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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
  دپلوم انجنير نسرين معروفی

 ٢٠١٣ مارچ ٠٩

 

  !!!مينا و ناھيد زندگان جاويد اند

  

و   بود"راوا" بنيانگذارمينا زنده ياد که  اين بودند و يا یسازمانعضو کدام که زنده يادان ناھيد و مينا  صرفنظرازاين

با درک ازشرايط زندگی،  ،"راوا" با وجود اختالف نظراتم با  و در بستر زمان چه فراز و نشيب ھائی داشته"راوا"

 تحت حاکميت استعمار موقعيت اجتماعی و اقتصادی زنان ستمديده و به اسارت کشيدۀ افغان، در يک جامعۀ مرد ساالر

  :اع بايد گفتو ارتج

ليون ھا زن در جامعۀ ما که در يکه مينا و ناھيد توانسته بودند نقش زنان را در زندگی شخصی و اجتماعی م  ايناوالً 

مجموع يک جامعۀ مرد ساالراست، خالف مرد ھا شرکت زنان در امور اجتماعی و سياسی روی فشار ھای فرھنگ 

 مرد ساالرمی سوختند و می ۀنگذاشته وتحت حاکميت و قوانين جامعمرد ساالرانۀ حاکم ازچھارديوارخانه پا فراتر

  .ساختند، متبارز سازند، نمودی است ازاراده، توانائی وآمادگی ذھنی دو زن مبارز

نفس شرکت يک زن درميدان مبارزه و آن ھم   گذشته ازاشتراک زنان در جنگ عليه تجاوزدرنبرد آزاديخواھانه،ثانياً 

ی، دينی و مذھبی، که قادرمی شود، خود را از بند قيودات اسارتبار ه ئ با يک نظام پوسيدۀ عنعندريک جامعۀ مردساالر

ت می خواھد و أجامعه و خانواده آزاد بسازد و به کليه محدوديتھای تعيين شدۀ استعماری و ارتجاعی پا بگذارد، جر

  .گذری شھامت و از جان

ارتجاع عمل می کنند ودست به تاخت و تازخصمانه که ناشی  و تعمارکه به حيث مبلغان اس در مقابل ھستند مرد ھائی

ت و شھامت به أازافکارمرد ساالرانه است، عليه زنان مبارزی که در خاک و خون خفته اند، می زنند، ولی خود حتا جر

چه تا رسانند، وليت نوشته ھای خود را به نام اصلی خود ندارند که آنھا را با نام مستعاربه نشرمی ؤدوش گرفتن مس

  .در ميدان مبارزه پا بگذارندبه صورت علنی در تقابل با دشمن که  رسد به اين

راحت بايد بگويم که مينا ازمحدود زنانی است که توانسته بود به حيث يک زن فعال نه تنھا صپس با کمال افتخار و با 

طره را با تحمل فقر، ويرانی ھا، بی در عرصۀ اجتماعی و فرھنگی بلکه درعرصۀ سياست، وظيفۀ دشوار و پرمخا

 در تاريخ مبارزاتی زنان وخانمانی ھا و دربدری ھا به دوش بگيرد که اين خود از دست آورد ھای مھم آن دوران بوده 

  .، که به سان وی عمل نموده باشدکشور ما کمترزنی را می توان سراغ نمود

تعمارسوسيال امپرياليسم شوروی و فاجعه آفرينان ثوريعنی باند  اسهعلياش مبارزات انقالبی در جريان  زنده ياد مينا

 از مالکيت مرد است، شجاعانه و دوش به دوش یھای خلق و پرچم ودر تحت سيطرۀ فرھنگ مرد ساالر که زن بخش
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 افتخار خون خود تاريخ پرايثار  را ايفاء نمايد و قادر شد که با  ایرفقای ھمرزم و ھمسنگرش توانسته بود نقش برازنده

  .تجلی بيشتر ببخشد آزادی در راهميھن را زنان آزادۀ 

ولی در پيشبرد اھداف .  رفقای سياسی و شوھرشلتيدنغمينا زنی بود، شاھد ضربات نابودکننده و شاھد به خاک و خون 

 ه ایحظبا روحيۀ مبارزاتی لو  که داشت يعنی آزادی کشور و بھروزی مردم آن استوار یسياسی، اجتماعی و فرھنگي

 به نيروی خود، توانسته بود وظايف خود را تا زمان به خاک ءخود را کنار نکشيد و با تعھد سازمانی و مبارزاتی و اتکا

  . انجام دھد ای توسط دشمنان غدار و زن ستيز، به شکل شايسته خودشه شدنوخون کشيد

 چيزی ديگردرزندگی مبارزاتی وی جای اھداف وی ی دارند، می دانند که ھيچئکه با زندگی مينا آشنا  کسانیۀبه يقين ھم

  .را که عشق به ميھن و آزادی خلق به اسارت کشيدۀ آن بوده، نگرفته حتا عشق به فرزند

والنه با تاخت و تاز بی ؤغير مسھای نگذاريم که اشخاص پر عقده و تنگ نظر با افکار مرد ساالرانه و با برخورد

و از جانگذر را ندارد، زندگی سياسی و اجتماعی وی را با ھتک حرمت آلوده  زرحمانۀ خود که شايستگی يک زن مبار

  .راه مبارزاتی وی را وارونه جلوه دھند و

که نيروی متجاوز با سرکوب خونين خلق ھای ما سرگرم چوروچپاول است ، استبداد ارتجاع سياه  در يک کشوری

.  متجاوزان و مرتجعان تا رسيدن به پيروزی به پا خيزندهوظيفۀ احاد يک ملت است که علي دامنگيرخلق ماست،

 قبل کشورما افغانستان ھستيم، استعمار سوسيال امپرياليسم شوروی، ۀھمانطور که ما شاھد تاريخ مبارزاتی چاردھ

ت درحق مردم ما و به ازھيچ نوع جناي" دموکراتيک خلق"وطنفروشان و قاتلين مردم ما يعنی حزب به اصطالح 

ر حق مبارزان انقالبی کشوردريغ نورزيدند، در زندانھا محبوس و با استفاده ازاقسام شکنجه ھای روحی و خصوص د

جسمی که در تاريخ بشريت نظيرآن ديده نشده، خواستند روحيۀ مقاومت رادر داخل و خارج از زندانھا بشکنند و با 

اما مبارزان انقالبی کشورما با تمام جنايات و . ردندفرستادن درقتلگاه ھای فردی و دسته جمعی ھمه را نيست و نابود ک

، اسلحه به دست گرفتند و تا انداختهاسالم سياسی جان خود را به مخاطره ۀ  ده ھا توطئاپيامد ھای خونبارآن و با مقابله ب

ايثار  شدند با آخرين رمق زندگی در کنار ملت و درسنگر دفاع از استقالل ميھن و آزادی خلق به اسارت کشيدۀ آن، قادر

  .خون خود تاريخ پرافتخارميھن را درج تاريخ مبارزاتی جھان نمايند

پس بر ماست تا ضمن درود و تھنيت به زنان زحمتکش، ستمديده و به اسارت کشيده، بزرگداشت از مبارزان راه آزادی 

 ن نثاريھای شان، امروز ياد شاناز ارزشھای واالی انسانی اند، به پاس فداکاريھا و جای  از شجاعت و مظھرنمادیکه 

ھمچنان درود به ستمديده ترين ستمديدگان يعنی خلق افغان که زياد تر از چار دھه است که رنج . را گرامی بداريم

ايای زندگی انسانی، تحت حاکميت اسارتبار ز حقوق ومۀومصيبت زيادی را متحمل شدند، سرکوب و محروم ازھم

  .می فرستمناروائی ھا دست و پنچه نرم کرده و ھنوزھم گريبانگير شان است، استعمار وارتجاع، با ھمۀ اين 

پس  در کنارمينا و ناھيد ھزاران زن و مرد مبارز انقالبی در سنگر دفاع از آزادی به خاک و خون تپيدند و جان دادند،

ن راه مبارزاتی به خاک ست تا به حيث وارثا اوليت وجدانی و مبارزاتی زنان و مردان با درک و شيفتۀ آزادیؤمس

وارتجاع سياه با اتحاد ھمه جانبه  که امپرياليسم امريکا و متحدين جناياتش ناتو  وخون خفتگان راه آزادی، در کشوری

ازھيچ نوع جنايت و   با سرکوب خونين خلقھای ما سرگرم چوروچپاول ھستند ویزيادتر ازدوازده سال به اين سو

  .ھمت گماريمبه ادامۀ راه آنھا خصوصا زنان دريغ نمی ورزند، خيانت در حق کشور و مردم ما م

 زنان و مردان هی که حاوی افکار زھرآگين و اسارت آوراست، عليئھمچنان در قبال حمالت زن ستيزانه ومخاصمت ھا

ای مبارز، که بر محوراھداف و پالنھای استعماری و ارتجاعی می چرخد، موقف قاطع اتخاذ نموده و نگذاريم تا بر

. کتمان ھويت وماھيت خود، لکۀ ذلت، ناتوانی و خودفروختگی را بر پيکر مبارزان انقالبی کشورما، حک نمايند

استعمار و ارتجاع با استفاده از ضعف و ناتوانی فرھنگی و سياسی انسانھای متزلزلی که خود را با اھداف استعماری 
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بارزان انقالبی رابا فرھنگ زن ستيزانه وعقده ھای ناشی از راه م وارتجاعی درھم ھويتی می يابند، در صدد اند تا

محيالنه دست به تاخت و تاز به مبارزان به خاک و خون خفته و . ند شخصيتی و اجتماعی خود منھدم سازفقدان

س آن امپرياليسم جنايتگسترامريکا قراردارد، عليه ارتجاع و أ امپرياليسم جھانی که در ره  که امروزعليیمبارزان

ت و شھامت زنان أاستند، ضربات خصمانۀ خود را بر آنھا وارد نمايند و به خصوص جربرخحاميان شان به مبارزه 

  .ندل شده و خلق در بند آن خارج بسازمبارز را سلب نمايند و آنھا را از عرصۀ مبارزاتی کشور اشغا

ارتجاع   استعمار وهد اما راه مبارزاتی شان عليمينا و ناھيد در کنار ملت و در سنگر دفاع ازاستقالل و آزادی جان دادن

  .تا آزادی کشورو خلق در بند آن، به يقين ادامه خواھد داشت

، اما سرتعظيم در مقابل تمام جانبازان به خصوص کرد را  زن مارچ يعنی روز جھانی٨نمی شود ادعای تجليل از 

 و رساندن زن زاديخواھانه آنھم از مواضع ضد ارتجاعیقھرمانی که با شرکت در مبارزۀ آ.  نياورددمينای قھرمان فرو

، بر تر و بلند تر "کلمه گوی"گردن از بسياری مدعيان انقالب و  در عمل يک سر در بند افغان در جايگاه اصلی وی،

  .می باشد

  ناھيد و مينا
  !!!ھردو زندگان جاويد اند

 
 
 


