
 
       

  
  
  
  
  
  

    
  

  
  

  ]٦   [ مينا،  طغيانگر بی ھمتا
  )  شھيد مينا(           

  اـنـيـم
 )١(     سان ھر کـنگـيـنه،ه نه ب

  مير شانکه خ
  ِاز گل ِ خام

  ُو در خم ِ شان
  خوشه ھای انگــور ِ سرد

  از بيـم َدی،
  غـنوده
     ◘  

  مينا،
  جوھرت،
   شــفاف و سـيالتۀ و آبگـيـن

  که در آتشـفـشان نمرود
  و آتـشـدان آذرنوش

  جوشيده
  ی تــو" راوا"
   ناپـيدای آسمانۀ سان کوره ب

  پاشـيده
  دوزخــيان برسنگـر سياه 

  ن شـھاب                   صد ھزارا
  _        طغـيانگـر بی ھمــتا  _ مينا 

   نام  نامی ات
    ! رزم زنان باد ۀگـھـنامۀ سرلوح
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  مـيـنـا،: به 
  ۀاين شخصيت برجست

  جنبش انق�بی افغانستان
  



 
 
 
 

 سروده شده، پيوست بانامه ای ازاين قلم ١٩٩٥جنوری١٠به تاريخ  )" مـيـنـا طغيانگر بی ھمتا"(: -]٦[■
  . درج می باشد"پيام زن  " ١٩٩٥ فبروری– ١٣٧٣ حوت ٣٩ ۀدر شمار

  
 و  به خاطرتجليل از ھشتمين سالروز شھادت رھبر١٩٩٤نومبر٢٣ / ٤٩٣- شماره ۀ طی نام"راوا"

می شد، از اين قلم تقاضا نمود تا به  در آسPم آباد برگزار١٩٩٥ فبرور٤که به تاريخ ) مينا( بنيانگذارش
در صورتيکه : "  ھمچنان در اخيرنامه  چنين آمده پاکستان آمده در  تجليل اين محفل  اشتراک  ورزد،

شرکت در محفل برايتان مقدور نباشد از دريافت پيام شما که يقينا بيانگر ھمدردی و ھمبستگی با مردم و 
  "  .بخصوص زنان افغانستان اسير چنگال خونين بنياد گرايان خواھد بود، استقبال ميکنيم

 ۀ ذيل را با  سرودۀبوديم و اشتراک در آن محفل مقدور نبود، نامی که  در کشور ھند پناھنده ئاز آنجا
  : فرستادم" راوا " فوق به آدرس 

 رفيقانه تقديم تان  خواھران رزمنده و انقPبی،  تھنيت و درود ھای گرم و سPمھای پر حرارت و«
افتخار نشست در اين گرد سف است که بنابر معاذيری نتوانست به پاکستان بيايد و أاين نامه متنگارندۀ ! باد

ی و معرفت با نمايندگان محترم سازمان ھا و احزاب انقPبی را ئھمايی با عظمت و ھکذا کسب آشنا
حضار محترم، بر ھمگان مبرھن و آشکار است که کشور ھای غربی در رأس ابر قدرت . نصيب گردد

نموده و آنرا بنابر اقتضای منافع را به چماق دستش تبديل "  ملل متحد ۀسسؤم" که  [ مريکا ايکه تاز 
 ھسته ھای ]اقتصادی و سياسی خود و متحدين غربيش بر سر ھر کشور و ملتی که rزم داند، می کوبد 

ی و پان اخوانيزم را در ھر گوشه و کنار جھان پرورانيد، و به کمک دالر، تجھيزات ئمتعفن بنياد گرا
خباراتيش از اين غده ھای چرکين چنان ھيوrی ھول و مدرن نظامی و دستياران و مشاورين سياسی و است

  .  امروز ناگذير شده گستاخی و سرکشی آنانرا در الجزاير تحمل نمايداحت ؛ ھراس ساخته که 
با آنکه ابعاد شخصيت اجتماعی، سياسی، انقPبی، ھکذا کارنامه ھای رنگين و حماسه آفرين مينا، در 

و آزادی کشور و [  ، کشور، يعنی زنان مظلوم و ستم ديدۀ  معهجای نصف ئروند مبارزه اش به خاطر رھا
 توسط ھمرزمان بی باک و ادامه کارش، از جانب ساير پيکارگران دلير افغان که در ]بھروزی مردم آن

و پنجال شغاrن عرب و ايران و چاکران )  CIA و ISI(راه آزادی ميھن اسارت  ديده از چنگال کرگسان 
سرگرم رزم و نبردند، ھمچنان از طرف شخصيت ھای سياسی و "  خارجی روسيهسازمان اطPعات"

ی بشريت از يوغ سرمايه ئنمايندگان سازمانھا و احزاب انقPبی ساير کشور ھا که به خاطر امر رھا
مند است در اين مختصر نبشته، سطری ه نگارنده عPق. مبارزه می نمايند، به وضاحت بيان شده است 

  .فزايدچند بر آن بي
ی، يمينا، اين شير زن شجاع و طغيانگر بی ھمتا، در پيشگاه مردمش، با تواضع يک انقPبی حرفه 

پيمان خون بست تا در  راه  آزادی زن و آزادی کشورش تا پای جان مبارزه بی امانش را  تداوم بخشد و 
 و  [*] اين کانون فروزان وداغ جنبش زنان کشور را تأسيس نمود-" راوا" سازمان . دمی  نه آسايد

 ارتش ۀانحکشور را ظرفيت بخشيد و بعد از شکست مفتضشی از زنان آگاه، متعھد و رزمندۀ انرژی بخ
، بيشترين آتش مبارزه اش را متوجه اين گله ھای وحشی و مدنيت  شورویسراسيمه سوسيال امپرياليزم 

يعنی گلبدين که جز با خودش با ھيچ جانور خونخواری در ،  ھای وحشی  يP گورۀسر گل. سوز نمود
نجام ايعنی خادی ھا، پPن قتل وی را طرح و سر ، جھان قابل مقايسه نيست، به ياری ياران قديمش 

  !و درفشش در اھتزاز باد] خاطره اش گرامی[روحش شاد. ترورش نمودند
  : بياوريم) مارکس(شوای بين الملل اول حضار محترم،  اجازه دھيد نقل قولی از پي

 تاريخ بداند، می داند که تغييرات بزرگ اجتماعی بدون جوشش زنان امکان ۀھرکس چيزی در بار" 
متکی به حکم فوق می توان تذکار داد که ھر جوشش سياسی ، به خاطر تغييرات بزرگ ". پذير نيست 

. ھم برسده ن  مجموع انرژی مبارزان تحول پسند بمبرم به ظرف و قالبی دارد که در آ اجتماعی، نياز



مينای شھيد نه يک بار ؛ بل بار بار ثابت نمود که انسان آگاه و متعھد چگونه بايد در ميان توفان خون و 
  و چاکران آن در کشور راه انداخته بودند، به ستيز و شورویامواج سرب مذاب ،که سوسيال امپرياليزم 

آنان را فروزد و با قاطعيت و پيگيری ريشۀ پای ابليسان اخوانی آتش ا نتقام اجدل بپردازد و در زير 
... مينا"سروده : [تاريخ پر ابھت کشور ما نام اين زن انقPبی را بر کتيبه اش چنين رقم زده است. بخشکاند

زنده باد ! نبا جنبش کارگران جھا" راوا  " ۀدر پيوند باد مبارز] به ادامه اين سطر درج نامه شده بود" 
. ک. م!   ضد احزاب منفور اخوانی و چاکران روسیهمبارزه مشترک کليه نيرو ھای آزاديخواه و مترقی ب

"]  ساوو"رافتخارسازمان  تسليم ناپذيرو پ[ت سابق عضو سازمان انقPبی وطن پرستان واقعی 
  .» دھلی جديد -١٩٩٥جنوری١٠

  
  

 است باماه ھفتم سال ، باغداران کشوربرای اينکه در فصل برداشت انگور که مصادف: کـنگـينه -١
) مثل کاسه(از داخل ِمايند، از گل خام، دو دانه تابه انگور را از آسيب سرمای شديد زمستان حفظ ن بتوانند

 گلی ، چند یبعد ازخشک شدن تابه ھا. می سازند) يک وجب(  بيشتراز يک بلست ۀفرورفته، به انداز
 ۀ  جای داده، بردور لب آن اندک گل نرم گذاشته، تاب)بر باrی پنبه  (اولیۀ تابميان   درخوشه انگور را 

بدينگونه انگور از گزند سرمای . با گل ِ آبگين دور آنرا می مالند ًبعدا. روی آن قرارمی دھنده دومی را ب
رضه می  باغداران و ميوه فروشان کنگينه را به مشتريان ھم عًبعضا. شديد زمستان محفوظ می  ماند

  : مردم در ھمين زمينه مثلی دارند . نمايند
  افراد نابکار، نافھم ؛ پرمدعا وخودنما و ۀمراد از آن، مقايس  .»ُمرد مينا ھا، که سر کشيد کنگينه ھا« 

چه در صحنه سياست ( ست که زنده اند، با اشخاص بافھم، کاردان، با تجربه وفروتن و فداکاراجاه طلب 
که به گونه ای از کار برکنار ساخته شده اند و يا  زندانی يا اعدام شده و يا به ) عیوچه در امور اجتما

  .مرگ طبيعی درگذشته اند
انگوربا ھسته و  که از گلی نارس و دنی درکمترين مدت و به سادگی شکل گرفته،(   يکی يعنی کنگينه  

که با (ا  ديگری؛ يعنی مينا  ، خودش را  در ھمچشمی و رقابت ب)پوست و برگش را درخود جای داده 
ِ آتش به قوام ومراحل عالی رسيده،  تنگ بلور پردرخشش و ۀ  کار،مواد نخستينش در کورِدست استاد

 گوارو آتشگون شده، سکر و آرامشی بخشيده به شده انگور که انبيق ديده،  بادۀ شفاف گشته، آب تخمير 
مثل ببرک وکـرزی  با ميرويس نيکه وشاه ، اندگانی  دست نشۀسان مقايسه قرار می دھد؛ ب...) نوشنده و

  !امان هللا خان
 .، به معنی تأئيد تمام تاريخ آن  نھاد  نيست »راوا «  ستايش از مينا به مثابۀ بنيانگزار–[*] 

 


