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  وقاص از ناروی

٠۵/٠٢/١١  
 

   ! يادت گرامی باد،ن کشور ماامينا رھبر واقعی مبارز
  

ن کشور ما اواقعی در صف مبارز اين رھبر نداز نبوبا آنکه در آن زمان طفلی بيش نبودم ولی ھنوز که دونيم دھه 

ست چون به اين عقيده ھستم که اين خاليگاه را ھيچوقت وھيچگاھی کسی افکرم زنده ه ميگذرد خاطره ھايش ب

ی که از آغوش خانواده  دور در کويته پاکستان بوديم ولی ئجا" مکتب وطن"نخواھد توانست پر نمايد  زيرا  وقتی در

 اين خاليگاه را از ما دور می نمود و وقتی که اين زن شجاع ما را مالقات "راوا"گ  مينا رھبر بزرۀرفتار الگو گون

مينمود ما فکر ميکرديم وی ار لحاظ سنی دختر جوانی ھست  که تاھنوز شايد عروسی ھم نکرده ولی با اخالق 

ندھی چيزی زيادی  آنست که ھمه بايد به وی احترام نمايد چون ما آن وقت از تشکيالت و سازماۀورفتارش شايست

راستی بايد از ه  ھمه مطيع اخالق وی بوده واو ب.سلوک وی اين را درک مينموديم و نميدانستيم ولی با رفتار

 ما که  درميان ۀخصوصيات ويژه ای برخوردار بوده باشد تا رھبری  يک سازمان جوان را درکشور بحران زد

  .رد  به سوی ساحل بب، از غم ومشکالت قرار داردیطوفان

صميميت ونعمت بزرگ  بی پايان بی نصيب گرديديم چون تحوالت روزگار ، ولی ديری نگذشت که ما ازين مھر

و ما در  خاطريکه مکتب از کويته پاکستان رخصت گرديده طوری پديدار گشت که ما ديگر نتوانستيم وی را بيبينم ب

شما اوالد اين وطن " آورم که برايمان ميگفت ياد می ه مکتب وقتی قصه ھای مينا عزيز را گوش ميکرديم خوب ب

 راکه ما ايجاد کرده ايم از شما حراست وپشتيبانی ميکند یيد وسازمانئ وشما بايد از خاک ووطن دفاع نماھستيد

 چون ما قصد داريم که دستگاھھای کوچک توليدی .وميگفت که شما بايد از لحاظ متانت وبردباری نمونه باشيد

ی  استادان ی راکه بتواند نان ومصارف مکتب شما اوالد وطن را برآورده ساخته ونيازمنديھای خانواده ھااقتصادي

  ". اد نموده ايمجشما را پوره نمايد اي

 ما سری نميزد و ما تعدادی مکتب را رھا بهولی وقتی بعدھا که اين رھبر شجاع ونمونه واقعی مبازر کشورما ديگر 

 رھبر :شنيدم ميگفتی ياد سخنان با ارزش وی می افتادم  مه  مان بر آمديم روزھا بنموده پشت روزگار شخصی

سازمان راوا شھيد گرديده وبا اينکه نميتوانستيم جلو اشک ھای خود را بيگيريم  گفته ميشد  باالخره اين سازمان به 

وبلند منزل  يتيم خانه  ،تبورده دھا مکآدست ه ی بئی وامريکائه ازطريق از کشورھای مختلف اروپای کئپول ھا
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ياد سخنان آنوقت مينا می برد که ه ا بکه مار نا آگاه . آن تجارت ميکندابل وديگر شھر ھا اعمار نموده وبدرکا

  :ميگفت

ست ازدست اخاطر پول ھمه ارزشھای انقالبی تان را که دفاع از وطن وجنگ درمقابل اشغالگران ه شما نبايد ب" 

 پول "مينا"د از دشمنان خون ن ميدان"مينا"زگاری فرارسيده کسانيکه خود را طرفدار  امروز چگونه رو."بدھيد

دم ھيچگاھی کسی نخواھد توانست جای واقعی ومبارز کشور ما که من معتقوپيسه ميگيرند وبر گفته ھای اين رھبر 

  :ظ بگذاريم که ميگويدم که بايد مصداق بر ھمان گفته حافياين نتجه ميرسه وی را پر نمايد وقعی نميگذارند ب

 ".ا تا به کجاستکجببين تفاوت ره از "  

 

  

   وقاص يکی از متعلمين مکتب وطن از ناروی

 


