، وظيفۀ ن

به  ، در راه آزادی کشور و بھروزی مردم آنونگھای امپرياليستی و ارتجاعی  عليه جخويش راانترناسيوناليستی 

  . سرانجام برسانيم

 ٨خاطرات "، نويسندۀ اين اثر ارزشمند ان کشور شايسته ترين زن يکی از را که می خواھم نثاره ایدر اخير ھدي

 :ايمنم تقديم و  آرزوی پيروزی ھای بيشتر برای شان"  پلچرخیپايوازی زندانسال 

   به درد و رنج بی کرانتسوگند

   به خون شھيدانتسوگند

   به گلگون کفنانت سوگند

   به شکنجه ھای مبارزانتسوگند

   به اشک يتيمانتسوگند

   به رنج و درد بيوه زنانتسوگند

   به خاک ويران و خونچکانتسوگند

   به خلق دربدر و بی پناھتسوگند

   به بازوی پرتوان دھقانانتسوگند

  کارگران بی سر پناھت به سوگند

   به ناله ھای شب گير خلق بی گناھتسوگند

از به توده ھای ستمديده و به اسارت کشيده وفادار باشم و در راه رھائی آنھا از چنگال متجاوزان و ارتجاع ھار 

  !ايثارخونم دريغ نورزم
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