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 قاسم ميوند
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  مينا، د انقالبي غورځنګ ځالنده مبارزه څيره
  

 له السه ورکړه او –ی مينا  تلپات– کاله وړاندې يوه مبارزه اتله انقالبی څيره ٢٣د افغانستان انقالبي غورځنګ نژدې 

په دې ډول انقالبي او په تيره بيا کيڼ غورځنګ د داسې يوه الرښودې څخه محروم شو چې د کلونو په تيريدو سره 

  .سره ال يې ځای تش او اړتيا يې له ھر بل وخته ډيره احساسيږي

ی سمبال شوه په انقالبي مينې او مينا چې د پيغلتوب په لومړني کلونو کې د ولسي پرګونو په پرمختللي ايديولوژ

روحيې سره يې د خپلواکۍ په ډګر کې د خپل سياسي ژوندانه پرتمينې شيبې په ميړانې او زړورتيا سره پيل او د 

وينو په ورکونې سره يې داسې الره انځور کړه چې د افغانستان په تاريخ کې د ښځو د خالصون تر ټولو غوره، 

، د ھغې الرې ته په »الرويانو«ل کيږي، خو له بده مرغه د دې کيڼ اړخې انقالبی اتلې، انقالبي او پرمختللې الره ګڼ

شا اړولو او په تيره بيا د ھغې د سياسي ژوندانه سره په لوبو او دوکه مارۍ سره داسې د دې انقالبي اتلې روح ورټو 

  .چې د بخښلو وړ نه دی

  : ې سره ولمانځو، ځکه چېمينا بايد تل د يوې انقالبي اتلې په توګه په وياړن

د مينا د شھادت لمانځنه، د شھيد پالنې مجرد او مذھبي دود نه، بلکې په دې لمانځنې سره مونږ د ھغې د رښتني . ١

د خپل ھيواد د سوځيدلي ديوالونو «الرويانو په توګه يو ځل بيا د ھغې په الره سوګند يادوو، چې څرنګه  چې ھغې 

وه، مونږ ھم نن، چې يو ځل بيا مو ھيواد د نړيوال استعمار الندې » ره کرکه پيدا کړیاو کليو په ليدو له دښمن س

راغلی دی، د ھر زخم او ټپ، د ھر ړنګيدلي ديوال او ويجاړ شوي کلي، د ھر بم د لوګي په ليدلو او د د ښمن د ھر 

 امپرياليزم او ارتجاع په ترږمه د مينا د وينو سره غمي، د. مردکي د آواز په اوريدلو سره له دښمن نه کرکه وکړو

کې د ھغه ايديولوژي د رڼا څرک وھي چې د ولسونو د خالصون يوازينې ايديولوژی او الره شميرل کيږي؛ نو د 

مينا د وينو په ھرې څاڅکي سوګند خوړل د ولس له خالصون لپاره د ھوډ او تکل او د بيا ژمنې څرګندونه ده او پر 

ې انقالبې الرښودې انقالبی څيره  ـ چې دا وخت له بده مرغه په عمدي توګه د رښتينی الرويانو ده چې د د

  .څيرې بدله شوی ده، را څرګنده او د دې  مبارزې انقالبي الره، ال ځالنده کړي» ټولنيزې«لخوا په » الرويانو«

کې يې وکړای شول په مينا، د افغانستان په تاريخ کې يوازينې ھغه انقالبي ميرمن دی چې خپل ديرش کلن عمر .  ٢

ھوښيارۍ، سپيڅلتيا او انقالبي درايت سره د کيڼ غورځنګ يوه مھمه او لويه برخه رھبري کړي او د ښځو 
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لخوا دا بنسټ په نانځکې بدل شو او » الرويانو«خالصون لپاره يو واقعي بنسټ کيږدي، چې بيا ھم له بده مرغه  د 

ميرمنې په خپله په يوه سياسي انقالبي مبارزه کې د نارينه مبارزينو په دې ډول د مينا له ھيلو سره چې غوښتل يې 

تر څنګ خپل برخليک وټاکي، لوبې وشوی او د ھغې ھيلې او آرزوګانې د دښمنانو په درشلونو کې برباد او نابود 

ا او بيا فرياد  غږ بيا او بيا او بي*»ھيڅکله نه ستنيږم«شوی، خو واقعي او رښتني الرويانو يې ژمنه کړی چې د ھغه 

  .کړي او فرياد کړي

په درد او دريغ سره  ځينو غربي معلوم الحالو ليکواالنو په دې وروستيو کلونو کې  د شھيد مينا په اړه داسې . ٣ 

سياسي پلټې او چرنديات وليکل چې د ھر انقالبي روح او په تيره بيا د ھغې روح يې په زھرجنه توګه وځورو، خو 

نه يوازې چې د دې چرندياتو په اړه غبرګون ونه ښود بلکې دا کتابونه يې په وياړ سره د خپلې وب » راوا«اوسني 

 ليکي چې مينا د افغانستان رھايي سازمان له رھبر ډاکټر فيض احمد ** فارسی ويکي پيډيا. پاڼې سينګار وګرځو

ھغوې دواړه خپلو جالو « ايي چېسره واده وکړ او بيا د مشھورې امريکايي جاسوسې ان برودسکي له قولي و

ْتر دې پورې چې  ډير لږ وخت له يو بل سره تيروه او حقيقتا، د افغانستان د راتلونکې . اھدافو باندې ډير باور درلود

، آيا انقالبيون کوالی شي دا زھرجن تبليغات ومني او په دې باور ».ټولنې څخه يې بيالبيلې نسخې په سر کې لرلې

ينا د ډاکټر فيض احمد د اھداف سره جوړه نه وه او حتی متضاد اھداف سبب شوي وو چې له يو وکړي چې واقعا م

بل سره ډير لږ وخت تير کړي او بيا په رښتيا دې دواړو انقالبي رھبرانو د افغانستان د راتلونکي ټولنې په اړه 

ض احمد د افغانستان د راتلونکي بيالبيلې نسخې درلودې؟ آيا حق لرو باور وکړو په داسې حال کې چې  ډاکټر في

ټولنې لپاره په سر کې کمونيستي او مارکسيستي نسخه درلوده، مينا بل ډول فکر کاوه؟ نه، رښتني الرويان دا حق 

نلري چې د دې زھرجنو تبليغاتو په وړاندې چپه خوله پاتې شي او په دې ډول مبارزه رھبره يې توھين او تحقير شي 

نو د مينا د شھادت لمانځل، په دې معنی دي چې پری نه ږدو غربي . زې سپکاوی وشياو د ھغې د اوږدې مبار

  .جاسوسان د سياسي چرندياتو په ويلو سره د ھغې مبارزې ته سپکاوی وکړي

ته ورپه ياد کړو چې بيرته ھماغه » الرويانو«د مينا د شھادت لمانځل په دې معنی دي چې يو ځل بيا د ھغې . ۴

مينا، په داسې يو انقالبي سازمان باور درلود چې واقعا د ميرمنو د .  چې مينا ورباندې باور درلودالرې ته ستانه شي

خالصون لپاره په جديت او قاطعيت او د يوه انقالبي ايديولوژۍ په رڼا کې مبارزه وکړي او داسې يو سازمان په 

اپورته شي او توپان شي؛ د خپلو ورونو ميراث پريږدي چې ھر غړی يې د ماشومانو د سوځيدلو جسدونو له ايرو ر

د وينو له ويالو سره راپورته کړي او د خپل ملت د قھر له توپانه ځواک ومومي او د ھيواد د سوځيدلي ديوالونو او 

او » افتخاري تصديق پاڼو«کليو په ليدو سره له دښمن سره کرکه پيدا کړي؛ نه دا چې غړي يې د دښمن څخه د 

نو د مينا  لمانځل، د دښمن . يټ کړي او د کرکې پر ځای د ھيواد د ښمنانو دوستي تر السه کړيمډالونو لپاره سر ټ

  .سره د کرکې ښکاره کول او له ولس سره توپانيدل او ځواک موندل دي

  

 مي یدلڅي  نوره پاې چمي هښځزه ھغه 

 روي جسدونو له ادلوځي خپلو ماشومانو د سود

 مي ی او توپان شوی        راپورته شو                                

 ړی سر راپورته کې مالوي له ونوي خپلو ورونو د ود

 ی موندلواکځ ې خپل ملت د قھر له توپانه مد

 ې مدوي په لوي او  کلوالونوي دیدلځي د سووادي د خپل ھ
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 ړی کداي سره کرکه پمنښ دله                                         

   وادوالهي ھ، ای زما وسه مه بولهی او بوزلهي نور نو ما ب

  مي یدلڅي نوره پاې چمي هښځ  زه ھغه 

 ،ې موندلې                                 خپله الره م

    .ميږ نه ستنکلهيڅھ                                                
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