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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 de.german-afghan@maqalat ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد
  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٠١٤/ ١١/ ٢٥کانديد اکادميسين سيستانی                                                                                    

  

  زنان فراه بار ديگرحماسه آفريدند
  

 

  ظھورم!لی ھا در و�يت فراه

   طالب را کشت٢٥مادری که در بدل خون پسرخود، 

  

ًمردم فراه اکثرا مصروف کارھای دھقانی .  از و�يات کم انکشاف يافته استع در غرب کشور،قو�يت فراه وا

اقليم فراه گرم است وآب وھوای آن در . وزمينداری وباغداری وگله داری اند واز اين طريق امرار معاش می نمايند

دی نسبت به اقتصامردم فراه از لحاظ . ح!وت ميوه جات آن بخصوص در ح!وت انگور آن تاثير بسزائی دارد

ن ھرات وقندھار،در درجه پائين تری قرار دارند، اما از لحاظ احساس وروحيۀ ميھن پرستی وغرور ملی وسنن مردما

اين مردم در دفاع ازتماميت ارضی . ، از خيلی از جاھای ديگر پيش قدم تراندمھمان نوازی وشجاعت وجوانمردی

ھرگز بدستور زورمندان بيگانه ھا  اره سينه سپر کرده اند وونواميس ملی در برابر متجاوزين ودشمنان کشور،ھمو

  .وبيگانه پرستان محلی سرتسليم خم نکرده و نميکنند

در »  نه گفتن«آخر مگر نه اينست که آنھا فرزندان کاوۀ آھنگراند و وارثين فريدون دادگر؟ آری ،شجاعت 

ھنوز اظھارات شجاعانۀ م!لی . اين مردم استمقابل زورمندان ومقاومت دربرابر ستمگران، از خصوصيات برجستۀ 

آزموده را آزمودن خطاست، «:  درخاطرمردم ما زنده است که گفت٢٠٠٣جويا در لويه جرگۀ قانون اساسی سال 

رھبران تنظيمھای جھادی که در صف اول اين مجلس نشسته اند،جای اينھا تا�ر لويه جرگه قانون اساسی نيست، 

واين سخنان » !ملی وبين المللی است تا به مردم مظلوم افغانستان از جنايات خود پاسخ دھندجای اينھا، دادگاه ھای 

او که تا آنروز از زبان ھيچ مردی شنيده نشده بود،وھيچ کس جرئت بيان آنرا نداشت، لويه جرگه را به آشوب کشيد 

را کافر وملحد خواندند  يک صدا اوھمه رھبران وقوماندانان جھادی با زيرا ونزديک بود برسراين سخن کشته شود،

 را پس بگيرد و ا� کشته خواھد شد، اما م!لی جويا چون کوه برسرسخنانش استوار ماند شخواستند که سخناز اوو 

واز ھمان روز ببعد به . واز کسی معذرت نخواست، وگفت به ناحق سخن نگفته و از ھيچکسی ھم معذرت نميخواھد

سيل . يتربزرگ تمام رسانه ھای جھان قرارگرفت ومحبوبيتش از سطح ملی فراتر رفتحيث شجاع ترين زن افغان ،ت

نھاد ھای دفاع ازحقوق اتحاديه ھای افغانھا  ووی از سوی سازمانھا وانجمن ھا وازموقف حمايت ی تبريکی وپيامھا

خود را به ) درتاريخسيمای زن افغان( نيزکتابمن.نوشته وفرستاده شد م!لی جويابرای از داخل وخارج کشور بشر

از نوشته ھای خودم  »م!لی جويا، اسطورۀ شجاعت روزگارما« بنام  مستقلی کتابپسان ترھا نمودم وء وی اھدا

  .  استفرزندی ازمردم فراه ايم!لی جو .چاپ رساندم تدوين کردم وبه وديگران 

  



  
 

 

  ٢از  ٢ :تعداد صفحات
 de.german-afghan@maqalat  ما تماس بگيريدًلطفا  به آدرس ذيل با. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواھشمنديم مطلب نوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

ئی حماسه آفريدند وبا طالبان واينک بازھم از ھمان زادگاه م!لی جويا، در آغازھفته جاری زنان روستا

 حاکی  خبرگزاری رشد،گزارش. نمودند از روستای خود  ساعت جنگيدند وآنھا را مجبور به فرار١١آدمکش برای 

 نفر طالب پاکستانی قرارگرفته ٤٠٠ ولسوالی با�بلوک فراه مورد ھجوم ١٣٩٣ عقرب٢٦ روز ھفته گذشته است که

طالبان يک پوليس جوان را که تازه لباس . ًثرا پشتونھای نورزی زندگی ميکنندولسوالی  با�بلوک فراه اک در .بود

ريزه گل،مادر اين پوليس، . افسری برتن کرده بود، دستگيرکردند و او را در جلو چشمان مادرش تيرباران نمودند

، در پيش چشمانش وقتی ديد که طالبان، با قساوت وسنگدلی فرزند جوانش راکه تازه لباس پوليسی برتن کرده بود

 و زاری وافتادن در پای طالبان، س!ح برميدارد و با ھمراھی عروس بيوه  وگريه تيرباران کردند، او بجای ندبه

ودخترجوان وپسر بچۀ ده ساله اش ،خود را به پوستۀ امنيتی ايکه در آنجا شوھرش درحال جنگ با طالبان بود، 

  . بان می پردازدميرساند ويکجا با شوھرش ، به مقابله باطال

بگزارش تلويزيون طلوع از کابل،جنگ ميان اعضای خانوادۀ ريزه گل وطالبان بعد ازآن که پسرجوان شان 

 شب شب دوام ميکند وطالبان را متحمل تلفات سنگين کرده مجبور به فرار از ١١توسط طالبان کشته شد، تا ساعت 

 نفرطالب کشته ٢٥انه خود برميگردند، می بينند که به تعداد محل می نمايند، ووقتی خانوادۀ ريزه گل دوباره به خ

  . نفر شان زخمی افتاده اند٧و

بزودی مردم محل ومنسوبين پوليس مرکز فراه به محل حادثه می شتابند و از شھامت ودليری زن ومرد 

. ر دانی ميکنندوکودک اين خانواده دندان حيرت برلب ميگذارند و ازتصميم بجای اين مادر قھرمان تمجيد وقد

شجاعت : در مصاحبه با خبرنگار طلوع نيوز اظھار داشت که جنرال عبدالرزاق يعقوبی قوماندان پوليس فراه 

ومقاومت اين خانواده ،يک بارديگر خاطرۀ دليری ھای م!لی ميوند را درخاطرھا زنده نمود واين عمل شجاعانه 

شوھر . ه وبخصوص پوليس فراه مايۀ افتخار ومباھات استوحماسه آفرين ريزه گل وخانواده اش برای مردم فرا

 روز پسرجوانش را طالبان شھيد کردند، اما من بجای ١١ريزه گل در لباس پوليس به پشتو بيان کرد که ساعت 

اين خاک ، خاک م!لی ھا است که : اينکه در فکر مردۀ فرزند شوم، در فکر دفاع از ناموس وطن شدم وبا خود گفتم

  .ه ميراث مانده است، سرميدھيم وسنگر نميدھيم و با�خره دشمن را طوری که �زم بود، سبق داديمبه ما ب

فرزند ده سالۀ اين خانواده نيز به پشتو بيان داشت که طالبان عروسک ھای پاکستانی اند وما ھرگز به آنھا 

واده  نيز از صورت مقاومت و حم!ت عروس بيوه و دختر جوان خان. اجازه نميدھيم که برخانه وقريۀ ما حمله کنند

 پيھم خانواده با مرمی وانداختن نارنجک برسر طالبان در داخل حويلی ھا و پناه گاه ھای شان بصورت شجاعانه و

 ماطالبان بريم کشته شوند ما نمی گذارماخانواده اعضای تمام  نداحاضروميگفتند  خيلی نورمال صحبت ميکردند

 روحيه مقاومت.  ًاين خانواده که بزبان پشتو صحبت ميکردند، ظاھرا بايد از پشتونھای نورزی باشند. مسلط شوند

 وسمبول خوبی از شجاعت و دليری زنان افغان است وثابت ميکند که اگر سرمشقۀ اعضای اين خانواده  ومبارز

برای زنان کشور شرايط جھت اشتراک شان در امر دفاع از ميھن و کاراعمارکشور ميسرگردد، دست کمی از مردان 

ن عاجزه وناتوان است واز عھدۀ ندارند وميتوانند مصدرفعاليت ھای شگفتی انگيز گردند واين ذھنيت را که ز

ی بدون ترديد اگر ھريک از فاميل ھا. ًکارھای مھم ،مث! مبارزه در دفاع از وطن توانائی ندارند،غلط ثابت ميشود

ً چنين روشی را  که دراين خانوادۀ فراھی صورت گرفته وعم! ما شاھد شجاعت وپيکار کنظامی افغانستان ي

 ٧٠٠ ھزار سرباز، ٣٥٠ين بوديم،درخانواده ھای خود پياده کنند، افغانسنان بجای دليرانه آنھا در مقابل متجاوز

 قھرمانمادر اين افتخاربه . متجاوزی  مقابله نمايدقشونکه با چنين نيرويی ميتواند با ھرھزار سرباز خواھد داشت 

فتخار آميززنان فراھی را در جريان اين حماسۀ آ ! وطن ح!ل تان باد شيرمادر!  فراھی فداکارخانواد شجاع وواين 

  v?watch/com.youtube.www://http=٤Xm٥٣QNNws٥: ببينيديوتيوب در لينک ذيل 

 ی ھم نم افتد که در تصوری می اگر به خشم مبدل شود، اتفاقیمھر و محبت مادر :دراين ويدئو گفته ميشود

 . ساختی را زخمگريطالب را کشت وپنج تن د٢٥ فراه، تي باطالبان درو�یري زن در درگکي .گنجد

 خودش را به ی وند، حمله بردیتي امنوستۀپبر بود کشتند و سي طالبان پسرش را که پولکهي ھنگامدي گوی گل مزهير

   یمھاجمان را شکست سخت/ اعته ھفت سیري درگکي در رساند وبا کمک عروس، شوھر و پسرشه وست پنيا

  پايان.رسانده است ی  م ی پدرش مرمیبرا شسال پسر خورد ويدي ونيدرا.داد

                                            


