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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  زارشھاگ

  
  اکاناد - خلق ايران در تورنتو یئفعالين چريکھای فدا

 ٢٠١٩ سپتمبر ٢١
 

  کانادا-در تورنتو " کبير توخی "بزرگداشت خاطرۀ رفيق مبارز

  

ای متعھد به  ، يکی از رفقای کمونيست افغان و شاعر و نويسنده"کبير توخی "رفيق مبارز مراسم گراميداشت ياد 

 ۵ تا ١ از ساعت ٢٠١٩مبر پت س١۵در روز يکشنبه )  اتفاق افتاد٢٠١٩ست گا ٢٨  که درگذشت او در(زحمتکشان 

توخی در اين   و دوستان افغان و ايرانی رفيقءتورنتو در کانادا برگزار شد و تعداد قابل توجھی از رفقا عصر در شھر

ی را در بزرگداشت رفيق توخی به ئھا سازمان ھا و افراد متعددی از کشورھای مختلف پيام. مراسم شرکت کردند

 . مراسم خوانده شدنددادی از آنھا در طولمراسم فرستاده بودند که تع

آن شرحی از مبارزات و را خواند که در " سازمان انقالبی افغانستان "پيام" بشير نبی "در ابتدای مراسم، رفيق

شاعر و نويسنده و مبارز تسليم  "است که رفيق توخی در اين پيام گفته شده. خصوصيات رفيق توخی برشمرده شده بود

از  او بعد. طوالنی را در ايام جوانی در پشت ميله ھای زندان، با غرور و شھامت سپری کرد ه ساليانناپذيری بود ک

ناگوار، يک لحظه عمر خود را  در ھندوستان، با وجود شرايط. سپری نمودن زندان، کشور را به قصد ھند ترک نمود

او . يه استعمار و استثمار مبارزه می کردندداشت که عل ی سر و کارئاو نوشت، سرود و با رفقا. ی نکردبيھوده سپر

 خود می ترسيدند، با ھويت انقالبی خود عليه امپرياليسم می نوشت ۀکه مردم از ساي نترس و شجاع بود و در کشوری

  "."شعری که از آن خون نچکد، ننگ دفتر است "رفيق توخی می گفت ...

سروده است،  ھمسر و ھمرزم رفيق توخی، برای او" توخیرحيمه  "آزاديخواه افغانستان پس از آن، شعری که شاعر

  :و متن آن به شرح زير است" توخی "نام اين شعر در رثای رفيق، ھمسر و ھمرزمم. توسط رفيق سھيال خوانده شد
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   خورشيد طلوع نمود آن صبح ناميمون که

  پرنده ھا ھمه از خواب برخاستند

  یبرنخاست تو ای عقاب بلندپروازم،

  ینديد ردی و سويمچشم باز نک

ِنشنيد حرفی از دھان تو، من   مَ

  ّمزندگاني ای جانم، يگانه تمنای

  ینشنيد داد و فرياد و فغانم را

  آن صبح فالکت بار، تو را از من ربود

َای رھنمای راه نبردم، َ َ   ّمتنھا گذاشتي ِ

ِدر مضيقه راه پر پيچ   ّمزندگی، بی پا گذاشتي ِ

  من در انتظارت پشت در بنشسته ام

َای رفته از برم به   ؟سفر، باز کی می آيی َ

  شپايانآن شب ظلمت بار که 

  ّمگذاشتي صبح تيره بود، تنھا

  ّمھمرزمم، تنھا گذاشتي ای ھمسر فرھمند، رفيق و

  ِ بود منبودی در زندگی، ھست و

ِدر نبودن تو، باشد نبود من ِ َ  

   کنمبی تو من کی توانم زندگی

  ... ام  قافله بنشستهِپای در رکاب، منتظر

  . درفيق رحيمه با تشويق خويش با او در رثای ھمسر و رفيق مبارزش ھمدردی کردن حاضران پس از شنيدن شعر

  :رحيمه توخی شروع می شود "اين پيام با شعری از. پيام چريکھای فدايی خلق ايران را خواند" بابک آزاد "سپس رفيق

  از کاروان، قافله ساالران برفتند"

   برفتند که يارانما رھروی راھيم

...  

  رد راــ نبِوفــاريک مخــت ۀادــآن ج

  "با مشعل رزم کردند فروزان، برفتند

 لنينيسم و باور به -توخی با تکيه بر مارکسيسم  رفيق "درستی گفته شده کهب" ی خلق ايرانئفدا چريکھای "در پيام

ماری حتی در ھوای نامساعد  بيرغم پرولتری، در ھر شرايط جسمی و علی حقانيت و ضرورت انترناسيوناليسم

جمھوری اسالمی،  در مبارزات جاری عليه دشمنان توده ھای تحت ستم و به ويژه عليه رژيم جنايتکار ، ھموارهتورنتو

ی ئخدار در تظاھرات ھای چريکھای فداصندلی چر ، حتی با در اين اواخر، او با وجود کھولت.کرد در کانادا شرکت می

خاورميانه و از جمله دشمن مشترک خلقھای ايران و افغانستان، يعنی  ه دشمن مشترک خلقھایخلق ايران که علي

ن اديگر مبارز وابسته به امپرياليسم برپا می شد، حضور می يافت و با حرارت و شور تمام، در کنار جمھوری اسالمی

 انترناسيوناليستی ۀای مردم ايران به وظيفتوده ھ با به دست گرفتن بنرھای سازمان ما و دادن شعارھای مبارزاتی به نفع

ن راه آزادی و سوسياليسم اندوھناک ا کمونيستھای افغانستان و مبارزۀبرای ھم فقدان رفيق توخی. خود عمل می نمود
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امپرياليسم و سگھای  بدون شک جای خالی او را در عرصه ھای مبارزه فقط با تدوام و گسترش مبارزات عليه است و

ی ئچريکھای فدا.  را زنده نگاه داشتاو توان پر نمود و با اين کار ياد و راه خاورميانه میش در  ازنجيری

 و ياران رفيق توخی تسليت می ء ھمسر مبارز او، و به تمامی رفقا–عزيز  فقدان رفيق توخی را به رحيمه ايران خلق

 آباد و آزاد از یافغانستان  افغانستان، شاھد مبارزات انقالبی توده ھای تحت ستمۀآن که با گسترش دامن به اميد. گويند

 رفيق توخی ۀآرمان ھای انقالبی و آزاديخواھان شاھدی بر تحقق سلطۀ امپرياليسم و دشمنان رنگارنگ آن باشيم تا اين

  ".با پيگيری در راه آنھا جنگيد باشد که عمری را

 درستی گفت کهرفيق توخی بيان کرد و بمراسم نيز سخنانی در رابطه با زندگی مبارزاتی  مجری" مشرف "رفيق

  ".يد با خود عھد کنيم که راه او را ادامه دھيمئبرای بزرگداشت يک رفيق، بيا"

در بخش اول مراسم توسط رفقای رفيق توخی خوانده شدند، و در بخش دوم مراسم  پيام ھای پرارزش ديگری نيز

شدند و   خواندهءخی، پيام ھای ديگری توسط ديگر رفقاپخش کليپ خاطره انگيزی از عکس ھای رفيق تو ھمزمان با

 راه تا به تحقق نشستن ۀبرای ادام ی سرشار از اندوه از دست دادن يک رفيق زحمتکشان، و پيمانیئاين مراسم در فضا

 .اھداف و آرمانھای رفيق توخی به پايان رسيد

  ! باديستند، پر رھرو و يادشان گرامیمبارزان کمونيست و انقالبی که ديگر در ميان ما ن و ء رفقاۀراه ھم

  کانادا - خلق ايران در تورنتو یئفعالين چريکھای فدا

  ٢٠١٩مبر  سپت١٧

 
  :ادداشتي

گرامی ياد . خاکستر آن رفيق گذاشته شده است" کبيرتوخی"در عکس سمت راست در کنار عکسھای گرامی ياد  -١

  .مقدمات سوختاندن جسدش را خودش فراھم نموده بودنه تنھا وصيت نموده بود بلکه " توخی"

  . خاتمه يافت"سرود انترناسيونال" پيامھای پرشور و رفيقانه، با پخش خنرانيھا وسمحفل بعد از  -٢

  "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"گزارشگر پورتال


