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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

 
  "سازمان انقالبی افغانستان"ھوادار الله

  ٢٠١٢ فبروری ٠۴

  

  !مينای شھيد؛ راھت پر رھرو باد
 

دست ه  خاينانه بۀر يک توطئبيست و پنج سال پيش يکی از زنان برومند و کمونيست کشور ما، مينا، د

 زندگی ۀ لحظاين زن انقالبی که در کنار داکتر فيِض ھمرزمش، تا آخرين. دشمنان خلق به شھادت رسيد

  . ماستۀش به خون خفتبدمی ھم از رفتن بر راه کمونيزم عقب ننشست، يکی از افتخارات ماندگار جن

ز خود داکتر فيض احمد را در مرزم عزي، مينا در حالی که چند ماه قبل ھمسنگر و ھ١٣۶۵ دلو ١۵

 افغانستان ۀی مردم ستمديدئ رھا مشابه از دست داده بود، با دستان بسته و با تعھد پوالدين در راهه ایئتوط

در شھر کويته پاکستان خاموش شد، ولی ايدئولوژی او چون مشعل  فروزان و درخشانی از طرف 

  .ا تمامی دژخيمان کشور ما را در آتش انتقام بسوزاندرھروان اصلی اش شعله ور باقی مانده است ت

راه خود راه يافته ام و ھرگز بر نمی /  من زنم که ديگر بيدار گشته ام :"...مينا با گلوی رسا فرياد زد که

 ۀده مند که پس از درگذشت دو فرزان عقه ای سر گذاشت و جاودانه شد، اما  عدو بر ھمين راه..." گردم

 او بلکه ۀ ننگين نه تنھا که به ياد و خاطر رھبری پول آور لميدند، با اتھمات سخيفانه وعزيز، بر بستر

انتقاد انقالبی از خود، وجدان شان را راحت  گاه شھامت نيافتند تا با رفيق احمد نيز توھين کردند و ھيچ

  .بسازند

 نکشيد و با خونش راه انقالب بلی، مينای شھيد با زندگی کوتاه و پر افتخار خود لحظه ای از مبارزه دست

را سرخ تر ترسيم کرد؛ او زنی بود که می دانست چگونه در مبارزه عليه دشمن اصلی، از تضاد ھای 

درونی دشمنان استفاده کند و به ھمين منظور در جريان تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروی به اروپا سفر 

به سود جنبش مقاومت ) ياليزمسوسيال امپر(عليه دشمن درجه يک   دوھای دشمنان درجه کرد تا از تضاد

 ۀرھروان مينا می دانند، با استفاداما اکنون عده ای که به غلط خود را .  مردم استفاده نمايدۀگران

را کار  کاسبکارانه و عوامفريبانه از اين حرکت مينا، در بغل اوباما و ھيلری کلنتن قرار گرفته اند و آن

  !!استفاده می کنند» ھای دشمنان از تضاد«شان گفته و به زعم شان » يککراتدمو«
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اين زن قھرمان و انقالبی با استفادۀ درست از تضاد ھای دشمن به نفع انقالب و سازمانش تا پای جان 

گاھی از اصول و پرنسيپ ھای انقالبی عدول نورزيد و ھيچ کس نمی تواند ادعا کند  مبارزه کرد و ھيچ

 ،و دست در دست  گورباچفاد ھای دشمن به قصر کرملين رفته  گاھی به نام استفاده از تضکه او ھم

 اتحاد نيروھای مبارز و استفاده از تضاد: شعار او معلوم بود. برای استقالل افغانستان شعار داده باشد

د و می ديد او اگر زنده می بو). سوسيال امپرياليزم شوروی(ضد دشمن درجه يک ه ھای درونی دشمنان ب

در بغل اوباما و ھيلری کلنتن با دھن ھای پر خنده » ھای دشمن استفاده از تضاد«که عده ای  به نام 

 انقالبی از سازمانش ۀ پس از محکمايستاده اند و سگان اوباما بر مردمش می شاشند با خشم تمام آنان را

  !چخ می کرد

ه ار شد که زنان کشور ما زير ستم ھای مختلف ب ما را عھده دزنان مبارزمينا در حالی سکان رھبری 

 زن را يک موجود حقير و پست می شمرد، اما او باور راسخ  داشت ،سر می بردند و نيروھای ارتجاعی

 اند که اگر بيدار شوند چون سيل خروشان در روبيدن اشغالگران و ه ایکه زنان کشور ما شيران خفت

  .د کرد خواھنءسگان مرتجعش، نقش تاريخی ايفا

  

  !ياد مينای عزيز را گرامی می داريم

 


