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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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 Vanguard Woman   پيشتاز زن

  
  ميرويس ودان محمودی

  ٢٠١۶ مارچ ١٠

  

   رزمدو اخگر درخشان" وجيھه خالقی"و " ناھيد صاعد"

  
   افغانستان ھم چو الماس میۀٔ قله مبارزات آزاديخواھانٔشير دختران جانباخته افغان بر ،"وجيھه خالقی"و "صاعد"ناھيد

  !درخشند

و " وجيھه خالقی"و " ناھيد صاعد " خورشيدی، ١٣۵٩در تظاھرات متعلمان و محصالن کابل، روز سه شنبه نھم ثور 

 :با خشم و نفرت و با تمام قوت چنين فرياد می زدند ديگر شير دختران کابل در خيابان ھای کابلزمين،

 ک ما بيرون شويدـسھا از ملرو

 ! ورنه غرق رود بار خون شويد

ٔ تاريخ رزم و حماسه ميھن، در جريان تظاھرات متعلمان و محصالن کابل، شدنی، قھرمان فراموش نا"ناھيد صاعد "
 خادی و -خائن و وطنفروش خلقی" سربازان" و"افسران"چادر يکی از ھمرزمانش را از سرش برداشت و به سوی 

 کماندو ھا و تانک ھای روسی کمين کرده بودند؛ پرتاب نمود و با ھيبت و صالبت تام توأم با غضب ٔهکه در پناپرچمی 

 :و انزجار چنين فرياد زد

آمده ايم که چادرھای خويش را برای شما بدھيم تا به سرھای تان بيندازيد زيرا شما در برابر روسھای اشغالگر از "

کنيد؛ پس چادر ھای ما را بگيريد و تفنگ ھای تان را به ما بسپاريد تا با دشمنان  مايت میوطن دفاع نکرده بل از آنان ح

 ".وطن بجنگيم و از آزادی ملی دفاع و پاسداری نمائيم
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عساکر و  دست،ه و ديگر دختران مبارز و کتاب و قلم ب" صاعد  ناھيد"ٔحرکت جسورانه ، شجاعانه وعصيانگرانه 

 پرچمی و خادی را به خشم آورد، دست به اسلحه زدند و کبوتران سپيد بال و پر و خوش - افسران رژيم پوشالی خلقی

ٔالحان آزاده را که نغمه آزادی را سر داده بودند و ننگ استعمار شوروی را قبول نداشتند ؛ در کمال وقاحت ، 
و شکستند و قلب ھای ماالمال از عشق  به رگبار گلوله ھای آتشين بستند، پرو بال آنان را خونين وحشيانه و جنايتکارانه

دشمن سوسيال امپرياليستی ھم آرام  .گی و آزاد زيستن آنان را بيرحمانه سوراخ سوراخ کردندھن وعشق به آزادبه مي

قھرمان را زير زنجير تانک تکه و پارچه ساخت و ننگ و داغ ابدی را بر جبين کثيف " ناھيد"ننشست و جسد بی جان 

 !حک نمود....کاسيگين و گروميکو -ُچو برژنف خرسھای قطبيی ھم 

ٔن کابل، با ندا ھای آزاديخوانه شان چنان لرزه بر اندام کرملين نشينان ن و محصالا خورشيدی متعلم١٣۵٩ ثور ٩در 
 که با سرشکستگی و سراسيمگی تمام از زمين و ند پرچمی وخادی آنان افگند- تجاوزگر و عمال وطنفروش وخائن خلقی

ن را ددمنشانه با منطق زور و ن و محصالابه سالح برده و نعره ھای آزاديخواھانه و تجاوزستيزانه متعلمھوا دست 

 . سالح درھم کوبيدند

 و ديگر شير زنان و شير "وجيھه" و زنده ياد "ناھيد"ٔدرود وھزاران درود بر ياد وخاطرات قھرمانه زنده ياد 

 ! شيرانٔآموت عقابان و بيشه دختران مرز ھای خورشيد،

  !خادی و پرچمی و باداران روسی شان مرگ بر ناموسفروشان و ميھنفروشان خلقی،

  ! طالبی و نواله خوران امپرياليسم شرق و غرب-جھادی -مرگ بر ناموسفروشان و ميھنفروشان اخوانی

 ! توحش در عصر کنونیان و مجرياناين بانيو ارتجاع مرگ بر سيستم امپرياليسم 

 

 
 


