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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Human rights بشر حقوق

  
  ناتور رحمانی

  ٢٠١٢ سپتمبر  ٣٠  

 

  »خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی«  کوتاه به کتاب ینگرش

  نوشتۀ رفيق مبارز و شاعرآگاه ديار خون وخاکستر

  )  رحيمه توخی(

    

 را که  عمری قرن گونه داشت  بررسی یتواند ژرفنا وبزرگی آن فجايع ميوجه ن نگرش کوتاه به ھيچ اين 

  ... .نمايد 

دنيای بزرگی از مفاھيم تلخ و جانگدازی را به تصوير " خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی" کتاب 

، گردد  اداء نميماند و حق مطلب کشد که واژه ھا و حرف ھا برای تفسير و تعبير آن ھمه بدبختی در مضيقه مي مي

                . بی گمان که رفيق رحيمه توخی ھرلحظه را با ھمان بزرگی مصيبتش بازتاب داده اند 

در آن سالھای خونبار ، آنگاھی که کابوس ھولناک تجاوز و تھديد بر کشور مسلط بود ، و سرزمين مان را به  

 آزادی وسلحشوری ۀتعمارگران تزاری بتوانند روحي اس،يک زندان بزرگ تبديل کرده بودند ، تا با اين شيوه

مردمانش را از بين برده افغانستان را بچاپند ، در ھمان برھه شھامت زن افغان را درمقابله با شدايد سالھای وبا ، 

لی و ، بدون ھراس ، کمد آنگاه که در تنگناه فاجعه تنھا می ماند وتاريکترين راه خطير را با پشتاره ای ازدرد و داغ 

شايستگی زن انقالبی ويا خوشبين به انقالب مردمی برمال و  تواند ناديده بگيرد ؟  ناتوانی درمی نوردد کی مي

 آشکار است ، آنھا بانی وسلسله دار نسل ديگری از انقالبيون ھستند ، طاليه دارانی که به جنگ شب و سياھی مي

و صالبت اکنون لرزه بر پيکر امپرياليزم جھانخوار امريکا و روند ، دليرانی از جنس پدرانشان که با ابھت و ھيبت 

 کثيف وکريه رژيم مزدور ، ۀارتجاع خون آشام می اندازند ، سرانگشت انتقاد و انتقام ھريک شان ھرازگاھی چھر

                                                     . را می خراشد  دست نشانده و خودفروخته ھای وابسته به آن

تواند از فرھيختگی و استواری زن افغان بی نشان باشد ، از  کدام برگی از تاريخ مبارزات کشورمان مي 

ی که در راه مبارزه با لشکر ئ آن جنسی که مادر است و خانم ، خواھر است و دختر ، آنھاۀشخصيت واال و خجست

چمی و خادی ھای آن برای نيل به آزادی مردم و متجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی و وجدان مرده ھای خلقی ، پر
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سرزمين شان عزيزترين ھای خودرا ، مردھا و زن ھای خانوار خود را به قربانگاه فرستادند ، و يا رژيم سفاک آنھا 

گويم که  را شبيه عقاب ھای زخمی به ُغل وزنجير کشيدند ، ازآن تناوران حماسه آفرين و ازآن گشن درختانی مي

 خويش داشتند ، و در سلول ۀی که زخم تبر شبروان خاکفروش را بر تنئکشيد ، آنھا پنجه برآفتاب ميغرور شان 

ت بار آن ھمه مصائب وبدبختی حبا وضا... پرياليزم شوروی بودند ھای زندان پلچرخی خار چشم سوز سوسيال ام

ی ئويژه زن ھاه بود ، زن افغان بدوش زن ه ھای سالھای وبا ، سالھای تجاوز و اشغال ، سالھای وحشت و دھشت ب

را درج تاريخ  از طيف چپ انقالبی اين آزمون را با شھامت گذشتانده و با درشت ترين و سرخترين نشان خودشان

  . مبارزات آزاديخواھی نموده اند 

سازد ، آن  ھشت سال پايوازی شوخی نيست ، اين ھشت سال در قيد دقيقه ھا و لحظه ھا خودش را نمايان مي

لحظه ھا که تنش قلب مادری ، درد تلخ و استخوانسوز ھمسری ، سرشک غمبار خواھری و آه سوزان دختری از 

نمود ، وقتی آنھا را دون  را تيره و ابری مي  شانۀترس نبود فرزند ، شوھر ، برادر و يا پدرشان آسمان دل غمديد

ست ھای خاد ، رياست تحقيق صدارت ، يا ھمتان مزدور ، خادی ھای ھمه رنگ آلوده ، بی نشان به آدرس ريا

اين ھمه سوا از رذالت ھای تفنگداران و زندانبان ھای  . ساختند   شان سرسام ميۀزندان پلچرخی برای يافتن گمشد

 شان با پايواز ھای ستمديده روا ۀ غير اخالقی و وطنفروشانۀ، که با روي بود )  خلق و پرچم ( وابسته به حزب بدنام 

ه اش را اشک پُردرد آن پدر پير و نوجوان پدر گمکرده را خاک سياه پلچرخی می نوشيد تا دل ّدر گرفت  .داشتند مي

رفيق «  کدام قلم توانست بزرگی آن ھمه رنج و اندوه را تصوير نمايد ؟ ... از آن ھمه ظلم اندکی تسکين بخشد 

خواننده در . اينکار را کرد ، که ذھن و قلم و دقت و شھامت  شان در خور توجه و ستايش است » رحيمه توخی 

  ... . روشن مثل آفتاب برگ برگ اين کتاب يک حقيقت مسلم را می بيند ، حقيقت

 نيلوفر نيمه سوخته از اندوه زار يک سرزمين درگيرمانده برخاسته ، سرزمينی که ۀمثابه رفيق رحيمه توخی ب 

ھمجنس ھايش در درازنای تاريخ بار بار در دوزخ ستم مردسـاالری ، ارتجاع خونخـوار و رژيم ھـای مسـتبد زن 

  !!دھند  ؟  راه به خودسوزی ھای  درد انگيز ادامه میسـتيز سـوخته اند ، و ھنوزھم گمکرده  

، رفيق » رفيق رحيمه توخی« در ھمان شرايط بد حاکم بر سرنوشت مردم و وطن ما ، آنگاھی که شوھر 

در سلول ھای زندان پلچرخی نوک برچه سوسيال امپرياليزم »  کبيرتوخی « مبارز و ھميشه مبارز چپ انقالبی

ی توده ھای ئدانستند که يگانه راه رھا  از عقايد شان به دفاع برخاسته بودند ، زيرا ميشوروی را زير گلو داشت

                  . دربند کشيده ، مستلزم استواری و صالبت خارائين می باشد و بس 

» رفيق کبير توخی «و » رفيق رحيمه توخی «  آبديده اين زن و شوھر ، اين دو ھمرزم و رفيق ، اين دو پوالد 

ھر کدام دين خويش را به پيشگاه مردم ، وطن و ياران شان ، تمام چپ ھای انقالبی به وجه بھترين اداء نمودند ، 

آنھا با وضاخت دريافته اند . يکی خاطرات زندان را زنده ساخت و ديگری خاطرات ھشت سال پايوازی زندان را 

يگانه ) م ، ل ، م ( ی ، با ايمان راسخ به ايدئولوژی ئار دشوار ھم باشد مبارزه برای رھکه درھر شرايط  ، حتا اگ

   . تواند فردای روشن و آزاد را بشارت دھد  راه غلبه به دژ اشغالگران و استعمارگران است ، که مي

  ... . دم شان گرم ، قلم شان شيوا و خنجرگونه باد 

  . باشد تمنا دارم اين سروده ام بتواند پيشکش  خوبی برای آن دو رفيق ھمرزم

  

!بلی ، رفيق     
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  درين روزگار نامردی و نامردمی

ی اشتباه نمی کندئدر شناسا چشمان ما    

ی را می بينيمئاکس ھ   

  که بی تغيير و بی تفاوت

  در خون ستمديده ترين مردم

کنند شنا مي                                                                   

بلندو باز با دو دست    

  به پيشگاه خدای ستم

کنند                           ُدعا می .                          

*** 

کنند آنھا در کاخ ھای مجلل زندگی مي   

  رخت ھای شان پرنيانی

  و دست ھای شان

                       از خون مردم ارغوانی است 

  اين ھا وجدان ُمرده ھای مزدور اند

  چاکران استعمار                                   

  که کوشيده اند صدای آزادی را

  در حنجره ای تاريخ

  خاموش بسازند .                    

*** 

  اين خرمگس ھای انگل

شمين يپيچيده در دستمال ھای ابر  

  دين ،

      با اشتھار مذھب و کين 

ين ئآ بد "راست و چپ                       "    

  ھميشه دستۀ خنجر بوده اند

                  به قلب آزادی                             

گاه ،  مگر ھيچ  

وقت                 ھيچ   

                            و ھرگز ،                      

                                      نتوانسته اند

خواھان راصدا و سيمای آزادي   

.از تارک تاريخ بزدايند   

  *** 
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 تنھا يک شورشی عصيانگر

  يک جرقه از شعلۀ سرکش مبارزه

 کافی است 

تا آتش به بنياد ستم و بيداد زند              

  آنھا برای پيکار ھای بزرگ

                                    برای آزادی           

ۀ ديگرليون ھا دربند کشيديدرکنار م  

را دارند  شانۀی که نشان از طبقئآنھا   

  به شورش می پردازند

دارانه آنوقت سرماي   

لرزند از ترس به خود مي  

  و نوکران شان

  آنجای خود را کثيف می سازند .              

***  

دانند ی که ارزش آزادی را میئآری فقط آنھا   

  آن رزم آوران دلير

توانند با غرور وشھامت مي   

  پيام آور آزادی باشند                           

ی که به جرم وطنپرستیئآنھا   

  در پگاھی يا بيگاھی

شوند ؟ تيرباران مي !!                        

* * * * *            

گفت آن يار کزو گشت سر دار بلند   «     

»             جرمش اين بود که اسرار ھويدا می کرد     

   

  

 

 

 

 

 

 

 


