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  سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١٢ دسمبر ٣٠

 

 ،»خاطرات زندان«

   شمشير بُران بر گلوی دژخيمان
ديده و مقاوم جنبش انقالبی  ز زندان، مبار»ساوو«از اعضای سابق سازمان انقالبی » کبير توخی«رفيق گرامی 

: ھايش به سازمان انقالبی افغانستان چنين نگاشته است کشور ما، نويسندۀ شجاع، مبتکر و خالق در يکی از ايميل

فرستاده شده، به ھمين » ـ آزاد افغانستان افغانستان آزاد«ھای جلد سوم خاطرات زندان که به پورتال  قسمت«

اين اثر را به بنيانگذار سازمان پرافتخار ) چاپ دوم جلد سوم(از آغاز تجديد چاپ دوم آن من . ھا تمام شد تازگی

ـ سياسی طرح  يدئولوژيکاوفان و امواج تباھکن اختالفات ط مردی که از ميان ـ ياد رفيق پاغر شما، يعنی زنده

رگ ساختمان آن را در شرايط ھای واقعی، يعنی سازمان انقالبی افغانستان را ريخت و کار بس ست کشتی کمونيست

  ».ام ـ با تمام احساس کمونيستی اھداء کرده سابقه و بسيار خونبار به اتمام رساند تجاوز عجيب و بی

 "پاغر" به رفيق "توخی"، نوشتۀ با ارزش رفيق »خاطرات زندان«اھدای جلد سوم سازمان انقالبی افغانستان از 

اين خاطرات مملو از آموزش و تعھد به . نمايد تان رفيقانه اظھار سپاس میرھبر و بنيانگذار سازمان انقالبی افغانس

ھا، جنايات و  ھا و شکست راه پر افتخار و خارائين انقالب است و مبارزۀ درون زندان، مقاومت انقالبيون، پيروزی

قديم راه آزادی جنبش انقالبی کشور ما که شھدای بسياری را ت. دھد ھا را به روشنی انعکاس می قساوت خاديست

ھا مخصوصاً زندان  ھای زندان ھای عمر شان را پشت ميله نموده و تعداد کثيری از رفقای جنبش ما بھترين سال

ھا سپری کرده اند، بزرگترين افتخار را برای جنبش انقالبی  مخوف پلچرخی به اميد فردای بھتر برای انسان

ھای  ن فرزندان صديق، مبارز، انقالبی و متعھد اين جنبش که لحظهرفيق توخی يکی از اي. ی کرده اندئکماافغانستان 

شکوھمند زندگی مبارزاتی خود را در زندان پلچرخی گذرانده و خاطرات آن روزگار سياه و پر از جنايت را تدوين 

يق دارد که آن رف  تقديم می"پاغر"را در روزگاری با احساس کمونيستی به رفيق » خاطرات زندان«نموده است، 

  . آزرم قرار دارد ھای بی عزيز ما، ھنوز ھم در آماج کين اپورتونيست

 برای ما ارزش و شکوه خاصی ،"پاغر"اھدای اين حماسه به رھبر و بنيانگذار سازمان انقالبی افغانستان، زنده ياد 

ت، در آن شمشير که در آن ناقوس مبارزه و پيکار با آواز بلند به صدا درآمده اس» خاطرات زندان«کتاب . دارد
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ھا و  آيد، در آن سپيده دم استقالل و آزادی و برابری بر تيرگی بُران رزمندگان بر گلوی دژخيمان خلق فرو می

ھای آکنده از  کند و قلب ھا سرود خلق را تکرار می خورد، لب ھا گره می کند، در آن مشت ھا غلبه می تاريکی

زند، اھدای آن به رھبر و بنيانگذاری که در  ھای آزادگی با ضربان تند و سريع می ھای ترانه ضربه عشق با تک

کند،  چکاند، سازماندھی می بخش ماشه می یئکند، در نبرد رھا چنين وضعيتی زندگی مبارزاتی خود را آغاز می

رد، از اھميت دا کند و فانوس عمرش را با قوغ مبارزه و پيکار روشن نگه می نمايد، روشنگری می تدريس می

ھای ستمديده، غرور  ھا به عنوان فرزند واقعی توده  در زندان خاديست"توخی"اگر رفيق . ويژه برخوردار است

کرد، رفيق  يک انقالبی واقعی، شھامت، پايداری و فداکاری يک کمونيست را بر در و ديوار زندان حک می

ھای سرخ، آزادی انسانيت را  ھا با صفير گلوله  توده در ھمان روزگار در سنگرھای داغ استقالل در کنار"پاغر"

يابند و بر ستيغ مبارزۀ  خورند و يکديگر خود را می زد، و ھمينجاست که اين دو مبارز با ھم پيوند می ھاشور می

  .گذارند شان را  به جا می انقالبی جنبش ما شکوھمندی

 اگر از يک سو حقانيت مبارزۀ سازمان "پاغر"اد اھدای اين خاطرات به رھبر و بنيانگذار سازمان ما، زنده ي

حمايت . بخشد گذارد، از سوی ديگر به ما نيرو و توان بيشتر در مبارزه می انقالبی افغانستان را به نمايش می

ی که عليه دشمنان خلق رزميده اند، مقاومت کرده اند، زخم برداشته اند و ئ رفقارفقای جنبش انقالبی افغانستان،

ھا و دستاوردھای ما نقش  ھا، موفقيت انده اند، از کار و پيکار سازمان انقالبی افغانستان در پيروزیپايدار م

ھای  به خاطر اھدای کتاب» رحيمه توخی«و رفيق » کبير توخی« به شمول رفيق ء رفقاۀی دارد، و ما از ھمئسزاب

  .اييمنم خاطرات و حمايت شان از کار و مبارزۀ ما، رفيقانه اظھار سپاس می

در آگاھی نسل جوان انقالبی از جنايات سوسيال امپرياليزم، دولت پوشالی » خاطرات زندان«قابل تذکر می دانيم که 

ھای شکستن مقاومت به وسيلۀ دشمن، مبارزۀ درون زندان و  ھای آن، راه حزب دموکراتيک خلق و خاديست

ی آن مبارزه ئ و متحدان ناتواشغال امپرياليزم امريکاپايداری و مقاومت پوالدين انقالبيون برای نسلی که در زير 

ھای حزب  د، و در اين مبارزه مطمئناً از پيگرد دولت پوشالی و ادارۀ استخباراتی آن که پر از خاديستنکن می

آموزاند  به نسل تازۀ انقالبيون می» خاطرات«اين . گردد د، ممد واقع مینمان دموکراتيک خلق است، در امان نمی

ر بدترين و ناگوارترين وضعيت به منافع خلق اسير و دربند فکر کنند، دشمن را با مقاومت و پايداری خود که د

خوار و ذليل سازند، بر زندگی شکوھمند مبارزاتی شان مستحکم بايستند و کينۀ طبقاتی را در خود پرورش دھند، و 

ھا و  در داستان» رگ، يک مرگ با شکوهيک زندگی بز«شود، با  اگر ساطور دژخيمان با خون شان رنگين می

  .ھا به حماسه تبديل شوند شعرھای فولکلوريک توده
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