
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Martyrs جانبازان
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 به مناسبت بيست و چھارمين سالگرد شھادت ابر زن کشور ما

  

  مينا چنين نبود
در سطح رھبری آن است که چون کوه در يکی از افتخارات جنبش چپ افغانستان، نام شخصيتی چون مينای شھيد 

او که دوران مبارزاتی کوتاه اما پر از افتخار داشت، .  انسان از بند استثمار و استعمار استوار بودئیراه رھا

توانست جايگاه زن را  در کشوری چون افغانستان که عالوه بر دو ستم ملی و طبقاتی ستم  مرد را نيز متحمل می 

  . شود، زنده نگه دارد

 در اثر توطئه و خيانت وطنفروشان خلقی و ١٩٨٧ مطابق به چھارم فبروری ١٣۶۵ دلو ١۵مينای شھيد که در 

 افغانستان از محدود زنان مبارز و ئیپرچمی به شھادت رسيد، ھمرزم شھيد داکتر فيض احمد رھبر سازمان رھا

  .قھرمان نه تنھا در افغانستان بلکه منطقه و جھان می باشد

نا رھبری زنان مبارز افغانستان را در حالی به عھده گرفت که زن در جامعۀ ما منحيث موجود حقير و پست شھيد مي

 سالگی ٢٠او که در اوج جوانی و در . شمرده می شد و در بدل مبلغ ناچيز مانند يک حيوان به فروش می رسيد

 انسان از بند ھر نوع استثمار ئیانی يعنی رھاجمعيت انقالبی زنان افغانستان را پايه گذاری کرد، به ھدف واالی انس

  . و استعمار می انديشيد
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 کردند و حتی عده ای در اين ئیھمرزمان مينای شھيد با باور راسخ و استوار به اھداف او تا زمان مرگ او را ھمرا

 بعد از  شھادتش به مرور زمان از ھدف مينای شھيد اما عده ای از آنھا. راه جان ھای شيرين شان را فدا نمودند

  . عدول نمودند و به کج راھه رفتند و از نام مينای شھيد پروژه ساختند

 اند که اگر بيدار شوند چون سيل خروشان نيروی ه ایمينای شھيد اعتقاد راسخ داشت که زنان کشور ما شيران خفت

وجود می آورند، اما امروز اين اعتقاد شھيد مينا با پول ه شور بعظيمی می گردند و تحوالت بزرگ سياسی را در ک

. و پروپوزل به تمسخر گرفته شده و به جای زنده نگھداشتن باور و ايدئولوژی او، راه زر اندوزی طی می گردد

 ش آن را به زمينه دست گرفت و تا آخرين قطرۀ خونمينای شھيد در سخت ترين دوران زندگی، سالح مبارزه را ب

به کشور عزيز  " مبارزه عليه تروريزم"نگذاشت، اما امروز با آنکه امپرياليست ھای خونريز و متجاوز تحت نام 

با سوء استفاده و   خاينانهعده ایمگرما يورش آورده و ھر روز خون توده ھای زحمتکش کشور ما را می ريزند، 

د و تجاوز مستقيم و آشکار اھريمن ھا را با مدال  مينای شھيد، از آنھا مدال می گيرندرفش پر افتخار  پوششدر

اما   ديری نخواھد گذشت که رھروان راستين او چون سيل خروشان ھر خس و . گيری از آنھا رسميت می بخشند

  . خاشاک را از سر راه مبارزه برداشته و پوزۀ امپرياليست ھای خونخوار را به خاک بمالد

  

  الله

  ستانھوادار سازمان انقالبی افغان

 


