
خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

  
  تار تره كي ـتاد روسـال پيش  اسـ س21 نگاهي به نامة -7

  : سال پيش كبير توخي در رابطه به آن نامه 19ونگاشتة      
  

 عله ئي هائي كه در زندان با آنان داكترروستار تره كي زماني كه از زندان رها مي شود ،  در مورد ش نظرينيمحال بب
دوستي و همدلي و صميميت داشت و احترام متقابل بين دو طرف زبانزد ساير زندانيان هم بود ؛ چگونه تغيير خورده 

خي در زندان، خود داري نموده ، واقعيت عيني را كه در آن دچار سر درگمي شده ، از بيان يك واقعيت بسيار تلخ تاري
  چرا ؟ براي كدام منظور؟ روي كدام  هدف ؟... . نشان داد )  وارونه ( زمان اتفاق افتاده بود ، دگرگون و  سرچپه 

( »  راوا  « ارگان نشراتي  سازمان» پيام زن«زماني كه در كشور هند اقامت داشتم ، نوشته ها و سروده هايم به نشريه 
در . بود ، به نام هاي مستعار چاپ و نشر مي شد )  زن قهرمان و مبارز نامور تاريخ كشور -كه بنيانگزار آن  زنده ياد مينا 

 176نشر شده بود ، يك رفيق شمارة » پيام زن « كه در » تاريخ مير محمد صديق فرهنگ« رابطه با نقد رفيق صمد از 
  كه به آن نشريه نيز مقاله هايم را غرض نشر ارسال مي كردم ، برايمراچاپ ناروي » د ولسمجاه«  نشريه 1992تاريخي 

 داكتر.  به چاپ رسيده بود ».... توجه به قصد انحراف « : فرستاد ، كه در آن  نوشتة داكتر روستار تره كي تحت عنوان 
در نوشتة خود وابسته به جناح  را ر روستارداكتكه » حق شناس«روستار تره كي دردفاع از خود عليه اتهامات صاحب 

، دركمال كم لطفي همه چيز را در مورد شعله ئي هائي كه در زندان با آنها راز و نياز ، صفا و صميميت ... خلق دانسته 
   : چنين نوشتداشت ، يكسره  ناديده و نا شنيده گرفته 

ون را براي آنكه از نيروي اخالقي و سياسي الزم گروپ استادان زنداني پوهنت... در زندان پلچرخي خاد وقت « 
غالباً تجريد و براي نفوذ درميان زندانيان بي بهره بمانند و به انواع وابستگي به گروپهاي سياسي فاقد اعتقاد مذهبي 

   شكراهللاموجوديت .   متهم مي ساختند پرچمي حتي خلقي ،ستمي ،  ،شعله اي شده ميان مردم از جمله
 " زندان پلچرخي "زد پوهيالي علوم اجتماعي كه با خـاد ارتباط داشت و داستان بد اخالقي وي در كتاب كهگداي نام

استادان  در ميان گروپ استادان به چاقوي تبليغاتي خاد بر ضد. نوشته روستار تره كي با امانت داري منعكس  شده است 
كوچكترين قرينه دال بر صحت اتهامات  فوق خاد در مورد سه تن اما از آنجاييكه برادران مسلمان زنداني . دسته داده بود 

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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نتوانست منسوبين پوهنتون را در استخبارات زندان . پيدا نتوانستند)  و اينجانب  ، پوهاند هالهکاکړپوهاند ( استادان 
  ]تكيه روي كلمات از توخي )[ ؟ ( !»  ...زندان در حالت تجريد قرار دهد 

من . روستار تره كي را كه رفقاء خوانده بودند ، سبب ناراحتي و تعجب آنان شده بود صاحب نوشتة فوق داكتر 
  . بعد از مطالعة آن دچار نوعي ناراحتي شده ، دست به قلم شكستة خود برده جوابي نوشتم 

  تاريخي»پيام زن« مجلة معروف 40كه در شمارة ( حال خوانندگان عزيز متن ويراستاري شدة جوابية اين قلم 
را در زير )  است چاپ و نشر شده» تطهيرتحريف و داكتر روستار تره كي در مزبلة  « تحت عنوان 1995 جوالي – 1374

  :با هم يكجا مطالعه مي نمايم 
  

   !جناب داكتر روستار تره كي
 گونه كمك  نگارنده و جمع چپ انقالبي در زندان پلچرخي شما را منحيث استاد پوهنتون احترام مي نمودند و از هيچ

  . نمي ورزيدند ، انتظار كتمان چنين حقيقت آشكار را از شما نداشتيم اباء و مساعدت معنوي و سياسي به شما 
 را همواره سعي مي ورزيد از تريبون هاي مورد استفادة تان خود) صاحب کاکړ همچنان پروفيسر( كه شما  از اين
وانمود سازيد ، به خود تان مربوط مي شود ؛ مگر براي ...  و مزاري و وصد بار انتي كمونيست تر از گلبدين و سيافمتدين

 ستمي ها، خلقي ها و پرچمي  ( ها را به ميان كشيديد ، آنان را همرديف شعله ئي بودن تان پاي و مسلمانتثبيت اسالم
 خان عبدالرحمانمير  در وصف كار نامه هاي خاينيني چون اکاکړ اگر آقاي ، قرار داديد ، ) هاي خاين و ميهن فروش

 انگليس، امير دوست محمد خان،  تره كي ، امين ، كارمل و نجيب جالد خاد احكام شرم آورش را بر ةجالد و نمايند
كه تاريخ كنوني كشور از خيانت تاريخي و ضد ملي اش در  ن تاريخ كشورش حك كرده است  و به خاطر اينئياركتيبة خا

 انتي كمونيزم  قلمداد مي كند ؛ اما  اسالم وة ستارةبه مثاب) با اكت و تمثيل ( ا ناگزير  خود ر ؛زندان پلچرخي آگاه نشود
خلقي ها و پرچمي هاي ، شما چرا به چنين حربه اي متوسل شديد ؟ در مورد همرديف نمودن شعله ئي ها با ستمي ها 

 سال اخير كه 15رخشان آن طي ميهن فروش ، هكذا در مورد  مبارزات حماسه آفرين شعله ئي ها و شاخص هاي د
تحريف  وعامدانه از قلم انداخته شده ، مي توانيد جواب تانرا ) اين عامل  نيمه مخفي روسها  ( صديق فرهنگ  ةذريع

كه گويا   بگيريد و ؛ اما در مورد حرف فوق الذكر شما و ادعاي تان مبني بر اين»پيام زن«ازنقد رفيق صمد  درج شده در 
نتوانست در ميان مردم تجريد ...  و شخص خود تان را دولت با وجود اتهامات شعله ئي بودن وکاکړقاي آقاي هاله ، آ

  : بايد درنگ كرد . نمايد 
سوسيال امپرياليزم شوروي به كشور، به مبارزة شان در ابعاد مختلف به ويژه جنگ  شعله ئي ها در دوران تجاوز

 كشور داغ و مقاومت مسلحانه را در بسا والياتتش پوشالي پرداختند و سنگر روياروي و مسلحانه عليه ارتش متجاوز و ار
  . فروزان نگهداشتند ، كه نقش شان از اين جهت در جنگ مقاومت  كشور مسجل و غير قابل ترديد و انكار مي باشد

اسالم سياسي از [واني آنها و نيز خاينان اخ...   شوروي و ايادي پرچمي و خلقي و ضد ارتشهب شعله ئي ها ةنفي مبارز
  .چيزي بيشتر نخواهد بود ... چه به خاطر تحبيب غرب باشد ، نتيجه و حاصلش جز ]  ادي تا طالبيـجه

 كشتار شان تا كنون معلوم نشده در ةئي منهاي هواداران كه احصا شعله ئيتن ) 3200( حدود سه هزار و دو صد 
 جالدان ساديست و ديوانة خلقي ،  حماسه ها  وسطائيهاي قرون  امين در زير وحشيانه ترين شكنجه-زندان تره كي 
   بعد از تهاجم سوسيال]نقل به قول مستقيم از زنده ياد رفيق سيد بشير بهمن  [ . پيوستند جاودانگيآفريدند ، و به

ا ، ميرويس ها امپرياليزم روس مبارزين شعله ئي مثل مجيد ها ، بهمن ها، مسجدي ها ، لطيف محمودي ها ، نادر علي ه
 شير علم ها وصد ها مبارز دلير و صديقش در زير شكنجه هاي باور نكردني جالدان آموزش ديدة خاد  ،، قاضي ضياء ها

  . باختند   ، با مقاومت هاي حماسه آفرين و بي مثال شان جانKGBدر دستگاه 
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 تن شعله ئي به قيد هاي طويل و 500 شماري از همزنجيرانش حدود با برآورد مقرون به حقيقت از جانب اين قلم و
اينها كه به مثابه نيروي متشكل در زندان پلچرخي عمل مي كردند دستاورد هاي زيادي . هاي ابـد محكوم شدند  حبس

، كه پيكره بندي و شمارش هريك باشد به  در مبارزه عليه روسها و چاكران شرف باختة خادي و غير خادي آنان دارند
  : بسنده مي شود)در زندان پلچرخي (  در مبارزات آنان فــ عطةنقطه ــر سـما در اين نگاشته به تذكمجال ديگر و ؛ ا

  
  :  همبستگي زندانيان نخستين

كبير  [  اين قلم به تحريك ، در جريان حادثه اي ،»اق محصلينتا«  معروف به »175اق تا« در 1359در عقرب سال 
 نتوانستند آن پسر نوجوان را  كه مسؤولين زندان سراسيمه شدهو سبب شد  در حال شكل گرفتن بود واكنشي ]توخي

 . تركيب آن سلول را به زودي تغيير دادند  در برآيند ،براي ارضاي خواسته هاي شرم آور خود از آن اتاق بيرون  بكشند
 چاپ... سال ...  شماره »..  .«در نشريه »   اتاق محصلين «يا »  175سلول نمبر « جريان آن در نوشته اي تحت عنوان  

و هم اكنون در   ،»بابا «  كه در  سايت »خاطرات زندان كبير توخي« همچنان جلد اول . كانادا درج مي باشد-تورنتو 
« از گردانندة وبالك با تأسف به خاطر عدم شناختم [   نشر مي گردد»  آزاد افغانستان –افغانستان آزاد « پورتال مبارزان 

  در متن اين اثر نوشته ام درآن  جا هموي كه دربارة )» پوالد «  نام مستعار با( » داكتر غفور سنا «  ، » پيام آزادي
   . ]ه است نشر شدخاطرات زندانم 

  
   : نخستين اعتصاب

 اشكال شكنجه هاي فزيكي و و واقعات بعدي مشابه در ساير سلول ها و تداوم هردم فزايندة، يك ماه بعد از اين واقعه 
 سه سمت ة در چهار سلول طبقشعله ئيحدت بي سابقه اي رسيده بود ، مبارزين  رواني ضد كرامت انساني كه به شدت و

هراس .  اعتصابي كه خاد و باداران روسي آنرا به لرزه در آورد- ، نخستين اعتصاب را سازمان دادند » 2بالك «جنوبي 
 و افراد آنرا كه  ، رسيد كه گارد مخصوص ارگ كارمل را فراخواندندروسها و دولت دست نشانده از اين اعتصاب  به حدي

هاي  و بر باالي بام هاي آهن پوش شدة بالك»  2بالك «  به دورمدرن روسي بودند ،) مسلسل ( مجهز به ماشيندار 
  .   رخي افزودند زندان مخوف پلچديدباني » برج 7  « تعداد محافظين و نگهبانانهجا نمودند و به جاب 3 و 1  و2 نمبر

ود كه قومندان  نخستين اعتصاب پيروزمند و نيرو آفرين ، كه بيان آن جزوه اي جداگانه را مي طلبد ، اين بةنتيج
حق زندانيان زانو زده ، سرتعظيم و ه   در برابر خواسته هاي ب-يئ اين جنايتكار حرفه - محمد وفا    عطا خواجهعمومي

  .  تسليم فرود آورد
 [  »استاد دوست« اولين اعتصاب زندانيان به سازماندهي و رهبري شعله ئي ها در رأس !  كي تره د روستار بلي، استا

  .  به موفقيت انجاميد]كادر رهبري سازمان اخگر 
كتاب  در  فشرده تذكار يافت ،گونةآقاي داكتر روستار تره كي ، چرا نخستين اعتصاب زندانيان كه در باال جريانش به 

  !ناديده گرفته شده ؟؟)  »ندان پلچرخي ز« (شما 
  

  :  دومين اعتصاب
اين اعتصاب كه به شورش خونين عليه  ، ١٣٦١ در ماه جوزاي :برمي گرديم به دومين اعتصاب  باعظمت و پيروز مند 

 به اطالع جهانيان BBCاشغال كشور توسط شوروي مبدل گرديد وخبر آن توسط رسانه هاي گروهي در پيشاپيش آن 
  .بنا بر مخالفت وي، از بردن نامش در اين جا خود داري شد ... [ نيده شد، نيـز توسط شعله ئي ها  در رأس داكتررسا

 سازماندهي گرديد،]  مي كرديد گذارگشت و دوست صميمي بوديد و منزل دو غربي »1بالك «شما با داكتر موصوف در 
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 خادي شان به شكل نهايت وحشيانه سركوب گرديد ةف باختكه توسط عساكر روسي ملبس به لباس افغاني و چاكران شر
ها تن زنداني در زير ضربات قنداق تفنگ وماشيندار، ميله هاي آهني و چوبهاي هاكي و رابرهاي ارابة گادي وسيم  صـد. 

 و شماري نامعلومي دراين يورش و. هاي ضخيم كيبل و موزه هاي نوك فلزي عساكر روسي ؛ به خاك و خون غلتيدند
  .حشيانه جان باختند 

كه در شكل خاصش ، در (  و موفقيت آميز زندانيان شورش خونين بعد از سركوب خونين دومين اعتصاب ، در واقع 
مستنطقين نا نجيب خاد هاي وحشيانة   اعتصاب كننده ها زير تحقيق و شكنجه )  زندانهاي جهان به وقوع نپيوسته بود

كه هر » 1بالك «هاي )  قفلي كوته (»كوته قلفي«در .  ادامه داشت؛ ان تا هفته ها شكنجه و تحقيقات ش. قرار گرفتند 
 زنداني نيمه جان ، بيهوش و آناني را كه از   50 تا 40، حد اقل  نداشت  گنجايش بيش از هشت دوشك را آنسلول

در ميان شكنجه شدگان بيشترين . شدت ضرب و شتم برروي پاهايشان ايستاده شده نمي توانستند ، پرتاب مي كردند 
زندانيان كه بيشترين  تعدادي از. وارد مي شد )  ها شعله ئي ( »محركين اصلي اعتصاب« خادي ها بر  به گفتةضربات

 به  براي تحقيق وشكنجه سيستماتيك از زندان پلچرخي به خاد انتقال داده شدند ، تا آن كه ،ئي بودندشان شعله 
به آنان )   قيد قبلي» برپارچه ابالغ «مزيد ( دومي حبس را  »پارچه ابالغ « دولت دست نشانده »محكمه «  اصطالح
كه حدود شش ماه در كوته قفلي هاي [  بود »1بالك «، هم صحبت هميشگي شما  در)  ... (مثال بارز آن داكتر. سپرد 

  كه بعد از رهائي بود»فاروق غرزي«  زنده ياد ؛ همچنان ]صدارت و حشيانه ترين شكنجه هاي سيستماتيك را متقبل شد
    .  اعضاي خاد در قالب اخواني وي را به قتل رساندنداز زندان

را كه »2بالك « يعني پيشگامان شعله ئي ،» محركين اصلي « بعد از سركوب  نهايت و حشيانه و خونين اعتصاب ،  
 تا حدود يكصد و پنجاه تن مي رسيد ، از بين زندانيان بيرون ]به شمول خادي ها زير پوشش چپ انقالبي  [ تعداد شان

نساني قرار آخري ، تحت نظارت و دسپلين بسيار شديد و غير ا... منزل سوم اتاق نمبر »  2بالك  « اتاقكرده ، در يك 
 با ريا 1361 در ماه اسد سال دولت پوشالي. از هرگونه تماس و ارتباط آنان با ساير زندانيان جلوگيري نمودند   و،دادند 

 »عيد مباركي« تا زندانيان غرض  ، را باز گذاشت »2بالك « درب آهنين تمام اتاق هاي  ،  عيد» احترام « به كاري ، گويا
منهاي خادي هاي ، نيمه مخفي ،   (زندانيان تمام اتاقها. اول ، دوم ، و سوم رفته بتوانند  ةبه ساير سلول هاي طبق

 ها روان شدند تا آنان را به خاطر  شعله ئيبه طور دسته جمعي به طرف اتاق )  شناخته شده و همكاران و دستياران شان
 و از مقاومت آنان در  ،ب به آغوش كشيدهسازماندهي و رهبري اعتصا خطير لياقت و شهامت و بي باكي شان در امر

 اي كاش شما به چشم. درداني نمايند ــيانه ، قــهنگام سركوب خونين اعتصاب ، همچنان تحمل شكنجه هاي وحش
 « به زعم شما  [ي هائ چسان با حيرت و دستپاچگي مانع ورود زندانيان به اتاق شعله  ، زندان جالدانخود مي ديديد كه

 گرديدند و آنعده زندانياني را كه به اتاق شان داخل شده بودند ، تا برادران و فرزندان شعله ]»  ميان مردم تجريد شده در
 سلول را با عجله قفل ة بعداً درواز؛بيرون راندند آنان  سربازان سر فروخته از اتاق ةي خود را به آغوش بكشند ، به وسيلئ

را در زندان اعالم » احضارات در جه يك « اق هايشان عودت داده ، حالت كردند و متعاقب آن تمام زندانيان را به ات
  . داشتند 

 تشريح دستاورد هاي اين شورش در واقع قيام خونين و تاريخي در زندان پلچرخي ، مثل نافذ شدن )مني نوعي ( من 
 را مي گذارد به   ...و...  و ، اخير هر ماه دران با زندانيان و اجازه مالقات پايواز زندانيانقانون زندان ، تخفيف در مدت حبس

در رسانه هاي جهان وبطور اخص در  ( كه در رابطه با سر و صداي همين اعتصاب خونين را  کاکړو اما  ،وقت ديگر 
 كه محصول رنج ها و زجر هاي بيكران آنان در و عاليترين دستاورد زندانيان [با روسها مصاحبه كرد ) رسانه هاي غرب 

 «همانند ،  روسهاي اشغالگر  آلود به چكمه هاي خونكرده لگد مال  ؛ دچار حيرت نمود جهان سياست را بود وزندان



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

5 

ورد   را » هرچه از دوست مي رسد نيكوست  «  جملة تصوفيوزد  بوسة تأئيد  هاي خاين»پيكاري«ها و » افغان ملتي
  .هرگز به دست فراموشي سپرده نمي توانم ] زبانش ساخت 

  
   :ن اعتصابسومي
KGBرا، به زندان ...  هاي دفاع و داخله و  وزارت ةتي مركب از چند جنرال و عده اي از صاحب منصبان عاليرتبأ هي

 ، كه »زون  منزل چهار «ت حين بازديد از اتاقي در أهي. تحت اداره خلقي ها فرستاد ، تا از اتاقهاي زندان ديدن نمايد 
كبير  (  يعني، مريض  شديداًبسيار شديد يك شعله ئي ا عكس العمل غير مترقبه و ، بند درآن بود شعله ئيچند تن 

 ضد انساني  عملكرد هاية كه با لحن خشن دولت پوشالي را در زمين»گستاخ «زنداني معترض و  . مواجه گرديد )توخي 
 نيز به واكنشهاي مشابه ، سلولهايش بعد از اعتراض وي ، ساير همكه (  بود داده در زندان مورد انتقاد كوبنده اي قرار اش

 درمنزل اول »ي ئ اتاق جزا«يا » اتاق سياه « به نام  فرداي  همان روز به نام محرك خطرناك به سياهچالي )  پرداختند 
كه تشريح جريان  ، انتقال دادند كه مدت دو سال و نيم در آن شكنجه گاه متحمل رنج و عذاب بسيار گرديد»  6بالك « 

 شكنجة " پـرده برداشتن از اشكال– 15«  زير عنوان  274ورد افشاء گرانه در جلد سوم خاطرات زندان  صفحه آن برخ
  .آمده است»  تحريك به اعتصاب نمـودن  تلـقي شـد »  نامرئـي

 »زون«ش بخدو اتاق ديگر در )  مي بردند  به سر زنداني در آن 200كه اضافه از ( »پنجره« با الهام از عكس العمل اين 
 اعتصاب كنندگان مسؤولين زندان را وادار به پذيرش  ،كه اين قلم بعد ها اطالع يافت قسمي.  اعتصاب را تدارك ديدند
تن ... حدود .  هم سرايت  نمود » خردساالن ةپنجر«من جمله به  ، » 6 بالك« اعتصاب به . خواسته هايشان نمودند 

 ؛ »!  مرگ به خلقي هاي خاين و جالد« ؛ »!  مرگ به روسهاي متجاوز «ر هاي  ساله با شعا15 تا 8زنداني خرد سال از 
   .  ، آن بالك را به جوش و خروش  آورده بودند »...  مرگ بر « و »! مرگ به ببرك كارمل وطن فروش «

و تشنه  گرسنه گرگان   خود به سان خلقي گونة با همان وحشيگري»حنيف شاه «  زير قومندة جالد مشهور خلقي ها
 ةتحقيقات و شكنج.   سال را به خاك و خون كشيدند خردنهاالن  يورش بردند و نو»خرد ساالن پنجرة«به  خون به

،   هاي تنگ و تاريك»كوته قلفي«.  روز بدون وقفه ادامه داشت 45، تا  ماوراي وحشت و بربريت پيشتازان اين اتاق
 خش حافظي خلقيآذر [ آنان گرديده بود ةجايگاه شكنج»  6بالك « متروك و نمناك ، متعفن و مملو از حشرات 

مي باشد ، در همين بالك ،  در ظاهر حبسش را سپري مي نمود ،   منصورهاشمي در بدخشان كه شريك جناياتمشهور
و هم در دولت اشرف غني به كار در دولت كرزي اين جنايتكار هم  .  اطالعات زندان را رهبري مي كردةدر واقع ادار

  ] .شغول بوده ، تلويزيون هاي كابل  هم  با وي مصاحبه مي نمايند م
واقعيتي كه هيچ تاريخ نويس صادق ، متعهد . ي ها در زندان پلچرخي ئاين بود شمه اي فشرده شده از مبارزات شعله 
  .  و باورمند به  امر مردم  نمي تواند آنرا ناديده بگيرد

ي در آن مشاهده ئ ها نارسائيوكمبودها  كه ، ) » زندان پلچرخي«(  كتاب تان آقاي داكتر روستار تره كي شما چرا در
  !  در مورد چشم پوشي كرده ايد ؟  ، از اين اعتصاب نامي نبرده،مي شود 

از جانبي دولت مي خواست تا شعله ئي ها را به خاطر تضعيف نقش انقالبي وآگاه گرانة شان  اگر! آقاي روستار تره كي 
جباري نگهدارد ، اين نكته را نيز از ياد نبريد كه درآن جهنم استبدادي ، تماس گرفتن با شعله ئي ها و هم در انزواي ا

سف در هم پالگان تان نمي شد  سراغ آن را أچيزي كه با ت. كاسه شدن با آنها از گربزه گذشته ، دل شير مي خواست 
شعله ئي ها (  همين ها ة كار مخفيانةابات در داخل زندان  ثمرآشنا بودند تمام اعتص  مخفيةاين ها با هنر مبارز. گرفت 

تاريخ خونين مبارزات مردم خود را كه در درون بزرگترين و ) كبير توخي ( است، كه منِ فروتن و شكسته قلم بوده ) 
 وكرانشانعلية روسها و ن) قرار داشت  ندة سوسيال امپرياليزم شوروي آن وقتاكه تحت قوم(مخوفترين زندان جهان 
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 نوشتم و بقية آنرا همچنان - بدون حب و بغض -صورت گرفته بود ؛ مسؤوالنه و متعهدانه و با امانتداري يك كمونيست 
  .به اتمام خواهم رساند 

 شده بود تا در هنگام جمع آوري پول از  موظف خاد  پالن مطابق»محمدلعل باشي  « حال بر گرديم به اين امر كه
 و باشي ها در همان روز خادي ها. ان برساند  را براي  آنکاکړداكتر  ة متن مصاحب تمامي، ئغذا  موادزندانيان، به خاطر

كلمه به كلمه و جمله به  (» بينَه به بينَه  « را در تمام سلول هاي زندان پلچرخي طور معروفکاکړ  استاد ةمصاحب متن
 » اصالح ناپذير«  گويا پوهنتون را به رخ زندانيان»اس  سرشن«، تا تسليم طلبي چنين افراد  پخش نمودند) جمله 

  ... .بكشند و
 مبارزه و ةخيانت به داعي«  را به درستي کاکړ ةنخستين فردي بوديد كه مصاحب شما جناب روستار تره كي 

شد كه كدام شانتاژ از جانب كدام جناح و كدام مصلحتي موجب امل و انگيزه و ، چه ع خوانديد»مقاومت  افغانستان
» مجاهد ولس «درنشرية » ... توجه به قصد انحراف «   زير عنوان  تانة تانرا  در نوشت تدريسي همسلك کاکړاستادآقاي 

   از وي به دفاع برخاستيد ؟  فرد مبارزه خوانديد و) سال پيش 22درست (  ؛ 1992 سال176چاپ ناروي ؛ شمارة 
 كه واقعيت ها را از ميان انبوه طوفاني اين استخ در اوضاع بحراني و  تاريخصائصآقاي روستار تره كي ، يكي ديگر از 

فراموش شده بيرون كشيده ، آنها را بر كتيبه اش طوري حك مي نمايد كه نه با چكش اغماض  مسايل متراكم و درظاهر
  .  زدوده مي شود  و نه با تيزاب كتمان و مصلحت و صوابديد،و سخا سترده 

 با  کاکړاستاد   خاينانة مصاحبة ، يعنياز اين كه شما از بيان يك واقعيت تاريخي  ! ه كي  داكتر صاحب روستار تر
 از آنجائي كه واقعيت ها نهايت . خود داري كرده بوديد " مجاهد ولس" سال قبل تان نشر شده در 22 در دفاعية ،روسها 

كه دراوايل ماه مي   در يك صحبت تيلفوني بر گرفت ،سه دهه را در  از رهائي از زندان كه تقريباً بعدسر سخت اند ؛ شما
 در »خاطرات زندان «كه من در جلد چهارم در صحبت تيلفوني مستحضر شديدكه با هم داشتيم ، از اين ) 2013( 

در را شما  پرده بردارم و در ضمن نقل قول  در زندان پلچرخیکاکړبخشي رسيده ام كه مي خواهم از خيانت تاريخي 
خاطرات «  جلد چهارم در]  توسط شما در همان روز مصاحبه  کاکړ ةكه از خيانت ملي خواندن مصاحب[  دهمين مور

من .  كه نقل قول شما را هم آورده ام كرديد ابراز خرسندي نموديد و از من در زمينه تشكر ؛دهم  هم تذكر مي» زندان
) طور شفاهي  به(  بعد از سه دهه کړكادر مورد خيانت هم در اين زمينه متقابالً از شما تشكر مي كنم كه حكم تانرا 

  .مورد تأئيد قرار داديد 
 صاحب استاد پوهنتون كابل كه در زندان استعمار سوسيال کاکړ پروفيسر ، يعنيحال مي بينيم كه همين مداح 

ار امريكا و شركاء قرار امپرياليزم مرتكب خيانت به مردم وكشور گرديد ، هم اكنون در خدمت تجاوز امپرياليزم جنايتك
ويا در  ( از اين قماش زندانياني هم بودند كه در آن سالها  زير پوشش چپ انقالبي در زندان عمل مي كردند. گرفته است 

ما ، يعني  كشور ... و غارتگر ثروت هاي زير زميني و  ، حال در خدمت امپرياليزم جنايتكار)گذشته واقعاً هم انقالبي بودند 
  .زم امريكا و ناتو گام بر مي دارند امپريالي

  ادامه دارد  


