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  ]6[مينا،  طغيانگر بي همتا    
  
  اـنـيـم

  )1  (        نه بسان هر كـنگـيـنه،

  كه خمير شان
  از ِگل ِ خام

  و در ُخم ِ شان
  خوشه هاي انگــور ِ سرد

  از بيـم دي،
  غـنوده

◘       
  نا،ـمي

  جوهرت،
  فاف و سـيالت شـة و آبگـيـن

  رودـكه در آتشـفـشان نم
  وشـو آتـشـدان آذرن

  7  2013 / جنوري/  26  " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "تاريخ ارسال به پورتال 

�  

  

  مـيـنـا،: به 

  اين شخصيت برجسته

  جنبش انق�بی افغانستان

  



     

عـبور لحـظه ها                           جلد اول                            كبير توخي                                                                                                  
  

 

2 

  جوشيده
   ي تــو"راوا"

   ناپـيداي آسمانة بسان كور
  پاشـيده

  يانياه دوزخــر سنگـبرس
        زاران شـهاب             ـد هـص
          _ طغـيانگـر بي همــتا _نا، ـمي
  ي اتـام  نامـ ن
    !اد ــان بـ رزم زنةهـنامي گ اوحه ـرلـس

  
�     �    �  
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سروده شده، )  1995جنوري10به تاريخ (  سال قبل از امروز  18 )" مـيـنـا طغيانگر بي همتا"(
  . درج مي باشد" پيام زن"  1995 فبروري– 1373 حوت 39در شماره پيوست بانامه اي ازاين قلم 

  به خاطرتجليل از هشتمين سالروز شهادت رهبر1994نوامبر23/ 493- طي نامه شماره "راوا"
مي شد، از اين قلم تقاضا نمود تا  در آسالم آباد برگزار1995 فبرور4كه به تاريخ ) مينا( و بنيانگذارش

در  ": اشتراك  ورزد، همچنان در اخيرنامه  چنين آمده به پاكستان آمده در  تجليل اين محفل  
صورتيكه شركت در محفل برايتان مقدور نباشد از دريافت پيام شما كه يقينا بيانگر همدردي و 
همبستگي با مردم و بخصوص زنان افغانستان اسير چنگال خونين بنياد گرايان خواهد بود، استقبال 

    ".ميكنيم
 هند پناهنده بوديم و اشتراك در آن محفل مقدور نبود، نامه ذيل را با  از آنجايي كه  در كشور

  :  فرستادم" راوا "سروده فوق به آدرس 
 رفيقانه تقديم خواهران رزمنده و انقالبي،  تهنيت و درود هاي گرم و سالمهاي پر حرارت و« 
ستان بيايد و افتخار نشست سف است كه بنابر معاذيري نتوانست به پاكأاين نامه متنگارندة ! تان باد
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در اين گرد همايي با عظمت و هكذا كسب آشنايي و معرفت با نمايندگان محترم سازمان ها و احزاب 
  . انقالبي را نصيب گردد

    !حضار محترم
 " كه  _بر همگان مبرهن و آشكار است كه كشور هاي غربي در رأس ابر قدرت يكه تاز آمريكا 

 دستش تبديل نموده و آنرا بنابر اقتضاي منافع اقتصادي و سياسي چوب را به "موسسه ملل متحد 
 هسته هاي متعفن بنياد _خود و متحدين غربيش بر سر هر كشور و ملتي كه الزم داند، مي كوبد 

گرايي و پان اخوانيزم را در هر گوشه و كنار جهان پرورانيد، و به كمك دالر، تجهيزات مدرن نظامي و 
رين سياسي و استخباراتيش از اين غده هاي چركين چنان هيوالي هول و هراس دستياران و مشاو

  . ساخته كه حتي امروز ناگذير شده گستاخي و سركشي آنانرا در الجزاير تحمل نمايد
با آنكه ابعاد شخصيت اجتماعي، سياسي، انقالبي، هكذا كارنامه هاي رنگين و حماسه آفرين 

كشور، توسط معه، يعني زنان مظلوم و ستم ديدة ر رهايي نصف جامينا، در روند مبارزه اش به خاط
همرزمان بي باك و ادامه كارش، از جانب ساير پيكارگران دلير افغان كه در راه آزادي ميهن اسارت  

سازمان اطالعات "و پنجال شغاالن عرب و ايران و چاكران )  CIA و ISI(ديده از چنگال كرگسان 
 و نبردند، همچنان از طرف شخصيت هاي سياسي و نمايندگان سازمانها  سرگرم رزم"خارجي روسيه

ي بشريت از يوغ سرمايه مبارزه مي نمايند، به ئو احزاب انقالبي ساير كشور ها كه به خاطر امر رها
  .نگارنده عالقمند است در اين مختصر نبشته، سطري چند بر آن بيفزايد. وضاحت بيان شده است 
يك انقالبي حرفه شجاع و طغيانگر بي همتا، در پيشگاه مردمش، با تواضع مينا، اين شيره زن 

اي، پيمان خون بست تا در  راه  آزادي زن و آزادي كشورش تا پاي جان مبارزه بي امانش را  تداوم 
 اين كانون فروزان وداغ جنبش زنان كشور را تأسيس _ " راوا"سازمان . بخشد و دمي  نه آسايد

يد و بعد از شكست  كشور را ظرفيت بخشي از زنان آگاه، متعهد و رزمندة نمود و انرژي بخش
مفتضانه ارتش سراسيمه سوسيال امپرياليزم روس، بيشترين آتش مبارزه اش را متوجه اين گله هاي 

سر گله گوريالي هاي وحشي يعني گلبدين كه جز با خودش با هيچ . وحشي و مدنيت سوز نمود
 ها، پالن قتل وي يعني خادي، جانور خونخواري در جهان قابل مقايسه نيست، به ياري ياران قديمش 

  ! خاطره اش گرامي و درفشش در اهتزاز باد. را طرح و سر آنجام ترورش نمودند
   !حضار محترم

  : بياوريم) ماركس(  اجازه دهيد نقل قولي از پيشواي بين الملل اول 
 هركس چيزي در باره تاريخ بداند، مي داند كه تغييرات بزرگ اجتماعي بدون جوشش زنان "

متكي به حكم فوق مي توان تذكار داد كه هر جوشش سياسي ، به خاطر . "نيست امكان پذير 
تغييرات بزرگ اجتماعي، نيازم مبرم به ظرف و قالبي دارد كه در آن  مجموع انرژي مبارزان تحول 

ميناي شهيد نه يك بار ؛ بل بار بار ثابت نمود كه انسان آگاه و متعهد چگونه بايد در . پسند بهم برسد
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 توفان خون و امواج سرب مذاب ،كه سوسيال امپرياليزم روس  و چاكران آن در كشور راه ميان
فروزد و با قاطعيت انداخته بودند، به ستيز و جدل بپردازد و در زير پاي ابليسان اخواني آتش ا نتقام ا

به اش چنين تاريخ پر ابهت كشور ما نام اين زن انقالبي را بر كتي. آنان را بخشكاندو پيگيري ريشة 
 " راوا " ةدر پيوند باد مبارز]  به ادامه اين سطر درج نامه شده بود"... مينا"سروده : [ رقم زده است

زنده باد مبارزه مشترك كليه نيرو هاي آزاديخواه و مترقي بر ضد احزاب !  با جنبش كارگران جهان
سازمان  [ وطن پرستان واقعي ت سابق عضو سازمان انقالبي. ك. م!  منفور اخواني و چاكران روسي

  .» دهلي جديد - 1995جنوري10]  " ساوو"تسليم ناپذيرو پر افتخار 
  

  :  كـنگـينه- ] 1[ 
در فصل برداشت انگور كه مصادف است باماه هفتم سال ، باغداران كشوربراي اينكه بتوانندانگور 

) مثل كاسه(از داخل ابه را از آسيب سرماي شديد زمستان حفظ نمايند، از ِگل خام، دو دانه ت
بعد ازخشك شدن تابه ها گلي ، چند . مي سازند) يك وجب(  بيشتراز يك بلست ة فرورفته، به انداز

خوشه انگور را در ميان  تابه اولي جاي داده، بردور لب آن اندك گل نرم گذاشته، تابه دومي را بروي 
بدينگونه انگور از گزند سرماي شديد . ندبا گل ِ آبگين دور آنرا مي مال  بعداً. آن قرارمي دهند

.  باغداران و ميوه فروشان كنگينه را به مشتريان هم عرضه مي نمايندبعضاً. زمستان محفوظ مي  ماند
مراد از آن، مقايسه  .» مرد مينا ها، كه سر كشيد كنگينه ها« : مردم در همين زمينه مثلي دارند 
 با اشخاص بافهم، كاردان، با ) كه زنده اند(ست  جاه طلب اما ون افراد نابكار، نافهم ؛ پرمدعا وخود

كه به گونه اي از كار بركنار ) چه در صحنه سياست وچه در امور اجتماعي( تجربه وفروتن و فداكار
  .ساخته شده اند و يا  زنداني يا اعدام شده و يا به مرگ طبيعي درگذشته اند

انگوربا   و دني دركمترين مدت و به سادگي شكل گرفته،كه از گلي نارس( يعني كنگينه   ،   يكي
چشمي و رقابت با  ديگري؛ يعني  ، خودش را  در هم)هسته و پوست و برگش را درخود جاي داده 

آتش به قوام ومراحل عالي رسيده،  تنگ بلورِ ة  در كوراولينشمواد  كه با دست استاد  كار،(مينا  
گوارو آتشگون شده، سكر و كه انبيق ديده،  بادة ده انگور پردرخشش و شفاف گشته، آب تخمير ش

قرار مي دهد؛ بسان مقايسه دست نشاندگاني مثل ببرك وكـرزي  ...) آرامشي بخشيده به نوشنده و
  !با ميرويس نيكه وشاه امان اهللا خان

   
 


