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   رحيمه توخی

 ٢٠١۴ فبروری ١٧
  

                             !ن گرامی ، سالم به شمااحاضر

 ۀسياھکل ، با حمل  يران ، در منطقۀمبارز و شجاع مردم آزاديخواه ا   پيش ، شماری از فرزندان چھل و سه سال

  ..محيط مختـنق ايران دچار تکان شديد گرديد  تاريخی،ۀبا اين حمل   پاسگاه ژاندارمری آن ناحيه دست زدندرب  مسلحانه

را آتش  خلقـھای کشور شان   ، با اين جرقه، خرمِن خشِم فروکوبيده شدۀ مبارزاتیئیاز جان گذشته فدا  بلـی ؛ جوانان

وحشت از ديکتاتور  در سراسر ايران ، انتظار چنين غرش سکوت شکن را نداشتند ؛ سـايـۀ هسرکوب شد  مردم. زدند 

اين سايه   چنان مانع درخشش آفتاب آزادی و گرمای زندگی ساز آن گرديده بود که مردم می پنداشتند  ،شو ساواک

  .ماندنی و پائيدنی است 

فن حفاظتی شـاه را در جنگل ھای سياھکل، با شـليک تير ھای آتشين ، به مبارزان سياھکل يکی از خرطوم ھای متع

 ئیغرش مسلسل و درخشش آتش تير ھای جنگاوران سياھکل، در رگـه ھای جنگل سياه و سـاکت ؛ روشنا. آتش کشيدند 

    .و گرمای تازه ای رساند 

 خلق ھای آزاديخواه ايران حک شده ، اول تر از که در کـتيبۀ تاريخ پرافتخارِ  برجسته ، خاطر برگزاری اين روزه من ب

 جھان - شان عليه خامـنه ای ديکتاتور و رژيم خون آشامش    ايران که خيزش خونينۀپا خاسته ھمه به خلق ھای ب

 و ساير کمونيست ھای ايران ؛ ھمچنان به تمام ئیبه رفقای مبارز و گرانقدر فدا  -پرماجرا را مبھُوت و ُمـتَـحير ساخته 

  .گويم تشريف آورده اند ، از صميم قلب تبريک و تھـنـيت می  خواھران و برادران ايرانی خود که در اين محفل خجسته

   !فاسد و گنديدۀ جمھوری اسالمی    ضد رژيمهزنده و پر توان باد مبارزات مردم دلير و زنجيرشکن ايران ، ب

ه طور دسته جمعی به ب  را آن  و مردم بی دفاع  باد امپرياليزم امريکا و مزدورانش ، که افغانستان را اشغال کردهنابود 

  !قتل می رساند 

  ! انقالب سوسياليستی تا رسيدن به جامعۀ بدون طبقه ئیخاطر برپاه زنده باد ھمبستگی خلقھای سراسر جھان ب

  :شما عزيزان می نمايم  تقديم  زيدهبرگ  سروده ای را از دفتر چھارم  اينک 

  ....ز رعد خيزش ما 

  شـــعـلة آتـش زسـوخـت جسـم مـا لـرزيـده است

  است   پيچـيده  ما بر فضاءـة عـلــآتشـيم خـود ، ش

  سـوخـتن  جســم مـا مـانـنـد مشـعـل در هـنـگام
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  اشك ريزان نيست چو شمع، شعله اش خنديده است

  دلـيرا نـه رفـتـند پــاي داررزمنـدگـان آزاديـخـواه 

  است  منصـور بر سـر دار رقـصيده  ان چونــ شسر 

  كـرد ند ســر  فـدا  ما روانـيم در رهي كـه يـاران

  تــاس   چـيـده  هـا   ا دامــ مصــيادان بر رهگـرچه 

  خــويش  به كـيفر اعــمال  جــالدان   رسـند  كـي

  است  وشـيدهــجــا نــت مـن بـا ملــت مـتـا ملـي

  خـون فرزنــدان خويش  مـادران سوگـوار پرسـند

    است  ن سبـب جـالدان بر دامن غـير چسپـيدهــزي

  نسل شان با سـر افگـندگي سالـها خواهـند زيست

  است  فـور شـان نـنگ تاريــخ مـا گرديـدهــنـام من

  ارتـش روس بـا افتـضاح رانـديـم از خـاك خويش

  است  گر ايـن خـبر نشـنـيدهــ ، مگـوش جهـانيـان

  خـفـت  نخـواهـد  اشـغالـگر در بسـتر ميـهن آرام

  تـاس  كـه ضـرب شمـشـير مـا ديـدهـايـن دانـد آن

  اجنـبـي   زير سلـطـة  مـلــت افـغـان نـه زيسـته

   موده استچ نـبرد پـيت كه راه پـر پـيــاسـال هــس

  خويش  از خاك   را" يانكي"رانيم   بـا نـبرد خلق

است   ش لرزيده" كاخ سـفيد"خيزش ما   ز رعـد  

                               * * * * *         
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