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  نجميله،  عضو سازمان انقالبی افغانستا

                       ٢٠١٢ سپتمبر ١۴

    

  »خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی«

  نمونه ای از شکوھمندی           
  

مبارز بی » کبير توخی«ھمسر رفيق » رحيمه توخی«شتۀ رفيق نو» خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی«

 او و ساير مبارزان انقالبی به لرزه و استواری مقاومت شھامت،ھمتا که ديوارھای بلند پوليگون پلچرخی از 

  . درآمدند، اولين نمونه از خاطرات مبارزاتی خانوادۀ مبارزی است که تاريخ مبارزاتی افغانستان آن را به ياد ندارد

ھای جنايتبار، تلخ،  به خاطر به تحرير درآوردن خاطرات آن سال» رحيمه«من ضمن تھنيت و تبريک به رفيق 

جانسوز و پر از خيانت، قلم ھر دو رفيِق مبارز را در مبارزه عليه امپرياليزم خونخوار امريکا و امپرياليست ھای 

  .تر می خواھم ديگر و ارتجاع ھار مذھبی کماکان برنده

از سوی يکی از زنان مبارز سرزمين سوخته، جھادی و » خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی«تن نوش

گزيده و در کام امپرياليزم برای ھر فرد انقالبی و متعھد کشور ما مايۀ مباھات بوده و ما را در مبارزه عليه  طالب

ن نه يک تمجيد اخالقی بلکه حقيقتی است روشن امپرياليزم امريکا و دولت پوشالی آن نيروی بيشتر می بخشد، چه اي

 سازمان انقالبی افغانستان بيشتر حايز اھميت است که از به حيث عضواين اثر از آن جھت برای من . به مانند آفتاب

سوی زنی به رشتۀ تحرير در آمده که با استواری در سرزميِن زن ستيز و مردساالر به عزيزش که در بند 

بخشيد؛ زنی که از بام تا شام زحمت می کشيد،  ه فکر اعدام سحر می کرد، نيرو و قوت قلب میدژخيمان، شب را ب

عرق می ريخت، کودکانش را پرورش می داد و به پايوازی شوھِر دربندش می رفت که جالدان، او را از او ربوده 

وھين ھا و نگاه ھای پست مزدوران بودند و مھر پدرانه را از کودکانش دزديده بودند؛ زنی که در ميان تحقيرھا و ت

سوسيال امپرياليزم شوروی با غرور و سرافرازی، جالدان را به تمسخر می گرفت و به ھمسرش پيام استواری می 

  . داد

حاکميت    زنان کشور ما که در طول تاريخ در دوزخ ارتجاع ھار مذھبی، طبقات حاکمه، دولت ھای مستبد و 

ين امردساالرانه سوخته و می سوزند، بدون شک از فقيرترين و مظلوم ترين زنان جھان به شمار می روند، بنابر
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 ا کشوری است، زيرا در کشوری که حتمبارزه در چنين شرايطی برای زنان ما دشوارتر از مبارزۀ زنان در ھر

 آيد، دفاع از عقايد مارکسيستی ھمسر، مسلماً صدای پای زن جرم پنداشته می شود و زن نيم مرد به حساب می

  . را ديد توان آن می» توخیرحيمه «مستلزم استواری کوھگون است که در خاطرات رفيق 

به زنان و دخترانی نويد می دھد که » خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی« با نوشتن »توخیرحيمه «رفيق 

ا انحرافات و خيانت ھای موجود در جنبش چپ انقالبی، به مبارزه بی باور نوميدی سر تا پای آنان را فرا گرفته و ب

اين خاطرات به خوبی گواه آن است که ولو شرايط ھر قدر دشوار و . بينند ای به سوی روشنی نمی شده و روزنه

ولوژی طبقۀ توان به پيش رفت، مبارزه کرد و با ايمان راستين به ايدي مبارزه ھر اندازه مشکل باشد، باز ھم می

  .ھا و مشکالت غلبه و راه را به سوی روشنی باز نمود کارگر و توده ھا بر دشواری

  

ی از چنگال خونين امپرياليزم، ارتجاع و استبداد و ساختن دنيای جديد با ئاينست که مبارزه برای رھاباورم بر 

ای استبداد، امپرياليزم، ارتجاع و نيروی بازوی زنان و مردان امکان پذير است، و مبارزه برای گسستن زنجيرھ

 دو رفيق، دو ھمرزم  و عزيز، ۀمذھب از دستان زنان نيز در کار و پيکار مشترک ھر دو نھفته است که مبارز

  . رود  کنونی در راستای اين آرمان به شمار میۀ بارز و زندۀنمون

ين ادر» رحيمه توخی«ار شکوھمند رفيق ی زنان از عفريت سرمايه، ارتجاع و مذھب، به کئراسخ به رھابا اعتقاد 

ين را با سرافرازی بيشتر، با پشتکار بيشتر و اميد بيشتر ادامه ئاشته، باور دارم که اين راه خاراراستا ارج گذ

نيروھای انقالبی زمانی می توانند جگرگاه امپرياليزم و ارتجاع را بھتر نشانه گيرند که در کنار  خواھند داد، زيرا

را در ديگر مبارزۀ خستگی ناپذير را به پيش ببرند و در فرجام دشمنان توده ھا  ھم، دست در دست يکھم و برای 

  .  غرق سازند و کشتی انقالب را به ساحل نجات رھنمون گردندشانی از خون ئدريا

  !م تان برا و شکوھمند باد                                                                                          قل

  

        

 

 


