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  سازمان انقالبی افغانستان

٠۴.٠٢.١٠ 
 
 
 
  

 !مينا، راھت مشعل فروزان مبارزه خلق است
 

  

 سدر جنگل رزم خلق ما در حالی بر در چھارم ھمين ماه مينا، تناور.  سالی بود نحس٨۶فبروری ماھی بود سياه و 

زمين افتاد که سالی از بر زمين افتادن ياور و ھمرزم کبير و بزرگش نگذشته بود و او بايد ناخدای کشتيی می شد که 

در ميان طوفان ھا و امواج خروشان تنھای تنھا مانده بود، ولی با دريغ و درد، جانيان نگذاشتند تا او اين کشتی را به 

  . ت برساندساحل نجا

مينا سراسر زندگی کوتاه ولی پربارش را وقف آرمان ھايش کرد تا سازمانی را که چون مردمک چشم عزيز 

داشت، پربار شود و کماکان به پيش تازد و رھروانش مشعلی را که او افروخته است، روشن نگه دارند، اما وقتی او 

ناميدند؛ شھادتش را پروژه " فاحشه"و " ملکه" او را رفت، آن رفيقان ناصادق به ناسزايش بستند و بی شرمانه

آن نارفيقان . ساخته و به يادگارش که نگين دل ھا بود، خيانت کردند و بدينگونه روحش را در گور نامعلومی آزردند

ھيچگاه و در ھيچ جايی شھامت اين را پيدا نکردند که به خاطر ناسزا گفتن و بی اعتماد شدن به اين انقالبی زن 

بزرگ از خود انتقاد شايسته نمايند، و به جای اينکه از شرم خود را از انظار ديگران پنھان نمايند، با بی شرمی 

بعد از شھادت نا به ھنگام او بود که ھمه چيز . رھبر شدند و چون ديوانگان تشنۀ قدرت دو دسته به آن چسبيدند

 ماھيت انقالبی تھی ساخته و به انجوی اجتماعی مبدل دگرگون شد و آن سازمان آھنين و سرخ را آھسته آھسته از

نمودند و در خوش و بش با دونرھا چنان غرق شدند که حتی تجليل از چھارم فبروری را به باد فراموشی سپردند، 

   .  زيرا پول آور نبود و برای دونرھا به اندازۀ ھشتم مارچ جذابيت نداشت و بعد از مدتی از خير تجليلش ھم تير شدند

سازمان انقالبی افغانستان که با الھام از خون سرخ مينا درين راه گام گذاشته است، وظيفۀ خود می داند تا کسانی را 

دفاع . افشاء و طرد نمايد که به خون ھای ريخته شده درين راه خيانت نموده و از آن به عنوان پروژه کار می گيرند

 می يابد که رھروان کاذب و نارفيق او که کاری جز انجو، پروژه واقعی و ادامۀ بی ھراس راه مينا زمانی معنا

بفريبند، نزد ھمه افشاء شوند " شھداء"سازی و پول آوری ندارند و توانسته اند عده ای را تا ھنوز با کلمات اخالقی 

  . تا باشد که روح بزرگ او دمی آرام گيرد
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را تجليل می نمايد که کشور ما به وسيلۀ بيش از يکصد سازمان انقالبی افغانستان در حالی سالروز شھادت مينا 

ھزار نيروی خارجی از کشورھای مختلف جھان اشغال گرديده و ھر روز زنجير اشغال و استبداد بر پيکر آن 

نبودن رھبری چون مينا در شرايط کنونی ضايعه ای بزرگ برای جنبش انقالبی افغانستان . محکمتر پيچيده می شود

موش شدن آن بيست و سه سال می گذرد و ھنوز که ھنوز است، اين خارايين راه، رھبری به بزرگی است که از خا

  .و صالبت او نديده است

سازمان انقالبی افغانستان باور دارد که راه سرخ مينا که با قطرات خون او ترسيم شده، ھرگز بی رھرو نخواھد 

 نمايند راھش را از ماھيت اصلی آن تھی سازند، روزی به ای که خون او را پروژه ساخته و تالش می ماند و عده

خاطر اين ھمه خيانت و غدر در مقابل او، حساب پس خواھند داد، زيرا مشعلی که با خون مينا افروخته شده، ھرگز 

  .خاموش نخواھد شد

  

  

  سازمان انقالبی افغانستان

  ٢٠١٠ فبروری ۴

  

      

  

     

 


