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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                   زين اهللا ستانکزى :ليکوال  ٠٩-٠٣-٢٠١١  ني
 
 
 

  يونـته افغانانو د تولنو فدراسـشـپه اروپا کی دمي
  يون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپاـفدراس

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe           
 

  ٢٠٠٨ اگست ١٠-ليدن

  اعالميه
  المللی زنان ارچ، روزبينم ٨مناسبت  به
  !انجام ميدهدميرمن عابدو،  نتوانستندانگليسقوای آنچه 

 
این شيرزن کاری را . یک زن قهرمان هلمندزمين تخصيص ميدهيم از بزرگداشت از هشتم مارچ را امسال با تقدیر
 منيت قریه جات بخشی ازا  عابدو. از انجام آن عاجز آمد" کبير"ای انجام ميدهد که قوای تا دندان مسلح بریتاني

 . خارجيها در منطقۀ مربوطۀ خود جلوگيری ميکند هجوم طالبان و مارچه را تأمين نموده بدینوسيله از
  اقتباس ازسایت پژواک

  ساله امنيت شمارى قریه ها را در مارجه تامين کرده است٧٠یک خانم 
  

جهاد عليه نيروهاى اتحادشوروى وقت هم اشتراک ورزيده   ساله که در٧٠يک خانم  ):٨٩حوت١٧پژواک ( لشکرگاه
  .د هلمند راتامين مى کنۀاکنون به حمايت ده ها جوان امنيت چند قريۀ ولسوالى مارج بود،

  .منطقۀ اش به نام مجاهده حجانى شهرت دارد اين زن ُمسن عابدو نام دارد، اما در
 بوت چپلى مى  کاله زرد به سرميکند و به عوض ،چادر سياه زير مى پوشد، عابدو قامت کوتاه دارد و لباس مردانه 

  .پوشد
نگام تجاوز اتحاد ه مارجه به آژانس خبرى پژواک گفت که در ميرمن عابدو، طى يک مصاحبۀ اختصاصى در

  .شوروى وقت، براى ده سال قوماندۀ مجاهدين را درمنطقۀ به عهده داشت
در زمان تجاوز شوروى با همسرش منحيث يک مجاهد عادى مبارزه ميکرد؛ اما شوهرم در ايام « : نامبرده افزود

  ».نخست جهاد شهيد گرديد
مجاهد قريه اش رابدوش گرفت و درسنگر با ٢٠٠که بعد از کشته شدن شوهرش قوماندۀ  ميگويد عابدوميرمن 

  .مجاهدين يکجا از منطقه خود د فاع مى نمود
  .ده ها نبرد شديد، عليه روسها اشتراک ورزيده است  استعمال نموده و در مجاهده حجانى گفت که هرنوع اسلحه را

  

  
 

مهمات مى آمد و سپس آن را باالى افرادش توزيع مى  پشاور اسلحه و رهمان وقت به نام وى ازبه گفته خانم عابدو، د
  .نمود



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ه هيچ گروه و تنظيم ، بمن مجاهد بودم« : تباط داشت؟ گفت پرسش که به کدام گروه جهادى ار پاسخ به عابدو در
  ».هدفم درهم کوبيدن دشمن و آزادى مردم ام بود ،وابسته نبودم
  .آنها مى جنگيد ويد که از روى احساس خود و جهت مهارکردن متجاوزين به صف جهاد پيوسته و باموصوف ميگ

ر پسر و پنج دخترش خروج اتحادشوروى تمام سالحها را به قوماندانهاى خود سپرده و با چها به گفتۀ عابدو که بعد از
  .دهقانى و دکاندارى رو آورد ،به زندگى عادى
از اسلحه نفرت دارم، به کمک ده ها جوان مارجه، امنيت بيشتراز ده قريۀ بالک دوم را اکنون «: نامبرده افزود

  ».و از آن دفاع مى کنم تامين 
دريک خانۀ کهنه به سرمى  و زمين را به سبب تنگدستى فروخته  عابدو ميگويد که اکنون اقتصاد اش خوب نيست،

  .برد
  ».که فروشى دارمراقريه دکان خو من خودم در و کنندقانى مردم را ميهقريه د که پسرانم در«: موصوف گفت

 و از خود  يکتن از جوانان ديگر به پژواک گفت که عابدو اکنون هم امنيت بالک دوم را تامين نموده وکيل احمد
  .اربکى دارد

ا نقض نامبرده افزود که عابدو يک زن نهايت شجاع است زمانيکه فيصله کند، نه جوانان و نه هم محاسن سفيدان آن ر
  .کرده مى توانند

 
"کميتۀ حقوق بشرفارو"  

  
  

  , Leiden,    AS٧٠٧   ,٢٣٠٠ Post Box, FAROE  org.afghandiaspora.www 
faroe_af@hotmail.com  

 
  


