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خصوص  مسايلي  كه ه  ب، در مسايل شان  محق نشان دادن خود به خاطر  جواسيسشگرد هاييكي از 

 و يا با هيجان و حالت ي و بي تفاوتيخونسرد با يا  ،  رويش شك  عليه آنان را  فراهم مي سازدةزمين
سنا ، اين جاسوس = ثنا داكتر غفور.  به دروغ متوصل شدن  مي باشد   اًين   و يا واقع دروغعصبيت

معروف از قديم االيام  طور جاسوسي  همچنان به كار و بار حرفة  ،"پوالد"   مستعار نام زير پنهان شده 
اتهامات دروغين وتوطئه هاي [ اش2013 جوالي 30 تاريخ ة در نوشت و گلو پاره مي كندههميشوارد بوده 

   :كشد با خشم داد مي )2( قسمت ..]خاينانه

كرده است كه مرا متهم   توطئه نامه اش  كبيرتوخي درصفحه سوم« 

 نام مي برم "شهيد" و" زنده ياد" را بدون كاربرد كلمه"ساوو"شهداي 

!  دارم" نفرت"وهمچنين مدعي شده است كه گويا من ازرهبران جنبش

كبيرتوخي عجين بوده،   ازاينكه دروغگوئي مانند اپورتونيسم درسرشت

درحاليكه اسناد مادرجنبش انقالبي پرولتري كشوروجود . روشن است

 ويا "شهيد"ارند كه زماني نام شهداي جنبش انقالبي را برده ام كلمهد

 نفرت داشتن ازرهبران "عبارت  فقيد را براي آنها بكاربرده ام ونسبت

  » برمن ازطرف كبيرتوخي بسياربيشرمانه است "جنبش
  

ديم يش كر افشااز مدتي بدينطرف مشت پوشيده اش را باز نموديم و    كهجاسوس   اينحال ببينيم
صدماتي كه انواع « در  بخش دوم نوشته اش به نام   )وي اين ضربة كشنده را از جانب من مي داند(

 سازمان انقالبي وطن "  تحت عنوان 8 و 7صفحه ) بخش دوم ( » ...   م يونيسم و اپورتونيسرويز
اوو توهين چطور نوشته و  چگونه به شهداي س )  شروع سطر8 ص 4 پاراگراف "پرستان واقعي ساوو 

نموده و ) پ (  به محترمه خانم خودش  خودهرگاه متقلب رسوا مانند  اهانت و توهيني كه [ ... :كرده 
 " اين بي حرمتي را هم با همان شيوه با اضافه نمودن يك  ، برداشتاز سايتش بعداً با بي شرمي آنرا

ي  را كه ناشي از تضاد  نهاد هاي   گويا تالفي نمايد و چنين بي حرمت به نوشته نشر شده اش"زنده ياد

   )4 (برگ  



  

  

     ... )"والدـ پ"( نا ـور سـفـي به نام غـسوس اـج                         

                                                                                                                

 

 

 
 

 

 

2 

 و خاد مي باشد  كه اين جاسوس "كام" ، " اكسا " زندان و شكنجه  و تحقيق و اعدام خون و خيانت
 اصل آن را ء در آنصورت رفقا ، كه  ؛ از نوشته اش بردارد استخباراتي استيپرانچه شدة همين نهاد ها

   ]خواهيم داد  اش را بازتاب  شده  دي اف پي با خود دارند در صورت لزوم  همان نوشته 
  

 توسط دولت مزدور روسي مورد ضربت قرار گرفت و "ساوو"« 

چندين تن از كدر هاي  مركزي آن توسط رژيم سفاك خلقي پرچمي ها و 

سوسيال امپرياليستهاي فاشيست روسي به جوخه هاي اعدام سپرده شد 

آن ن تن ديگر از اعضاي و چندي) سيد بشير بهمن و مسجدي ( ند از جمله 

   »  براي مدت طوالني زنداني شدند

  

 هموندش صادق ظفر پنهان  و يا" پوالد"مثل داكتر  فرومايه و همه چيز فروخته كه يك جاسوسزماني 
 ي كه  ديگر فرديهر و ياديگر ونام هاي شفق ، علينگار .  ، د"پوالدگر "شده  زير نام هاي مستعار 

هر گاه   ؛دنمال گونه  تسبيح  مي اندازارتباط داشتن با جنبش انقالبي كشور را ادعاي كمونيست بودن و 
 اين  ،نام رهبران و شهداي جنبش انقالبي كشور را ببرد....  و يا " شهيد " يا  " زنده ياد "بدون كار برد 

  .نه چيزي ديگر، تداعي مي كند  خواننده مفهوم توهين را در اذهان
 ةست االصل شوت شده از جانب اكساي تره كي در ميان سازمان اخگر كه پشتواناين مال نقطي رويزيوني

  ورد زبان بي لگام وسرگردانش  را" )ي ها ئشعله (  در ميان چپ انقالبي ه سال  سابق40 "به اصطالح 
ي سرحم و ق اين انسان بي.آگنده است  از ريب و ريا و كذب و دروغ  و خونش در واقع رگ و پي ساخته ،

  ، جاويد بر افراشته تر از ديگران بودبر هر كي در جريان شعلة)  كه رفيقش مي پنداشتمماني ز(قلب ال
تا دستور   ،اد و همواره تخريب مي نمود قرار مي دمذمتوي را با بي ننگي نشانه رفته مورد اهانت و 

به  پيشتازان جنبش  گويا ذهنيت من را از باور ورده به منصة اجراء درآ را اشاستخباراتياستادان 
 متهم به انحراف از  را وي اين جاسوس از هركدام كه به نيكوئي نام مي بردم.انقالبي كشور پاك  سازد 

 گويا مرا رفيقانه تصحيح مي كرد و شناختم از اين شخصيت ها را به اصطالح  . مي نمود  ائوئيزمماصول 
 نا پاك  و تخريب ، غافل از اينكه  شگردمي نمود ه و به خيال خودش منزه ازذهنگري داد" تكامل"

به  بعدها ( واميداشت خودش  مرا به تفكر و كنجكاوي در بارة ،رذيالنة اين تمثيل گرمتعفن وجدان 
همين سبب به بازتاب نظرات و دروغ گوئي هاي وي در بارة  شخصيت هاي برجسته انقالبي كشور 

  . ) ارزيابي  بتوانما به درستيتا عمق شخصيت  وي ر ميدان  برآمد بيشتر مي دادم
 بايد  ، كهنه پيخ  اطالعاتي–در اوايل آشنائي ما ، از جانب اين شخص مضحك و كارتونيك سياسي 

 ة نوشتة يك تن از جاسوسان افشاء شدةباالي ذهنيت من گويا كار صورت مي گرفت ؛ زماني كه در بار
 " صحبت كردم و گفتم  بي اعتباربكار وهرزه گويسازمان  كي جي بي داكتر اكرم عثمان  با اين مكارِ نا

اكرم عثمان در نوشته اش رستاخيز را  در زندان پلچرخي زير اداره خلقي هاي وحشي يك مسلمان 
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 مزاج ي اين پوليس سياسي عصب".  تالش كرده وانمود سازد كه وي از مرگ مي هراسيد داده ونشان 
  : چنين گفت 

ه ، من رستا خيز را مي شناختم او يك  داكتر اكرم عثمان راست نوشت«

اپورتونيست بود روزي  اورا در حالي كه عريضه اي در دست داشت ديدم از 

به (  اين كاغذ چيست به من گفت  در خواست  شمول در پرسيدموي 

مي باشد )   در چوكات دولت آن وقت نام برد رياستخاطرم نمانده از كدام 

يك  جاي اسالمي است  چطور به ) آنجا ( ه   تو نمي داني ك"برايش گفتم   . 

: رستاخيز با بي تفاوتي در جوابم گفت . ".... آنجا درخواست قبولي ميدهي 

  » " اين مسايل مهم نيست آدم بايد مبارزه كند "

تاخيز حرف مي ـسر  با نفرت و خشم آشكار در باره زنده ياد "پوالد" شده زير نام نهانجاسوس پ
در ميان گذاشتم كه همه اين اتهام به رستاخيز را نا  رفقاء باع را در همان وقت من اين موضو. زد 

  اتهام زده باشد  ركيك وي هرگاه انكار كند و يا اگر كبير توخي به "غفورصاحب"[ جوانمردانه خواندند
  ] .ترين اهانت نثاراتهام زن و يا انكار كننده باد

 ةو چهر  بود شدهن بيرون كشيده  ريب و رياززير پرده ا كه تا زماني غفور سنا   كهنه پيخجاسوس
 كه خودش را بيشتر به من نزديك كرده  براي  اين( يل آشنائي ما ادر او ، بر مال نشده بوداصلي وي 

 "نيكوئي"  از زنده ياد  رفيق مسجدي به صرفاً از ميان تمام جنبش انقالبي كشور تنها و تنها )  بتواند
  : ياد نمود 

 واليت هرات  در زماني كهتاد مسجدي كدام شناختي نداشتم با اس« 

  ميان اهل  معارف و فرهنگ از محبوبيت خاصي تدريس مي نمود در

به كابل در ميدان هوائي  هنگام باز گشتش  قسمي كه در .برخوردار بود 

تا حدي زياد بود كه  قواي امنيتي ميدان هوائي دوستدارنش هرات  ازدحام  

  »نش را  متفرق ساخت بدرقه كنندگا

 چرا به آنجا   خودش كدام شناختي نداشتة به گفت كه با استاد مسجديكه  غفور خان سنا   از اين
  . تشريف برده بودند اين ديگر  بستگي به كار و بار استخباراتي ايشان  داشت  

 گرفته تي بي حرمرا  جاسوس اين  برداشتم  جاي  تعريف از صورتشرا   ايزماني كه ماسك شعله
 ":  مي گويند  [بي حرمتي نمود  و رفقاي اعدام شدة ساوو ،   به ويه كينو  و نفرتاز نهايت بغض

مسلماً غفور اين  .  ]انسان اكثراً در هنگام خشم زياد برخي مطالب  را خالف ميل خود  بر زبان مي راند
 در رابطه با   و مزدوريش راو كين طبقاتي نفرت  افشاء شده و در اوج درماندگي و فرومايگيجاسوس

 تا اندكي  ،شكل داد كاغذ گپ دل چركين و پر از كينش را بر روي  بر مالء ساخت وشهداي ساوو
  .يابد  تسكين امكان داشته باشد،  اگرناشي از افشاء شدنش ، ناسورسوزش زخم 
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 در جامعه معرفي شده  وامانده و سيه روي افشاء شده كه حاال به مثابة يك جاسوس )پوالد ( غفور سنا 
ش مشام   ا گند جسد پوسيدة استخباراتيي كه بو– " پوالدگر -و مثل همتايش صادق ظفر [ 

راز تخريب شخصيت هاي  (  و متوجه شده كه ابعاد رازشبرده   بوي ، ]   مي آزارد راخوانندگان
ه درآئي يك  باديد ،شدهاز جانب من افشاء  )  توسط ويشناخته شده جنبش چپ انقالبي كشور

را به سينة    انقالبي احترام به رهبران و پيشتازان جنبشسنگ گي خوردبر زمين ذلتو  خويدگي
 ة جبه– گلران ةهمان مظلوم نمائي و مسلمان نمائي كه در جبه(  و با مظلوم نمائي پركينش مي زند

بندند كه من به شهداي ادعا مي كند كه اينها به من اتهام مي )  در برابر اخوان مي كرد -اخگري ها 
( ه تف  آلوده به نصوار سر باند هاي اخواني جبهة گلران هزار پخس. حرمتي كرده ام جنبش انقالبي بي 

  !بر رويت باد)  آنان را رفع مي كردي "صحي" مشكالت گويا " حكيم جي "كه تو در نقش
 اگست 18رخه  مؤ" ...اتهامات دروغين "(  اخيرش ةدر نوشت برمالء شده پوليس سياسياين 

 هاي اسطوره خودش را به يك تن از و هرزه خوئي و ديده درآئي خنده دار با نهايت بيشرمي  )2013
 از نزديكي  و  پس گردني خورده ها و با زيركي و باريك نگري مختص به هجنبش چپ انقالبي چسپاند

  .ين شگرد نمايدي بدئهم صنفي بودن با زنده ياد رستاخيز دم مي زند كه كسب هويت شعله 
  :چه نوشته عدي   اين پوليس سياسي چند ب" پوالد "داكتر سنا  حال با دقت ببينيم  كه 

رامنحيث همصنفي دوران ) رستاخيز(وبيش ازكبيرتوخي عبد االله  «

مكتب متوسطه وليسه وبعد دردوران فعاليتهاي جريان دموكراتيك نوين 

    » .ازنزديك مي شناختم

  مي خواهد از نام و نشان وي پيوسته پناه بردهگيخصيتي كه به جاويدانپوليس سياسي به ش
 چيز  همه نده مي بود مسلماً اين جاسوس زچسپاند ، اگر  رستاخيز ب خودش را به وي استفاده نموده

حال باز هم .  نفي مي كرد )جاسوسي (  و طبق وظيفة استخباراتي فروخته ، وي را نيز با بي شرافتي
 از رستاخيز را كه پيشبيني مي كرد از  ويري در اين زمينه پخش كرده تا بد گوئي و مذمتگويا پاد زه

 به  از اينغفور سناپوليس سياسي   ( سازدب،  بي اثر و بي ضرر  خواهد شدطرف من به ميان كشيده 
ا نشان  خودش را نزديك به آنه وبردخواهد اسم  در نوشته هايش  بد گوئي نموده نزدم از آناني  كهبعد

  ) .خواهد داد 
   .هر گاه ضرورت افتد در اين باره بازهم خواهم نوشت

   : چنين مي نويسد]4صفحه  )  2( اتهامات دروغين " [ نوشته در  پوليس سياسي  ، يعني غفور سنا
توچگونه اززندان باندهاي مزدوروآدمكش خلقي ! كبيرتوخي« 

ي؟ درحاليكه زنده برآمد"شوروي"پرچميهاوسوسيال امپرياليستهاي

هيچگونه فعاليت نظامي "ساوو" كه بنابرقول خودت "ساوو"ديگراعضاي 

عليه رژيم مزدورخلقي پرچميها وارتش متجاوزسوسيال امپرياليستهاي 
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 بيني پشك راهم خون نكرده "اشغالگرهم نداشته است وبه اصطالح خودت

  »!.  ، اعدام شدند؟"است

 اين ، چرا"رفيق "  و بعداًشد مان اوايل كه با من آشنا باتجربه آيا در ه وكوره ديده اين اجنت
از آن تاريخ .  را مطرح ننمود يو چنين پرسش  اش خطور نكردآلوده  در ذهن )  " مسألة مهم "(مسأله 

 خاطرات زندانم  به سه جلد رسيده كه نشر و  سپري شده )به گفتة خودش مدت شش سال ( تا كنون 
چنين پرسشي را مطرح كرده است تا به زعم بيمارش مرا مثل  ) است جلد چهارم آن روي دست( شده 

دي با گفتن يك  من آن گونه كه خودت از چنگ مجد،»!!آقاي پوالد«.خود وابسته ومزدور نشان بدهد 
 يا ISI ي به ئ وبدون معرفي نمودن يك شعله "ي استئشعله "فته بود  گجمله كه اهل مجلس وي

CIA خودت را]كه مجددي افتخار عضويت تمام مراكز جاسوسي را دارد[  يتو ديگر مراكز استخبارا  
من .  اما افتخار همكاري را محترمه خانم صاحب به دست آورد ؛"  همكاران نپذيرفتة جمل"گويا در 

 خودت مثل  اما با اين تفاوت كه ؛رها شدم )" مليةمصالح"( مجددي گونه ة با يك جملهم مثل خودت
باعزت واحترام برايت كار مشكل داده نشد ودر عوض  و زش بر سرت كشيده شدپشك مجددي دست نوا

 تا در آنجا به شكل ديگري كار و بار استخباراتي ات را ترا با انجوهاي نان وآب دار مرتبط ساختند
 سپري نمودم وتمام فاميلم به  سال از بهترين ايام عمرم را با شكنجه ها وتحقير ها8 من  .سازمان دهند

براي آزادي خواهان به وجود آورده  تو و صادق ظفرران روسي اكه باددر اين رنج وعذاب  خودم ةازاند
 خبر گيري از من از صبح تا شام  پشت يو خانم و كودكانم مجبور بودند براداشتيم  سهم   ،ندبود

 هم  من .ندشو ستادهي ا)در گرما و سرماي كشنده ( ي از من   زندان وخاد به انتظار پرزه خطةدرواز
پرياليزم شوروي بدين  هزاران زنداني ديگر برمبناي مصالحة ملي دولت دست نشانده سوسيال اممانند

آشام خاد وزندگي ننگين  من از چنگال خون  وزنده ماندن بين رها شدن»!!آقاي پوالد« .مگونه رها شد
و صادق ظفر  (سي مثل تو به شمول تازه نفكه جاسوسان بو كش( ي مقيم پاكستان خودت  در انجو ها

تا در معبد خدايان انجو   - شما هم -  انقالبيون را شكار مي كردندكه با آنها همكار شده بوديد ،) قبالً 
    . است  از زمين تا آسمان  تفاوت   ) را قربان نمايند نهاها آ

   
 تا   بودات زندانم  خاطر در جلد اولش ا"تقريظ" درج كه به آرزوي )پوالد ( غفور سنا حال ببينيم 

ي ها  ثبت تاريخ مبارزاتي جنبش انقالبي كشور و جنگ مقاومت مردمش ئ را در زمرة شعله شخود
  وي بههاي كنوني خوددر بارة فردي كه در نوشته ) نه نقد  ( ش در تقريظ چاپلوسانه اه چگون، يدنما

 جنبش انقالبي كشور و اعضاي  در اوج خشم استخبارتي و نهايت كينه عليه   ،استخبارتي نمودحملة 
  ؛ چگونه به ستايش مي پردازد مي خواند " جاسوس "  را) اين قلم  ( ،فدا كار و تثبيت شده اش

، يعني ) بعداً كام و خاد (  كه يك جاسوس نفوذي اكسا  را از  متن اصلي تقريظيبخشياينك 
 براي جلد اول خاطرات زندانم  نوشته است )   پوالد "پنهان شده زير نام مستعار (ثنا  = داكتر غفور سنا 

كميتة  هايي ئ شعله  ديرينه اش ، يعني بتواند  موضوع  چگونگي تسليمي  دشمنانهبه آرزوي اينك
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 سازماني را  كه در آن نفوذ نموده و تا سطح كميتة مركزي آن سازمان  خزيده بود  را   توسط مركزي 
  ؟!  بر آنان رجحان و برتري دهد نجاند  و خودش راگ بم در خاطرات زندانمن
  

   »بقلم پوالد«  

نوشته { اولين نوشتة-  به لحاظ محتوي -اين نوشته درمورد خاطرات زندان «  
 }گوشه اي{ ديگرگوشة}به عبارت{  است كه گزارشات درون زندان وبعبارت}اي

- را{ازجنايات سوسيال امپرياليسم شوروي ومزدوران خلقي پرچمي و خادي اشرا
اين نوشته توسط يكي ازاعضاي جنبش .  درزندان پلچرخي بيان مي كند}جدا

 سال 8 تحريردرآمده است كه خود درجريان }رشتة{كمونيستي كشور به رشته
 و خاد را برتمام وجودش لمس كرده KGBشكنجه هاي جسمي وروحي دژخيمان 

شده وشاهد زندة وقايع ومسايل درون زندان نيز  }متأثر{ و روح وروانش ازآن متاثر
. )  ا . ل . م (  يك كمونيست معتقد به }جدا-به{ رفيق نويسنده بحيث. بوده است 

ديد ماترياليستي وباژرف بيني خاصي مورد  موضوعات مندرج دراين نوشته را از
ن ديد  قضايا و وقايع درون زندان ازهمي}همة{تحليل وتجزيه  قرار داده و به همه

نگريسته است ؛ از اينرو اين نوشته سند حايز اهميتي است براي فعاالن جنبش 
   .انقالبي كشور وساير جريانات مترقي ، خاصتاً نسلهاي مبارز درآينده 

  

 ازجنايات }گوشه اي{نگارش اين خاطرات درحقيقت بازگوكننده گوشة  
ندان هولناك پلچرخي سوسيال امپرياليسم شوروي ورژيم مزدورخلقي پرچمي ها درز

 بزرگترين } جدا-به{زندان مخوف پلچرخي بحيث. و ساير زندانهاي كشوراست
آزادي خواهي » جرم «زندان رژيم كه درآن هزاران انسان مترقي وآزادي خواه كه به 

وحق طلبي آنها توسط استعمارگران سوسيال امپرياليست و رژيم مزدور به اشكال 
ساني قرارداده شدند تا پژواك آزادي خواهي و فرياد مختلف تحت شكنجه هاي غيران
درزندان پلچرخي شيوه هاي مختلف  شكنجه هاي . حق طلبي آنها را خاموش كنند 

 وسازمانهاي اطالعاتي KGBجسمي و روحي كه طي چند ده سال دژخيمان
 و }آزاديخواه{سايركشورهاي بلوك سوسيال امپرياليستي عليه زندانيان آزادي خواه

گرفته بودند ، برزندانيان اعمال }جدا-به{ف رژيم حاكم دركشورهاي شان بكارمخال
  . كردند 

سرنوشت يك زنداني مبارز انقالبي بعد از آنكه ظاهراً جريان استنطاق و شكنجه 
درصورتي كه زنداني از جوخه هاي اعدام نجات (  هاي جسمي  فروكش مي كند

ر وي آغاز مي شود ، يعني شكنجه  ديگري ازشكنجه ب}مرحلة{، مرحله)حاصل كند 
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هاي رواني فرساينده و دوام داركه درطي سالها اثرات وخيمي را بر روان و شخصيت 
درشرايط زندان منجمله محيط » زندگي « .  مي گذارد}جدا-به{زنداني بجا

غيرصحي سلول زندان ، رژيم غذائي بي كيفيت وغيرصحي ، عدم  شرايط حداقل 
عدم امكان براي زنداني كه در وقت معين بتواند رفع حاجت الزم براي خوابيدن ، 

دشمن ازاين طريق نيز روز چند بار زنداني را روحاً مورد شكنجه قرارمي دهد ( نمايد
و هم چنان محيط اجتماعي ناهمگون سلول هاي زندان كه افراد زنداني را با عقايد ) 

ا درزيريك سقف و افكار و سرنوشت گوناگون سياسي و اجتماعي براي ساله
اين همه مسايل كه زنداني بيشتر ساعات شب و روز به آن مواجه است . نگهميدارند 

و نيز . و هر مورد آن فشار براعصاب و ضربه بر احساسات وروان او وارد ميكند 
كه آگاهانه عناصرلومپن و ( بي رحم وجاني }زندانبانان{چگونگي برخورد زندان بانان

اديست كه كوچكترين احساس انساني در برابر زنداني و يا اوباش و بي خاصيت و س
و نيز توهين و ) هيچ انسان ديگري ندارند براي اينكار انتخاب و گمارده مي شوند
 همين }جدا-به{تحقير و دشنام زندانيان به اشكال و شيوه هاي مختلف بوسيلة

 آگاهانه و قماش دژخيمان و مسئولين جاني وبيرحم زندان ؛ اينها و مسايل ديگر
حساب شده جهت شكنجة جسمي و رواني زنداني براي مدت طوالني جهت 

و . شكستاندن و خردكردن شخصيت او و فرسودگي و نا اميدي وي صورت مي گيرد
 اسارت ومحروميت از آزادي فردي و اجتماعي و قرارگرفتن }مسئلة{نيزخود مسئله

 ترين حقوق انساني مسايلي درحالت انتظار درسرنوشت ظلمتبار و محروميت ازعادي
اين همه مسايل .  مي گذارد}جدا- به{اند كه اثرات بد و وخيمي را بر روح زنداني بجا

  بعالوة
  وسلب تحرك اش}فاميلش{  نگراني زنداني نسبت به فاميل اش}جدا-به{

 مبارزة طبقاتي كه درجهت رسيدن به آرمان هاي }عرصة{  ازعرصه}تحركش{
ه است ؛ و اسارت او درچنگال دشمن زبون و پست فطرت ؛ وااليش جد و جهد ميكرد

تجارب .  مي گذارد }جدا- به{اثرات نهايت ناگواري را بر روان و افكار زنداني بجا
نشان مي دهد كه شكنجه هاي جسمي و روحي ) روان شناسي وروان درماني(علمي 

اب زنداني را خاصتاً كه دژخيمان عمداً خو( و فشارهاي رواني مداوم و بيدارخوابي 
) اخالل مي كنند و زنداني را ناگهان ازخواب بيداركرده و به اتاق شكنجه مي برند

البته اين . زمينه را هرچه بيشتر براي ابتالي او به بيماري افسردگي آماده مي سازد 
بيماري نظر به وضعيت روحي و طرز تفكر افراد زنداني و موجوديت زمينه هاي 

برهمين . خفيف تا شديد فرق مي كند  مختلف از}جدا-به{ تمقاومت نزدآنها بدرجا
اين اقدام ناشي ازحالت . علت است كه بعضي از زندانيان اقدام به خودكشي مي كنند
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ديگر }جدا-به{بعبارت .  دچارشده است }جدا-به{رواني ايست كه زنداني بĤن
نجه هاي همچنان اثرات بد ناشي ازشك. دشمن او را تا چنين حالتي رسانده است

جسمي غيرانساني ازقبيل ضرب و شتم شديد ، شوك برقي ، به فرق آويزان كردن 
براي مدت طوالني ، غرق كردن مصنوعي، قراردادن متهم در زير قطرات مداوم آب ، 

( و نورشديد چراغ ، آرايش صحنه هاي تصنعي اعدام وسوختاندن اعضاي بدن 
تناسلي مردان ويا درمهبل زنان  گذاشتن پلك برقي درمجراي }من جمله{منجمله
 شكنجه هاي فوق برخردكردن }جدا-به{وتجاوز هاي جنسي بعالوة) متهم 

 مي }جدا-به{شخصيت زنداني و شدت بيماري رواني او اثرات نهايت وخيمي رابجا
اين افراد بعد از رهائي از زندان تا سالها خواب آرام ندارند و قسمت اعظم . گذارد

 اين جنايات }همة{همه. ا وصحنه هاي وحشتناك مي شوندشبها را دچاركابوسه
 خلقي }فروختة{ باند هاي تبهكار و جاني و خود فروخته}جدا- به{غيرانساني بوسيلة

 زندانهاي مخوف رژيم بر در  KGBپرچمي ها و خادي هاي جاني و اعضاي مخوف 

رزمين براي  و ميهن دوست وانقالبي اين س}آزاديخواه{ده ها هزار انسان آزادي خواه
 بادرك و با احساس و }خوانندة{يك ونيم دهه اعمال شده است كه هرخواننده

  . داراي شعور اجتماعي سالم مي تواند آنرا به  ارزيابي بگيرد
نگارش خاطرات زندان، افشاي اين اعمال وحشيانه و ضدانساني و جنايات   

ناك رژيم باندهاي  ازجنايات هول}گوشه اي{ سخيف در درون زندانها منحيث گوشة
وسوسيال ) اكسا، كام و خاد( خلقي پرچمي و شبكه هاي پوليس سياسي آنها 

فاشيستهاي روسي درطي يك ونيم دهه عليه خلقهاي مليتهاي مختلف افغانستان 
درخارج و داخل زندان هرچه بيشتر ماهيت جنايتبار اين رژيم مزدور و باداران روسي 

وشته  نه تنها به شيوه ها و اشكال شكنجه هاي رواني دراين ن .آنها را برمال ميسازد
وجسمي وبرخورد هاي غيرانساني مشخص مسئولين  زندان و دژخيمان آن دربرابر 
زندانيان پرداخته شده ؛ بلكه نويسنده مشاهدات عيني و برداشتها و تحليل 

 از عملكرد هاي گوناگون رژيم درمورد نابود سازي شخصيت هاي }جدا-را{هايشرا
( مترقي و مبارز  مردمي دربند شان در درون زندان وگسترش آن به بيرون اززندان 

 مقاومت هزاران فاميل متعلق به زندانيان }روحية{تا ازاين طريق بتوانند روحيه
به خوبي انسجام بخشيده و به دسترس ) وبخشهاي ازمردم رادرجامعه تضعيف كنند 

هدف }جدا-به{د اكثر نتوانست باين اما درعمل دشمن ح. خواننده قرارداده است
برسد و مقاومت و مبارزه هم درداخل زندان و هم درخارخ زندان }شومش{شوم اش 

   .عليه سوسيال فاشيستهاي روسي و مزدوران وطني آنها ادامه يافت
  :مسايل مهم مطرح شده دراين نوشته  
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يرنگها و  يكي ازموضوعات مهمي كه دراين نوشته به آن پرداخته شده است؛ ن-
ترفندها و تزويرهاي رژيم مزدور و اشغالگران روسي است كه عليه زندانيان آزادي 

چيزي كه درخاطرات . برده اند}جدا-به{ و مبارز و انقالبي بكار}آزاديخواه{خواه
زندانيان مترقي و مبارزكشور درگذشته دردوران رژيم سلطنت ظاهرشاه وجمهوري 

؛ موضوع اينكه عناصرخاديست و يا ويانشده استداوود خان كمتربه آن اشاره شده 
 به نام متهم به عضويت يكي ازسازمانهاي انقالبي }گماشتگانش{ديگرگماشتگان اشرا

درداخل سلول هاي زندان در پهلوي زندانيان جاي داده واين عناصرخود فروخته با 
داً  و خاد آموخته بودند، زنداني شكنجه شده و شدي KGBمهارتهاي خاصي كه از 

ضربه ديدة جسمي ورواني را به شيوه هاي مختلف اغوا كرده و بدين طريق حرفها و 
اسرار نهفته و ناگفتة آنهاراكه در زيرشكنجه هاي غيرانساني اظهار نكرده اند تا 

نه تنها اين عمل خاينانه را دربرابر . حدامكان گرفته و به اطالعات زندان مي رساندند 
 سازمانهاي مترقي وانقالبي كشوركه حتي عليه توده هاي زندانيان سياسي مربوط به

مربوط به يكي ازتنظيم هاي جهادي كامالً بي اطالع از ترفندهاي  » مجاهد« عامي
اين خطرناكترين شيوة . روسها و مزدوران آنها نيزانجام مي داده اند}رذيالنة{رذيالنه 

ند تعدادي را اغوا كرده بوده كه تاحدي رژيم و ارتش روسي توانست» اعتراف گيري« 
دراين نوشته اين ترفند دشمن به خوبي . آنها را تهيه كنند » سند محكوميت « و

  مورد شناسائي و تحليل  قرارگرفته وافشاء شده است

 هم چنين به تصويركشيدن شرايط ومحيط اجتماعي زندان كه زندانيان -
همچنان صدمات رواني برده اند و }جدا- به{انقالبي طي سالهاي متمادي درآن بسر

اعضاي فاميل زنداني و هدف شومي كه اشغالگران روسي و رژيم مزدور آنها ازآن 
  . داشته اند ، به خوبي توسط نويسنده تشريح شده است كه بسيارآموزنده است

مسايل مطرح شده دراين نوشته مربوط به بيان خاطرات  گذشته نيست 

 ارب عيني يك مبارز مردمي استكه زمان آن گذشته باشد ، بلكه اينها تج
كه با وجوديكه درچنگال خونين دشمن اسير بوده الكن به شيوه ها و اشكال مختلف 

 }به ضد{و با احساس مسئوليت وتعهد به ادامة راه مبارزاتي اش، ازمبارزه برضد
اشغالگران روسي و مزدوران داخلي آنها بازنايستاده وقدم به قدم عملكردهاي خاينانه 

 }جدا-به{ كرده و اكنون برشتة}ذهنش{ات دشمن را ثبت دفتر ذهن اشوجناي
نگارش اين خاطرات و افشاي اين گوشه ازجنايات سهمگين . تحريردرآورده است

سوسيال امپرياليستهاي روسي وباند هاي جاني و ميهن فروش خلقي، پرچمي، 
 هاي خادي وسازائي وديگرعوامل روسي و عملكرد هاي آن عده ازعوامل تنظيم

ارتجاعي اسالمي و ديگر سازمانهاي روسي غير از پرچمي خلقي وخادي كه در زندان 
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درهمكاري باعوامل جنايتكار رژيم قرارداشته اند، عليه زندانيان انقالبي مردمي عمدتاً 
؛ درواقع تاريخ حاكميت ننگين ) شعله ايها ( منسوبين جريان دموكراتيك نوين 

س نسل كنوني ونسلهاي آينده كشور قرارداده شده وجنايتبارآنهاست كه به دستر
چون تاستم واستثماراست مقاومت و مبارزه ادامه دارد وطبقات ارتجاعي . است

وامپرياليسم هم باتمام نيرو با چنگ و دندان از موقعيت ننگين خـود دفا ع مي كنند 
لق و دراين مسير پر مخاطره زندان و شكنجه و سرباختن در راه تحقق آرمان خ

هميشه درانتظار نيروهاي انقالبي كه درجهت نجات توده هاي خلق وتمام بشريت 
از اينرو اين خاطرات . ازسلطه وستم امپرياليسم و ارتجاع مي رزمند ، قراردارد 

ميتواند درارتقاي سطح آگاهي نسل انقالبي و مبارزكشور از نوعيت شكنجه هاي 
ائي به فن مبارزه باپوليس سياسي جسمي ورواني وترفندهاي رذيالنة دشمن وآشن

گزارشات از واقعيات عيني درون زندان كه هر زنداني خاصتاً . دشمن كمك كند 
زندانيان انقالبي مردمي بيشتر از همه درمعرض توجه دشمن قرارداشته اند و 
بيشترين فشاردشمن درخردكردن و يا نابودي آنها متمركز بوده است ؛ از اينرو اين 

 ارتاريخ مبارزات جنبش انقالبي وتوده هاي خلق كشور را تشكيل خاطرات بخشي
  .ميدهد

تا ازخاطرات و تجارب تلخ ؛  دراين نوشته رفيق توخي سعي كرده است -
اما آموزندة مبارزين انقالبي سايركشورها خاصتاً مبارزين انقالبي كشور ايران كه 

ه و زندانهاي رژيم  اخير در زندانهاي دولت ارتجاعي شا}دهة{درطي چندين دهه
دژخيمان هردو رژيم ضد مردمي }جدا- به{خونخوارجمهوري اسالمي بدست 

وحشيانه شكنجه شده اند وسالهاي متمادي در زيرشكنجه هاي جسمي و رواني 
   .برده اند ، درنگارش اين اثر بهره جويد}جدا- به{درسلولهاي زندان بسر

پرچمي، خادي و باداران  تذكارموضوع وافشاي جنايت شنيع مزدوران خلقي، -
روسي آنها مبني براينكه قبل از اعدام زنداني خون آنها راكشيده و يا اعضاي داخلي 
بدن آنها را مي كشيده اند ، يكي ديگرازجنايات ضد بشري رژيم سفاك وسوسيال 

  .امپرياليستهاي خونخوار است كه دراين نوشته گنجانيده شده است
اززندانيان مربوط به جنبش }عده اي{عدة  موضوع قابل توجه ديگرتعقيب -

انقالبي كشور بعد از رهائي از زندان  درداخل كشور ويا در پاكستان توسط خاد به 
همكاري برخي ازتنظيم هاي اسالمي خاصتاً حزب اسالمي گلب الدين وسياف، حزب 
وحدت اسالمي، جمعيت اسالمي رباني و شوراي نظارمسعود و همكاري سازمان هاي 

تعداد آنها به .  دولت پاكستان و ايران ربوده  شده و خاينانه به قتل رسيده اندمخفي
عضو ) سلطان معلم ( ازجمله اختطاف وقتل رفيق سهراب . چندين تن مي رسد 



  

  

     ... )"والدـ پ"( نا ـور سـفـي به نام غـسوس اـج                         
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به آرزوي صحتمندي . مركزي سازمان پيكاربراي نجات افغانستان درپشاورپاكستان 
اثر ازچگونگي مقاومت ومبارزه وموفقيت مزيد رفيق توخي تا در جلد دوم  اين 

ونظرات ومواضع اعضاي جنبش انقالبي وسايرجريانات مترقي كــشور درزندان 
   »پلچرخي مطالب بيشتري نوشته وآنرا تكامل بخشد

 "پوالد"پايان تقريظ  غفور سنا             

  

 

  ! نهايت عزيز خوانندگان

  

 ترواش نموده است، يعني "پوالد"ا متني را كه در باال از نظرتان گذشت، از قلم غفور سن

 سياسي و اخالقي بلد است، نثارم مي  و اتهامهمان كسي كه اينك، هر آنچه فحش و ناسزاي

و اما اين كه چرا چنين است و چرا كار بدينجا كشيد، به اميد آن كه در آينده چگونگي . كند

ذارنيم، همينقدر ياد آور تكامل و آشكار شدن اين پروسه را با دقت و تفصيل كامل از نظر بگ

  :مي شوم

 باال و تملق آميز برايم يقين حاصل  بلند از همان نخستين روز هاي مطالعة چنين متن

شد، كه با فرد بي شخصيت و متملقي رو به رو هستم كه با توازن رفتاري به هزاران فرسخ 

 فرداي دشمني با يعني اين كه فردي با چنين ظرفيتي در تملق گوئي، مي تواند. فاصله دارد

تجربه نشان داد كه حدسم در بابت . همين حدت وشدت به دشنام، تهمت و افتراء نيز بياغازد

 درست ثابت شده، اين انسان بي شخصيت تمام آن چاپلوسي ها را صرف به منظور "پوالد"

  .....آن انجام داده بود تا

  ادامه دارد                                                                                                                 

  

  : ياد داشت       

                                                        . مي باشد " پوالد " به رنگ سرخ ، تصحيح اشتباهات امالئي مطالب  داخل كروشه

  

  

  


