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  ١ تر ١  له: شميرهدپاڼو

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 په غاړ: ياد ير و لولـ، ه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

  زين اهللا ستانکزی
  ٠٨/٠٣/٢٠١١    کابل،                 آژانس خبری پژواک

  

   ساله ٧٠ ميرمنيک 
 مين کرده استأامنيت شمارى قريه ها را در مارجه ت

  
اکنون به  شوروى وقت هم اشتراک ورزيده بود، اتحاداشغالگر جهاد عليه نيروهاى   ساله که در٧٠ ميرمن يک 

  .مين مى کندأت ۀ ولسوالى مارجه هلمند راحمايت ده ها جوان امنيت چند قري
 ۀمجاهد" اش به نام همنطق  نام دارد، اما در"عابدو"اين زن ُمسن 

  . شهرت دارد"حجانى
  

 ،چادر سياه زير مى پوشد، و لباس مردانه  عابدو قامت کوتاه دارد 
   .بوت چپلى مى پوشد و به عوض ميکند  کاله زرد به سر

مارجه به آژانس  ۀ اختصاصى درميرمن عابدو، طى يک مصاحب
وقت به هنگام تجاوز اتحاد شوروى  خبرى پژواک گفت که در

به ه منطق ده سال قوماندۀ مجاهدين را درمدت ، براى افغانستان
  .عهده داشت

 منحيث يک مدر زمان تجاوز شوروى با همسر « : نامبرده افزود
اد شهيد  در ايام نخست جه؛ اما شوهرمممجاهد عادى مبارزه ميکرد

  ».گرديد
سنگر با  بدوش گرفت و در مجاهد قريه اش را ٢٠٠که بعد از کشته شدن شوهرش قوماندۀ  ميگويد خانم عابدو

  .فاع مى نمودخود د ۀمجاهدين يکجا از منطق
  

  .ده ها نبرد شديد، عليه روسها اشتراک ورزيده است و در استعمال نموده  نوع اسلحه را مجاهده حجانى گفت که هر
مهمات مى آمد و سپس آن را  پشاور اسلحه و به نام وى ازجنگ های آزادی خواهی، وقت  در  عابدو، ميرمن ۀه گفتب

  .باالى افرادش توزيع مى نمود
ه هيچ گروه و تنظيم ، بمن مجاهد بودم« : گفت  که به کدام گروه جهادى ارتباط داشت؟ ی پرسش پاسخ به عابدو در

  ».و آزادى مردمم بود وبيدن دشمن هدفم درهم ک ،وابسته نبودم
  .آنها مى جنگيد کردن متجاوزين به صف جهاد پيوسته و با موصوف ميگويد که از روى احساس خود و جهت مهار

ر پسر و پنج و با چها شوروى تمام سالحها را به قوماندانهاى خود سپرده  خروج اتحاد به گفتۀ عابدو که بعد از
  . و دکاندارى رو آورددهقانى دخترش به زندگى عادى

از ده قريۀ بالک دوم را  به کمک ده ها جوان مارجه، امنيت بيشتر اکنون از اسلحه نفرت دارم، « : نامبرده افزود
  ».و از آن دفاع مى کنم مين أت

محقر و يک خانۀ  در واست را به سبب تنگدستى فروخته خود زمين  ش خوب نيست،يگويد که اکنون اقتصادعابدو م
  .کهنه به سرمى برد

  ».خوراکه فروشى دارمکوچک قريه دکان  من خودم در و قانى مردم را ميکنندهقريه د پسرانم در« : موصوف گفت
محمد يکتن از  اما شير مين مى کند؛أت بدون اسلحه امنيت منطقه را ،ه عابدو ميگويد که به کمک جواناناگرچ

لت اسلحه گرفته و عابدو منطقه، از دو اربکى ده ها جوان ت نام به آژانس پژواک گفت که تحباشندگان بالک دوم
  .را به عهده گرفته استها رهبرى آن
 و از خود  مين نمودهأدو اکنون هم امنيت بالک دوم را تيکتن از جوانان ديگر به پژواک گفت که عاب وکيل احمد
  .اربکى دارد
را  جوانان و نه هم محاسن سفيدان آنانيکه فيصله کند، نه زم. می باشدود که عابدو يک زن نهايت شجاع نامبرده افز

  .نقض کرده مى توانند
 

 پايان


