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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٢ اکتوبر ٠۴

  

  ،»خاطرات ھشت سال پايوازی زندان پلچرخی«

  !حماسۀ شکوھمند يک زن مبارز 
 :  بهءاھدا«

 سازمان انقالبی افغانستان

 شان لحظه ای ھم دور نيستند، و بدون ھيچ پشتوانه ۀآتش فرو برده شدسازمان واقعاً انقالبی که از مردم در خون و 

 .در زير گلوی امپرياليزم جنايتکار و غارتگر امريکا و شرکايش، با درايت و دليری کم نظيری می رزمندای 

ی شان به آروزی وحدت تمام انقالبی ھای واقعی و شجاع کشور با اين سازمان رزمنده، و به آرزوی تکامل ديالکتيک

 )م. ل. م(به حزب واقعاً کمونيست افغانستان 

  »)رحيمه توخی(

 "خاطرات ھشت سال پايوازی"عزيز و بانوی دالور و قھرمان، رحيمه توخی، به خاطر اھدای کتاب ۀما از رزمند

  .اش به سازمان انقالبی افغانستان صميمانه و رفيقانه ابراز سپاس می نمائيم

 زندان  مخوف پلچرخی ھشت سال ۀ می گردد که پشت دروازءز و رفيق قھرمانی اھدااين کتاب از طرف خانم مبار

ش را بر سنگفرش ھای خونين کابل کوبيده تا آھنگ گام ھای پوالدينمکمل با مشت ھای آھنين ھمسر زندانی اش 

 ۀ زندگی خانمی است که در وحشتکدۀاينھا لحظه لحظ. آزادگی را در مبارزه و انتقام، تعھد و باور بلندتر فرياد کند

 ۀو خاديست ھای جالد، ستمگری و نفرت و مبارزه و عشق را بيان می کند و به ما حماس» حزب دموکراتيک خلق«

  .مقاومت می آموزاند
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اگون  می شود، که زنان کشور ما در آتش ستم ھای گونءاين کتاب در حالی به سازمان انقالبی افغانستان اھدا

امپرياليست ھا می سوزند و قربانی می دھند، اما ده ھا زن سرکاری ديگر بر آستان قصر سفيد جورج بوش و 

ما اھدای اين کتاب را در چنين . اوباما، خون آنان را به بوتل کشيده، جايزه ھای شان را با آن رنگين می سازند

بيرون از زندان خوانده، به وجود چنين مبارزی در »  مقاومتۀحماس«وضعيتی، افتخار سازمان خود دانسته، آن را 

 کشور خود افتخار می کنيم و بدون شک ھواداری و سمپاتی اين بانوی رزمنده از کار و پيکار ۀميان زنان رزمند

  !ما، مايه غرور انقالبی ماست

  با سپاس رفيقانه

  سازمان انقالبی افغانستان

  ١٣٩١ ميزان ١٢

 


