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 )رتبيل . پ  ( كبير توخي
 

  به مناسبت بيست و پنجمين سالروز شهادت مينا                                      

   

  

        ][*    يانگر بي همتاـمينا،  طغ
  

   ،مينا
  )1(  نه بسان هر كـنگـيـنه،

  كه خمير شان
  از گِل ِ خام

  ر ُخم ِ شانو د
  خوشه هاي انگور ِ سرد

ي،از بيم د  
  غنوده
◘◘◘◘       

  مينا،
  جوهرت،

  يالتـفاف و سـشة ينـو آبگ
  رودـكه در آتشفشان نم

  وشـدان آذرنـو آتش
  يدهـوشج
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  وـ ي ت" راوا "
  مانـداي آسـيـ ناپةبسان كور

  يدهـپاش
  يانـياه دوزخـنگر سـبرس

                    هابــزاران شــد هـص

    ي اتـامِ نامـن 
  مينا، 
       _ طغيانگر بي همتا _

  !    ادـان بــ رزم زنـةنامـ  گهـةوحـرلـس
                                     

  ����     ����    ����    
  

  
  

 اين ة سروده شده همراه بانام1995جنوري10به تاريخ  )"مـيـنـا طغيانگر بي همتا "(: -]*[■

  . درج مي باشد" پيام زن"  1995 فبروري– 1373 حوت 39در شماره قلم 

   :ياد داشت
 و  به خاطرتجليل از هشتمين سالروز شهادت رهبر1994نوامبر23/ 493- شماره ة طي نام"راوا"

مي شد، از اين قلم تقاضا نمود تا به  در آسالم آباد برگزار1995 فبرور4كه به تاريخ ) مينا( بنيانگذارش
در صورتيكه  ": محفل  اشتراك  ورزد، همچنان در اخيرنامه  چنين آمده پاكستان آمده در  تجليل اين 

شركت در محفل برايتان مقدور نباشد از دريافت پيام شما كه يقينا بيانگر همدردي و همبستگي با 
    ".مردم و بخصوص زنان افغانستان اسير چنگال خونين بنياد گرايان خواهد بود، استقبال ميكنيم

خصيت اجتماعي، سياسي، انقالبي، هكذا كارنامه هاي رنگين و حماسه آفرين مينا، با آنكه ابعاد ش
 كشور، توسط همرزمان ةدر روند مبارزه اش به خاطر رهايي نصف جامعه، يعني زنان مظلوم و ستم ديد

بي باك و ادامه كارش، از جانب ساير پيكارگران دلير افغان كه در راه آزادي ميهن اسارت  ديده از 
سازمان اطالعات خارجي "و پنجال شغاالن عرب و ايران و چاكران )   CIA و ISI (ال كرگسان چنگ

 سرگرم رزم و نبردند، همچنان از طرف شخصيت هاي سياسي و نمايندگان سازمانها و احزاب "روسيه
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ت بيان انقالبي ساير كشور ها كه به خاطر امر رهايي بشريت از يوغ سرمايه مبارزه مي نمايند، به وضاح
  .نگارنده عالقمند است در اين مختصر نبشته، سطري چند بر آن بيفزايد. شده است 

، در پيشگاه مردمش، با تواضع يك انقالبي حرفه اي،  مينا، اين شيره زن شجاع و طغيانگر بي همتا
بخشد و  پيمان خون بست تا در  راه  آزادي زن و آزادي كشورش تا پاي جان مبارزه بي امانش را  تداوم

 اين كانون فروزان وداغ جنبش زنان كشور را تأسيس نمود و انرژي _ "راوا"سازمان . دمي  نه آسايد
و بعد از شكست مفتضانه ارتش سراسيمه .  كشور را ظرفيت بخشيدةبخشي از زنان آگاه، متعهد و رزمند

. ي و مدنيت سوز نمودسوسيال امپرياليزم روس، بيشترين آتش مبارزه اش را متوجه اين گله هاي وحش
سر گله گوريالي هاي وحشي يعني گلبدين كه جز با خودش با هيچ جانور خونخواري در جهان قابل 
. مقايسه نيست، به ياري ياران قديمش يعني خادي ها، پالن قتل وي را طرح و سر آنجام ترورش نمودند

  !و درفشش در اهتزاز باد] خاطره اش گرامي[روحش شاد

   :بياوريم) ماركس (قل قولي از پيشواي بين الملل اولاجازه دهيد ن
هركس چيزي در باره تاريخ بداند، مي داند كه تغييرات بزرگ اجتماعي بدون جوشش  "

متكي به حكم فوق مي توان تذكار داد كه هر جوشش سياسي ، به خاطر  ." زنان امكان پذير نيست

مبرم به ظرف و قالبي دارد كه در آن  مجموع انرژي مبارزان تحول پسند  تغييرات بزرگ اجتماعي، نياز
ميناي شهيد نه يك بار ؛ بل بار بار ثابت نمود كه انسان آگاه و متعهد چگونه بايد در ميان . بهم برسد

توفان خون و امواج سرب مذاب ،كه سوسيال امپرياليزم روس  و چاكران آن در كشور راه انداخته بودند، 
فروزد و با قاطعيت و پيگيري ريشة ستيز و جدل بپردازد و در زير پاي ابليسان اخواني آتش ا نتقام ابه 

: تاريخ پر ابهت كشور ما نام اين زن انقالبي را بر كتيبه اش چنين رقم زده است. آنان را بخشكاند
 با جنبش كارگران " راوا "در پيوند باد مبارزه ]  به ادامه اين سطر درج نامه شده بود"... مينا"سروده [

زنده باد مبارزه مشترك كليه نيرو هاي آزاديخواه و مترقي بر ضد احزاب منفور اخواني و چاكران ! جهان
  !      روسي

   )"ساوو" سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي (  سابق عـضو   كبير توخي     

  .)  دهلي جديد -1995جنوري10(                                                     

در فصل برداشت انگور كه مصادف است باماه هفتم سال ، باغداران كشوربراي اينكه : ينهكـنگـ - 1

مثل (از داخل مايند، از گِل خام، دو دانه تابه انگور را از آسيب سرماي شديد زمستان حفظ ن بتوانند
بعد ازخشك شدن تابه ها گلي ، چند .  سازندمي) وجب(فرورفته، به اندازه بيشتراز يك بلست ) كاسه

خوشه انگور را در ميان  تابه اولي جاي داده، بردور لب آن اندك گل نرم گذاشته تابه دومي را بروي آن 
بدينگونه انگور از گزند سرماي شديد زمستان . با گل ِ آبگين دور آنرا مي مالند بعداً. قرارمي دهند

مردم در . ان و ميوه فروشان كنگينه را به مشتريان هم عرضه مي نمايند باغداربعضاً. محفوظ مي  ماند

مراد از آن، مقايسه   .» مرد مينا ها، كه سر كشيد كنگينه ها « :همين زمينه مثلي دارند 
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افراد نابكار، نافهم ؛ پرمدعا وخودنما و جاه طلب ا ست كه زنده اند، با اشخاص بافهم، كاردان، با تجربه 
كه به گونه اي از كار بركنار ساخته شده ) چه در صحنه سياست وچه در امور اجتماعي( فداكاروفروتن و 

  .اند و يا زنداني و اعدام شده و يا به مرگ طبيعي درگذشته اند

با  انگور كه از گلي نارس و دني دركمترين مدت و به سادگي شكل گرفته،(  كنگينه    يكي يعني

 مينا  ، خودش را  در هم چشمي و رقابت با  ديگري؛ يعني)جاي داده هسته و پوست وبرگش را درخود 
  آتش به قوام ومراحل عالي رسيده،  تنگ بلورِ پرةمواد نخستينش در كور  كار،كه با دست استاد(

 گوارا و آتشگون شده، سكر و ةدرخشش و شفاف گشته، آب تخمير شده انگور كه انبيق ديده،  باد

 رزيــك و  ركـبـب مثل؛ ؛ بسان دست نشاندگاني  دـقرار مي ده...) ده وآرامشي بخشيده به نوشن
  ! شاه امان اهللا خان  با

  
  ياد آوري

 سرودهي كه در ي مگر نهاد ها ؛ قيد زماني نمي شناسدي  زنده ياد ياد دهاني و احترام  به مينا
. ان  معيار قضاوت قرار گيرد پراتيك كنوني ش چه بهتر كهوري صورت گرفته  از ديد اين قلم آن ياد آاز 

.  
  

  

  

  

  

 


