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ئیدریس عەلی

ئەدەبیدا  و  رۆشنبیری  و  فیكری  فراوانی  لەمەودایەكی  بەهاكەی  و  سەنگ  و  گرنگە  كارێكی  وەرگێڕان 
هەست پێدەكرێت، رەنگە یەكێك لەو ستونە گرنگانەی كە بونیادی هۆشیاری و عەقالنیی لەسەر ئاستە 
كولتوورییەكاندا بەرجەستەدەكات، بوونی پڕۆسەی وەرگێڕان بێت، )ریكۆر( راستی گووتوە كە وەرگێڕانی 
بە پردی ئاشتی شوبهاندووە لەنێوان كولتوورەكاندا، چونكە ئەو بڕوای وایە وەرگێڕان لەهەمان ساتی 
پاراستنی شوناسی كولتووریی دەقی نووسراو بەزمانی سەرەكی، دێت سنورە سیاسی و جوگرافییەكان 

دەسڕێتەوە.

هەزار خۆری درەوشاوە 
یان رۆمانێكی غەمگین
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لەڕێگەی ئەم پەڕەگرافە كورتەوە دەمانەوێت بچینە 
كە  وەرگێڕدراوانەی  رۆمانە  لەو  یەكێك  دنیای  ناو 
خودی رۆمانەكە چەند سەنگ و بەهای ئیستاتیكیی 
هەیە، زمانی وەرگێڕانەكەش هیچی كەمتر نییە لەو 
ئەویش رۆمانی )هەزار خۆری  ئیستاتیكییە،  بەها 
درەوشاوە(ی نووسەری ئەفغانی )خالید حوسەینی(
یە كە لەماوەی رابردوودا وەرگێڕو نووسەر )ئازاد 
بەرزنجی( لە ئینگلیزییەوە كردوویەتی بە كوردی و 
لەالیەن دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم-ەوە چاپ 

و باڵوكرایەوە.

كورتەیەك لەسەر شوێنی رووداوەكان:
كۆی رووداوەكانی ئەم رۆمانە لەواڵتی ئەفغانستاندایە، 
شەڕی  لە  درێژی  دوورو  مێژوویەكی  ئەفغانستان 
مێژووییەوە  رووی  لە  هەیە و  دەرەكیدا  ناوخۆیی و 
و  داگیركاری  و  خوێنڕشتن  نمایشگایەكی  بووەتە 
لەساتەوەختی  نوێشداو  لەچاخی  چەوساندنەوە. 
دەرچوونی سۆڤیێتدا لە ساڵی 1989وە، كۆمەڵێك 
شەڕی ناوخۆیی لەو واڵتەدا هەاڵیساون، شەڕەكانیش 
لە راستیدا بەمانای وشە شەڕی ناوخۆیی نەبوون، 
بەڵكو دەستوەردانێكی ئاشكرا و بەردەوام لەالیەن 

پاكستانی دراوسێی ئەفغانستانەوە هەبووە.
 لە24ی نیسانی ساڵی 1992دا رێككەوتننامەیەك 
ئیمزاكرا  )پیشاوەر(  رێككەوتننامەی  بەناوی 
)یەكێتیی  واڵتەوە  ئەو  ناو  پارتەكانی  لەالیەن  
پارتی  ئەفغانستان و  موجاهیدەكانی  ئیسالمی، 
ئیسالمی  بزووتنەوەی  شیعەمەزهەب و  وەحدەی 
لەسەر  كاتە  ئەو  الیەنەكان  هەموو  موحسینی( 
 2 ماوەی  بۆ  كاتی  حكومەتێكی  رێككەوتن  ئەوە 
)سوبغەتوڵاڵ  بەسەرۆكایەتیی  پێكبهێنن  مانگ 

رەببانی(  )بورهانەدین  دواتریش  موجەددیدی( و 
سەرۆكایەتیی  بەدوایدا  مانگ  چوار  ماوەی  بۆ 
بەسەركردایەتیی  ئیسالمی  پارتی  بەاڵم  بكات، 
پاكستان  داردەستی  و  ملكەچ  كە  )حیكمەتیار( 
خۆی  گەرچی  رەتكردەوە،  رێككەوتننامەكەی  بوو 
یەكێك بوو لەوانەی ئیمزای لەسەر كردبوو. ئەوەبوو 
رێككەوتننامەكە  داو  كابولی  پەالماری  پارتە  ئەو 
هەرەسی هێنا و رەببانی لە سەرۆكایەتیی دەوڵەتدا 
دیكە  جارێكی  بەگژیەكداچووەكان  پارتە  مایەوە. 
لە 7ی ئاداری ساڵی 1993دا لە ئیسالم ئاباد لە 
سەخت و  جەنگێكی  دوای  كۆبوونەوەو  پاكستان 
چەندین پێكدادانی وێرانكارانە لە كابول، ئەمجارە 
ئیسالم  رێككەوتننامەی  بەناوی  رێككەوتننامەیەك 
ئاباد ئیمزاكرا و سعودیەو پاكستان بەشدارییان تیادا 
رەببانی  دەبوو  رێككەوتننامەكە  بەگوێرەی  كرد، 
بمێنێتەوە و  لەسەرۆكایەتیدا  مانگ   18 ماوەی  بۆ 
لەو ماوەیەدا )قەلبەدین حیكمەتیار( سەرۆكایەتی 
رابگیرێت.  مەرجەی شەڕ  بەو  وەربگرێت،  وەزیران 
بەاڵم ئەمجارەش رێككەوتننامەكە جێبەجێ نەكرا، 
لەنێوان  نوێ  شەڕێكی  دەستپێكردنەوەی  بەهۆی 
تۆمەتگۆڕینەوەی  لەئەنجامی  حیكمەتیار  رەببانی و 
نێوان پارتی ئیسالمی و كۆمەڵە. لەیەكەمین رۆژی 
مانگی كانوونی دووەمی ساڵی 1994دا بورهانەدین 
بووەوە  كودەتایەك  هەوڵی  رووبەڕووی  رەببانی 
حیكمەتیارو  نێوان  هاوپەیمانیی  دەستی  لەسەر 
موجەددیدی و  سوبغەتوڵاڵ  دوستوم و  عەبدولڕەشید 
كودەتاكە  بەاڵم  شیعەمەزهەب،  وەحدەی  پارتی 
لەسەر دەستی ئەحمەد شا مەسعودی سەركردەی 
دەسەاڵتی  ماوەی  هێناو  شكستی  بەناوبانگ 
ساڵێكی  بۆ  1994ەوە  تەمموزی  لەمانگی  رەببانی 

كۆی رووداوەكانی 
ئەم رۆمانە 
لەواڵتی 
ئەفغانستاندایە، 
ئەفغانستان 
مێژوویەكی 
دوورو درێژی لە 
شەڕی ناوخۆیی و 
دەرەكیدا 
هەیە و لە رووی 
مێژووییەوە 
بووەتە 
نمایشگایەكی 
خوێنڕشتن و 
داگیركاری و 
چەوساندنەوە



46

طةالويَذى نوىَ
51

1994دا  دووەمی  تشرینی  لە  درێژكرایەوە.  دیكە 
دەرهێنا،  سەری  وردە  وردە  تاڵیبان  بزووتنەوەی 
بەشی  بزووتنەوەیە  ئەو  ساڵیشدا  دوو  لەماوەی 
خستەژێر  ئەفغانستانی  ناوچەكانی  هەرەزۆری 
ركێفی خۆیەوەو لەساڵی 1996دا چووە كابولەوە و 
ئەوسا بەوەالنانی رەببانی و هەروەها حیكمەتیار كە 
لەساڵی 1996دا رێككەوتننامەیەكی لەگەڵ رەببانی 
دابەشكردنی  هاوبەش و  كاری  بەنیازی  ئیمزاكرد 
دەسەاڵت، خۆی وەك فەرمانڕەوای واڵت راگەیاند. 
كە  كێشا  درێژەی  كاتە  ئەو  تا  تاڵیبان  زاڵبوونی 
هێزەكانی ئەمریكا كەوتنە گورزوەشاندن لەهێزەكانی 
ئەوەش  2001دا،  یەكەمی  تشرینی  لە7ی  تاڵیبان 
سەر  بۆ   2001 ئەیلولی  11ی  هێرشەكانی  بەهۆی 

هەردوو تاوەری سەنتەری بازرگانیی جیهانی.
و  سیاسی  هەلومەرجە  ئەم  ناوجەرگەی  لە 
غەرقی  ئەفغانستانی  تاڵیبان  كە  كۆمەاڵیەتییەدا 
ئازادیی  چراكانی  تیرۆركردو  و  كوشتن  و  خوێن 
كوژاندەوەو لە رووی بونیادی ئابووری و فەرهەنگی 
و ئاسایشەوە ئەو واڵتەی لە دوكەڵ و نەهامەتی و 
مەرگ هەڵكێشا، دونیای ئەدەبی )خالید حسێنی( 
دەست پێدەكات، وەك هەوڵێكی بوێرانەو داهێنەرانە 
بۆ هەڵماڵینی دەمامك لەسەر روخساری واقیعێك و 
مێژوویەك كە لەوەیە بەشی هەرەزۆری دانیشتوانی 
ئەگەرچی  نەزانن،  لەبارەوە  هیچی  زەوی  گۆی 
باس و  سەرووی  ئەفغانستان  ناوی  زۆرە  سااڵنێكی 
ئەم  لێرەوە  داگیركردووە.  رووداوەكانی  خواسی 
رێگەی  لە  هەوڵدەدات  كە  سەریهەڵداوە  رۆمانە 
كەسایەتی و رووداوەكانییەوە ئەو مێژووەو ئەو واڵتە 
مەعریفەوە  لیستی  السەرووی  بخاتە  دەوڵەمەندە 
لێتێگەیشتن و  رووی  لە  پێبدات  خۆی  هەقی  تا 

و  بەجیهانیبوون  سەردەمی  لەم  پێناسەكردنییەوە 
نوێبوونەوەیەدا.

لەبارەی كاراكتەرەكانەوە:
- مریەم بە رەچەڵەك تاجیكەو ساڵی 1959 لەهیرات 
نانایە،  خەلیل و  ناشەرعیی  كچی  لەدایكبووە، 
لەدایكبوونەكەیەوە  هەلومەرجی  بەهۆی  لەمنداڵیدا 
بەدەست كێشەی ئابڕووەوە نااڵندوویەتی، لەكۆتایی 

بەشی سێیەمدا لەسێدارە دەدرێت.
بووە  كارەكەر  هەمیشە  مریەمەو  دایكی  نانا   -
هەیە،  پێكەوە  پەیوەندیشیان  خەلیلدا،  لەماڵی 
كاتێك مریەمی كچی دەبێتە پانزە سااڵن نانا خۆی 
لەدایكبوونیدا  لەرۆژی  مریەم  چونكە  دەخنكێنێت، 
روودەكاتە ماڵی خەلیل و ناناش ئەوە بەبێئەمەكی 

دەزانێت.
مریەم و  بۆ  قورئانە  مامۆستای  فەیزوڵاڵ،  مەال   -
سروشتی  مردنێكی  به    1989 ساڵی  هاوڕێشە، 

دەمرێت.
- خەلیل باوكی مریەمە، دەوڵەمەندێكە 3 ژنی هەیەو 
خەلیل  هەیە.  نانادا  لەگەڵ  ناشەرعیی  پەیوەندیی 
بەاڵم  بەرەشید،  دەدات  مریەم  نانا،  مردنی  دوای 
دواجار پەشیمان دەبێتەوە لەوەی كچەكەی لەخۆی 
لەبەجێهێشتنی  ماوەیەك  دوای  دوورخستووەتەوە، 
ئاسایی  مردنێكی  كە  دەبیستێت  مریەم  هیرات، 

مردووە.
 1978 ساڵی  تاجیكە،  رەچەڵەك  بە  لەیال   -
لەدایكبووەو كچی حەكیم و فاریبایە، كچێكی جوان و 
زانكۆیە،  دەرچووی  مامۆستاو  باوكی  بوو،  زیرەك 
كاتێك شودەكات بە رەشیدو دەبێتە ژنی دووەمی 
ئەو پیاوە، ئیدی ژیانی دەبەسترێتەوە بەمریەمەوە.

رانانی کتێب

لە ناوجەرگەی 
ئەم هەلومەرجە 

سیاسی و 
كۆمەاڵیەتییەدا 

كە تاڵیبان 
ئەفغانستانی 
غەرقی خوێن 
و كوشتن و 
تیرۆركردو 

چراكانی ئازادیی 
كوژاندەوەو لە 
رووی بونیادی 

ئابووری و 
فەرهەنگی و 
ئاسایشەوە 
ئەو واڵتەی 
لە دوكەڵ و 
نەهامەتی و 

مەرگ هەڵكێشا، 
دونیای ئەدەبی 

)خالید حسێنی( 
دەست پێدەكات
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خوێندەواریی  ئاستێكی  لەیالیە،  باوكی  حەكیم   -
لەتەقینەوەی  مامۆستا،  دەبێتە  هەیەو  بەرزی 

مووشەكێكدا لەگەڵ فاریبا گیان لەدەستدەدەن.
- فاریبا دایكی لەیالیە، لەبەشی یەكەمداو لەدیدارێكی 
كورتی لەگەڵ مریەم خۆشحاڵی دەردەبڕێت، بەاڵم 
نور  ئەحمەدو  كوڕەكەی،  هەردوو  رۆیشتنی  دوای 
بۆ جەنگ، كە دواتر لەو جەنگەدا دەكوژرێن، ئەو 
دڕندەیی،  بۆ  دەگۆڕێت  نامێنێت و  بەختەوەرییەی 
بەسەر  نووستن  جێگەی  لەسەر  كات  زۆربەی 
دەبات وەك تازیەباری بۆ كوڕەكان، تا ئەو كاتەی 
هەمان  لەتەقینەوەی  سەردەكەون،  موجاهیدەكان 

مووشەكدا لەگەڵ حەكیم گیان لەدەست دەدات.
لە  پێاڵدرووە،  پشتۆنە،  رەچەڵەك  بە  رەشید،   -
بە رێكەوتنێك  وێناكراوە،  رۆمانەكەدا وەك دوژمن 
لەیال  دواتریش  دەهێنێت و  )مریەم(  خەلیل  لەگەڵ 
خراپ  لەمامەڵەی  ساڵ  چەندین  دوای  دەهێنێت، 
شەڕێكی  دوای  مریم  ژنەكەی،  بەهەردوو  دەرهەق 

سەخت، بەخاکه نازێك رەشید دەكوژێت.
 1976 ساڵی  پشتۆنەو  رەچەڵەك  بە  تاریق   -
لەدایكبوە، لەگەڵ لەیال لەكابوڵ لەدایكبووەو ژیاوە، 
زەمینییەوە  مینێكی  بەهۆی  ساڵیدا   5 لەتەمەنی 
لەگەڵ  پەیوەندییەكەی  لەدەستدەدات،  قاچێكی 
لەیال لەپەیوەندیی هاوڕێیەتییەوە دەبێتە پەیوەندیی 
لەجیابوونەوەیان  ساڵیش   10 دوای  ئاشقانە، 
رۆمانەكەدا  لەكۆتایی  دەكەن و  هاوسەرگیری 

منداڵێكیان دەبێت.
- عەزیزە كچی تاریق و لەیالیە، لەیال لەتەمەنی 14 
لەیال  لەدایكبوونی ئەو  ساڵیدا ئەو كچەی دەبێت، 
هاندەدات كە شووبكات بە رەشید، چونكە هەواڵە 
درۆینەكەی مردنی تاریقی پێدەگات و بەو شووكردنە 

دەیەوێت ناشەرعێتیی كچەكەی بشارێتەوە. عەزیزە 
لەبەهاری 1993دا لەدایكبووە و دەبێتە ئیلهامبەخشی 

ئاشتیی نێوان لەیالو مریەم.
- زالمای، لەمانگی ئەیلولی 1997 لەدایكبووە، كوڕی 
هەلومەرجەی  ئەو  وێڕای  رەشیدە،  لەیالو  نازداری 
هەر  زالمای  بەاڵم  تێدایە،  پورەمریەمی  لەیالو 
نییە  راستییە  ئەو  ئاگاداری  دەپەرستێت و  رەشید 
كە مریەم كوشتویەتی، لەكۆتایی رۆمانەكەدا زالمای 
لەیال  لە  رەشیدەوە  لەبارەی  پرسیار  بەبەردەوامی 
دەكات و ئەمیش درۆی لەگەڵ دەكات و دەڵێت زۆر 
ئەوەش  دوای  ماوەیەك،  تا  رۆیشتووە  بەسادەیی 
بەهۆی  دەكات  تاریق  لەسەرەتادا سەرزەنشتی  كە 
بەتاریق  دواجار  باوكی،  ناڕۆشنەكەی  دیارنەمانە 

قایل دەبێت وەك باوك.

لەبارەی رۆمانەكەوە:
دەكرێت بوترێت مەبەستی بنەڕەتی رۆمانەكە واتە 
واقیعی  ئاشكراكردنی  دروشاوە(  خۆری  )هەزار 
كە  ساڵ،   30 بەدرێژایی  ئەفغانیدا  لەدنیای  ژنانە 
سیاسی و  رووداوی  هاوشێوە،  هەمەجۆرو  رووداوی 
كۆمەاڵیەتی و ئاینی، ژنانیش لەكۆی ئەو هاوكێشەو  
رووداوانەدا قوربانیی یەكەم بوون بەبێ  ركابەر، بەم 
بەڵكو  قوربانی،  نەبوونەتە  ژنان  تەنها  هۆیەشەوە 

تەواوی واڵتەكە بەرەو نابووتبوون چووە.
لەیال(  )مریەم و  ژنن،  رۆمانەكە   قارەمانی  دوو 
بەسەرهاتە  گێڕانەوەی  بەهۆی  نووسەریش 
گەشتێكمان  كاراكتەرەوە  دوو  ئەم  غەمگینەكانی 
هەردووكیاندا  ژیانی  سەربوردەی  بەناو  پێدەكات 
دواجار  جیاوازن و  شوێنەوە  كات و  رووی  لە  كە 
هەردووكیان لەژێر بنمیچی یەك ماڵ و یەك واقیع 

مەبەستی بنەڕەتی 
رۆمانەكە واتە 
)هەزار خۆری 
دروشاوە( 
ئاشكراكردنی 
واقیعی ژنانە 
لەدنیای ئەفغانیدا 
بەدرێژایی 30 
ساڵ، كە رووداوی 
هەمەجۆرو 
هاوشێوە، 
رووداوی سیاسی و 
كۆمەاڵیەتی و ئاینی، 
ژنانیش لەكۆی 
ئەو هاوكێشەو  
رووداوانەدا 
قوربانیی یەكەم 
بوون بەبێ  ركابەر، 
بەم هۆیەشەوە 
تەنها ژنان 
نەبوونەتە قوربانی، 
بەڵكو تەواوی 
واڵتەكە بەرەو 
نابووتبوون چووە
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و یەك سیستمی پیاوساالریدا  یەكدەگرنەوەو ئەو 
پێچاوپێچەكانی  بەرەو  دەیانبات  یەكگرتنەوەیە 
وەك  كە  بێكۆتایی،  قوربانیی  مەینەتی و  ئازارو 
لەوشوێنەدا  نایەت،  كۆتاییان  بەیەك شێواز  یەك و 
تاڵەكانی  چارەنووسە  بەهۆی  مریەم  لەیالو  كە 
كۆنەپەرستانەی  شەڕخوازانەو  دەسەاڵتی  شەڕو 
تاڵیبانەوە دەبنە ژنی )رەشید(، لەسەرەتادا جۆرە 
درووست  لەنێوانیاندا  دووژمنكارییەك  و  ناكۆكی 
دەبێت، دواتر كە دەبینن و لەواقیعدا هەست بەوە 
سیستمی  یەك  قوربانیی  هەردووكیان  كە  دەكەن 
نامرۆڤن،  مێردی  یەك  پاشكۆی  كۆیلەو  جەالدو 
ئیدی دەبنە دۆستی یەكترو خەمەكانیان دەیانكاتە 
شوێندا  لەزۆر  و  یەكتر  بەگیانیی  گیانی  هاوڕێی 
لە  بیر  پێكەوە  یەكترو  قوبانی  دەكەنە  گیانیان 
بۆ  پێكەوە  و  دەكەنەوە  لەدۆزەخی خێزان  هەاڵتن 
ئەوان  بۆ  ئەگەر  راستیشدا  لە  تێدەكۆشن،  ئازادی 
دەرەوە  ئەوا  بێت،  گچكە  زیندانێكی  رەشید  ماڵی 
زیندانێكی گەورەیە،  تاڵیباندا  لەسایەی دەسەاڵتی 
پیادەیان  لەماڵەوە  رەشید  یاسایانەی  ئەو  چونكە 
دەكات، لەدەرەوەش هەمان یاسای دژ بەژن لەسەر 
ئاستێكی فراوانتر ئامادەیی هەیە، كار دەگاتە ئەوەی 
كاتێك لەماڵەوە هەڵدێن و رادەكەن بۆ پاكستان، 
لەناو تەرمیناڵدا واتە دواین وێسگەی هەاڵتنەكەیان، 
پیاوساالری  نیزامی  پارێزەری  یاساوڵەكانی  یاساو 
مێردیان  رەشیدی  تەسلیمی  و  دەكات  دەسگیریان 

دەكاتەوە. 
دەسپێكی رۆمانەكە بە ژیانی )مریەم(  دەستپێدەكات، 
بۆی  سااڵندا   5 تەمەنی  لە  رۆژان و  لە  رۆژێك  كە 
كە  وشەیەی  ئەو  )حەرامزادەیە(  دەردەكەوێت 
تەنها لەناو كولتوور و كۆمەڵگە ئاینییەكاندا وەك 

ئیهانەو سووكایەتی بەكار دێت، مریەمی حەرامزادە 
پێدەڵێت،  وای  دایكی  بۆچی  نازانی  لەسەرەتادا 
لەدەرەوەی  واتە  وشەیە  ئەم  تێدەگات  دواتر 
لەدایكبووە. ئەو  چوارچێوەی پەیوەندیی شەرعیدا 
حەرامزادەیە لەگەڵ دایكی لەناوچەیەكی دەرەوەی 
هەژارانەدا  بچووك و  لەخانوویەكی  )هیرات(  شاری 
ژیان بەسەردەبات. هیچ شتێك سەبووری بەمریەمی 
سەردانەكانی  تەنها  نەدەبەخشی،  بچكۆالنە 
جارێك  هەفتەی  كە  نەبێت،  باوكی  »جەلیل«ی 
سەردانی دەكردو دیاریی بۆ دەهێناو باسی شوێنە 
گرنگ و گەورەكانی ئەفغانی بۆ دەكرد، خۆ النیكەم 
مریەم بەهۆی حەرامزادەییەكەیەوە دوورخرابوونەوە 
ئاوەدانییە،جەلیل  لە  ئەو شوێنە چۆڵ و دوور  بۆ 
واتە باوكە دەوڵەمەندەكەی مریەم، هەرگیز لەیادی 
نەدەكردو دەستی لێ هەڵنەدەگرت، وێڕای ئەوەش 
كە لەبەر هەمان ئیعتیباراتی كۆنی هەژارو دەوڵەمەند 
هاوسەرییەوە،  ژیانی  نەچووبووە  دایكی  لەگەڵ 
ئەو ئیعتیبارانەی كە پێیانوایە هەر كچێكی هەژار 
ئەوە  بخاتەوە،  نزیك  لەكەسێكی دەوڵەمەند  خۆی 
هەلپەرستەو دەیەوێت خۆی بگەیەنێت بەجێگایەك 
سەردانەكانی  نییە.  خۆی  سروشتیی  جێگای  كە 
جەلیل تروسكاییەك بوون رۆشناییان دەخستە دڵی 
مریەمی بچكۆالنە، كە وەك هەر منداڵێك بەدیاری و 
ئەو  دەبوو،  دڵخۆش  بووكەشووشەكانی  شیرینی و 
كە  بوو،  دایكی  سروشتی  گیرۆدەی  مریەمەی 
تووڕەیی و زمانی زبر بەسەریدا زاڵدەبوو هەركاتێك 
سەرنجی ئەوەی بدایە یان ئەوەی بیربكەوتایەتەوە 
باوكەكەیەتی.  وابەستەی  چەند  منداڵەكەی  كە 
دایكی  خۆشەویستیی  لە  گومانێكی  هیچ  مریەم 
نەبوو بۆی و گومانی لەو قوربانییە زۆرانە نەبوو كە 

رانانی کتێب
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لەهۆكاری  بەاڵم هەرگیز  دابوونی،  ئەمدا  لەپێناوی 
ئەو توندوتیژییە كتوپڕەی تێنەدەگەیشت.

مریەمی  بێزاریی  خەم و  كە  دیكە  كەسایەتییەكی 
بوو،  فەیزوڵاڵ(  )مەال  دەڕەواندەوە  بچكۆالنەی 
بوو، ئەو پیاوە پیرەی  باوكی و دایكی  كە هاوڕێی 
بانگی بەگوێی مریەمدا دابوو لەكاتی لەدایكبوونیدا، 
سەرچاوەی  زانیاری و  مایەی  ئەمیش  سەردانەكانی 
دەمەتەقێ بوون بۆی لەگەڵ كەسێكدا كە شارەزای 

ژیان و ئاشنای ئاینێكی ئاشتییانەی هێمن بوو.
رۆژان  لە  رۆژێك  مریەم  پاكەكەی  منداڵییە  بەاڵم 
دڵە  بەو  كاتێك  گەورە،  تراژیدیایەكی  روودەكاتە 
لە  دەدات  ئەوە  بڕیاری  خۆیەوە  بچكۆالنەیەی 
ماڵی   سەردانی  خۆیدا  لەدایكبوونی  ساڵڕۆژی 
)خەلیلی(ی باوكی بكات لە شاری هیرات، كە لەوێ 
كۆمەڵێك خوشك و برای تری لە ژنەكانی دیكەی 
جەلیل هەیەو ئەم هەرگیز نەیبینیون، مریەم دەڕوات 
بەبێ  ئەوەی دایكی ئاگادار بێت. بەاڵم هەموو ئەوانە 
منداڵەدا  ئەو  لەدڵی  بەسەختی  و  بوون  وەهمێك 
هەژارانەكەی و  بەپۆشاكە  ئەوەی  دوای  تێكشكان، 
داوای  ماڵەكە،  دەگاتە  رزیوەكەیەوە  سەرپۆشە 
نییە،  لەماڵ  دەڵێن  پێی  دەكات،  خەلیل  بینینی 
دەرگاكەیە،  لەبەردەم  ئۆتۆمبیلەكەیشی  ئەگەرچی 
بڕیاردەدات چاوەڕوانی بكات، بەدرێژایی شەو وەك 
گەورەكەی  ماڵە  دەرگای  لەبەردەم  سواڵكەرێك 
بایەخی  كەسێك  ئەوەی  بەبێ   دەخەوێت،  باوكیدا 
پێبدات، بۆ بەیانی شوفێرەكە دەیباتەوە بۆ شوێنی 
خۆی، دوای ئەوەی لەبەر زۆریی گریان فرمێسكی 
تراژیدیایەكی  بەسەر  ئەوسا  دەبێت و  وشك  چاوی 
)نانا(ی  خۆكوشتنی  ئەویش  دەكەوێت،  دیكەدا 
دایكێتی، چونكە ئاخر )نانا(ی دایكی چەندجارێك 

پێی وتبوو كە ئەگەر بڕوات و لێی دوور بكەوێتەوە 
ئەم دەمرێت، پێشی وتبوو كە ئیدی دوای مردنی 
ژیانیدا  رووی  لە  گەورەتر  مەینەتیی  دەرگای  ئەم 
دەكرێتەوە، نانا مەساحەیەكی كەمی لە رۆمانەكەدا 
هەیە، بەاڵم ئەو بڕە ئامۆژگارییەی بۆ كچەكەی وا 
دەكات خوێنەر تا كۆتایی رۆمانەكە هەست بەبوونی 
هەمیشە  دەگووت:  پێی  كاتێك  بەتایبەت  بكات، 
ژنێك  بۆ  پیاوێكەوە  لەالیەن  تۆمەتباری  پەنجەی 
درێژ دەكرێت، مریەم بەدرێژایی ژیانی كولەمەرگیی 

ئەو وشەیەی دایكی لەگوێیدا دەزرنگایەوە.
ئیدی لێرەوە و بەم جۆرە ژیان لەئازارێكەوە دەیبات 
بەرەو ئازارێكی دیكە و لەونبوونەوە پەلكێشی دەكات 
خۆكوشتنی  دوای  مریەم  گریان.  فرمێسك و  بەرەو 
لەناو  باوكی و  لەماڵی  مانگێك  چەند  دایكی، 
بەبێ  بەسەردەبات،  ژیان  كچەكانیاندا  باوەژنەكانی و 
ئەوەی پەیوەندیی لەگەڵیاندا باش بێت یان هەست 
دەرەنجامیش  بكات،  دڵنیاییەك  و  ئارامی  بەجۆرە 
باوكی بڕیاردەدات بیدات بەشوو بەبازرگانێكی پێاڵو 
كە زۆر لەخۆی بەتەمەنی ترە، ئەو كچە 15 سااڵنەیە 
شوودەكات بەپیاوێكی 45 سااڵن، خۆی هیچ بڕیارێكی 
لەم مەسەلەیەدا نەبوو، بەڵكو باوكی و باوەژنەكانی 
ئەم كارەیان بۆ رێكخستبوو، مریەم تەنها دەبوو بەو 

چارەنووسە قایل بێت.
بەرەو  باردەكەن  مێردی  رەشیدی  لەگەڵ  مریەم 
كابوڵ، كە لەوێ  رووبەڕووی واقیعێكی دیكەو ژیانێكی 
دیكە دەبێتەوە، ئەو رەشیدەی كە سەرەتا بەباشی 
كوڕێكی  دەیویست  لەبەرئەوەی  دەكرد  مامەڵەی 
دڕندەیەكی  دەبێتە  هەڵگرێت،  ناوەكەی  ببێت  لێی 
لەو  پارێزگاری  نەیتوانی  مریەم  چونكە  دڵڕەق، 
ژیانی  ئیدی  بوو،  لەسكیدا  كە  بكات  كۆرپەلەیە 
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دەبێتە دۆزەخ، دەبێتە مانەوەی بەردەوام لەماڵەوە، 
دەبێتە پەیوەندییەكی سێكسیی دوور لەهەر حەزو 
ئارەزوویەك و لێدانێكی زۆر لەبەر سادەترین هۆكارو 

بیانوو.
كچێكی  لەیالیە،  چیرۆكەكە  دیكەی  قارەمانەكەی 
دوانی كابولییە، نیشتەجێی هەمان ئەو گەڕەكەیە كە 
رەشیدو مریەم تیایدا نیشتەجێن، باوكی مامۆستاو 
دایكی ژنی ماڵەوەیە. لێرەشدا دیسان كەسایەتیی 
میحوەری لەژیانی لەیالدا هەر باوكێتی، ئەو پیاوە 
رۆشنبیرەی كە خولیای شیعرو كتێب و مەعریفەیە و 
رۆڵی سەرەكیی لەدروستبوونی كەسایەتیی لەیالدا 

دەگێڕێت.
دەبەخشێت  جوان  رەهەندێكی  خۆشەویستیش 
لەگەڵ  ئەویش  لەیال،  مێرمنداڵیی  منداڵی و  بەتافی 
كەمئەندامییەكەی  كە  گەڕەك  كوڕی  تاریقی 
رێگر  نەبووە  هەرگیز  بڕدراوەتەوە(  )قاچێكی 
قووڵ  جوان و  پەیوەندییەكی  ئەوەی  لەبەردەم 
لەهەموو الیەكەوە بیبەستێتەوە بە لەیالوە. دایكی 
سروشتەكەی  لەوەیە  خۆسەپێنە،  ژنێكی  لەیال 
كوڕەكانی  زاڵبێت،  باوكەكەدا  سروشتی  بەسەر 
خۆشدەوێت و زۆر زیاتر لە لەیال بایەخیان پێدەدات، 
كە  كوڕەی  دوو  ئەو  دەبیستێت  كاتێك  ژنە  ئەو 
چوونەتە ریزی جیهادكارانی ئەفغان دژی سۆڤیه ت 
گیانیان لەدەستداوە، تەواوی ژیانی دەبێتە دۆزەخ و 
دەسووتێنێت،  دۆزەخە  بەو  چواردەوریشی  ئەوانی 
پەژارەكانی،  خەم و  ملكەچی  ژنێكی  دەبێتە  ئیدی 
لەهەموو شتێكدا دەبێتە الیەنگری موجاهیدكارەكان، 
دژی هەموو بۆچوونەكانی باوكەكەش دەوەستێتەوە 
هەیە،  هۆشیاریدا  ئازادی و  بەالی  مەیلی  زیاتر  كە 
مانەوەیان  بۆ  هۆكارێك  دەبێتە  ژنە  ئەم  تەنانەت 

به ردەم  لە  رێگر  دەبێتە  شەڕداو  ئاگری  لەناو 
لەیال  بەجێهێشتنی واڵتەكەیان، چونكە لەالیەكەوە 
دەیویست دوای تاریقی خۆشەویستی بكەوێت، كە 
واڵتی بەجێهێشتبوو، لەالیەكی دیكەوە باوكی بەو 
پێیەی كەسێكی مەدەنی و هۆشیار بوو نەیدەتوانی 
لەناو تاریكایی دەسەالتی ئیسالمییەكاندا بمێنێتەوە، 
دایكەكە لەناو ئەو وەهمەدا دەژیان كە موجاهیدەكان 
سەردەكه ون و ئەم بەچاوی خۆی ئامانجەكانی كوڕە 

شەهیدەكانی دەبینێت. 
لەئەفغانستان  سۆڤێتەكان  كشانەوەی  دوای 
پێكدادانی كوشندە لەنێوان گرووپە موجاهیدەكاندا 
دیاریكراو  ناوچەیەكی  گرووپێك و  هەر  روودەدات، 
دەست  هیچیشیان  لەناوشاردا،  داگیردەكات 
ناپارێزن بۆ لەناوبردنی ئەوی دیكە و لەناوبردنی ئەو 
ناوچەیەی بەسەریدا زاڵە، رۆژ لەدوای رۆژ قوربانییە 
مەدەنییەكان زیاتر دەبن، چونكە ئیدی شەڕ چووتە 
هەواڵێكی  ساتەو  هەر  و  ماڵەكان  سفرەی  سەر 
دەبیسترێت،  كۆاڵنێك  یان  گەڕەكێك  لە  ناخۆش 
دەریای  وەسفی  راستگۆیانە  زۆر  نووسەر  لێرەدا 
خوێنی رژاو دەكات كاتی دەڵێت: خەڵك پارچەی 
بەقەدی  سەربانەكانیانداو  لە  بچووكیان  منداڵی 
بوو  رۆژێك  چەند  كە  دەدۆزییەوە،  درەختەكانەوە 

ئەو مندااڵنە مردبوون و بەخاك سپێردرابوون.
لەیالش ئەوەی بەسەرداهات، رۆژێك كە لەقوتابخانە 
خۆی،  دەستەخوشكێكی  لەگەڵ  دەگەڕایەوە 
دوای  ئەمەوەو  بەرچاوی  بە  دەستەخوشكەكەی 
بوو،  پارچەپارچە  بەركەوت  رۆكێتێكی  ئەوەی 
تۆپهاوێژێكی  لەلوولەی  شێت  وەك  رۆكێتەكەش 

موجاهیدكارەكانەوە دەرچوبوو.
كابوڵ و  بینراوی  رواڵەتی  خاپووریی  وێرانی و 
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یان  كوژراوێك  خێزانێك  هەموو  بوو،  ئەفغانستان 
نەبوو  لەوەدا  گوناهێكیان  هیچ  كە  هەبوو،  دووانی 
گرووپانەی  ئەو  روودەدات،  گرووپەكاندا  لەنێوان 
بۆ  دەزانی و  راستی  بەخاوەنی  خۆیان  هەموویان 
جیاوازییان  خۆیان  راستییەی  ئەو  سەرخستنی 
رۆژ  كابول  نەدەكرد.  ژندا  پیرو  منداڵ و  لەنێوان 
ژیانی  گەورەو  دۆزەخێكی  دەبووە  رۆژ  لەدوای 
هەاڵتن  لێرەوە  نەبوو.  مسۆگەر  تیایدا  كەس 
بڕیاردەدەن  تاریق  خێزانەكەی  دەستپێدەكات، 
بەرەو پاكستان كۆچبكەن بۆ رزگاركردنی ژیانیان و 
رۆژی  مەترسیدار،  بێ  ئایندەیەكی  بەدوای  گەڕان 
تاریق  لەگەڵ  بڕیاردەدات  لەیال  كۆچكردنەكە 
بخەوێت و چەند چركەیەك بخوڵقێنێت كە بۆ هەتا 
هەتایە لەیادەوەرییدا بمێننەوە. تاریق كۆچی كردو 
باوكی  كاتەی  ئەو  تا  بەجێما،  تەنیایی  بۆ  لەیال 
ئەمیش بڕیاری دا كە ئیدی كاتی كۆچكردن هاتووە. 
بەاڵم  بڕیارە خۆشدەبێت،  بەو  كیژۆڵەیە  ئەو  دڵی 
دڵخۆشییەكی  دیكە،  دڵخۆشییەكانی  هەموو  وەك 
سەرقاڵی  كە  كاتەدا  لەو  چونكە  كورتخایەنە، 
پێچانەوەی تەدارەكی گەشتەكەیان بوون، بۆمبێك 
بەر ماڵەكەیان دەكەوێت و دایك و باوكی دەكوژێت و 
ژیان  سەرلەنوێ  لەوێوە  كە  دەهێڵێتەوە،  لەیال 

لەگەڵ زنجیرەیەك ئازاری نوێ دەستپێدەكاتەوە.

لێرە  بەدواوە ژیانی لەیالو مریەم یەكدەگرێتەوە.
رەشیدی مێردی مریەم ئەو كەسەیە كە لەیال لەناو 
داروپەردووی خانووە رووخاوەكەیاندا دەردەهێنێت 
كەسەكانی  پارچەی جەستەی  تێكەڵی خوێن و  كە 
ئەوەش  بیگرێتەخۆی،  بڕیاردەدات  بووە و  تر 
بەمەبەستێكی  بەڵكو  نا،  مرۆڤانە  بەمەبەستێكی 

دیكە، كە بریتییە لەكردنی بەژنی خۆی.

لەیال دوای چاكبوونەوەی رووبەڕووی ئەو راستییە 
دەبێتەوەو قایلیش دەبێت، چونكە خۆی لەهەموو 
كەسێك باشتر دەزانێت هیچ جێگایەكی نییە بۆی 
بچێت، بەاڵم لەدڵی خۆیدا ئەو ئامانجە دەشارێتەوە 
كە رۆژێك لە رۆژان لەوێ  دەڕوات و بەدوای تاریقدا 
رۆژگار  بەسەرببات.  لەگەڵدا  ژیانی  تا  دەگەڕێت 
دووگیانە،  دەزانێت  كاتێك  لەیال  تێدەپەڕن و 
لەكاتێكدا  مانگانە  دوو  سكەكەی  ئەو  بەاڵم 
نەكردووەتەوە.  پڕ  مانگێكی  هاوسەرگیرییەكەی 
وا  دەقۆزێتەوەو  پێاڵودرووەكەی  مێردە  گەمژەیی 
ئەمیش  لەوەو  سكەكەی  كە  مێشكییەوە  دەیخاتە 
چونكە  پێدەدات،  بایەخی  لەپێویست  زیاد  ئیدی 
خەونەكەی هێناوەتەدی، بۆیە شەڕوشۆڕ دەكەوێتە 
نێوان ئەو و مریەم و پەیوەندییەكانیان تا ئەوپەڕی  

گرژو توندوتیژ دەبێت.
ئەو  هاوتەریبی  ماڵەوەیان  توندوتیژیی  ژیانی 
بەرقەرارە،  دەرەوە  لە  كە  دەبێتەوە  توندوتیژییە 
هەر  گرووپەكان  نێوان  كوشتاری  شەڕو  چونكە 
زیاتری  زیاترو  قوربانیی  دێت  تا  هەیەو  درێژەی 
تاكەكەسی و  ئازادییە  هەموو  لێدەكەوێتەوەو 
دەبێتە  پەچەش  دەكات،  پێشێل  گشتییەكان 
رەمزی  گوزارشتێكی  ژنان وەك  پۆشاكی رەسمیی 
تێكڕای  ئاینیی  چەوساندنەوەی  لەسەرەتاكانی 
دەنێت  ناوی  دەبێت و  كچی  لەیال  كۆمەڵگه یەك. 
رەشیدی  هیواكانی  خەون و  هەموو  )عەزیزە( 
مێردیشی دەبێتە تۆز و ئیدی لەگەڵ هەردوو ژنەكەی 
توندوتیژ دەبێت، چونكە ئەو چاوەڕێی كوڕ بوو لە 
لەیەكتری  خانمەكە  دوو  توندوتیژییە  ئەو  لەیال.  
نزیكدەكاتەوە و پانتاییەك بۆ لێكگەیشتنی نێوانیان 
مێرگێكی  ببێتە  پانتاییە  ئەو  تا  دروستدەكات 
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پشوودان و جوانی لەناوڕاستی ماڵە هەژارانەكەیاندا. 
ئەو  قەرەبوویەكی  وەك  كچەكەی  لەیالو  مریەم 
بەخەونی  بەتەنیایی و  كە  سەیردەكات،  سااڵنە 
دایكایەتی لەدەستی چووبوون، ئیدی هەرچی سۆزو 
دەیدات  نەیچەشتبوون  خۆی  كە  خۆشەویستییەك 
دەستەخوشك و  ئەو  وەك  مریەم  لەیالش  بەوان. 
دایكە میهرەبانە سەیردەكات، كە بایەخی پێدەدات و 
دەیپارێزێت و لەنیازی دەگات، دانیشتنی ئێوارانی 
دەبێتە  ئیدی  بەدەوری دوو كووپ چا  دووانە  ئەو 

ئەو بەختەوەرییەی كە قەرەبوو ناكرێتەوە.
تیرۆریستیی  بەتوندوتیژی و  ئەوەی  دوای  تاڵیبان 
خۆیان هەموو گرووپە ئاینییەكانی دیكە رادەماڵن، 
دەگەنە دەسەاڵت، لەوێشەوە درامای تیرۆریزمی نوێی 
تاڵیبان مۆسیقا و سینەماو  ئاینی دەستپێدەكات. 
وێنەگرتن قەدەغەدەكەن، پیاوان ناچاردەكەن ریش 
تەواو  حیجابی  ناچاردەكەن  ژنانیش  بەربدەنەوە، 
لەسەر  ژنێك  هەر  دەرەوە،  نەیەنە  لەماڵ  بپۆشن و 
مەحرەمی  كەسێكی  بەبێ   بەتەنهاو  شەقامەكاندا 
كەسێك  هەر  دەكرا.  میراز  جەڵدو  بگیرایە،  خۆی 
لەكاتی نوێژدا لەشەقامەكاندا ببینرایە میراز دەكراو 
لەیالو  واقیعەدا  ئەو  لەناو  پێدەكرا،  سووكایەتیی 
مریەم بڕیاری راكردن دەدەن لەو زیندانەی بەناوی 
بەاڵم  جەالدیان،  مێردو  بووتە  رەشید  خێزانەوە 
كەسە  ئەو  كاتێك  پووچەڵدەبێتەوە  هەوڵەكەیان 
خەبەریان لێدەدات كە داوایان لێكردووە یاوەرییان 
دیكە  جارێكی  تاڵیبان  مەحرەمەوە.  بەناوی  بكات 
دەیانخاتەوە  خۆیان و  ماڵەكەی  بۆ  دەیانگەڕێننەوە 
رەشید،  تۆڵەكارانەی  نیازی  توندوتیژی و  بەردەم 
لەژوورێكدا  هەفتە  چەندین  بۆ  لێدانیان  دوای  كە 
زیندانیان دەكات، كە نە رووناكیی تێدایەو نە ئاو، 

لەو ژوورەدا لەمەرگ نزیك دەبنەوە.
رەشید  لە  كوڕێكی  لەیال  ساڵ  چەندین  دوای 
بەوپەڕی  رەشید  )زالمای(  دەنێن  ناوی  دەبێت، 
هەر  تاڵیبانیش  دەكات و  بەخێوی  بایەخەوە  سۆزو 
بەرەو  لەخراپەوە  ئەفغانستان  لەدەسەاڵتدایە. 
خراپتر ملدەنێت، دوای سااڵنی وشكەساڵی و كۆچی 
گوندنشینەكان بەرەو شارەكان، كە لەوێ  جێگایان 
خەسڵەتی  دەبێتە  لەڕادەبەدەر  هەژاری  نابێتەوە. 
خێزانەكەی  هەڵبەتە  هەمووان،  نێوان  هاوبەشی 
دەسووتێت و  دوكانەكەی  ئەوەی  دوای  رەشیدیش 
خەسڵەتی  دەبێتە  برسێتی  دەمێنێتەوە.  بێكار 
گەروو  شتێكدا  هەر  بەدوای  گەڕانیش  رۆژگار، 
ژیان.  بااڵی  مەبەستی  ئامانج و  دەبێتە  تێربكات 
لەبەردەم نەبوونی و دەستكورتیدا لەیال بڕیاردەدات 
كچە خۆشەویستەكەی بنێرێتە هەتیوخانە. عەزیزە 
لەكاتێكدا  هەتیو  دەبێتە  یاساییەوە  رووی  لە 
خێزانەكەی ماون و لەژیاندان. گاڵتەجاڕیی رۆژگاریش 
لەوەدایە كە لەیال مەینەتییەكی زۆر دەچێژێت ئەگەر 
بیەوێت هەر چاوێكی پێی بكەوێت، چونكە رەشید 
هەتیوخانەیه .  ئەو  بۆ  بچێت  لەگەڵی  نییە  قایل 
كچەكەی  بۆ  خۆشەویستیی  دایكایەتی و  غەریزەی 
ناچاری دەكەن سەركێشی بكات و بەتەنها بكەوێتە 
بەدوای  تاڵیبان  دەورییەكانی  كە  كۆاڵنانەی  ئەو 
كەسێكی وەك ئەودا دەگەڕێن تیایدا. هەر جارێك و 
دەیبینن و   جارێك  دەبێت،  بەجۆرێك  بەختیشی 
لێدەدەن، جارێكی دیكە رێگەی  چەند قامچییەكی 
دەدەن و لەترس و دڵەڕاوكێوە دەستلەمالنی كچەكەی 

دەبێت.
خۆشەویستیی تاریق بوونی نامێنێت دوای ئەوە لەیال 
لەمردنی دڵنیا دەبێت لە رێگەی هەواڵێكی درۆوە كە 

رانانی کتێب
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لەناكاو رۆژێك تاریق  رەشید باڵویدەكاتەوە، بەاڵم 
لەبەردەمی خۆیدا دەبینێت. لە بێبڕواییدا خه ریکه  
بكەوێتە سەرزەوی، دواتر تاریق ئەندێشەكانی خۆی 
بۆ باسدەكات لەئۆردوگاكانی پەنابەران لەپاكستان، 
نەخۆشییەوە  بەهۆی سەرماو سۆڵەو  لەوێ   دایكی 
دەمرێت، خۆی بەهۆی سەركێشیكردنەوەو گەیاندنی 
مادەی بێهۆشكەر لەپاڵتۆكەیدا دەگیرێت و 7 ساڵ 
لەزینداندا  ئەوەی  دوای  بەاڵم  زیندانەوە،  دەخرێتە 
دوای  دەدات و  یارمەتیی  دەناسێت،  كەسێك 
سەركار،  دەیخاتە  لەئوتێلێكدا  لەزیندان  دەرچوون 
هەلومەرجی باشتر دەبێت و دەستكەوتێكی دەبێت.

كاتێك رەشید دەمەو ئێوارە بەسەردانەكەی تاریق 
دەستپێدەكات،  سادییانەكەی  پڕۆسە  دەزانێت، 
تروسكاییەك  بەاڵم  بەپشتێن،  توند  لێدانی 
بڕیاری  دروستدەبێت و  مریەمدا  لەیالو  دڵی  لە 
لێدانێكی  هەموو  لەگەڵ  دەدەن،  بەرەنگاربوونەوە 
بە  ئەو  دەوەشێنن،  دەستێك  ئەمانیش  ئەودا، 
سەری  هێندە  رەشید  بەمشت،  ئەمان  پشتێن و 
دەسوڕمێت شێتی دەیگرێت و هەوڵی كوشتنی لەیال 
دەدات و دەیەوێت بیخنكێنێت، بەاڵم رقی ساڵەهای 
ساڵی مریەم لەدڵیدا وەك دارستانێكی رەش و تاریكی 
لێدێت و دەردەچێت بۆ گەڕان بەدوای خاکه نازێکدا و 
كە دێتەوە خاکه نازه كە دەدات بەسەری رەشیدداو 
خۆی و مریەم لە زوڵمی رۆژگار رزگاردەكات، رەشید 
ستەمكار  خۆسەپێن و  نێرایەتیی  رەمزێكی  وەك 

دەمرێت.
دەگاتە  مریەم  كتوپڕەدا  ئازادییە  ئەو  لەبەردەم 
بڕیارەی كە هەاڵتنیان پێكەوە دەبێتە مایەی  ئەو 
رادەستی  خۆی  بڕیاردەدات  بۆیە  چارەڕەشی، 
لەیال  راكردنی  بۆ  رێگە خۆشبكات  بكات و  تاڵیبان 

لەگەڵ تاریق و منداڵەكان بەرەو پاكستان.
مریەم لەدادگا سزای لەسێدارەدانی بەسەردا دەدرێت و 
بەبەرچاوی  گەورەداو  لەیاریگایەكی  سزاكەش 
خەڵكێكی زۆرەوە جێبەجێ دەكرێت. ملی دەپەڕێنن و 
كۆتایی بەژیانی پڕ مەینەتی و ئازاری دەهێنن و خۆی 
دەكات بەقوربانی لەیال، كە لەگەڵ تاریق رادەكات و 
لەپاكستان  ساڵ  یەك  ئەوانیش  پێدەكات،  شووی 
ئەمریكاو  لەشكركێشیی سوپای  دوای  دەمێننەوەو 
دەگەڕێنەوە  ئاوەدانكردنەوە  چاخی  دەستپێكردنی 
بەرەو كابول، كە لەوێ  لەیال دەبێتە بەرپرسی ئەو 
هەتیوخانەیەی رۆژێك لە رۆژان كچەكەی خۆی لێ 
دانابوو، بەو جۆرە دەبێتە خاوەنی رۆڵی خۆی وەك 
چۆن هەمیشە خەونی دەبینی و بەڵێنیشی بەباوكی 
دابوو ببێتە دەستێكی بەهێز بۆ بنیاتنانی ئایندەی 

ئەفغانستان.
درەوشاوە(  خۆری  )هەزار  رۆمانی  راستیدا  لە 
رۆمانێكی پڕاوپڕە لەسۆزو جۆش و خرۆشی مرۆڤانە، 
راستەقینە و  خۆشەویستییەكی  بە  دەوڵەمەندە 
بوونەتە  كەسانەی  ئەو  ئەبەدیی  و  قوڵ  خەمێكی 
قوربانی، دەوڵەمەندە بە رووداو و كەسایەتییەكانی 
جیاوازی  رەهەندێكی  خۆی  بۆ  یەكێكیان  هەر  كە 
خۆی هەیەو شایستەی ئەوەیە توێژینەوەی لەبارەوە 
بكرێت. وێڕای ئەو پوختەیەی لەسەرەوە خرایەڕوو، 
بەچەندین  دەوڵەمەندە  هێشتا  رۆمانەكە  بەاڵم 
رووداوی دیكە، كە ئەگەر یەكێك بۆ خۆی رۆمانەكە 
بەتەواوی نەخوێنێتەوە و لەدنیا سەیرو نائاساییەكەی 
پێ  هەستیان  نە  دەیانزانێت و  نە  نەبێتەوە،  قووڵ 

دەكات.

رۆمانی )هەزار 
خۆری درەوشاوە( 
رۆمانێكی پڕاوپڕە 
لەسۆزو جۆش و 
خرۆشی مرۆڤانە، 
دەوڵەمەندە بە 
خۆشەویستییەكی 
راستەقینە و 
خەمێكی قوڵ 
و ئەبەدیی 
ئەو كەسانەی 
بوونەتە قوربانی


