افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم و بر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Martyrs

afgazad@gmail.com

جانبازان

طاھره بنياد شمس
١١/٠١/١١

مينا يکی ازطاليه داران آزادی به جاودانگی پيوست
رفيق مبارز و انقالبی ما زنان افغانستان ،مينا حق شناس "نسرين" به جاودانگی پيوست" .نسرين" ھمچ و س تارۀ
فروزندۀ آزادی درخشيد و در بھار آزادگی سر از زير گلھای سرخ بر آورد .مبارزه اش شعله ور ت ر ک ردن راه
انقالبی وی بود .نسرين ھميشه با متانت و لبان خندان و با حوصله و پشتکار در راه مبارزه برای رھائی زن ان و
بينوايان جھان گام می گذاشت.
اين زن مبارز و عزيز برای رھائی زنان افغانستان از زير ستم امپرياليزم ،ارتج اع و فرھن گ م رد س االر آن ب ا
عشق و عالق ۀ انقالب ی س خن م ی ران د و آرم انش ايج اد جھ انی ن و و ب دون اس تثمار ب ود .خ اطره ھ ای ش يرين و
آموزندۀ مبارزاتی اش در قل ب رفيق ان و زن ان افغ ان وی جاودان ه اس ت .وی ب ا تم ام ت الش و ق درت انقالب ی اش
ب رای روش نگری زن ان افغ ان و ب رای آزادی آن ان ،در ھ ر مک ان و در ھ ر محف ل سياس ی س خنور ب ود ،ت الش و
مبارزۀ وی در ضديت با استعمار ،استثمار و ارتجاع بدون وقف ه ادام ه داش ت .س فر ھ ای مت واتر ن سرين در تم ام
ممالک اروپائی و خانه به خانۀ زنان افغان آواره و دور از ميھن ،در کنار من خاطره انگيز است.
ای شورشگر دوران نام و خاطره ھايت جاودان باد!
ھزگز نميرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبــت اســت بـر جريــدۀ عــالم دوام مــا
اين پارچه را به مثابه بيان احساسم به وی تقديم می دارم:

afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

طاليه دار آزادی
در آن دشت و دمن
در آن کوھپايه ھای بلند
بودی فرياد آزادی
بودی فرياد انقالبی
در آن دشت بيکران
بودی طاليه دار آزادی
فرياد بودی فرياد
ای مبارز جاودان آزادی
در جملۀ زنان بيشمار
بودی پيکار گر باوقار
ای جان فدای پر راز
کردی عمرت فدای آزادی
ای رفيق زنان افغان
تو بودی برای ما نورچشمان
آرمانت بود آزادی جھان
ای زن مبارز شتابان
طاھره بنياد شمس
مسؤول بخش زنان افغانستان
از :سازمان زنان  ٨مارس"ايران و افغانستان"
يادداشت:
پورتال"افغانستان آزاد -آزاد افغانستان" ضمن آنکه مرگ غم انگيز زنده ياد"مينا حق شناس" را به اعضای خ انواده،
رفقای سياسی و تمام رزمندگان راه رھ ائی زن از بن د ھ ای اس تعماری ،ارتج اعی و فرھن گ م نحط زن س تيزانۀ آن،
تسليت عرض می دارد ،گذشته از امي د  ،ايق ان کام ل دارد ک ه راه "ن سرين" ھ ا ھيچگ اھی ب دون رھ رو نمان ده و اي ن
کھکشان پرنور تا رسيدن به جامعۀ فارغ از انواع ستم ادامه خواھد داشت.
با کمال محبت
اداره پورتالAA-AA
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