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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

  
  رھا.س
 ٢٠١٣ جون ٢۶

 پای زمان رزميدکه ھم زن قھرمانی" مينا"
  جاودان شد و

  

البته اگر . د به پيشواز مرگ بروممرگ خيلی آسان می تواند االن به سراغ من بيايد، اما من تا می توانم زندگی کنم نباي«

مھم نيست، مھم اين است که زندگی يامرگ من، چه اثری در زندگی  -که می شوم -رو شدمه يک وقتی ناچاربامرگ روب

  )ماھی سياه کوچولو-صمد بھرنگی(»...ديگران داشته باشد

دی را پيشکش داغديدگان اين  چراغ امي١٩۵۶ مادری را دربطن خود می پرورانيد که او درسال ،کابل کمر شکسته

  .اين چراغ چيزی وکسی نبود جز مينای قھرمان.  ما کردۀخصوص زنان دربند کشيده وطن ب

مينا که باوجدان وشرافت آگاه وانسانی اش از آوان رسيدن به آگاھی طبقاتی اش باگوشت وپوست خود ھر روز بدبختی، 

 از ی آنان را ازجانب چھره ھای سياھی که نمادۀگسار ھر روزفقر واز ھمه بيشتر به قرون توحش نگھداشتن زنان وسن

ديد ودرخود می تپيد تا بعد از پيکارھای جانانه اش نوری را به درخشش در آورد که  می ،ندبربريت وجاھليت بود

 پديد یئترس ولرزی را بربدن جانيان قرون وسطا)" راوا(جمعيت انقالبی زنان افغانستان"نام گرفت، به درستی " راوا"

  .کردند  برچشمان شان حس میۀآورد که ديگر خواب از چشمان شان پريده بود وراوا را ھمچون ميخ کوبند

ديد بلکه او دليل  ی مرد ساالری میئقرون وسطا مينا، بدبختی ومحروميت از ھمه چيز زنان را نه فقط درقانون سياه و

 مزدور و وابسته به بيگانگان يافته وخود ۀ طبقات حاکمی فئودالی وتوحشام وحشاسارت زنان ھم ميھن خود را در نظ

  :بيان داشت

د که دست به دست مردان ھم سرنوشت وھم نی می يابئزمانی زنان مظلوم وطن ما از اسارت وبندگی واقعی رھا" 

 که یودر شرايط" خاطر سرنگونی دولت ودولت مردان مزدور وجاھل به مبارزه برخيزند ه وضعيت شان داده وب

: م ميھن را زيرچکمه ھای خونين خود تحت قيادت گرفته بود ندا سر داداش مکرملينمزدوران خلق وپرچم با صاحبان 

که  ی منتظرزنان ما نيست مگر اينوآزادمبارزه عليه امپرياليستان روسی جدا ازمبارزه عليه بنياد گرايان نيست "

  " برزمندکمرھمت بسته وبا وطن پرستان واقعی برای آزادی وطن

ی بخش وانقالبی اش بود که نام ئ آسمانی نداشت فقط ھمين وجدان آگاه وطبقاتی او وھمين پيکارھای رھاۀمينا ھيچ معجز

 یمردساالرتوحش تحت سيطرۀ راه درخشانی را برای زنان کليه ممالک  او درتاريخ زنان مبارز جھان جاودان گشته و

  . طبقاتی ترسيم کرد ستمو

به خار چشم امپرياليسم ومزدوران خلقی وپرچمی اش تبديل شده بود بلکه ھمچون کوه تسخير ناپذيری بر او نه تنھا که 

ی، ايستاده بود وھمين بود که مزدوران سوسيال امپرياليسم، سازمان ئسر راه جنايت وخيانت ھای ارتجاع وبنيادگرا
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 ۀ در کويت١٩٨٧ به دست ھم داده ودر سال  بنيادگرايان دستۀجنايت کار جاسوسی پاکستان با وحشی ترين نمايند

با اين خيال خام و واھی شان  .پاکستان زبونی وناتوانی خود ھارا با ريختاندن خون مينای پاکباز وانقالبی، ثابت کردند

 که مينا بذری را در وجودی زنان اين وطن کاشته که ھر نددانست که با کشتن مينا راھش نيز محو می شود ولی نمی

  .ھمين گونه، مينا ايستاده مرد وجاودان شده خونش به مثابه آبياری اين بذری افشانده بود وب رور تر می شود وروز با

  !راھش روشن وپرتوان باد

  )رھا.س(

 

 


