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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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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 Political سياسی

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١٣ فبروری ١۴

  

  تو بر افتخار و درود

 !آزادگان ميھن زن شير ای
 

 سيمای در فراست و انديشه آثار كودكی اوان ھمان از که بود کودکی آمدن دنياه ب شاھد باستان  کابل ھـ ش  ١٣٣٣ در

 فراز و ھا فرود از گذار با  که مبارزی زن  .بود قھرمانی »مينا«کودک آن و داشت او بلند روح از حكايت معصومش

 در مردمش و وطن رھائی خاطره ب قرن دژخيمان دستانه ب غرور اوج در و کرد فتح را مبارزه ھای قله باالخره  ھا

 ! بادآزادی راه مبارزان تمامی الھامبخش تابناکش ۀ خاطر و شاد انشرو پيوست، جاودانگی به ١٩٨٧ فبروری چھارم

 زنان انقالبی جمعيت ايجاد با مينا  .بود ارتجاع و استعمار ضد هب مبارزه امر در زن پيشکسوتان  از مينا شک بدون 

 در کورسھا نمودن دائر و ايجاد با کهبل کرد زهمبار جامعه ۀستيزان زن ھای سنت و مناسبات عليه تنھاه ن افغانستان

 از چگونه که آموخت زنان برای و کوشيد نھايت کشور زنان ساختن باسواد و اذھان تنوير جھت افغانستان سراسر

 .دنکن دفاع شان مدنی و انسانی حقوق

 و ھيبت شاھد ام شکوھمندی تظاھرات طی  پارسال ثور ھشتم و ھفتم منحوس و شوم ھای روز کردن محکوم در

ه ب را ستم و ظلم ھای  کاخ شان شکوھمند مارش با" فيض و مينا" فزيکی و معنوی فرزندان زيرا بوديم مينا  عظمت

 .افگند لرزه

 دو اين ھای شخصيت بر کينه توزی يک خرده بورژوای تمام عيار با رياکار و ئی عقده ای عده "مينا و فيض" نبود در

 کشور که حالی در نمايند؛ پا و دست خود برای شخصيتیگويا ،  زشتو  شنيع اينحرکت با تا تازند می مقاومت ۀاسطور

 صراعنۀ وظيف .باشد می مردم و ميھن سرنوشت بر حاکم ارتجاعی ھای نيرو و است اشغال در جھانی امپرياليسم توسط

 ما بين در که جانباختگانی کوبيدن نه باشد می امپرياليسم و ارتجاع ضد هب مبارزه کنونی شرايط در انقالبی و ملی

 جانبختگان و رفتگان براينکه  نه کرد مبارزه ھا توده رھائی و ميھن رھائی برای بايد  یشرايط چنين در پس نيستند؛

 و اند امپرياليسم ھای صافکن جاده شک بدون زنند می دست انقالبی ضد عمل چنين به که آنانی ؛ روداشت بيحرمتی

 !کنند می جان لسيمامپريا منافع برای
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 که دھند می قرار سرزنش و انتقاد مورد را کسانی کامل حيائی بی با که ھستند ای عده اما و دارد مرزی ھم سفيدی چشم

" مينا و فيض"از انتقاد پس .بودند نگذاشته تنھا ھرگز را شان مردم و اند کرده مبارزه عمل در ثانياً  و نيستند زنده نخست

 .داردن ديگری ارمغان بدنامی جزه ب که ماند را عيد از بعد حنائی ھمان بيشتر دھه دو گذشت از بعد

 .احمد فيض داکتر و قھرمانی مينا  زنده يادانمقاومت ھای اسطوره بر درود ھزاران و درود

 !مينا و فيض تابناک خاطرات باد زنده

 

 


