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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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 !قھرنانگرامی باد روان پاک مينای 
 

 ۀرين کتيبافتخارات ما بوده که در صفحات ز زادی و عدالت اجتماعی از طيف چپ انقالبی و ملی ازآجانباختگان راه 

 ا يک ديگر بکنارواالی انقالبی و ملی جان بازانه در  رمانآنھم که به يک آثپت و حک شده ؛ و  ميھن تاريخ شکوھمند

 .نثار ميھن نموده باشند شانرا زندگیو  ھستی ،سا و ايستادهرقامت 

بھتان  نا جوانمردانه يدنمودم که بر شحصيت پر عظمت و مطھر مينای شھ وقتی در يکی از صفحات انترنيتی مشاھده

ن انسانھای شريف و دالوران راه آاز  تا وظيفه دانستم. ملش برايم سخت دشوار بودأمد که تآجوش  خونم به زده شده بود

 :باشم و لو من يک نويسنده نمی چيزی بنويسم و عدالت اجتماعی زادیآ

 . د و جانباختند با ھم رزميدنمينا و فيض احمد شھيد در تاريخ کشور ما يگانه جفت انقالبی بود که

 !درود بر روان پاکت مينای طغيانگر

 داشتندن را ھم ندزت حرف أجر  مبارزه و مقاومت به خواب خرگوش رفته بودند و از ھراس زيادهکه در را کسانی

 شاعران ولی. »غاپند «تنبل خانه ھای سوسيال تغذيه شده بر تو می از امپرياليستان و کويھای کاخھایھاکنون از ت

 دنرا در وصف انقالبی بودنت می سراي) مينای طغيانگر بی ھمتا (رزمنده و انقالبی به دفاع از موضع انقالبی ات شعر

اين قلم منحيث يکی از ھواداران جريان ديموکراتيک )  وزينپورتال در ھمين یمراجعه به شعر(که بس افتخار ما است 

  .ی دارمئشناآد  شخصيت واالی داکتر فيض احمد شھيبانوين 

 .يشه کردپاش بريد و راه مبارزه را  ھمرزمش از تمام امتيازات مادی و معنوی فاميلیو مد شھيد با ھمسر حفيض ا

 مينای شھيد نه . عمل ثابت ساختدر  اين راکه .داکتر احمد يک مبتکربسيار خوب و سازمانده در کار زار مبارزه بود

 مينای ،از شھادت احمد بعد. بودنيزش انفرزند بلکه مادر  بودهبارزه به او ھمراو خم و دشوار م پر پيچ در راه تنھا

يھا ئن ھمه نارساآ توده ھای کشورش در مقابل ۀ و از حقوق حقادامه دادمبارزه را مگر خونين طغيانگر راه پر عظمت 

 .به حق دفاع نمود انهاستواراعم از تجاوز و ارتجاه مذھبی 

محبت  سرباز ميھن و  مگر اين مادر مبارز،دندمادر سخت نيازمند بو الش بعداز پدر به نوازشخورد س اننکه فرزندآبا 

 وقتی کسی بر تو. الله گونه قرمزتر نمود ن بودآ راھرو ش کهانو راه پدر فرزند رمانآبه  در عوض مادری اش را

ھيچ لذا  بودی ولی يک مادر نبودی مبارز اگر فرض. زھی پستی و دون ھمتی بھتان می بندد وجدان در کار نيست ؛

 .زدب بھتان مادری ھيچ  برد تاحق ندارکسی 
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خانه ھای غرب و کسب سوسيال و اندوختن  خاطر لميدن در خيراته ی داشت ولی نه بئمينا به اروپا و غرب سفرھا

ی ئرھا رمانآو پيروزی مبارزه  غرضرا  رھبران جھان ھمچو سفرھای ۀ بود که ھمیسياسي یاين ھمه سفرھا، سرمايه

 .و جاسوسی تجربه کرده اند مردمش بدون وابستگی

 به ناناکنون به انتقادگران و بھتان ز تواند دروی کرده نمی و لو تفريحی يک ساعت ھم از محيط فاميلی که حتی کسانی

 .شوند بل میمتق  رایگناه بزرگ اين وجدانھا ھمچو که چطور دانم نمی  .ميدان شده اند !!"مرد"انقالبيون واقعی 

 مثل ديگران به غرب پناھنده شوند و در مھاجرت زندگی راحت و بدون ماجرا تا ندتوانست مينا و فيض احمد شھيد می

 مردم خويش عليه سوسيال امپرياليسم روس باشند رزم مقاومت  نظاره گردو نخواستن ديرفتنذنپ ولی ھرگز .انتخاب نمايند

 در جنگ  جوار مردم و ميھندربلکه . ديرفتنذنپ ھرگز بی تفاوتی راآنھا . باشند زندگی شخصی داشته بی تفاوت و

 درزميدنتپيدن خون به شجاعانه تا سرحد  مقاومت

ينده به ارمغان بگذارند که دشمنان از آسازمانی و افتخاراتی از خود به نسل  دفيض احمد شھيد و مينای شھيد توانستن

  .ی ديگره ئتود ھا کارنامهه و د بودند ھراس و نھا به لرزهآوری نام آياد

و  مذھبی ستيفاش علنی عليه طالبان ۀمظاھر ھاه به د ٩٠ ۀدھ در ھمرزمان مينای شھيد بودند که اين شاگردان و

سخت  در شرايط. باداران آنھا را افشاء نمودندو  دو افشای پالن شوم امپرياليزم امريکا به پا خاستن جرحکوردالن دوران 

نھا  آاز کارنامه ھای  رسانه ھاۀھم تا ھنوز که رداختندپفرھنگی گستردۀ  ۀمبارز بهچنان  ،نھاآعليه  اختناق و ترور

  .کنند مستند کاری می

 .بنويسم شما تا ما در وصف ی داريدئنميدانيم شما چه کارنامه ھا

 !ی طغيانگر بی ھمتا امينا

ولی  می تپد که جسمت متيقنم ميھن عزيز ليونیمي ھای توده سامانکشورت و وضع نا ب ۀاگرچه از وضع اشغال شد

 .دنبه دفاع بر خيز شما الله رويان شھامت و سرفرازی انقالبی و که از عظمت کسانی ھست وابخب رامآ مينای عزيز

 .باد راھت سرخ و پر راھرو

 !جانبازان را مردمروان پاک و با عظمت شما  شاد و گرامی باد

 

 


