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 !گرامی باد ) مادر توماج( قوربانتاج اجه ۀياد و خاطر
  

در روزھای اخير اندوه عميق تمامی انسان ھای )" توماج(شيرمحمد درخشنده "مادر " قوربانتاج اجه"خبر درگذشت 

، يکی از مظاھر مقاومت و پايداری مادران زندانيان سياسی و "قوربانتاج اجه. "مبارز و آزاديخواه را برانگيخت

 ٨۶ در سن ]قوس[ آذر ماه۶جانباختگان سياسی در رژيم ھای ديکتاتوری شاه و جمھوری اسالمی بود که در تاريخ 

و سه تن ديگر از فرزندان مبارز " شير محمد" فرزندش ۀ نام مادر قوربانتاج، يادآور ترور وحشيان.سالگی درگذشت

 در ھمان اوايل روی کار آمدن رژيم وابسته به ۵٨خلق ترکمن يعنی مختوم، واحدی و جرجانی است که در سال 

 ترکمن برای ۀ خلق به پاخاستۀنامپرياليسم جمھوری اسالمی، به جرم دفاع از حقوق و سازماندھی مبارزات عادال

 توماج، فرزند مادر ۀترور وحشيان. زمين و آزادی، توسط پاسداران مزدور اين رژيم، شبانه ربوده و اعدام شدند

و ھمرزمانش تنھا يکی از جنايات فجيعی بود که رژيم جمھوری اسالمی عليه خلق ھای تحت ستم ايران " قوربانتاج"

 رھبران خلق ترکمن برای ديکتاتوری حاکم در اين نکته نھفته بود که اين خلق در آن مرتکب شد، اما اھميت کشتار

 شاه و وابستگان به دربار ۀ زمين ھائی که پيشتر متعلق به خانوادۀمقطع، با خيزش انقالبی و تسليح خويش به مصادر

ی ئبا اعمال حاکميت دمکراتيک و شوراسلطنتی بودند پرداخته و با تشکيل شوراھا کوشيد مناسبات توليدی قبلی را 

اين خلق مبارز از ھمکاری و ھمياری سازمانی که به  اما به دليل عدم برخورداری. به نفع خلق ترکمن تغيير دھد

ش توسط باند سازشکار و منحط فرخ نگھدار  ادروغ خود را سازمان چريکھای فدائی خلق ايران می ناميد و رھبری

ته به امپرياليسم جمھوری اسالمی توانست با گسيل ارتش و سپاه ضد خلقی، سرانجام  غصب شده بود، رژيم وابس

جنبش خلق ترکمن را قاطعانه در ھم کوبيده و به خاک و خون کشد، و سپس دست به ترور رھبران خلق ترکمن 

  . يعنی توماج و ھمرزمانش بزند

 بار سنگين ناشی از غم و اندوه از دست دادن مادر قوربانتاج پس از ترور فرزندش توماج و ياران او، به رغم

 ضد خلقی حاکمان نشد و به مثابه سمبل ۀگاه تسليم اراد فرزند مبارزش و فشارھای مزدوران جمھوری اسالمی ھيچ

  .يک مادر پايدار و مقاوم، محبوب کارگران و زحمتکشان باقی ماند

ونی قاتلين فرزند خود را که امری حتمی است به چشم کفاف نداد تا او سرنگ" قوربانتاج اجه"افسوس که عمر مادر 

 اين زن مقاوم و گرامی و پايداری ھای او ھمچون زخم عميقی در قلب سياه دژخيمان حاکم باقی ۀببيند، اما خاطر

  !خواھد ماند
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ی گويند و چريکھای فدائی خلق ايران فقدان مادر قوربانتاج را به مردم ايران خلق ترکمن و بازماندگان او تسليت م

  .با آنان ھمدردی می کنند

  

  ١٣٩١ ]قوس[آذر

  
 
 

 


