
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 در پلتاک  ، يکی از کمونيست ھای مبارز افغانستان ،رفيق توخی   

بعد از خواندن  سروده ) ١٣٨٧ آبان ٢٥شنبه (  نوامبر ١٥روز شنبه 
در مورد  کتاب  پخش ،   "چريکھای فدايی خلق ايران"به ی اھدا شده 

 «ام  زير ن ، وابسته به امپرياليزمشده از جانب رژيم جمھوری اس9می
   سخنرانی» ١٣٥٧چريکھای فدايی خلق از نخستين کنش ھا تا بھمن 

سخنرانی    اشتراک کننده ھای پلتاک که نمودی شورمحتوا و پرپر
  .نمودند تشويق ھای بيشمار شانرا يا

غرض نشر به   در پلتاک ، متن قرائت  شده  رفيق توخیاينک     
  .فرستاده شد " آزاد افغانستان –افغانستان آزاد " پورتال 

  ) ادر کاناد - فعال چريکھای فدايی خلق ايران  ( بابک آزاد
  

  
  

   !س9م ھای گرم به گردانندگان اين پالتاک تقديم باد
  

  عضو جنبش کمونيستی اسمم کبير توخی ، يک: به اجازه شما  خود را معرفی می نمايم        

به خاطر  بر کشورم افغانستان حمله کرد من حدود سی سال پيش ھنگاميکه شوروی. ھستم افغانستان 

  . مدت ھشت سال در زندان پلچرخی  زندانی شدم مبارزۀ سازمانيافته بر ضد آن کشور
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چريکھای فدايی خلق "  که به ای را سروده " لحظه ھا عبور"  بنام سروده ھايم اينک از دفتر اول      

آن چند کلمه ای پيرامون کتاب جمھوری اسGمی   از بعد . برايتان می خوانم ، کرده امءاھدا" ايران 

  .  خواھم گفت  "چريکھای فدايی خلق ايران"ايران در باره 

    :سرودهآن اينک 

  

  

   [ * ]     "  چريک ھای فـدايی خلق ايـران"

    

  "چريک ھای فدايی خلق ايران " 

  - خلق ی در بند ِ پاسـداران ِ بـاور ھای محتـضـر -

  م شمـا را؛به سـتايش می نشـين

  که در آن سالھــا، در آن ھـنگــام؛

  ِکه سران پـر شــور،

  سرشان را نھاده بودند، بر زانــوی سـکـوت وحشــتــزا

  و لـب دوخــته شــدگـان

  تابــوت سنگـين  فريــاد ھای زمـان را

  ند بر دوشمی کـشيد

   و مکان، ھـمچــنان

  .نشـسـته بود به ســوگ زمــان 

                  U     

  در آن سالــھا ، در آن ھـنگــام

  که آيـت هللا ھای امروزيــن

  -" نظـم نـويـن "  اين رباتک ھای -

  نھاده بودند، بر کـمرگاه منـبر ھايشــان،

  نطع خونين جــGد را به جای زيــن

   راآزادیو [ژورديـن سنگ ِ مقدس ِ 
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  ُکـرده بودند فرش راه سـم اسپ ھايشان

   شان "آريا مھر "  ِ ذاتِ صفات  تسبيـح هو نيز، مور

  و با انداخـتن ھر[ژورديـن مـوره،

  را به نيايـش می نشـسـتـند" شھـنـشـاه" 

  . طـلــب آمـرزش می کـردندآزادی... و برای 

                  U      

  -بی ھمـتا  يای  اين کـبر-و شــاه ؛ 

  سر ِ تسلــيم و رضــاء ھماره  که خود، 

  "سـيا " اد بر آســتان می نھ

  و؛ امــا

   )نارـــــي ا(در سر زمينــش 

  ِکه می لـمـيد بر تخــت عــز و جــاه

  مــردمش جــGد  می شد 

  ؛  زبان ِ لــب دوخــته شــدگان را می بريـد

  .ســر ھايشــان را نـيز

                 U   

  در آن سال ھا، در آن ھنگام

  ان،دلـير آتشزای که کوره ھای

  ســرد بود و خمـوش،

  ؛ و ھر مسجـد و ھر خانه ماتمسرا بود، 

  .پرسـتـشـگاه شـاه

  )١(  "  چريک" ی  تفنگ  ئ"ه قرج" از نخسـتين 

   ايرانانقGب ِ"ق يرح "برخاست 

  از لبان، وا شـد بخـيه ھای سکــوت زمــان

  رھــا شــد، عـقابــان تــيز پـری زبانھـا؛

  :اازتنگـنای قـفس دندانھـ
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      »!   چريکھای فدايی خلق ايران«         

            »!  چريکھای فدايی خلق ايران«         

  )٢(      »  به يــاری مــا بشـتابـيد «         

  U U U U U    

  

ما . ً فعG نمی توانم بحثی را باز نمايم ، در رابطه با اين کتاب که تا کنون  بدسترسم گذاشته نشده        

 - چه در گذشته ھای دور ؛ چه در حال - که رژيم ھای ضد مردمی يم و يا خوانديم، شنيديم ھا ديدبار

 شانرا  از ۀ تا تاريخ  زرين و پرافتخار مبارزات توده ھای تحت سلط،ھمواره سعی  ورزيده اند 

 از اين قاعده ان ھم منفور  و ضد تمدن جمھوری اسGم ايرمرژي. صفحه  اذھان خلق ھا حذف نمايند 

 زی که بر مرداب متعفن افشاء و سرنگونی خود رژيم  منتھی خواھد شد ، ائ در اين راستا نبودهیمستثن

ارزات   تحريف  اين تاريخ ؛ يعنی تاريخ  مب.است  نورزيده غدري؛ ھيچ خدعه و دسيه و ريب و ريا 

 منطقه و جھان ،، افغانستان وجدان خلقھای ايران ، که در حافظه و  "چريکھای فدايی خلق ايران"

چريکھای «  ، يکی از  نيرنگ ھای اين رژيم بوده  که ھم اکنون در متن کتابی  تحت عنوان تثبيت شده

شکل گرفته ، پخش اين کتاب در واقع ضربه ايست  » ٥٧ نخستين کنش ھا  تا بھمن سالازفدايی خلق 

د آورده  و خواھيم ديد که به  زودی  سياست و اطGعات اش فرو،که خود رژيم بر تابوت فلسفه 

 مشام خلق ھای ايران و  جھان را  ،محتوای گنديده و متعفن اين تابوت شکسته و پارچه پارچه شده

  .خواھد آزرد 

حمله  به تمام جنبش کمونيستی جھان است " چريکھای فدايی خلق ايران " از آنجايی که حمله به       

را حمله " فدايی خلق ايران چريکھای " حمله رژيم به  ،افغانستانعضو جنبش کمونيستی حيث من، من 

و از تمام کمونيست ھای افغانستان تمنا . ًبه کمونيست ھای افغانستان دانسته آنرا شديدا تقبيح می کنم 

  . می نمايم  تا بر ضد اين کتاب واکنش شديد نشان داده رسالت شانرا در اين زمينه اداء نمايند 

  ! ايران مرگ بر جمھوری اس9می                                                                               

  ----------------------------------  
    .تان ــبير توخی از افغانسـک                                                                                    

- - -  -  -  - - - -  - - - -  -  -  - - - -  - - - -  -  -  - - - -  - - - -  -  -  - - -   
 جنبش کمونيستی    بخاطر شخصيت برجسته ٢٠٠٦می١٢، بتاريخ  "چريکھای فدايی خلق ايران " :-[*]■

 عضو برجسته و سابقه دار چريک )فاطمه سعيدی شايگان ("ادرـــق مــيـرف" کشوربرادرو ھمسايه ما ايران
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 در که در محفلی در آلمان، در حضور  شخص خودش از ايشان  قدر دانی وتجليل   _ايی خلق ايرانھای فد
  . می باشد١٣٨٥خرداد ماه " پيام فدايی " ٨٥درج شماره . سروده شده است _  بعمل آمدخور ستايش

  )   ١٧٥آثار منتخب،  جلد اول  صفحه صدرمائو" (از يک جرقه حريق بر می خيزد"  -١
، که از طريق امواج راديوی ١٣٥٧در گير و دار انقGب سال) کبير توخی ( رتبيل .  پ  يـنـده  شعرا  سر-٢

 چريک ":  که گوينده در راديو، با صدای رسا می گفت ايران در کابل، جريانات را تعقيب می کرد؛ می شنيد
 ملی ايران در محاصره گارد به ياری ما بشتابيد، راديو تلويزيون! چريک ھای فدايی خلق! ھای فدايی خلق
! چريک ھای فدايی خلق! چريک ھای فدايی خلق : "  می رسيدو مدتی بعد آوازی به گوش..." شاه قرار گرفته

   .". ..محاصره شکست از شما تشکر ميکنيم
  


