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پێشەكی
خۆڵكردنە چاوی جیهان

من خەڵكی واڵتێكی لێوڕێژم لە تراژیدیام ،كە پێیدەڵێن ئەفغانستان.
ژیانم چەند گۆڕانكارییەكی نائاسایی بەخۆیەوە دیوە ،بەاڵم لەچەندین
رەهەندەوە ،چیرۆكەكەم بەسەرهاتی نەوەیەكی ئەفغانستانە .لە ماوەی ئەو
سی ساڵەی كە تێیدا ژیاوم ،واڵتەكەم بەدەست بەاڵ ،كارەسات و جەنگی
بەردەوامەوە نااڵندویەتی .زۆرینەی ئەو ئەفغانیانەی لەتەمەنی مندان،
یاخود گەنجرتن ،تەنها مانای خوێنڕێژیو ئاوارەیی و داگیركاری دەزانن.
كاتێك لەئامێزی دایكمدا منداڵێكی ساوا بووم ،یەكێتی سۆڤیەت واڵتەكەمانی
داگیركرد .كاتێك چوار سااڵن بووم ،ناچاربووین لەگەڵ خێزانەكەمدا وەك
پەنابەر بچینە ئێران ،پاشان لە پاكستان بژین .لە جەنگی سااڵنی هەشتاكاندا،
ملیۆنەها ئەفغانییان كوژران ،یان هاوشێوەی خێزانەكەم دەربەدەركران .دواجار
كاتێك روسەكان وەدەرنرانو حكومەتە كارتۆنییەكەیان روخێرنا ،توشی شەڕێكی
قورسی ناوخۆیی لەنێوان سەردەستەی میلیشیا ئوسوڵگەراكاندا بووینەوە ،دوای
ئەوانیش فەرمانڕەوایی تاڵیبانی بەدكردارو دواكەوتوی بەدوادا هات.
لەدوای كارەساتی 11ی سێپتێمبەرەوە ،زۆرێك لە ئەفغانییەكان پێیانوابوو
لەگەڵ رووخانی تاڵیباندا ،لەشێت هەندێك رووناكی ،دادپەروەر ی و پێشكەوتن
بێتەئاراوە ،بەاڵم وا دەرنەچوو .جارێكی تر ئەفغانییەكان لەالیەن ئەوانەوە ،كە
بانگەشەی هاوكاریكردنیان دەكردن ،ناپاكییان بەرامبەر كرا .زیاتر لەحەوت
ساڵ پاش داگیركردنی ئەفغانستان لەالیەن ویالیەتە یەكگرتووەكانەوە،
هێشتاش لەبۆتەی داگیركاری دەرەكیدا دەخولێینەوە ،حكومەتیش گەرچی
پشتگیری ئەمەریكای هەیە ،بەاڵم پڕە لەو سەردەستانەی میلیشیا ،كە كتومت
هاوشێوەی تاڵیبانن .لەباتی بەدادگایی گەیاندنی ئەم سەردەستە خوێنڕێژانە،
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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لەپای ئەنجامدانی تاوانەكانی جەنگ ،ئەمەریكا و هاوپەیامنەكانی هاتون
ئەم كەسانەیان لەپێگەی دەسەاڵتدا جێگیركردووەو لەڕێی بەكارهێنانی
دەسەاڵتیانەوە ،بەردەوامن لەتۆقاندنی هاوواڵتیانی ئەفغانی.
رەنگە بیستنی ئەمە راچڵەكێنەر بێت ،وەك ئەو راستییەی دەربارەی
ئەفغانستان هەیە ،لەپشت پەردەی قسەو وێنەی تەماوییەوە شاردراوەتەوە
و بەوردی لەالیەن ئەمەریكا و هاوپەیامنەكا نییەوە لە ناتۆ داڕێژراوە ،سەیر
ئەوەیە بەردەوام دوپاتدەكرێنەوە ،بێئەوەی میدیاكانی رۆژئاوا هەڵوێستەی
لەسەربكەن.
پێدەچێت پێتانوابێت ،كە لەگەڵ رووخانی تاڵیباندا ،یەكسانی و دادپەروەری
باڵی بەسەر واڵتەكەمدا كێشابێت ،ژنانی ئەفغانی وەك من لەهەڵبژاردندا
دەنگدەدەن و خۆهەڵدەبژێرن ،هاوكاری دەكرێن ،وەك بەڵگەیەك لەسەر
ئ��ەوەی ،گوایە هێزی سەربازی ئەمەریكا دیموكراسی و مافی ژنانی بۆ
ئەفغانستان هێناوە ،بەاڵم ئەمە سەرلەبەری درۆ و خۆڵكردنە چاوی جیهانە.
من الوترین ئەندامی پەرلەمانی ئەفغانستانم ،بەاڵم لەپۆستەكەم الدرامو
هەڕەشەی كوشتنم لێكرا ،لەبەرئەوەی چی راستە لەبارەی سەردەستەی
میلیشیاكانو تاوانكاری حكومەتە كارتۆنییەكەی حامید كارزایەوە ،دەیڵێم .تا
ئێستا النی كەم لەپێنچ هەوڵی كوشنتو ژمارەیەكی زۆری پالنگێڕی رزگارم بووە،
لەبەرئەمە ناچاركراوم لەواڵتەكەی خۆمدا وەك هەڵهاتویەك بژیم .خاڵێكی
متامنەدار بەرپرسی دەستەی پاسەوانەكامنەو نزیكەی هەموو شەوێك شوێنی
مانەوەمان دەگۆڕین ،تا دوژمنەكامنان زەفەرمان پێنەبەن.
بۆ شاردنەوەی شوناسم ،دەبێت لەژێر جلوبەرگی قورسی بوركادا* هاتوچۆ
بكەم ،الی من هێامی چەوساندنەوەی ژنانە وەك كفنێك وایە لەبەر مرۆڤێكی
زیندودا .تەنانەت لەڕۆژە رەشەكانی سەردەمی تاڵیبانیشدا ،دەمتوانی لەژێر
ئەو بوركایەدا بڕۆمە دەرەوە و لەشوێنە پەنهانەكاندا وانە بەكچان بڵێمەوە،
8
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بەاڵم ئێستا لەژێر بوركاكەم و لەگەڵ پاسەوانە چەكدارەكانیشمدا هەست
بە سەالمەتی ناكەم .میوانەكانم بۆ چەك دەپشكرنێن ،تەنانەت لەئاهەنگی
هاوسەرگیرییەكەشمدا ،دەبوایە گوڵەكان بپشكرنێن لەبەر مەترسی بوونی
بۆمب تیایاندا .ناتوانم ناوی ئەندامانی خێزانەكەم و هاوسەرەكەم ئاشكرا بكەم،
چونكە توشی مەترسی خراپ دەبن .لەبەر هەمان هۆكاریش ،چەند ناوێكی
دیكەی ناو ئەم كتێبەم گۆڕیوە.
ناوی خۆم ناوە (جویا) ،ناوێكی خوازراوەو لەسەردەمی تاڵیباندا ،كاتێك
وەك چاالكوانێك بەپەنهانی كارمدەكرد ئەو ناوەم بەكاردەهێنا .جویا وەك
ناوێك ،گرنگییەكی زۆری هەیە لە واڵتەكەمدا .سەروەر جویا ،نوسەرو شاعیرو
دەستورناسێكی ئەفغانی بوو ،لەسەرەتای سەدەی بیستداو دژی نایەكسانی
تێدەكۆشا .نزیكەی بیستوچوار ساڵی ژیانی لەبەندیخانەكاندا بەسەربرد،
دواجاریش لەبەرئەوەی نەیدەویست دەستبەرداری بیرو بنەما دیموكراتییەكانی
ببێت لەناوبرا.
دەزانم ،بەوەدا كە نامەوێت دەست لە بەرهەڵستیكردنی سەردەستەی
میلیشیاو ئوسوڵگەراكان هەڵبگرم ،ناخوازمو نەرمی نانوێنم لەسەركۆنەكردنیاندا،
ئەشێت ناوم بچێتە پاڵ ناوی جویاو لیستی دوروودرێژەی ئەو ئەفغانیانەی
لەپێناو ئازادیدا گیانیان سپاردووە ،بەاڵم خۆ ناتوانیت سازش لەسەر راستییەكان
بكەیت .من لەمەرگی پێشوەخت ناترسم ،لەدۆخێكدا پێشخستنی یەكسانیو
دادپەروەری لێبكەوێتەوە .تەنانەت گۆڕیش ناتوانێت بێدەنگم بكات ،چونكە
دوای منیش كەسانی تر هەنو لەسەر ئەم رێبازە بەردەوام دەبن.
ئەوەی مایەی دڵگرانییە ئەوەیە ،كوشتنی ژنێك لە ئەفغانستان وەك
كوشتنی باڵندەیەك وایە .ئەمەریكا بەقسەی زلو باقوبریقی وەك (ئازادكردنی
ژنە ئەفغانییەكان) هەوڵیداوە پاساو بۆ داگیركردنەكەی بهێنێتەوە ،بەاڵم
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لەواڵتەكەماندا بەبێ دەستگەیشنت بەیەكسانی هەر لە قەفەسداین ،تا ئەم
ساتەش لەالیەن تاوانكارە رق-لەژنەكانەوە فەرمانڕەوایی دەكرێین .هێشتا
فەندەمێنتالیستەكان دەڵێن «ژنان یان دەبێت لەماڵی خۆیاندا بن ،یاخود
لەگۆڕدا» .هێشتا لەزۆربەی شوێنەكاندا ئەگەر ژنان دانەپۆرشاو بن ،یان بەتەنهاو
بێ نێرینەیەكی ناسیاو بەشەقامەكاندا گوزەربكەن ،ئەوا ژیانیان لەمەترسیدایە.
هێشتا كچان لەهاوسەرگیریدا دەفرۆرشێن .القەكردن هەموو رۆژێك روودەدات
و تاوانكاریش وەك بەرزەكی بانان بۆی دەردەچێت.
لە ئەفغانستان تەمەنی ژن��انو پیاوان زۆر كورتە ،ه��ەردەم بە هۆی
توندوتیژی ،لەدەستدانی كەس ،خەم و پ��ەژارەوە دەژاكێن .لێرە مەودای
تەمەن كەمرتە لە چلوپێنج ساڵ ،ئەمە ئەو تەمەنەیە ،كە لە رۆژئاوا پێیدەڵێن
«ناوەڕاستی تەمەن» .ئێمە لەوپەڕی هەژارییدا دەژین70% .ی ئەفغانییەكان
ژیانی رۆژانەیان لەسەر كەمرت لە دوو دۆالر دەگوزەرێنن .وەك خەمڵێرناوە،
زیاد لەنیوەی پیاوانو 80%ی ژنانی ئەفغانی نەخوێندەوارن .لەو چەند ساڵەی
رابردودا ،سەدەها ژن ئاگریان لەجەستەیان بەرداو ژیانی خۆیان لەناوبرد ،تا لە
تەنگو چەڵەمەكانی دنیا قوتاریان بێت.
ئەمە ئەو مێژووەیە ،كە من پێیدا تێپەڕیوم ،ئەو بارودۆخە جەرگبڕەیە ،كە
لەگەڵ كەسانی تردا بۆ هێنانەكایەی گۆڕانكاری كاری لەسەر دەكەین ،من هیچ
لەو خەڵكە ستەمدیدەیە باشرت نیم .چارەنوسو مێژوو بەچەند شێوەیەك منی
كردۆتە «دەنگی بێدەنگ»ی ئەو هەزارەهاو ملیۆنەها ئەفغانییەی ،دەیەها
ساڵە لەبەرامبەر تااڵوی جەنگو نادادپەروەریدا خۆڕاگربوون.
چەندەها ساڵە پشتیوانەكانم هامندەدەن كتێبێك دەربارەی ژیانم بنوسم،
منیش هەمیشە رەمتكردوەتەوە ،لەبەرئەوەی دەربارەی خۆم بنوسم هەست
بەئاسودەیی ناكەم .دەزانم خودی بەسەرهاتەكانم بەتەنها گرنگییەكی ئەوتۆیان
نییە ،بەاڵم دواجار هاوەڵەكانم رازییانكردم دەستبكەم بەنوسینی ئەم كتێبە،
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وەك رێگایەك بۆ باسكردنی نەهامەتییەكانی گەلی ئەفغانستان لە گۆشەنیگای
ئەندامێكی ن��ەوەی سەردەمی ش��ەڕی واڵتەكەمەوە .ه��اوڕاب��ووم لەسەر
بەكارهێنانی هەژموونە تایبەتیەكانی خۆم ،وەك دەروازەیەك بۆ گێڕانەوەی
مێژووی سیاسی ئەفغانستانو سەرنجخستنە سەر س ێ دەیەی فەرمانڕەوایی
خ�راپو سەركوتكاری ،گێڕانەوەی چیرۆكی ئەو هەڵمەتە مەترسیدارەی
بەڕێوەمربد بۆ نوێنەرایەتیكردنی خەڵكی هەژاری پارێزگاكەمو ئەو پەالمارە
زارەكیو جەستەییانەی ،وەك ئەندام پەرلەمانێك یەخەیانپێگرتم ،هەروەها
باسی ئەو فێڵو تەڵەكەو پالنگێڕییە نایاساییانە بكەم ،كە بۆ دورخستنەوەم
لەپۆستەكەم گیرابوونە بەر ،هەرچەند بەهەڵبژاردن بەدەستمهێنابوو .هەموو
ئەمانە ئەو گەندەڵیو نادادپەروەرییانە ئاوەاڵدەكەن ،كە كۆسپو تەگەرەن بۆ
ئەفغانستان لەهەمبەر بەدیهێنانی دیموكراسییەكی راستەقینەدا .لێرەوە ئەشێت
بڵێین ئەمە تەنها چیرۆكی من نییە ،بەڵكو بەسەرهاتی گەلە تێكۆشەرەكەمە.
لەدوای تراژیدیای 11ی سێپتێمبەرەوە ،زۆر كتێب دەربارەی ئەفغانستان
نورساون ،بەاڵم كەمێكیان وێنەیەكی راستو تەواوی رابردوی واڵتەكە دەخەنە
بەردیدەی خوێنەر .زۆربەیان بەدوروودرێژی باسی سەردەستەی میلیشیایی
و ستەمكارییەكانی رژێمی تاڵیبان دەكەن ،بەاڵم هەمیشە یەكێك لەسەردەمە
هەرە تاریكەكانی مێژووەكەمان فەرامۆشدەكەن ،یاخود دەشارنەوە ،ئەویش
فەرمانڕەوایی موجاهیدە ئوسوڵگەراكانە لەنێوان سااڵنی  1992و 1996دا.
هیواخوازم ئەم كتێبە سەرنجی خوێنەران رابكێشێت بۆ ئەو زەبرو زەنگانەی
ئەم سەردەستە میلیشیایە ئەنجامیانداو لەئێستادا دەستییان گرتووە بەسەر
رژێمەكەی حامید كارزایدا.
هاوكات هیواخوازم ئ��ەم كتێبە ببێتە مایەی راستكردنەوەی ئەو
هەڵە بێشومارانەی دەرب��ارەی ئەفغانستان باڵوبوونەتەوە .هەندێكجار
لەڕاگەیاندنەكاندا ئەفغانییەكان وەك گەلێكی دواكەوتوو ،تیرۆریست ،تاوانكارو
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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داردەست وێنادەكرێَن .ئەم وێناكردنە هەڵەیە لەڕادەبەدەر مەترسیدارە بۆ
واڵتەكەمو رۆژئاواش .راستی ئەوەیە ،كە ئەفغانییەكان گەلێكی نەبەردن و
ئازادییان خۆشدەوێت ،مێژوویەكی شكۆمەندو كولتورێكی دەوڵەمەندیان
هەیە .ئێمە هەم توانای پارێزگاریكردنی سەربەخۆییو خۆبەڕێوەبردن ،هەم
بڕستی بڕیاردامنان لەچارەنوسی خۆمان هەیە.
لەمێژە ئەفغانستان وەك مەیدانێكی مەترسیدار بەكاردەهێرنێت بۆ (یاریی
گەورەی) نێوان زلهێزەكان ،هەر لە ئیمپراتۆری بەریتانییەوە ،تا ئیمپراتۆری
سۆڤییەت ،لەئێستاشدا ئەمەریكییەكانو هاوپەیامنەكانی ،كە هەوڵیاندا لەڕێی
دابەشكردنییەوە فەرمانڕەوایی بكەن .ئەوان پارەو دەسەاڵتیان بەخشیوەتە
ج��ەردەو ئوسوڵگەراو سەردەستەی میلیشیاكان ،ئەمانیش الی خۆیانەوە
گەلەكەمانیان بەرەو نەهامەتیو هەڵدێری سەخت بردووە .ناخوازین خراپ
بەكاربهێرنێین و وێنایەكی نارشینامن نیشانی جیهان بدرێت .نیازمان بە
ئاسایشو دەستی هاوكاریی هاوەڵەكامنانە لەسەرانسەری جیهاندا ،نەك ئەم
(جەنگی تیرۆر)ەی لەالیەن ئەمەریكاوە سەركردایەتی دەكرێتو لەڕاستیدا
جەنگێكە دژی گەلی ئەفغانستان .گەلی ئەفغانی تیرۆریست نین ،بەڵكو ئێمە
قوربانی دەستی تیرۆرین .ئێستا خاكی ئەفغانستان پڕە لەكێڵگەی مین ،فیشەك،
تەقەمەنی و بۆمب ،لەكاتێكدا ئەوەی ئێمە زۆر پێویستامنە نەخۆشخانە،
نۆڕینگەی پزیشكی و قوتابخانەی كوڕانو كچانە.
هەروەها نابەدڵ بووم لەنوسینی ئەم یادەوەرییە ،چونكە هەردەم
بیرمدەكردەوە ،كە پێویستە سەرەتا كتێب دەرب���ارەی ئ��ەو چاالكوانە
دیموكراتخوازانەی مێژووی ئەفغانستان بنورسێت ،كە شەهیدكراون ،هەڵبەت
لەگەڵ ژنو پیاوە پاڵەوانەكانیدا .هەمان هەستم هەیە دەربارەی هەندێك لەو
خەاڵتە نێودەوڵەتییانەی لەم سااڵنەی دواییدا لەالیەن گروپە نێودەوڵەتییەكانی
مافەكانی مرۆڤەوە پێمبەخرشاون .ئەوانەی لەپێش منەوە ئەو رێچكەیان
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گرتووەتەبەر شایەنی زیاترن .ئەو رێزلێنانە بۆ من سەربەرزییە ،بەاڵم خۆزگە
دەخ��وازم ئەو خۆشەویستیو پشتیوانییەی بە من بەخرشاوە ،بدرابایە بە
مندااڵنی بێباوك و بێوەژنانی ئەفغانی .بۆ من ،ئەو خەاڵتو رێزلێنانانە بۆ
هەموو گەلەكەمەو هەر پاداشتێكی پێمبگات ،تەنها نەختێك هەستی زیاتری
بەرپرسیارێتی بۆ خەباتە هاوبەشەكەمانم دەخاتەئەستۆ .لەبەر ئەم هۆیە،
هەموو ئەو داهاتانەی لەم كتێبەوە دەستمدەكەوێت ،دەبەخرشێت بۆ
پشتیوانیكردنی ئەو پرۆژە مرۆییە پێویستانەی لە ئەفغانستاندا ئەنجامدەدرێن
و ئامانج لێیان ،باشرتكردنی ژیانی خەڵكە.
لەم ساتەی ئەم وشانە دەنوسم ،بارودۆخی ئەفغانستان بەردەوامی بەرەو
خراپرت دەڕوات ،نەتەنها بۆ ژنان ،بەڵكو بۆ هەموو ئەفغانییەكان .لەنێوان
دوو دوژمندا گیرمانكردووە ،تاڵیبان لەالیەكو ئەمەریكاو هێزەكانی ناتۆو
هاوەڵە سەردەستە میلیشیاكانیان لەالیەكی تر .هاوكات لەگەڵ هەر هێرشێكی
ئاسامنیدا ،كە هاوواڵتی مەدەنی دەكوژێت ،لەگەڵ هەر بەرپرسێكی گەندەڵی
حكومیی ،كە لەسەر بەرتیلو دزیو فزی قەڵەودەبن ،لەگەڵ هەر تاوانبارێك،
كە لەدەستی یاسا هەڵدێت ،هێزە بیرتەسكەكانی واڵتەكەمان دەسەاڵتیان
پرتدەبێت.
لەكاتی هەڵمەتی هەڵبژاردنەكەیدا ،باراك ئۆبامای سەرۆكی والیەتە
یەكگرتووەكان ،باسی لەناردنی دەی��ان ه��ەزار سەربازی تری بیانی بۆ
ئەفغانستان كرد ،بەاڵم دژی تاعونی گەندەڵیو زۆرداریی قسەی نەكرد ،گەرچی
واڵتەكەمانی وێرانكردووە .دەزانم كە هەڵبژاردنی هیوای گەورەی بەخشیوەتە
گەلی ئاشتیخوازی ویالیەتە یەكگرتووەكان ،بەاڵم بۆ ئەفغانەكان ،پێكهێنانی
زیاتری هێزی سەربازی لەالیەن ئۆباماوە ،تەنها مایەی نەهامەت ی و مەرگی
زیاتری هاوواڵتیانی بەشمەینەتی بەدوادادێت ،هەڵبەتە رەنگە نەشبێتە هۆی
الوازكردنی تاڵیبانو ئەلقاعیدە .هیوادارم وانەكانی ئەم كتێبە ،بگاتە سەرۆك
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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ئۆباماو رێسادانەرەكانی لە واشنتۆن ،ئاگادارییان بكاتەوە كە گەلی ئەفغانستان
داگیركاری دڕندانەو پشتیوانیان لە سەردەستەی میلیشیاكانو بازرگانانی مادەی
هۆشبەر بەتوندی رەتدەكەنەوە.
لە ئەفغانستاندا ،خەڵكی دیموكراتخواز چەندین دەیەیە بۆ مافەكانی
ژنانو مافەكانی مرۆڤ خەبات دەكەن .مێژوومان ئەوە دەسەملێنێت ،كە ئەم
بەهایانە لەڕێی هێزی دەرەكییەوە ناسەپێرنێن .هەرگیز ماندو نابم لەگەیاندنی
ئەو پەیامە بە گوێبیستەكانم ،كە هیچ نەتەوەیەك ناتوانێت سەربەستی
ببەخشێتە نەتەوەیەكی تر .پێویستە ئەم بەهایانە خەباتیان بۆ بكرێتو گەل
خۆی بەدەستیبهێنێت .ئەو بەهایانە كاتێك گەشەدەكەنو دەبوژێنەوە ،كە گەل
لەخاكی خۆیاندا بیانچێنێت ،بە خوێنو فرمێسكی خۆی ئاویانبدات.
لە ئەفغانستان ،وتەیەكامن هەیە زۆر ئازیزە الم( :راستی وەك خۆر وایە،
كاتێك دەركەوت ،كەس ناتوانێت بەری پێبگرێت ،یان بیشارێتەوە) .هیوادارم
ئەم كتێبەو چیرۆكەكەم ،ئەگەر بەڕێژەیەكی كەمیش بێت ،ببێتە مایەی
درەوشانەوەی بەردەوامی ئەو خۆرەو لەهەر شوێنێك دەیخوێننەوە ،هاندەرتان
بێت تا كار بۆ ئاشتیو یەكسانیو دیموكراسی بكەن.
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بەشی یەكەم
لەڕێگەی فەرەحەوە
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من ،لە 25ی نیسانی  1978لەگوندە خنجیالنەكەی (زیكەن) ،لەناوچە
شاخاوییەكانی (ئاناردارا) ،لەڕۆژئاوای ئەفغانستاندا لەدایكبووم .سێ رۆژ دوای
لەدایكبوونم ،كودەتایەك بەپشتیوانی سۆڤیەت تەواوی ژیامنانی بۆ هەتا هەتایە
گۆڕی .لەماوەی ساڵێكدا بووینە واڵتێكی داگیركراو ،لەو كاتەشەوە ئێمەی
ئەفغانی جەنگ تەواوی ئەو شتانەیە ،كە ئاشنایەتیامن لەگەڵدا هەیە.
لەنێو دە منداڵی خێزانەكەماندا ،من دووەم منداڵم ،حەومتان كچینو
من لەهەر شەش خوشكەكەم گەورەترم .هەرچەندە خێزانەكەم بەدەست
بێبەشبوون لە زۆر شتەوە نااڵندویەتی ،بەاڵم ئەو بابەتەی هەرگیز لەنێوماندا
كەموكوڕی نەبووە ،خۆشەویستی ب��ووە ،هەرچەند هەمیشەش لەترسدا
ژیاوین .یەكێك لەبیرەوەرییەكانی تافی منداڵیم ،بەتایبەتی لەوكاتەی پۆلیس
هەڵیانكوتایە سەر ماڵەكەمانو بۆ باوكم دەگ��ەڕان خۆنوساندمنە بەقاچی
دایكمەوە ،هەموو ئەو ماڵەیان بەسەریەكدا دا بۆ دۆزینەوەی سەرەداوێك
و بەڵگەیەك ،هەموو چەكمەجە ،جانتاكانیان پشكنی ،گشت دۆش��ەك و
سەرینەكانیان لێكوپێك كردەوە .تەنانەت دایكیشم نەیدەزانی لەكوێ بوو.
لەوكاتەی لەگەڵ موجاهیدین دژی داگیركەرانی سۆڤیەت دەجەنگا ،باوكم
قاچێكی لەدەستدابوو ،پاشان ناچاربوو ئەفغانستان بەجێبهێڵێت .خێزانەكەم
پێیوابوو لەتاراوگەو لە ئێران دەژی ،بەاڵم چەند مانگێك بوو ،هیچ كەسێك هیچ
شتێكی لەبارەوە نەبیستبوو .دراوسێكان بەدایكمیان دەوت (بێوەژن) .باپیرم
ئامۆژگاری دایكمی دەكرد بێهیوا نەبێت ،بەاڵم لەراستیدا نەیاندەزانی داخۆ
باوكم زیندوە ،یان مردوو.
ماوەیەكی كەم پاش لەدایكبوونم ،خێزانەكەم باریانكرد بۆ شاری فەرەح
لەپارێزگای ف��ەرەح ،شارێكە دەكەوێتە سەر سنوری ئێران .ئەو ناوچەیە
شوێنێكی هەژارنشینە و دانیشتوانی كەمە ،بەاڵی وشكەساڵی و گەردەلول
هەراسانی كردووە .تەنها نیو ملیۆن خەڵك لەتەواوی پارێزگاكەدا دەژین و پەنجا
16

مەالالی جۆیا

هەزاریان لەناوچەكانی دەوروبەری شاری فەرەحن .لەئێستادا فەرەح لەچاو
كابوڵی پایتەخت لەبیركراو و فەرامۆشكراوە ،گەرچی كاتی خۆی جار هەبووە
سوپای بێشومار بەدرێژایی رێگەكەی رژاونەتە نێو رووبار ،دۆڵەكانییە وە و
لەنێوان شارە دێرینەكانی حیرات و قەندەهاردا هاتوچۆیان بووە .داریوشی
یەكەمی فارس ،رۆژێك لەڕۆژان لێرە فەرمانڕەوایی كردووە .پاشاموەی قوڕین
و خشتەكانی ئەو قەاڵیەی بە(قەاڵی كافر) نارساوە و لەالیەن ئەسكەندەری
گەورەوە دروستكراوە ،هێشتا لەسایەی شاخەكانی فەرەحدا بەپێوە ماون .دواتر
جەنگیزخان لەكاتی تێپەڕبوونی بە ئەفغانستاندا فەرەحی تااڵنو كاولكرد .لەم
نزیكانەشدا ئیمپراتۆری بەریتانی هەوڵی ماشینەوەی ئەفغانستانی دا ،وەك
چۆن سۆڤیەتییەكانیش ئەو كارەیان كرد .ئێستاش ئەمەریكییەكانو هاوپەیامنە
ئەوروپییەكانی ئەم ه��ەوڵ��ەدەدەن .ئەفغانستان هەمیشە كاروانسەرای
داگیركەران بووە ،ئەویش بەهۆی هەڵكەوتی سرتاتیژیی واڵتەكەوە لەناوجەرگەی
ئاسیادا ،بەوپێیەی دەكەوێتە نێوان هندستانو روسیا لەالیەك ،ئێران و چین
لەالیەكی ترەوە .وتەیەكی بەپێز لە ئافەریقادا هەیە دەڵێت« :كاتێك فیلەكان
بەشەڕدێن ،ئەوەی كە ژێرپێ دەكەوێت گژوگیایە « .ئەو گژوگیایە ئەفغانستانە،
بەاڵم خۆ هەمیشە لە ژێرپێدا نامێنێتەوە .تامەزرۆیی بۆ ئازادی لەدڵی هەموو
ئەفغانییەكدا قوڵپدەداتو بەو دواییانەش ،گشت داگیركەرە بیانییەكامنان
دەركرد .ئەمە شتێكە رەنگە حكومەتی ئەمەریكا لەبەرچاوی گرتبێت ،چونكە
بەناوی ئازادكردمنانەوە دێهاتەكامنان بۆمباران دەكات.
وەك پێشرت وتم ،ناتوانم ناوی راستەقینەی دایك و باوكم ،یان خزمە
نزیكەكانم ئاشكرابكەم .چوون دەربڕینی راشكاوانەی كاری سیاسیم ،تەواوی
خانەوادەكەم دەخاتە مەترسییەوە ،بەاڵم دەتوانم پێتانبڵێم ،كە باوكم پیاوێكی
رۆشنبیرە و باوەڕی بەدیموكراسی هەیە .قوتابخانەی ئامادەیی تەواوكردووە،
برەوی بەخوێندن داوە ،تا لەزانكۆی كابولدا ببێتە پزیشك ،بەاڵم بە هۆی
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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تێوەگالنی لەسیاسەت ،ئەو چەوساندنەوەیەی لەكاتی داگیركردنی سۆڤیەت
و لەساڵی 1979دا هاتەئارا ،بەهیچ كلوجێك دەرفەتەی بۆ نەڕەخسا كاری
پزیشكی درێژە پێبدات.
لەالیەكی ترەوە ،دایكیشم هەلی خوێندنی بۆ نەڕەخساو ژیانێكی سەختی
گوزەراند .دایكو باوكیشی لەكاتێكدا تەمەنێكی ئەوتۆی نەبوو ،كۆچی دواییان
كرد ،هەروەها دەبوایە ئاگای لەمنداڵەكانی خۆیو هەندێك خوشكوبرای
بچوكرتیشی هەبێت .دوو برا گەورەكەی بوونە كاسبكاری خێزانەكە .باپیرم
(باوكی دایكم) بۆ ماوەی چل ساڵ سەرۆك هۆزێكی دەستپاكو بەڕێز بوو.
خەڵكی زیكەن پێیاندەوت (دارب��ەدەس��ت) ،لەبەرئەوەی وا نارسابوو ،كە
بەداردەستەكەی لەكەسێكی دابوو ،دوای ئەوەی زانیبووی بەرتیلی وەرگرتووە.
لەگەڵ ئەوەی سەرۆك هۆزەكان لە ئەفغانستان لەپیاوە دەوڵەمەندەكانن ،وەلێ
باپیرم هێندە دەستپاك بوو ،هیچ شتێكی بۆخۆی نەدەویست .دەمێكە كۆچی
دوایی كردوە ،هیچ شتێكی لەپاش بەجێنەماوە بۆ منداڵەكانی ،لەبەرامبەردا
گوندنشینەكانی ئەو ناوچەیە هاوكاری دایكم ،خوشك و براكانیان كرد .كاتێك
دایكم لەدایكبوو ،خانەوادەكان رێكیانخست تا مێرد بە باوكم بكات .ئەم
دابونەریتە تا ئەمڕۆش لەگوندەكانی ئەفغانستان باوە و رەواجی هەیە.
زۆرجار پەیامنێرەكان داوای باسكردنی رابردوی بنەماڵەكەم لێدەكەنو
منیش هەمیشە پێیاندەڵێم« ،من ئەفغانیم .تاجیكی ،پەشتونی ،هەزارە،
ئوزبەكی ،نوریستانی ،بالوچی ،پاشاییو گروپە نەژادییەكانی تریش ،هەموو
بۆمن وەك یەكن» .لە زیكەن ،پەشتونەكانو تاجیكییەكان تێكەاڵونو ژنخوازیی
لەنێوانیاندا هەیە ،لە ئاشتی و برایەتیدا دەژی��ن .پێمباشە پاساو نەدەینە
ئەوانەی كەڵك لە جیاوازیی ئاینیو خێڵەكی وەردەگرن بۆ دابەشكردمنان .الی
بێگانەكان ،واڵتێكی دابەشبوو دەست بەسەرداگرتنی زۆر ئاسانە ،ئەوە شتێكە
من بەدرێژایی ژیانم دژی وەستاوم.
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دایكو باوكم ناویان لێنام (مەالالی) ،لە ئەفغانستاندا ناوێكی باوە .ئەو
ناوەیان لەخۆشی یەكێك لەگەورەترین جەنگاوەرە ئازادیخوازەكانی مێژووی
واڵتەكەمانەوە لێنام ،بەناوی مەالالی مایوەندی .لە قوتابخانەو لە ماڵەوەش،
هەموو منداڵە ئەفغانییەكان فێری نەبەردیو گیانفیدایی مەالالی دەبن،
لەخەباتكردنی بۆ بەدیهێنانی سەربەخۆیی لەدەست ئێمپراتۆری بەریتانی.
مەالالی ژنێكی خوێنگەرمو نیشتیامنپەروەر بوو ،لەكاتی جەنگی دووەمی
ئەنگلۆ-ئەفغان لەساڵی 1880دا ،خۆی گەیاندە هێڵەكانی پێشەوەی جەنگێكی
گرنگ دژ بە هێزە داگیركارەكانی بەریتانیا لە مایوەند لەپارێزگای قەندەهار
بۆ چاودێریكردنی بریندارەكان .لەساتەوەختی ی��ەك�لاك��ەرەوەدا ،كاتێك
بەریتانییەكان بەرەو سەركەوتن دەڕۆشنتو جەنگاوەرە ئەفغانییەكانیش ورەیان
لەڕووخاندابوو ،ئااڵی لەئااڵهەڵگرە كوژراوەكە وەرگرتەوە و بەرزیكردەوەو وای
لەپیاوەكان كرد بگەڕێنەوە ناو مەیدانی جەنگەكە .مەالالی بەهەڵبەستەكانیو
بەرەنگاربونەوەی دوژمن ،ورەی جەنگاوەرە ئەفغانییەكانی بەرزدەكردەوە:
الوی خۆشەویست ،ئەگەر لەگۆڕەپانی جەنگی مەیوەند-دا گیانت بەخت
نەكەیت
سوێند بەخوا ،كەسێك وەك هێامی شەرمەزاری رزگارتان دەكات!
هێندەی پێنەچو م��ەالالی مایوەندی ك��وژراو ژیانی كردە قوربانی بۆ
گوڕوتین بەخشین بە جەنگاوەرە بەرگریكارەكان ،بەجۆرێك بەریتانییەكانیان
توشی تێكشكانێكی سەرسوڕهێن كرد .نزیكەی س ێ هەزار ئەفغانی كوژران،
بەاڵم تەواوی لەشكرێكی بەریتانیش تێكشكێرنا ،ئەم سەركەوتنە ئاماژەیەكی
گرنگە لەخەباتی گەلەكەماندا بۆ سەربەخۆیی .دایكو باوكم ناوی ماالالیان
لێنام ،چون باوكم پشتیوانێكی كۆڵنەدەرێكی دیموكراسیو مافەكانی مرۆڤ بوو،
لەحاڵێكدا ئەم بەهایانە لەژێر گەمارۆدا بوون.
هەرچەند دوات��ر باوكم گەورەترین كاریگەری لەژیامندا دروستكرد،
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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بەاڵم لەسااڵنی سەرەتای ژیامندا باوكم نەدەناسی .لەبەر بارودۆخی سیاسی
لەواڵتەكەدا ،دەبوایە دور لەئێمە بژیو ب��ەردەوام خۆی بشارێتەوە .باوكم
بەشێك بوو لەو نەوە چاالكە سیاسیەی ،كە تەمەنیان لەوكاتەی بە(سەردەمی
دەستوری) نارساوە ،بەڕێكرد ،واتە ساڵی  1964تا .1973
لەساڵی 1964دا ،شا زاهیر لەژێر فشاری گ��ەورەی بزوتنەوەكاندا
دەستورێكی تازەی داناو دەسەاڵتی رەهای شاهانەی تێدا چەسپاند ،بەاڵم
چەند یاسایەكیشی لەخۆدەگرت بۆ زامنكردنی مافەكانی ژنانو پێكهێنانی
پەرلەمانێكی هەڵبژێردراو .لەماوەی ئەو چەند ساڵەدا ،زۆر پارتی سیاسی تازە
دامەزرانو حەرەمەكانی زانكۆ بوونە بۆتەی گەرموگوڕی چاالكی سیاسی.
ئیسالمییە فەندەمێنتاڵیستەكان ،ریفۆرمخوازە ناسیۆنالیزمەكان و
كۆمۆنیستەكان ،توانیان تاڕادەیەك خۆیان رێكبخەن .لەگەڵ ئەوەی باوكم سەر
بەهیچ پارتێكی سیاسی نەبوو ،بەاڵم لەسەرەتای چونە زانكۆوە لەساڵی ،1972
لەبزوتنەوەكانی دیموكراسی و بواری مافەكانی مرۆڤدا زۆر چاالكو كارابوو.
ئەم ماوە كورتەی لێبوردەیی لەساڵی 1973دا كۆتاییهات ،كاتێك دەسەاڵتی
شا لەالیەن محەمەد داود خان-ی ئامۆزایەوە روخێرناو خۆی بە سەرۆكو
ئەفغانستانیشی بەكۆمار راگەیاند .ساڵی  1978داود لەكودەتایەكدا بەناوی
(شۆڕشی سەور) یان (شۆڕشی نیسان) لەالیەن ئەو سەركردانەی لە پارتی
دیموكراتی گەلی ئەفغانستان (پ د گ أ) ( )PDPAبوونو سۆڤیەت پشتیوانیان
بوو (پارتێكی كۆمۆنیست بوو) كوژرا ،لەكاتێكدا پێشرت هەر ئەو سەركردانە
هاوكاری داود بوون بۆ البردنی شا زاهیر .ئەم كودەتایە لەكاتی دەستێوەردانی
راستەوخۆی سۆڤیەت لەكاروباری ئەفغانستاندا رووی��دا( .پ د گ أ)ی
هاوپشتیوانی سۆڤیەت( ،خەڵق) و (پارچەم) ،دوو الیەنە سەرەكیەكەی ئەو
پارتە ،دەستیان نەپاراست لە سەركوتكردنو كوشتنی نەیارەكانیاندا (هەروەها
كوشتنی یەكرتیش) لەپاكسازیی گشتیدا .نور موحەمەد تەراكی ،واتە یەكەم
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فەرمانڕەوای داردەستی سۆڤیەت هەرزو لەالیەن حەفیزواڵ ئەمینەوە كوژرا،
فەرمانڕەوایی كورتخایەنی ئەمیش تا ساڵی 1979ی خایاند .كاتێك سوپای
سۆڤیەت رژایە ناو كابول ،حەفیزواڵیان كوشتو بارەك كەمال وەك فەرمانڕەوای
ئەفغانستان لەشوێنی ئەو دانرا ،چونكە داردەستێكی گوێڕایەڵ و جێی متامنە
بوو.
كاتێك باوكم لەو سااڵنەدا بەشی پزیشكی لە كابول دەخوێند ،وەك
پشتیوانێكی كۆڵنەدەری دیموكراسیو نەیاری هەردوو دەسەاڵتی پاشایەتیو
داردەستەكانی سۆڤیەت نارسابوو .دەسەاڵتداران لە كارو چاالكیەكانی باوكم
ئاگاداربوون.
كاتێك لە شاری فەرەح بووین ،رۆژێكیان باوكم گەڕابووەوە بۆ ماڵەوە،
هەندێك بەرپرسی حكومی هاتنە الی باپیرم و سكااڵیان لەدەست چاالكییەكانی
كرد .باپیرم زۆر روو لەخوا بوو ،دەرمانخانەیەكی بچوكی هەبوو ،بۆ پەیداكردنی
بژێوی ژیانی خێزانەكەی بەڕێوەیدەبرد .لەناوچەكەدا ریشسپییەكی بەڕێز
ب��وو ،لە ف��ەرەح ،كەسایەتییەكی ن��ارساو ب��وو .ماڵەكەی ب��ەڕووی هەموو
كەسێكدا ئاوەاڵبوو ،هەرچەند ئەو رۆژە ئەو شتەی بەدڵنەبوو ،كە میوانەكانی
پێیانراگەیاند.
«كوڕەكەت بەشداربووە لەهەندێك لەو خۆپیشاندانانەی لەزانكۆ
ئەنجامدراون».
لەوەاڵمدا باپیرم وتبووی« ،نا ،پێموانییە وابێت .كوڕەكەم تەنها بۆ خوێندن
دەچێت بۆ زانكۆ».
ئەو بەرپرسە حكومییانە باسیان لەوە كردبوو ،كە لەڕاستیدا باوكم
لەژمارەیەك لەو ناڕەزایەتییانەدا وتاربێژبووە و وا رێكخرابوو رۆژی دواتریش
لە فەرەح وتار بخوێنێتەوە .بەباپیرەمیان وتبوو پۆلیسی هەواڵگری بەباشی
ئاگاداری بەشداری كوڕەكەی هەن لەبزوتنەوەی خوێندكارانداو ئەگەر واز لەو
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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چاالكییە زیادەڕەوییانە نەهێنێت ،ئەوا لەبەندیخانە خۆی دەبینێتەوە .باپیرم
بێتاقەت و نیگەران ببوو ،بۆ سەالمەتی باوكم فەرمانی پێكردبوو رۆژی دواتر
لەماڵ دەرنەچێت.
تا بیسەملێنێت چەند راستگۆیە ،باپیرەم بە باوكمی وتبوو ،ئەگەر بڕواتە
دەرەوە ئەوا لێخۆشبوونی نییەو رێگەشی پێنادرێت پێبخاتەوە ناو ئەو ماڵە.
لەڕاستیدا ئەو شەوە باپیرە دەرگاكەی بەكلیل لەسەر باوكم داخستبوو.
س��ەرەڕای ئەوەش ،باوكم زۆر سوربوو بەشداری لەو خۆپیشاندانانەدا
بكات .سەرین و خاولی لەژێر بەتانی جێگەكەی خۆی داناو بە هۆی یارمەتی
ئامۆزایەكییەوە ،توانیبووی لەپەنجەرەی ژووری نوستنەكەیەوە بچێتە دەرەوە.
تا نانی نیوەڕۆ و دواتر باپیرە پێیوابوو باوكم هێشتا خەوتووە ،بەاڵم كاتێك زانی
فریودراوە ،زۆر توڕە ببوو .لەگەڵ ئەوەشدا نزای بۆ سەالمەتی باوكم كردبوو.
بۆ ماوەی هەفتەیەك باوكم نەهاتبوویەوە بۆ ماڵەوە ،تا رێز بۆ توڕەبوونەكەی
باوكی دابنێت .دواجار ،باپیرە لێیخۆش ببوو ،ئەویش گەڕابوویەوە ماڵەوە.
لەماوەی ئەو چەند ساڵەدا ،باوكم چەندین جار ژیانی خستە مەترسییەوە،
لەسەرەتای 1970-كاندا بۆ ماوەی شانزە مانگ زیندانی كرا ،ئەمەش بووە هۆی
دواخستنی خوێندنەكەی .لەساڵی كاتێك 1979دا سەربازەكانی سۆڤیەت رژانە
ئەفغانستانەوە ،بەناچاری دەستی لەخوێندن هەڵگرت.
هاوشێوەی زۆرێك لەگەنجەكان ،باوكیشم چووە ریزی شەڕەوە دژی ئەو
داگیركردنە .لەو دەمەی هێشتا منداڵێكی ساوا بووم ،باوكم لەگەڵ موجاهیدەكانی
ناوخۆ دەستیكرد بە مەشقو راهێنان .وەك زۆرێك لەو گروپانەی لەگوندەكان
دروستدەبوون ،ئەوانیش بەچەكو تفاقی سنوردارەوە ،بەباشی خۆیان رێكخست.
خاڵە ئازادیشم( ،ئەم ناوەو ناوەكانی تری ناو ئەم كتێبەم لەبەر هۆكاری
ئەمنی گۆڕیوە) چووە نێو ریزی جەنگاوەرە ئازادیخوازەكانەوە ،لەكاتی كردە
پەنهانییەكانیاندا لەپارێزگاكەدا ،هەردەم لەگەڵ باوكمدا دەهاتو دەچوو.
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شەوێكیان بارەگاكەیان ،لەچیاكانی نزیك گوندەكەمان بوو ،لەالیەن
سەربازانی سۆڤیەتەوە هێرشی كرایە سەر .دوای چەند رۆژێك پێكدادانی
سەخت ،موجاهیدەكان خ��واردن ،فیشەك و تەقەمەنییان لێبڕاو ناچار
پاشەكشەیانكرد .پێش ئەوەی سەربازەكانی سۆڤیەت ناوچەكە بەجێبهێڵن،
بارەگاكەیان خاپور كردو مینی دژە مرۆییان لە هەموو شوێنێكی ئەو ناوچەیە
چاند ،تەنانەت لەچواردەوری الشەی ئەو سیانزە كەسەی موجاهیدین ،كە لەوێ
كوژرابوون ،مینیان چاندبوو .باوكم و خاڵە ئازاد ئەو ئەركە پڕ مەترسییەیان
خستە سەرشانی خۆیان بۆ هێنانەوەی تەرمەكانیان بۆ خێزانەكانیان ،بەاڵم
پێش ئەوەی ئەركەكە بەتەواوی جێبەجێبكەن باوكم پێینایە سەر مینێك .هێزی
تەقینەوەی دابووی بەزەویداو بێهۆشی كردبوو ،كاتێكیش بەئاگا هاتبووەوە،
قاچی چەپی لێكوپێك ببوەوەو خوێنی لەبەر رۆشتبوو .خۆشبەختانە خاڵە ئازاد
لەو نزیكانە بوو ،خێرا چووبوو بەدەمیەوەو بەپەڕۆیەك قاچی توند بەستبوو تا
خوێنبەربوونەكەی بوەستێنێت .لەڕاستیدا باوكم رێنامییكردبوو چۆن چارەسەری
بۆ بكاتو ببووە هۆی رزگاربوونی .دوای سی كاژێر رێكردنی ترسناك ،خاڵە ئازاد
توانیبووی باوكم بگەیەنێتە نەخۆشخانەی ئێران .ئێستاش هەمان ئەو خاڵەی
ژیانی باوكمی رزگاركرد بەرپرسی ئاسایشی منە.
بۆئەوەی باوكم نەمرێت ،پزیشكەكان ناچاربوون بەشێكی قاچی ببڕنەوە
و س ێ نەشتەرگەریی بۆ ئەنجامبدەن .ئەو یەكێك بوو لەو سەدەها هەزار
ئەفغانییەی لەجەنگی درێژخایەنی دژ بەسۆڤیەتدا ئەندامی جەستەیان لە
دەستدابوو .لەسەرژمێرییەكی ساڵی 2005دا ،لەالیەن رێكخراوی هاندیكاپی
نێودەوڵەتییەوە بۆ (زۆرترین پلەی كەمئەندامان) ئەنجامدرا ،ژمارەی ئەفغانییە
كەمئەندامەكان بە  867ه��ەزار كەس خەمڵێرناوە ،هەروەها ئەو كێڵگە
مینڕێژانەی وەك ئەوەی باوكمی تێدا كەلەپاچە بوو ،هێشتا لەواڵتەكەدا زۆرو
زەبەندن و لەپاش گەڕاونەوەی چێنەرەكانیان بۆ واڵتی خۆیان ،هێشتا ماون،
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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كاری جەرگبڕی خۆیان دەكەن و بەردەوام مندااڵنو جوتیاران دەكەونەداویان
و دەبنە قوربانی.
پێدەچێت بزانن ،كە بەركەوتنی باوكم الی دایكیشم زۆر سەخت و
دژوار كەوتەوە و كاریگەری دانا .ئەوەی زیاتر بارودۆخەكەی خراپكرد ئەوە
بوو ،پاش ئەوەی باوكم ئەم كارەستەی بەسەرهات ،گەلێ مەترسیدار بوو
بۆی لەگەڵ ئێمە بژی .لەو ماوەیەدا ،سۆڤیەت و جاشە ئەفغانییەكانیان،
هەزارەها كەسی نەیاریان لەناوبرد .لەماوەی فەرمانڕەوایی كورتخایەنی
حافیزواڵ ئەمین-دا ،خودی حكومەتە كارتۆنییەكە ،ناوی دوانزە هەزار كەسی
لەلیستێكدا باڵوكردەوە ،كە لەگرتوخانەكاندا كوژرابوون ،هاوكات لەپای
روودانی ئەم كردەوەیە ،سەرزەنشتی نور محەمەد تەراكی-یان دەكرد .باوكم
زۆرێك لە هاوڕێو هاوپیشەكانی لەدەستداو دەیزانی هێزە هاوپشتیوانەكانی
سۆڤیەت ،دەیانەوێت ئەویش لەناوبەرن ،لەبەرئەوە بۆ بەدبەختی دەبوایەیە
بەجێامنبهێڵێت و لەئاوارەییدا بژی.
كاتێك باوكم بەجێیهێشتین ،مامە باباك چاودێریدەكردین و بژێوی
خێزانەكەمانی دابیندەكرد .ئەوكاتەی ئەمە روویدا ،من تەنها منداڵێكی ساوا
بووم ،نەمدەزانی ئەو چی منە و فێربووم بەمامم بڵێم (بابە) .بەدرێژایی
ژیانم ،مامە باباك زۆر لێامنەوە نزیكبووە .لەگەڵ ئەوەی مامم كەسێكی
سیاسی نەبوو ،بەاڵم لەبەر چاالكی سیاسی باوكم دژی داگیركاریی سۆڤیەت،
سێجار زیندانی كراو ئەشكەنجەدرا .دەسەاڵتداران بەردەوام سزایان دەدا،
لەبەرئەوەی شوێنی براكەی پێنەدەوتن .دواتر چاالكیەكانی منیش بووە هۆی
ئەوەی لەالیەن هەندێك كەسەوە هەراسانبكرێت .توشی نەخۆشییەكی
قورسی دڵ بوو ،بەجۆرێك چارەسەری تەنها لەدەرەوەی واڵتدا هەبوو .مامە
باباك لەمایسی 2006دا كۆچی دوایی كرد .مەرگی ئەو كارەساتێكی دڵتەزێن
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بوو بۆ تەواوی خێزانەكە ،ئێستاش مەراقی ئەوەمە ،كە ئەو كاتە ئیشێكی
وەهام نەبوو ،خەرجی چارەسەركردنی بۆ بدەم.
مامە باباك براكەی گەل ێ خۆشدەویستو لەزۆر روەوە لەباوكم جیاواز بوو.
باوكم لەپیاوە ئەفغانییەكانی هاوتەمەنی خۆی نەدەچوو ،لەماڵامندا دەسەاڵتی
پیاو زاڵ نەبوو .كاتێك میوانی پیاومان دەهات ،مامم وای پێباش بوو لەچك
بكەین ،بەاڵم باوكم بەالیەوە گرنگ نەبوو .رۆژێكیان مامم لەچكێكی بۆ هێنانمو
داوای لێكردم بیپۆشم ،هەروەها پێیخۆش نەبوو لەگەڵ پیاودا تەوقەبكەم.
مامم مامۆستایەكی خانەنشین بوو ،بەاڵم ئەوكاتەی چوینە الی ،تا
لەگەڵیدا بژین ،ناچاربوو بگەڕێتەوە سەر كارەكەی بۆ دابینكردنی بژێوی ژیانی
هەردوو خێزانەكە .هێشتا حەزی بەفێركردنی مندااڵن دەكردو لەناو مامۆستاو
قوتابیەكانیدا زۆر خۆشەویست بوو ،هەرچەند لە یاساو رێساكانیدا زۆریش
توندبوو.
وەك كچێكی بچووك ،زۆر هۆگری نەنكم (دایكی باوكم) ببووم ،ئەویش
لە فەرەح دەژیا .زۆربەی ئەو شتانەی دەربارەی ئەو دەیزانم ،لەگێڕانەوەی
كەسانی دیكەوە بە من گەشتوون .زۆر منی خۆشدەویستو گەلێ جار لەكاتی
ژەمە خواردنەكاندا ،لەخواردنەكەی ئەوم دەخوارد .ئەمە خۆشییەكی گەورە
بوو ،چونكە لەدابونەریتی ئێمەدا ،كەسە بە تەمەنەكان هەمیشە باشرتین
خواردنیان پێدەدرێت .جارێكیان نەنكم پێیوتم دوای ئەوەی مرد ،بچمە سەر
گۆڕەكەی ،ئاوی لەسەر دابنێم ،سێجار هاوار بكەم و بڵێم« :دەمەوێت گوێم
لەدەنگی بێت».
ئەو رۆژان��ەی باوكم لەتاراوگە بوو ،نەنكو باپیرم لەگەڵامندا دەژیان.
تەنانەت ئەوكاتەی باپیرم تەمەنی زۆربوو ،هێشتاش لەشی زۆر سووك بوو.
كاتێك منداڵ بووین ،پێیاندەوتین تەمەنی لەسەرو سەد ساڵەوەیە ،بەاڵم پێویستە
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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ئەوە بزانن ،كە لە ئەفغانستان بەرواری لەدایكبوونی زۆر كەس تۆمارنەكراوە،
لەبەر ئەم هۆكارەش ،هەردەم زیادەڕەوی لەتەمەنی خەڵكیدا دەبیرنێت .باپیرم
گوفتار شیرین بوو ،بۆ هەر شوێنێك بڕۆشتایە ،حەزیدەكرد قسە لەگەڵ خەڵكی
نەناسیاودا بكات .بەشێوەیەك ئەو یەكەم «سیاسەمتەدار»ی خێزانەكەمان بوو.
پێمخۆشە كە هەندێك خو و رەوشتم لەوەوە بۆ ماوەتەوە.
باپیرە كەسێكی خانەدان ،سادە و بێفیز بوو ،هەمیشە خەڵكی لەپێش
خۆیەوە دادەن��ا .لەكاتی منداڵیمدا چیرۆكێكی باپیرەیان بۆ گێڕامەوە ،كە
لەبنەماڵەكەماندا زۆر بەناوبانگ:.
باپیرە هەندێك میوانی دەبێت بۆ نانی نیوەڕۆ ،لەو دەمەی خەریكن
خواردن دابنێن ،هەواڵێكی ناخۆشی پێدەگات :كوڕە دوانزە ساڵەكەی ،كوڕە
گ��ەورەی بوو ،كە پێشرت زۆر نەخۆش بوو كۆچی دوای��ی دەك��ات .لەباتی
ئەوەی دەستبەجێ هەواڵەكە بە میوانەكانی رابگەیەنێت ،باپیرە ناهێڵێت
بزانن و دەیەوێت هەمووان بەخۆشییەوە نانەكەیان بخۆن .دوای ئەوەی
نانەكە دەخۆنو قسەوباسی خۆشی بەدوادا دێت ،هەواڵە دڵتەزێنەكەیان
پێڕادەگەیەنێت و هەموان دەخاتە گریەو دڵدانەوە ،بۆ ئەو مەرگەساتە ناخۆشە.
باپیرەم لەناوچەكەماندا زۆر خۆشەویست بوو.
كاتێك پۆلیسەكانی حكومەت دەهاتنو ماڵەكە دەگەڕانو پرسیاری شوێنی
باوكمیان لێدەكردین ،هەمیشە باپیرم لەپای ئەو كارو كردەوانەی دەیاننواند،
شەرمەزاریدەكردن .بیری نیشتامنپەروەریو سەربەرزی دەخستنەوە ،تا
وایانلێبكات هەستبكەن ،كە خزمەتی دەسەاڵتدارێكی خراپەكاردەكەن .دەیوت،
«مایەی شەرمەزارییە ئەفغانەكان شەڕ لەگەڵ ئەفغانەكان دەكەنو دەیانكوژن».
پۆلیسیش لەوەاڵمدا هەردەم دەیوت« ،ببورە ،باپیرە ،ئێمە تەنها ئەركی
خۆمان بەجێدەهێنین».
لەو كاتانەی دەسەاڵتدارەكان دەهاتنە ماڵامنو هەموو شتێكیان دەپشكنی،
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باپیرە شیعری بۆ دەخوێندنەوەو هەندێكیشی بەخەیاڵی خۆی دادەڕشت،
دەهۆ نییە وە ،بیرۆكە ئاینی و سیاسییەكانی تێدادەچنین .ئەو بەهرەیەكی
داهێنەرانەی هەبوو بۆ نوسین ،خوێندنەوەو پەیوەندیكارێكی بێوێنە بوو.
جارێكیان هەندێك لەپۆلیسەكان پاساویان بۆ كارەكەیان هێنایەوە و
بەڕەوایی پێیانڕاگەیاند« ،ئێمە كەسانێكی باشین ،تەنها ئەو كارەی لەسەرمانە
ئەنجامی دەدەین».
باپیرەش دەستبەجێ وەاڵمیدایەوە« ،بەڵێ ،راستدەكەیت .ئێمە خەڵكە
خراپە راستەقینەكەین .تكایە مبانبەخشن» ،پاشان پۆلیسەكان زۆر شەرمەزاربوون
و رۆشنت.
جارێكی تر پۆلیسەكان تەماشای ئەو وێنە هەڵوارساوانەیان كرد ،كە وێنەی
باوكم ،هاوڕێ ،هاوپیشەكانی بوون و زۆرێكیان كوژرابوون ،یاخود لە كونجی
بەندیخانە نرابوون .كاتێك یەكێك لەپۆلیسەكان ئاماژەی بۆ وێنەی باوكم كرد
و بەناخۆشییەوە پرسی« ،ئەم پیاوە لەكوێیە؟» وەاڵمی باپیرە خوێندنەوەی
شیعرێكی زۆر جوانو نیشتامنپەروەر بوو .كاتێك لەخوێندنەوەی شیعرەكە
تەواوبوو ،هەندێك لەپۆلیسەكان چاویان پڕبوو لە فرمێسكو خێرا رۆیشنت.
لەگەڵ ئەوەشدا ،هەندێك جار پۆلیسەكان ئێجگار توندوتیژبوون .چیرۆكی
سەیرمان بیستبوو لەبارەی دەسەاڵتدارەكانو هەڵكوتانە سەر مااڵن بەدوای
گومانلێكراوەكانیاندا ،روویدابوو ،تەنانەت مناڵی گەورە و منداڵی ساوای ناو
بێشكەشیان كوشتبوو.
رەنگە بشێت وێنایبكەن ئەم سااڵنە لەڕووی دەروونییەوە بۆ دایكم چەندە
سەختبوون .وەك پێشرت باسمكرد ،هەر زوو دوای ئەوەی باوكم قاچێكی
لەدەستدا ،ناچاربوو بەیەكجاری ئەفغانستان بەجێبهێڵێت .لەو بڕوایەدا بووین
لەواڵتی ئێرانی دراوسێامن پەنابەربێت ،بەاڵم ماوەیەكی زۆری پێچوو ،دایكم
هیچ هەواڵێكی هاوسەرەكەی پێنەگەشت .شەڕو پێكدادان باڵی رەشی بەسەر
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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تەواوی واڵتەكەماندا كێشابوو ،ئێمەش هیچ رێگەیەكی پەیوەندیكردمنان
بەباوكمەوە نەبوو ،تەنانەت نامەیەكیشامن پێنەدەگەشت.
دایكم بەتەواوی ترسی لێنیشتبوو ،پاشان لەوكاتەی چوارساڵ بووم،
رۆژێكیان خاڵە ئازاد هات بۆ المانو هەواڵێكی زۆر خۆشی پێبوو :كە باوكم
هێشتا زیندوە ،ئیرت كاتی ئەوە بوو بەخێرایی هەموومان بڕۆینو بچینە ئێران
بۆ الی باوكامن .دایكم لەخۆشیدا تاساو بڕوای نەدەكرد ،هێشتا بەڕاستی
هاوسەرەكەی زیندو بێت.
جەنگ لەگەڵ یەكێتی سۆڤیەت بەرەو خراپرت دەڕۆشت .ئەو پێكدادانو
دووبەرەكییە تاڵو دژوارەی لەمیاندا بوو ،هیچ ئاماژەیەكی كۆتایهاتنی پێوە
دیارنەبوو .ساڵی  ،1982دەیان هەزار ئەفغانی بەلێشاو لەواڵت هەڵهاتن ،تا
لە جەنگ و زەبرو زەنگەكانی قوتاریان بێت .خێزانەكەی ئێمەش چووە نێو
ئەو ك��ۆڕەوەوە .ئەوەندەی پێامن هەڵگیرا شمەكامن پێچایەوە ،پارێزگای
فەرەح و ئەفغانستامنان لەپاش خۆمان بەجێهێشت .خاڵە ئازاد ،دایكم ،برا
گەورەكەم و خوشكێكی بچوكم خۆمانكردە ئۆتۆمبیلێكەوە بۆ ئەو گەشتەی
ئێران و ماڵئاواییامن لە باپیرە كرد .ئەوە دوا دیداری باپیرە بوو .ئەو مایەوە و
هەرگیز خواستی نەبوو پارێزگا خۆشەویستەكەی ،فەرەح بەجێبهێڵێت .كاتێك
ساڵی  1987لەوێ كۆچی دواییكرد ،بیستامن كە سەدان خەڵك لەگوندە دوورە
دەستەكانەوە چووبوون بۆ پرسەكەی.
هاوشێوەی زۆرێك لە ئەفغانییە هاوتەمەنەكانم ،زۆرب��ەی سەردەمی
منداڵیم ل��ەدەرەوەی واڵتو لەكامپە پەنابەرەكاندا بەسەربرد .لەماوەی
جەنگدا ،بەڕاستو دروستی ملیۆنەها ئەفغانی ئاوارە بوونو بەزۆریش لەكامپە
جەنجاڵەكانی ئێرانو پاكستاندا ژیان ،ئەمە بەدەر لەو ئەفغانیانەی لەماوەی
داگیركردنەكەی سۆڤییەتدا كوژران ،ساڵی  1979دەستیپێكرد تا 1989ی درێژەی
خایاندو زیاتر لەیەك ملیۆن كەس قوربانی لێكەوتەوە.
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تا ئەوكاتەی والیەتە یەكگرتووەكانیش لە ئەفغانستان تێوەگال .لەژێر ناوی
خەباتی رەوای موجاهیدین بۆ ئازادكردنی واڵتەكە ،والیەتە یەكگرتووەكان
دەستیكرد بەپارە دابینكردن ،راهێنانو پڕچەككردنی ژمارەیەك لە كەسە هەرە
توندڕەوەكانی جیهان وەك ،گوڵبەدین حیكمەتیار ،عەبدول رەسول سەیف
لەگەڵ ئوسامە بن الدن ،بێگومان ئوسامە ئەفغانی نەبوو .یەكێك بوو لەو
هەزارەها بیانییەی والیەتە یەكگرتووەكانو پاكستان دروستیانكردنو مەشقیان
پێكردن ،پاشان بە هاوكاری سەرمایەدارە توندڕەوەكانی عەرەبستانی سعودیە،
پارەیان بۆ دابینكردن .ئەم دەستێوەردانە یارمەتی روخاندنی هەتا هەتایی
یەكێتی سۆڤیەتی داو كۆتایی بە جەنگی سارد هێنا ،بەاڵم ئێمەی توشی بەاڵی
فەندەمێنتاڵیستە چەكدارەكان كرد .تەنانەت پێش ئەوەی سۆڤیەت وەدەربرنێت،
زۆرێك لەگروپە توندڕەوەكان دەستیانكرد بەشەڕكردن لەگەڵ یەكرتیداو ژیانی
ئەفغانییەكانیان كردە دۆزەخ ،لەكۆتایشدا هەردوو دەسەاڵتدارە بااڵدەستەكە
ئەفغانستانیان بۆ مەرامو بەرژەوەندیی خۆیان بەكارهێنا .بۆ ئێمەی ئەفغانی،
ئەم جەنگە توشی گەلێ كاولكاری گەورەی كردین ،بەجۆرێك هێشتاش لەهەوڵی
ساڕێژكردنیانداین ،هەروەها ئەو تۆوی دووبەرەكییەی چاند ،كە گەشەیكردو
بووە هۆی مەینەتیو كوێرەوەری ،كە هەتا ئەمڕۆش بەدەستیانەوە دەناڵێنین.
دوای بەجێهێشتنی ئەفغانستان ،یەكەمجار چوینە ش��اری زاهیدان
لەڕۆژهەاڵتی ئێران .دەبوایە بەئاگابین و پالنەكامنان بەخەڵكی رانەگەیەنین،
چونكە دەسەاڵتدارانی واڵت لەهەوڵی بەرپێگرتنی ئەو كۆچە بەلێشاوەدابوون،
كە لەئاكامی جەنگەكەوە هاتبووە گۆڕێ .لەهەمانكاتدا والیەتە یەكگرتووەكان
و هاوپەیامنەكانی لەگەڵ پاكستان و ئێران هاندەری ئەو ك��ۆڕەوە بوون،
چونكە كاری دامەزراندنی موجاهیدینی بۆ ئەوان ئاسانرتدەكرد ،دواتریش
پڕچەكیان كردن بۆ شەڕكردن دژی سۆڤیەت .پاكستانو ئێران دەیانویست
ژمارەی پەنابەران زیادبێت ،چونكە پارەیان لەنەتەوە یەكگرتووەكانو واڵتە
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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كۆمەكبەخشەكانی تر وەردەگ��رت .سەرەڕای ئەوەش ،حكومەتی ئەم واڵتە
دراوسێیانە ،دەیانتوانی لەنێو پەنابەرە ئەفغانییەكاندا ،كاری خۆیان بكەنو وەك
بەكرێگیراوی خۆیان دایانبمەزرێننو لەژێر دەسەاڵتی خۆیاندا پارتی سیاسییان
لێدروستبكەن .لەماوەی ئەو چەند ساڵەدا ،هەشت پارتی تازەی هاوپشتیوانی
ئێرانی دامەزرانو حەوت پارتی تریش ،لەژێر دەسەاڵتی دەزگای هەواڵگری
ناوەندی پاكستاندا ( )ISIدروستبوون.
لێكچونی كولتوری ،ئێرانی كردبووە شوێنێكی رسوشتی بۆ ئەوانەی وەك
ئێمە لەرۆژئاوای ئەفغانستانەوە هەڵهاتبوون .یەكێك لەزمانە فەرمییەكانی
شارەكەمان لە ئەفغانستان ،بریتی بوو لە(داری) ،شێوەزارێكی زمانی فارسییەو
زمانێكی نەتەوەیی ئێرانە .هەركات ئەفغانییەك لەسنوری واڵتەكەی بچوبایەتە
ئێران ،ئەوا گوزەراندنی ژیان لەدەرەوەی كامپە مەترسیدارو قەرەباڵغەكاندا
بەبێ رەزامەندی حكومەت بەهەموو شێوەیەك قەدەغە بوو .لەكامپەكانی
زاهیدان ،رۆشنبیرە دژە ئوسوڵگەراكانی وەك باوكم كرابوونە ئامانجو دەكوژران،
لەبەر ئەو پاساوە ئەو بەبێدەنگی لەشارۆچكەكەداو لەتاكە ژورێكی خانویەكی
كرێدا لەگەڵ هاوڕێكانیدا دەژیاو دواجاریش هەمومان چوینە الی ئەو.
من خۆم ئەو كاتەم لەبیر نییە ،بەاڵم لەسااڵنی دواییدا ،زۆرجار دایكم
چیرۆكی یەكگرتنەوەی لەگەڵ باوكمدا لە زاهیدان بۆ دەگێڕاینەوە .كاتێك
پێیخستە ناو ژورەكەوە ،وەك ئەوە وابوو هەموو بیناكە پڕبێت لەڕووناكی.
دایكم وتی ،بینینەوەی باوكت وەك پەرجوی زیندوبوونەوەی وابوو لەپێش
چاوی خۆیدا.
هێشتا زۆر منداڵ بووم ،تەنها چوار ساڵم بوو ،لەبەرئەوە نەمدەزانی ئەو
پیاوە یەك القە باوكم بوو .یەكەمجار ،نەمهێشت باوەشم پێدابكات و ماچم
بكات .هەست و سۆزم زیاتر بۆ مامم دەجواڵ ،هەروەك راهاتبووم پێیبڵێم
«باوكە» .هێشتا نەمدەزانی چەند بەختەوەرم ،كە باوكم مابوو ،وەك ئەو
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هەزارەها منداڵە ئەفغانیانە نەبووم ،كە لەو دەساڵەی جەنگدا بێباوك كەوتن.
باوكم زۆر هەوڵیدا سەرنجو خۆشەویستم بەالی خۆیدا رابكێشێت .لەو
نزیكانە بازاڕێكی لێبوو لەگەڵ مێزێكی ساردەمەنی فرۆش ،كە بەموەلیدەیەكی
دەنگ زل ساردكەرەوەكەی ئیشپێدەكرد .زۆرج��ار پێش ژەمەخواردنەكان
دەیانناردم بۆ بازاڕەكە بۆ نانكڕینو باوكیشم كەمێك پارەی زیاتری دەدامێ ،تا
لەكاتی گەڕانەوەدا ئایسكرێم بۆخۆم بكڕم .ئەمە خۆشییەكی زۆر بوو بەالمەوە
و تا ئەمڕۆش ئایسكرێم بیرەوەرییە خۆشەكانم بۆ دەگێڕێتەوە.
هەندێكجار ،حەزی زۆرم بۆ ئایسكرێم توشی گرفتی دەكردم .جارێكیان بۆ
نانی ئێوارە میوامنان هەبوو ،منیش كەمێك پێش نانخواردن نێردرام تا نان بهێنم.
بەڕوونی و رەوانی پێموترا« :خێرا بێیتەوە .بۆ ئایسكرێم كڕین نەوەستیت»،
بەاڵم نەمتوانی ئایسكرێم نەكڕم .نەك هەر بۆ ئایسكرێم كڕین دواكەوتم ،بەڵكو
كاتێك خەریكی خواردنی بووم ،لەگەڵ هەندێك منداڵیشدا كەومتە قسەكردن.
كاتێك گەڕامەوە ،هەموویان بێزاربوون .زانیم كە منداڵێكی چەند ناگوێڕایەڵ
بووم ،لەگەڵ ئەوەشدا باوكم هیچ قسەیەكی پێنەوتم.
وردە وردە تێگەیشتم و زانیم باوكی راستەقینەم كێیە .یەكەمجار پێیوتم،
كە زانی ئیرت بە باوكی خۆمم داناوە ئەو كاتەبوو ،كە گوێی لێبوو لەبەرخۆمەوە
گۆرانییەكم دەوت« ،باوكم تەنها یەك قاچی هەیە ،باوكم تەنها یەك قاچی
هەیە» .بێگومان ئەوە شیعر نەبوو ،بەاڵم باوكم شاگەشكە بوو ،كە گوێی لەو
گۆرانییەم بوو.
بەردەوام خوشك و برام بۆ زیاد دەبوو ،ئیرت باوكیشم نەیدەتوانی بژێوی
ژیامنان بە باشی دابینبكات ،سەرەڕای ئەوەی خوێندەوارێكی باشو ئیشكەرێكی
چاك بوو .ئیشێكی وەها نەبوو خەرجیامن دەربهێنێت .لە فەرەح ،لەگەڵ ئەوەی
دەوڵەمەند نەبووین ،بەاڵم هەژاریش نەبووین .وەلێ ئەو كات ،لەگەڵ ئەو
هەزارەها خێزانە ئەفغانییە دەربەدەرانەدا ،توشی بارودۆخی سەخت بووین.
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بە گشتی ئەفغانییەكان لەالیەن حكومەتی ئێرانەوە وەك مرۆڤی پلەدوو
مامەڵەیان لەگەڵ دەكرا .پاسەوانەكانی كامپەكە پێیاندەوتین «چەپەڵ»و
بەزۆر قورسرتین ئیشامن پێدەكرا لەبەرامبەر بڕە پارەیەكی كەمدا .مەالكانی
ئێران تەنها لەگەڵ ئەو ئەفغانیانە دۆستایەتییان هەبوو ،كە سەر بە هەشت
پارتە فەندەمێنتاڵیستە داردەستەكەی خۆیان بوون .دواتر یەكیانگرت و بوونە
«پارتی وەحدەت» یان «پارتی یەكگرتوو» ،هەندێك لە وەزیرەكان و زۆرێك
لەبەرپرسەكانی حكومەتەكەی حامید كارزای ،بۆ منونە كەریم خەلیلی سەر بەم
پارتەن .بە هۆی كردەی خوێنمژانەی پارتی وەحدەت لەجەنگی ناوخۆی ساڵی
 1992تا  ،1996دەبێت ئەم پیاوانە لێپێچینەوەی تایبەتیان لەسەر ئەو كردەوانە
لەگەڵدا بكرێت.
ئەم گروپانە لەكامپەكاندا دەسەاڵتی تەواویان هەبوو بۆ ب��ەزۆر بە
سەربازكردن ،تیرۆركردنو لەناوبردنی نەیارەكانیان .لەڕاستیدا لەبەر ئەم
هۆكارانە ،بۆ ئێمە سەالمەترت بوو لە زاهیدان بژین ،نەوەك ترسی گرتندابین
لەالیەن پۆلیسەوە ،تا دواتر بۆ یەكێك لەخانە ترسناكەكانی راگرتن بگوازرێینەوە.
ئەم خانانە هاوشێوەی ئۆردوگا زۆرەملێكان واب��وون ،بۆ سوككردنی
ئەفغانییەكا ن و شكاندنی شكۆمەندیی نەتەوەییان دروستكرابوون .راگیراوەكان
توشی ئەشكەنجە ،دیپۆرتكردنەوە و شتی خراپرتیش دەبوونەوە .هەندێك
لەخانەكانی راگرتن /دیپۆرتكردنەوە بریتی بوون لە (تال ئی سی ،ئەسكەر
ئاباد ،سەفید سانگ) .خراپرتین جۆری مامەڵە لەگەڵ پەنابەرە ئەفغانییەكان لە
ئێران لەساڵی 1998دا بوو ،ئەویش رەشەكوژی كامپی سەفید سانگ بوو ،ئەو
رووداوە زۆر كەس نایزانێت .دوای ئەوەی راگیراوەكان لەبەر خراپی بارودۆخیان
پەشێوییان خستەوە و هەوڵی هەڵهاتنیاندا ،زیاتر لەشەست كەسیان لێكوژرا،
هەندێكیان بەدەستدڕێژی هێلیكۆپتەر مردن.
بۆ ماوەی چوار ساڵ وەك ئاوارە لە ئێران ژیاین .دوای ساڵێك لەبارودۆخی
32

مەالالی جۆیا

سەخت ،بەاڵم ئاسودە لە زاهیدان ،لەبەر هۆكاری ئابوری ناچاربووین سەدەها
میل بەرەو باكور بڕۆین بۆ ئەو شوێنانەی كەمرت حەزیان بەمیوانداری دەكرد،
بۆ كامپی خونوك بوزغەلە .لەوكاتەدا نزیكەی هەشتاو پێنج هەزار ئەفغانی
ئاخرنابوونە كامپە پیسو پۆخڵە جەنجاڵەكانەوە ،لەسنوری بیابانی شاری
بیرجەند-دا .جیهان ئەم ناوچەیە دەناسێت بەهۆی فەرشە قەشەنگەكانیو
مێژووەكەی وەك خاڵێكی گرنگی (رێڕەوی ئاوریشم)*ی بەناوبانگەوە ،بەاڵم
ئێمە بەشێوەیەكی تر ئاشنای ئەو شوێنەبووین ،تێیدا فەرامۆشو لەبیركرابووین
و لەبەر گەرمای رۆژدا برژابووین ،شەوانیش لەسەرماندا هەڵدەلەرزین.
خانووەكانی كامپەكە بەپەلەپڕوسكێ ،لەقوڕو خشت بەڕیز دروستكرابوون
و زێرابەكانیشیان لەدەرەوە بوو .زۆربەی خانووەكان دەرگای رێكوپێكیان نەبوو،
شەوانیش ترسناك بوو .چەند رووداوێكی تۆقێنەر روویاندابوو كاتێك رێوی،
گورگ ،گیانەوەری كێوی تر دەهاتنە ناو كامپەكەوە و پەالماری خەڵكیان دەدا
و منداڵی ساوایان دەكوشت ،لەو كاتەی لەخەودا بوون .هەرگیز بیرمناچێتەوە،
كە دایكم ئامۆژگاری دەكردین ئەگەر خەبەرمان ب��ووەوە و ئاژەڵێكامن
لەكوخەكەماندا بینی چۆن هاواربكەین و داوای یارمەتیبكەین .تەنانەت
دەستبەندێكی بە خوشكە تازە لەدایكبووەكەمەوە بەستبووەوە ،بەجۆرێك
ئەگەر هەر شتێك بەسەر كۆرپەكەدا بهاتایە ،خەبەری دەكردەوە.
ئەوەی لەم مەترسی و كەموكوڕییانە خراپرتبوو ،نەبوونی قوتابخانە بوو لەو
كامپانەدا .منداڵە ئەفغانییەكان رێگەیان پێنەدەدرا بچنە قوتابخانە ئێرانییەكانو
مافیان نەبوو سیستمی پەروەردەو خوێندنی خۆیان لەكامپەكە دا دامبەزرێنن.
ئەمەش جێی قبوڵ نەبوو لەالیەن خێزانەكە م و بەتایبەتیش باوكم ،كە زۆر
بڕوای بەگرنگی خوێندن هەبوو ،بەتایبەتی بۆ كچان .لەوكاتەدا تەمەنم حەوت
ساڵ بوو ،كە لەقوتابخانە دواكەوتبووم .لەبەرئەوە ،باوكمو دایكم هەموومانی
كۆكردەوە و ماڵئاواییامن لە ئێران كرد.
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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بەشی دووەم
گەورەبوون لە پاكستان
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ئەو گەشتەی لە ئێرانەوە بۆ پاكستان بە پاسێكی گ��ەورەی شڕوپڕ
ئەنجامامندا ،دوو رۆژی خایاند .من زۆر منداڵ بوومو لەزۆربەی گەشتەكەدا
نوستبووم .رێگەیەكی زۆر سەختو پڕ مەترسی بوو ،دزو جەردەی ئێجگار زۆری
لێبوو .خێزانەكەمو پەنابەرە ئەفغانییەكانی تر ،زۆر لەپۆلیسی ئێرانی دەترسان،
چونكە ئەگەر بیانویستایە دەیانتوانی رەوانەی گرتوخانە بەدناوەكامنان بكەین.
ئێمە لە (كوێتا) جێگیربووین ،گەورە شاری پارێزگای (بلوجستان)ەو
ناوچەیەكی شاخاوییە لەڕۆژئاوای پاكستاندا ،بەرامبەر سنوری پارێزگای
قەندەهاری ئەفغانستانە .كوێتا بە (باخچەی میوەی پاكستان) ناوی دەركردوە
و میلێك لەئاستی دەریاوە بەرزە ،بەزنجیرەیەك لوتكە چیا دەورەدراوە ،كە ناوی
زۆر خۆشیان هەیە ،وەك موردار و تاكەتو .كوێتا شارێكی سەرەكی و بەروبەر
ئاساییە ،هەرچەندە بەپێی پێوەرەكانی پاكستان هێندەش گەورە نییە .ئەو كاتەی
ئێمە لەوێ دەژیاین ژمارەی دانیشتوانی رەنگ بوو لەملیۆنێك كەس كەمرت بێت.
ئەو جارەیان لەكامپی پەنابەراندا نەدەژیاینو خانویەكی بچكۆالنەی هەرزامنان
بەكرێگرت ،باوكیشم ئیشی جۆراوجۆری دەكرد .لەو سااڵنەدا ،زۆربەی پەنابەرە
ئەفغانییەكانی ناو پاكستان ،یان لە كوێتا نیشتەجێبوون ،یاخود لە پیشاوەر،
بەاڵم كوێتا بۆ چاالكوانە دیموكراتخوازەكانی وەك باوكم سەالمەترت بوو.
دوای ماوەیەكی كەم لەگەیشتنامن بە پاكستان ،بۆ یەكەمجار چوومە
قوتابخانە .یەكێك لەو هۆكارانەی وای لەخێزانەكەم كرد كوێتا هەڵبژێرێت بۆ
نیشتەجێبوون ،ئامادەگی قوتابخانەیەك بوو بەناوی قوتابخانەی وەتەن ،شایانی
باسە لەنێو چاالكوانە دیموكراتخوازەكاندا ،ناوبانگێكی باشی هەبوو .ئەوە تاكە
قوتابخانە بوو بۆ پەنابەرە ئەفغانییەكان لەو ناوچەیەدا ،كە كچانیش دەیانتوانی
تێدا بخوێنن .قوتابخانەكە بەشی كوڕانو كچانی هەبوو ،سەدەها منداڵ
تیادا دەیانخوێند .بەهۆی پشتیوانیو هاوكاری دارایی رێكخراوێكی نهێنییەوە
بەڕێوەدەبرا بەناوی (( )RAWAكۆمەڵەی شۆڕشگێڕی ژنانی ئەفغانستان)،
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لەكۆتایی سااڵنی 1970كاندا دام��ەزرا بۆ داكۆكیكردن لەمافەكانی ژنانو
یارمەتیدانی شۆڕش دژی داگیركردنی ئەفغانستان لەالیەن سۆڤیەتەوە.
ئەوە قوتابخانەیەك بوو ،كە دەبوو لێیبمێنیتەوە—هیچ بژاردەیەك نەبوو تا
وەك قوتابییەكی قوتابخانەی ئاسایی بڕۆیتەوە بۆ ماڵەوە ،واتە دەبوایە بۆ ماوەیەكی
زۆر لەباوانم جیابوومایە .ئەمەش هەم الی من هەم دایكو باوكیشم زۆر سەخت
كەوتەوە ،بەاڵم بڕوایان وابوو گرنگ ئەوەیە باشرتین خوێندن دەستەبەربكەم.
بیرمە ئەوكاتەی دایكمو باوكم یەكەم رۆژی قوتابخانە بەجێیانهێشتم ،دەستمكرد
بەگریان .تەنها حەوت ساڵ بووم ،كاتێكی زۆر خەمناكو ترسێنەر بوو ،كە لە
دایك ،باوك و هەموو خوشك و براكانم دووربكەومەوە ،هەروەها زۆر خەمی
قژم بوو ،خەمی هەموو شتێكم بوو .لەوكاتەدا ئێجگار حەزم لەو قژە درێژە
ئەستورەم بوو ،كە بەسەر شامندا هاتبووە خوارەوە و زۆرم لەدایكم كرد بەڵێن لە
مامۆستاكان وەربگرێت ئاگایان لەقژم بێت.
وەختێكی جێگیربووم ،وانەكانم بەڕاستی بەالوە خۆشبوو .هەر لەسەرەتاوە
حەزم لەخوێندنەوەو نوسین بوو ،بەتایبەتیش شیعرو پەند ،ئەوانەی الم
سەرەنجڕاكێش بوون  ،لەبەرمدەكردنو بەدەنگی بەرز دەمخوێندنەوە.
هەرچەند ئەم قوتابخانەیە لەالیەن رێكخراوێكی سیاسییەوە پێداویستی بۆ
دابیندەكرا ،هەموو مامۆستاكان بڕوایانوابوو ،كە منداڵەكان دەبێت ژیانی
منداڵێتی خۆیان بژین .هەموو وانە ئەكادیمییەكامنان دەخوێند ،هاوكات وەك
منداڵ كاتی یاریكردنیشامن بۆ تەرخانكرابوو.
مامۆستاكان بە زۆری هەوڵیاندەدا خەمو خەفەتی گیروگرفتە سیاسییەكانی
ئەفغانستان نەدەن بەگوێی ئەو منداڵە بچوكانەدا ،فێری چەند راستییەكی
بنچینەییان دەكردین ،دەربارەی ژنێك بەناوی (مینا) ،دامەزرێنەری نەبەردی
رێكخراوی ( )RAWAبوو ،زانكۆی ئەفغانستانی تەواوكردبوو ،پاشان خۆی بۆ
كاروچاالكی كۆمەاڵیەتی یەكالكردبوویەوە.
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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رۆژێكیان مامۆستاكەمان هەموومانی ب��رد بۆ هۆڵی س��ەرەك��ی ،بۆ
كۆبونەوەیەكی تایبەتی .هەمووان زۆر خۆشحاڵ بووین ،خوازیاربووین بزانین
بۆنەكە چییە؟ پاشان مامۆستا میوانێكی پێناساندین ،كە هاتبوو قسەمان بۆ بكات،
ئەویش مینا بوو .بڕوام نەدەكرد ئەو كەسایەتییە ناودارە لەوێ بێت .لەپێشامندا
وەستابوو .هەرگیز ئەو كەسە نەبوو ،كە بەخەیاڵی خۆم وێنامكردبوو ،بەڵكو ئەو
كەسێكی زۆر جوانو گەنج بوو .مینا لە قسەكانیدا ،گرنگی خوێندنی بۆ كچان
پێڕاگەیاندین .لە ئەفغانستانیش دەسەاڵتی فەندەمێنتاڵیستە توندڕەوەكان لە
بەهێزبووندا بوون ،بڕوایان وابوو دەبێت تەنها كوڕان بچنە قوتابخانە.
دواتر ،مینا لەگەڵ قوتابییەكان دانیشت ،زۆر بەسۆزەوە قسەی بۆ كردین
و پرسیاری ئەوەی دەكرد ،داخۆ وانەكامنان بەخۆشی بەسەردەبەین و ئاخۆ
مامۆستاكامنان بەدڵە یان نا .شیرینی بۆ هێنابووینو زۆر بەتایبەتی بەخێرهاتنی
ئەوانەی كرد ،كە لەقوتابخانەكەدا تازەبوون .ئەوكاتە زۆر شەرمن بووم ،كاتێك
قسەی لەگەڵ هەندێك لەهاوپۆلەكامندا دەكرد من بەبێدەنگی دانیشتبووم.
لەناكاو روویكردە من و وتی قژت چەند جوانە .ئەمە لەقاوغەكەی خۆم
هێنامیەدەرێ .لەوەاڵمدا وتم« ،سوپاست دەكەم» ،پاشان چەند قسەیەكی
ترمانكرد .بیرم نایە باسی چیامنكرد ،بەاڵم هەرگیز بیرمەندییەكەیم لەیادناچێت.
ساڵی  ،1978دوای چەند ساڵێكی كەم لەو یەكرتبینینە ،مینا بووە شەهیدێكی
تری رێگەی رزگاری ژنانی ئەفغانی .تەمەنی تەنها سی ساڵ بوو كاتێك لە كوێتا
رفێرناو پاشان كوژرا .لە كوێتا ئاسەواری نەماو دوای شەش مانگ دووكەس
لەبكوژەكانی دەستگیركرانو دانیان نا بەتاوانەكانیانداو ئەو شوێنەیان ئاشكرا
كرد ،كە بەپەلە الشەكەیان تێدا شاردبووەوە .دەوترێت كوشتنەكەی لەسەر
دەستی فەندەمێنتاڵیستەكان بووبێت ،واتە پارتەكەی گوڵبەدین حیكمەتیار
هاوكاری كردبن و بەپشتیوانی ( ، )KHADكە لقێكی ئەفغانی دەزگای ئاسایشی
سۆڤیەت ( )KGBبوو ،ئەنجامدرابێت .ئەمە ئەو بەڵگانە بوون ،كە ئەو دوو
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پیاوەی لە پاكستان دەستگیركران بەر لەسێدارەدان ،ئاشكرایانكرد .خوێنی مینا
تا ئەمڕۆ جۆشوخرۆش بە خەبات و تێكۆشانی هەموو ژنانی ئەفغانی دەدات.
گەرچی منداڵێكی بچوكیش بووم ،زۆر خۆشحاڵم بەوەی دەرفەتێكم بۆ رەخسا
لەنزیكەوە بیبینم .ئەو الی من وەك هاندەرو بزوێنەرێك لەژیامندا دەمێنێتەوە.
زۆرجار دوژمنەكانم بانگەشەی ئەوە دەكەن ،من ئەندامی ()RAWAم.
دواجار ،سەدان و بگرە هەزاران منداڵی ئەفغانی لەقوتابخانەكانی سەر بە
(-)RAWAدا لە پاكستان فێری خوێندەواری كراون ،وەل ێ ئەمە مانای ئەوە
نییە هەموویان ،كە گەورە بوون دەبنە چاالكوانی ئەو رێكخراوە .من كەسێكی
سەربەخۆم ،بەاڵم شەرم نامگرێت بڵێم زۆرێك لەهەمان بیروباوەڕی ئەوانم
هەیە .هەركات بڕیارمدا لەچوارچێوەی رێكخراوێكدا كاربكەم ،كە ببێتە مایەی
زیاتر كارابوونم ،ئەوا بێدودڵی پەیوەندی بە (-)RAWAوە دەكەم .ئەوان
گروپێكن وا لەژنانی ئەفغانی دەكەن ،هەست بە گەورەییو سەربەرزی خۆیان
بكەن ،من لە خەبات و كۆششی بێوچانی ئەوانەوە ،لەپێناو مافەكانی ژنان و
دیموكراسیدا ،گەلێ شت فێربووم.
لەقوتابخانەكەدا ،هەموو مانگێك بۆمان هەبوو دووجار بڕۆینەوە ماڵەوە و
سەردانی خێزانەكەمان بكەین .بیرەوەرییەكی زۆر خۆشم هەیە لەگەڵ یەكێك
لەو شۆفێرانەی ،كە دەیگەیاندینەوە ماڵەوە .پێامندەوت (مامە سەعید) .پیاوێكی
بەسۆز و میهرەبان بوو ،لەقوتابخانەكەماندا وەك خۆبەخشێك كاریدەكرد و
هەرزو الی بوومە كەسێكی خۆشەویست .كاتێك لەگەڵیدا سەردەكەوتین،
هەمیشە دەمویست لەپێشەوە دابنیشم .زۆرج��ار چكلێت و شیرینی بۆ
دەهێناین ،قسەو نوكتەی خۆشی بۆ دەگێڕاینەوە و دەیخستینەپێكەنین .زۆر
بەداخەوە ،دواتر ئەم پیاوە ئازیزەش لەالیەن توندڕەوە ئوسوڵگەراكانەوە كوژرا.
هاوشێوەی ئەم دوو رووداوە كارەساتبارە لەداهاتوشدا ئەگەری رودانیان
هەبوو ،بەاڵم ژیانم لەو قوتابخانەیەدا كاتێكی خۆشی گەورەبوون ،ئاشنابوون و
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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فێربوون بوو .لەگەڵ ئەوەشدا یەك بیرەوەری زۆر ناخۆش (تەنانەت هەژێنەر)
م لەو قوتابخانەیە هەیە .رۆژێكیان پێیانوتم دەبێت قژە درێژە جوانەكەم ببڕم،
ئیدی هۆشم الی خۆم نەما .هەوڵمدا رابكەم ،بەاڵم مامۆستاكان گرمتیان ،هەموو
پرچە جوانەكەیان بۆ بڕیم .كاتێك لەئاوێنەكەدا تەماشای خۆمم كرد بەقژبڕاوی،
دەستمكرد بە گریان و ژیرنەدەبوومەوە .مامۆستاكان هێند دڵڕەق نەبوون،
بەاڵم لەبەرئەوەی رشك و ئەسپێ لەسەری قوتابییەكانی دابوو ،دەبوایە قژی
هەمووان ببڕن ،تا بەر بەزیاتر باڵوبوونەوەی بگرن .رەنگە من بەختەوەریش
بووبم بەوەی بەقژبڕینێك رزگارم بوو ،نەك بە تاشینی سەرلەبەری.
لەو چەند ساڵەی لە پاكستان ماینەوە ،لەبەر بارودۆخی كاركردنی باوكم،
چەند جێگۆڕكێیەكامن كرد .یەكەمجار لەكوێتا ماینەوە ،پاشان لەشاری (الهۆر)،
باكوری رۆژهەاڵتی پاكستانو لەنزیك سنوری هیندستان ژیاین .دواترو دواجار،
لەكامپە گەورەكانی پەنابەرانی ئەفغانی لەدەوروبەری پیشاوەر لەباكوری
رۆژئاوای پاكستان گیرساینەوە.
پیشاوەر كەمێك لە سنوری ئەفغانستانەوە دوورە و لە (رێڕەوی خیبەر)
ی بەناوبانگەوە نزیكەی  150میل لە كابولەوە دوورە ،لەبەرئەوە بەالی زۆرێك
لەپەنابەرەكانەوە ،كۆبوونەوە لەو شوێنەدا ئاسایی بوو .كامپە پەرشو باڵوەكانی
ئەم ناوچەیە ،ببوونە النەی سەدان هەزار ئەفغانی هەڵهاتوو لەجەنگی
واڵتەكەمان .هەندێك لەكامپە گەورەكان بریتیبوون لە حەرەكەت ،ئەكۆرا
خاتاك ،شامشەتو لەگەڵ جالۆزای .لەم سااڵنەی دواییدا حكومەتی پاكستان
دەستیكرد بەداخستنی زۆرێك لەو كامپانەی بۆ چەندین دەیە لێوان لێو بوون
لەئاوارەی ئەفغانی.
ئێمە لەكامپی (پاشایی)دا دەژی��ان ،بەڕێگەیەكی سەختو دژواردا،
نزیكەی نیو كاژێری دەخایاند ،تا دەگەشتیتە رێگای سەرەكی ،لەوێشەوە بۆ
كامپی حەرەكەت نیو كاژێری دیكە دوور هەڵكەوتبوو .كاتێك لەناوەڕاستی
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1980كاندا گەیشتینەجێ ،ئەم كامپانە زۆر جەنجاڵ بوونو جێی هیوا نەبوون.خێزانەكان بەناچاری دەبوایە لەكوخت و كوخی قوڕینەدا تێكرتنجاو بژین.
لەكامپەكەوە ،دووكەڵی رەشی كارگەكانی خشت دروستكردنی ئەو نزیكانەمان
دەبینی ،زۆرێك لە پیاوانو ژمارەیەكیش لەمندااڵن بۆ چەندین كاژێر رۆژانە
كاری زۆر دژواریان تێدا دەكرد .ئەو دەمە كاتێكی سەختبوو بۆ خێزانەكەم،
سەرباری ئەوەی گوزەرانی ئێمە لەزۆرێكیشیان باشرتبوو .خۆراك ،ئیش و كار
زۆر دەگمەن بوو .زۆرێك لەپەنابەرەكان بەدەست گرفتی تەندروستییەوە
دەیاننااڵند ،هەڵبەت پەیوەندی بە بەدخۆراكییەوە هەبوو .بیرەوەری ئێجگار
تاڵی منداڵە رەش و رووت و لەڕو الوازەكانم لەیادە ،كە لەئامێزی دایكی
بێدەرەتانیاندا بێناز كەوتبوون.
زۆربەی كامپەكانی دەوروبەری پیشاوەر ،لەالیەن پارتە ئوسوڵگەراكانەوە
شیرازەكرابوونو دەزگای هەواڵگری پاكستان هاوكاریدەكردن .پارتی گوڵبەدینی
حیكمەتیاری بەدناو لەكامپەكانی شامشەتو ،وارساك گرتوخانەی تایبەتی خۆیان
هەبوو ،تیایاندا زۆرێك لەچاالكوانە دیموكراتخوازەكانیان دامركاندبوویەوە.
ئەو كامپانەی لەالیەن سێ گروپەكەی موجاهیدینەوە بەڕێوەدەبران
باشرتبوون و نەختێك سەالمەترتبوون .خۆشبەختانە ،كامپی پاشایی یەكێك بوو
لەوانە .ئەویش لەالیەن گروپی (جەبهەی نەجات)-ەوە دامەزرا بوو ،لەالیەن
سەبغەتواڵ موجەدییەوە سەرپەرەشتی دەكرا .ئەنجومەنی گروپەكە كۆمەڵێك
ئەفغانی بیركراوەی تێدابوو .لەگەڵ ئەوەی كامپەكە بەناوی نەتەوەی پاشاییەوە
ناونرابوو ،كە كەمینەن لە ئەفغانستان ،بەاڵم ژمارەیەك نەتەوە و هۆزی دیكەش
بەخۆشیو ئاشتەواییەوە شانبەشانی یەكرتی دەژیان .لەماوەی سااڵنی 1980كاندا،
دانیشتوانی كامپی پاشایی ،هەندێكیان بۆ پارێزگاری خۆیان چەكداربوون،
بەرپەچی هێرشو هەڕەشەكانی باندە ئوسوڵگەراكانیان دایەوە ،چون ئەو رێگە
پێشكەوتووەی بەڕێوەبردنی كامپەكەیان پێخۆش نەبوو .لەهەمووی گرنگرت ئەوە
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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بوو ،كامپی پاشایی قوتابخانەی لێبوو لەالیەن خەڵكی رۆشنبیرەوە بەڕێوەدەبرا.
لەوكاتەدا ،لەزۆربەی كامپەكانی تردا ،تەنها قوتابخانەی كوڕان هەبوو ،تیادا
قوتابییەكان بەبیروڕای توندو میلیشیایی ئیسالمی گۆشدەكران .زۆربەی
قوتابخانەكان لەالیەن عەرەبستانی سعودییەوە فەند دەكرانو زۆرجاریش ئەو
قوتابخانانە تاكە بژاردەی كوڕە ئەفغانییەكان بوون .منداڵە بێ دایكو باوكەكان
دەستبەجێ رەوانەی ئەو مەدرەسانە دەكران ،كە تەنها ئاشنایەتیان لەگەڵ
جیهادو كوێرباوەڕی توندا پەیدادەكرد .ئەمە ئەو شوێنە بوو ،كە پێیدەوترا
كارگەی تاڵیبان و تەواوی نەوەیەكی پەنابەرە ئەفغانییەكانی تێدا گەورەبوون.
وشەی (تاڵیب) واتە (قوتابی) ،گومان لەوەشدا نییە ،كە زۆربەی جەنگاوەرەكانی
تاڵیبان لەو مەدرەسانەو لەناوچەی پیشاوەر خوێندویانە و پەروەردەكراون.
بەمشێوەیە ئامادەگی بەرباڵوی فێربوونی فەندەمێنتاڵیستی لە پاكستاندا ،بووە
مایەی هێنانی تەنگ و چەڵەمە بۆ ئەفغانستان.
لەناوجەرگەی ئەم بارودۆخە سەختانەدا ،دایكو باوكامن شوێنێكیان بۆ
دۆزینەوە تیادا ئوستادی بیركراوەی هەبوون تا فێرمان بكەن .خۆم نەدەگرت
تا بەیانی دابێتو لەگەڵ خوشكو براكامندا بچم بۆ ئەو قوتابخانە خنجیلەیە.
كچانو كوڕان لەپۆلی جیادا دەیانخوێند ،بەاڵم هەمان پرۆگرامی خوێندمنان
هەبوو .بەدەر لەبیركاری ،كە هەرگیز بەالمەوە خۆش نەبووە ،لەهەموو
وانەكانی تردا زۆر باشبووم .جارێكی تر لە نوسین ،داڕشنتو خوێندنەوەدا
بەزمانی داری پلەی نایابم بەدەستدەهێنا .بیرمە كاتێك مامۆستاكەمان داوای
نوسینی داڕشتنێكی لێكردین دەربارەی ئازادی ،من چەند الپەڕەیەكم بۆ نوسی،
لەبەرئەوەی دەمزانی مانای فەرمانڕەوایی ئوسوڵگەراكان چیدەگەیەنێت
لەكامپەكانی دیكە و ئەفغانستان ،باسی مانای ئازادیم بۆ نوسیبوو ،كە بوونی
واڵتێكە تێیدا هەموو دانیشتووانەكەی مافی یەكسانیان هەیە بەژنانیشەوە.
لەماڵەوە یارمەتی خوشكو برا بچوكەكانم دەدا لەوانەكانیاندا.
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وەك قوتابی هەستامن نەدەكرد ئێمە چەندە بەختەوەربووین .بەڕوونی
بیرمە كاردانەوەی یەكێك لە مامۆستاكامنان چۆن بوو ،دوای ئەوەی هەندێك
سكااڵی ئەوەیانكرد ،گوایە لەدەست قوتابخانەو خوێندن بێزاربوون .وەاڵمەكەی
كتومت ئەمە بوو« :دەبێت بزانن ئەم هەلی خوێندنەی لەم سااڵنەدا بۆتان
رەخساوە ،باشرتین كاتی ژیانتان دەبێت».
ئێستا دەزانم قسەكانی تەواو لەجێی خۆیدابوو .ئاواتەخوازم هەموو
منداڵە ئەفغانییەكان ئەو هەلەیان بۆ بڕەخسایەو بەدەست زۆریی خوێندنو
قوتابخانەوە ماندوو ببوونایە.
هەروەها لەقوتابخانەكەماندا وانەی وەرزش بۆ كوڕانو كچانیش هەبوو،
من زۆر بەالمەوە خۆشبوو ،چونكە زۆر گورجوگۆڵ بووم .گۆڕەپانی قوتابخانەكە
بەدیوار دەورەدراب��وو ،ئەمە تاكە شوێنی یاریكردنی كچان بوو ،بەاڵم وەك
كوڕەكان رێگەمان پێنەدەدرا لەكامپەكەدا یاریبكەین .بەتایبەتی حەزم لەیاری
باسكەبوو .هەندێك لە دایكو باوكە ئەفغانییەكان رێگەیان بەكچەكانیان
نەدەدا یاریی وەرزشی بكەن ،لەبەرئەوەی وادانرابوو تەنها بۆ كوڕان گونجاو
بێت ،بەاڵم باوانی من رێگەیان بەكچەكانیان دەدا هاوشێوەی كوڕەكان
یاریبكەن .ژمارەیەكی ئێجگار زۆری كچە ئەفغانییەكان تەنها كاركردن دەزاننو
لەتەمەنێكی زۆر منداڵیەوە ملكەچو دەستەمۆ دەكرێن.
دایكوباوكم لەماڵەوە لەڕێی رادیۆیەكی مەوداكورتەوە ،یان ئەو پەنابەرە
تازانەی دەگەشتنە كامپەكان هەواڵی بەرەوپێشچوونەكانی جەنگیان وەردەگرت.
لەناوەڕاستی 1980-كاندا ،لەبەر زیادبوونی رقو كینەی گەلی ئەفغانستانو
بەهێزتربوونی بەرەنگاری ،یەكێتی سۆڤیەت بەرەو دۆڕاندنی جەنگەكە
دەڕۆیشت .لەوكاتەدا ژمارەیەك واڵتی دەرەكیش ،بەرچاوترینیان بریتیبوون لە
ئەمەریكا ،پاكستان ،ئێران و عەرەبستانی سعودی لەو جەنگو ملمالنێیەوە
گالن .ئەمەریكا هەوڵی بەكارهێنانی بەرەنگاربوونەوەی ئەفغانییەكانی دەدا،
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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تا دژی سۆڤیەت بجەنگن و خۆی ببێتە تاكە زلهێزی ناوچەكە ،هەروەها لەو
باوەڕەدام ئەمەریكا دەیەویست تۆڵەی خۆی ،لە یەكێتی سۆڤیەت بكاتەوە،
بەرامبەر شكستی ئەمەریكا لەجەنگی ڤێتنامدا .ئەمەریكا دەیویست دڵنیابێت
لەوەی سۆڤیەتیش لەم ڤێتنامەیاندا گیرۆدە دەبێت.
ساڵی  ،1985سی ئای ئەی ملیۆنەها دۆالری بۆ موچە و تفاقی سەربازی
تەرخانكرد و دەیدایە چەند گروپێكی بەرەنگاری ،كە لەالیەن هاوپەیامنە
ئسوڵگەراكانی دەزگ��ای هەواڵگری پاكستانەوە ( )ISIدەستەبژێركرابوون.
سەركردەكانی ئەم پارتانە ،سەردەستەی میلیشیاكانو كەسە توندڕەوە
ئاینییەكانی وەك ،گوڵبەدین حیكمەتیار ،عەبدول رەسول سەیف ،بورهانەدین
رەببانی و ئەحمەد شا مەسعود بوون .عەبدول عەلی مەزاری ،كەریم خەلیلی،
موحەمەد موحەقیق و شێخ ئاسیف موحسەنی سەركردەی گروپی هاوشێوە
بوونو لەالیەن ئێرانەوە پشتیوانی دەكران .الی واڵتانی بیانی گرنگ نەبوو،
كە ئەم سەركردانەی ناوی ئیسالمو جیهادیان ،لەالیەك بەمەبەستی هەاڵیسانی
جەنگ بەسەر گەلەكەی خۆیاندا ،لەالیەكی ترەوە بۆ چەوساندنەوەی ژنانی
ئەفغانی بەكاردەهێنا.
لەكۆتایی سااڵنی 1980-كاندا ،دواجار لەوەدەچوو ئازادی بەرەوپیرمان
بێت .سۆڤیەت لەهەوڵی باشكردنی دەرفەتەكانیاندا بوون ،بەالبردنی كارمڵو
جێپێگرتنەوەی بە موحەمەد نەجیبواڵ ،ئەویش داردەستێكی تری سۆڤیەت و
بەرپرسی پێشوی پۆلیسی هەواڵگری ئەفغانی ( )KHADبوو ،بەاڵم موجاهیدین
لەهەوڵی نزیكبوونەوە و پەالماردانی كابولدا بوون ،ساڵی  ،1989دواهەمین
سەربازی سۆڤیەت ئەفغانستانی جێهێشت ،بەاڵم یەكێتی سۆڤیەت بەردەوام
بوو لەپاڵپشتیكردنی نەجیبواڵو ئەویش لەپایتەخت مایەوە ،هەتا ئیمپراتۆری
سۆڤیەت رووخاو پارەی لەدەستدا نەما.
كاتێك بۆ دواجار میلیشیاكان لە28ی نیسانی 1992دا كابوڵیان گرتەدەست،
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لەرسوشتی دەسەاڵتیان تێگەیشتین .یەكەمجار خەڵكی ئاهەنگیان دەگێڕا ،بەاڵم
ئەوەندەی پێنەچوو هیواو ئاواتەكانیان بووە خۆڵەمێش ،كاتێك ئەم توندڕەوانە
سەملاندیان ،كە لەسۆڤیەت خراپرتن .سەرەتا دركامن نەكرد ،بەاڵم 28ی نیسان،
بووە رۆژێكی رەشی تر لەمێژووی واڵتەكەماندا ،هاوشێوەی بەروارە بەدناوەكەی
27ی نیسان ،كاتێك داردەستەكانی سۆڤیەت دەسەاڵتیان گرتەدەست.
هەرچەند بڕوام بە یەكێتی نەتەوەیی هەیە و حەزناكەم بەپاشخانی ئاینی
و نەژادییەوە ناو لەخەڵك بنێم ،بەاڵم پێویستە شتێك بزانین دەربارەی گروپە
جۆراوجۆرەكانی ئەفغانستان ،بۆئەوەی لەو رۆژە خوێناویانە تێبگەین ،كە
بەڕێوەبوون .لەسەدەی پانزەوە كاتێك ئەفغانستان لەكۆمەڵە زەوی و زارێكی
بچوكی دەرەبەگەكانەوە ،كرایە یەك واڵت ،لەوكاتەوە پێكهاتەیەكی تێكەڵبووە
لەگروپی نەژادیی .لەئێستادا دانیشتوانی ئەفغانستان بە  32ملیۆن كەس
دەخەمڵێرنێت ،پێكهاتوون لەنەتەوە جیاوازەكانی پەشتون ،تاجیكی ،هازار
و ئوزبەكی ،لەتەك ژمارەیەك گروپی بچووكی دیكە .هەردوو زمانی فەرمی
بریتین لەفارسی ،كە لەالیەن تاجیكییەكانەوە قسەی پێدەكرێت لەگەڵ زمانی
پەشتوو ،كە پەشتوونییەكان قسەی پێدەكەن ،لەمدیو و ئەودیوی سنوری نێوان
ئەفغانستان و پاكستان .بۆ چەندین سەدە ئەم نەتەوانە لەژێر یەك ئااڵدا
پێكەوە ژیان ،بەاڵم دوای ئەوەی میلیشیاكان چوونە ناو كابول ،ئەو یەكێتییە
هەڵوەشایەوە و لەناوچوو.
بۆ كەسانی دەرەكی تێگەشنت لەم بابەتە قورس دەكەوێتەوە ،بەاڵم خەڵكی
الی ئێمە موجاهیدن دابەشدەكات بەسەر دوو جۆردا :موجاهیدینی راستەقینەو
موجاهیدینی تاوانكار .لەسەرەتای جەنگی سۆڤیەت–ئەفغاندا ،زۆرینەی
ئەوانەی دژی هێزەكانی سۆڤیەت خەباتیاندەكرد ،بەخۆیان دەوت موجاهیدین،
یاخود بڵێین «جەنگاوەرانی پیرۆز» .ئەوانە هاوشێوەی باوكم ئەفغان
پەروەربوون و دژی داگیركارە سەركوتكارەكان یەكیانگرتبوو .كاتێك لەكۆتایدا
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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رژێمی نەجیبواڵ لە 28ی نیسانی 1992دا رووخا ،موجاهیدینە راستەقینەكان
چەكەكانیان دانا ،بەاڵم لەم ب��ەروارەدا توندڕەوەكانو ئەو گروپانەی برسی
دەسەاڵت بوون ،جەنگی ناوخۆیان هەڵگیرساند .ئەم تاوانكارانە لەئێستادا
پێیاندەوترێت جیهادییەكان ،تا لەموجاهیدە خاوەنشكۆكان جیابكرێنەوە.
لەگەڵ ئەوەی موجاهیدەكان دژی ئیمپراتۆرێكی بێباوەڕ دەجەنگان ،بەاڵم
راست نییە گەر بێژین ،تەنها لەبەر ئایینەكەیان شەڕیان كرد ،چونكە ئەمە
بابەتێكی كەسییە ،بەڵكو بۆ مافەكامنان دەجەنگان ،بۆئەوەی لەژێردەستەیی
بێگانە ئازاد ببین.
دوو ساڵ بەر لە ئێستا ،لەبەرنامەیەكی تەلەفزیۆنیدا لەگفتوگۆكردنی
بابەتێكدا بەشداربووم ،نوێنەرێكی پارتی جەماعەتی ئیسالمی رەببانییەكان
باسی لەوە كرد ،كە ئێمە «جەنگی روسییەكامنان لەبەر ئیسالمەتی كرد» ،بەاڵم
من راستمكردەوەو وتم« ،نەخێر ،جەنگی روسییەكامنان بۆ ئازادی كرد».
زۆری سەركردە سەرەكییە یاخیبووەكان سەر بەنەتەوە جیاوازەكان
بوون .لەحاڵێكدا دوژمنێكی هاوبەشیان هەبوو ،كەچی زۆرجار بەربەرەكانی
لەنێوانیاندا دروستدەبوو ،هەروەها لەالیەن -CIAیەوە پارەیان بۆ دەڕژا ،وەلێ
توانییان لە خوێنڕشنتو یەكرتبڕی خۆیان بەدووربگرن .سەرەڕای ئەوەش ،ئەوەی
گرنگە هەڵوێستەی لەسەر بكرێت ئەوەیە ،كە لەسااڵنی داگیركاری سۆڤیەتدا،
زۆرێك لەالیەنەكانی موجاهیدین لەسەر دەسەاڵت كەوتنە شە ڕ و هەندێكیشیان
هاوپەیامنێتی كاتییان لەگەڵ داردەستەكانی سۆڤیەت بەست لەبەر دەسەاڵتی
خۆیان .لەگەڵ نەمانی سۆڤیەت ،ئەم دەستەو تاقامنە جەنگێكی ناوخۆی
تەواویان هەڵگیرساند ،مەرامیان پارەو دەسەاڵت بوو ،وەك ئەو شەڕەی الی
ئێمە پێیدەوترێت شەڕە سەگ.
دەمێك سەربازەكانی نەجیبواڵ ئاشبەتاڵیان كرد ،سوپای حیكمەتیار،
پەشتوونی بوون ،لەگەڵ سوپای مەسعود ،تاجیكی بوون ،وەك چۆن گەلە
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سەگێك لەسەر پارچە ئێسقانێك دەكەینە شەڕ ،كەوتنە پێكهەڵپژان لەسەر
كۆنرتۆڵكردنی كابول .گوڵبەدین ل��ەدەرەوەی شار بوو ،هەزارەها موشەكی
بەسەر كابولی پایتەختدا باراند .عەبدول رەشید دۆستەمی ئوزبەكی دڕندە،
فەرماندەیەكی سەربازی بەهێزبوو لەڕژێمە كارتۆنییەكەی سۆڤیەتدا،
پەیوەندیكرد بە مەسعودەوەو تا ئەوكاتەی هەستیكرد بەرەو دۆڕاندن دەڕۆن،
پاشان الیەنەكەی گۆڕیو خۆی بەموجاهیدین راگەیاند .داڕشتەی ئەمجۆرە
هاوپەیامنێتیانە ،چەندینجار گۆڕانكاری بەسەردا هات ،تەنانەت پاش ماوەیەك
عەبدول رەشید دەستی خستە دەستی حیكمەتیاریشەوە .ئەو الیەنانەی
لەملمالنێدابوون ،شەڕەكەیان خزاندە ناو شاری كابولەوە ،لەكاتێكدا لەجەنگی
یەكێتی سۆڤیەتدا زیانی بەرنەكەوتبوو .سەردەمانێك ئەو شارە پایتەختێكی
زۆر قەشەنگ بوو ،لەجیهانەوە سەرنجی گەشتیارانی بەالی خۆیدا رادەكێشاو
پێیدەوترا «بووكی شارەكان» .سەردەستەی میلیشیاكانی تر لەهەوڵی پێكهێنانی
حكومەتێكی كاتیدا بوون ،بەناوی ئەنجومەنی جیهادی ئیسالمی ،لەالیەن
سەبغەتواڵ موجەددی سەركردایەتی دەكرا بۆ راگرتنی ئەو پاشاگەردانییە ،بەاڵم
شەڕ هەر پەرەیدەسەند .میلیشیاكانی دۆستەم ،سەیف ،مەسعود ،مەزاری و
حیكمەتیار شارەكەیان تااڵنكردو خەڵكەكەیان روتاندەوەو ژنانیان سەردەبڕیو
القەیاندەكردن .لەكۆتایدا تەنها لە كابول  -6580ه��ەزار كەسی بێتاوان
كوژران ،هەرچەند بەڵگەیەكی فەرمی دروست نییە ،تاوەكو ژمارەی تەواوی
قوربانییەكان بخاتەڕوو .بە گوێرەی نەتەوە یەكگرتووەكان زیاتر لە 90%ی
شارەكە خاپووربوو .دواجاریش مەسعودو رەببانی هاوەڵە تاجیكییەكەی،
هەوڵیاندا دەسەاڵتیان بخەنەگەڕ بۆ هێنانەئارای حكومەتێكی بەناو ناوەندی،
بەاڵم لەڕاستیدا واڵتەكە بۆ دەرەبەگایەتی پارچە پارچە ببوو ،چیرت لەالیەن
زۆردارو جەردە ركابەرەكانەوە فەرمانڕەوایی دەكرا.
لەو ماوەیەدا ،ئەو دەستەو تاقامنە ،پێكهەڵپژانی نەتەوەكانیان لەواڵتدا
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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بەسەر تیادا كەسە هەرە بێتاوانەكان و بەدبەختەكانی ئەو نەتەوانە ،زۆرترین
ناهەمواری و ئازاریان چەشت .ئەمڕۆش ئەم پارتانە چەند ناحەزبن الی
پارتەكانی تر ،الی نەتەوەكانی خۆشیان بەهەمان ئەندازە قێزەونن.
بەداخەوە دوای رۆیشتنی سۆڤیەت ،راگەیاندنەكانی جیهان ،چاویان لەسەر
ئەفغانستان هەڵگرتو ژمارەیەكی زۆر لەو تاوانانەی لەو سااڵنەدا ئەنجامدران،
باش نەكراونەتە بەڵگەو بگرە هەر نەزانراون .یەكێك لەكارەساتە هەر گەورەكان،
رەشەكوژی هازارەكانو القەكردنی ژنان بوو لەگەڕەكی ئەفشاری كابول،
كە لەالیەن رێكخراوی چاودێری مافەكانی مرۆڤەوە راپۆرتی لەسەر درابوو.
ئەو گەلەكوژییە لە 11ی شوباتی ساڵی 1993دا لەالیەن هێزەكانی سەیف،
مەسعودو ئەوانی ترەوە دەستیپێكرد ،دوای شەڕو پێكدادانیان لەگەڵ هێزەكانی
مەزاری .لەماوەی چەند رۆژێكدا ،هێزە چەكدارەكانی مەزاری دوای ئەوەی
سەدەها كەسی بێتاوانو داماو لە ئەفشەر گیانیان لەدەستدا ،پاشەكشەیان كرد.
هەنوكەشی لەسەر بێت ئەو ناوچەیە لەبارودۆخێكی ناهەمواردایە.
ساڵی  ،1992بۆ ماوەیەكی كەم خێزانەكەم گەڕایەوە بۆ فەرەح .ئەوكاتە
چ��واردە ساڵبووم ،بیرەوەرییەكانی ئەو چەند مانگەم تۆقێنەرن .لەگەڵ
ئەوەی زۆربەی كاولكارییەكە لە كابول روویدا ،بەاڵم تەنانەت لە فەرەحیش
پاشاگەردانیو شەڕی نێوان پارتە جۆراوجۆرە موجاهیدەكان لەئارادا بوو.
ئیسامعیل خان ،خۆی بەئەمیری هیرات دانابوو ،هێزەكانیشی دەسەاڵتیان
بەسەر پارێزگاكانی ئەو دەوروبەرەدا سەپاندبوو ،لەوانە پارێزگای فەرەح.
خێزانەكەم لەگەڵ ماڵی مامە باباك گەڕانەوە ،رەوشەكە هێندە خراپ بوو،
بەدەگمەن دەمانتوانی لەماڵەكامنان بێینە دەرەوە .لەشەقامەكاندا پاشاگەردانی
بوو .كچان لەالیەن چەتە بەرەاڵكانەوە دەڕفێرنانو القەدەكرانو دەكوژران.
تەنانەت لەماڵەكانی خۆشامندا هەستامن بەسەالمەتی نەدەكرد .شەوان،
جەنگاوەرە چەكدارەكانی گروپە موجاهیدینە تاوانكارەكان ،هەڵیاندەكوتایە
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سەر ماڵی خەڵك .كاتێك ئەم هێزانە دەهاتنە شارەكانەوە ،لە ژوری نوستندا
كلیلامن لەسەر دەدراو گڵۆپامن لێدەكوژێرنایەوە ،پێامندەوترا نقەمان لێوە
نەیەت .تۆقیبووینو نەشامندەوێرا دەنگبكەین ،لەبەرئەوەی پیاوەكان هاتو
هاواریان دەكردو شتی ئەو ماڵەیان بەسەر یەكدا دەداو هەرچییەكیان بەدڵبوایە
دەیانپێچایەوەو دەیانربد.
نەمانتوانی لە ف��ەرەح مبێنینەوە ،ماوەیەكی زۆری��ش بوو لەكامپی
پەنابەرانی پاشایی لە پاكستان گەڕابووینەوە .جەنگی سۆڤیەت نزیكەی پێنج
ملیۆن ئەفغانی ئاوارەی كامپەكان كرد ،دوای گەڕانەوەشامن بەهۆی شەڕی
موجاهیدەكانەوە لەوێ گیرمانخوارد .كامپەكان بەهاتنی پەنابەری تازە زیاتر
تێكرتنجابوون ،بە تایبەتی ئەو كەسانەی كابولی پایتەختیان بەجێدەهێشت.
حكومەتی پاكستانیش كە لەجەنگی سۆڤیەتدا پێشوازی لە پەنابەرەكان
دەكرد ،ئەمجارەیان پەڕینەوەی خەڵكیان لەسنورەكانەوە ئێجگار سەختكردبوو.
زۆرێكیان لەناوخۆی واڵتدا ،بوونە ئاوارەو بەناچاری لە ئەفغانستان كامپیان
دروستكرد.
زۆربەی گەالنی رۆژئاوا بڕوایان پێهێرناوە گوایە دڕندەیی ،توندوتیژیو
سەركوتكاری توند دژی ژنان لە ئەفغانستاندا لەگەڵ رژێمی تاڵیباندا سەریهەڵدا،
بەاڵم ئەمە درۆیەكی شاخدارەو زیاتر خۆڵكردنە چاوی جیهانە ،لەالیەن ئەو
زۆرداران��ەی زاڵن لەو حكومەتەی ئەمەریكا پاڵپشتیدەكات و پێیدەوترێت
حكومەتە دیموكراتەكەی حامید كارزای .لەڕاستیدا هەندێك لەخراپرتین ئەو
زەبرو زەنگانەی لەم سااڵنەی دوایی شەڕی ناوخۆدا ئەنجامدران ،لەالیەن ئەو
پیاوانەوە بوو ،كە ئێستا دەسەاڵتدارن.
ژنو منداڵ یەكەمین قوربانی دەستی شەڕی ناوخۆ بوون .لەژێر ناوی
ئیسالمدا ،ژنان لەمافە هەرە سەرەتاییەكانی ژیانیان بێبەشكرابوون .هەندێك
لەسەردەستەی میلیشیاكان دەرگای قوتابخانەكانیان بەڕووی كچاندا داخستو
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تەنانەت قەدەغەیانكرد ژنان دەنگی پێاڵوەكانیشیان بێت .لەسەرەتای
حوزەیرانی ساڵی 1992دا ،وتەبێژی حكومەتی كاتیی ئایەتواڵ ئەسیف موحسەنی
(لەئێستادا هاوڕێیەكی نزیكی كارزایو ئەمریكایە) لەگەڵ سەید عەلی جاڤید
(ئێستا ئەندام پەرلەمانە) ژمارەیەك یاسای تازەیان بەناوی «یاسای خۆداپۆشینی
ژنان» سەبارەت بەهەڵسوكەوتی ژنان بۆ رای گشتی راگەیاند .تیادا هاتووە،
«ئەوەی نكۆڵی لەحیجاب بكات بێباوەڕە ،ژنی بێباوەڕیش بێئابڕووە» ،هەروەها
مەرجەكانی خۆداپۆشینی بەم شێوەیەی خوارەوە خستبووە روو:
 -1نابێت خۆیان بۆنخۆش بكەن.
 -2نابێت جلی سەرنجڕاكێش لەبەربكەن.
 -3نابێت جلی تەنك لەبەربكەن.
 -4نابێت جلی تەسكو توند لەبەربكەن.
 -5پێویستە تەواوی جەستەیان دابپۆشن.
 -6نابێت جلەكانیان لەجلی پیاوان بچێت.
 -7پۆشاكی ژنانی مسوڵامن ،نابێت لەپۆشاكی ژنانی نامسوڵامن بچێت.
 -8ئەو جوانكاریانەی لەقاچی دەكەن ،نابێت دەنگیان لێوە بێت.
 -9نابێت پۆشاكی وەها لەبەربكەن ،كە خشەخشی لێبێت.
 -10نابێت لەناوەڕاستی شەقامەكاندا بێنو بڕۆن.
 -11نابێت بەبێ رەزامەندی پیاوەكانیان لەماڵ بچنەدەرەوە.
 -12نابێت قسە لەگەڵ پیاوی نەناسدا بكەن.
 -13ئەگەر قسەكردنەكە پێویست بوو ،ئەوا دەبێت بەدەنگێكی نزم
بدوێنو پێنەكەنن.
 -14نابێت تەماشای كەسانی نەناس بكەن.
 -15نابێت لەگەڵ كەسانی نەناسدا تێكەاڵو بن.
لەوكاتەدا لەزۆربەی بەشەكانی ئەفغانستاندا ،ژنان دەبوایە لەترسی
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فڕاندن ،القەكردنو كوشنت بوركا بپۆشن .كچە گەنجەكان بەزۆر لەفەرماندە
جیهادكارەكان مارەدەكران .ئەم بەناو مسوڵامنانە بەئاشكرا چوار ژنیان مارە
دەبڕی ،لەئیسالمدا رێگە پێدراوە ،بەاڵم زۆربەیان زیاتر لەچوار ژنیان هەبوو.
القەكردنیان وەك چەكێك بۆ زاڵبوون بەسەر خەڵكو تۆقاندنیاندا بەكاردەهێنا.
پیاوەكانیان تا منداڵی چوار ساڵیان القەدەكردو مەمكی ژنیان دەبڕیەوە .لە
پاكستان هەواڵامن پێدەگەشت ،كە ئەم تاوانكارانە ژنی مردو ،پیرەژنیشیان
القەكردبوو ،كاری هێند قێزەون بە خەیاڵی هیچ كەسێكدا نایەت.
ناهید حەسەن شەهیدێكی ن��اوداری سەردەمی زەبروزەنگی مێژووی
واڵتەكەمانە .كاتێك تەمەنی سیانزە ساڵبوو ،لەسەرەتای ساڵی 93-19دا
فەرماندەیەكی جیهادكارو نۆكەرەكانی هەڵیانكوتایە سەر شوقەكەی لە
كابولی پایتەخت .دوای ئەوەی برا دوانزە ساڵەكەیو خزمە نێرینەكانی تریان
بەر دەستڕێژی گوللەدا ،ناهید وای پێ باشبوو لەپەنجەرەی شوقە شەش
قاتەكەیانەوە خۆی فڕێبداتە خوارەوە ،وەك لەوەی القە بكرێت .ئێستاش بۆ
یادەوەری مەزارگەكەی ئەو كچە لەو شوێنەدا ماوە ،كە دابووی بەزەویدا.
تەنها ژنان نەكرابوونە قوربانی ،بەڵكو پیاوانیش لە مەترسی القەكردنو
رفاندندا بەدەرنەبوون .بزماریان بە كەللەسەری خەڵكدا دەكوتا و لێیان دەگەڕان
تا گیانیان دەردەچوو .هەندێكی تر دەكرانە سندوقەوە و ئاگریان تێبەر دەدرا.
سەرپەڕاندنی ئاشكرا هەبوو .هەركات خەڵكی دژی نادادپەروەری بهاتنایەتە
دەنگ ،یان سوكایەتییان پێدەكراو لێیاندەدرا یانیش دەكوژران .ناسەقامگیری
لە كابول هێند خراپ بوو ،كە رێكخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی منونەیەكی
باڵوكردەوە ،تیایدا هاتبوو ،كە خێزانێك كچەكانیان رفێرنابوو ،پاشان كوژرا بوو،
ئەوانیش لەناچاریدا تەرمەكانیان هێنابوویەوە بۆ ماڵەوەو لەوێ ناشتبوویانن،
لەبەرئەوەی ناشتنیان لەگۆڕستان سەالمەت نەبوو .ئەو راپۆرتەی ساڵی 1995ی
رێكخراوەكە بەناوی« ،ژنانی ئەفغانستان :كارەساتی مافەكانی مرۆڤە»ەوە بوو.
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موجاهیدینە تاوانكارەكان زانكۆ و قوتابخانە گشتییەكانیان سوتاند.
مۆزەخانەی كابول ،یەكێك بوو لە دەوڵەمەنرتین مۆزەخانەكانی جیهان ،لەو
چەند ساڵەدا وەك سەنگەرێكی سەربازی بەكاردەهاتو 70%ی ئەو سەدەها
هەزار كەلەپورەی مێژووەكەیان بۆ چەند هەزار ساڵێك دەگەڕایەوە تااڵنكراو
بەبادران .دەزگای ئەرشیفی نەتەوەیی تااڵنكرا .كتێبخانەكانو تەنانەت قورئانی
پیرۆزشیان دەسوتاند .دەرگاو پەنجەرەی دامودەزگا حكومییەكانیان دەدزی،
تەنانەت لەماڵەكاندا راوڕووتیان دەكرد .زێڕو گەوهەرە گرانبەهاكانی پارێزگای
(بەدەخشان)-یان دزی .مەسعود بازرگانێگی گەورەی ئەم خشڵو گەوهەرانە
بوو ،بەڕووسەكانی دەفرۆشت .چەند رۆژێك بەر لە 11ی سێپتیەمبەر ،مەسعود
كوژرا .ئێستاش لەحكومەتەكەی كارزایدا ،ئەم تاوانكارە بەدناوە وەك پاڵەوانێك
وێنادەكرێت ،هەروەها حكومەتی فەرەنساش ،كە پەیوەندییەكی نزیكی لەگەڵ
مەسعوددا هەبوو ،بەتایبەتی كاری بۆ دەكات ،تا وەك ناودارێكی گەورە وێنای
بكات ،بەجۆرێك بۆ وەرگرتنی خەاڵتی نۆباڵ لەبواری ئاشتیدا پاڵێورا.
سەرەڕای ئەوەی ئاینی ئیسالم سنگفراوانە لەئاست ئاینەكانی تردا ،بەاڵم
زۆردارە ئوسوڵگەراكان هەموو بیروباوەڕەكانی تریان سڕییەوە .زۆرینەی
گەلەكەمان مسوڵامنن ،بەاڵم كەمینەیەكی بچوكیش هیندۆس و سیخ-ن.
ئوسوڵگەراكان تەنها سوكایەتییان بەهیندۆسەكان نەدەكرد ،بەڵكو بۆنە
ئاینییەكانیشیان لێ قەدەغەكردبوون ،ناچاریان كردبوون پارچە قوماشێكی
زەرد لەقۆڵیان ببەسنت ،تا بەئاسانی بنارسێنەوە كە هیندۆسن ،ئەمەش هەمان
ئەو كارەیە ،كە هیتلەر دەرهەق بە جولەكەكان ئەنجامیدا .تەنانەت نێرینەی
هیندوسەكانیان خەتەنەدەكرد ،هەرچەندە لەكولتوری ئەواندا نەریتی لەم
چەشنە نەبوو .ئێستاش هیندۆسەكان لە ئەفغانستان رێگرییان لێدەكرێت
لەبەرامبەر بوونی شوێنێك بۆ سوتاندنی مردووەكانیان ،كە رەهەندێكی
كولتورەكەیانە .ئەوانیش لەبەرامبەردا ناڕەزایی دەردەب��ڕنو هەڕەشەی
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بەجێهێشتنی ئەفغانستان بۆ یەكجاری دەكەن ،لەپای بێبەشكردنیان لەم مافە
سەرەتاییە.
لەحاڵێكدا سااڵنی جەنگی ناوخۆ خوێناویرتینو سەرسەخترتین كاتی
سێ دەیەی رابردوی ئەفغانستان بوون ،كەچی میدیاو زۆربەی كۆمەڵگەی
نێونەتەوەیی بایەخیان پێنەدەداین .تەنانەت هەندێك خەڵك دەڵێن ئەمەریكا
دەیەویست جەنگی ناوخۆی ئەفغانستان رووبدات ،لەبەرئەوەی لەپاشاموەی
ئەو هەموو چ��ەكو تەقەمەنییە دەترسا ،كە لەدەستی موجاهیدەكاندا
مابوویەوە .والیەتە یەكگرتووەكان ،دەیخواست لەنێو خۆیاندا شەڕی یەكرت
بكەن ،ئەو چەك و تەقەمەنییانەی شكی دەبەن ،لەیەكرتیدا تەواویبكەن.
لەراستیدا تا 1-1ی سێپتەمبەر ،جیهان سەرنجی نەخستەوە سەر ئەفغانستان.
تا ئەوكاتەش ئەو زەبرو زەنگەی دژی گەلەكەمان بەكاردەبرا ،وەك كێشەیەكی
ناوخۆیی لەقەڵەمدەدرا.
بەختەوەر بووم ،كە پێش ئەوەی ببینە قوربانی شەڕی ناوخۆ ،باوكم هێند
ژیربوو ئێمەی بردەوە بۆ ئەفغانستان .بەردەوامبوونم لەخوێندن لەشاری
فەرەح كاری نەكردەو ئەستەم بوو .گەڕاینەوە بۆ كامپی پاشاییو لەگەڵ
خوشكو براكانم چوینەوە بۆ هەمان قوتابخانە.
كاتێك لەپۆلی نۆیەم بووم ،بیستم رێكخراوێكی ناحكومی ،لەكامپەكەدا
بەرنامەی خۆیان هەبوو ،بەدوی كەسانێكدا دەگ��ەڕان ،تا گەورەكان فێری
خوێندەوارییەكی سەرەتایی بكەنو یاریدەی رێكخستنی وانەكانی مندااڵن
بكەن .منیش بۆئەوەی یارمەتی دابینكردنی بژێوی خێزانەكەم بدەم،
داواكارییەكم پێشكەشكردو هەرزو وەك مامۆستا دەستم بەكاركرد .موچەی
مانگانەم پێنج سەد روپیە بوو ،دەكاتە نزیكەی حەڤدە دۆالری ئەمریكی.
زۆری رۆژەكان دەچووم بۆ قوتابخانەو وانەكانی خۆمم دەخوێند ،پاشرتیش
تا ئێوارە دەمامەوە تا وانە بەژنان بڵێمەوە ،فێری نوسین و خوێندنەوەیان
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بكەم .كاتێك دەستم بەم كارە كرد  415-1سااڵن بووم ،فێركردنی ئەو گەورانەش
بۆ من ئەركێكی گران بوو ،بەاڵم خۆش بوو .مەراقم بوو مامۆستایەكی باش
بم .یەكەمجار كە لەپۆلدا قسەم كرد ،شەرم دایگرتم و پەشۆكام ،بەاڵم دوای
ماوەیەك هەوڵدانی زۆر بەسەر ترسەكەمدا زاڵبووم.
دەبوایە رێزو متامنەی خوێندكارەكان بەدەستبهێنم ،ئەگینا نەدەهاتن بۆ
خوێندنەكەیان .رۆژێكیان نەخۆشبووم و داوام لەهاوڕێیەكم كرد لەبری من
وانە بڵێتەوە ،بەاڵم وادیاربوو ئەم جێگرتنەوەیە بەدڵی ئەو خوێندكارە گەورانە
نەبوو .رۆژی دواتر ،لەپۆلدا یەكێك لەژنەكان لێم توڕەبوو« :جارێكی تر نەكەی
غیاب بیت».
زۆری خوێندكارەكان ژنانی كڵۆڵ و داماو بوون ،ئەوە یەكەم دەرفەتیان
بوو ،بچنە خوێندنی فەرمی .دەمزانی بەالی هەندێكیانەوە چوونە قوتابخانە
شتێكبوو زۆریان لەخۆیان دەكرد ،چوون ئەگەر ئیشوكاری ماڵیان بە تەواوی
بەجێبهێنایە ،منداڵەكانیان تێربكردایە ،چاودێرییان بكردنایە ،ئەوا كات بەشی
خۆشیانی نەدەكرد .زۆرجار نەدەهاتن و هەندێكیشیان بەتەواوەتی دەستیان
لەخوێندن هەڵگرت ،بەتایبەت كاتێك بەالی خێزانەكانیانەوە زۆر سەختبوو.
لەبەر ئەم بارودۆخانە ،پێشنیازم بۆ بەڕێوەبەری قوتابخانەكە كرد،
هەندێك پێداویستی سەرەكی ناوماڵ بكڕن ،تا وەك دیارییەك بیدەینە ئەو
كەسانەی دەهاتن بۆ خوێندنو وانەكانیان بەدروستی دەخوێند .پێموابوو ئەمە
هاندەرێكی باش دەبێت بۆ ژنان تا بەردەوام لەخوێندنەكەیاندا ئامادەبن.
دوای ئەوە ،لەدوا وانەی هەموو هەفتەیەكدا ژنەكان پارچە سابوون ،یان برنجو
پێداویستی تریشیان پێدەدرا ،لەبەرامبەریشدا رێژەی خوێندكارەكانم بەخێرایی
زیادی دەكرد!
یەكێك لەخوێندكارەكانم ژنێك بوو لەكامپێكی دراوسێوە دەهات ،كە بنكەی
فێربوونی خوێندەواری بۆ ژنان تێدا نەبوو .زۆر حەزی بەفێربوون دەكرد ،بەاڵم
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هاوسەرەكەی پێیخۆش نەبوو .پێیوتبوو دەبێت چاودێری منداڵەكانی بكات،
لەكاتێكدا خۆی بەدرێژایی رۆژ لەكارگەیەكی دروستكردنی خشتدا كاریدەكرد،
بەاڵم كاتێك هاوسەرەكەی دەچووە سەركار ،منداڵە گەورەكانی رادەسپارد
ئاگایان لەبچوكەكان بێت ،خۆشی بەدزییەوە دەهات بۆ خوێندن .لەماوەی
شەش مانگدا فێری نوسین و خوێندنەوە بوو ،بەبێ ئەوەی مێردەكەی پێی
بزانێت.
دواتر لەكامپەكەی خۆیدا دەستیكرد بەفێركردنی ژنانو لەبەرابەریشدا
بڕێك پارەی لەفێرخوازەكانی وەردەگ��رت .كاتێك مێردەكەی پێیزانی ،توڕە
نەبوو ،بەڵكو زۆر دڵخۆش بوو بەوەی ژنەكەی یارمەتی دەداتو بڕێك پارەی
دەستدەكەوێتو بەوجۆرە پێكەوە پێداویستییەكانیان دابیندەكەن .لەوكاتەوە
ئەم پیاوە هانی ژنانی تری دەدا ،خۆیان فێری خوێندن بكەن.
وانە وتنەوەم كاریگەری بۆ سەر خێزانەكەشم هەبوو .دایكم كە هەرگیز
دەرفەتی چوونە بەر خوێندنی بۆ نەڕەخسابوو لەسەردەمی منداڵیدا ،لەوكاتەدا
بڕیاریدا بچێتە بەر خوێندنو لەپۆلەكەی خۆمدا وانەم پێ دەوتەوە .هەستێكی
تایبەتیم هەبوو ،كە بتوانم یارمەتی دایكی خۆم بدەم ،تا فێری نوسین و
خوێندنەوە ببێت .بەهەمانشێوەی فێرخوازەكانی تر مامەڵەم لەگەڵ دەكرد،
لەكاتێكدا ژمارەیەكیان تەمەنیان لەدایكیشم سەروتر بوو.
زۆر چێژم لەوانەوتنەوە دەبرد ،بەاڵم هێشتا منداڵ بوومو بەپەرۆش بووم
زیاتر فێرببم .بەتایبەتی خوازیاری فێربوونی زمانی ئینگلیزی بووم ،بەاڵم
مەخابن وانەی ئینگلیزی لەهەمان ئەو كاتەدا بوو ،كە لەپۆلەكەی بەرامبەردا
وانەم دەوتەوە .پێش ئەوەی لەئێواراندا بڕۆمەوە ،دەچومە ئەو پۆلە بەتاڵەی
وانەی ئینگلیزی تێدا گوترابووەوە بە هیوای ئەوەی چەند وشەیەك لەسەر
تەختەڕەشەكە بەجێامبێت .ئەگەر وشەی لێبوایە ،دەمنوسیەوە و هەوڵمدەدا
ماناكەی بدۆزمەوە.
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ئەزموونەكانم لەكامپەكاندا زۆر شتی دەرب��ارەی خەڵكی ئەفغانستان
فێركردم .بەچاوەكانی خۆم ئازارو مەینەتیو نایەكسانیم بینی ،هێزو گرنگی
خوێندنم بۆ دەركەوت .ئەم ئەزموونانە كاریگەرییان لەسەر جیهانبینیم هەبوو.
بۆ خۆشم زۆر شتی ترم دەخوێندەوە.
باوكم زۆر حەزی بەخوێندنەوە دەكردو هەمیشە هانیدەدام تا دەتوانم
كتێب بخوێنمەوە .ب��ەردەوام ئەم پەندەی بەیاد دەخستینەوە« ،پێمبڵێ
چیدەخوێنیتەوە ،منیش پێتدەڵێم تۆ كێیت» .جارێكیان لەكتێبخانەیەكی
دەستی-دودا دیارییەكی بۆ كڕیم ،كتێبێك بوو لەزینداندا خوێندبوویەوە و
بەدڵی ببوو .رێنوێنی دەكردم كتێبی گرنگ بخوێنمەوە ،تا زۆرترین شتیان لێوە
فێربم ،ژیانو بیرۆكەكامنیان لێوە داڕێژم .باوكم كۆمەڵە كتێبێكی باشی بەزمانی
فارسی هەبوو ،شەوانە نەدەخەوتمو تا درەنگانێكی شەو بەدیار چراكەمانەوە
كتێبم دەخوێندەوە.
كتێبی (داستانی بەرەنگاری) خامنی ئ��ەرشەف دهقانی ،بەتایبەتی
كاریگەرییەكی بەهێزی لەسەر چێكردم .نوسەر ئەم كتێبەی بۆ بەڵگەكردنو
خستنەڕووی ترسو تۆقاندنەكانی ناو گرتوخانە ئێرانییەكان نوسیوە ،لەكاتێكدا
ئەو و چەندەها كەسی تری وەك زیندانیی سیاسی تیادا بەندكرابوون.
كۆڵنەدەریی دهقانی دژ بەمامەڵەی خراپو نایەكسانی ،هەمیشە گوڕوتینی
پێبەخشیوم ،هەروەها كتێبەكانی مەكسیم گۆركی لەوانە (دایك)( ،رۆژگارەكانی
زانكۆم) لەگەڵ ژمارەیەك لەڕۆمانەكانی (جاك لەندەن) لەیادنەدەكران،
بەتایبەتیش رۆمانی (دان چەرمو).
حەزو ئ��ارەزوم بۆ شیعریش هەبوو ،لەسیحری زمانی شیعری فارسیو
ئەفغانیدا توابوومەوە .شاعیرێكی گەورەی ئەفەریقی-ئەمەریكیشم دۆزییەوە،
النگسنت هیوز ،نوسینە پاراوەكانی گەلێ بەجوانی نایەكسانی دژ بە ئەمەریكییە
پێستڕەشەكان دەخاتەڕوو .بێرتۆڵت برێخت ،شیعری هەستبزوێنی بۆ چاالكوانە
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كۆمەاڵیەتییەكانی سەرانسەری جیهان نوسیوەو زۆرێكیانم لەبەركرد ،وەك:
پیاو هەیە بۆ رۆژێك خەبات دەكاتو كەسێكی باشە
پیاو هەیە بۆ ساڵێك خەبات دەكاتو كەسێكی باشرتن
پیاو هەیە بۆ چەندین ساڵ خەبات دەكاتو باشرتینە
بەاڵم هەشە تەواوی ژیانی خەبات دەكات
ئەمانە بێهاوتاو بێوێنەن*
پارچەیەك شیعری (گەورەیی فێربوون)-ی بێرتۆڵت برێخت-م داناوە بۆ
ئەو ژنانەی دەڵێن چیدی كاتی دەستكردن بەخوێندن بەسەرچووە.
شتە سادەكان فێربە!
بۆ ئەوانەی كاتیان بۆ هاتوەتە پێش
هەرگیز درەنگ نییە!
ئەی بی سی دی فێرببە .ئەمە بەس نییە،
بەاڵم فێری ببە! ترست لێی نەبێت.
دەستپێبكە! پێویستە هەموو شتێك بزانیت.
پێویستە پێشەنگیی وەدەست بێنی.
ژیاننامەكانیش سەرنجیانڕادەكێشام .ژیاننامەی محەمەد موسەدیق-م
خوێندەوە ،بەشێوەیەكی دیموكراسی وەك رابەری ئێران هەڵبژێردرابوو ،بەاڵم
بەهاوكاری ئەمەریكا لەساڵی 953-1دا حكومەتەكەی روخێرنا .ژیانی ئەم
سەركردانەم خوێندەوە و شتیان لێوە فێربووم :گاندی ،چی گیڤارا ،پاتریس
لومومبا ،باگات سینگ ،سەعید سوڵتان پور ،ڤیكتەر ج��اراو چەند كەسی
دیكەش .ژیانی نیلسۆن ماندێال ،بەتایبەتی هەستی دەبزواند .بیستو حەوت
ساڵی تەمەنی لەزینداندا بەسەربرد ،بەاڵم هەرگیز رێگەی نەدا بەوانەی
دەستبەسەریان كردبوو بیرو باوەڕی بگۆڕن و ورەی تێكبشكێنن .دیوارەكانی
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زیندان نەیانتوانی كۆڵنەدانو بەردەوامی ماندێال دامبركێننەوە .ژیاننامەی ئەو
كەسایەتییە رسوشبەخش بوو.
لەكامپەكاندا فیلمی ڤیدیۆیی زۆر بەردەست نەبوو ،بەاڵم لەیادمە تەماشای
فیلمی (سپارتاكۆس)-م كرد ،چیرۆكی كۆیلەیەكە لە سەردەمی رۆمانییەكاندا
دژی دەسەاڵت دەوەستێت .چیرۆكی یەكێك لە شۆڕشە هەرە كۆنو گرنگەكانە
لە م َێژوودا ،تا دوا سات گەورەیی جەنگ پیشاندەدات ،تا ئەو كاتەشی كە
ئەشێت سەركەوتوو نەبیت .كاریگەرییەكی ئێجگار زۆری لەسەر دانام.
فیلمێكی تر كە بێئەندازە چێژم لێبینیو بەڕاستی ژیانی گۆڕیم (گادفالی،
 )Gadflyبوو ،چیرۆكێكی رۆمانسی و قارەمانی دەروەست بە شۆڕش بوو،
لە ئیتالیا بەرهەمهێرنابوو .ئەوكاتەی تەماشامكرد ،تەمەنم نزیكەی شانزە بۆ
حەڤدە ساڵ دەبوو .النی كەم سێجارم بینیوە ،هەروەها چێژم لەڕۆمانەكەشی
وەردەگ���رت ،لەالیەن ئیسێڵ لیلیان ڤۆینك-ەوە ن��ورساوە .سەرسام بووم
بەكارەكتەری ئارسەر (رۆڵی گادفالی دەبینی) ،خۆشەویستی واڵتەكەی لەدڵدا
چەسپیبوو ،سوربوو لەسەر خەبات لەپێناو دادپەروەریدا ،هەرچەند ئەم كارەی
نەمانی پەیوەندی نێوان خۆیو باوكی لێكەوتەوە.
لەو كاتانەدا لەڕێی كاسێتەوە گوێم لە گۆرانی دەگرت .هەواداری داریوش
بووم ،گۆرانیبێژێكی ئازادیخوازی ئێرانە ،هەموو ئەلبومەكانیم هەبوو.
هەموو ئەمانە ،چ بارودۆخی كامپەكان ،چ وانەوتنەوەم و خوێندنەوەم،
تێگەیشنت و تێڕوانینمی لەهەمبەر جیهانەوە دەگ���ۆڕی ،شیعرەكانی
برێخت-م بەدڵوبەگیان وەرگرتبوو .دەمویست شتێك ئەنجامبدەم .لەسەروو
هەمووشییەوە ،دەمویست خۆتەرخانبكەم ،هەوڵبدەم تێبكۆشم بۆ باشكردنی
بارودۆخی خەڵكی ئەفغانستان.
لەكاتی شەڕی ناوخۆدا ،تاڵیبان لەمزگەوتەكانی پاكستاندا مەشقیاندەكردو
تازە وەرگیراوەكان دەنێردران بۆ شەڕ دژی سەردەستەی میلیشیا موجاهیدەكانی
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پێشوو .بەیارمەتی حكومەتی پاكستان ،چەكدارانی تاڵیبان لە ئەفغانستاندا
پالنڕێژی دامەزراندنی جۆرە دەوڵەتێكی ئیسالمیان بۆ خۆیان دەكرد .لەئەیلولی
96-19دا ،سەردەستەی میلیشیاكانیان وەدەرناو دەسەاڵتیان گرتەدەست ،ساڵی
 1998زیاد 95%ی واڵتەكەیان كۆنرتۆڵكرد .تاڵیبان بەڵێنیان بەگەلەكەمان دا
ئاسایشیان بۆ دابینبكەن .بەهۆی بێزاریو شەكەتی لەدەست ئەو چەند ساڵەی
جەنگو پاشاگەردانی میللەت پێشوازییان لە رژێمی تازە كرد ،بەو هیوایەی
گۆڕانكارییەكی ئەرێنی بێنێتەكایەوە .وەلێ ئەسەف هیواو ئاواتەكان زۆر
بەخێرایی بەباچوون .تاڵیبان هەمان ئەو تاوانانەی ئەنجامدایەوە ،كە لەالیەن
برا جیهادیەكانیانەوە بە سەر ئەفغانییەكان هێرنابوون .ئاسایشی واڵتیش وەك
گۆڕستانی لێهاتبوو.
لەوكاتەی لەكامپەكەدا ژیامنان دەگوزەراند ،لەڕێگەی رادیۆوە ئاگامان
لەهەواڵەكانی دەرەوە دەبوو .هەمیشە دڵتەنگ دەبووم لەكاتی بیستنی ئەو
زەبروزەنگەی لە ئەفغانستان روویدەدا ،هەروەها بەردەوام هەواڵی راپەڕینی
گەلی فەلەستینامن دەبیست ،چۆن منداڵە فەلەستینییەكان چاونەترسانە
شەڕیان دژی داگیركاری هێزەكانی ئیرسائیل دەكرد.
لەباوكم پرسی« ،بۆ ئێمە خەڵكی فەلەستین نین ،وا منداڵەكانیشیان هێندە
ئازاو جەربەزەن؟»
لەوەاڵمدا باوكم وتی« ،ئەگەر بەو شێوەیە هەستدەكەیت بۆچی بیر لەوە
ناكەیتەوە لەواڵتەكەی خۆتدا ببیت بە فەلەستینییەك؟»
ئەو وتەیەی كاریگەری زۆری كردەسەرم .بۆ چەند رۆژێك بیرم لەو
قسەیەی باوكم دەكردەوە .دەمویست كار لەسەر ئەوە بكەم كە لە ئەفغانستان
چی دەگوزەرا ،باوكیشم رێنوێنی دەكردم.
لەدەوروبەری ساڵی 1998دا ،بۆ یەكەمجار دامەزرێنەرانی (رێكخراوی
پەرەپێدانی تواناكانی ژنانی ئەفغانی)م بینی ( .)OPAWCتازە دەستیان
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پێكردبوو ،هێشتا وەك رێكخراوێكی ناحكومی ( )NGOتۆمارنەكرابوو ،بەاڵم
زۆر پەرۆش بوون لە ئەفغانستان كاربكەن .تەنها زارەكی بیستبوویان كە من
لەكامپەكاندا وانە دەڵێمەوە ،پالنەكانیانی خۆیان بۆ باسكردم .دەیانویست
رەوشی تەندروستی و پەروەردەی ژنانو كچان باشرت بكەن ،بەوپێیەی ئەوان
یەكەم و بەدترین قوربانی دەستی ه��ەژاریو ن��ەداری بوون .لەسەرەتادا
دایاننابوو بایەخی سەرەكی بە رەخساندنی دەرفەتی خوێندن بۆ ژنان بدەن،
بۆیە بەدوای خۆبەخشدا دەگەڕان.
لێپررساوانی ئەم رێكخراوە رازییانكردم پەیوەندی بەدۆزەكەیانەوە بكەم.
دوای پۆلی دوانزە تامەزرۆ بووم بچمە زانكۆ و لەخوێندنی فەرمی بەردەوام بم،
بەاڵم لەالیەنی داراییەوە ئەو خوێندنە بۆ من ئەستەم بوو .بڕوام بە ئامانجەكانی
رێكخراوەكە هەبوو ،كاركردن لەگەڵیاندا رێگەیەكی تر بوو بۆ بەردەوام بوون
لەخوێندنەكەم .هێشتا بیركردنەوەكانم بەڕاستی سیاسی نەبوون ،بەاڵم ئایدیای
چاالكی ئەنجامدان لەمێشكمدا بوو بۆ خزمەتكردنی پێداویستییەكانی خەڵكی.
سەرەنجام وەك چاالكوانێكی كۆمەاڵیەتی ف��ول تایم ،پەیوەندیم
بەڕێكخراوەكەوە ( )OPAWCكرد .بەدوای كەسێكدا دەگ��ەڕان بینێرن بۆ
پارێزگای هیرات بۆ وانەوتنەوە بە كچان ،بێ گوێدانە تالیبان ،یاساو رێساكانیان.
بڕیارمدا ئەم پرۆژەیە لەئەستۆ بگرم و خۆم بدەمە بەر ئەو مەترسییەی هەیبوو.
ئەمەش ئەو كاتە بوو ،كە نازناوی جۆیام بۆخۆم هەڵبژارد بۆ پاراستنی شوناسی
خێزانەكەم.
بەدەر لەچەند مانگێكی كەم ،شانزە ساڵم لەتاراوگە بەسەربرد .كاتی
رۆیشتنەوە بۆ ئەفغانستانو واڵتەكەم ئیدی هاتبوو.
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بەشی سێیەم
تارمایی تاڵیبان
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شاری دێرینی هیرات لەباشوری رۆژهەاڵتی ئەفغانستاندا هەڵكەوتووە،
بە هەبوونی قەاڵو سەنگەری گەورە ،شەقامی فراوانی سەرشار بەد رەخت،
مزگەوتی نەخشدار و قەشەنگ بەناوبانگە .لەڕووی زۆری رێژەی دانیشتوانەوە،
سێیەمین شاری واڵتە ،لەڕووی كولتور و مێژوەوە ،یەكێك لەسەنتەرە هەرە
گرنگەكانی ئەفغانستانە .خەڵكی هیرات بە مێشككراوە و بایەخپێدەری
خوێندن نارساون.
مایەی ئەسەفە ،كە هاوشێوەی تەواوی ناوچەكانی دیكەی ئەفغانستان،
هیرات ماوەیەكی دورودرێ���ژ بەدەست جەنگ ،حوكمڕانی گەندەڵ و
مشەخۆرەوە نااڵندویەتی .یەكەمین پێكدادانی جەنگی نێوان سۆڤیەت
– ئەفغانستان لەم ناوچەیەداو ساڵی  1979روویدا ،دوای ئەوەی خەڵكی
هیرات دژی راوێژكارەكانی سۆڤیەت لە شارەكەدا راپەڕین .لەبەرابەردا هێزی
ئاسامنی سۆڤیەت بێبەزەییانە كەوتنە بۆردومانی هیراتو لەماوەی تەنها یەك
هەفتەدا بیستوچوار هەزار خەڵكیان كوشت .لەماوەی جەنگی ناوخۆی
ساڵی نەوەدەكانی سەدەی رابردودا ،ئیسامعیل خان بووە پارێزگاری شاری
هیرات و وەك دەرەبەگێك ناوچەكەی بەڕێوەدەبرد .خان ،فەندەمێنتاڵیستێكی
توندوتیژ و هاوپەیامنێكی نزیكی ئەو مەالیانە بوو ،كە ئێران بەڕێوەدەبەن،
یەكێكیش بوو لەو سەركردە موجاهیدانەی پێشوو ،كە دژی داگیركاری سۆڤیەت
وەستانەوە ،بەاڵم دواتر پەالماری گەلی ئەفغانستانیان دا .بۆ منونە ،چەكداری
دەنارد بۆ پشتیوانی هێزەكانی جەماعەتی ئیسالمی ،واتە ئەوانەی خەریكی
تااڵنكردنو كاولكردنی كابول بوون .بەهۆی سەركردە میلیشیاییەكانی وەك
خان-ەوە ،ئەو سااڵنەی شەڕی ناوخۆ لەڕادەبەدەر كارەساتبارو جەرگبڕبوون.
كاتێك لەساڵی 1995دا تاڵیبان دەستیان بەسەر شارەكەدا گرت ،خان هەڵهات بۆ
ئێرانو لەپالنێك دەگەڕا تا بگەڕێتەوە.
هاوشێوەی ئەو سەردەستە ئوسوڵگەرا میلیشیایانەی جێگەكەیان
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گرتەوە ،تاڵیبانیش ئیسالمیان بەشێوازێكی خراپ بەكارهێناو بەناوی ئاینەوە
یاساورێسای توندوتیژ ،داپڵۆسێنەر و دواكەوتوویان بەسەر خەڵكیدا سەپاند.
هەموو پیاوێك ناچاركرا ریشی بەربداتەوە و ژنانیش بەزۆر لەكفنی بوركا
ئاخرنان .گومان لەوەدا نییە زۆربەی خەڵكی لەوە ئاگادارن ،كە تاڵیبان بەتوندی
هەموو جۆرە خوێندنێكی فەرمی بۆ ژنانو كچان یاساغكرد ،بەاڵم خەڵكی
رۆشنبیرو سەربەرزی هیرات ئەو كارەیان پێ قبوڵ نەكرا .دەیانویست هەموو
منداڵەكانیان بخوێنن ،لەبەرئەوە ئاسایی بوو ،كە ( )OPAWCداوایان لێكردم
بچم بۆئەم شارەو بەپەنهانی كاری مامۆستایی بكەم.
زۆر خەمباربووم كامپەكانی پیشاوەر دوای خۆم بەجێبهێڵم ،چون تێیدا
گەورە ببووم ،یان ماڵئاوایی لەو خوێندكار ،هاوڕێ و دراوسێیانە بكەم ،كە
چەندین ساڵ بوو شانبەشانی یەكرت كارمان دەكرد ،بەاڵم ئەوكاتە گەورە ببوومو
ئەفغانستان ئەو شوێنە بوو ،كە دەمویست لێی بژیم ،دەمەویست بگەڕێمەوە
بۆ ئەو واڵتەی بە ناچاری لەتەمەنی چوار ساڵیدا بەجێمهێشت ،سەرەڕای
ئەوەی دەشمزانی ئەمە كارێكی زۆر مەترسیدار دەبێت.
تاڵیبان سزای سەختی دانابوو بۆ هەركەسێك پێشێلی یاساكانیانی بكردایە.
قامچی لێدانو سەرپەڕاندنو هەڵواسین لەبەرچاوی خەڵكی جێبەجێ دەكراو
زۆرجاریش الشەی كەسەكە بۆ چەندین رۆژ بەبەرچاوی خەڵكەوە دەهێڵرایەوە.
لە كابولی پایتەخت ،یاریگای غازی ببووە پێگەیەكی قێزەونی لەسێدارەدانی
هۆڤییانەی خەڵكی ،تەنانەت الشەی مردووەكانیش بەبێوەیی نەدەمانەوە.
هەندێك لەپەنابەرە ئەفغانییەكان لە پاكستان پێیان باشبوو تەرمی مردوەكانیان
ببەنەوە بۆ واڵتی خۆیان تا لەو ێ بیاننێژن .جارێكیان خێزانێك هەوڵیاندەدا
تەرمی كوڕێكی نەوجەوانیان لەڕێی سنوری تورخەم-ەوە ببنەوە بۆ ئەفغانستان،
تاڵیبان رێیانپێگرتن ،داوایانكرد تابوتەكە بپشكنن .كاتێك كردیانەوە ،بینییان
تەرمی كوڕێكی تێدایە ،كە ریشی نییە .بە كەسوكاری مردوەكەیان راگەیاندبوو
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ئەو ك��وڕە بێباوەڕ ب��ووە ،چونكە ریشی نەبوو ،لەبەرئەوە بەپێی یاسای
ئەوان دەبوایە (داری حەدی) لێبدرێت .سەرئەنجام الشەكەیان لەتابوتەكە
دەرهێنابوو لەبەرچاوی خێزانەكەیدا كەوتبوونە قامچی لێدانی ،پاشان رێیان
پێدابوون لەسنور بچنە ئەو دیو .هەموو كەسێك لەكامپەكەدا ئەم بەسەرهاتەو
هاوشێوەكانی ئەو بەسەرهاتەیان بیستبوو.
سەرەڕای ئەو شتانەی خێزانەكەم دەربارەی رژێمی تاڵیبان دەیانزانی،
بڕیاریاندا پشتیوانیم بكەنو لەگەڵم بێن بۆ هیرات .هەموو پێكەوە چوینە
ئۆتۆمبیلێكی بارهەڵگر ،گەشتێكی دورودرێژمان بەرەو نیشتامن دەستپێكرد.
گەشتێكی پڕ هەستو سۆز بوو بۆ تەواوی خێزانەكەم .هەرچی خوشكو
برا بچوكەكانیشمە ،ئەوە یەكەمجار بوو ئەفغانستان ببینن .لەو ساتەی
لەسنورەوە دەپەڕینەوە ،پاشاموەو ئاماژەی كاولكاری ئەو چەند ساڵەی جەنگو
حكومەتە سەركوتكارانەكامنان دەبینی .جادەو رێگاوبانەكان وێران بوون،
تانكو ئۆتۆمبێلی سوتاوی سەربازی رسوشتی ناوچەكەیان شێواندبوو .كاتێك بۆ
پشودان دەوەستاین ،منداڵەكان ئاگادار دەكرانەوە لەجادەكە دوورنەكەونەوە،
نەكا ببنە یەكێك قوربانی ئەو كێڵگە مینڕێژكراوانەی پاشاموەی جەنگەكانی
پێشو بوون .لەخاڵەكانی پشكنیندا هێزەكانی تاڵیبان دەیانوەستاندین و
شتومەكەكامنان دەگەڕان .ئەمە ئەزمونێكی زۆر ترسناك بوو ،بیرمە ئەو پیاوە
چارەقورسانە لێكۆڵینەوەیان لەباوكم دەكرد و جۆرەها پرسیاریان لێدەكردین،
تا دڵنیابن مسوڵامنین .لەكۆتایی گەشتەكەماندا ،گەرماو ناڕەحەتی هەموومانی
شەكەتكردبوو ،تەنانەت پێستم بە تۆز و خۆڵی رێگاكە رەنگی گۆڕابوو .ئەو
پێشبینیانەی بۆ بینینی ئەفغانستانی خۆشەویست هەمبوو جارێكی دی بە
بینینی روخساری خەفەتباری پیاوان و ژنانی لەبوركا پێچراوی كەنەفت ،كە
بەدرێژایی شەقامەكانی هیرات وەك خێو دەهاتنو دەچوون ،بێتاقەتی كردم.
ماوەیەكی ویست تا لە گەڕەكەكەماندا راهاتینو خەڵكی الیان ئاسایی
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بووەوە .بێشك لەوكاتەدا لەبەر چەند هۆكارێك ئاسایی بوو خەڵكی گومان
لەدراوسێكانیشیان بكەن .هەموو كەسێك دەبوایە پاسەوان بایە دژی هەواڵدەرو
پیاوانی تاڵیبان ،بۆیە كاتێك لەگەڵ خێزانەكەم گەیشتینە هیرات ماوەیەكی
زۆری پێچوو ،تا دەستبكەم بەوانە وتنەوە ،هەروەك پرۆسەیەكی سەختیش
بوو .دامەزراندنی قوتابخانەیەكی نهێنی كارێكی هێند ئاسان نەبوو ،بە تایبەتی
لەشارێكی قەرەباڵغدا ،دەبوو زۆر ئاگاداری خۆم بم.
بەر لە هەموو شتێك ،نێرینەكانی خێزانەكەمان دەبوو ریشو سمێڵیان
بهێشتایەتەوە ،ئەوە شتێك بوو پێشرت نەیانكردبوو .هەرزو برا گەورەكەمو باوكم
ریشێكی چڕو درێژیان هێشتەوە ،دەبوو لەچەناگە بۆ خوارەوە پڕبەدەست بایە،
هەڵبەت بە پێی ئەو یاسایانەی بۆ نێرینە دانرابوون .لەڕاستیدا دەبوو بەر لە
گەڕانەوە بۆ ئەفغانستان ریشیان درێژ بكردایە ،ئەگەر ریشیان تارشابایە ئەشیا
رێگرییان لێبكەن .لەوكاتەدا كردبوومان بە نوكتەو دەمانوت ریش هێشتنەوە،
بووەتە ڤیزا بۆ چوونە ناو ئەفغانستانەوە .یەكێك لەهاوسێكامنان لە هیرات
پاش ماوەیەك ئەوەی دركاند ،كە لەبەر ئەو ریش هێشتنەوەی باوكمو براكەم،
سەرەتا گومانیان لێكردوینو پێیانوابووە تاڵیبانین ،لەحاڵێكدا ئەوان الی
خۆیانەوە هەوڵیاندەدا لەگەڵ ئەو ریشەدا خۆیان رابهێنن.
لەو سااڵنەدا دەبوایەیە فێرببم بوركا بپۆشم ،گەرچی یەك تۆزیش
حەزم لێنەبوو .تەنها تەنگو هەناسەبڕ نەبوو ،بگرە زۆر لەوە ناخۆشرتە ،كە
بەخەیاڵتاندا دێت ،ماوەیەكی پێچوو تا فێریبووم .باوكم هەمیشە پێیدەوتم لەناو
كۆمەڵێك ژنی بوركا لەبەردا دەمناسێتەوە ،لەبەرئەوەی نەمدەزانی پێیەوە بڕۆم.
دەیوت رێوڕۆیشتنەكەم لە پەنگوین دەچێت .دەی بە هۆی ئەو پارچە قوماشە
تۆڕئاسایەی بەپێش چاوتدا دەدا ،بەردەمی خۆت بەباشی نەدەدی .ژێر بوركاكەش
زۆر گەرمەو تیایدا دەتاسێیت .تاكە سودی ئەو رۆبە شینو درێژە ئەوەبوو ،كە
كتێبی قوتابخانەو كەلوپەلە قەدەغەكراوەكانی دیكەی لەژێردا دەشاردرایەوە.
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بەدەر لەو سنوردارییە قورسەی لەسەر پۆشینی جلوبەرگ دانرابوو ،زۆر
شتی تر لەژێر دەسەاڵتی تاڵیباندا قەدەغە كرابوون .تەلەفزیۆن ،فیلم ،گۆرانی
و مۆسیقا یاساغبوون .ئەگەر بهاتباو ماڵەكەتیان بپشكنیایە ،هەر شتێكیان لەو
كەلوپەالنە بدۆزیایەتەوە دەستبەجێ دەیانشكاند .تەنانەت هەبوونی هەر
كتێبێكی دیكەش بەدەر لە قورئان ،مەترسی لەسەر بوو ،بە تایبەتی ئەگەر
وێنەی مرۆڤی تێدابووایە .لەژێر دەسەاڵتی تاڵیباندا ،گرتنو باڵوكردنەوەی
وێنەی مرۆڤ كارێكی نائیسالمیانە بوو .رۆژنامەی رۆژانەی تاڵیبان وێنەی تێدا
نەبوو.
تاڵیبان دەستەو تاقمی پیاوەكانیان دەناردە ناو خەڵكەوە تا یاساوڕێساكانیان
جێبەجێبكەن ،ئەگەر لەو دەورووبەرانە بەدیامن بكردنایە ،یان مبانزانیایە بۆ
پشكنینی ماڵەكامنان دێن ،ئەوا كتێب و نوسینەكامنان دەشاردەوە .جارێكیان،
دوو دەفتەرم سوتاند ،كە پڕبوون لەبیرەوەریی تایبەتی خۆم ،چوون دەترسام
لەكاتی پشكنینی ماڵەكەماندا بیاندۆزنەوە .دەمێكی تەماشامدەكردنو
دەفتەرەكانم دەسوتان ،بۆیان دەگریام ،بەاڵم لەوە دەترسام بكەونە دەستی
تاڵیبان ،ئەمەیان ژیانی تەواوی خێزانەكەمی دەخستە بەر مەترسی.
تاڵیبان لە ئەفغانستان بەردەوام بوو لەڕێگریكردنی كەمایەتییە ئاینییەكان
بۆ بەئاشكرا بەجێهێنانی رسوتی ئاینییان ،وەك ئەو دەیان هەزارە هیندۆسەی
لەكابولو پارێزگاكانی تر دەژی��ان ،بەاڵم رقو كینەیان بەئەندازەیەك زۆر
بوو ،كە تەنانەت كەلەپوری كولتوریی بێهاوتای واڵتەكەشامن بووە قوربانی
دەستی ناپاكیان .كێشانی وێنەی مرۆڤ الی ئەوان تاوانێك بوو دژی ئیسالم.
كارە هەرە بەدناوەكەی تاڵیبان ،تەقاندنەوەی پەیكەرە دوو هەزار ساڵەكەی
بودا بوو لەپارێزگای بامیان ،گەورەترین پەیكەری بودا بوو لەجیهاندا .ڤیدیۆی
بودا تەقێرناوەكە یەك لەدوای یەك لەتەلەفزیۆنە نێودەوڵەتیەكاندا پیشاندەدرا.
رۆژانە ،زۆر كاری تێكدەرانەی دیكە دەرهەق بە پیرۆزییەكان ئەنجامدەدران.
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دەموچاوی وێنەكان و تابلۆكانیان دەڕوشاند و دەشێواند .سەری بوكەڵەی
منایشكردنی جلوبەرگیان لێدەكردەوە ،ئەو پارچە بەنرخانەی لە مۆزەخانەكاندا
هەبوون و لەشێوەی مرۆڤدا بوون ،دەشكاند.
نوێژی رۆژانە لەژێر چاوەدێری تونددا بوو .هەموو ،پیاوێك دەبوایە پێنج
فەرزەكەی نوێژ لەمزگەوت ئەنجامبدات .ئەگەر پیاوەكانی تاڵیبان گومانیان
لەكەسێك بكردایە نوێژێكی بەكۆمەڵ نەكردووە ،دەیانگرتو دەیانربد بۆ
مزگەوت تا نوێژەكەی بكات .هەندێكجار كوڕو پیاوی وا هەبوو ،لەڕۆژێكدا
حەوت بۆ هەشت جار نوێژە فەرزەكانیان دەكرد ،لەبەرئەوەی تاڵیبان بەهەڵە
تۆمەتباریدەكردن گوایە نوێژێكیان نەكردووە .جاری هەبوو لێدانیان دەخوارد،
یان مامەڵەی خراپرتیان دەرهەقدەكرا.
لەگەڵ ئ��ەوەی هەڵسوكەوتو بەجێگەیاندنی ئەركی ئایینی ،خەڵك
لەنزیكەوە لەژێر چاوەدێرییەكی توندو زۆرەملێدا بوو ،بەاڵم ورەو تاقەتیان
نەڕوخابوو .خێزانەكەم و ئەو هاوڕێیانەی جێی متامنە بوون ،لەناوخۆیاندا
گاڵتەیان بە تاڵیبان دەكرد .دوای ئەو شەڕە ناوخۆییەی روویدا ئاواتەخوازی
باروگوزەرانێكی باشرت بوون ،بەاڵم لەبری ئەوە وەك ئەفغانییەكان دەڵێن،
«كاتێك زەوی شەق بوو ،مەیمونی لێهاتە دەرەوە» .هەندێك كەس دەناسم،
لەناویاندا پیاوانی بەتەمەن هەبوو ،لەالیەن تاڵیبانەوە لێدانیان خواردبوو لەبەر
جێبەجێنەكردنی یاساكانیان ،ئەوانیش لەداخدا ریشیان دەتاشی ،گەرچی پێشرت
هەرگیز ریشیان نەتاشیبوو.
گەنجان بەشێوازی جۆراوجۆر دژی تاڵیبان دەوەستانەوە .هەندێك لەكچانی
دراوسێامن بوونە هاوڕێی نزیكم .جاروبار بانگێشتم دەك��ردنو بۆ خۆشی
خۆمان هەڵدەپەڕین ،لەحاڵكدا تاڵیبان بەتوندی قەدەغەی كردبوو .هەندێكامن
بەدزییەوە جلوبەرگی مۆدێرمنان لەبەردەكرد ،گەرچی بەرگدرووەكان بەپارەی
زۆر دەیاندروو .هەندێكجار كچان لەژێر بوركاوە جلوبەرگی ستایلی رۆژئاواییان
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دەپۆشیو ماكیاژیان دەك��رد .حەزم بەهەبوونی ئەم كارە دەك��رد ،چونكە
هەستمدەكرد رێگایەكە گەنجان گرتویانەتە بەر بۆ پیشاندانی بەرهەڵەستی
دژی تاڵیبان.
دوای وانەوتنەوە لەكامپی پەنابەران و بینینی راستەوخۆی ئەوەی چۆن
فێربوون متامنەو شانازی الی ژنان دروستدەكات ،زۆر پەرۆش بووم لە هیرات
دەست بەوانە وتنەوە بكەم .بە هاوكاری چاالكوانەكانی ( )OPAWسەرەتا دۆست
و ناسیاومان لە گەڕەكەكەماندا پەیداكرد ،بۆ دۆزینەوەی كەسانی پشتیوانكار.
زۆرێك لە هاوپیشەكانم لە( )OPAWگەنج و رۆشنبیر بوون ،كاتێك روویان
لەكارو چاالكی كرد ،لەبەرئەوەی چوونە زانكۆیان لێ قەدەغەكرابوو .قورسرتین
بەشی ئەو كارە دۆزینەوەی شوێنێكی سەالمەت بوو بیكەین بەقوتابخانە.
وانەكان هەمیشە لەژێرزەمینی ماڵی كەسە خوێندەوارەكاندا دەوترایەوە.
كاتێك دروستدەكرا ،ئیدی ئاستەم بوو بشاردرێتەوە كە قوتابخانە نییە ،چەندی
شوێنەكەشی چەپەك بایە .بۆ ئەوەی گومان دروست نەبێت ،بە خوێندكارەكانم
دەوت لەدوو كەس بۆ سێ كەس زیاتر رێنەكەن بەرەو قوتابخانەكە ،بەاڵم
هەندێكجار دەترسانو ناچار پێكەوە دەهاتن .شتێكی ئاسایی بوو ،كە كچەكان
توشی ترسو دڵەڕاوكێی تاڵیبان ببوون ،هەر بۆیەش بە كۆمەڵ دەهاتن .پاش
چەند جارێك لەمجۆرە رەفتاركردنە گومانی تاڵیبان زیاد بوو ،سەرئەنجام شوێنی
قوتابخانەكەیان دەدۆزییەوە .ئەوانەی ماڵەكەی خۆیان بەدزییەوە دەكردە
قوتابخانەی كچان دەخرانە زیندان ،یاخود خراپرتیان بەسەردەهات .كاتێك ئەمە
روویدەدا ،زۆر پێی بێتاقەت دەبووین ،زۆرجار مانگێك یان زیاتری پێدەچوو ،تا
ماڵێكی ترمان رێكدەخست بۆ وانەوتنەوە .لە هیرات پیاوێك دەناسم رەوانەی
قەندەهار كرا ،لەوێ بۆ چەندین ساڵ زیندانی كراو ئەشكەنجە درا ،تەنها تاوانی
ئەو هەبوونی گۆڤارێكی ( )RAWAبوو ،كە بابەتێكی دژی تاڵیبان لەخۆگرتبوو.
دوای رووخانی تاڵیبان خۆشبەختانە ئەو پیاوە لەزیندان ئازادكرا.
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لەسەرەتادا قەرەباڵغی ناوپۆل كێشە نەبوو .دۆزینەوەی خوێندكار
ماوەیەكی خایاند .لە هیرات ،سەرەتا خوێندكارەكان خوشكە بچوكەكانم و
ژمارەیەكی كەم لەمنداڵی ئەو خێزانانە بوون ،كە پێشرت پەیوەندییان لەگەڵ
(-)OPAWدا هەبوو .دواتر بابەتەكە باڵوبوویەوەو پەیتا پەیتا كچی زیاترمان
دیتەوە ،كە هەمانشێوە ئارەزویان بۆ فێربوون هەبوو ،بێگومان رۆژانە رەوشی
ئاسایش لەناوچەكەدا ،كاریگەری لەسەر رێژەی ئامادە بووان دادەنا .رۆژێكیان
وانەم تەنها بە سێ خوێندكار وتەوە.
پێچەوانەی كامپەكانی پەنابەران ،لێرە هەموو خوێندكارەكانم منداڵ بوون.
لەپۆلی یەكی سەرەتایی تا پۆلی دوانزە ،بەدەر لەبیركاری ،هەموو وانەكانم بەو
كچانە دەوتەوە .بیركاری وانەیەك بوو باش نەبووم تیادا ،لەبەرئەوە مامۆستای
تر دەهاتو بیركاری دەگوتەوە.
هەرچەند ئەو قوتابخانانەی دامامنەزراندن نافەرمی بوونو بەرنامەرێژی
تەوایان بۆ نەكرابوو ،هاوكات مامۆستای زۆر گەنجو بێئەزموونی تێدابوو ،بەاڵم
شانازی بەو چەشنە باشەی پەروەردەو خوێندنەوە دەكەم ،كە توانیامن بەو
كچانەی ببەخشین .گومانم نییە ،كە ئەو كچانەی دەچوونە قوتابخانەكانی
ئەو رێكخراوە ،خوێندنێكی باشرتیان هەبوو ،وەك لەو قوتابخانانەی تاڵیبان
بۆ كوڕانی رەخساندبوو .ئەم راستییە دەڵێم ،چونكە یەكێك لەو خوشكە
بچوكانەم ،كە خۆم وانەم پێوتبوو ،تەمەنی لەگەڵ تەمەنی ئەو برا بچوكەكەم،
هێند جیاوازی نەبوو ،كە لەو سااڵنەدا ئەو دەچووە قوتابخانەی تاڵیبان ،كەچی
لەگشت وانەكاندا لەدوای خوشكەكەیەوە بوو .وانەی ئاین بە زمانی عەرەبی
بوو ،مامۆستاكانیش لەگەڵیان توندبوون .جاروبار براكەم بەگریانەوە دەهاتە بۆ
ماڵ ،تومەز لێدانی دەخوارد ،كاتێك بیری دەكردەوە مێزەر لەسەر بنێت ،یاخود
هەندێك شتی ئەنجامدەدا كە الی ئەوان تاوان بوو.
بیرەوەرییەكی گەلێ ترسناكم هەیە لەسەر ئەوكاتەی تابورێكی تاڵیبان
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خەریكبوو یەكێك لەقوتابخانەكامنان بدۆزنەوە .لە ژێرزەمینی ماڵێكدا وانەم
دەوتەوە ،لەوكاتەی یەكێك لەژنەكانی ماڵەكە هاواری لێكردین ،كە تاڵیبان
هاتوون .بەخوێندكارەكانم وت خۆیان بدەن بە زەویداو بێدەنگ مبێننەوە،
گڵۆپەكەم كوژاندەوە .لەو تاریكییەدا گوێامن لەدەنگی پێیان بوو ،لەسەرەوە
تەپەی دەهات .خۆشبەختانە نەهاتنە خوار بۆ ژێرزەمینەكە .دوای ئەوەی
نزیكبوو بگیرێین ،ئیدی هیچ چارەیەكی دیكەمان نەما ،جگە لەدۆزینەوەی
شوێنێكی تازە بۆ بەردەوام بوونو درێژەدان بە وانەكامنان.
خێزانەكەم چەندین خانویان بەكرێگرت ،هەركاتیش درك�مان بكردبا
لەمەترسیداین ،ماڵەكەمان باردەكرد .هەندێك جار بۆمان دەردەك��ەوت
دراوسێكامنان پشتیوانی تاڵیبان بوون ،لەو حاڵەتانەدا دەبوو باربكەین .زۆر
ئاستەم بوو شوێنێكی باش بدۆزینەوە تا لێی بژین .سەالمەترتین شوێن ئەو
گەڕەكانە بوو ،كە كرێیان گران بوو .خانوی زۆر هەرزانیش هەبوو ،بەاڵم لەو
گەڕەكانەبوون ،كە زۆر مەترسیدار بوون.
لەڕاستیدا ،هەرزو دوای ئەوەی گەیشتینە هیرات ،بینیامن واپێویست دەكات
بۆماوەیەك خێزانەكە لێكجیاببێتەوە .پێویستبوو لەو شوێنەوە نزیك بم كە
( )OPAWبۆ قوتابخانە دەستنیشانی كردبوو ،بەاڵم ئەو خانووەی تێیدا دەژیاین
بۆ هەموو خێزانەكەمان گونجاو نەبوو ،لەبەرئەوەی برا گەورەكەم لەناوەڕاستی
بیست ساڵیدا بوو لەتەك ژمارەیەك لەخوشكە گەورەكانم لەو خانووەدا لەگەڵ
من دەژیان ،لەكاتێكدا دایكوباوكم لەگەڵ منداڵە وردەكان لەخانویەكی تردا
دەژیان ،بەاڵم بێگومان یارمەتییاندەداین .باوكم سەریلێدەداینو خواردنی بۆ
دەهێناین ،ئاگای لێامندەبوو.
لەو خانوەدا ،لەگەڵ ماڵەكەی تەنیشتامن پەیوەندییەكی دۆستانەمان
دروستكرد .تێبینی ئەوەیان كردبوو چەندێك ماڵەوە بەجێدەهێڵم ،لەبەرئەوە
بەجۆرە گومانێكەوە پرسییان« ،ئەو هەموو هاتنو چونەت لە چییە .....
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خەریكی چیت؟» لەو سااڵنەدا ،زۆربەی ژنان هەموو كات لەماڵەوە دەمانەوە.
لەبەرئەوەی متامنەم بەم دراوسێیانە هەبوو ،پێموتن من مامۆستام .پێش
ئەوەی ئەو نهێنییەیان ال بدركێنم ،هەندێكیان پێیانوابوو كە من كچێكی باش
نیم.
كاتێك راستییەكەیان زان�یو تێگەشنت سەرقاڵی چیم زۆری��ان پێخۆش
بوو ،دەیانویست زیاتر دەرب��ارەی چۆنییەتی دەوامی قوتابخانەكە بزانن.
منداڵەكانیان رێزیان لێدەگرتمو هەندێكجار كوڕە بچوكەكانیان لەهەڵگرتنی
كتێبی قوتابخانەدا هاوكارییان دەك��ردم .كاتێك دەگەشتینە سەر سوچی
كۆاڵنەكەمان ،دەیانبینی بەرەو ماڵ دێمەوەو ماندوم بەدەست هەڵگرتنی ئەو
هەموو دەفتەرە رەشە گەورەی خوێندكارەكانەوە لەژێر بوركاكەمدا ،تا تەماشای
ئەركەكانی ماڵەوەیان بكەم ،یەكسەر بەخۆشییەوە بەرەو رووم دەهاتنو
دەیانوت« ،خوشكم ،یارمەتیتبدەم؟»
منیش بەڕێزەوە وەاڵممدەدانەوە« ،بەڵێ ،بە قوربان»
ئەمە بیرەوەرییەكی تاڵ بوو بۆ من ،كە ئەو منداڵە بچوكانە پشتیوانی
خۆیان بۆ دووپاتدەكردمەوە ،ئەو مندااڵنەی هەڵوێستی ئەو خەڵكانەیان نەبوو،
كە واڵتەكەیان بەڕێوەدەبرد.
كچی دراوسێكانیشامن بوونە هاوڕێم ،بەاڵم یەكێكیان بڕوای نەدەكرد
بەڕاستی من مامۆستام ،لەبەرئەوە رۆژێكیان پێموت« ،لەگەڵمدا وەرەو بەچاوی
خۆت ببینە!»
لەوانەیە ئەمە كەمێك سەرەڕۆیی بووبێت ،بەاڵم پێموابوو رێگەیەكە تا
خوێندكاری زیاتر رابكێشم بۆ وانەكان .هەڵبەت سەریگرت .هاتو بەچاوی
خۆی تەماشای وانەوتنەوەكەی كرد ،كاتی گەڕانەوەمان بۆ ماڵەوە پرسی ،ئەگەر
بتوانێت خوشكە بچوكەكەی و خوشكەزاكەی دەهێنێت بۆ قوتابخانە .بەو
شێوەیە خوێندكاری تازەمان وەردەگرت .پرۆسەیەكی خاوبوو ،بەاڵم خەاڵتی
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گەورە ئەوە بوو ،كە هەموو جارێك كچێكی تازە پەیوەندی پێوەدەكردین.
بەزۆری لەناو شاردا وانەم دەوتەوە ،هەندێكجاریش دەڕۆیشتم بۆ گوندە
نزیكەكان .هەرچەند ئەمە بەردەوام رووینەدەدا ،دەشیا لەمانگێكدا دووجار
بچومایەتە دەرەوەی شار .زۆرجار كە دەبوو بچوینایەتە دەری شار ،باوكم
بە سواری ماتۆڕەكەی خوشكەكانم و هاوپۆلەكانیانی دەگەیاند .بێوێنە بوو،
بە تاكە قاچێكەوە و بە سواری ماتۆڕەكەی ئێمەشی دەگەیاند ،جار هەبوو
ژمارەمان دەگەشتە پێنج كەس .سیامنان ،بە بوركاو هەموو پێویستییەكانەوە
لەدوای باوكمەوە سوار دەكەوتین ،دوو خوشكی بچوكیشم لەپێش خۆیەوە
سوار دەبوون.
لەو سااڵنەدا باوكم جۆرەها ئیشی كرد ،تا بژێوی خێزانە گەورەكەمان
پەیدابكات .هەر ئیشێكی پەیدا كردبا ،یەكسەر شانی دەدایەبەر .لەبەر
خوێندەوارییەكەی ،جارجار بە ئامۆژگاری پزیشكی و پشكنین ،یارمەتی
دراوسێكانی دەدا ،هەندێكیان پێیاندەوت «دكتۆر» .دایكم بەشۆخییەوە
پێیدەوت ،هەرچەند لەبەر بەشداریكردنی لەخەباتی دژی سۆڤیەتییەكان،
نەیتوانی ببێتە پزیشك ،وا ئێستا هەرچۆنێكبێت خەڵكی بە «دكتۆر» بانگی
دەكەن.
تەندروستی باوكم باش نەبوو ،لەبەرئەوەی بێئەندازە ئیشی دەكردو فشاری
زۆری لەسەربوو .رۆژ هەبوو ،كە لە ئیش دەگەڕایەوە قاچی هەڵدەئاوساو
خوێنی لێدەهات ،شەوانیش ژانی بەسو ێ بوو .تاكە چارەسەر پشودان بوو،
بەاڵم ئەمەش ئەستەم بوو ،چون تەنها ئەو و برا گەورەكەم توانای ئیشكردنیان
هەبوو ،بۆ دابینكردنی بژێوی خێزانەكەمان .دراوسێكان تێبینییانكردبوو باوكم
چەند بە زەحمەت ئیشدەكات ،دەیانوت لەپیاوێك كە دوو قاچی ساغو سەلیمی
هەیە ،سەرساختانەتر ئیش دەكات .بۆ بەدبەختی ئێمە ،ژنان مافی كاركردنیان
نەبوو ،بۆیە لەماڵەوە من و خوشكەكانم هاوكاریامن دەكرد .ئەم سااڵنە گەلێ
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سەخت و دژوار گوزەران ،هەروەك لە الیەكی ترەوە وشكەساڵیش ببووە هۆی
بەرزكردنەوەی نرخی پێداویستییە سەرەكییەكانی ژیان.
ئەو ژمارە خانوەی لەو سااڵنە تێیاندا ژیایین ،لەگەڵ دەرفەت دەهاتە پێشێ
باوكم دەستی بە چاندنی گوڵو سەوزە دەكرد .هەمیشە دەیویست باخچەیەكی
هەبێت .لەم بارەیەوە دایكم گاڵتەی لەگەڵ باوكم دەكرد ،دەیوت لەبری ئەوەی
هەوڵی بوونە پزیشكی بدایە ،دەیتوانی خۆی بكات بە باخەوان ،چونكە
هەمیشە مژۆڵی رووەك چاندن و ئاودانیان بوو.
لەژێر دەسەاڵتی تاڵیباندا ،هێشتا ئایسكرێم هەبوو ،بەاڵم ئەو دوكانانەی
دەیانفرۆشت ،وەك پێشرت نەبوون .چەند كورسیو مێزێك بۆ پیاوان دانرا بوو،
ژنانیش دەبوایە لەشوێنێكی جیاواز بوونایەو بەزۆریش بەپێوە دەوەستان .كاتێك
ئایسكرێمامن دەخوارد ،دەبوایە لەژێر بوركاوە بیخۆین .فێربوونی خواردنی
ئایسكرێم لەژێر بوركاوە شتێكی زۆر ناخۆشبوو .دەبوایە بەدەستێك قوماشی
سەر دەموچاوت بەرزبكردایەتەوە و بە دەستەكەی تریش بیخۆیت ،ئەمەش
ئایسكرێمەكەی بێتام دەكرد.
سەرەڕای هەموو رێوشوێنە توندەكان ،هێشتاش بازاڕی رەش هەبوو .لەو
سااڵنەدا هۆلیود فیلمی تایتانیكی بەرهەمهێنا ،لەئەفغانستانیش بەدزییەوە
دەفرۆرشاو تەماشادەكرا .خەڵكو باندەكان بەقاچاخ فیلمەكەیان لە سنوری
ئێرانەوە دەهێنا .گەنجان بە تایبەتی هەواداری ئەو فیلمە بوون .مندااڵن و
گەنجان بەدزییەوە ئاهەنگی تەماشاكردنی فیلمەكەیان رێكدەخست.
پێموایە دەوروبەری ساڵی 9-199و كاتێك بیستویەك ساڵ بووم ،تەماشای
ئەو فیلمەم كرد .منو خوشكەكانم بانگهێشتكراین لەگەڵ منداڵی دراوسێكامنان
تەماشای فیلمەكە بكەین ،ئەوانەی لەگەڵیان ببووینە هاوڕێ .ئەو ماڵە ژورێكی
نهێنییان هەبوو ،تەلەفزیۆنو ڤیدیۆی تێدابوو .باوكم پێی باشبوو یەكێكامن
بچوینایە بۆ تەماشاكردنی فیلمەكە ،لەبەرئەوەی ئەگەر هەموومان بچوینایە
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ئەوا دراوسێكامنان توشی گرفت دەكرد ،بەاڵم توانیامن رازی بكەین ،پێموایە
پێنج لەكچەكان چوین بۆ تەماشاكردنی تایتانیك .لەكاتی تەماشاكردنی
فیلمەكەدا توشی دڵەڕاوكێی ئەوە ببووین ،كە پیاوەكانی تالیبان پێبزانن.
هەركاتێك تەقەی دەرگاكە بهاتبایە ،فیلمەكەمان دەكوژاندەوە .نەماندەویست
تالیبان تەلەفزیۆنەكە بشكێنن.
چێژم لەفیلمەكە بینی ،نەتەنها لەبەرئەوەی چیرۆكێكی خۆشەویستی بوو،
بەڵكو دەربارەی قوربانیدان بوو ،هەروەها پیشانیدەدا كە دەوڵەمەندەكان
چەند لوتبەرز بوونو هەژارەكانیش چەند بەناڕەوایی مامەڵەیان لەگەڵ دەكرا.
لەوكاتەدا وتم ئەم فیلمە دەریدەخات ،كە هەموو كەسێك دەبێت خەونو
ئامانجی هەبێتو هەوڵی بەدەستهێنانیان بدات .لە ئەفغانستان دەمانتوانی
ئامانجی ئازادبوومنان لەدەست تاڵیبان هەبێت .كچەكانی تر گاڵتەیان پێدەكردم،
گوایە هەوڵدەدەم لەهەموو شتێكدا هەندێك رەهەندی سیاسی بدۆزمەوە،
تەنانەت لە چیرۆكێكی خۆشەویستی هۆڵیۆدیشدا .لە یادمە هەموومان تاساین
كاتێك لەكۆتایی فیلمەكەدا (جاك) مرد ،باوەڕمان نەدەكرد مبرێت .خۆزگەمان
دەخواست رزگاری ببووایە و لەگەڵ (رۆز)دا بەیەك بگەیشتنایە.
فیلمی تایتانیك هێند رەواجی هەبوو ،تەنانەت لەبازاڕەكاندا بەئاشكرا زۆر
شت پێیدەوترا «تایتانیك» .جلوبەرگو تەنانەت شامپۆش هەبوو پێیاندەوترا
تایتانیك! هەندێك لەبازرگانەكان سەوزەیان دەهێنا ناویان لێنابوون تایتانیك.
ئیرت دەتتوانی بچیت بۆ بازاڕ ،پیاز ،تەماتە ،باینجان ،پەتاتە و شتی دیكە
بەناوی تایتانیكەوە بكڕیت .ناونانی سەوزە بەناوی فیلمێكی هۆڵیۆدەوە زۆر
سەیر بوو لەالم .لەتەواوی واڵتەكەدا ببووە شتێكی باو( .رووب��اری كابول)
بەناو جەرگەی بازاڕێكی پڕ هاتوهاواردا تێدەپەڕێت ،كە دەكەوێتە سەنتەری
پایتەختەوە .لەوەرزی هاویندا كاتێك ئاوەكە وشكدەكات ،خەڵكی دوكانو
بازاڕە بچوكەكانیان دەگوازنەوە بۆ شوێنی ئاوە وشكبووەكە .هاوینێكیان
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خەڵكی بە دوكانو بازاڕەكانی ئەو شوێنەیان دەوت (بازاڕی تایتانیك) ،ئەو
ناوە بۆ چەندین ساڵ هەروا مایەوە .هاوزەمان دەنگوباسی ئەوەش هەبوو
گوایە مەالیەك لەبۆنەیەكی ئاینیدا راگەیاندبوو ،كە ئەو كەسانەی سەرپێچی
خوا دەكەن وەك تایتانیك تێكوپێك دەشكێن .لێرەوە تێگەشتین ئەوانەی
فیلمەكەیان یاساغكردبوو خۆشیان تەماشایان دەكرد.
دوای رووخانی رژێمی تاڵیبان لەساڵی 1-200دا ،یەكێك لەو شتانەی خەڵك
پێش هەموو شتێكی تر پەنای بۆ برد و بریتی بوو لەكڕینی رشیت و دی ڤی
دی ،لەبازاڕەكاندا پڕفرۆشرتین كەلوپەل بوونو لەماوەیەكی كەمدا بازاڕەكان
لێوان لێو بوون لەم بابەتانە .لەهەفتەكانی سەرەتای دوای نەمانی تاڵیباندا لە
كابول ،خەڵك لەهەموو شەقامێكدا مۆسیقاو گۆرانییان لێدەدا .لە كابول ،بەدەر
لەمۆسیقای ئەفغانی ،گۆرانی هیندیش لەهەموو شوێنێك لێدەدرا ،هەرچی
پارێزگای فەرەحە ،لەوێ گۆرانی فارسی بەتایبەت باوی بوو.
بەبڕوای من ،گرنگرتین بەرهەڵستی دژی تاڵیبان ئەو قوتابخانە نهێنییانەی
كچان ب��وون )OPAWC( .تاكە گروپێك نەبوو بەو شێوەیە بەرنامەكانی
رێكخستبێت ،بەڵكە چەندین دەستەو تاقمی تر هەبوون لە ئەفغانستان ،كە
خۆیان دابووە بەر هەمان مەترسی .هەندێكجار كەمێك یارمەتی داراییان
لەگروپەكانی دەرەوە پێدەگەشت ،بەاڵم زۆربەی كات خەرجییەكان تەنها
لەسەر خۆیان بوو.
( )OPAWCهاوكاری دیكەی پێشكەش بەو خەڵكانە دەكرد ،كە نەداربوونو
لەبارودۆخی سەختدا ژیانیان دەگوزەراند ،منیش لەهەندێك لەو چاالكیانەدا
بەشداریم كرد .جارێكیان كەلوپولو پێداویستیامن بۆ ئەو ئاوارانە برد كە
لەخێمەكانی كامپێكدا دەژیان ،پێیدەوترا كەمپی ماسلەخ ،لەدەرەوەی هیرات
هەڵكەوتبوو .ئەمانە ئاوارەی ناوخۆ بوون ،لەناوچەی چەغچرانەوە هاتبوون،
هەروەك توشی وشكەساڵییەكی زۆر سەخت هاتبوو .خەڵكێكی ئێجگار برسی
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بوون .بینینی ئەو چەرمەسەری و دۆخی ناڕەحەتیان گەلێ بەژانو سوێ بوو.
شتێكی ئەو رۆژە ناخۆشانەم بە تایبەت بیرناچێتەوە ،منداڵێكم بینی لەگیانەاڵدا
بوو ،تەنها پێستو ئێسقانەكەی مابووەوە .بیرەوەریی نەبوونیو كەمدەرامەتی
ئەو رۆژانە ئێستاش گوڕوتینم پێدەبەخشن تا چاالكی سیاسیم هەبێت و
راستییەكان بدركێنم .كاتێك پەیوەندیم بە (-)OPAWCەوە كرد ،تەمەنم بچوك
بوو ،وەك ئێستا بایەخم بەسیاسەت نەدەدا ،بەاڵم دەمویست چاالكوانێكی
كۆمەاڵیەتی بم ،ئەوەشم بەدڵ بوو ،كە ئەم رێكخراوە بایەخو گرنگی بە ژنان،
تەندروستیو خوێندن دەدا.
ئەو هەموو كاروچاالكیانە بۆ من كاتێكی زۆر سەختبوون .ئەگەر رۆژێك
بەخت یاوەرم بوایە ،ئەوا لەئێوارەو چەند ساتێك پێش نانی شێوان دەگەشتمەوە
م��اڵ ،دواتریش دواهەمین كەس دەخەوتم .زۆرج��ار كە لەخانوی جیادا
نەدەژیاین ،لەگەڵ باوكم شەو تا درەنگانێ دەماینەوەو من لەبەر چرادا خۆم بۆ
وانەكانی رۆژی دواتر ئامادەو سازدەكرد .بۆ بابەتەكانی قوتابخانەی ئامادەیی
دەبوایە باش خۆم ئامادە بكردایە ئەگینا نەمدەتوانی بەباشی وانەكان بڵێمەوە.
ئەگەر كاتم هەبایە ئەوا تا درەن��گ دەمامەوە ،بۆ خۆشی خۆم شتم
دەخوێندەوە .الی من ،خوێندن گرنگیو تایبەتی خۆی هەبوو .لەسەرو
ئەزموونەكامنەوە ،خوێندن منی كرد بەو كەسەی ئێستا هەم ،یارمەتیدام
لەگرنگی ئەو بەهایانە تێبگەم ،كە خەباتیان بۆ دەكەین .وەل ێ لەئێستادا
گوزەرانم هێند كاتم بۆ ناهێڵێتەوە ،تا بخوێنمەوە.
لەو سااڵنەدا من تاكە كەس نەبووم لەخێزانەكەمدا ژیانی خستبێتە
مەترسیەوە .براكەشم بەشێوازی خۆی چاالكوان بوو .كامێرایەكی هەبوو
ئارەزوی كرد بڕواتە دەرەوەو بەدزییەوە وێنەی پێبگرێت .گیرفانێكی تایبەتی
هەبوو كامێراكەی تێدا دەشاردەوە ،ئەگەر بیویستایە وێنەی شتێك بگرێت زۆر
بەخێرایی كامێراكەی دەردەهێناو وێنەكەی دەگرت ،نەشیدەهێشت ئاشكرا
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ببێت .ئەمە كاری برا گەورەكەم بوو ،ریشێكی درێژو چڕی هەبوو ،زۆر بە باشی
بەزمانی پەشتو قسەی دەكرد ،هەڵبەت زۆری چەكدارانی تاڵیبان بەو زمانە
دەدوان .ئەم رەهەندانە لەزۆر بارودۆخی مەترسیدار رزگاریان دەكرد.
س��ەرەڕای ئەمانەش ،براكەم جارێك لەگەڵ تاڵیباندا كەوتە تەنگو
چەڵەمەوە .بۆ پیاسەكردن رۆیشتبووە دەرەوە ،توشی كەسێكی لەسێدارەدراو
هاتبوو ،الشەكەی بەستونێكی كارەباوە سەرەوخوار هەڵوارسابوو .ئەمە وەك
پەیامێكی ترسێنەر بوو بۆ ئەو كەسانەی لەشاردا سەرپێچییان دەكرد .براكەشم
كامێراكەی دەرهێنابوو بەخێرایی وێنەیەكی گرتبوو .پێدەچێت سەربازەكانی
تاڵیبان ئەم كارەی براكەمیان بینیبێت ،چون گرتبوویانو تێروپڕ كوتابوویان،
پاشان بردبوویان بۆ بنكەی پۆلیس .دوای لێكۆڵینەوە ،لەگەڵیدا رۆیشتبوون بۆ
دوكانێكی وێنەگر بۆ شۆردنەوەی فیلمەكەی.
لەوكاتەی وێنەكان شۆرابوونەوە ،براكەم لەگەڵ دوو پیاوی تردا دەستبەسەر
بوو ،ئەوانیش لەكاتی وێنەگرتندا گیرابوون .دوای چاوەڕوانییەكی زۆر،
پیاوەكانی تاڵیبان چەند وێنەیەكیان هێنابوو ،یەكەمجار براكەمیان بردبووە
الوەو لێیان پرسی بوو« :ئەمانە وێنەكانی تۆن؟» هەرچەندە ئەوانە وێنەی
براكەم نەببوونو وێنەی ئاهەنگی گواستنەوەی كەسێك بوون ،بەاڵم براكەم
وتبووی بەڵێ .جارێكی تر كەوتبوونە سەریو باشیان لێدابوویەوە ،دواتریش
مەرەخەسیان كردبوو .دوای ئەوەی بەسەالمەتی بۆی دەرچوو ،خەمی وێنەكانی
لێهات بوو ،هەروەها خەمی ئەو پیاوانەشی بوو ،دەبوو چییان بەسەربێت،
ئەگەر بەگرتنی وێنەكانی ئەو تاوانباربكرێن ،لەبەرئەوە لەدەرەوە مابووەوە،
تا ببینێت چی روودەدات .خۆشبەختانە دوو پیاوەكەی تریش ئازاد كرابوون.
دواتر زانیامن خاوەنی دوكانی وێنەگرەكە فێڵی لەچەكدارەكانی تاڵیبان
كردبوو ،بەوەی وێنەی دیكەی پێدابوون ،چونكە دەیزانی ئەگەر تاڵیبان وێنەی
ئەو كەسە لەسێدارەدراوەیان ببینیایە ،ئەوا هەمان شتیان بەسەر براكەمدا
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دەهێنا .ئەمە منونەیەكی تری بەرەنگاربوونەوەی بێدەنگی خەڵك بوو ،ئەوان
ژیانی خۆیان دەخستە مەترسییەوە بۆ رزگاركردنی هاونیشتیامنییەكانیان.
كات گەیشتە نیوە ش��ەو ،براكەم هەر نەگەڕابوویەوە ،هەموومان
لەدڵەڕاوكێدا بووین .دایكم ماوەیەك بوو بەدەست خەمۆكییەوە دەینااڵند ،بۆیە
ئێجگار پەشۆكابوو .هاواریدەكردو دەگریا ،پێیوابوو براكەم كوژراوە .كاتێكیش
بە سەالمەتی گەیشتە ماڵ ،دایكم هێواش هێواش هاتەوە سەرخۆ .باوكم پێیوت
واز لەوێنەگرتن بهێنێت ،بەاڵم ئەو هەر بەردەوام بوو ،دەیویست ئەو تاوانانە
دۆكومێنت بكات ،كە تاڵیبان ئەنجامیدەدان.
لەسەردەمی فەرمانڕەوایی تاڵیباندا ،هاتوچۆكردن لەناو شاردا بۆ ژنان
مەترسیدار بوو ،چونكە هەركات بوایە گریامنی ئەوە هەبوو رێیان پێبگیرایەوە
و ئاستەنگیان بۆ دروستبكرایە .ئەگەر لەبازاڕدا ژنێك بەب ێ مەحرەم (كەسێكی
نێرینەی نزیكی خێزانەكە ،وەك مێرد ،كوڕ ،باوك ،برا) ببیرنایە ئەوا پیاوەكانی
تاڵیبان لەو شوێنەدا رایاندەگرت و رەنگە بەخراپیش سزابدرایە .لەگەڵ ئەوەشدا
بەچاوی خۆم بینیومە و لەخەڵكی تریشەوە حاڵەتی وەهام بیستووە كاتێك
ژنێك بەبێ مەحرەم بگیرایە ،پیاوێك كە بەو ناوچەیەدا تێدەپەڕی ،ئەو ژنەی
رزگار دەكردو دەهاتە پێشەوەو دەیوت« ،من لەگەڵیدام ،من مەحرەمی ئەوم».
ئەگەر تاڵیبان بیزانیایە ئەو پیاوانە بەڕاستی مەحرەمی ئەو ژنانە نەبوون ،ئەوا
توشی مەترسییەكی گەورە دەبوونەوە .بەپێچەوانەی ئەو هەڵە تێگەیشتنانەی،
كە دەڵێت هەموو پیاوێكی ئەفغانی دژی ژنانە ،زۆرێك لەپیاوان زۆر بەسۆز،
میهرەباننو ژیانی خۆیان خستوەتە مەترسییەوە بۆ هاوكاریكردنی ژنان.
بە تایبەتی بۆ كچێكی گەنجی وەك من زۆر مەترسیدار بوو كتێبی
قوتابخانەی بەنهێنی هەڵگرتبێتو بە شەقامەكاندا هاتوچۆ بكات .هەندێكجار
لەگەڵ باوكمدا دەڕۆیشتمو بەهۆی ئەوەوە كەمرت گریامنی رێ پێگرتنم هەبوو.
لەبیرمە جارێكیان وەستاندیانینو پشكنیانین ،بەاڵم بوركاكەم رزگاریكردم.
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فەرمانیان پێكردم قۆڵم هەڵبڕم ،بەاڵم لەبەرئەوەی دەستیان لێنەدام كتێبەكانیان
نەدۆزییەوە ،كە لەژێرەوە شاردبومنەوە .ئەوەش یەكەمجار بوو ،كە بەڕاستی
بۆمدەركەوت لەبەركردنی بوركا هەندێك سودیشی هەبوو .ئەوە یەكەمجار
بوو ،بەاڵم دوایەمین جاریش نابێت.
ئەو رۆژانەی وانەكان زۆریان پێدەچوو ،یاخود بۆ ماڵەوە درەنگ دەكەوتم،
هاتنەوەم بە تەنها بۆ ماڵەوە زۆر مەترسیدار دەبوو .لە هیرات و هەموو
شارو شارۆچكەكانی ئەفغانستان ،تاڵیبان ل��ەدوای كاژێر شەشی ئێوارەوە
هاتوچۆكردنی بۆ ئەو ژنانەی بەتەنها بوون ،قەدەغەكردبوو .ئەگەر بۆ شكاندنی
ئەو فەرمانە دەستگیربكرایتایە ،رەنگە زیندانی كرابایتو لێدانت بخواردایە و
تەنانەت بشكوژرایتایە.
شەوێكیان درەنگ كەوتم ،خاوەنی ئەو ماڵەی قوتابخانەكەی لێبوو،
داوای لێكردم شەو لەوێ مبێنمەوە ،بەاڵم هیچ هۆكارێك نەبوو تا ماڵەوە
ئاگاداربكەمەوە ،نەخاوەن ماڵەكەو نەئێمەش تەلەفۆمنان نەبوو .لەهەمانكاتدا
نەمدەویست دایكو باوكم نیگەراننب داخۆ بۆچی نەگەڕابوومەوە بۆ ماڵ،
لەبەرئەوە هەرچەندە بە تەنها بوومو كاتی قەدەغەكردنی هاتوچۆی ژنان بوو،
بڕیارمدا بەرەو ماڵەوە بەڕێبكەوم.
بە بوركاكەم خۆمو دەستەیەك كتێبم داپۆشیو بەو ئێوارە درەنگە
كەومتەڕێ .لەبری ئەوەی راستەوخۆ رێگەی ماڵەوە بگرم ،بەشێوەیەكی ئاسایی
نزیكەی سی خولەكەی پێدەچوو ،رێگەیەكی درێژترم هەڵبژارد ،بە شەقامە
الوەكییەكاندا رۆیشتم ،بەو هیوایەی لەالیەن تاڵیبانەوە بەدینەكرێم .چومە الی
راستی شەقامەكەو هەوڵمدەدا بەوپەڕی توانامەوە بەخێرایی رێبكەم ،تا نەمبە
مایەی سەرنجی كەسانی دی .خۆزگەم دەخواست ئەمالو ئەوالی خۆم ببینم
و چاو بۆ تابورەكانی تاڵیبان بگێڕم ،بەاڵم لەبەر بوركاكەم نەمدەتوانی تەماشا
بكەمو ئاوڕبدەمەوە ،پاشان بەخەیاڵمدا هات ،كە بینینی دەوروبەرم لەیادبكەم
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و بەهیوابووم بەرچاو نەكەوم .دواجار لەهەموو شت گرنگرت ،گەیشتنم بوو بە
سەالمەتی.
شەقامە خۆاڵوییەكانی هیرات كپبوون ،هەرچەندە تازە خۆر ئاوا ببوو ،بەاڵم
گەرمییەكەی بێوێنە بوو .لەپشت دیوارە قوڕینەكانی خانووەكانەوە بۆنی سیرو
لێنانی چێشتی (بۆالنی)-م دەكرد ،گوێم لەغەڵبە غەڵبی دەنگی پیاوان بوو.
بە تا ك و تەنهاو لەیەكێك لەو شەقامە تەنگەبەرە كەمێك رووناكانەدا ،لەپڕتاو
گوێبستی دەنگی بزوێنەری ئۆتۆمبیلێك بووم لەپشتەوە لێم نزیكدەبووەوە .بێ
تەماشاكردن ،دەمتوانی بڵێم كە یەكێك بوو لەو پیكابە تۆیۆتایانەی پڕبوون
لەپیاوەكانی تاڵیبانو بە كوچەو شەقامەكاندا دەگەڕان .دەمزانی ئەو پیاوانە
چەكدار بوونو پێنەدەچوو كچێك فەرامۆشبكەن ،كە بەتەنها بێتو لەوكاتەدا
لەسەر شەقامەكان بێت .ئەگەر رایانبگرمتایەو كتێبەكانیان پێ بگرمتایە ،مەگەر
خوا بیزانیایە چییان بەسەردەهێنام.
هەنگاوەكانم خێراتر كرد ،بەاڵم پیكابەكە پرت لێم نزیكدەبووەوە .الیتەكانی
پێشەوەی لەسەرم شەوقی دەدای��ەوە و بیرم لە ئ��ازار و مەینەتی دایكم
دەكردەوە ،ئەگەر بگیرێم و نەتوانم بگەمەوە ماڵەوە .چەند جارێكی تر توشی
حاڵەتی مەترسیدار ببوومەوە لەگەڵ دەورییەكانی تاڵیبان ،بەاڵم لەو جارانەدا
برا گەورەكەم بە هۆی ریشە كاریگەرەكەی و زانینی زمانی پەشتو لەگیروگرفت
دەربازی كردبووم .ئەمجارەیان تەنهابووم ،كاتێكیش بیرم دەكردەوە ،داخۆ چیم
بەسەردێت دڵم خورپەی دەكرد.
هەتا توانیم بەلەسەرخۆیی خۆمكرد بەحەوشەی ماڵێكداو دەروازەی كۆنی
تەختەی حەوشەكەم كردەوەو بەرەو دەرگای پێشەوە رۆشتم .خانویەكی زۆر
سادەو ساكار بوو ،حەوشەكەی بەتەل دروستكرابوو .لە دەرگاكەمداو هەناسەم
گرت و ئاگام لێبوو ئۆتۆمبیلەكە لەشەقامەكەدا هێواشی كردەوەو پیاوەكانی
ناوی تەماشایاندەكردم .ئەوپەڕی هەوڵمدا بەئارامی مبێنمەوە.
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ژنێكی بەتەمەن دەرگای ئەو ماڵە نەناسەی كردەوە .تا توانیم بەهێمنی
و بەڕێزەوە پرسیم« ،ببوورە دایە گیان دەتوانم بێمە ژوورەوە پەرداخێك ئاو
بخۆمەوە؟»
بەبێ ئەوەی یەك وشە بڵێت ،ئاماژەی بۆ كردم بچمە ژوورەوەو دەستبەجێ
تێگەشتم ،كە دەیزانی چیم بەسەر هاتووە.
ل���ەژوورەوە ،ئاوەكەی بۆ هێنام ،پاشان بۆ چەند خولەكێك پێكەوە
چاوەڕێامن كرد تا چەكدارەكانی تاڵیبان شەقامەكەیان جێهێشت .وەك جۆرە
سەرزەنشتكردنێك وتی« ،رۆڵەكەم ،لەم كاتانەدا بوون لەدەرەوە مەترسیدارە».
لەوەاڵمدا وتم« ،دەزانم دایكە گیان ،بەاڵم پێویستە بچمەوە ماڵەوە بۆ الی
دایكو باوكم».
هەرچەند دەیزانی كتێبم پێیە ،بەاڵم چ پرسیارێكی لێنەكردم .كێ دەیزانی
چیم بەسەردەهات ،ئەگەر كەس دەرگاكەی لێنەكردمایەتەوە ،یان ئەگەر پیاوێك
دەرگاكەی لێبكردمایەتەوە.
وەختێكی ویستم بەرەو ماڵ بگەڕێمەوەو ماڵئاوایی بكەم ،ژنەكە وتی،
«خوا بتپارێزێت كچم» .تێگەیشت كە لەبارودۆخێكی مەترسیدار رزگاریكردم.
لەڕاستیدا ئەو تێكەاڵوبوونو هاوكارییە شتێكی نامۆ نەبوو .هەموو رۆژێك
لە ئەفغانستان ،ئێستاشی لەسەر بێت ،ئەگەر نەڵێم هەزارەها ئەوا سەدان ژنی
ئاسایی ئەم جۆرە گیانی هاوكارییو پشتیوانییە لەگەڵ یەكرت دەكەن .بەپێی
پێویستو دوای دەیەها ساڵ زەبرو زەنگ ،ئێمەی ژنان وەك خوشك پارێزەری
یەكرت مامەڵەدەكەین.
كاتێك ئەو شەوە چومەوە سەر شەقامەكان ،زۆر خێراتر لەپێشو بەرەو ماڵەوە
رێمكردو هەموو جارێك پێم بە خواروی بوركاكەدا دەنا .گوێم هەڵخستبوو
بۆ بیستنی دەنگی ئۆتۆمبێل ،بەاڵم خۆشبەختانە ئەو شەوە گوێم لەو دەنگە
نەبووەوە .چەند جادەو كۆاڵنێكی ترم بڕیو لەكۆتایدا گەیشتمەوە ماڵەوە.
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خۆمكرد بە ماڵداو گەیشتمە باوك م و باوەشم پێداكرد .دایكم لەجێدابوو،
بەاڵم هێشتا خەوی لێنەكەوتبوو .لەخۆم پەستبووم وا بەو چەشنە دایكم
نیگەران كردبوو ،لەپای درەنگ كەوتبووم داوای لێبوردنم لێكرد .بەهیچكام لە
دایكو باوكم نەوت ،كە هێزەكانی تاڵیبان چەند لێم نزیكببوونەوە.
زۆربەی خوشكو براكانم نوستبوون ،بەاڵم منو باوكم بەدیار چراكەوە
ماینەوەو هەندێك لەكێبەكانی قوتابخانەم ك��ردەوە .هاوشێوەی زۆرێك
لەشەوەكانی تر ،باوكم لەئامادەكردنی وانەكاندا بۆ رۆژی دواتر یارمەتیدام،
وەاڵمی ئەو پرسیارانەی دایەوە ،كە دەربارەی بابەتەكان الی من گەاڵڵە ببوون.
وانەوتنەوە لەقوتابخانەیەكی نهێنی كچاندا ،كارێكی مەترسیدار بوو ،بەاڵم
بەهیچ شێوەیەك بیرم لەوازلێهێنانی نەدەكردەوە .وا هەستمدەكرد شتێكی باشو
بەسود بۆ گەلەكەم دەكەم ،لێوان لێو بووم لە وزەو گەرموگوڕی .هەستمدەكرد
بێبەشكردنی كچان لەخوێندن ،نادادپەروەرییەكی زۆر گەورەیە .تاڵیبان دەیەویست
لەتاریكدا بژین ،لەبەرئەوەی هەركات كۆمەڵێك لەخوێندن بێبەشبكرێن ،ئەوا
نازانن مافەكانیان چییەو چۆن بۆ مافەكانیان تێبكۆشن .كاتێك كچێكی بچكۆالنە
بووم ،دەبوایەیە بڕۆم بۆ قوتابخانە ،هەرچەند لەكامپی ئاوارەییشدا دەژیاین .بۆچی
دەبوایە ئەو ئاستە بنەڕەتییەی خوێندن بۆ نەوەی دواڕۆژ بەردەست نەبێت؟
لەماوەی ئەو پێنج ساڵەی فەرمانڕەوایی تاڵیباندا ،خەڵكی لەسەرانسەری
جیهانەوە ،وردە وردە لەتاوانەكانی ئەو رژێمە بەئاگاهاتن .هەندێك ژنانی
چاالكوانی لەخۆبوردوی واڵتانی تر بەقورسی كاریانكرد بۆ پشتیوانی لە خەبات
و تێكۆشانی ژنانی ئەفغانستان .بۆ منونە ئیڤ ئێنسڵەر ،كە هونەرمەندو
شانۆنوسێكی ئەمەریكییە لەو كاتەدا سەردانی ئەفغانستانی كردو هەوڵی
بەرزكردنەوەی هۆشیاری خەڵكیدەدا لەبارەی نەهامەتییەكامنانەوە .سەرەڕای
ئەوەش جیهان بە گشتی زۆر سەرنجی نەدەخستە سەر ئەفغانستان ،بەاڵم
هەموو ئەمانە بەزویی گۆڕانیان بەسەردا هات.
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لەهاوینی ساڵی 2001دا ،من لەكەرتی رۆژئاوای ئەفغانستاندا نازناوی
بەڕێوەبەری ()OPAWCم پێبەخرشا ،لێپررساوێتییەكی گەورە بوو .لەوكاتەدا
هێشتا ( )OPAWCرێكخراوێكی ناحكومی نهێنیو تۆمارنەكراو بوو .دوای
چەند ساڵێك كاركردن بۆ ئەو رێكخراوە ،توانیم متامنەیان بەدەستبهێنم .لەو
كارە تازەیەدا لێپررساوێتی چاالكیو هەڵسوڕانی ئەو رێكخراوەم لەپارێزگاكانی
هیرات ،فەرەح و نیمروز لەئەستۆ بوو .دڵخۆش بووم ئەو پۆستە تازەیەم
پێبەخرشا بوو ،بەاڵم توشی دوودڵی و دڵەڕاوكێ بووم ،لەچۆنییەتی راماڵینی
ئاستەنگەكانی بەردەم ئەو لێپررساوێتییانە.
لەو سێ پارێزگایەی لەژێر دەسەاڵتی مندا بوون ،فەرەح لەهەموویان
دوورت��ر و پێویستی زیاتر ب��وو ،لەگەڵ ئەوەشدا توشی زۆر ئاستەنگ و
نەهامەتی سەخت ببووەوە ،لەبەرئەوە دوای بیركردنەوەو لێكدانەوە بڕیارمدا
بگوازمەوە بۆ ئەو پارێزگایە .ئەو گواستنەوەیە گەڕانەوەش بوو بۆ زێدی خۆم،
بەتەنیا نەڕۆشتم .خێزانەكەم ئێجگار پشتیوانی كارەكەم بوون و بەپەرۆش
بوون بگەڕێنەوە بۆ فەرەح ،هەروەك لەوێ دەرفەتی كاركردنو بوژاندنەوەی
ئابوری باشرتبوو بۆیان دەڕەخسا ،بۆیە بڕیاریاندا لەگەڵمدا بگەڕێنەوە بۆ ئەو
پارێزگایەی چوار ساڵی سەرەتای تەمەنی منداڵیم تێدا بەسەربردبوو.
بەجێهێشتنی هیرات ل��ەالم ئاسان نەبوو ،ب��ەاڵم پێویستبوو ب��ڕۆم.
پەیوەندییەكانم لەگەڵ خوێندكارەكانی ئەو قوتابخانەیە زۆر نزیكبوو ،زۆر
بەوریایی و زەحمەت دامامنەزراندبوو ،هەروەها بیرەوەری خۆشی ئەو
مندااڵنەو ئەو خەڵكە نەبەردەم هەبوو ،كە رێیانپێداین ماڵەكانیان وەك
قوتابخانە بەكاربهێنین .خەڵكی هیرات زۆر شتیان فێركردم .من تەنها كچێكی
گەنج بووم ،كاتێك وەك چاالكوانێكی كۆمەاڵیەتی لەبارودۆخە مەترسیدارو
زەحمەتەكاندا دەستم بەكاركردن كرد ،ئەندازەیەكی ئێجگار زۆر لە خەڵكی
هیرات دەستی یارمەتییان بۆ درێژ كردم.
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بڕیارەكە جێبەجێكرا ،جارێكی دی خێزانەكەمان باریكرد .كەلوپەلەكامنان
پێچایەوەو گەشتامن بەرەو شاری فەرەح دەستپێكرد .یەكەمجار چوینەوە بۆ
ماڵی مامە باباك ،پێش ئەوەی شوێنێكی تر بۆ خۆمان بدۆزینەوە .لەوەدابوو
لە فەرەح دامبەزرێینەوە كاتێك شەوی 11ی سێپتەمبەر لەڕادیۆوە چەند
هەواڵێكی تۆقێنەر باڵوكرایەوە .تیرۆریستەكان چەند فڕۆكەیەكیان فڕاندبوو،
پاشان خۆیاندابوو بەسەنتەری بازرگانی جیهانیدا لە شاری نیویۆرك و پنتاگۆن
لە واشنتۆن دی سی .لەو رووداوەدا ،هەزارەها ئەمەریكی برینداربوونو مردن.
لە ماوەی چەند رۆژێكدا هەموو كەسێك دركیبەوەكرد ،كە جەنگێك بەڕێوەیە.
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بەشی چوارەم
نۆڕینگەیەك ،هەتیوخانەیەكو
داگیركارییەكی دی
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زۆربەی چەكدارەكانی تاڵیبان ،پێش ئەوەی یەكەم بۆردومانی شارەكە
بكرێت ،فەرەحیان بەجێهێشتبوو .هەندێكیان ریشیان تاشیبوو تا لەكاتی
هەڵهاتندا كەمرت جێگەی گومان بن ،ئەوەش دوڕوویی ئەوانی دەردەخست،
هەروەك یاسا (پیرۆزەكانی) خۆیان شكاندبوو ،تا خۆیان رزگاربكەن .پێش
ئەوەی ویالیەتە یەكگرتووەكان هێرش و پەالمارەكانی دەستپێبكات ،زۆرێك
لەدەسەاڵتدارە لۆكاڵییەكان رایانكردبوو .هەمان چەشنی فەرەح لەتەواوی
واڵتەكەماندا زۆر كەس بێدەروەست ژیانیان تیاچوو.
رادیۆ لە فەرەح شەو و رۆژ لەسەر هەواڵەكان بوو ،دەمانزانی بەوزوانە
جەنگێك هەڵدەگیرسێت .هەندێك لە دانیشتوان تۆقیبوونو ماڵەكانیان
بەجێهێشتبوو ،ئەگەرچی كەمێك پاش ئەوەی تاڵیبان واڵتەكەیان چۆڵكرد،
گەڕابوونەوە .بەدرێژایی چەندین رۆژ حەشامەتێ خەڵك دەهاتنە شارەكەو
كۆمەڵێك دەڕۆشنتو نەیاندەزانی لەكوێ خۆیان حەشاربدەن ،یان دەچوون
لەگەڵ خزمو نزیكان خێمەیان هەڵدەداو هەواریان دەخست .ئەوانەی
ماڵەكانیان لەنزیك پێگە سەربازییەكانی تاڵیبانەوە هەڵكەوتبوو ،بێئۆقرەو
لەدڵەڕاوكێدا بوون ،ترسەكەشیان لەجێی خۆیدا بوو.
یەكەم ئامانج ،كەرت و پەرتكردنی تاوەری راداری فەرەح بوو ،بەهۆی
موشەكێكی ك��روزەوە ،كە لەژێردەریاییەكی ئەمەریكییەوە لەكەنداوی
عەرەبەوە هەڵدرابوو .پێدەچێت ئەمە یەكەم گ��ورزی ئاسامنی بووبێت
لەتەواوی جەنگەكەدا .ئەو تەقینەوە گەورەیە خانووە قوڕەكانی شارەكەی
راتەكاند ،هەندێك ماڵی نزیك پێگە سەربازییەكانی تاڵیبان زیانیان پێگەیشتو
ژمارەیەك هاوواڵتیش برینداربوون .خۆشبەختانە كەس نەكوژراو زیانی گیانی
لێنەكەوتەوە ،بەوپێیەی زۆری خانووەكان پێشرت چۆڵكرابوون.
رۆژی دواتر ،فڕۆكە بۆمبهاوێژە ئەمەریكییەكان بەسەر شارەكەدا گڤەیان
دەك��ردو لەوێستگەكانی رادی��ۆو تەلەفزیۆنەكانیان دەدا ،ماڵی حیكمەتیار
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گوڵبەدینی فەرماندەی پارتی ئیسالمیش كەوتە بەر هێرشەكەیان .دەنگەكە
رایدەچڵەكاند ی و مندااڵن دەستیان بەگوێیانەوە دەگ��رت ،دەیانقیژاندو
دەگریان .لەگەڵ ب��ەردان��ەوەی هەر بۆمبێكدا ،دوك��ەڵو تەپوتۆز دەچوو
بەئاسامندا .لەیەكەم هێرشدا بۆ سەر فەرەح هیچ هاوواڵتییەك نەكوژرا ،بەاڵم
زۆرێك برینداربوون .ئەو هەوااڵنەی لەناوچەكانی دیكەی ئەفغانستانەوە پێامن
دەگەشنت زۆر ناخۆش بوون.
هەمان چەشنی ئەو مرۆڤە بێتاوانانەی لە 11ی سێپتەمبەردا مردن ،سەرەتای
داگیركاری بۆ سەر ئەفغانستانیش ژیانی زۆر كەسی بێگوناهی بەدوادا هات.
لەو سااڵنەدا ،هەزاران هاوواڵتی بە هۆی دەستڕێژی گوللە ،هاوەنو بۆردومانی
ئاسامنی ،خۆتەقاندنەوە و بۆمبی دەست تیرۆریستەكانەوە گیانیان لەدەستدا.
بەم مردنو كاولكارییانە دەڵێن «زیانی مرۆیی» ،هەڵبەت ناوێكی زۆر سادەیە
بەراورد بەو كوشتارگەیەی من بەچاوی خۆم دیم .رۆژێك بە ناو سەنتەری
شاری فەرەحدا گەڕام و كاولكاری ئاكامی جەنگەكەم دەبینی .ژمارەیەك بینا
داڕوخابوون ،بۆ تۆقانی من الشەی مردوی جەنگاوەرەكانی تاڵیبان ،هێشتا
لەشەقامەكاندا الڵوپاڵ كەوتبوونو لەخوێنی خۆیاندا گەوزابوون.
دوای هێرشو پەالمارەكە ،لە فەرەح بۆ چەند مانگێك هیچ هێزێكی
زەمینیامن نەبینی ،لەبەرئەوەی ئەمەریكاو ناتۆ زۆرت��ر پشتیان بەگورزە
ئاسامنییەكان بەستبوو .وەختێك هێزی زەمینی گەشت ،بارەگایەكی تۆكمەو
قایمیان لە دەرەوەی شار دامەزراند ،لەگەڵ خەڵكی هیچ تێكەاڵوبوونو
لێكنزیكبوونەوەیان نەبوو .كاتێك دەمانبینین زۆر ترسناكو پڕچەك بوون،
بەسواری ئۆتۆمبێلە سەربازییەكان دەهاتنو دەچ��وون ،توخنكەوتن یان
وەپێشكەوتنیان كارێكی مەترسیداربوو .لە سااڵنی سەرەتای داگیركردنی
ئەفغانستاندا ،لەبەر رووخانی رژێمی سەركوتكاری تاڵیبانو پێدانی گەلێك
پەیامنو بەڵێن بەگەلی ئەفغانستان ،زۆرێك لەخەڵكی هاوسۆزبوون لەگەڵ
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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هێزەكانی ئەمەریكاو هێزی هاوپەیامنان ،بەاڵم لەسااڵنی دواتردا ،لەبەرئەوەی
هیچ بەڵێنێكیان نەبردەسەر ،هیچیان بۆ خەڵك نەكرد ،حكومەتێكی گەندەڵیان
پێكهێنا ،ژمارەیەكی زۆر هاوواڵتیان كوشت ،ئیدی پشتیوانی گەلی ئەفغانستانیان
لەدەستدا .خەڵك بۆیان دەركەوت ،كە ناوی بریقەداری (هێزی یاریدەدەری
ئاسایشی نێودەوڵەتی) داگیركارییەكی دیكەی ئەفغانستانە لەالیەن هێزە
بیانییەكانەوە.
لەحاڵێكدا خەڵكی فەرەح بەڕۆشتنی تاڵیبان خۆشحاڵو كامەران بوون،
بەپڕكردنەوەی كەلێنی دەسەاڵت بەو شێوەیە هیچ دڵخۆش نەبوون .سەردەستەی
میلیشیاكان ،هەڵبەت زۆریان پێشرت لەواڵت چووبوونە دەرەوە ،گەڕانەوە تا
شوێنە خاپوركراوەكان تااڵنبكەن .هاوشێوەی خودی تاڵیبان ،دروستبوونی
بەشێك لەسەر دەستەی میلیشیاكانیش دەستكیسەی حكومەتی ئەمەریكا بوو.
لەو دەم��ەی تاڵیبان دەسەاڵتیان گرتەدەست ،هاوشێوەی زۆردارە
فەندەمێنتاڵیستەكانی پێش خۆیان ،داڵدەدەرو پشتیوانكاری ئوسامە بن الدنی
تیرۆریستی سعودی ،ئەیمەن ئەلزەواهیری هاوەڵی میرسیو شوێنكەوتووە
دەرەكییەكانی رێكخراوی ئەلقاعیدە بوون .پێشرت ئەمەریكا بۆ چەندین ساڵ
مەرایی بۆ تاڵیبان كردبوو ،بەوەی گوێی نەدەدا بە جەورو ستەمیان ،دەمێك
لەهەوڵی رێككەوتندا بوو لەگەڵیان بۆ كۆمپانیای نەوتی (یونۆكاڵ)و پرۆژەی
هێڵی وزە بەناو ئەفغانستاندا .هەروەها والیەتە یەكگرتووەكان هانی رژێمەكەی
دەدا رێوشوێنی توند بگرێتەبەر لەهەمبەر بەرهەمهێنانی مادەی هۆشبەری
ئەفیون .لەو سەروبەندەداو لەنیسانی 1-200دا ویالیەتە یەكگرتووەكان 43
ملیۆن دۆالری دایە تاڵیبان ،وەك پاداشت لەبەرابەر رێگەنەدان بە وەبەرهێنانی
رووەكی خەشخاش ،لەهەمانكاتدا ئەمەریكییەكان چاویان داخستبوو لەئاست
ئەوەی ،چی لەكامپەكانی مەشقو راهێنانی تیرۆریستاندا بەدرێژایی سنوری
پاكستان روویدەدا.
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بەاڵم ساڵی  ،1998دوای ئەوەی شوێنەكەوتوانی قاعیدە دوو باڵیۆزخانەی
ئەمریكایان لە ئەفەریقیا تەقاندەوە ،سی ئای ئەی رووی وەرگێڕایەوە سەر ئەو
دڕندانەی خۆی ،هاوكاری دروستبوونی كردبوون .دوای ئەوەی موشەكی كروز،
كوشتنی ئوسامە بن الدنی لێنەكەوتەوە ،بریكارە ئەمەریكییەكان دەستیانكرد
بەهەڵڕژاندنی پارە بۆ ناو گیرفانی ئەحمەد شا مەسعود ،تا شوێنپێی بن الدن
هەڵگرێتو لەناوی بەرێت .گەرچی مەسعود بە مسوڵامنێكی لەخواترس
دادەنرا ،كەچی لەدۆڵی پەنجشیری باكوری كابول خۆی مەاڵس دەداو پارەی
لە قاچاخچیانی مادەی هۆشبەری هیرۆین وەردەگ��رت ،یانیش بەنایاسایی
ئەو خشڵو گەوهەرە گرانبەهایەی ئاودیو دەكرد ،كە لەكانەكانی پەنجشیر
دەرهێرنابوون.
مەسعود ،فەرماندەیەكی سەربازی هاوپەیامنێتی شلۆقی ئەو سەردەستەو
س��ەرك��ردە میلیشیایانە ب��وو ،كە پێشرت لەالیەن تاڵیبانەوە دەسەاڵتیان
لێزەوتكرابوو ،بەاڵم ئەوكاتە خۆیان ناونابوو (بەرەی یەكگرتوی ئیسالمی بۆ
رزگاری ئەفغانستان) ،زیاتر وەك (هاوپەیامنێتی باكور) ،نارسابوو .دوای ئەوەی
تاڵیبان شكستی بەدەسەاڵتی ئەو بەرەیە هێنا ،زۆرێك لەئەندامەكانیان هەڵهاتن
بۆ واڵتانی دراوسێ و لەالیەن ئێران ،روسیا ،فەرەنسا ،هندستان و هەندێك
واڵتی دیكەشەوە پەنادران .ئەمانە بانگەشەی ئەوەیان دەكرد ،كە لە هەوڵی
رێكخسنتو بەرەنگاربوونەوەی چەكداریدان ،وەل ێ لەڕاستیدا دەسەاڵتیان
بەسەر 5%ی واڵتدا دەشكا ،هێرشەكانی 11ی سێپتەمبەر لەناكاو بەختو
چارەنوسی گۆڕین.
لەو كاتەی ویالیەتە یەكگرتووەكان بۆردومانی ئاسامنی دەكرد ،سی ئای
ئەی-و هێزە تایبەتەكان گەیشتبوونە پارێزگاكانی باكوری ئەفغانستان ،بۆ
پێشكەشكردنی ملیۆنەها دۆالری نەختو چەكو تەقەمەنی بە فەرماندەكانی
هاوپەیامنێتی باكور .ئەوانیش سەرلەبەریان ئەو توندڕەوانە ب��وون ،كە
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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میلیشیاكانیان لەسەردەمی شەڕی ناوخۆ دا ،ئەفغانستانیان تااڵنكردبوو ،لە
منونەیان :دۆستوم ،سەیف ،خەلیلی ،رەبانی ،فەهیم ،ژەنەراڵ عارف ،دكتۆر
عەبدواڵ ،حاجی قادر ،ئوستاز عەتا محەمەد ،داود ،حەزرەت عەلیو چەندانی
تر .تەنها لە مەسعودیان كەمبوو ،هەروەك چەند رۆژێك بەر لە كارەساتی
11ی سێپتەمبەر كوژرا .شوێنەكەی مەسعود وەك سەركردەیەكی سەربازی
هاوپەیامنێتی باكور ،لەالیەن نزیكرتین هاوەڵییەوە بە ناوی فەهیم پڕكرایەوە،
پیاوێكی سەرسەختی رابردو رەش بوو .لەوكاتەی راگەیاندنەكانی رۆژئاوا
خەریكی وێناكردنی ئەم سەردەستە میلیشیایانە بوون ،وەك (هێزی بەرەنگاریی
دژە تاڵیبانو رزگاركەری ئەفغانستان) ،گەلی ئەفغانستان لەو بڕوایەدا بوون ،كە
ئەمانیش هیچیان لە تاڵیبان باشرت نییە.
هێزەكانی هاوپەیامنێتی باكور ،بەخێرایی دەستیان بەسەر شارو
پارێزگاكاندا گرتو بەرەو كابول پێشڕەوییانكرد ،ئامادەو پەرۆشی كۆكردنەوەی
دەستكەوتەكانی جەنگەكە ب��وون .وەختێكیش گەڕانەوە دەس��ەاڵت ،ئەم
سەردەستەو میلیشیاییانە ،دەستیانكرد بەشەپۆلێكی تازەی تاوانو زەبرو زەنگو
كاری دڕندانە .لەسەرەتای رۆژانی داگیركاری ئەمریكادا ،هەزارەها چەكداری
تاڵیبان لە كوندوزی باكوری ئەفغانستان تەوقدران .بەبەرچاوی میدیاو
هێزەكانی ئەمەریكاوە گیراوەكان رادەستی ئەو پیاوانەكران ،كە لەژێر فەرمانی
دۆستوم-ی سەردەستەی ئوزبەكیدا بوون ،تا بگوازرێنەوە بۆ گرتوخانەیەك
لە شربغان ،بەاڵم پیاوەكانی دۆستوم هەموو گیراوەكانیان لەنێو كۆنتێنەرە
ئاسنینە قەپاتەكانی ئۆتۆمبێلە بارهەڵگرەكانیان ئاخنی .كاتێك بارهەڵگرەكان
گەیشتنەجێ ،نزیكەی دوو هەزار زیندانی خنكابوونو گیانیان لەدەستدا .وەك
دەوترێت ،پیاوەكانی دۆستوم سەرجەم ئەو مردوانەیان لەناوچەی داشتی لەیلی
لەنزیك شاری مەزاری شەریف وەك گۆڕی بەكۆمەڵ بەشۆفڵ كە بە ژێر خۆڵدا.
ئەم تاوانەی جەنگ بەنهێنی مایەوە ،تاوەكو رۆژنامەنوسان پەردەیان لەسەر
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هەڵامڵی .دوای ئەو هەموو ساڵە ،هێشتا لێكۆڵینەوە و بەدواداچوونی فەرمی
بۆ ئەم رەشەكوژییە نەكراوە.
19ی ترشینی یەكەمی  ،2001رۆژنامەی نیۆرك تایمز لەڕاپۆرتێكدا رایگەیاند،
كە «دەستەو كۆمەڵەی ئەو سەردەستانەی لەسەرەتای نەوەدەكاندا ئەفغانستانیان
پارچەپارچە كردو بەهۆی ناپاكیو گەندەڵییەوە ،لەالیەن تاڵیبانەوە تێكشكێرنان،
جارێكی تر گەڕانەوە تەختی دەسەاڵتو بەهەمانشێوازی پێشوو كەوتنەوە
پیادەكردنی دەسەاڵتیان» .ئەوكاتەی سەردەستەی میلیشیاكان دەسەاڵتیان
گرتەوە دەست ،گەڕانەوە سەر هەمان نەریتو خووی پێشویان ،دەستیاندایەوە
القەكردن و سزادانی دوژمنەكانیان ،لەگەڵ پاداشتكردنی جەنگاوەرانیان.
رێكخراوی چاودێری مافەكانی مرۆڤو چەند رێكخراوێكی دیكە ،كەیسی زۆر
قێزەونی القەكاری ژنانی پەشتویان دۆكیومێنت كردووە ،تەنها لەبەرئەوەی
لەهەمان رەچەڵەكی تاڵیبانن .لەكەیسێكدا ،كچێكی  14ساڵ بەناوی فامتە،
لەالیەن دوو سەربازەوە لەباكوری ئەفغانستان القەكراوەو سێ سەربازی تریش
دایكی كچەكەیان القەكردووە .بەگوێرەی راپۆرتێكی واشنتۆن پۆست ،كاتێك
دایكەكە لێیان دەپرسێت چۆن دەستیان دەچێتە القەكردنی كچانو ژنانی بێتاوان،
لەوەاڵمدا دەڵێن لەبەرئەوەی «ئێوە سەر بە تاڵیباننو بە نەتەوە پەشتوون».
لەگەڵ كۆنرتۆڵكردنی ئەفغانستان لەالیەن هاوپەیامنێتی باكورەوە ،ئیدارەی
ئەمەریكا توشی گرفتێك بووەوە ،ئەویش چۆنییەتی دامەزراندنی حكومەتێكی
الیەنگری ئەمەریكا بوو .دەیانزانی پێویستە ئەو حكومەتە پەشتونەكانیش
لەخۆبگرێت ،هەروەك زۆرینەی گروپە نەژادییەكانی ئەفغانستانە ،بەاڵم
سەردەستەیەكی متامنەداری پەشتونیان نەبوو تا دەسەاڵتی بدەنێ .سی ئای
ئەی نەیتوانی رووبكاتە حیكمەتیاری ناحەزو توندڕەو ،چوون یەكێك بوو لەپیاوە
پەسەندەكانی پێشوی ،ئەویش لەبەرئەوەی چووە ریزی تاڵیبانو تیرۆریستە
عەرەبەكانەوە بۆ هێرشكردنە سەر ئامانجەكانیان لە ئەمەریكا.
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لەبری ئەو سەرنجیان خستەسەر سەركردەی هۆزێكی پەشتونی كەمینە
لەباشوری ئەفغانستاندا ،واتە حامید كارزای .لەسەردەمی شەڕی خوێناوی
ناوخۆدا ،كارزای جێگری وەزیری دەرەوە بوو .بڕواش وابوو لەسااڵنی 1980كانەوە
لەئاستی بااڵدا پەیوەندی بە سی ئای ئەی-ەوە هەبووبێت .پێش ئەوەی بكرێتە
دەسەاڵتدار ،میدیاكانی ئەمەریكا كامپینێكیان دەستپێكرد بۆ وێناكردنی كارزای
وەك سەركردەیەكی بەرگریكارو سەرەكی دژی تاڵیبان .پێشرتیش دەستەی
هێزی تایبەتی پێنجەمی سوپای ئەمەریكا ،نێردران بۆ پارێزگای ئاروزگان بۆ
پاراستنی كارزای ،گوایە لەوكاتەدا لەگەڵ تاڵیباندا دەجەنگا.
لەكۆتایی ساڵی 2001دا ،هاوپەیامنە رۆژئاواییەكان ،كۆبوونەوەیەكیان
لەشاری بۆن-ی ئەڵامنیا رێكخست بۆ ئەو سەركردە ئەفغانیانەی لەتاراوگە
دەژی��ان ،ژمارەیەكی زۆری سەردەستە میلیشیا بەدكارەكان لەنێویاندا
ئامادەبوون .ئامانجی كۆبوونەوەكە دانانی پەیكەرێكی دەسەاڵت بوو بۆ
دامەزراندنی حكومەتێكی كاتیو دام و دەزگای نوێ .زۆرینەی ئەفغانییەكان
لەو ب��اوەڕەداب��وون ،كە ئەمە سەرەتای سەردەمێكی تازەی پڕ كارەساتو
هەڵدێردەبێت بۆ گەالنی ئەفغانی.
لەگەڵ ئەوەی كۆبوونەوەكە لەالیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە سەرپەرشتی
كرا ،بەاڵم دەسەاڵتدارترین كۆڵەكەی كۆبوونەوەكە كەسایەتیەكی پارێزكاری
سەردەمیو دەسەاڵتدارێكی وەزارەت��ی دەرەوەی ئەمەریكا بوو ،زاڵامی
خەلیل زاد .خەلیل زاد ،لەدایكبووی ئەفغانستانە و لەساڵی 1984ەوە بووەتە
هاوواڵتییەكی ئەمەریكی ،راوێژكارێكی بااڵی سیاسەتی دەرەوەی ئیدارەی
سەرۆك ریگانو هەردوو سەرۆك ،بۆشو بۆشی كوڕبوو ،هەروەها لەماوەی
سااڵنی 1990ەكاندا ،راوێژكاری یونۆكاڵ بوو بۆ ئەنجامدانی رێككەوتنەكانی
دامەزراندنی بۆری گاز لەگەڵ تاڵیباندا .لە (بۆن) ،خەلیل زاد یارمەتی سەرگرتنی
رێككەوتنە نهێنییەكانیدا ،سەرئەنجام هەندێك لە سەردەستە میلیشیا دڕندەكان،
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پۆستی زۆر گرنگیان لەحكومەتی تازەدا پێبەخرشا ،لەبەر ئەو هۆكارە ،لەئێستادا
زۆرێك لەگەلی ئەفغانستان خەلیل زادو ئەمەریكییەكان وەك بەدیهێنەری
ئەوسیستمەی ئێستا دەبینین كە لە كابول لەئارادایە ،بۆیە لێپررساوێتی دەرد و
نەهامەتی گەلی ئەفغانستان لە ئەستۆی ئەوانیش دایە.
لە كۆتایی كۆنفرانسی بۆندا ،بوونی سوپایەكی داگیركەری ت��ازە لە
ئەفغانستان پەسەندكرا ،ئەویش (هێزی یاریدەدەری ئاسایشی نێودەوڵەتی)
یان ( )ISAFبوو ،بەو هۆیەوە شوێنی رژێمە توندڕەوە ئوسوڵگەراكەی تاڵیبان،
بەڕژێمێكی دیكەی میلیشیا ئوسوڵگەرا پڕكرایەوە ،لەگەڵ هەندێك كەسایەتی
تەكنۆكراتو بەرزخوازی سەر بە ئەمەریكا .كارزای نازناوی سەرۆكی كاتی
پێبەخرشا( .لۆیا جیرگا)-ی باری نائاسایی بۆ بەهاری داهاتوو رێكخرا تا رەوایی
بە دەسەاڵتە گوێزراوەكە بدرێت.
لەمێژووی واڵتەكەماندا ،هەركاتێك ئەفغانستان توشی گۆڕانكاریو
چاكسازی حكومەت بووبێتەوە ،سەرۆك هۆزەكانو سەركردەكانی تر كۆڕو
كۆبوونەوەی نەریتباویان بەستووە ،پێیدەوترێت (لۆیا جیرگا) .هەندێك لەو
لۆیا جیرگا-یانە رێكوپێكو سەركەوتوو بوون ،هەندێكی تریان بێسەروبەرو
بێئەنجام .لە رووداوێكدا ،ساڵی  1747لەباشوری شاری قەندەهار ،لۆیا جیرگا-
یەك بەسرتا بۆ هەڵبژاردنی پاشا .دوای گفتوگۆكردن بۆ ماوەی  9رۆژ ،لەكۆتایی
لۆیا جیرگا-كەدا ئەحمەد شا دورانی هەڵبژێردرابوو ،لەبەرئەوەی تاكە ئەندام
بوو ،كە لەو گفتوگۆ دوورودرێژەدا چ قسەیەكی نەكردبوو .دورانی ،دەستیكرد
بەیەكخستنی هۆزە جۆراوجۆرەكانو دەرەبەگەكان بۆ پێكهێنانی ئەفغانستان.
ساڵی  1928لەالیەن پاشا ئەمانواڵ-وە بانگەوازكرا بۆ لۆیا جیرگا-یەكی دیكە،
بۆ دەربڕینی پشتیوانی بۆ پاكێجێكی چاكسازی ،تیادا سەربەستی زیاتر بۆ ژنان
پێشنیاركرابوو .لە لۆیا جیرگا-كەدا ،پاشا داوای لە شاژن سورەیا كرد لەچكەكەی
لەسەری بكاتەوە ،بۆئەوەی بیسەملێنێت ،كە بەگرنگییەوە لەو بابەتە دەڕوانێت،
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بەاڵم ئەو هەنگاوە پێچەوانە بوویەوە و كۆبوونەوەكە بەهەراو زەنا ئاشبەتاڵی
لێكرا.
یەكەمین لۆیا جیرگا لەپاش تاڵیبان لەحوزەیرانی ساڵی 2002دا ،لەكابول
بەسرتا 1500 ،نوێنەر لەو كۆبوونەوە بێسەروبەرەدا بەشدارییانكرد ،تیادا
ئەندامانی هاوپەیامنێتی باكور بااڵدەستبوون .لەڕاستیدا ئەم لۆیا جیرگا-یە،
گاڵتەجاڕییەكی تەواوبوو ،هاوشێوەی كۆنفراسەكەی بۆن ئەمەشیان لەپشتەوە
لەالیەن ئیدارەی ئەمەریكاوە بەڕێوەدەبراو لە كابول ئاڕاستەی هەموو
هەلومەرجێكیان دەكرد.
وەك چاوەڕواندەكرا ،ئامادەبووانی لۆیا جیرگا ،حامید كارزایان وەك
سەرۆكی گواستنەوەی دەوڵەتی ئیسالمی ئەفغانستان ( )TISAهەڵبژارد.
زۆربەی خەڵك دەیانزانی ئەو كەسەی ئەمەریكییەكان بۆ ئەوپۆستە پەسەندیان
كردبوو ،ئەو بوو .ئەو لەسەرەتای گرتنەدەستی دەسەاڵتەوە پشتی بەهاوكاری
ئەوان بەستبوو .تەنانەت دەستەی پاسەوانە ئەم نییە كانیشی سەربازی پڕچەكی
ئەمەریكی بوون.
جیرگاكە رەوایی بەئامادەیی ئەمەریكا لە ئەفغانستانو حكومەتەكەی
حامید ك��ارزای بەخشی .هاوكات ویستیان سەردەستەی میلیشیاكانی
هاوپەیامنێتی باكوریش دڵخۆشبكەن ،لەبەرئەوە بەپێچەوانەی خواستی
گەلو بەڕێنوێنی ئەمەریكا ،لەجیرگا-كەدا ئەحمەد شا مەسعود ،سەردەستەی
میلیشیای كۆچكردو بە(پاڵەوانی نەتەوەیی) دانرا ،بۆ خۆشحاڵكردنی پەشتونە
دڵسۆزەكانیش ،پادشای پێشو زاهیر شا ،ئەو كاتە تەمەنی لە نەوەد ساڵ زیاتر
بوو ،لەتاراوگەی ئیتالیاوە گەیەنرایەوە ئەفغانستان تا وەك (باوكی نەتەوە)
رێزی لێبرنێت.
س��ەرەڕای رق وكینەی هاونیشتیامنییەكان ،جارێكی دی سەردەستەی
میلیشیاكان ،خەریكی دامەزراندنەوەی دەرەبەگایەتییەكەیان بوون .ئیسامعیل
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خان لەگەڵ میلیشیا چەكدارەكانی گەڕایەوە بۆ هیراتو بووە پارێزگار .وەك
سەرۆكی ناوچەی باكوری رۆژئاوای ئەفغانستان ،خان هەندێك لەداردەستەكانی
خۆی لەپۆستە گرنگەكاندا دانا ،ئەوانیش لەگەڵ رژێمی ئێران پەیوەندییان
هەبوو ،حكومەتی ئێرانیش دەیویست رۆڵی خۆی لەو حكومەتە تازەی
ئەفغانستاندا بگێڕێت ،كە بەپشتیوانی ئەمەریكا دامەزرابوو .دوای ئەوەی
تاڵیبان لەپارێزگای فەرەح دەرپەڕێرنان ،ژمارەیەك گروپی ئوسوڵگەرا كێبڕكێی
گرتنەدەستی دەسەاڵتیان بوو لە پارێزگاكەدا .یەكەم پارێزگاری فەرەح عەبدول
حەی نیعمەتی بوو ،هاوپەیامنێكی خانو ئەندامێكی پارتی جەماعەتی ئیسالمی
بورهانەدین رەببانی بوو.
لەگەڵ ئەوەی خەڵكی بەڕووخانی فەرمانڕەوایی سەركوتكارو دواكەوتوی
تاڵیبان خۆشحاڵ بوون ،لەالیەكی دی ئەو بەرەوپێشچوونە تازانەش ،مایەی
بێهیواییەكی زۆر بوون بۆیان .حكومەتی ناوەندی لەو پارێزگایەدا دەسەاڵتێكی
كەم یاخود دەسەاڵتی هەر نەبوو .سەردەستە میلیشیا گەندەڵەكان خەریكی
تااڵنكردنی فەرەح بوون ،واتە فەرمانڕەوایی تاڵیبان بەفەرمانڕەواییەكی دیكەی
ترس ئەنگێزە و پاشاگەردان جێگەی پێگیرابوویەوە.
هەر لەسەرەتاوە ،بەرپرسە لۆكاڵییەكانی فەرەح ئەو پرۆژانەی ()OPAWC
و منیان پێخۆش نەبوو ،كە هەوڵامندەدا جێبەجێیانبكەین .پێداویستییە
بنچینەییەكانی م��رۆڤ چەندین ساڵ بوو لە ف��ەرەح پشتگوێخرابوون و
كەموكوڕییەكی خراپی چاودێری تەندروستی لەئارادابوو .كاتێك رامانگەیاند
لەشارەكەدا نۆڕینگەیەكی پزیشكی بێبەرامبەر دەكەینەوە ،بەرپرسەكان زۆر
توڕە بوون لێامن .ئەوان دژی ئەو راستییە بوون ،كە من وەك بەڕێوەبەرێك
ژن بم و بەرامبەر سەردەستە میلیشیاییەكان بوەستمەوە .پێیانوابوو رەنگە
نۆڕینگەكە وەك سەنتەرێك بەكاربێت دژی پڕوپاگەندەكانی سەردەستەكانیان.
ساڵی  ،2002چاوم بەنوێنەری پارێزگار كەوت ،دەرب��ارەی پالنەكەمان
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بۆ كردنەوەی نۆڕینگەیەكو تۆماركردنی لەوەزارەتی تەندروستی دواین.
ئەوەم بۆ روونكردەوە ،كە ئەو كارەی ئەنجامی دەدەین تاوان نییە ،تەنها
دەمانەوێت یارمەتیو خزمەتی خەڵكی ناوچەكە بكەین .بەدورودرێژی باسی
پڕۆژەكە ،پێویستیو هەبوونی خزمەتگوزاریی لەو چەشنەو بێدەرەتانی بنكەی
تەندروستیم بۆ كرد ،بەاڵم ئەو پیاوە زۆر بەنارشینی قسەكانی پێبڕیم.
وتی« ،چیرت كاتم مەگرە! زیاتر لەسەری مەڕۆ .نۆڕینگەكەت بكەرەوە ،بەاڵم
گرەنتی سەالمەتیو ئاسایشتان ناكەین».
دوای ئ��ەوەی قسەكانی پێبڕیم ،خواحافیزیم لێنەكرد .نوسینگەكەم
بەجێهێشت ،پەستو بێهیوای كردم .روونو ئاشكرا ئەمە ئاگاداركردنەوەیەكی
ناڕاستەوخۆ بوو ،هەڕەشەیەك بوو ،هەتا ئەمجۆرە پیاوە بیرتەسكانە لە دەسەاڵتدا
مبێنن ،ئەوا هەموو گەلی ئەفغانستان بێ مافو بێ ئاسایش دەمێننەوە.
ساڵی  2003ئەو رۆژەی (نۆڕینگەی هاموون)-مان كردەوە ،بۆنەیەكی
گەورەمان گێڕا .ریش سپی گوندەكانی دەوروب��ەر بەشدارییان لەبۆنەكەدا
كرد ،خەڵك وتاریان دەخوێندەوەو لەبەشە جیاوازەكانی پارێزگای فەرەحەوە
پەیامی پشتیوانیامن پێدەگەشت .كەسانی ئاسایی ،كە بەو ناوەدا گوزەریان
دەكرد ،دەهاتنو پشتیوانی خۆیان دەردەبڕی ،پێشنیاریان بۆ دانانی پرۆژەی
داهاتوو دەكردو سەركۆنەی هەڵوێستە نەرێ نییە كانی پارێزگاریان دەكرد.
كاتێك باسی ئەو هەڕەشەیەم بۆ كۆمەڵە خەڵكێك كرد ،كە گرەنتی ئاسایشامن
ناكرێت ،لەبەرامبەردا وەاڵمی ئەوان زۆر پاڵنەر بوو .وتیان« ،خەڵكی ئاسایشتان
بۆ دابیندەكات» .ئەوەش كاتێكی زۆر خۆش بوو.
لەڕۆژەكانی سەرەتادا قەرەباڵغییەكی زۆر لەناوەوەو دەرەوەی بیناكەدا
هەبوو ،بەاڵم هەموویان تەنها بۆ بۆنەكە نەهاتبوون ،بەڵكو لەبەرئەوە بوو ،كە
نۆڕینگەیەك لەناوچەیەكی هەژارنشین ،بێبەشكراودا چاودێریو خزمەتگوزاری
تەندروستی پێشكەش بەهاوواڵتیان دەكرد .لەڕاستیدا ئەركێكی زۆر قورسامن
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لەسەرشان بوو .كەسانی نەخۆش زۆر لەدوورەوە بەسواری گوێدرێژو بەپ ێ
رێیان بڕیبوو ،تا بگەنە نۆڕینگەكەمان .هەبوو هێند پێویستی بەچارەسەری
پزیشكی بوو ،كە ناچار شەو تابەیان لەحەوشەكەدا دەمانەوە تا سەرەیان
بێتو چاویان بە پزیشك بكەوێت .هەرچەند هەموو جۆرە نەخۆشی و
ك و شەش پەرستارمان هەبوو.
بریندارییەكامن دەبینی ،بەاڵم تەنها سێ پزیش 
ئەگەر بارودۆخی نەخۆشەكە زۆر خراپ بوایە و پێویستی بەچارەسەری بەپەلە
هەبوایە ،دەماننارد بۆ ئەو نەخۆشخانانەی ،كە لە هیرات و كابول بوون،
لەوێ كەلوپەل و چارەسەری پزیشكی باشرتیان تێدابوو .بینینی ئەو هەموو
خەڵكەی كە نەماندەتوانی یارمەتی سەرجەمیان بدەین خەفەتباریدەكردین،
ئەمە راستییەكی ناخۆش بوو ،جۆشوخرۆشی بۆ كردنەوەی نۆڕینگەكە
كەمدەكردمەوە.
لەسەرەتای ئەو رۆژانەدا ،خەڵكی سەریان سوڕمابوو ،تەنانەت حەپەسا
بوون ،كە دەیانبینی چەند گەنج بووم .خۆشم گرنگیم بەو الیەنە دەدا ،بەاڵم
هاوكات دەمویست رێزو متامنەی نەخۆشەكان و ستافەكە بەدەستبهێنم.
تەمەنم تەنها بیست و پێنج ساڵ بوو ،بەاڵم گەنجرت دەردەكەوتم ،پرت بە
منداڵێك دەچووم نەك كەسێكی گەورە ،هەروەها نیگەرانی ئەوەش بوون ،كە
داخۆ پزیشكەكان وەك لێپررساوی نۆڕینگەكە پەسەندم دەكەن یان نا .بیرمە
جاری وا هەبوو كاتێك بەرپرسێك بۆ نۆڕینگەكە دەهات پرسیاری لێدەكردم،
«كەسی بەرپرسی ئەم نۆڕینگەیە لەكوێیە؟»
ل��ەوەاڵم��دا دەم��وت« ،م��ن بەرپرسم» ،ئەوانیش هەمیشە بەوپەڕی
باوەڕنەكردنەوە تەماشایان دەكردم.
لەپێش ئەو میوانانەدا زۆر بەجدی خۆم پیشاندەداو بێ دەربڕینی خەندەو
پێكەنین باسی خزمەتگوزارییەكانم بۆ دەكردن ،بەاڵم دواتر هاوپیشەكانم
گاڵتەیان لەگەڵ دەكردم لەمەڕ ئەوەی ،چۆن خۆم پیشانداون .دەیانوت« ،هێی،
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مەالالی تۆ بە بێ ئەوەی خوێندنی پزیشكی تەواو بكەیت بویتە پزیشك؟»
خزمەتكردنم وەك بەڕێوەبەری نۆڕینگەكە ،زۆر بەزوویی كردمی
بەكەسایەتییەكی دیاری شاری فەرەح .خزمەتگوزارییەكامنان خواستی زۆر
لەسەر بوو ،بەشێوەیەك پێڕانەدەگەیشتین ،كە بڕیارماندا ئەمبوالنسێك بكڕین.
توانیامن خەرجی ئۆتۆمبێلێكی ڤان وەدەستبخەینو كەسێكیش بدۆزینەوە ،تا
وەك شۆفێر كارمان بۆ بكات .شۆفێرە داماوەكەمان زۆر لەخۆبوردوو بوو ،زیاد
لەپێویست كاریدەكردو شەكەتو ماندوو دەبوو .ناوچەكە لەڕووی رێگاوبانەوە
هێند خراپ بوو ،كە سەرەڕای گواستنەوەی نەخۆشو بریندارەكان ،داوای لێدەكرا
مردووەكانیش بگوازێتەوە بۆ گۆڕستان ،هەروەها ئەو كەسانەش بگەیەنێتەوە
ماڵ ،كە رێگەیەكی دووریان بڕیبوو ،تا بگەنە نۆڕینگەكەو خۆیان نەیاندەتوانی
بگەڕێنەوە .لەپارێزگای فەرەح ئەو ئەمبوالنسە ناوبانگی دەركردبوو .زۆر منودی
نەبوو ،بەاڵم كارێكی گرنگو بەرچاوی دەكرد.
بەراورد بەو بودجە كەمەی هەمانبوو ،خەرجی سوتەمەنی ئۆتۆمبێلەكە
ئێجگار زۆر بوو .حكومەت پشتیوانی نەدەكردی ن و ئێمەش تەنها ژمارەیەكی
كەم كەسی بەخشەرمان هەبوو .ئەوەی شكامندەبرد ،پشتیوانیو هاوكاری
كەسانی ناوخۆ بوو .هەرچۆن بیانتوانیایە یارمەتییاندەكردین ،بۆیە تاڕادەیەك
دەمانتوانی ئەمبوالنسەكە ب��ەردەوام ئیش پێبكەین .فیتەرەكان بەخۆڕایی
كاری چاككردنەوەی ئەمبوالنسەكەیان لەئەستۆ دەگرت ،دەیانوت خۆشحاڵن،
كە دەتوانن یارمەتی خۆیان پێشكەشبكەن ،دەیانوت «ئەمە ئۆتۆمبێلی ئەو
خەڵكەیە».
لەكۆتایی ئەو ساڵەدا ،بومەلەرزەیەكی بەهێز شاری مێژوویی بام-ی
لەباشوری رۆژهەاڵتی ئێرانی بەرباد كرد .دەوترێت كە زیاد لەبیست هەزار
كەس لەو كارەساتەدا تیاچوون ،ژمارەیەك ئاوارەی ئەفغانیش لەنێویاندا بوون.
ژمارەیەكی زۆر خەڵكی دیكەش بەبرینداری و بێ ئاو و كارەبا مابوونەوە.
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هەندێك خەڵكی بام توانیان خۆیان بگەیەننە شاری فەرەحو هاتن بۆ نۆڕینگەی
هاموون ،تا یارمەتیبدرێن .رۆژێكیان ژمارەیەك رزگاربوو گەیشنت ،رووداوێكی
جەرگبڕیان بەسەردا هاتبوو .ژنو پیاوێك هاتن یەك منداڵیان پێبوو ،پێیانوتین كە
حەوت منداڵیان لەو زەمین لەرزەیەدا تیاچووە ،لەبەرئەوەی لەوكاتەدا بەهۆی
بارودۆخی نالەبارو هەژاریو گیروگرفتەوە ،ئەفغانستان سەرنجی جیهانی بەالی
خۆیدا راكێشابوو )OPAWC( ،توانی فەندی زیاتر كۆبكاتەوە .دوای ئەوە،
سەرەڕای نۆڕینگەكە توانیامن هەتیوخانەیەكیش دامبەزرێنین .لەئەنجامی
ئەو چەندین ساڵەی شەڕو شۆڕو هەژارییەوە ،بەداخەوە ئەفغانستان واڵتێكە
سەرشار لە مندااڵنی بێباوك .رەنگە تێگەیشتنی ئەمە ئەستەم بێت ،بەاڵم
هەندێك دایكوباوك پێیان باش بوو منداڵەكانیان الی ئێمە بەجێبهێڵن .لەڕاستیدا
هیچ بژاردەیەكی تریان نەبوو .هێندە هەژارو نەداربوون مەحاڵ بوو بتوانن
منداڵەكانیان بەخێوبكەن ،ئیدی دەهاتنە الی ئێمەو داوای هاوكارییاندەكرد.
دەیانزانی منداڵەكانیان لەهەتیوخانەكەدا بەتەواوەتی خواردنیان پێدەدرێت ،تا
ئەو كاتەی باری دارایی خۆیان باشرت دەبێتو دەیانبەنەوە الی خۆیان .ئەوەی
دەمانكرد خزمەتگوزارییەكی تێكەاڵو بوو ،لەتەمەنی حەوت ساڵەوە تا پانزە
ساڵ منداڵامن وەردەگرتو لەتواناماندا بوو چاودێریو شوێنی حەوانەوە بۆ
نزیكەی  40-30منداڵی كوڕو كچی خاوەن پێداویستی لەیەككاتدا دابین بكەین.
لەماوەی ئەو سااڵنەدا بڕیارمدا لەبری ئەوەی لەگەڵ خێزانەكەم بژیم،
لەتاقە ژورێكی پشت هەتیوخانەكەوە ژیام ،تا لە ئیشو كارەكامنەوە نزیك بم.
تەنها یەك دۆشەكم هەبوو ،كارەبام نەبوو .بۆ خوێندنەوەی شەوانەش چرایەكم
هەبوو دامدەگیرساند.
منااڵنی ئەو هەوتیوخانەیە ،مایەی خۆشیو ش��ادی ب��وون .هەركات
دەربكەومتایە لە دەورم خڕدەبوونەوەو خۆیان پێدا هەڵدەواسیم ،پڕ جوڵەو وزە
بوون .یەكەمجار خەمم بوو ،كە چۆن جڵەویان بكەم ،چونكە زۆر دەجواڵنو
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دەبزوان ،وەلێ رۆژ بەڕۆژ ئەو بەشەی كارەكەم ،كە لەگەڵیان ئەنجاممدەدا
خۆشو خۆشرت دەبوو.
زۆری ئەو مندااڵنە پاشخانێكی ئێجگار بێڕەونەقو بێدەرەتانیان هەبوو .لە
ئەفغانستان واباوە بەدەست نان بخورێت ،بەاڵم ئێمە دەمانویست فێریان بكەین
بە كەوچكو چەقۆو چەتاڵ نان بخۆن ،بێگومان ژمارەیەكی زۆریان لەپای رووداوی
ترسناكی گیانلەدەستدانی دایكو باوكیان ،توشی زەبری دەروونی ببوونەوە.
چیرۆكی كارەسەتبارو جەرگبڕیان دڵتەنگو ماتەمباری دەكردم ،بەاڵم ئەمە پرت
هانیدەدام ،تا كارێكیان بۆ بكەمو بەجۆرێك هاوكاری ساڕێژبوونی برینەكانیان
بكەم .مەرگو مردن الی مندااڵنی ئەفغانی شتێكی نامۆو سەیر نییە ،بەاڵم
ئەوپەڕی توانای خۆمان دەخستەگەڕ ،تا دەرفەتێكی لەباری ژیانیان بۆ دابینبكەین.
هەوڵامندەدا كاتێكی پڕخۆشیو ش��ادی پێكەوە بەسەربەرن .بیرم
لەگرنگی دابینكردنی ژیانو هەلومەرجی مندااڵنە دەكردەوە بۆیان ،پاشانیش
هەوڵامندەدا كاتو نێوەندێكیان بۆ بهێنینە ئارا تا بەبەردەوامی بیر لەو
نەهامەتیو ئازارو گیروگرفتانە نەكەنەوە ،كە واڵتی گیرۆدە كردبوو ،نیشتامن
بەدەستیانەوە دەینااڵند .هامناندەدان یاریبكەن و كاتێكی شاد بەسەربەرن.
منداڵەكان كاتی خۆشیان ،بەتایبەت لەئاهەنگەكانی لەدایكبووندا بەسەردەبرد،
چوون لەو بۆنە تایبەتانەدا دەبوایە هەمیشە كەشێكی پڕجۆشامن بسازاندایە.
جار هەبوو هەموویامنان كۆدەكردەوە نوكتەو قسەی خۆشامن دەگێڕایەوە،
هاوكات تاوتوێی بابەتی زۆر گرنگامن هەبوو تیادا باسی گیروگرفتو
هەستەكانیان دەكرد .دەرفەتیان پێدرابوو گلەییو گازندە لەیەكرتی بكەنو
فێربنب چۆن ملمالنێی نێوانیان چارەبكەن .لەگەڵ ئەوەشدا ،پۆلێكامن هەبوو
وانەی تێدا بخوێنن .مامۆستایەك هەبوو وانەی پێدەوتن ،هەندێكجاریش
خۆم دەچومە الیانو لەبۆنە تایبەتەكاندا چوكلێت یان شیرینم دەدایە ئەو
خوێندكارانەی وەاڵمیان بە دروستی دابوویەوە.
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هەندێكجار بەدەنگی ب��ەرز چیرۆكەكانی سەمەد بەهرەنگی-م بۆ
دەخوێندنەوەو باسی ئەو وانانەم بۆ دەكردن ،كە لەو چیرۆكانەوە فێرببووم.
كاتێك منداڵ بووم چیرۆكەكانی بەهرەنگی-م زۆر ال خۆش بوون ،پێموایە
ژم��ارەی��ەك لەچیرۆكە ه��ەرە باشەكانی بۆ مندااڵن نوسیوە .هەموویان
سەرشارن بە رەهەندی پەروەردەیی ،هانی مندااڵن دەدەن بەهرەوەر بن،
بیربكەنەوە ،بەجۆرێك بتوانن جیهان بەرەو باشرت ئاراستە بكەن ،هەڵبەت گەلێ
كەمەندكێشكەرن .خوێندكارەكان ئەم چیرۆكانەیان زۆر پێخۆش بوو ،كاتێك
بۆمدەخوێندنەوە فرە پرسیاریان ال دروست دەبوو.
ئەو مندااڵنە ژیانیان گۆڕیمو دڵیان خرۆشاندم .ئەمە یەكەمین ئەزموونم بوو
لەگەڵ ژمارەیەكی زۆری منداڵ كاربكەم ،وەك گوڵی رازاوە وەها بوون .ئەگەر
ماندو یان خەفەتبار بوومایە ،هەمیشە ئەو مندااڵنە ورەیانبەرزدەكردمەوە.
كاتێك دەبینی مندااڵن دڵخۆشو كامەرانن ،ئیدی وا لەتۆش دەكەن شادمان
بیت.
لەگەڵ مندااڵنی هەتیوخانەكەدا شتی ناخۆشو دڵشتەزێنیش پێكیەوە
گرێدەداین .كاتێك یەكێك دەبوایە بڕۆیشتایە بۆ ئێمە رووداوێكی خەفەتهێن
بوو .هەندێكجار ئەندامانی خێزان ،یاخود خزمێك دەهاتو دەیربدنەوە بۆ
ماڵەوە ،بەزۆری كاتێك ،كە منداڵەكە كەمێك تەمەنی دەچووەسەر ،بۆ منونە
دەگەشتە سیانزە ،یان چواردە ساڵ .زۆرجار نیگەرانی ئەوە بووین ،كە رەنگە
خزمی كچەكان پالنی ئەوەیان هەبێت بیانفرۆشن ،یان بەشویان بدەن ،بەاڵم
بێگومان ل��ەڕووی یاساییەوە هیچ شتێكامن پێنەدەكرا ئەگەر بیانویستایە
منداڵەكە ببەنەوە بۆ ماڵەوە.
كچێك هەبوو پێشرت ماوەیەكی لەهەتیوخانەكەی ئێمەدا بەسەربردبوو،
بەگژ دایكو باوكیدا چوبووەوە كاتێك ویستبویان بەمێردی بدەنو داوای
مارەییەكی زۆریان لەو پیاوە كربوو ،كە هاتبووە داخوازی .پێیوتبوون ئەو مرۆڤە
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ئاژەڵ نییە تا بەپارەیەكی زۆر بفرۆرشێت .ئەمە وانەیەك بوو الی ئێمە فێرببوو،
هەڵبەت كاریگەری لەسەر ماڵەوەیان چێكردبوو.
ناخۆشرتین بیرەوەریم لەخانەكەدا ئەو حاڵەتە بوو ،كە بەسەر كچێكدا
هات بەناوی رەهیڵ .پێش ئەوەی لەدایكبێت باوكی كۆچی دوایی كردبوو.
دایكیشی ،كە زۆر هەژار بوو ،دوای ئەوەی منداڵەكەی بوو نەخۆش كەوت
و مرد .سەرئەنجام رەهیڵ بەتەنها مایەوە .مامێكی سەرپەرشتیاری بوو،
رۆژێكیان ئەو مامەی بڕیاریدابوو كە وەختی بەشودانی رەهیڵ هاتووەو بەنیاز
بوو بیداتە كوڕەكەی خۆی ،گەرچی ئاڵودەی ماددە هۆشبەرەكان ببوو .ئیدی
رەهیڵ هەڵهات بۆ خانەكەمان لە فەرەح .لەوكاتەدا تەمەنی شانزە ساڵ بوو،
زۆر بێتاقەت بوو ،چونكە نەیدەویست بەزۆر بدرێت بەكوڕە مامەكەی .كاتێك
باسی ئەو تەنگو چەڵەمەیەی بۆ كردم دەگریا ،بێگومان ئێمەش وەرمانگرتو
ئەوپەڕی هەوڵی خۆمان لەگەڵدا تا فێری خوێندنی بكەینو چاودێرییەكی
باشی بۆ فەرهەمبهێنین.
پاشرتو رۆژێكیان مامی رەهیڵ هات بۆ هەتیوخانەكە .زۆر بەجوانیو
بەڕێزەوە قسەی لەگەڵ دەكردینو داوای لێكردین ئەگەر بكرێت رەهیڵ بۆ
چەند رۆژێكی كەم بڕواتەوە ماڵەوە لەگەڵیداو چاوی بەخزمانی بكەوێت.
رەهیڵ بۆ یەك رۆژیش نەیدەویست خانەكە بەجێبهێڵێت ،بەاڵم پێامنوت چ
نییە دەتوانیت بڕۆیتەوە و سەردانی كەسوكارت بكەیت .وایدانابوو كاتێكی
كەمی پێبچێت .بە سەردانەكە رازی بووین ،لەڕاستیدا ئێمە نەماندەزانی ئەم
پیاوە چی لەمێشكدایە بەرامبەر برازاكەی ئەنجامیبدات .وەختێك رەهیڵییان
گەیاندە ماڵەوە ،دەستبەجێ مەالیەكیان هێنابوو ،خێرا بۆنەیەكی مارەبڕییان
بۆ رێكخستبوو ،بەزۆر ئەو دوو ئامۆزایەیان لەیەكرت مارەكردبوو ،پاشان دوو
هاوسەرە نوێیەیەكە بەپەلە فڕێندرابوون بۆ ئێران تا لەوێ ژیانیان بگوزەرێنن.
ب��ەداخو ئەسەفێكی بێپایانەوە ،پاش ماوەیەك زانیامن رەهیڵ خۆی
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سوتاندووە .خۆسوتاندن دیاردەیەكی تازەیە لە ئەفغانستاندا .راستی رێگەیەكی
باوی كارەساتئامێزی روو لەزیادبوونەو ژنانو كچان پەنای بۆ دەبەن ،تا لە
ناخۆشی و مەینەت چەشنت دەربازیان ببێت .رێژەیەكی زۆر بەرزی خۆكوشنت
لەنێو ژنانی واڵتەكەماندا ئامادەگی هەیە ،ئەمەش ئاكامی ژانو ئاڕیشەی
مامەڵەی خراپە ،كە رووبەڕوویان دەبێتەوە .وا هەستدەكەم ئێمە رەهیڵ-مان
كوشتبێت ،چونكە رەوانەی ئەو چارەنوسە رەشەمان كرد ،ئەویش نەیتوانی
لەو باودۆخەدا بژی .هێشتاش لەخۆم قەڵسم ،كە ئەزموونی ئەوەم نەبوو لەو
فرمێسكی تیمساحی مامی تێبگەمو رادەستامن كرد بیباتەوە ناو كەسوكاری.
لەسەرەتای ئەو سااڵنەدا كە چاالكی كۆمەاڵیەتیم ئەنجامدەدا ،توشی
ژمارەیەك حاڵەتی ق��ورسو گرانی دیكەش بوومەوە .جارێك رۆیشتین بۆ
دابەشكردنی خواردەمەنیو ئاردو رۆن لەناوچەیەكی بیابانی پارێزگای هیرات ،بە
ئەندازەیەك فڕن گەرم بوو .لەوێ توشی رەشەبایەكی زۆر خراپ بووین ،بەجۆرێك
هەستمدەكرد سییەكانم پڕبوون لەملو تۆزو خۆڵ .بۆ ماوەی دوو رۆژ نەخۆش
كەوتم .كاتێك نانم دەخوارد تامی ملم دەكرد ،وەلێ خۆشحاڵ بووم ،كە گەشتی
بیابامنان كرد تا خواردن بگەیەنینە دەستی ئەو خەڵكە .هیواو ئاواتم ئەوەیە
هەموو الیەك دركبكات ،كە تەنانەت كارێكی بچوكی یارمەتیدان جیاوازییەكی
ئەرێنی ئەندێشەنەكراو بۆ خەڵكی خاوەن پێداویستی دەهێنێتەئارا .بەداخەوە
لەسەرەتای ئەو سااڵنەدا ئەو كارانەی ئەنجامامندەدا ،ئەرشیفامن نەكردنو هیچ
وێنەو ڤیدیۆیەكی تۆماركراوی ئەو خەڵكانەمان نییە ،كە پێویستیان بەیارمەتیدان
هەبوو ،بەاڵم دواتر فێربووین هەموو شتێك دۆكیومێنت بكەین.
لەساڵی 2003داو ساڵێك دوای بەستنی لۆیا جیرگا ،نەتەوە یەكگرتووەكان
بانگێشتكرا ،تا چاودێری هەڵبژاردنەكانی دووەم لۆیا جیرگا بكات ،ئەم كۆبوونەوەیان
پەسەندكردنی دەستورێكی تازەو بڕیاردان لەسەر چارەنوسی واڵتەكەمانی
لەخۆدەگرت .لەپارێزگاكەی ئێمەدا نۆ نوێنەر هەڵبژێردرابوون ،حەوت پیا و و دوو
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ژن بوون ،تا بچنە كابولو بڕیار لەسەر چارەنوسی واڵت بدەن.
دەمزانی ئەو جەنگەی پێیدەگوترا جەنگی ئ��ازادی بەسەركردایەتی
ئەمەریكا ببووە هۆی مەرگی ژمارەیەكی زۆری هاوواڵتی بێتاوان ،هەڵبەت
وەك زۆری ئەفغانییەكانیش متامنەم بەداگیركەرە بیانییەكان نەبوو .هاوشێوەی
خەڵكە دیموكراتەكانی تر ،منیش هەستمدەكرد ئەمەریكا بەهۆی پشتبەستنی
بەئیسالمییە ئوسوڵگەراكان هەمان هەڵەكانی راب��ردوی دووپاتدەكردەوە.
ئەفغانستانو گەلەكەی جارێكی تر بوونە قوربانی لەگەمەیەكی سرتاتیژیدا،
كە لەالیەن ویالیەتە یەكگرتووەكان و هاوپەیامنییەكانییەوە ئەنجامدەدرا.
هەموو كەسێك دەیزانی كە هەڵبژاردنی دیموكراتیو راستەقینە لەژێر سایەی
چەك و تفەنگدا ناكرێت ،دەشامنزانی زۆرینەی ئەو نوێنەرانە سەردەستەی
میلیشیاو داردەستەكانی ئەمەریكا بوون .دەبوایە كەسێك بچێتە ئەو كۆبوونەوە
گەندەڵەوە و لەبەرچاوی جیهان سەركۆنەو ئیدانەی بكات.
لەوكاتەدا تەنها تەمەنم بیستو پێنج ساڵ بوو ،لەسەرەتای الویمەوە
چەندین ساڵ بوو لەنێو خەڵكی فەرەحدا كارم كردبوو .دەیانناسیم و لەپێش
هەموو شتێكدا هەستم بە ئازار و مەینەتی سەختیان كردبوو ،بەتایبەتی
ئازارەكانی ژنان .هەستمدەكرد پێویست بوو دەنگی گەلەكەمان ببیسرتێت.
ئەمە پاڵینام بەشداری بكەم لەپرۆسەی سیاسی تازەی ئەفغانستاندا .سووربووم
لەسەر ئەوەی یارمەتی كۆتایهێنانی دەسەاڵتو فەرمانڕەوایی سەردەستەی
میلیشیاو ئوسوڵگەراكان بدەم و دەشمزانی زۆرینەی ژنو پیاوی ئەفغانی
هاوبەشی ئەم ئامانجو مەبەستە بوون .ئەركی سەرشانم دەرخستنی رسوشتی
راستەقینەی جیرگا بوو لەناویدا ،لەبەر ئەوەی زۆر الو بووم ،هەرگیز متامنەی
ئەوەم نەبوو هەڵببژێردرێم ،بەاڵم لەبیری خۆمدا وتم« ،بابزانین چی روودەدات
ئەگەر خۆمی بۆدابنێم».
لەو كاتەدا تێنەدەگەیشتم چۆن ئەو بڕیارە بۆ هەتا هەتایە ژیانم دەگۆڕێت.
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لە بنكەی تایبەتی نەتەوە یەكگرتووەكان لە فەرەح ،زیاتر لەسەد ژن لە
هۆڵێكی كەمێك رووناكدا كۆببوونەوە و لە پێشمەوە وەستابوون ،خۆیان بە
عەبای رەش داپۆشیبوو ،هەڵبەت ئەمە لەڕۆژئاوای ئەفغانستاندا زۆر باوە.
بە تەمەن هەموویان لەمن گەورەتربوون ،هاتبوون تا نوێنەرایەتی گوند
و شارۆچكەكان ،لە هەموو سوچو كۆاڵنێكی پارێزگاكەوە بكەن .زۆریان
منییان وەك بەڕێوەبەری گەنجی نۆڕینگە خۆڕاییەكە دەناسی و منیش بە
باشی دەمناسین .ئەو چیرۆكانەم بیستبوو ،كە كەسی ئازیزیان لەدەستدابوو،
توندوتیژییان بەرامبەر كرابوو ،وێڕای ئەوەی لەوان گەنجرت بووم ،بەاڵم ببوومە
ه��اودەم و ئامۆژگاریان .پێشرتو لە سەردەمی هۆڤیانەی تالیباندا ،ژنانی
فەرەح هاوشێوەی هەموو ژنانی تری ئەفغانستان ،تااڵوی چەوساندنەوە و
سەركوتكارییان چەشتبوو ،منیش بە تاسەوە بووم وەك نوێنەری خۆیان لە لۆیا
جیرگا ،هیواو متامنەی خۆیانم پێ ببەخشن.
بۆ كۆبوونەوەی دەستنیشانكردنی نوێنەرەكان ،لەشاری هیراتو فەرەح
بەڕێوەچوو ،ژنانو پیاوان لێكجیاكرانەوە .ئەم جیاكارییە جێندەرییە بەشێكی
لەبەرئەوەبوو ،رێگری لەپیاوان بكرێت چاو لەژنەكانیان سورنەكەنەوە،
یان كاریگەرییان لەسەریان نەبێت لەكاتی بڕیاردانیاندا .بەداخەوە هێشتا
ژمارەیەكی زۆر لەپیاوانی ئەفغانستان ،بەهیچ شێوەیەك رازی نین ژنان
لەسیاسەتدا بەشداریبكەن .ژنان دوو نوێنەری مێیینەیان هەڵدەبژاردو پیاوانیش
شەش نێرینەی هاوتای مێیینەكانیان هەڵدەبژارد .یەك نوێنەری زیادەش
لەالیەن حامید كارزایەوە دەستنیشاندەكرا ،لەو كاتەدا سەرۆكی حكومەتی
كاتی واڵت بوو .دواتر زانیامن كە ئەو دەسەاڵتەی هەیبوو بەكاریدەهێنا ،تا لۆیا
جیرگاكە پڕبكات لەسەردەستەی ملیشیاكانو وەك خۆی پێداگری لەسەر دەكرد،
بەشداریكردنیان كلیلی خستنەگەڕی سیستمە تازەكە بوو.
شەش كاندیدی دیكەی مێینە هەبوو ،هەریەكەشامن سێ خولەكامن بۆ
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قسەكردن بۆ دانرابوو .من پێشرت ئەزمونێكی زۆری قسەكردنم هەبوو بۆ گروپە
بچوكەكان ،دەربارەی نەهامەتیو مەینەتییەكانی خەڵكی فەرەح ،لەبەرئەوە
قسەكردن شتێكی زۆر رسووشتی بوو بەالمەوە .هەمیشە حەزم بەگەڕان
دەكرد ،تا زیاتر بەخەڵكی ئاشنابم و گوێ بۆ خەم و مەراقەكانیان رادێرم .ئەم
نەریتەم لەباپیرمەوە بە میرات گرتبوو ،كە دەرمانخانەیەكی هەبوو ،هەروەها
پێیخۆشبوو بە سواری گوێدرێژەكەی دەورووبەری شار بگەڕێتو دەستگیرۆیی
نەداران بكات ،لە هەموو بەشەكانی پارێزگای فەرەحدا نارسابوو ،بەاڵم ئەمەیان
جیاوازبوو ،ئەمە یەكەم وتاری فەرمیو راستینەم بوو.
من لەناوەڕاستی ری��زەك��ەدا ب��ووم .ئەوانەی یەكەمجار قسەیانكرد
بەشێوەیەكی گشتی باسی ئەوەیان دەكرد ،كە چەند پێویستییان بەدەنگی ژنانە،
ئەگەر بەدەنگی ئەوان هەڵبژێردرانایە چییان بۆ دەكردن ،بەاڵم نەچوونە سەر
باسی تراژیدیای راستەقینەی ژنان لە ئەفغانستان و پێویستیامن بۆ یەكسانی
لە مافەكامناندا.
لەسەر مێزەكەو لەپێش ژوورەكەدا راوەستام ،دەترسام بیرو بۆچونەكانیشم
وەك دەمم وشك بنو هیچم پێنەگوترێت ،بەاڵم بیری ئەو چەوساندنەوانەم
كەوتەوە ،كە ئێمەی ژن لەواڵتەكەماندا بەسەرماندا دێت ،ئیدی دوودڵی،
راڕاییەكەم بووە هەڵمو توڕەییو كینە شوێنی پێ لەقكرد.
زۆرم بۆ وتن هەبوو ،دەمویست لەو چەند خولەكە كەمەدا ،باسی هەموو
ئەو شتانە بكەم ،كە لەژیامندا ئەنجامم دابوون ،ئەو هەنگاوانەی بۆ دواڕۆژ
هیوام پێیانبوو ،هەموو ئەو داكۆكییانەی دەمویست بۆ ژنانی ئەفغانستان پێیان
لەسەر دابگیرێت .مكوڕبووم ،كە هەرگیز سازش لەگەڵ ئەو تاوانكارانە نەكەم،
كە مێژووی واڵتەكەمانیان بە خوێنی رۆڵەكانی رەنگكردبوو ،هەروەها هەمیشە
دەنگ بۆ دیموكراسیو مافەكانی مرۆڤ بەرزبكەمەوە و پاڵپشتییان لێبكەم.
وەختێك قسەمدەكرد ،زانیم پەیامەكەم جێی خۆی كردوەتەوە ،لەبەرئەوەی
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كاتێك ژنەكانی تر قسەیاندەكرد ئامادەبووان ورتە ورتیان دەكرد ،دەنگەدەنگیان
دروستدەكرد گوێیان پێنەدەدان ،بەاڵم كاتێك من دەستمپێكرد هەموو الیەك
بێدەنگ بوونو گوێیان هەڵخست .لەماوەی قسەكردندا چەندجارێك چەپڵەیان
بۆ لێدام ،ئیدی دڵنیابووم لەوەی دەنگەكانیشیان بەدەستدەهێنم.
تەواو بیرم نییە لەوتارەكەدا چیم وت ،بەاڵم بەباشی كشو ماتی ژنانی
ناو هۆڵەكەم لەیادە ،لەو كاتەی لەقسەكانم تەواوبووم .لەو بێدەنگییەدا
هەستم بەهیواو تێگەیشنت دەك��رد .ئەو ژنانە زۆر خوێندەوار نەبوون.
لەڕاستیدا هەندێكییان نەخوێندەوار بوون ،سەرباری ئەوەش باش لەپەیامەكەم
تێدەگەشنت ،چونكە من لەمەڕ ژیانی راستەقینەی ئەوان ،نەهامەتی و بارگرا
نییە كانیانیانەوە دەدوام .هەستم بەبایەخی سەرنجدانیاندەكرد ،لەوەش گرنگرت
هەستم بە هاوچارەنووسی هاوئاهەنگی دەكرد لەگەڵیان ،بێشك دركم بە
لێپررساوێتییەكی گەورە دەكر بەوەی بەدیهاتنی هیواو خەونەكانیانم لەئەستۆ
دەگرت.
دوای ئەوەی هەموو كاندینە ژنەكان قسەیانكرد ،دەنگ درا ،بەرپرسەكانی
 UNكە پرۆسەكەیان رێكدەخست دەنگەكانیان جیاكردەوەو گەڕانەوە هۆڵەكە،
تا ئەنجامەكە ئاشكرابكەن .كاتێك ئەنجامەكەیان راگەیاند من هەڵبژێردرابووم،
ئامادەبوانیش كەوتنە چەپڵەڕێزان .لەكۆی زیاد لەسەد دەنگی نوێنەرەكان من
 45دەنگم بە دەستهێنابوو .نەفەس-ی هاوڕێشم دووەم دەنگ 25 ،دەنگی
بەدەستهێنابوو .ئەو ژنە توندڕەوانەی لەدژی ئێمە ركابەرایەتییان دەكرد ،زۆر
لەدواوە بوون .سەرسام نەبووم بەو دەنگانەی بەدەستمهێنا ،چونكە كاتێك
دەنگمدا بینیم سندوقەكەی من وەرەقەی دەنگدانی لەسەر دەڕژا لەكاتێكدا
زۆرێك لەسندوقەكانی تر بگرە وەك بەتاڵ وابوون.
كاتێك ئەنجامەكانم بیست زانیم بەرپسیارێتییەكی گەورە كەوتووەتە سەر
شانی منو نەفەس ،بەخۆم دەوت «ئێستا پێویستە شتێك بكەم ،تا ببمە مایەی
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متامنەی راستینەی ئەو ژنانە» .ئەو هەڵبژاردنەم زۆر بەگرنگ وەرگرتبوو ،ماوەی
چەند رۆژێك بەتەواوی مێشكمی سەرقاڵكردبوو .لەخۆم دەپرسی« :دەبێت چی
بكەم ،تا پاداشتی ئەو متامنە بەخشینەیان بدەمەوە؟»
دواتر ،رێكخەرانی ئەو هەڵبژاردنە لۆكاڵییە هاتنە المو پیرۆزبایی خۆیان
ئاراستەكردم .بەرپرسی كارەكانی نەتەوە یەكگرتووەكان لە فەرەح ،پیاوێكی
تەمەن مامناوەندی ئەفریكی بوو ،هاتە المو سەری ماچكردم ،پێیوتم قسەكانم
تەواو راسنت ،وەلێ ركابەرەكانت ترسان بەوشێوەیە راشكاوانە قسەبكەن .هەم
ئەو هەم تەواوی رێكخەرەكانی تر خۆشحاڵبوون ،كە كەسێكی ئاوا گەنج
هەڵبژێردرابوو .ئەوان پڕ هەستو سۆز بوون .كارمەندێكی ژنی ئەفغانی
چەپكێك گوڵی لەباخی حەوشەی بینای نەتەوە یەكگرتووەكان كردەوەو
پێشكەشیكردم .ژنێكی تر چووە دەرەوەی كۆمەڵگەكەو پاكەتێك چوكلێتی كڕیو
وەك نەریتێكی ئەفغانستان هەڵیدا بەسەر مندا .هەندێك ژنی دیكە چاوەكانیان
پڕبوون لە فرمێسكو هەندێكی تریش نزایان بۆ دەكردم ،خوا سەرفرازت بكات،
هیوادارم سەركەوتوو بیت»...
ژمارەیەك ئەندامی لیژنەی هەڵبژاردنی نەتەوە یەكگرتووەكان ،بردیامنە
كەنارەوەو پێیانوتم« ،تۆ هێشتا الویتو لەبەر خۆت نابێت لەكۆڕی لۆیا جیرگا
لە كابول بەم شێوەیە قسەبكەیت» .وادیاربوو زۆریان بەڕاستی نیگەرانم بن.
دڵنیاش نیم ،دەشێت ویستبێتیان مبرتسێنن و بێدەنگ بم.
دوای ئەوەی دایكم بیستبووی دوای دەنگدانەكە چی روویداوە ،دەستیكردبوو
بەگریان .ئەو پێشرتیش نیگەران بوو كاتێك بڕیارمدا لەو ئاستەی كاری سیاسیدا
بەشداریبكەم ،ئاگاداركردنەوەكانی چاودێرانی نەتەوە یەكگرتووەكانیش،
هێندەی تر تووشی دڵەڕاوكێی كردبوو .دایكم لەخانەوادەیەكی پارێزكاردا
پەروەردە ببوو ،هەمیشە شپرزەو دەپەشۆكا كاتێك دەیبینی هێند ئاشكرا راشكاو
قسەمدەكرد .هاوشێوەی هەموو كچێك ،نەمدەویست دایكم بێتاقەتو خەمبار
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بكەم .دەستم بەڕوویدا هێناو فرمێسكەكانم بۆ سڕی .پێموت ،زۆر ئاگام لەخۆم
دەبێتو دڵنیامكردەوە سەالمەت دەبم .ئەوی بەڕاستی لەدایكم دەویست
دڵخۆشبوونی بوو بەرامبەرم ،بیركردنەوە بوو لەو راستییەی ،كە ژمارەیەكی
بەرچاو لە خەڵك بڕوایان بە قسەكانی كچەكەی هەبوو.
لەو ساتەوەی هەڵبژێردرام بۆ ئامادەبوون لە لۆیا جیرگا-دا ،ژیانی
خێزانەكەم گۆڕانكاری تێدا هاتەكایەوە .چەند رۆژ دواتر ،باوكم ،تەواوی
خێزانەكەم و هاوڕێكانم لەگەشتەكەماندا خواحافیزییان لێكردین .دەبوایە
نوێنەرەكان خۆیان بچونایە بۆ هیرات و لەوێشەوە بەفڕۆكە دەگوێزرانەوە بۆ
كابول .منو دایكم ،نەفەسو هاوسەرەكەی بەپاسێكی گشتی گەشتەكەمان كرد.
ئەو رێگە پڕ هەڵبەزو دابەزە شەش كاژێری خایاند تا گەشتینە هیرات ،لەگەڵ
ئەوەشدا رێگاكە بۆ ژنان زۆر مەترسیدار بوو .ئیسامعیل خانی سەركردەی
میلیشیاو پارێزگاری هیرات ،بەهەمانشێوەی تاڵیبان مەفرەزەی سەربازی خۆی
دروستكردبوویەوە بۆ سەپاندنی ئوسوڵگەرێتی دواكەوتووی خۆی .هاوشێوەی
تاڵیبان ،پیاوەكانی خان بەپارێزگادا دەگەڕانو پیاوانیان هەراساندەكرد ،لەپای
پۆشینی جلوبەرگی رۆژئاوایی ،كاسێت ،ڤیدیۆ و گۆرانیان لەبازاڕاكاندا وردوخاش
دەكردو دەسوتاند ،هاوكات ژنانیان دەتۆقاند .ئەگەر بیانزانیبا ژنان لەگەڵ
پیاوێكدان ،كە كەسی نزیكیان نییە ،ئەوا بەشەقامەكاندا كێشیاندەكردن ،بۆ
شەرمەزاركردنیشیان پشكنینی پزیشكیان بۆ ئەنجامدەدرا ،تا دڵنیابن لەوەی
سێكسیان لەگەڵ كراوە ،یاخود نا.
لەبەرئەوە لەكاتی رۆشتنامن بۆ هیرات ،بەناچاری دەبوایە خۆمان بە بوركا
دابپۆشین .وەك پێشرتیش وتم ،لەبەرئەوەی تەنها پارچە قوماشێكی تۆڕئاسا
لەپێش چاوتدایە زۆر ئەستەم بوو بزانیت دەوروبەرت چی لێیە ،بەاڵم كاتێك
لەپەنجەرەكەوە روانیمە دەرەوە ،جارجار ئامێرو ئۆتۆمبێلە تێكشكاوەكانی
جەنگم بەدرێژایی الڕێیەكە بەرچاودەكەوتن.
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كاتێك گەشتینە فڕۆكەخانەی هیرات ،لێپررساوی زیاتری هەڵبژاردنەكان،
بەگەرمییەوە پێشوازییان لێكردینو دەستبەجێ پرسیان« ،كامتان مەالالی
جۆیایە؟»
منیش وەاڵممدانەوە« ،منم ،بۆچی حەزدەكەن بزانن؟»
كارمەندێكی هەڵبژاردنی نەتەوە یەكگرتووەكان لە هیرات وتی« ،لە
هیرات زۆر شتامن دەربارەی تۆ بیستووە .لەو ێ وتارێكی باشت پێشكەشكرد،
دەستخۆش بۆ چاونەترسیت».
پاشان دەنگی نزمكردەوەو وتی« ،بەاڵم تكایە لە كابول ئاگات لەخۆت
بێت».
دایكم لەتەنیشتمەوە وەستابوو ،كارمەندێكی دیكەی ژنی نەتەوە
یەكگرتووەكان ،لێپررساو بوو لەڕێكخستنی كاروباری نوێنەرەكان ،هاتە المو
بەناخۆشییەوە وتی ،نابێت ئەو قسانەی لە هیرات كردبووم لە كابول دووبارەیان
بكەمەوە ،چوون لەوێ هیچ كەسێك نییە پشتمبگرێت.
گوتی« ،تۆ زۆر گەنجیت .ئەم كارە بۆ تۆ مەترسیدارە» .پێش ئەوەی
وەاڵمبدەمەوە ،دایكم هاتەدەنگو پێیوت« ،بۆچی كەس پشتیوانی لێناكات؟
من لەو ێ دەبم تا پشتگیری بكەمو دڵنیام زۆر كەسی تریشی لێدەبێت ،كە
الیەنگری دەكەن».
زۆر سەربەرزو خۆشحاڵ بووم ،كاتێك دایكم بەو شێوەیە پشتیوانی لێكردم.
ماچی خواحافیزم لێكردو لەگەڵ نەفەس-دا سواری فڕۆكەكە بووین.
هەموو راگەیاندنەكان ،لەنێویاندا  CNNو  ،BBCلە كابول دابەزین بۆ
چاودێریكردنی نوێنەری هەڵبژێردراوی هەموو پارێزگاكان ،كە تاوتوێی داهاتوی
ئەفغانستانیان دەكرد .سەرجەمی نوێنەرەكان  502كەس بوون ،لەو رێژەیە
 114یان ژن بوون .بەشێكی تەواوی پایتەخت بۆ بۆنەكە تەرخانكرابوو ،بەشی
سەرەكی حەرەمی زانكۆ كرایە (شاری لۆیا جیرگا) ،بەشە ناوخۆیی خوێندكاران
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بۆ نوێنەرەكان كرایە شوێنی حەوانەوە .منو نەفەس لەژوورێكی بەشە
ناوخۆییەكەدا پێكەوەبووین .خۆی دەبوایە چوار كەس لەژوورێكدابن ،بەاڵم
دواتر پێیانوتم ،كە جگە لە نەفەس كەس نەیوێرابوو لەگەڵمدا بێت!
ئەڵامنیا چادرێكی ئێجگار گەورەی بۆ ئەو كۆڕبەندە ،ئەو هۆڵەی هەموو
ئەندامانی لەخۆدەگرت دابینكردبوو ،وەك ئەو چادرانەی وەك باڕ لە بۆنەی
ئۆكتۆبەرفێستدا بەكاردێن .ئەو هۆڵە گەورەی (زانكۆی پۆلیتەكنیك) لەو كاتەدا
وەك شوێنی رشۆڤەو گفتوگۆكردن بەكاردەهات ،تیادا بڕیار لەسەر دەستورێكی
تازە دەدرا بۆ واڵت.
ئاسایش زۆر توندو تۆڵبوو ،لەالیەن پۆلیسی ئەفغانستان لەالیەكو
هێزی چەكداری ئەمنی بیانی لەالیەكەی تری دابینكرابوو ،ئەوە بەشێك بوو
لەكارەكانی نەتەوە یەكگرتووەكانو راستەوخۆ لەدوای داگیركاری ساڵی2001ی
ئەمەریكاوە هاتبوون ،لەبەر ئەو بۆنانەی پەیوەندییان بە لۆیا جیرگا-وە
هەبوو ،هاتوچۆی ئۆتۆمبێل بە شێوەیەكی رۆتینی لە كابول وەستێرنابوو،
یاخود ئاراستەكەی گۆڕدرابوو .هەموو هاتووچۆی ئۆتۆمبێلەكان وەستێرنابوون
بۆ ئەو منایشە گەورەی دیموكراسیو «ئەفغانستانی نوێ« .لەگەڵ ئەوەشدا
دەستبەجێ روونبوەوە ،كە بەشێكی زۆری ئەفغانستانە كۆنەكە هێشتا هەر
لەجێی خۆیدابوو.
زۆرینەی ئەو نۆ نوێنەرەی لەپارێزگای فەرەحەوە هاتبوون ،پشتیوانی
سەردەستە میلیشیاكان نەبوون ،هەرچەند ناكرێت هەمان هەڵوێست لەمەڕ
نوێنەری زۆرێك لەپارێزگاكانی ترەوە بڵێیت ،بەتایبەت پارێزگاكانی باكوری
ئەفغانستان ،كە سەردەستەی میلیشیاكان كۆنرتۆڵی تەواویان بەسەریدا هەبوو.
لەڕاستیدا هەندێكیان خراپرتین پێشێلكاری مافەكانی مرۆڤ بوون كە لەمێژوودا
بەرۆكی بە واڵتەكەمان گرتبێت.
كاتێك بینیم سەردەستەی میلیشیاو تاوانبارە نارساوەكانی دیكەی جەنگ،
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لەو كۆڕبەندە گرنگەدا لەڕیزی پێشەوە دانیشتوون ،توشی شۆك بوومو واقم
وڕما .بەدرێژای ژیانم گوێبیستی كاری بەدو چەپەڵی ئەوان بوومو هەندێك
لە خراپەكارییەكانیانم بەچاوی خۆم بینیبوو .لەو كامپی ئاوارانەی تێیدا
گەورەبووم ،چیرۆكی دڕندانەو بێبەزەییانەی ئ��ەوان ،لەسەر زاری هەموو
كەسێك بوو ،هەروەها ئەو خانەی بێ سەرپەرشتانەی لەپارێزگاكەی خۆم لە
فەرح بەڕێوەم دەبرد ،پڕبوو لەو مندااڵنەی ،كە باوانیان بەهۆی ئەو پیاوانەوەو
هاوپەیامنەكانیانەوە تیاچووبوون.
حامید كارزای مافی ئەوەی هەبوو  52نوێنەر دەستنیشان بكات .یەكێك
لەو كەسانەی دەستنیشانی كرد ،سەرۆكی لۆیا جیرگا-كە بوو ،واتە سەبغەتواڵ
موجەددی .زۆری سەردەستە میلیشیا بەدناوەكان ،لەالیەن كارزایەوە
هەڵبژێردرابوون ،لەكاتێكدا زۆربەی بەربژێرەكانی دیكە ،بەهۆی قۆرخكردنی
هەڵبژاردنی نوێنەرەكان ،یان چاوترساندنی كاندیدە ركابەرەكانیانەوە ببوونە
نوێنەر.
ئەوی زیاتر سەرسوڕهێنی كردم ئەوە بوو ،كە هیچ كەسێك لەماوەی
چەند رۆژی یەكەمی كۆڕبەندییەكەداو لەمیانی وتارەكەیدا باسی ئەو
تاوانبارانەی نەدەكرد .نوێنەرەكان پرت خەریكی پیرۆزباییكردن بوون لەیەكرت.
كەس نەیدەویست باسی گرفتە گەورەكە بكات ،مەبەستمە بڵێم كۆبوونەوەكە
سەرشاربوو بەو پیاوانەی لەچەند دەیەی رابردوودا ئەفغانستانیان كاولكردبوو،
جەنگی ناوخۆیان هەڵگیرساندبوو ،لەهەڵپەكردنیان بۆ بەدەستهێنانی
دەسەاڵت ،دەیان هەزار كەسی بێتاوانیان كوشتبوو .لەپێشچاوی كامێراكانی
رۆژئاوا ،سەردەستەی میلیشیاكان ماسكی دیموكراسییان بەسەر دەموچاویاندا
دابوو ،وەل ێ ئێمەی ئەفغانی ،دەمانزانی چەندە تاوانكاربوون .پێشرت دەترسام
كۆبوونەوەكە تەنها منایشێكی دیموكراسی بێتو لەبەرژەوەندی دەسەاڵتدارانی
رۆژئاوا كۆیی پێبهێرنێت ،بەاڵم ئەوەی بەچاوی خۆم بینیم ،گەل ێ لەوە خراپرتبوو،
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كە پێشبینیم دەكرد .بینینی ئەو دوژمنانەی گەل ،كە خەریكی بڕیاردانان بوون
لەسەر دەستوری نوێ ،زۆر ئازاربەخش دەكەوتەوە.
عەبدول رەسول سەیف ،ریشێكی درێژی سپیو مێشكێكی فاشیستی هەیە،
ئوسوڵگەرایە ،خاوەنی مێژوویەكی بەخوێن سورە .ئەو كەسەیە لە هەشتاكاندا
بۆ یەكەمجار ئوسامە بن الدنی تیرۆریستی نێودەوڵەتی ،بانگهێشتی كرد بۆ
ئەفغانستان .عەبدول هاوزەمان ،راهێنەرو ئامۆژگاری خالید شێخ محەمەد بوو،
واتە ئەو پیاوەی كە ئەمەریكا ،بە داڕێژەری هێرشەكانی 1-1ی سێپتەمبەری
دانابوو بۆ سەر سەنتەری بازرگانی جیهانیو پنتاگۆن .كەسانی ئاسایی
لە ئەفغانستان عەبدول بەباشی دەناسن ،لەبەرئەوەی هێزە تایبەتەكانی
لەسەرەتای سااڵنی 1990-ەك��ان��دا ،زەب��رو زەن�گو رەشەكوژییان دەرهەق
بەهەزارەها كەس لەكابولدا ئەنجامدا .لەڕاپۆرتێكی مانگی شوباتی ساڵی -19
93ی نەتەوە یەكگرتووەكاندا هاتووە ،كە لەو رەشەكوژییەی رۆژئاوای كابولدا،
عەبدول بە پیاوەكانی وتبوو« ،كەس بەزیندویی مەهێڵنەوە و هەمویان بكوژن».
كەچی لەو شوێنەدا ئەو پیاوەی لێبوو ،كە دەبوایە هەر لەو كۆبوونەوە بەناو
دیموكراتییەدا لێپێچینەوەی لەگەڵ بكرێت ،لەپای ئەو تاوانانەی لە جەنگدا
ئەنجامیدابوو .رێكخراوی چاودێری مافەكانی مرۆڤ لەڕاپۆرتێكدا رایگەیاند،
كە پیاوەكانی عەبدول لەڕێی ترسو تۆقینو بەرتیلی تا ( )500سەد دۆالری
دەنگیان كڕیبوو ،بۆئەوەی بۆ لۆیا جیرگا هەڵبژێردرێت.
هەروەها لەڕیزی پێشەوەدا بورهانەدین رەببانی دانیشتبوو ،ناوبراو
شوێنكەوتەی موجەددی بوو وەك سەرۆكی رژێمی سەرسەختی موجاهیدین،
هەروەك لەسەرەتای سااڵنی 1990ەكاندا لەجەنگی ناوخۆوە تێوەگالبوو .ئەوە
رەببانی مەالو سەركردەی ئوسوڵگەراكانی جەماعەتی ئیسالمی بوو ،كە یاساو
رێسای بۆ ژنان دەركردو هاوشێوەی یاساكانی تاڵیبان خراپبوون .هەڵبەت وەك
سەركردەیەكی سیاسیش ،هاوپەیامنێتی لەگەڵ مەسعودو میلیشیاكانی بەستبوو
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گەرچی بەئەنقەست هەزارەها هاوواڵتیان لە كابول رەشەكوژ كرد.
عەبدول رەشید دۆستومیش ل��ەوێ ب��وو ،ئەویش لەالیەن كارزایەوە
دەستنیشانكرابوو .ئەو سەردەستە ئوزبەكییە بەدناوە بە هۆی جامانە زلەكەی،
ریشە درێژەكەی ،قژە كورتو سمێڵی چڕو پڕیەوە ،زۆر بەئاسانی دەهاتە بەرچاو.
بەهۆی بونیادی پتەوی جەستەییو رەفتاری شەڕانگێزانەیەوە بە»زۆرانبازەكە»
ناوی رۆشتبوو ،هاوكات بەهۆی نەبوونی بەزەیی لەگۆڕەپانی جەنگو وەرگرتنی
چێژو خۆشی لەتۆقاندنی ركابەرەكانیدا ،ناوبانگی دەركردبوو.
زۆرێ��ك ل��ەو سەردەستە میلیشیایانە ،كەسایەتی س��ەرەك��ی بوون
لەهاوپەیامنێتی باكوردا ،هەڵبەت خۆیان كردبووە هاوبەشی ئەمەریكا
لەڕوخاندنی تاڵیباندا .كەسایەتی بااڵدەستی نێو هاوپەیامنێتییەكە ،بریتی بوو
لە محەمەد قاسم فەهیم ،كاتێك ئەحمەد شا مەسعود كوژرا ،بووە میراتگر بۆ
سەركردایەتیكردنی سەرتاپای هاوپەیامنێتی باكور .دوای دەرپەڕاندنی تاڵیبان،
فەهیم فەرمانبەرداری ئەو هێزە بوو ،كە بۆ یەكەمجار چوونە ناو كابول.
سەركردە بااڵكانی تری هاوپەیامنێتی باكور لە كۆبوونەوەكەدا بریتی بوون لە
یونس قانونی ،دواتر بووە سەرۆكی پەرلەمان ،هەروەها عەبدواڵ عەبدواڵ ،بووە
یەكەم وەزیری دەرەوەی حكومەتەكەی سەرۆك كارزای .كەریم خەلیلی ،دواتر
بووە جێگری سەرۆك لەگەڵ محەمەد موحەقیق ،كە سەركردەی پارتی وەحدەتی
سەر بە ئێران و ئامادەی كۆبوونەوەكە بوون ،بێشك دەبێت هەردوكیان
لەسەر پێشێلكردنی مافی مرۆڤ لێپێچینەوەیان لەگەڵ بكرێت .بە تەنیشت
ئەوانیشەوە ژەنەراڵ محەمەد داود دانیشتبوو ،ئەویش سەركردەیەكی دیكەی
میلیشیابوو ،دواتر لەالیەن وەزارەتی ناوخۆوە دەستنیشانكرا بۆ سەرۆكایەتی
(نەهێشتنی ماددە هۆشبەرەكان) ،هەرچەند خۆیو كەسوكارەكەشی خەریكی
بازرگانی مادە هۆشبەرەكان بوون.
دەسەاڵتدارێكی دیكەی میلیشیا بەناوی ،سدیق چاكاری ئامادەی ئەو
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دانیشتنەبوو .سدیق لەسەروەختی شەڕی ناوخۆدا وەزیری زانیاری بوو ،پاساوی
دەهێنایەوە بۆ تەختكردنی كابول لەگەڵ خاكدا ،بەوپێیەی لەسااڵنی حكومەتە
كارتۆنییەكی سۆڤیەتدا ،ئەو شارە ببووە (نائیسالمی)و پێویستبوو لەگەاڵ
خاكدا یەكسانبكرێتو لەو قەقنەسەی دەمێنێتەوە شارێكی ئیسالمی لەسەر
قوتبكرێتەوە .چەند ساڵێك دواتر ،لەبەرنامەیەكی تەلەفزیۆنیدا لەگەڵ سدیقدا
كەوتینە مشتومڕ ،كاتێك پێموت لەپای ئەنجامدانی تاوانەكانی جەنگ ،دەبێت
دادگایی بكرێت ،ناوی سەرۆكی پێشوی ئەمەریكای هێنا گوایە پشتیوانی
لەموجاهیدەكان كردبوو ،وتی« :لەباتی ئەوەی وەك رۆناڵد ریگان مەدالیای
شەرەفامن پێبەخشیت ،دەتەوێت دادگایامن بكەیت!»
وەختێك چاومگێڕا بەنێو ئامادەبوواندا ،ریشە سلڤەرو چاوە رەشەكانی
ئیسامعیل خانم كەوتنە بەرچاو .لەو بڕوایەدام ،كە ئەویش دەبێت لێپێچینەوەی
لەگەڵدا بكرێت ،لەبەر ئەو كارانەی لەسەروبەندی شەڕی ناوخۆدا ئەنجامیدان،
كەچی لەبری ئەمە ،دەسەاڵتی پێدرابوو ،تاوەكو لەبڕیاردان لەسەر دەستورە
نوێیەكە بەشداربێت.
هەروەها لەنێو نوێنەرەكاندا تەكنۆكرات ،الیەنگرانی پاشایەتی ،تەنانەت
هەندێك داردەستی پێشوی سۆڤیەتیش ئامادەبوون ،شایانی وتنە ژمارەیەكی
زۆریان لەتاراوگە ژیابوونو دوای چەند دەیەیەك بۆ یەكەمجار گەڕابوونەوە
واڵت .سەرەڕای ئەوەش وەك پسپۆڕ لە كاروباری ئەفغانستاندا كاریاندەكرد،
لەحاڵێكدا لەبەرابەر سەردەستەی میلیشیاكاندا ترسنۆكانەو بێدەنگ
داكورمابوون .دیمەنی بێباكیان هاوشێوەی ئامادەبوونی خودی تاوانكارانی
جەنگ بەسوێو ژان بوو بەالمەوە.
هەندێك لەنوێنەرەكان هاوشێوەی بازرگانە رۆژئاواییەكان بەرگیان پۆشیبوو،
هەندێكی تر پرت جلوبەرگی نەریتباوی ئەفغانییان لەبەربوو ،بەاڵم وەك چۆن
ناتوانیت كتێبێك لە بەرگەكەیەوە هەڵبسەنگێنیت ،ئاواش ناشێت لەڕێی
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جلوبەرگیانەوە بوترێت كێ ئوسوڵگەراو كێ دیموكرات بوو .بۆ ئەو بۆنانە،
عەبدول رەشید دۆستوم ،قات و بۆینباخی لەبەردەكرد ،لەكاتێكدا عەبدول
رەسول سەیف جامانەو كەوای دەپۆشی .زۆرێك لە توندڕەو و تاوانكارەكان،
ریشیان تاشیبوو تا رووی راستەقینەی خۆیان بشارنەوە ،رەنگە لەتاسەی ئەو
هیوایەش بووبێت ،كە خەڵكی تاوانەكانی رابردویان لەیادبكات .وتەیەك هەیە
لە ئەفغانستان دەڵێت« :گوێدرێژ هەمان گوێدرێژە ،وەل ێ كورتانەكەی تازەیە».
وەختێكی بەهۆڵەكەدا دەم��ڕوان��ی ،دەنگی ئەو بێوەژنانەی ئ��ازارو
نەهامەتییەكانیان بۆ باسكردبووم لەگوێمدا دەزرنگایەوە .بیستنی تاوانو
كردەوە قێزەونەكانی ئەو پیاوانە زۆر ناخۆش بوو ،بەاڵم بینینیان لەنزیكەوەو
لەكاتێكدا لۆیا جیرگا-یان بەڕێوەدەبرد ،یاخود گوێگرتن بۆ وتارەكانیان
ئەشكەنجەی دەدام .دەبوایە بێمە قسە.
چەند رۆژێ��ك بێوچان هەرشتێكی بەخەیاڵمدا دەه��ات گرمتەبەر ،تا
دەرفەتێك بڕەخسێنمو قسەكانم بەگوێی ئەو كۆمەڵە خەڵكەدا بدەم ،بەاڵم
لەبەرئەوەی لەتەواوی نوێنەرانی ئامادەبوو منداڵرتبووم ،هاوكات ژن بوونم
زیاتر كارەكەیان قورسرت كردبوو ،تا سەرنجی ئەو پیرەپیاوانەی سەرپەرشتی
كۆبونەوەكەیان دەكرد ،بۆالی خۆم رابكێشم .سەبغەتواڵ موجەددی سەرۆكی
كۆڕبەندەكە ،بەئاشكرا الیەنگری ئوسوڵگەراو سەردەستەی میلیشیاكانی دەكرد،
بۆیە یەك لەدوای یەك مایكەكەیان دەگرتەدەستو قسەی خۆیان دەكرد ،ئەو
تەنها دەیویست هاوڕێو هاوپەیامنەكانی لەپێشدا قسەبكەن.
زۆر پەستو بێزاربووم ،كە پاش چوار رۆژ چاوەڕوانی ،گوێبیستی كەسێك
نەبووم باسی گۆڕانكاری راستەقینەی دیموكراتی بكات ،لێرەوە ئیدی پالنێكم
بەخەیاڵدا هات ،تا دەنگم ببیسرتێت .لەگەڵ ئەوەی مانای وشەیی (لۆیا جیرگا)
بە (كۆبوونەوەی گەورەو ریش سپییەكان) دێت ،بەاڵم بیرم لەڕێگەیەك كردەوە،
تا ئەو الیەنە نەرێنییەی تەمەنم بەسودی خۆم بشكێنمەوە.
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لە 17ی كانونی یەكەمی 2003دا ،لەپێش كۆڕبەندەكەدا لەدوانگەكەی
موجەددی نزیكبوومەوە .جامانەیەكی لەسەربوو ،ریشێكی سپی هێشتبوویەوە،
دەموچاوی گرژو تاڵ بوو .دوای پاشەكشەی سۆڤیەت ،موجەددی یەكەم
سەرۆكی كۆماری ئیسالمی ئەفغانستان بوو ،بەاڵم بۆ ئەوكاتە پیر ببوو،
تەنها وەك سەركردەیەكی رەمزی وەها بوو .دەمزانی كە پێشرت هەم ئەو،
هەم ئامادەبووانی دیكەش ،لەبارەی نوێنەرە گەنجەگەی پارێزگای فەرەحەوە
بیستبوویان ،گوایە زۆر ڕاشكاوانە و لەڕوو قسەی كردووە ،بەاڵم توانای بینینو
بیستنی موجەددی زۆر باش نەبوو ،لەبەرئەوە هەوڵمدا فریویبدەم .لەسەرال
وەستابوومو حیجابەكەشم بۆ شێواندنی شوناسم بەكارهێنا ،پێموت من نوێنەری
پارێزگاری بامیانم ،وەك نوێنەرێكی نەوەی گەنجان ،دەبێت دەرفەتی قسەكردنم
بۆ بڕەخسێندرێت .زۆر نوێنەری دیكەش دەورووبەری موجەددیان گرتبوو،
دەیانەویست سەرنجی ئەو بەالی خۆیاندا رابكێشن .دواجار نابەدڵ رازیبوو
نۆبەم بداتێو بەتەواوی ئامادەبووانی كۆڕبەندەكەی راگەیاند« ،ئەو مندااڵنە
پێداگری لەسەر ئەوە دەكەن ،گوایە دەرفەتی تەواویان پێنەدراوە قسەبكەن».
لەمێژبوو چاوەڕێی ئەو دەرفەتەم دەكرد .چادرە گەورە سەرەكییەكە ،بەسەدان
نوێنەری لەخۆدەگرت ،هاوكات ئامادەبوونی چاودێرانی نێودەوڵەتیو
راگەیاندنی ناوخۆو بیانی هێندەی تر ،كۆڕەكەی قەرەباڵخ كردبوو .هەرچەند
ناتوانرێت بوترێت ،كە تەواوی جیهان تەماشای ئەو رێورەسمەی دەكرد،
بەاڵم دەشێت بڵێین ،كە نزیكەی هەموو جیهان ئاگاداری ئەو رووداوە بوو،
پاشان هەموو چركەساتێكی رێورەسمەكە بەشێوەی راستەوخۆ لەتەلەفزیۆنی
ئەفغانستانو رادیۆی كابول-ەوە پەخشدەكرایەوە.
بەدبەختانە ،ریزێك نوێنەر لەپێشمەوە بوون ،دەیانویست ئەو دەرفەتە
دەگمەنە بقۆزنەوەو قسەی خۆیان بكەن .نوێنەرێكی گەنجی ئوزبەكی خەڵكی
باكور لەپێشمەوە بوو .سەرباری ئەوەی دەرفەتەكەم پێدرابوو ،وەل ێ بەو پیاوە
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گەنجەم وت ،كە زۆر لەسەرخۆو هێمن دەرەكەوت« ،تكات لێدەكەم برام،
رێگەم پێدەدەیت یەكەمجار قسە بكەم؟» زۆر بەڕێزو ئەدەبەوە داوام لێكرد.
خۆی وەك نورەدین (ناوی راستەقینەی نییە) ،ناساندو پرسی ناوت چییەو
بۆچ هێند بەتاسەوەم قسەبكەم .لەوەاڵمدا وتم« ،من جۆیام .ئەوەی دەبێت
بیڵێم نهێنییە ،بەاڵم دڵنیام بەدڵت دەبێت».
وادەردەك���ەوت نورەدین زۆر پێی خۆشبێت .دەیویست بزانێت لۆیا
جیرگاكەم پێ چۆن بوو ،هاوشێوەی من ،ئەویش بەئامادەبوونی ئەو ژمارە
لەسەردەستەی میلیشیا زۆر بێزاربوو .تەنانەت پێشنیاری ئەوەی كرد ،كە
خۆپیشاندانێكی ناڕەزایی لەدژیان رێكبخەین.
پێموت« ،نا براكەم ،لەپێشدا پێویستە ئەوپەڕی هەوڵی خۆمان بدەین ،ئەم
دادگەرییە بۆ هەڵامڵینی رووی راستەقینەی ئەوان بەكاربهێنین .ئەگەر رێگەیان
نەدا ئەم كارە بكەین ،ئەوا یارمەتیتدەدەم ئەو خۆپیشاندانە رێكبخەیت».
نورەدین رێگەیدا لەڕیزەكەدا بچمە پ َێشیەوە .جارێكی تر سەرۆكی
كۆبوونەوەكە پێیوتم ،س ێ خولەكی تایبەتیم پێدەدات بۆ قسەكردن .ئەو جارەیان
زۆر جیاوازبوو لەو وتارەی لە فەرەح پێشكەشمكرد .لەوێ لە كابول ئامادەبووان
تێكەڵو بێشومار لەو هۆڵە زەبەالحەدا بەشدارییان كردبوو ،كەشوهەوای
هۆڵەكە پڕ لە گرژیو ئاڵۆزی بوو .لێدانی دڵم خێراتر ببوو .هەوڵمدەدا
لەسەرخۆبم ،ئەو خاڵە سەرەكیانە بیرنەكەم ،كە بەنیازبووم بیانگەیەنم،
لەچكەكەی سەرم دادەكشاو دەبوایەیە چاكی بكەمەوە ،لەبەرئەوەی بااڵم تەنها
پێنج پێ بەرزە ،كەسێكی لێپررساو مایكرۆفۆنەكەی بۆ نزمكردمەوە .هەتا توانیم
بەخێراییو راستەوخۆ لەناخی دڵمەوە دەستم بە قسەكردن كرد:
«من ناوم م��ەالالی جۆیا-یە ،نوێنەری پارێزگای فەرەحم .بەیارمەتی
ئامادەبووانی بەڕێز ،بەناوی خواو شەهیدانی رێگەی رزگاری ،پێمخۆشە چەند
خولەكێكی كەم قسە بكەم.
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رەخنەی من ئەمەیە بە هاونیشتامنییەكانم ،بۆچی رێگەدەدەن دروستیو
رەواییو لەبری لۆیا جیرگا بەهۆی ئامادەبوونی ئەو تاوانكارانەی واڵتەكەمانیان
تووشی ئەم بارودۆخەی ئێستا كرد ،بچێتە ژێر پرسیارەوە .بۆچی رێگەدەدەن
ئەو تاوانكارانە ئامادەی ئەم كۆبوونەوەیە بن؟ ئەوان لێپررساوی ئەم بارە
نالەبارەی ئێستامانن!»
نورەدین زەردەخەنەی دەكرد ،دەمزانی ئەوەی دەموت بەدڵی بوو .لەو
ڤیدیۆیەی ئەو رۆژە تۆماركرا ،لەپشتمەوە ژمارەیەك نوێنەری گەنج هەن،
ئەوانیش زەرەخەنە گرتبوونی ،وەختێك كاریگەری ئەو قسانەیان بینی.
ژمارەیەكی زۆری ئامادەبووان كەوتنە چەپڵەڕێزان ،بەاڵم زۆربەی ئەو ستەمكارو
زۆرداران���ەی لەبەردەممەوە دانیشتبوون بێدەنگبوون ،بەدەموچاوێكی
بەردئاساوە مۆڕەیان لێدەكردم.
پێشرت سەرۆكی هەموو لیژنەكان هەڵبژێردراون .بۆچی هەموو ئەو
تاوانكارانە ناكەیت بەلیژنەیەك ،تا بزانین دەیانەوێت چی بۆ ئەم گەلە بكەن!
ئەوان بوون واڵتەكەمانیان كردە بێشەی شەڕی ناوخۆو جەنگی نێودەوڵەتی!
هەمان ئەم دژەژنانەی كۆمەڵگەكەمان بوون ،كە واڵتیان توشی ئەم بارودۆخەی
ئێستا ك��رد ،هەنوكە بەتەمان هەمان كار دووب��ارە بكەنەوە .بڕواموایە
تاقیكردنەوەی كەسێك ،كە پێشرت تاقیكراوەتەوە هەڵەیەكی گەورەیە.
نورەدین تێبینیو سەرنجەكانی خۆی نوسیبوو .پێدەكەنیو چەپڵەی لێدەدا،
ئەوانی تریش كەوتنە چەپڵەڕێزان .لەپاڵ ئەمەدا ،ژمارەیەك دەنگی ناحەزیش
هەبوون ،كۆمەڵێك لە سەردەستەی میلیشیاكان هەستابوونە سەرپێو
هاواریاندەكرد ،دەستیان لێڕادەوەشاندم ،منیش تا دەهات دەنگم بڵندتر
دەكردەوە ،بۆئەوەی باش گوێیان لێم بێت.
پێویستە لەدادگای نەتەوەییو دادگا نێودەوڵەتییەكاندا دادگایی بكرێن!
لەحاڵێكدا ئەگەر ئەم تاوانكارانە لەالیەن گەلەكەمانەوە (گەلی پێ پەتی
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ئەفغانەوە) بەخرشابن ،ئەوا مێژووی واڵتەكەمان هەرگیز لێیان خۆش نابێت.
ناوەكانیان لەمێژووی واڵتدا تۆماركراوە ....
لەناكاو لەهۆڵەكەدا گوێم لەدەنگی خۆم نەما .نزیكەی نەوەد چركەی تر
قسەمكرد ،كاتێك سەرۆكی كۆبوونەوەكە قسەی پێ بڕیم.
موجەددی وتی« ،باشە ،سوپاس ،تەواو بەسە .تۆ داوای سێ خولەكت
كردبوو ،كاتەكەت ت��ەواو .خوشكم ،لەسەرەتای دانیشتنەكەوە دەڵێم ،كە
وتەكانتان رێكوپێك بنو بەشێوەیەكی جوان دەرببڕرێن ،بەجۆرێك هەستی
كەس بریندار نەكەن .نابێت هیچ كەسێك سوكایەتی پێبكرێت ،ئەگەر سكااڵشت
هەیە ،ئەوا دەتوانیت بەنورساو بیدەیتە سكرتێرەكانی لۆیا جیرگا -پاشان ئێمە
بەدواداچونیان بۆ دەكەین».
لەسەرەتادا بە بەردەوامی قسەمدەكرد ،بەاڵم زوو بۆمدەركەوت قسەكانم
گ و غەڵبەغەڵبێكی زۆر
بارودۆخێكی زۆر گرنگیان دروستكردوە .دەنگە دەن 
دروستببوو .پیاوە توڕەو قەڵسەكان خۆیان بەرەو رووم رادەپسكاند .چاكاری،
یەكەم كەس بوو ،كە لەدژی من دەنگی هەڵبڕیو بۆ جواڵندنی ئەوانی تر
ه��اواری دەك��رد «لەگەڵ شیوعیەتدا لەناوچیت» .تەنانەت یەكێك لەژنە
نوێنەرەكان هەڕەشەی لێكردمو دەستی بۆ رادەكێشامو هاواریدەكرد« ،پانتۆڵی
ئەو لەشفرۆشە دابنێنو لەسەریەوە بئاڵێنن».
لەسەرەتادا وادەردەكەوت موجەددی باش تێنەگەیشتبێت چی روویدابوو.
هێشتا بڵندگۆكان ئیشیان دەكردو رێورەسمەكەیان تۆماردەكرد ،گوێامن لێبوو
سەرۆكی كۆبوونەوەكە دەیوت« ،لەقسەكانی تێنەگەیشتم ،ئەوە چی وت».
كەسێك لەتەنیشتیەوە دانیشتبوو بەدەنگێكی نزم پێیدەوت« ،ئەو بەتەواوی
كەسایەتیو ناوبانگی خەڵكی جیهادكاری زڕاندو دەڵێت ئەوان ناپاكو ....تاد».
روخساری موجەددی كرژ بوو .هاواریكرد «خوشكی خۆم ،تەماشاكە
چیتكرد! هەموو كەسێكی ئێرەت بێزار و بێتاقەت كرد .پێتوایە كەسێك دەبێت
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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بەو قسانە سوكایەتیو بێڕێزی بەهەمووان بكات؟ هەڵەتكرد!»
بەاڵم موجەددی خۆی هەڵە بوو .من هەموو نوێنەرەكانم بێزارو بێتاقەت
نەكردبوو ،ژمارەیەكی زۆریان الیەنگری من بوون .لەناوەڕاستی ئەو هەراو
بێسەروبەریەدا ،ژنێك بەناوی عائیشە گرمتیو بووە قەڵغانم .خۆی خستە نێوان
منو هێرشكەرەكانو هاواریدەكرد« ،ئەمە كچمە ،دەستی لێنەدەن!» كاتێك
پیاوێك خۆی درێژكرد لێمبدات ،ئەو ژنە قیژاندیو وتی« ،دەست بەرزكردنەوە
لەژنان دژی بنەماكانی ئیسالمە».
عائیشە بەباشی هەموو ئەو جۆرە خراپەكاریو كارە نارشینانەی دەزانی ،كە
ئەو پیاوە توڕانە دەیانتوانی ئەنجامی بدەن .دەیانتوانی لەتوپەمتبكەن .دواتر
زانیم ،كە برایەكی عایشە لەالیەن ئەو سەردەستەی میلیشیایانەوە كوژرابوو،
لەبەرئەوە ئەویش بەوپەڕی تواناوە هەوڵیدەدا لەهەمان چارەنوس مبپارێزێت.
لەهەمانكاتدا سەیف ،سەردەستەی میلیشیای بااڵو یەكێك لەهەرە
مێشكپوتەكانی سااڵنی شەڕی ناوخۆ ،خۆی گەیاندە پێشی هۆڵەكەو بەدەنگێكی
توندو بەرزو هەڕەشەئامێز ،بە نوزەیەكی ناخۆشەوە كەوتەسەرم« ،وەختێ بەو
قارەمانانەی ئەم واڵتەیان ئازادكرد ،دەڵێیت تاوانكار ،ئەوە لەخۆیدا تاوانە!»
بەردەوام بوو لەو جۆرە قسانەو خەڵكەكەی لەدژم هاندەدا .موجەددی
چاوەڕێی سەیف-ی دەكرد لەقسەكانی تەواوبێت ،بۆئەوەی لەهۆڵەكە مبكاتە
دەرەوە.
وت��ی« ،ئ��ەم خوشكە سنوری رێ�زو حورمەتی بەزاند .بەئامادەبووان
رادەگەیەنم لەكۆبوونەوەكە بیكەنە دەرەوە ،ئەو نابێت ئامادەی گفتوگۆكان
بێت» .بەشێوەیەك دەستی رادەوەشان وەك ئەوەی مێشێك دەربكات« .بڕۆ
دەرەوە! ئەفسەری ئاسایش ،الیەنی ئاسایش بیبەنە دەرەوە!»
لەكۆبوونەوەكەدا ،ژمارەیەك ژن خۆیان بردە پێشەوەو لە موجەددی
پاڕانەوە مببەخشێت.
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لەوەاڵمدا وتی« ،تكایە لەشوێنەكانی خۆتان دانیشن .نابێت ،لێخۆشبوونی
نییە »....
لەوكاتەی عائیشەو نوێنەرە پشتیوانەكانی تر چواردەوریان تەنیبووم،
یەكێك لەسەردەستەی میلیشیاكان لەسەرەوە هاواریكرد ،پێویستە پۆزش
بۆ ئامادەبووانی كۆڕو كۆبوونەوەكە بهێنێتەوە .هێندە پڕ جۆشوخرۆشو
خۆشحاڵبووم هەستم بەترس نەدەكرد .داوامكرد بگەڕێمەوە سەر مایكرۆفۆنەكە،
بەاڵم بەو نیازەی درێژە بە قسەكانم بدەم ،نەوەك داوای لێبوردن .بەوەدا
كە هاوڕێكانم هەستیانكرد بەتەمای چیم ،گرتیانمو دایاننیشاندم .عائیشە
تكایلێكردم هەڵنەستم ،چونكە دەیزانی بەڕاستی ژیانم لەمەترسیدابوو.
كاتێك موجەددی بینی من لەقسەكانم پەشیامن نامبەوە ،زیاتر تووڕە بوو:
«ئا ،هێشتا داوای لێبوردن ناكەیت؟ ئای خوایە ،تەنانەت داوای لێبوردنیش
ناكات!» پاشان بە «شیوعی»و «بێباوەڕ» ناوی هێنام ،ئیرت زانیم دەبێت بڕۆم.
پشتیوانكارەكانمو گروپێكی ئاسانكاری نەتەوە یەكگرتووەكان قۆڵ لەقۆڵی
یەك چواردەوریان گرتم ،تا مبپارێزن لەو دەمەی هاوەڵییان دەكردم بۆ دەرەوەی
چادرەكە .بەهێواشی بەنێو ئەو حەشاماتەدا ڕۆشتین ،كە هێشتا بە دەنگی بەرز
هاوارو هەڕەشەو سوكایەتییان پێدەكردم .دواجار توانیامن بڕۆینە دەرەوە ،لەوێ
سواری ئۆتۆمبێلێكی نەتەوە یەكگرتووەكان كرامو بەخێرایی بۆی دەرچووین.
لەو ساتە ب��ەدواوە ژیانم هەرگیز بێمەترسی نەبووە .لەو كاتەدا بیرم
لەسەالمەتی خۆم نەدەكردەوە ،بەڵكو زۆر خۆشحاڵبووم ،كە توانیم رسوشتی
راستەقینەی ئەو رێوڕەسمە دەربخەم ،هەروەها ئەوەشم بۆ دەركەوت ،كە
قسەكردن بەوێنەی چەك هێزو كاریگەری خۆی هەیەو پێویستە بەردەوامی
باس لەڕاستییەكان بكەم ،ئەویش لەپێناوی گەلی ئەفغانستان بەوپێیەی
لەمێژبوو بێدەنگ كرابوو .یەكێك لەو هۆكارانەی كە وایكرد قسەكانم
كاردانەوەیەكی هێندە بێئەندازەی لێبكەوێتەوە ئەو راستییە بوو ،كە من ژن
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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بووم ،هاوكات تەمەنم زۆر نەبوو .الی ئوسوڵگەراكان ،ژن نیوە مرۆڤە ،ئامڕازێكە
بۆ پڕكردنەوەی هەموو حەزو ئارەزویەكی پیاوان ،بۆ منداڵبوون بۆ ئیشی ناو
ماڵ .لەو بڕوایەدا نەبوون ،كچێكی گەنج لەپێش چاوی گەلی ئەفغانستاندا
دەمامكی سەر دەم و چاویان دادەدڕێت.
دوای هەڵهاتنم لەو دیمەنە بێسەروبەرە ،لەالیەن دەسەاڵتدارانی نەتەوە
یەكگرتووەكانەوە ،گوازرامەوە بۆ خانویەكی سەالمەت لەگەڕەكێكی بێمەترسیو
گرانبەهای كابولی پایتەخت .كە دوركەومتەوە لەهاوپیشەكانم ،بێتاقەت بووم،
بەاڵم مانەوەشم هاونوێنەری پارێزگای فەرەح پێامندرابوو ،لەگەڵ نەفەسی
هاوڕێم ،گەلێ مەترسیدار بوو.
بەدڵنیاییەوە ،ئەو شەوە كۆمەڵێك لەو كەسانەی بەقسەكانم قەڵسبوون،
هەڵیانكوتابووە سەر بەشی ناوخۆیی ئەو زانكۆیەی لێی دەمامەوە .رستێك
داربەدەست بوونو نیازیان بوو داركاریم بكەن .قسەی نارشینیان كردبوو،
خۆیان كردبوو بەژووری نەفەسی هاوڕێمدا.
پرسیبوویان« ،ئەو كچە لەشفرۆشە لەكوێیە؟ وەختێكی دۆزیامنەوە ،سەرەتا
القەی دەكەین ،ئینجا دەیكوژین!»
نەفەس لەوەاڵمدا بەناخۆشییەوە پێیوتبوون« ،جۆیا لێرە نییە ،بڕۆن چیتان
لەدەست دێت بیكەن».
بڕوایان پێنەكردبوو ،ژوورەكەیان بەسەریەكدا داب��وو ،لەپشت جێگا
نوستنەكانو گەرماوەكەدا بۆ من گەڕابوون .دواجاریش ئەو دەستەو تاقمە
بەدەستی بەتاڵ رۆشتبوون .ئیرت ئاشكرابوو كە تەنانەت خودی لۆیا جیرگا-ش
شوێنێكی سەالمەتو پارێزراو نەبوو لەتوندوتیژی .ژیانم (لەالیەن نوێنەرە
هاوپلەكانمو هاوپەیامنەكانم) كەوتە مەترسی ،نەفەسیش بۆ بەرگریكردن لە
شەرەفو رەوشتی من ،ژیانی خۆی خستبووە مەترسییەوە ،بۆیە الی من وەك
خوشكم وایە.
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دوای ئەو رووداوە ،تیمەكەی نەتەوە یەكگرتووەكان نەفەسیان هێنا ،تا
پێكەوە لەو ماڵە ،یاخود چەند ماڵە پارێزراوەدا بژین ،بۆیە لەچەند شوێنێكی
جیاواز دەماینەوە .ویستیان بۆ پاسەوانی سەربازی ئەمەریكی لەدەرەوەی
ژوورەكەمان دابنێن ،بەاڵم من رەمتكردەوە ئەمریكی بن .پێمڕاگەیاندن دەبێت
پاسەوانەكان ئەفغانی بن .ئەو سەربازە ئەفغانیانەی بۆیان هێناین ،لەگەڵمدا
زۆر بەڕێز بوون ،ستایشی قسەكانیان كردم .یەكێك لەسەربازەكان بەناوی
سەید ئەكبەر چاكەتێكی بۆ هێنام ،چونكە وەرزی زستان بوو ،كابول زۆر سارد
بوو .لەگەڵ ئەوەشدا قورئانێكی پیرۆزی بچوكی پێدامو پێیوتم ئەگەر لەگەڵ
خۆم هەڵیبگرم ،ئەوا پارێزراو دەبم .ئەو سەربازە بووە یەكێك لەپشتیوانكارە
باشەكانمو پەیوەندیم لەگەڵیدا ماوە.
رۆژی دوات��ر نەمتوانی بچمەوە بۆ لۆیا جیرگا .لەكاتێكدا شوێنەكەم
پەنهان بوو ،بەاڵم بەهۆی روماڵكردنی قسەكامنەوە ،لەڕێی راگەیاندنە
نێودەوڵەتییەكانەوە قسەكانو ناوم لەجیهاندا دەنگیاندایەوە .نەوەد چركەم
پێدرا تا پەیامەكەم بگەیەنم ،بەاڵم ئەو پەیامە كورتە بەملیۆنەها خەڵك
گەیشت .لەو خانووە پارێزراوەدا بۆ رووماڵی ئەو هەواڵە تەماشای هەموو
راگەیاندنە ئەفغانییەكانو  BBCو تەلەفزیۆنو رادیۆكانم دەكرد .یەكێك
لەپاسەوانە ژنەكانی  UNهاتو بردمی بۆ ژوورێك كە تەلەفزیۆنی تێدابوو،
پێیوتم« ،تەماشاكە چیت كردووە ،قسەكانت لەهەموو شوێنێك بۆتە سەردێڕی
هەواڵ» .یەك لەدوای یەك كەناڵەكانی دەگۆڕیو لەهەموویاندا وتەكانی من
ببووە سەرباسی هەواڵەكان.
هەموو رۆژێك لەكۆتایی لۆیا جیرگا-دا ،موجەددی كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی
دەبەست .ئەو رۆژەی من وتارەكەم خوێندەوە ،تەواوی كۆنگرەكەی دەربارەی
من بوو ،رۆژنامەنوسەكانیش چەند پرسیارێكی قورسیان لێكرد .پێكەنینم
دەهات كاتێك درۆیەكی كردو وتی بە مەالالی جۆیای نەوتووە «شیوعی»و
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

125

«بێباوەڕ» .رۆژنامەنوسەكان پێیانوت كە تۆماری ئەو قسانەیان الیە!
رادیۆ ئازادی ،رادیۆی ئەوروپای ئازاد بەشی ئەفغانی ،رادیۆی بی بی سی
بەشی فارسیو پەشتونیو دەنگی ئەمەریكا ،هەموویان بەرنامەی راستەوخۆیان
لەسەر وتارەكەی من پێشكەشكرد ،خەڵكی دەیانتوانی تەلەفون بكەنو تێبینیو
سەرنجەكانیان بخەنەڕوو .وەاڵمو كاردانەوەی كەسانی ئاسایی ئەفغانی ،زۆر
كاریان تێكردم ،بەتایبەتی ئەوكاتەی پشتگیرییان بۆ وتەكانم دەردەب��ڕی.
زۆرێكیان دەیانوت جۆیا پاڵەوانە.
لەوتەكامندا ناوی هیچ كەسێكم بەتاوانكار نەهێناو وشەی جیهادی ،یاخود
موجاهیدینیشم بەكارنەهێنا ،بەاڵم گەلی ئەفغانی كتومت دەیانزانی مەبەستم
كێ بوو .وەك ئەو پەندەی دەڵێت« ،دووپشكە لەخۆی بە شكە .»،سەردەستەی
میلیشیاكان نەیاندەتوانی تاوانەكانیان بشارنەوە.
لە 20ی كانونی یەكەمی ساڵی  ،2003نزیكەی  300كچو ژن لە فەرەح
گردبونەوەیەكی ناڕازییان ئەنجامدا ،بۆ پشتیوانیكردن لە قسەكانم و
سەرزەنشتكردنی هەڕەشەكانی موجەددی بۆ دەركردنم لە لۆیا جیرگا،
داویانلێكرد داوای لێبوردن لەگەلی فەرەح بكات بۆ مامەڵەكردنی خراپی
لەگەڵ نوێنەرەكەیاندا .ئەوە یەكەمین ناڕەزایی ژنان بوو ،بۆیە گەلی فەرەح
لەیادیناچێت.
لەڕۆژانی دوای پێشكەشكردنی وتارەكەم ،هەموو رۆژنامە رۆژان�ەو
هەفتانەكانی ئەفغانستان ،الپەڕەی یەكەمیان تەرخانكردبوو بۆ ئەو چیرۆكانەی
لەسەر من نورسابوون .تەنانەت رۆژنامەیەكی هەفتانە ژمارەیەكی تایبەتی
تەرخانكراوی سەبارەت بەمن لەچاپدا ،پڕبوو لە بابەتو چاوپێكەوتنی
ئەرێنییانە .ناونیشانی پەڕەی پێشەوەی چیرۆكەكە بریتی بوو لە «مەالالیەكی
تر ،مایوەندێكی تر» (ئاماژەیەك بوو بۆ هاوناوەكەی من ،ئەویش مەالالی
مایوەندی قارەمانو پاڵەوان بوو) .گۆڤارێكی ژنان كە وێنەی منی لەسەر
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بەرگەكەی بوو ،هەمووی فرۆرشا (بەاڵم بەداخەوە لەالپەڕەكانیدا هیچ باسێكی
منی تێدا نەبوو!) بێگومان باڵوكراوە جیهادییەكانیش بابەتیان باڵودەكردەوەو
تێیدا سەركۆنەیان دەكردم ،بەاڵم پێمڕاگەیەنرا كە لەناو خەڵكیدا بازاڕیان نەبوو.
رۆژنامەی نیۆرك تایمز بابەتێكی باڵوكردەوە بەناونیشانی «گەنجێكی
ئەفغانی بەبوێری باسی لە بابەتە باسنەكراوەكان كرد» ،هەروەها (پەیامنگەی
راپۆرتی شەڕو ئاشتی) بابەتێكی بەناونیشانی «وتارەكەی جۆیا دیواری بێدەنگی
دەڕوخێنێت» ،باڵوكردەوە تەنانەت  BBCلەڕاپۆرتەكانیدا پێیدەوتم «ئازاترین
ژن لە ئەفغانستان»و هەر زوو هەموو راگەیاندنەكانی رۆژئ��اوا هەمان
دەستەواژەیان دووبارەكردەوە .بەشەوێك لەجیهاندا بوومە كەسێكی نارساو.
الی من ،راگەیاندنی راستییەكان هەڵبژاردە نەبوون .ناوبانگیو ناوداریو
سوپاسی تایبەتم نەدەویست ،بەڵكو دەبوایە بێمە قسەو راستییەكان بڵێم .ئەوە
ئەركو لێپررساوێتی من بوو ،بەرامبەر ئەو خەڵكەی دەنگیان پێدابووم ،متامنەی
خۆیان پێبەخشیبووم .بەڵێنم پێدابوون هەرگیز سازش لەگەڵ دوژمنانی
مافەكانی مرۆڤ نەكەم ،لێرەوە من هیچ بژاردەیەكی دیكەم نەبوو .راستی من
لەبەر ئەم هۆكارەش بوو ،كە لەسەرەتادا وەك نوێنەرێك خۆم بردەپێشێ.
یەكێك لەو وتانەی كەالم شیرینە لەشانۆی (ژیانی گالیلۆ)-ی نوسەری
ئەڵامنی (بێرتۆڵت برێخت)ە وەرمگرتووە ،دەڵێت «كەسێك كە راستییەكە
نازانێت ،تەنها گێلەو بەس .وەلێ ئەوی راستییەكە دەزانێت و دەڵێت درۆیە،
تاوانكارە».
نەمدەتوانی لەپای بێدەنگبوونم رێگە بەخۆم بدەم ،بچمە ئاستی ئەو
تاوانكارانەی جەنگ ،ئەو كەسانەی بێزم لێدەكردنەوە ،لەبەرئەوە ژمارەیەك
دیامنەی تەلەفونیم لەناوەوەی ئەفغانستان ئەنجامدا ،بەهەموو كوچەو
كۆاڵنێكی واڵتەكەم گەیشتو باڵوبوویەوە .یەكێك لەو رۆژنامەنوسە
ئەفغانییانەی لەو چەند رۆژەی دوای وتارەكە ،چاوپێكەوتنی لەگەڵ سازدام،
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زەكیە زاكی بوو ،چاالكوانێكی مافەكانی مرۆڤ و بەڕێوەبەری وێستگەی پەخشی
(رادیۆی ئاشتی) بوو .كاتێك پرسیاری لێكردم چۆن ژنان بتوانن بەباشرتین شێوە
مافەكانیان بپارێزن ،وتم هەركات ژنان تێگەیشنت ،كە كلیلی ئازادبوونیان
لەدەستی خۆیاندایە ،ئیدی بوێرییان تێدا دەردەكەوێتو بەربەستەكانی سەر
رێگەكەیان الدەبەنو ئامادەی قوربانیدان دەبن.
بەدەستهێنانی ماف ئاسان نییە ،هەركات لەمە تێگەیشتین ،ئیرت پێویستە
بە وریاییو بێپسان كاربكەین ،دەبێت هیچكات بێباك و بێخەم نەبین.
لەواڵتەكەماندا پێشینەیەكی دوروودرێژی ئەو ژنانەمان هەیە ،كە قارەمانانە
بۆ مافەكامنان جەنگاون و هەندێكیان شەهیدكراون .ئەوی مایەی كارەساتە
ئەوەیە ،كە لە 6ی حوزەیرانی 2007دا زەكیەش چووە ریزی ئەو شەهیدانەوە،
كاتێك چەكدارانی سەردەستەی میلیشیاكان لەكاتی چونەوەیدا بۆ ماڵەوە
لە پارێزگای پ��ەروان كوشتیان .زەكیە ،چەندین ئاگاداركردنەوەی لەالیەن
سەردەستە زۆردارەكانەوە پێگەیشتبوو ،تا دەست لەباڵوكردنەوەی پەیامەكانی
هەڵبگرێت ،بۆیە دواجار كوشتیان .تاكە تاوانی ئەو بە كارهێنانی راگەیاندن بوو
بۆ باڵوكردنەوەی دادپەروەری و مافەكانی ژنان.
رۆژێك دوای وتارەكەم ،دەزگای هەواڵگری ئەفغانستان ،كە لەدەستی
جیهادكارەكاندا بوو ،لەڕاگەیاندنەكاندا باڵویكردەوە ،مەالالی جۆیا ئەندامی
كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی ژنانی ئەفغانستانە ( ،)RAWAلەبەرئەوە نیازیان
بوو لێپێچینەوە لەگەڵ خۆیو خانەوادەكەی بكەن .هەرچەندە ()RAWA
رێكخراوێكی نایاسایی نییە لە ئەفغانستان ،بەاڵم هێشتا بەپەنهانی كاردەكات،
چونكە رەخنەگرێكی بەهێزو رژدە دژی هاوپەیامنێتی باكورو حكومەتی
ئەفغانستان .لەگەڵ ئەوەی من ئەندامی ( )RAWAنیم ،بەاڵم هەركات كەسێك
هاتو بەئاشكراو بێرتس لەدژی سەردەستەی میلیشیاكان قسەیكرد ،ئەوا وەك
كەسێكی سەر بە ( )RAWAمۆری لێدەدرێت ،ئەوجا بەئەرێنی یان نەرێنی
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قسەبكات .لەگەڵ ئەوەی دەزگ��ای هەواڵگری هەڕەشەی لێپێچینەوەكەی
جێبەجێنەكرد ،بەاڵم لەوە دەترسام ،كە خانەوادەكم بێننە بەرچاوت و
لێكۆڵینەوەیان لەگەڵ بكەن.
كاتێك توانیم لەڕێی تەلەفونەوە پەیوەندی بە دایكم و باوكمەوە بكەم
لە فەرەح ،دایكم دەستیكرد بە گریانو پێیوتم ،دەبێت ئاگات لەخۆت بێت و
خۆتبپارێزی .باوكم پێیوتم شانازیت پێوە دەكردمو بڕیاری ئەنجامدانی هەر
شتێكیش بدەیت ،پشتیوانیتلێدەكەم.
دوای وتارەكە زۆر هەستی جیاوازو هەمەجۆرم بۆ دروستبوو .ژمارەیەكی
زۆر خەڵك بەهەندێك بەرپرسی نەتەوە یەكگرتووەكانیشەوە پێیانوتم ،كە بەهیچ
شێوەیەك نابێت بگەڕێمەوە بۆ كۆبوونەوەكە .لەمەترسییەكان تێدەگەیشتم،
بەاڵم دەشمزانی ،كە چیرت تەنها خۆم خاوەنی ژیانم نیم .بەرامبەر گەلەكەم
بەرپرسیارێتییەكم لەئەستۆدا بوو ،نەك تەنها لە فەرەح ،بەڵكو لەتەواوی
ئەفغانستاندا .نەمدەویست بەهۆی بێدەنگبوومنەوە دوژمنەكانم سەربكەون،
لەبەرئەوە پێداگریم لەسەرئەوە كرد ،كە بگەڕێمەوە بۆ لۆیا جیرگا ،چونكە
تاوتوێی ئەوەمدەكرد ،ئەگەر خۆم بەدوور بگرم ،ئەوا سەركەوتن بۆ دوژمنانی
دیموكراسیو سەركەوتن بۆ سەردەستەی میلیشیاكان مسۆگەرە.
رێكخراوەكانی مافی م��رۆڤ كاریان لەسەر ئەو پرسەی من دەك��رد،
هەرووەها لەپێناو بەشداریكردنم ،بەردەوام بەیاننامەیان دەردەكرد.
«دەسەاڵتی دەستوری لۆیا جیرگا گوزارشت لە گەلی ئەفغانستان دەكات،
هاوكات دەرفەتێكە بۆ وەالنانی هەموو ئەو خراپەكارییانەی لەڕابردوودا
ئەنجامدران ،بەمەبەستی دامەزراندنی سیستمێكی نوێ ،بەچەشنێك تێدا
مافی هەموو الیەكی زامن كردبێت .ئەگەر نوێنەران هەڕەشەیان لێبكرێت،
یاخود لەدەربڕینی دیدو بۆچونیاندا رێگرییان لێبكرێت ،ئەوا پرۆسەی داڕشتنی
دواڕۆژێكی نوێ بۆ ئەفغانستان دەكەوێتە بەر مەترسی كوشندەوە.
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لەكۆتاییدا ،دوای ئەوەی كاربەدەستانی  UNبۆ ماوەیەك گفتوگۆیان
لەگەڵ ك��ردم ،رازی بوون بگەڕێمەوە بۆ لۆیا جیرگا .دڵنیام ل��ەوەی تاكە
هۆكار ،كە رێگەم پێدرا بگەڕێمەوە بۆ كۆبوونەوەكە ،دەربڕینی پشتیوانی
گەورەی گەلی ئەفغان بوو لەهەموو سوچو كۆاڵنێكی واڵتدا بۆ پەیامەكەم.
منونەیەكی ئەو گوڕوتینو بزاوتنە لەالیەن هاوواڵتیانی ئاسایی پارێزگای كاپیسا
بەرجەستەكرا .دوای پێشكەشكردنی وتەكانم لە لۆیا جیرگا ،گوندنشینەكانی ئەو
پارێزگایە لەڕادیۆی  BBCگوێبیستی چاوپێكەوتنێكم ببوون ،پاش ئەوە پارەیان
كۆكردبوویەوەو ژنێكیان وەك نوێنەری خۆیان بەدرێژایی پەنجا میل بەپاس
ناردبوو بۆ كابول ،تا پشتیوانی خۆیان دەرببڕن .ئەو ژنە لەپارێزگای كاپیسا-وە
خۆی گەیاندبووە پایتەختو چەند كاژێرێك گەڕابوو تا بارەگای رادیۆی BBC
دۆزیبوویەوە .كاتێك گەیشتبووە بارەگاكە ،بەپێشكەشكارانی رادیۆكەی وتبوو،
هاتووە تا رایبگەیەنێت خەڵكی كاپیسا پشتگیری لە پەیامەكەی من دەكەن.
لەبەشی فارسی رادیۆی  BBCچاوپێكەوتنێكیان لەگەڵ ئەو ژنەدا ئەنجامدابوو.
رۆژ بەڕۆژ دەنگم زیاتر باڵودەبووەوە ،لەبەرئەوەی ژمارەیەكی زیاتری خەڵك
دەنگمیان پرت بەرزو بڵنددەكردەوە.
دواجار بڕوام وابوو بۆ حكومەتی كاتی واباشرتە ،رێگەم پێبدات بگەڕێمەوە
نێو لۆیا جیرگا ،لەبری ئەوەی رقو كینی خەڵكی بەرامبەریان زیاتربێت.
لەوكاتە بەدواوە لەبەرئەوەی دەگەڕامەوە دەبوایەیە پاسەوان چواردەوریان
بگرمتایە ،تا جارێكی تر رووبەڕوی ئەوانە ببمەوە ،كە واڵتەكەمیان وێرانكردبوو.
الی خۆمەوە سوربووم لەسەر ئ��ەوەی ،بەرامبەریان بوەستم و سەر بۆ
هەڕەشەكانیان دانەنەوێنم.
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بەشی شەشەم
یادەوەری گەڕانەوەم بۆ ماڵەوە
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چەند رۆژێك دوای وتارەكە ،گەڕامەوە نێو ئامادەبووانی لۆیا جیرگا،
ئەمجارەیان بە ئۆتۆمبێلێكی نەتەوە یەكگرتووەكان رۆیشتم ،كە هیچ ئاماژەیەكی
ئەو رێكخراوەی لەسەر نەبوو ،لەهەمانكاتدا رستێك پاسەوانی تایبەت بەخۆم
و بەهێز هاوەڵییان دەكردم ،كە نەمدەناسین .بۆ هەر شوێنێك بڕۆشتامیە ئەو
دەستە پاساوانە بە دوامەوە بوون .كاتێك وەفدەكان بۆ جارێكی تر چاویان
پێمكەوتەوە ،سەریانسوڕما .هەڵبەت هەندێكیشیان بەگەڕانەوەم خۆشحاڵو
ئاسودە بوون .نورەدین ،نوێنەرە ئۆزبەكیەكە ،كاتێك منی بینی بەڕوویەكی
خۆشەوە بەرەوڕووم هات تا قسەم لەگەڵ بكات ،بەڕێزەوە وتی« :گەورەترین
شت لەژیامندا كردبێتم ئەو ساتە بوو ،كە رێگەم پێدای پێش من وتارەكەت
بخوێنیتەوە .هەرچەندە من پیاوم ،بەاڵم ئەو بوێرییەم نەبوو ،بەوێنەی تۆ
قسەبكەم .تۆ مێژووت بۆخۆت تۆماركرد».
سەرباری ئەوەش ،ژمارەیەكی زۆری وەفدەكان گەڕانەوەی منیان پێخۆش
نەبوو .كاتێك بەالیاندا تێدەپەڕیم هەندێكیان هەڕەشەی كوشتنیان لێدەكردم،
هەر لەو رۆژەدا لەسەر مێزی خوانی نیوەڕۆ لەكافرتیاكەدا هەندێك نوێنەری
ژنی ت��وڕەو كینە ل��ەدڵ ،لەپای ئەو قسانەی كردبووم ،چەقۆو چەتاڵیان
لێڕادەوەشاندمو سەرزەنشتیان دەكردم .چەند رۆژ دواتر بۆ نانی نیوەڕۆ،
پاسەوانەكان دەوریان تەنیم ،وادیاربوو خەمی ئەوەیان بووبێت هەمان حاڵەتە
رووبداتەوە ،بەتایبەت لەكاتێكدا ژنێك خۆی لێ نزیكدەكردمەوە ،ئەم خامنە
رۆژی پێشكەشكردنی وتارەكەم پێیوتم لەشفرۆش ،بەاڵم ئەمجارە رووخسارێكی
شەرمەزارو پەشۆكاو سیامی داگرتبوو.
دەستیكرد بەتكاكردن« ،تكایە لێمخۆش ببە .دەبوایە هەڕەشەم لێ
بكردیتایەو پەالمارم بدایتایە .من ناچار بووم ،زۆرم بۆ هێرنا ئەو كارەبكەم،
بەاڵم خۆم لەگەڵ وتارەكەت هاوڕام .منیش بەهەمانشێوە ژمارەیەكی زۆری
ئەندامانی خێزانەكەم بە هۆی سیاسەتی چەوتی ئەم سەردەستە میلیشیایانەوە
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لەدەستداوە ،بەاڵم ئەو زۆردارانە كەمپینێكیان بۆ رێكخستم تا مبهێننە ئێرەو
ببمە نوێنەر ،لەبەرئەوە دەبوایە بەدڵی ئەوان بجوڵێمەوە ،ئەگینا ژمارەیەكی
زیاتری خێزانەكەمیان دەكوشت».
ئینجا هەستمكرد ئەو ژنە هەستی راستەقینەی خۆی دەربڕی و لەالم
سەنگین بوو ،بڕوا بكە هەمان ئەو ژنە بوو ،كە چەند رۆژێك لەوەوبەر
بەناخۆشرتین قسە سوكایەتی پێكردمو دڵی تەزاندم ،بۆئەوەی بەڕاستی
بیسەملێنێت الیەنگری منە رۆژنامەیەكی میری دایە دەستم ،بابەتێكی تێدابوو،
كە یەكێك لەخزمە نزیكەكانی نوسیبووی .بابەتەكە دوروو درێژو بەپێز بوو،
تێدا پشتیوانی لەمن دەكردو ئاماژەی بە قسەی ناو وتارەكەم كردبوو .وتی،
«پەیوەندی بەم پیاوەوە بكە ،ئەو پێتدەڵێت من چەند دەردەسەریو زەجرم
چەشتووە .رەنگە بەهۆی ئەم بابەتەوە خزمەكەم لەپیشەی فەرمانبەری
دووربخرێتەوە ،بەاڵم ئەو پشتیوانیت لێدەكات و منیش بەهەمانشێوە».
ب��ەوردی وێم بۆ گرتبوو كاتێك ،دەیگێڕایەوە چۆن ئەو سەردەستە
میلیشیایانە بەدڕندانەترین شێوە دوو كوڕیان كوشتووە« .ئەگەر نەمبوری،
خواش نامبەخشێتو بۆ هەتا هەتایە هەست بە تاوانباری دەكەم» .خۆی بۆ
درێژكرد م و وتی« ،تكائەكەم رێگەم بدەیت پێیەكانت ماچ بكەم».
لەمكاتەدا پاسەوانەكان هاتنە نێوامنانەوە .لەبەر باری ئاسایشی من
رێگەیان نەدەدا كەس لێم نزیكبێتەوە ،یاخود باوەشم پێدابكات .لەوساتەدا
هەموو ئەوانەی لەدەورمان بوون ،بەپاسەوانەكانیشەوە ،بەبیستنی بەسەرهاتی
ئەو ژنە ،زۆر كاریگەربوون .وتم« ،ئەویش قوربانی دەستی ئەم سەردەستە
زۆردارانەیەو بڕوا دەكەم قسەكانی راستو دروست بن».
پاسەوانەكان گەڕانەوە دواوەو باوەشم بەو ژنەدا كرد ،كە چەند رۆژێك پێشرت
بەسەرمدا قیژاندیو نارشینرتین وشەی پێوتم .هەردوكامن دەستامنكرد بەگریان.
داواملێكرد جارێكی دیكە بەوشێوەیە رەفتارنەكات ،پێموت دەبێت
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وازبهێنێت لەسازشكردن لەگەڵ ئەو سەردەستانەدا ،بوێریت هەبێت پێیانبڵێت
«نا ،ئیدی بەسە» .پێموت خواو مێژوو ،ئەو ئەندامانەی خێزانەكەشی ،كە
بوونە قوربانی ،هەرگیز لێی خۆش نابن ،ئەگەر چیدی بهێڵێت ئەو سەردەستە
میلیشیایانە دەسەاڵتییان بەسەریدا بكشێتو بەكاریبهێنن .ئەو وتوێژە زۆر
بەالمەوە گرنگبوو .یارمەتییدام تێبگەم ئەم سەردەستەی میلیشیایانە چۆن
دەسەاڵتو هێزی خۆیان برەوپێداوە ،هەروەها لەنزیكەوە بینیم چۆن ترسو
تۆقاندنیان بۆ پاوانكردنی ژنانی ستەمدیدەی وەك ئەو بەكار هێناوە.
دوو رۆژ دواتر ،موجاهیدێكی پێشوی بەتەمەنی خەڵكی مەزاری شەریف،
جەنگاوەرێكی كۆنی بەرگریكاری دژی سۆڤیەت بوو ،هات بۆ بینینم .وتی
لەوساتەی وتارەكەم دەخوێندەوە ،هێندە لێم توڕەبوو كورسییەكی هەڵگرتبوو
ویستبووی تێم برسەوێنێ« .ئەگەر مبتوانیایە تەواو لێت نزیكببمەوە حەمتەن
ئەو كورسیەم پێدا دەكێشایت» ،بەاڵم دواتر كاتێك گوێبیستی چاوپێكەوتنێكی
دورودرێژی رادیۆیم ببوو ،بۆی دەركەوتبوو من تەنها باس لەڕاستییەكان دەكەم.
ئەویش هەمانچەشن ه��اتو داوای لێكردم ،لەبەرابەر ئەو كارەیدا
بیبەخشم« .پێمبڵێ چیت بۆ بكەم تا پشتیوانیت بكەم .خانەوادەیەكی گەورەم
هەیە ،بەكچەكان دەڵێم بچنە خۆپیشاندان بۆ پشتیوانی كردنت .چیرتت بۆ
بكەم تا هاوكاریت بكەم؟»
لەوەاڵمدا وتم« ،سوپاس بۆ پشتیوانی كردنت .مادام ئێستاش لە قسەكانم
گەیشتوی هێشتا زۆر درەنگ نییە ،تكایە متامنە بەم سەردەستە میلیشیایانە
مەكە ،كاریان لەگەڵدا مەكە» .لەكۆتایدا تەوقەم لەگەڵ كرد ،لە ئەفغانستان
تەوقەكردنی نێوان ژنو پیاو ،شتێكی زۆر نامۆیە.
لەزۆر كەسی وەك هاوڕێو خانەوادەو كەسی نەناسم دەبیستەوە ،باسی
هەستو جۆشوخرۆشی خۆیان دەك��رد ،لەو كاتەی وتەكانیان بیستبووم.
هاوڕێیەكی كچم ،باوكی كەسایەتییەكی گەورە بوو بەناوی ئەحمەدی ،لەكامپی
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ئاوارەكاندا وانەی پێوتبوومو لەزانكۆش وانەی بەباوكم وتبوو ،وتی لەدوای
وتارەكەی تۆ بۆ یەكەمجار لەژیامندا بینیم باوكم بگریت.
لەهەموو شوێنێك ،لەنێو هەژارو نەداراندا ،پشتیوانییەكی ئێجگار زۆرم
هەبوو .بێوەژنێك ،دەستێكی نەمابوو لە لۆیا جیرگا كاری بەردەستیدەكرد ،وەك
دیارییەك لەچكێكی پێبەخشیم بۆ پیشاندانی دەستخۆشیو سوپاسگوزاری.
بیرمە ئەو كاتەی ئەو دیارییەی پێبەخشیم ،دەستیكرد بە گریانو نزای بۆ
دەكردم .یەكێك لەنوێنەرەكانی پارێزگای فەرەح پێیوتم ،رۆژێك دوای وتارەكەم
تەكسییەكی گرتبوو ،تاخۆی بگەیەنێتە دانیشتنەكانی لۆیا جیرگا لە كابول.
لەڕێگەدا لەگەڵ شۆفێری تەكسییەكە كەوتبوونە باسكردنی جۆیاو وتارەكەی.
كاتێك شۆفێری تەكسییەكە زانیبووی ئەو نوێنەرە خەڵكی شاری فەرەحە،
پێیوتبوو« :لەبەرئەوەی خەڵكی پارێزگاكەی جۆیایت ،ئەوا كرێ تەكسیت
لێوەرناگرم» .بەخۆڕایی گەیاندبوویە شوێنی كۆبوونەوەكە.
جارێكی تر ژنێكی نوێنەر بەناوی سورەیا پارلیكا ،پێشرت ئەندامێكی كارای
رژێمە كارتۆنییەكەی ژێردەستی سۆڤییەت بوو ،هۆشیاری دامێ ،كەوا هیچ
كەسێك پشتیوانیم لێناكاتو رەنگە بكوژرێم .لەوەاڵمدا وتم« ،تكایە نیگەران
مەبە ،من راستییەكەم وتوەو دڵنیاشم زۆرینەی گەلە ستەمدیدەكەم لەپشتم
دەبن .تەنانەت ئەگەر هیچ كەس پشتیوانیم نەكات ،یان ئەگەر بكوژرێم ،ئەوا
شەش كەسی دیكەی هاوشێوەی من هەن ،چونكە شەش خوشكی ترم هەیە!»
س��ەری لەقاندو بەشێوەیەكی سەیر پێیوتم« ،ئ��ا ،تێدەگەم! هەموو
خوشكەكانت وەك تۆن؟»
منیش بەدەنگێكی توند وەاڵممدایەوە« ،بزانە كە هەموو ئەوانەی
لەڕابردودا شەهید بوونو گیانی خۆیان كردۆتە قوربانی ،هەردەم لەدوایانەوە
كۆمەڵە دەستێكی دیكە هەبوون ،تا ببنە ئااڵهەڵگری رێبازی ئەوانو درێژە بە
رێگەی راستی ئەوان بدەن».
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لەگەڵ ئ��ەوەی توانیم بگەڕێمەوە بۆ كۆبوونەوەكە ،ب��ەاڵم رێگەیان
پێنەدەدام جارێكی تر لەبەردەم هەموو ئامادەبوواندا وتار پێشكەشبكەم.
جارێك لەیەكێك لەجێگرەكانی سەرۆكی كۆبوونەوەكە نزیكبوومەوەو داوای
دەرفەتێكم كرد ،تا قسەبكەم ،بەاڵم بەشێوەیەكی ناحەز وەاڵمیدایەوە« ،نەخێر
نابێت .تۆ بارودۆخێكی نالەبارت سازكرد ،لەبەرئەوە بڕۆ و دانیشە» .هەرچۆنێك
بوو قسەكردنیان لێ زەوتكردم.
س��ەرەڕای ئەو هەڵچوونو ئاڵۆزییەی لەقسەكامنەوە كەوتنەوە ،لۆیا
جیرگا هاوشێوەی پێشوو بەڕێوەدەچوو .پارە تەخشانو پەخشان دەكرا.
رۆژانە خواردنی هەمەچەشن بۆ نوێنەرەكان ئامادەدەكراو حامید كارزای
بەئامادەكردنی جۆرەها خواردنو خواردنەوە ،پێشوازیو میوانداری گەورەی
لەهەموو نوێنەرەكان دەكرد .لەو بۆنانەدا حامید كارزای دوای هەموو كەس
دەهات ،وتارێكی دەداو دواتر لەكاتی خۆیدا دەڕۆشت ،واتە هێند نەدەمایەوە
تا وەاڵمی پرسیارەكان بداتەوە .هەموو وەزیرەكانو دەستەو تاقمە ناكۆكە
جیاوازەكانی تریش ،بۆ نانخواردن دەهاتنو پێشوازی باشیان لێدەكراو لەوێ
دانوستانیان دەكردو رێكەوتنیان ئەنجامدەدا.
ژمارەیەكی دیكەی نوێنەرە دیموكراتخوازەكان ،بۆ قسەكردن دژی
بەفیڕۆدانی ئەو بڕە پارەیەی لەمیوانداریی لۆیا جیرگا بەخەرج دەبرێت
پەیوەندییانپێوەكردم .پرسیم بۆچی ئەم كارە دەكەن ،ئەو هەموو پارەیە بۆ
نوێنەرەكان خەرجدەكەن ،لەكاتێكدا هەموو سوچو كۆاڵنێكی ئەفغانستان
سەرشارن لەخەڵكی هەژارو برسی؟ هەركەسێك گوێی بگرتایە ،روومندەكردەوە
ئەوانەی وەك ئێمە لەپارێزگا دوورو هەژارەكانەوە هاتوون بۆ كابول
نەهاتبوون ،تەنها بۆئەوەی تێربكرێن .بەڵكو هاتوین تا كار لەسەر دەستوری
تازەی ئەفغانستان بكەین .باشرت وابوو ئەو پارەیەیان لە هەتیوخانەكانو
قوتابخانەكاندا خەرج بكردایە .بەردەوام هەوڵامندەدا ئەو خااڵنە باسبكەین،
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وەل�ێ وادی��ارب��وو كەس گوێ ناگرێت .حەزمدەكرد لەیەكێك لەو خوانە
گرانبەهایانەدا ،دەربارەی ئەو خەرجییە زیادانە پرسیار لە كارزای بكەم ،بەاڵم
ئەو هەمیشە وادەی لەگەڵ كەسانی دیكەدا هەبوو ،بۆیە كاتی ئەوە نەڕەخسا،
ئەم پرسیارانەی ئاراستەبكەم.
هەندێكامن دەمانویست ئەو پرسیارە لە كارزای بكەین ،كە داخۆ مەبەستی
لۆیا جیرگا ،تێپەڕاندنی دەستورێكە كە پێشرت لەپشتپەردەوە داڕێ��ژراوە.
وەك نوێنەر ،ژمارەیەكامن وا هەستامندەكرد بەكاردەهێرنێین بۆ رەوایدان
بەڵگەنامەیەك كە كاریگەریامن لەسەری نەبوو .بۆ منونە ،لەپێناو پێشنیاری
هەمواركردنەوەی بڕگەیەكی دەستور ،النی كەم پێویستی بەكۆكردنەوەی
پەنجا واژۆی نوێنەرەكان هەبوو .پەنجاو دوو نوێنەر یاداشتێكامن واژۆكرد
بۆ رووبەڕوبوونەوە لە دژی یاسایەكی ئەو دەستورە تازەی بەفەرمی ناوی
واڵتەكەمانی نابوو (كۆماری ئیسالمی ئەفغانستان) .دەمانویست گفتوگۆی ئەو
پرسە بكەین ،كە چۆن لەمێژووی واڵتەكەماندا ئیسالم بەخراپی بەكارهێرناوە،
بەاڵم داواك��ە رەتكرایەوەو پشتگوێخرا .راستی ،پێیانوتین لێكۆڵینەوە لە
بەكارهێنانی وشەی (ئیسالمی) بەو مانایە دێت ،كە ئێمە مسوڵامنی راستینە
نەبووین.
دوای ئەوەی گەڕامەوە كۆڕبەندەكە ،بەرپرسەكانی  UNلەبەر مەترسی
نەیاندەویست ئامادەی كۆبوونەوەی لیژنەكان بم ،بەاڵم رازیمكردن رێگەم
پێبدەن ،لەبەرئەوەی زۆر گرنگ بوو ئامادەی كۆبوونەوەكان بم.
نوێنەرەكانی لۆیا جیرگا بۆ دە لیژنەی جیاواز دابەشكران ،زۆریان لەالیەن
توندڕەوە ئوسڵگەراكانی وەك بورهانەدین رەبانیو عەبدول رەسول سەیفەوە
سەرۆكایەتی دەكران .پێش خوێندنەوەی وتارەكەم من لە لیژنەكەی بورهانەدین
رەبانیدا دانرابووم .هەندێك لەو نوێنەرانەی ،كە دەیانزانی دیدو بۆچونی من
چییە لەبارەی سەردەستە میلیشیاكان ،شۆخییان دەكردو پێكەنینیان دەهات،
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پیرۆزباییان لەئەندامبوونم لەلیژنەكەی رەبانیدا لێدەكردم .بەڕاستی منیش
نەمدەویست لەو لیژنەیەدا ئەندام بم ،كە ئەو سەرۆكایەتی دەكرد .داوام
لەڕێكخەرانی  UNلە لۆیا جیرگا كرد ،تا لەلیژنەیەكدا دامبنێن ،كە سەردەستەی
میلیشیای تێدا نەبێت .دواجار لەلیژنەیەكدا دانرام و ئەندامەكانی پێشوازییان
لێكردم ،بەاڵم دواتر دەركەوت تەنانەت ئەو لیژنەیەش لەالیەن حاجی فاریدەوە
سەرۆكایەتی دەكرا ،كە لەپارتەكەی حیكمەتیاردا پێشینەیەكی خراپی هەبوو.
هەندێك كاری بەرهەمدار لەسەر دەستورەكە ،لەدەرەوەی پێكهاتەی ئەو
لیژنە فەرمییانەدا ئەنجامدرا .هۆڵێك هەبوو بۆ نوێنەرە ژنەكان ،لەكۆتایی هەموو
رۆژێكدا بۆ خواردنەوەی چاو مشتومڕ تێدا كۆدەبووینەوە .لەو شوێنەدا كارمان
لەسەر بەشێكی دەستورەكە كرد ،كە پەیوەندی بەمافەكانی ژنانەوە هەبوو.
لەو مشتومڕەی  ،كە باسی توندوتیژی دژی ژنانی دەكرد بەشداربووم  ،هاوكات
باسامن لەو بڕگانە كرد ،كە مافەكانی ژنان تێیدا روون نەبوو .لەكۆتایدا توانیامن
ئەم دەستەواژەیەی خوارەوە دابنێینو لەدەستوردا بچەسپێت« :هاوواڵتیانی
ئەفغانستان چ ژن چ پیاو ،لەبەردەم یاسادا ،م��افو ئەركی یەكسانیان
هەیە» .ئەوە دەستكەوتێكی گەورە بوو ،بەاڵم رێوشوێنی جێبەجێكردنی بۆ
دانەنرابوو .لەوەش بگوزەرێت ،لەدەستورە تازەكەدا هاتبوو« ،لە ئەفغانستان
نابێت هیچ یاسایەك هەبێت پێچەوانەی بیروباوەڕو یاسا پیرۆزەكانی ئیسالم
بێت» .ئەم یاسایە دەرگای بۆ ئوسوڵگەراكان كردەوە تا لەڕێی ئایینەوە پاساو
بۆ نكۆڵیكردن لەپێدانی مافی یەكسان بە ژنان بهێننەوە .چەندین ساڵ بوو
تاڵیبانو سەردەستەی میلیشیاكان ئیسالمیان بەخراپی لێكدەدایەوە و بۆ
چەوساندنەوەی ژنانو پاساو هێنانەوە بۆ تاوانی بێشوماریان بەكاریاندەهێنا.
بەم چەشنە دەرفەتێكی دی بۆ دانانی دەستورێكی عەملانی ،بەجۆرێك رێزی
مافەكانی سەرجەم گروپە ئاینییەكان بگرێت لەباربرا.
ئەو دەرفەتە لەدەستچووە بەو مانایە هات ،كە توێژە پەراوێزخراوەكان
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ئەم كۆمەڵگەیە بەكراوەیی ماونەتەوە ،لەپێناو چەوساندنەوەو جیاكاریكردن
بەرامبەریان .بەمنونە ،لەم چەند ساڵەی دوایدا ،كەمینە بچوكەكانی هیندۆس
و سیخەكان ،بەردەوام و بەشێوەی سیستامتیك رووبەڕوی مامەڵەی خراپ
بوونەتەوە .تاكە نوێنەری ژنی هیندۆسی لە لۆیا جیرگا-دا ،ئاناركالی هۆناریار،
لەلیژنەكەیدا پاڵپشتی قسەكامنی كردبوو و دژی سەردەستەی میلیشیاكان،
بەوپێیەی ئەوان سەركۆنەیان كردبووم .ئەم ژنە لەبەرئەوەی پاڵپشتی لەمن
كردبوو ،لەالیەن هەندێك نوێنەری ژنی ئوسوڵگەراوە ،هێرشی كرابووە سەر،
لێدانی خواردبوو ،بەقژ رایانكێشابوو .ئەم هەڵوێستە بەرامبەر هۆناریار ،تەنها
لەبەرئەوە نەبوو ،كە الیەنگریی منی كردبوو ،بەڵكو لەالیەكەوە هۆكارەكەی
ئەوەبوو ،كە لە ئەفغانستان هیندۆسەكان وەك هاوواڵتی پلەدوو تەماشادەكران.
دواتر دەرفەتێكم بۆ رەخسا تا چاوم پێیبكەوێت ،پێموت تۆ وەك خوشكم
وەهایت.
موجەددی كاتێك لە لۆیا جیرگا-دا بەنوێنەرە ژنەكانی راگەیاند« ،تەنانەت
خواش مافی یەكسانی پێنەداون ،بەوپێیەی لەسایەی فەرمانی خوادا دوو ژن
بەرامبەر یەك پیاو دانراون» ،بەڕوونی لێكدانەوەی خۆی سەبارەت بە دەستور
خستەڕوو.
رۆژێكیان موجەددی بەسەر لیژنەكاندا دەگ��ەڕا ،سەردانی ئەندامانی
لیژنەكانی دەك��رد .كاتێك بە خۆیو تیمەكەیەوە هاتە ژووری لیژنەكەی
ئێمە ،هەموو ئەندامەكان وەك رێزنواندن لەبەری هەستان ،بەاڵم من جوڵەم
نەكرد .دەمویست لەجیاتی گەلەكەم رقو كینەی خۆم دەرببڕم ،لەمەڕ ئەو
ئوسوڵگەرێتییەی ئەو پارێزی لێدەكرد.
ماوەیەكی كەم دوای وتارەكەم لە لۆیا جیرگا ،زاڵ�مای خەلیل زادی
نێردراوی ئەمەریكا ،پێموایە دەسەاڵتی راستەقینەی پشت تەختی پێشانگا
دیموكراسیەكەمانە ،هەموو نوێنەرە ژنەكانی بۆ كۆبوونەوە بانگهێشتكرد.
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لەكۆبوونەوەكەدا هەندێك ژن سەركۆنەی ئەو رووداوانەیان كرد ،كە لە جیرگا
بەسەرمدا هاتبوو ،لەهەمانكاتدا هەندێكی تر لەدژی من قسەیان كرد .خەلیلزاد
لەوەاڵمدا وتی هەركەسێك دەیەوێت لەو كۆبوونەوەیەدا قسە بكات پێویستە
لەچوارچێوەی رێزو رەوشتی جواندا وتەكانی دەربڕێت ،نابێت سوكایەتی
بەیەكرت بكرێت .لەوكاتەدا ویستم وەاڵمی بدەمەوە ،بەاڵم نوێنەرەكان رێگەیان
پێنەدام قسەبكەم ،لەبەرئەوەی خەمیان بوو ئەو ژنە ئوسوڵگەرایانەی لەوێ
ئامادەبوون ،لەدژم قوت ببنەوە .پێیانوتم دواتر دەتوانم لێدوانێك بدەمو
چیم هەیە بیڵێم ،بەاڵم من دەمویست راستەوخۆ وەاڵمیبدەمەوە ،لەبەرئەوە
نامەیەكم بۆ خەلیلزاد نوسیو لەڕێی هاوڕێیەكەوە ،كە لەنەتەوە یەكگرتووەكان
ئیشیدەكرد بۆی ناردم .نوسیبووم:
بەڕێز خەلیلزاد ،ساڵو
ئەگەر ئەم تاوانكارانە دایكت ،كچت ،یاخود تەنانەت داپیرەتیان القە
بكردایە ،ئەگەر ح��ەوت كوڕیان بكوشتیتایە ،ئەمە ئەگەر بەربادكردنی
سەرلەبەری سامانو بەهای ئاكاری ،كەرەستەو كەلوپەلی واڵت بوەستێت،
ئەوسا بە چ زمانێك لە ئاست ئەم تاوانكارو داردەستانە دەوەستایەوە ،كە
لەچوارچێوەی رێزو ئەدەبدا بێت؟
مەالالی جۆیا
لەسەرو بەندی كۆتاییهاتنی لۆیا جیرگا ،لە كانونی دووەمی  ،2004بۆ
هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ئەفغانستان دەستورێكی تازەو كۆمەڵێك پالنی
داڕشتبوو .لەگەڵ ئەوەی ئەوپەڕی توانای خۆم خستەگەڕ ،بۆ نوێنەرایەتی
كردنی گەلی فەرەح ،هەرگیز دەستم لەبیروبڕواكانم هەڵنەگرت ،وەلێ هێشتا
هەستمدەكرد رێوڕەسمەكە شكستخواردو بوو .سەردەستەی میلیشیاكان
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دەسەاڵتیان پیشانی جیهان دابوو ،لەپشتەوە بڕیاری هەرە گرنگ سەبارەت
بە دەستور ،رێككەوتنی لەسەر كرابوو .رێكخراوی چاودێری مافەكانی مرۆڤ
راپۆرتێكی باڵوكردەوە ،تیادا هاتبوو ،كە بەرپرسە ئەمریكییەكان بەنهێنی لەگەڵ
چەند سەركردەیەكی دیاریكراو ،لەناویاندا دۆستومو سەیف ،كۆبونەوەیان
كردبوو ،بەمەبەستی تاوتوێكردنی پشتیوانی بۆ حكومەتەكەی ك��ارزای
لەڕەشنوسی دەستوردا .جۆن سیفنت ،توێژەری چاودێری مافەكانی مرۆڤ،
لەوكاتەدا چاودێری جیرگای دەكرد ،رایگەیاند« ،كەشوهەوای ترسو گەندەڵی
لە كۆنگرەكەدا ،لەگەڵ هەوڵی بەرپرسە ئەمەریكییەكانو حكومەتەكەی كارزای
بۆ زامنكردنی دەنگی پێویست لەسەركردە دووبەرەكییەكان كاریگەری لەسەر
مشتومڕكردنی هەندێك لەیاساكان بەشێوەیەكی تەندروست هەبووە .تەواوی
پرۆسەكە گومان دەخاتە سەر ئەو هەڵبژاردنانەی ،كە بڕیاروایە لەكۆتایی ئەم
ساڵ داو لێرە بەڕێوە بچێت».
لەكاتی خۆئامادەكردندا بۆ گەڕانەوە بۆ ماڵەوە بۆ فەرەح ،ئامادەباشیم
بۆ ژیانێك كرد ،كە زۆر سەخت بێت .لەوكاتەدا دوژمنی زۆر بەهێزم بۆ خۆم
پەیداكردبوو ،دەبوایە هەمیشە زۆر بەئاگا بم .لەگەڵ ئەوەشدا ژمارەیەكی زۆر
پشتیوانكارم بۆخۆم كۆكردبووەوە ،هەندێكیان (لیژنەی بەرگری مەالالی جۆیا)-
یان دامەزراندبوو بۆ باڵوكردنەوەو برەودان بە پەیامەكەم و كۆكردنەوەی فەند
بۆ پاراستنم.
لەكۆتایی لۆیا جیرگاكە ،رێورەسمێكی كۆتایهێنان هەبوو ،راستەوخۆ
لەسەر تەلەفزیۆن پەخشدەكرا ،تیادا نوێنەرێكی ژنو نوێنەرێكی پیاو لەهەر
پارێزگایەكدا هەڵدەبژێردرانو لەالیەن سەرۆك كارزایەوە خەاڵت دەكران .من
وەك نوێنەری فەرەح دەستنیشانكرابووم بۆ وەرگرتنی خەاڵتەكە .لەبەر ئەو
راستییە نەبایە ،كە ژمارەیەكی زۆری سەردەستە و میلیشیا ئامادەبووەكان
گەلێ قەڵسبوون بەوەی خەاڵت كرابووم ،هەرگیز ئەو خەاڵتەم پەسەند
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نەدەكرد .ئەوان كشومات و بێدەنگبوون ،كاتێك خەاڵتەكەم وەرگرت ،بەاڵم
نوێنەرە پێشكەوتوخوازەكان چەپڵەیان بۆ لێدام .دواتر ئەو خەاڵتەم بەخشییە
منداڵێكی هەتیو ،كە دایكوباوكی لەسەر دەستی ئوسوڵگەراكان كوژرابوون.
راستی ،خۆزگەم دەخواست منداڵێكی هەتیو ،یان بێوەژنێك لە لۆیا جیرگا
لەشوێنی مندا بایەو قسەی بكردایە ،هەستی بەو پشتیوانیو خۆشەویستییە
بكردایە ،كە بۆم دەردەبڕین .ژمارەیەكی ئێجگار زۆری ژنو منداڵی ئەفغانستان
لەژیانیاندا خۆشیو خۆشەویستی زۆر كەمیان بینیوە .زۆریان هەموو شتێكیان
لەدەستداوە ،بۆیە هەرشتێكی ئەنجامبدەم بۆ ئەوانی تەرخاندەكەم.
رۆژان��ی دوای وتارەكەمو كۆتاییهاتنی لۆیا جیرگا ،چەندان تەلەفونم
لەسەراپای ئەفغانستان ،تەنانەت ئەفغانییەكانی دەرەوەی واڵتەوە پێگەیشت،
لەپای هاتنە قسەمو دەربڕینی راستییەكان سوپاسیاندەكردم .پشتیوانی پیاوانو
ژنانی نەداری واڵتەكەم ،بەتایبەت كاریگەریان لەسەرم هەبوو .كاردانەوەیان
بیروباوەڕی منیان توندترو بەهێزتر كرد ،لەمەڕ ئەوەی هەر خاكێك بە چەكو
لەپێناو بەرژەوەندیدا بەڕێوەبربێت ،دیموكراسی تێیدا تەنها تراویلكەیەو بەس،
هەروەها ئەو كەڵكەڵەیان تێدا بەجۆشهێنام ،كە گرنگە بە كەرەستەو دەزگای
جیاجیا هۆشیاری باڵوبكرێتەوە تا راستییەكان بگەیەنرێنە خەڵكی.
منو نەفەس دواهەمین شەوی مانەوەمان لە كابول بە ترسو دڵەڕاوكێوە
بەڕێكرد .گومانو ترسی ئەوەم هەبوو كەسێك شوێنەكەمانی دۆزیبێتەوە،
هەڵبەت ماڵێكی سەالمەت بوو .ئەو سەربازە ئەفغانییەی ئەو شەوە پاسیدەكرد،
زۆر نامۆ رەفتاریدەكرد .بەردەوام بەدڕدۆگی تەماشای منو نەفەسی دەكرد،
بۆیە ئەو شەوە نەخەوتین ،بەاڵم خۆشبەختانە هیچ شتێك رووینەدا.
گەشتی راستەوخۆ بۆ پارێزگاكەمان نەبوو ،بڕیاربوو رۆژی دواتر سەرەتا
لە كابولەوە بەفڕۆكە بفڕین بۆ هیرات ،تا لەوێشەوە بەڕێگەی وشكانیدا
بەرەو فەرەح بەڕێبكەوین .پێش ئەوەی سواری فڕۆكەكە ببین الیەنگرێكم لە
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فەرەحەوە تەلەفونی بۆ كردم ،زانیاری دروستی هەبوو ،كە لەكاتی گەڕانەوەم
بۆ فەرەح یەكێك لەسەردەستەی میلیشیاكان پالنی بۆكوشتنم دانابوو .هەواڵەكە
لەكەسێكەوە وەرگیرابوو ،كە بەنهێنی پشتیوانی من بوو ،هاوكات لەسەردەستە
زۆردارەكانیشەوە نزیك بوو ،لەبەرئەوە زۆر بەگرنگ وەرمگرت .گوندێك هەیە
بە ناوی (شیوان) لەناوچەیەك پێیدەوترێت (داریستان) ،دەكەوێتە نێوان هیرات
و فەرەح ،بەزۆری لەژێر دەسەاڵتی تاڵیباندایە .زۆرجار لەو ناوچەیەدا خەڵك
دەفڕێرنێنو دەكوژرێن .پالنەكە ئەوە بوو لەو شوێنەدا مبكوژن ،بۆ ئەوەی
تاوانەكە بدەن بەسەر تاڵیباندا.
كاتێك ئەو مەترسییەم بۆ نوێنەرەكانی (بەرنامەی یارمەتی نەتەوە
یەكگرتووەكان لە ئەفغانستان( )UNAMAباسكرد ،زۆر بەگرنگییەوە
تێیانڕوانی .لێرەوە نەتەوە یەكگرتوەكانیان بەخێرایی گەشتێكی ئاسامنی
تایبەتیان رێكخست ،تا راستەوخۆ مبگەیەننەوە فەرەح.
سەفەری گەڕانەوەم بۆ فەرەح زۆر جیاوازبوو ،لەو گەشتەی ،لەماوەی
كەمرت لەدوو مانگی پێشوتردا لە فەرەحەوە كردبێتم .نەتەوە یەكگرتووەكان
فڕۆكەیەكی بچوكیان تەرخانكرد بۆ منو نەفەسو چەند نوێنەرێكی تری پارێزگای
فەرەح .لەژیامندا تەنها چەند جارێكی كەم بەفڕۆكە گەشتم كردبوو ،بەاڵم
لەماوەی فڕینەكەدا نەتوشی شپرزەییو پەشۆكان بووم ،نەخەمو هەڕەشەی
كوشتنم هەبوو .دوای ئەنجامدانی ئەركەكەم بە سەركەوتویی ،بە گەڕانەوەم
زۆر خۆشحاڵبوومو حەزم بەبینینەوەی كەسە خۆشەویستەكان دەكرد ،هاوكات
دەستكردنەوە بە كارەكانم لەخانەی بێسەرپەرشتان و نۆڕینگەكەدا بەختەوەر
بووم.
چەند خولەكێك دوای هەستانی فڕۆكەكەمان ،لەو ساتەی بەسەر شاخە
قەشەنگەكانی دەورووبەری پایتەختدا بەرزدەبووینەوە ،شاری پەرشوباڵوی
كابول وردە وردە بچوكو بچوكرت دەبوویەوە .دەمێكی تەماشای خاكی گەورە،
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وشك و رووتەنی واڵتەكەمم دەكرد ،بەخەیاڵمدا هات ،كە ئەو دیموكراسییەی لە
لۆیا جیرگادا باسی لێوە دەكرا ،هێشتا خەونێكی دوور بوو بۆ گەلی ئەفغانستان.
هیچ كام لەهاوەڵە ژنە ئەفغانییەكانم ،هەرگیز شۆفێری ئۆتۆمبێلی نەكردبوو،
نەك لێخوڕینی فڕۆكە .رێژەی تەمەن هێشتا بەدەگمەن دەگاتە چلو پێنج
ساڵ ،گەرچی ژمارەیەكی زۆری ژنان زۆر لەو تەمەنە كەمرتیش دەژین ،چوون
لەكاتی منداڵبووندا گیان لەدەستدەدەن .زیاد 20%ی مندااڵنی تازە لەدایكبوو
ناگەنە تەمەنی پێنج ساڵ .سااڵنە سەدەها ژن بۆ رزگاربوون لەدەستی مێردە
توندوتیژەكانیان ،لەبەر شەرمەزاربوونیان بەهۆی القەكردنو دەستدرێژی،
خۆیان دەكوژن.
دەمزانی گەلی ستەمدیدەی ئەفغانستان ،شتێكیان لەبارەی خۆیانەوە
بیستبوو ،لە قسەكامنەوە بۆیان دەركەوتبوو ،كە بارودۆخەكە دەبێت بگۆڕدرێت.
لەماوەی ئەو گەشتەدا ،بیرم لەو شتانە دەكردەوە ،بەتایبەتی دەربارەی خەڵكی
فەرەحو پارێزگاكەی خۆم .هەروەك ئەمان لەڕادەبەدەر مەینەتیو ناخۆشییان
چەشتبوو ،ئەمەش ئەركێكی گەورەو لێپررساوێتییەكی قورسرتی خستبووە
ئەستۆم.
وەختێك لەفڕۆكەخانەی فەرەح نزیكبووینەوە ،فڕۆكەوانەكە پیاوێكی
ئ��ارامو تەمەن ناوەندی بوو ،لەناكاو دەستیكرد بەهاتوهاوارو خۆشی
دەربڕین .لەپێشی فڕۆكەكەوە هاواری بۆ كردین «بڕوانن ،تەماشای ئەو خەڵكە
بكەن» .كاتی نزمبوونەوەی فڕۆكەكەیە لەزەوی ،لەگەڵ نەفەس بینیامن باسی
چی دەكرد :حەشامەتی بێشوماری خەڵك لەنزیك فڕۆكەخانەكە كۆببوونەوەو
چاوەڕێی گەشتنی ئێمەیان دەكرد .یەكەمجار بڕوام نەدەكرد ئەو هەموو
خەڵكە بۆ بەخێرهاتنەوەمان هاتنب .بینینی ئەو هەمووە لە خەڵك رووداوێكی
بێوێنە بوو ،هەستوسۆز سەراپای جەستەی داپۆشیم .لەبەر خاتری خەڵكەكە،
فڕۆكەوانەكە فڕەیەكی تر سوڕایەوە .كاتێك خۆمان بۆ دابەزین ئامادە دەكرد،
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تێبینیمكرد تەنانەت فڕۆكەوانەكەش كە تەماشای ئەو حەشاماتەی دەكرد
كۆببوونەوە ،چاوانی پڕ ببوو لەگریانو بڕوای بەچاوی خۆی نەدەكرد.
لەدەورووبەری فڕۆكەكە ،ژمارەیەكی زۆر خەڵك كۆببوونەوە ،نەمدەتوانی
بەئاسانی بەنێویاندا رێبكەم .كچان چەپكە گوڵیان بۆ هێنابووم ،كۆمەڵێكی تر
بە دەنگی بەرز سەالم و بەخێرهاتنەوەیان لێدەكردم .لەو دەمەی بەهێواشی
بەنێو ئەو جەماوەرەدا تێدەپەڕیم ،ژنان هاواریان دەكرد« ،سوپاس بۆ وتنی
راستییەكان» .لەهەموو الیەكەوە گوێبیستی هاواری سوپاسگوزاریو قسەی
شیرینو پشتیوانی دەبووم .خەڵكەكە گەل ێ الفیتەیان بەرزكردبوەوە ،كە وێنەی
منی لەسەربوو .ژنانو كچان بەتایبەتی داوای باوەش پێداكردنو ئامێزو ماچیان
لێدەكردم ،ئەمانە بیرەوەرییە هەرە خۆشەكانی گەڕانەوەم بوون بۆ ماڵەوە.
بەدڵنیاییەوە نیعمەتی پارێزگاری فەرەح پشتیوانی لەناواخنی وتارەكەمو
تێڕوانینە سیاسیەكانم نەدەكرد ،ب��ەاڵم وا خۆی دەردەخست پشتیوانی
دیموكراسی بكات ،بۆیە منی لەگەڵ نوێنەرە لۆكاڵییەكانی جیرگا-دا بۆ دیدارو
كۆبوونەوە بانگهێشتكرد .جەنابی پارێزگار الیەنگری پارتی جەماعەتی ئیسالمی
بورهانەدین رەبانی بوو ،یەكێك لەو سەردەستە میلیشیایانەی لە كابول
سەرزەنشتمكرد .دارودەستەكەی دوو دڵبوون لەوەی بوارم بدەن قسەبكەم،
بەاڵم من پێداگربووم لەسەر قسەكردن .دوای ئەوەی چەند قسەیەكم كرد،
كاتی دانیشنت بۆ چا خواردنەوە ،رووخساری نیعمەتیو هاوپەیامنەكانی گۆڕاو
ناحەز دەردەكەوتن.
بۆ ئەو سەردانەی پارێزگار ،پیاوێكی پشتیوانكارو كچەكەی یاوەرم بوون.
كاتێك چایان هێناو لەپێشامندا دانرا ،ئەو كچە شتێكی زۆر چاونەترسانەی
ئەنجامدا .پێش ئەوەی كەسامن قومێك لەچاكە بخۆینەوە بەخێرایی خۆیكرد
ب��ەژوورداو چایەكەی منی لەگەڵ چایەكەی پارێزگار گۆڕییەوە .ئەو كارە
بەئاشكرا بۆ پاراستنی من بوو ،لەئەگەری ژەهرخواردكردنم .پارێزگار هیچی
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نەوت .ئەو كارە الی من پیشاندانی بوێریو چاوقایمی كچێكی ئەفغانی
بوو .لە فەرەح بەدرێژای ئەو رۆژە ،منونەی هاوشێوەی ئەو پشتیوانكارییەم
دەبینیو لەكانگای دڵ��ی خەڵكەوە هەڵدەقواڵ .دوای ئ��ەوەی بارەگای
پارێزگارمان بەجێهێشت ،گەڕاینەوە بۆ ناو ئەو گردبوونەوە جەماوەرییەی بۆ
پێشوازیكردمنان گردببوونەوەو لەدەرەوەی ئەو ئۆفیسانەی ،بۆ چەند ساڵێك
وەك چاالكوانی كۆمەاڵیەتی كارم تێدا كردبوون رێكخرابوو .بەئاستەم خانەی
بێسەرپەرشتان و بیناكانی دەورووبەریم دەبینی ،بەوپێیەی لە چەند ساڵی
دوایدا ،ناوچەكە ببوو بەماڵو نشینگە .لەگۆڕەپانەكەدا خێمەیەكی گەورەو
سەكۆیەك رێكخرابوو ،جەماوەرێكی زۆریش لەسەر شەرەفی ئێمە كۆببوونەوە.
مامە ئازادی خۆشەویستم ،لەمانگەكانی دواتردا بەرپرسیارێتی سەالمەتی منی
لەئەستۆ گرت ،بەگەرمی سەالمی لێكردمو یارمەتیدام بچمە سەر سەكۆی
بەردەم قەرەباڵغییەكەوە.
لەو كاتەی چاوەڕێی سەرەی قسەكردنی خۆمم دەكرد ،تەماشای ژمارەیەك
وتاربێژو نەختێك كاری نواندی سەر سەكۆكەم دەكردو گوێم بۆ گرتبوون .لەو
بۆنەیەدا ،ریشسپی هۆزەكانو خوێندكاران وتاریان پێشكەشدەكردو ژەنیارو
مۆسیقارەكان گۆرانییان بۆ دەچڕیم .خەڵك بەشێوازی نەریتباوی لۆكاڵی
سەمایاندەكرد .تەواوی دیمەنەكەم بەالمەوە گەلێ جوانو سەرنجڕاكێش بوو.
ژمارەیەكی زۆری ئەو خەڵكەم دەناسی ،لەگەڵ ئەوەشدا كۆمەڵێك خەڵكی
نەناسیشی لێبوو .هەموویان كەسانی ئاسایی پارێزگای فەرەح بوون ،ئەو
كەسە هەژارو لەبیركراوانەی پاڵنەری چاالكی سیاسیم بوونو دیاربوو پێشرت
پەیامەكەی من كاریگەری لەسەر دروستكردبوون .زۆریان لەدوورەوە هاتبوون
تا ئامادەی ئەو بۆنەیە بن.
بۆ بینینی دایكم و باوكم چاوم بەنێو ئەو خەڵكەدا گێڕا  ،بەاڵم لەهیچ
شوێنێكەوە بەرچاوم نەكەوتن .هەرگیز دایكم قەرەباڵغی پێخۆش نەبوو،
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پێموابوو لەماڵەوە مابێتەوە ،بەاڵم دڵنیابووم باوكم لەوێ بوو ،تەماشای دەكردو
گوێی گرتبوو.
پاشان سەرەی من هات ،ماوەیەكی كەم بوو كاری سیاسیم دەستپێكردبوو،
باش قسەم بۆ نەدەهات .ئەم جەماوەرە زۆر لەو كۆمەڵە ژنە زیاتر بوون ،كە
دوو مانگ لەوەوبەر گوێبیستی یەكەم وتاری سیاسیم بوون ،بەاڵم ئەمجارە
لەبری ئ��ەوەی شپرزەییو پەشۆكاوی ج��اری یەكەم بەسەرمدا زاڵ بێت،
پڕ هەستو جۆشوخرۆش بووم .یادمە بیرو بۆچونەكانم گەاڵڵە دەكردو
هەوڵمدەدا سوپاسو پێزانین بۆ ئەو جەماوەرە دەرببڕمو لەهەمانكاتدا چەند
خاڵێكی سەرەكیو گرنگ دوپاتبكەمەوە:
بەداخەوە ،بەپشتیوانی بەرپرسە بااڵدەستە بیانییەكان ،چەندین تاوانكارو
سەردەستەی میلیشیا لە لۆیا جیرگا-دا پۆستی گەورەی دەسەاڵتیان پێبەخرشاوە،
لەبەرئەوە خەباتو تێكۆشامنان بۆ دیموكراسی راستەقینە لە ئەفغانستان قورس
و سەخت دەبێت ....پێویستە لەسەرمان بەردەوام كاربكەین بۆ البردنی ئەم
سەردەستە میلیشیایانە لەترۆپكی دەسەاڵتدا ،هاوكات لەبەرامبەر ئەو تاوانانەی
دژی گەلەكەمان ئەنجامیانداوە ،لێپێچینەوەیان لەگەڵ بكرێت....
دەمەوێت ئەوپەڕی سوپاسو پێزانینی خۆم ،بۆ هەموو الیەك دەرببڕم
لەبەرامبەر ئەو پشتیوانییە گەورەیەی نواندیان ،پەیامن بە هەمووتان دەدەم،
هەرگیز سازش لەگەڵ ئەو كەسانەدا ناكەم ،كە واڵتەكەیان كاولكردوین.
لەكاتی قسەكردمندا هەوڵمدەدا نەگریم ،بەاڵم زۆر ئاستەم بوو نەگریم،
لەكاتێكدا دەمبینی كەسانێك لەنێو جەماوەرەكەدا دەگریان .ئەو كاردانەوە
هەستبزوێنەی گەلی فەرەح پیشانیدام چەندە رقیان لەسەردەستە میلیشیاكان
بوو ،چەندە بە هیوای دواڕۆژێك بوون ،تا بۆ دواجار ئەفغانستان ئەو بارە
قورسەی لەسەر البچێت.
دوای گردبوونەوەكە ،خۆم گەیاندە بینای سەرەكی نۆڕینگەی هاموون.
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پاش ئەوەی چەند هەنگاوێكم هەڵگرتو ژمارەیەك پاسەوان بە دوامكەوتن،
جەماوەرەكەش بەوێنەی شارە مێرولە بەدواماندا كەوتنە جوڵەو كێشانی
دروشمو هۆتاف بۆ پشتیوانی .ئەمە یەكێك بوو لەو ساتانەی پشتیوانییەكی
گ��ەورەم بەچاوی خۆم بینی ،بۆم ساخبوویەوە ،كە دەسەاڵتی گەل وەك
دەسەاڵتی خودا وایە .لەبەردەم نۆڕینگەكەدا ،باوكم چاوەڕێی دەكردم .هەرگیز
هێندە بە جۆش و خرۆشەوە نەمبینیبوو .خۆشحاڵ و دەم بەپێكەنین بوو،
باوەشێكی گەرمی پێداكردم .پرسیارم لێكرد ئاخۆ لەناو جەماوەرەكەدا بوو یان
نا.
لەوەاڵمدا وتی« ،بێگومان لەوێ بووم ،لەپشت سەكۆكەوە بوومو گوێم
لەهەموو شتێك بوو».
لەناو نۆڕینگەكەدا ،چاوم بە دایكم و هەندێك لەخوشكەكانم كەوت،
لەئامێزمگرتن .دوای رۆژێك لەپێشوازی لەالیەن ئەو خەڵكە چاكەخوازەوە ،زۆر
ئاسودەبووم بەوەی ،وەك كچو خوشك هەواڵپرسیو بەخێرهاتنەوەم لێبكرێت.
لەگەڵ ئەوەشدا كامتان نەبوو قسەبكەین ،چوون بەردەوام پۆلێك لەخانەوادە
و كەسە بەتەمەنە گوندنشینەكانی دیكە بۆ بینینو قسەكردن لەگەڵمدا
دەگەیشتنەجێ .درەنگانێكی ئەو رۆژە ،هەندێك گوندنشین گەیشتنەجێ ،پاڵیان
بە عارەبانەیەكی شەقوشڕی دەستییەوە دەنا ،كە ژنێكی زۆر بەتەمەنی تێدابوو.
دوو پیاوی عەمامە بە سەری كەوالەبەر ئەو خامنە بەسااڵچوەیان هەڵگرت و
لەتەنیشتمەوە لەسەر كورسیەك دایان نا .پێیانوتم ناوی نەنە زوڵەیخایە .ژنێكی
جەرگ سوتاو بوو ،دوو كوڕی بەناوەكانی محەمەد یوسفو محەمەد ئیسالم
تیاچوبوون ،یەكێكیان لەالیەن سەردەستەی میلیشیاكانەوە كوژرابوو ،ئەوی
تریش لەكاتی بەرەنگاربونەوەی داگیركاری سۆڤییەتدا شەهیدكرابوو .لەژێر
لەچكە رەشەكەیەوە ،چاوم بەڕووخساری بڕستبڕاو ،چرچ و لۆچ كەوت ،بەاڵم
چاوەكانی گەشبوون.
148

مەالالی جۆیا

بە دەنگێكی پڕ لەڕێزەوە كەوتە دوان لەگەڵم« ،كچم ،مەالالی ،من تەمەنم
وا لەسەد ساڵ زیاترەو بەرەو مردن دەڕۆم ،كاتێك دەربارەی خۆتو وتارەكەت
هەواڵیان پێدام ،زانیم تۆ كەسێكی تایبەتیو دەبوایەیە چاوم پێتبكەوێت.
ئازیزەكەم ،خوا بتپارێزێتو بۆ ئێمەت بهێڵێت .ئێستا كە تۆم دیوە ،ئیدی بێخەم
دەمرم».
دوای ئ��ەوەی ئەو قسانەی كرد ،ئەڵقەیەكی ئاڵتونی دەرهێناو وتی
دەیبەخشمە تۆ تا بیكەیتە پارەو لە كارو بەرنامەكانتدا كەڵكی لێوەربگریت،
هەڵبەت ئەوە تاكە سەروەتی بوو لە دنیای رۆشن.
كاتێك پێموت ناتوانم ئەو دیارییە بەپێزو گرانبەهایەی ژیانی لێوەربگرم،
پێداگری كردو بەدەنگێكی لەرزۆكو پڕ هەستەوە وتی« ،دەبێت وەریبگریت!
لەژیامندا زۆر چەرمەسەریم بینیوە ،دوا خۆزگەم ئەوەیە ،ئەم خەاڵتەم
لێوەربگریت».
دەستمكرد بەگریانو باوەشم بە پیرەژندا كرد ،پێموت بەخشندەییو
میهرەبانیت ،زۆر گەورەیان كردم .مستیلەكەم دایە دەست خاڵم تاهەڵیبگرێت.
ئەو مستیلەیەو شمەكە بەبەها هاوشێوەكان ،ئەوانی دواتر بەدەستم گەیشنت،
هێشتا لەسندوقێكدا پاراستومن ،تا لەپێناو بزوتنەوەكەدا كەڵكیان لێوەربگیرێت.
پاشرت بیستم ،كە نەنە زوڵەیخا دوای چەند مانگێك كۆچی دوایی كردبوو .ئەو
متامنەیەی بەمنی بەخشی ،بیرخەرەوەیەكی دیكەی بەرپرسیارێتییە تازەكانم
بوو.
ئەو رۆژە تا درەنگانی ئێوارێ بەردەوام میوان بەلێشاو دەهاتن بۆ دیدارو
گفتوگۆكردن .ئەو گوندنشینانەی بەدرێژایی رۆژ لەناوچە دوردەستەكانی
پارێزگای فەرەحەوە كەوتبوونە رێ بۆ بەخێرهاتنەوەم ،لەسەر چیمەنتۆی
هۆڵی پرسگەی نۆڕینگەكە باروبنەیان خست ،تا شەو لەوێ مبێننەوە ،بەرەبەیان
گفتوگۆو قسەكردمنان بەردەوام بوو ،پاشان بەتانییەكم پەیداكردو لە نێویانداو
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لەشوێنێكدا راكشام .ماندو و شەكەت بووم ،بۆیە خەوێكی قووڵم لێكەوت.
چەند رۆژ دواتر ،جارێكی تر بۆ خوانی ئێوارە لەسەر شەرەفی هەموو
نوێنەرانی لۆیا جیرگا ،بانگهێشتكرام بۆ بارەگای پارێزگار .هەرچەندە نەیارەكانی
بانگهێشت كردبوو ،نیعمەتی هەوڵیدەدا خۆی وەك دیموكراتو بەخشندە
پیشانبدات ،منیش الی خۆمەوە بڕیارمدا بەشداری بكەم ،چونكە ژمارەیەك
میوانی زۆر ئامادەدەبوون .هەموو الیەك سەراسیمەبوون لەوەی من پارێزگارم
بەناوی خۆیەوە بانگدەكرد ،لەكاتێكدا ئەوان هەموو بە»بەڕێز» ناویاندەهێنا.
لەكاتی نانی ئێوارەدا ،توانیم رووی راستەقینەی نیعمەتی لەپێشچاوی
میوانەكاندا هەڵامڵم :كاتێك كەوتینە گفتوگۆ نەیدەزانی چۆن وەاڵمی ئەو
پرسیارانە بداتەوە ،كە وەك تۆمەت رووبەڕوم كردبوویەوە .دەمزانی بۆ ئەو ئەم
كارەی من لێدانی گورزێكی كوشندە بوو.
دوای خوانەكە ،دەرفەتێكم بۆ رەخسا تا چاوم بە هاوسەرو كچەكەی نیعمەتی
بكەوێت ،كچەكەی پشتیوانی خۆی بۆ دۆزەكەم دەربڕی .باوەشی پێداكردم ،لەنزیك
یەكەوە دانیشتینو كەوتینە باسو خواس ،بەاڵم كاتێك پارێزگار هاتە ژوورەوە خۆی
لێدورخستمەوەو هەوڵیدا هەستوسۆزی خۆی لەباوكی بشارێتەوە .پاش ماوەیەك
سەردانی ئۆفیسەكەی كردمو رازیبوو بەشداری لەچاالكییەكانی رۆژی جیهانی
ژناندا بكات ،بەوپێیەی خەریكی پالندانانی بووین ،تەنانەت پێكەوە وتارێكامن
رێكخست ،تا لەو رۆژەدا بیخوێنێتەوە .بەداخەوە باوكی پالنەكانی تێكداو رۆژی
یادەكە لەماڵەوە بەندیكردبوو ،نەیهێشت بەشداریبكات.
هەرچەند ژیانمو كاركردنم بەشێوەیەكی بەرچاو گۆڕانكارییان بەسەردا
هاتبوو ،لەهەندێك باردا ناوم زڕابوو ،بەاڵم لە فەرەح كارەكانم دەستپێكردەوە.
بەسەرێك ئەو هەموو خەڵكە دەهاتنە سەردانمو پشتیوانیو هاوكاری خۆیان
بۆ دەردەبڕیم ،یاخود داوای هاوكارییان دەكرد ،بەسەرێك هەڕەشەو پەالماری
زیاتر دەكرایە سەرم.
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لەوكاتەدا ببوومە راوێژكار ،یاخود توێژەرێكی كۆمەاڵیەتی ،هاوكات
بەڕێوەبەری دەزگا خزمەتگوزارییەكانیش بووم .بەتایبەتی ژنان دەهاتنو
داوای ئامۆژگارییان لێدەكردم ،بابەتی تایبەتی ژیانیان بۆ باسدەكردم .دەكەوتنە
گێڕانەوەی بەسەرهاتی القەكردنو مامەڵەی خراپ ،یان ئەو زەبرووزەنگەكانی
دەرهەقیان ئەنجامدرابوون .تا زیاتر گوێبیستی ئەو چیرۆكانە ببام ،پرت
بۆمدەردەكەوت كە باشرتین كارێك ئەنجامدابوو ،هاتنەگۆم بوو لە لۆیا جیرگا.
كچان نیازی خۆیان ال دەدركاندم ،گوایە بەتەمای خۆكوشتنن ،یان مەرگیان وەك
تاكە رێگەی دەربازبوون لەباوكێكی خراپەكار ،یان هاوسەرگیرییەكی نابەدڵ
دەبینی .هەمیشە هامندەدان هیوایان هەبێت و تێبكۆشن و كار لەگەڵ ژنانی
تردا بكەن بۆ بەدەستهێنانی یەكسانی .چەند جارێك توشی مشتومڕی توندبووم،
لەگەڵ ئەو پیاوانەی پێیانوابوو دەبێت وەك كااڵیەك مامەڵە لەگەڵ كچانو
ژناندا بكرێت .هەندێكجار پاساوی ئاینییان بۆ ئەو جۆرە كارانە دەهێنایەوە ،یان
دەیانوت ئیرت دابونەریتی ئەفغانستان بەو شێوەیەیە.
هەندێك لەژنانو پیاوان دەهاتنە الم بۆ ئامۆژگاریكردنیان ،دەربارەی
بابەتی زۆر نهێنیو تایبەت .لەگەڵ هەندێكیاندا من هێندە تەمەنم كەم بوو
بەكچیان دەشیام ،بەاڵم ئەوە مایەی هیوابەخشیم بوو ،كە متامنەیان پێدەكردم
و رازو نیازی خۆیان ال دەدركاندم ،دەیانویست بزانن بیروبۆچونی من چییە.
هەڵبەتە هەندێك لەپیاوان بە تەواوی رەتیاندەكردەوە باس لەبابەتێك بكەین
پەیوەست بێت بەژنانەوە .دەیانوت گفتوگۆی ئەو بابەتانە لەگەڵ خودی
سەرۆكی ئەفغانستانیش ناكەن .دەیانوت« ،ئەوەی خێزامنانە ،هی خۆمانە،
موڵكی خۆمانە» ،وەك ئەوەی كااڵیەك بێت بەدەستیانەوە .تەنانەت لەهەندێك
حاڵەتدا پیاوان دەیانوت« ،من كڕیومە» .بەداخەوە ،هێشتا هەندێك پیاوی
ئەفغانی وەك مرۆڤێكی یەكسان تەماشای ژن ناكەن ،ئەمەش چەندین
دەرئەنجامو پاشهاتی بەد بەدوای خۆیدا دێنێت.
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جیابوونەوەی ژنان لەمێردەكانیان زۆر قورسە ،لەحاڵێكدا كێشەكان
هەمووی چەوتیو الساری پیاوەكە بێت ،هێشتا خەڵك سەرزەنشتی ژن دەكەنو
ئۆباڵی ئاریشەكان دەخەنە ئەستۆی ئەو .تەنانەت دەستپێكردنی مامەڵەی
جیابوونەوە بۆخۆی بیرۆكراسییەكی زۆری تێدایە .سەرەتا دەبێت ژنەكە
لەوەزارەتی كاروباری ژنان داوایەك تۆماربكات ،پاشان لەگەڵ پیاوێكی خزمی
نزیكیدا لەدادگا ئامادەبێت .كەسوكاری ژن ،بەهیچ كلۆجێك بەو جیابوونەوەیە
رازی نابن ،ئەگەر بێتو ژنەكە داوای جیابوونەوە بكات ،ئەمەش لەبەر خاتری
منداڵەكانیان .ئەمە دەرئەنجامێكی سی ساڵەی شۆفینیزمی نێرینەیە ،وەلێ
بەوەرگرتنی چەند ئایەتێكی قورئانی پیرۆزو چەواشەكاری تێیدا ،پاسادانیان
دەكرد.
هیوادەخوازم نەوەی نوێ بەچەشنێك پەروەردەبكەین ،كە ئەم دژبەرییە
لەئاست ژناندا بگۆڕن .لەئەزمونی خۆمەوە ئەو هیوایەم بۆ دروستبووە ،چوون
فێری ئەوەی كردوم ،كە سەرباری هەژموونی زاڵی ئوسوڵگەرایی ،سەرەڕای
وێناكردنی چەقبەستویی كۆمەڵگەكەمان لەمیدیای رۆژئ��اوادا ،زۆری پیاوە
ئەفغانییەكان ،سەركردایەتی ژنیان الپەسەندە ،بەمەرجێك لەناخی دڵەوە باسی
ناواخنی ئەو گیروگرفتو نەهامەتیانە بكەین ،كە لە ژیانیاندا دووچاری هاتوون.
چەندەها پیاو سەردانیان كردم ،تا پێمبڵێن ئامادەن كار بۆ دۆزەكەم بكەن.
بەبێ لەبەرچاوگرتنی تەمەنو رەگەزم ،دەیانویست لەمنەوە رێبەریو رێنامیی
وەربگرن .ئەمە ئەو بڕوایەی ال دروستكردم ،كە ئەگەر بێت و لە ئەفغانستان
ژنانی زیاتر تێبكۆشن ،خەبات بۆ مافەكامنانو دادپەروەری بكەن ،ئەوا زۆرینەی
پیاوە هەژارە ئەفغانییەكان وەك هاوخەبات بەالی خۆماندا رادەكێشین.
زۆرجار ئامۆژگاری قوربانیانی القەكراوم دەكرد .القەكراوان لە ئەفغانستان
دووجار ژیانیان لێكراوەتە دۆزەخ :كاتێك دەستدرێژییەكە دەكرێتە سەریان،
كاتێكیش لەالیەن كۆمەڵگەوە نەفرین باران دەكرێن .راگەیاندنی ئەوەی كچێك،
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یان ژنێك القەكراوە ،ئابڕووی تەواوی خێزانەكەیان دەبوو .زۆرێك وای دادەنێن
قوربانیانی القەكراو بۆ هەمیشەیی زەرەرمەندبوونو ناتوانن هاوسەرگیریبكەن.
تەنانەت هەندێك جار ئەندامانی خێزانەكە ئەو ژنە دەكوژن ،كە القەكراوە و
زۆر جاریش ژنەكە خۆی كۆتایی بەژیانی دەهێنێت .الی خۆمەوە ئامۆژگاری
ئەو ژنە قوربانیانەم دەكرد بەوەی ،لەڕێی داكۆكیكردنیان لەژنانی تر ئازارو
تراژیدیای بەسەرهاتەكانیان پێچەوانەبكەنەوە بۆ شتێكی نەرێنی .هامندەدان
بێدەنگ نەبن ،پێمدەوتن هاتنەقسەیان ئەركی سەرشانیانە .دەموت« ،با دەست
بخەینە نێو دەستی یەك .مافەكانی ژنان شتێك نییە ببەخرشێت ،بەڵكو دەبێت
بسەنرێت ،پێویستە پێكەوە كارو خەباتیان بۆ بكەین».
یەكێكی تر لە بیرەوەرییەكانم سەردانی دوو كچ بوو ،كاتێك هاتنەالم
داوایەكی گرنگیان لێكردم .سەرەتا تەلەفونیان كرد ،منیش داوایی پرسیم چۆن
دەتوانم كۆمەكتان بكەم .نەیاندەویست لەتەلەفونەكەدا پێمبڵێن كێشەیان
چی بوو ،لەبەرئەوە داوام كرد سەردانم بكەن .پاشرت دەركەوت ئەم كچانە
دەیانویست من بچمە الی باوكیان ،تا رازی بكەم رێگە بەكچەكانی بدات
بخوێنن .منیش رەزامەندیم پیشانداو سەردانی باوكیانم كرد ،روونبویەوە باوكیان
یەكێك بوو لەپشتیوانكارە گەورەكانم .گفتوگۆیەكی دورودرێژمان دەربارەی
سودەكانی خوێندن بۆ كچان ،گرنگی هەبوونی پێناس لەالیەن ژنانەوە ،كەڵك
بینین لەدەرفەتەكانی ژیان ئەنجامدا.
پێموت كاتێك تۆ پشتیوانیم لێدەكەیتو دەڵێیت دەنگی من دەنگی تۆیە،
دەبێت لەیادت بێت ،كە ئەگەر من خوێندەوار نەبام ،چۆن دەبوومە دەنگی
تۆ؟ كاتێك دەڵێیت من ئەو پەیامە دەگەیەنم كە لەدڵی تۆدایە ،هۆی ئەمە
ئەوەیە ،كە من چومەتە قوتابخانە و كتێبم خوێندۆتەوە .لێرەوە دەبێت تۆش
رێ بەكچەكانت بدەیت رۆشنبیربن ،ئەوكات ئیدی وەك منیان لێدێت.
ئەم گفتوگۆیانە كاریگەرییان لەسەری درووستكرد ،رازی بوو كچەكانی
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بنێرێت بۆ قوتابخانە .كچەكان زۆر خۆشحاڵبوون .هێشتاش رووی خۆشو
زەردەخەنەی سەر سیامیانم لەیادە ،كاتێك رێگەیانپێدرا بڕۆنە قوتابخانە ،گەلێ
سوپاسیانكردم.
میوانی تر دەهاتن بۆ دیدارم و پرسیاری جیاوازیان لێدەكردم« :چۆن
یارمەتیت بدەین؟»
خەڵك هەمیشە دیارییان دەهێنا ،بێشك خەاڵتەكان بەپێی باری ئابوری
كەسەكان جیاواز بوون .هەندێكیان بزنو شیرو ماستیان دەهێنا ،هەندێكی تر
لەباخەكانیان سەوزەو میوەیان دەهێنا ،هەندێكیش كەلوپەلی ئاینییان دەهێنا
تا پارێزراوبم .هەبوو جلوبەرگی دەهێنا .بەرگدروویەك جلوبەرگی بۆ هەموو
پاسەوانەكانم دابینكرد .جارێكی تر كاتێك بانگێشتكرام بۆ بازاڕێكی لۆكاڵی تا
وتارێك بدەم ،پشتیوانكارێك رایگەیاند هەموو ئەو ژنانەی هاوەڵییان كردبووم،
گرانبەهاترین پۆشاكیان لەبازاڕاكەدا وەك دیاری پێدەبەخشێت .شیعرم بەسەردا
دەن��ورساو لەڕۆژنامە ناوخۆییەكاندا باڵودەكرانەوە ،یان بۆخۆم دەنێردران.
ژمارەیەك خەڵك  32پارچە زەوی رووبەر جیاوازیان بەخشی ،ئەمە لەكاتێكدا
بەنرخرتین موڵكداریی لە ئەفغانستاندا زەوییە ،بەو نیازەی بتوانم بۆ دروستكردنی
قوتابخانە و نەخۆشخانە بەكاریانبهێنم ،بەاڵم بەداخەوە بە هۆی نەبوونی فەند،
هێشتا هیچ بینایەكی خزمەتگوزاری لەسەر ئەو زەویانە دروستنەكراون.
هەندێكجار خەڵكی لەشوێنە دوورەكانەوە دەهاتن بۆ دیدارم .بەتایبەت
شەوێكم دێتەوە یاد ،كاتێك دوو ژنی هەژارو داماو هاتنە سەردامنان .دوای
گەشتێكی دوروودرێ��ژ ،ئێوارە گەیشتنە ماڵامن ،منیش پێشوازیم لێكردنو
هەندێك خواردنم بۆ ئامادەكردن .پێكەوە نامنان دەخواردو قسەمان دەكردو
وەك نواندنی رێزو خۆشەویستی پێم دەوتن «دایە» ،ئەوانیش بەمنیان دەوت
«رۆڵەكەم» ،پاشانو دوای نانخواردن یەكێكیان پرسی« ،كەی دەتوانین مەالالی
جۆیا ببینین؟»
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لەوەاڵمدا وتم« ،بەمزوانە دەیبینن».
هەندێك لە پشتیوانكارەكانم پۆستەر و سی دییان دروستكردبوو بۆ
باڵوكردنەوەی وتەكانی لۆیا جیرگا ،ئەو میوانانەش داوای پۆستەری مەالالی
جۆیایان دەكرد.
منیش زەردەخەنەیەكم كردو پێموتن بەدڵنیاییەوە دەتاندەمێ ،چەند
پۆستەرێكم دایە دەستیان .كاتێك گەڕامەوە بۆ ژوورەك��ە تەماشای وێنەی
ناو پۆستەرەكەیان دەكرد ،پاشان زیاتر لەنزیكەوە لێم وردبوونەوە و بڕوایان
نەدەكرد ئەوە من بم.
«بۆچی نەتوت ئەوە منم ،ئەی كەس نییە لێرە یارمەتیت بدات؟»
پێموتن هاوپیشەكانم ئەم ئێوارەیە چوونەتە دەرەوە ،ئیدی باوەشیان
پێداكردمو ماچیانكردم .چەند رۆژێك دوای گەڕانەوەم لە لۆیا جیرگا پیاوێكم
بینی پێیوتم ،پێشرتو تا باڵوكردنەوەی وتارەكەت لەڕادیۆدا لە فەرەح تەنها پیاو
رادیۆیان هەبوو ،ژنان حەزیان لەگوێگرتنی رادیۆ نەبوو.
وتی« ،دوای وتارەكەت ژنەكانیشامن حەزیان لێیە گوێ بۆ رادیۆ بگرن،
تا ئاگایان لەهەواڵی تۆ بێت» .گازندەی كرد گوایە لەگەڵ ژنەكەیدا توشی
گرفت بووە  ،چونكە ئەویش دەیەوێت گوێ بۆ رادیۆ بگرێت ،لەحاڵێكدا پێشرت
رادیۆكە تەنها موڵكی خۆی بووە!
دانیشتوانی فەرەح لەهەموو پێگە كۆمەاڵیەتییەكاندا ئەوەیان خستەڕوو،
كە لەحاڵی وەستانەوەمدا دژی سەر دەستەی میلیشیاكان دەبنە پاڵپشتم.
جارێكیان ژمارەیەك ریش سپی سەردانیان كردم.
دوای ئەوەی سەالمم لێكردن یەكێكیان وتی« ،ویستامن چاومان پێتبكەوێت،
ئەو كەسەی لە كابول پێیوترا (بێباوەڕ).
تا رادەی��ەك بەشپرزەییەوە چاوەڕێم دەك��رد قسەی تر بكەن« .ئێمە
كەسانێكی زۆر ئاییندارین ،بەاڵم ئەگەر ئەو تاوانكارانە لە كابول بە تۆ بڵێن
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(بێباوەڕ)و (كۆمۆنیست) ئەوا ئێمەش (بێباوەڕ)و (كۆمۆنیست)ین.
دوژمنەكانم تەنانەت لەبەرامبەر ئەو راستییەی ،كە میوانم زۆر بوو
هەوڵیاندەدا قسەو قسەڵۆكم بۆ هەڵبەسنت .بۆ منونە ،پڕوپاگەندەیەكیان
باڵوكردەوە ،گوایە هۆكاری سەردانكردنی ئەو هەموو میوانە ئەوەیە ،كە من
القەكراومو هاتنی ئەوان بۆ دڵدانەوەی خێزانەكەمە .هەوڵیاندەدا عەیب و
لەكەداریی القەكردن بقۆزنەوە و ناوی منی پێ بزڕێنن ،بەاڵم لەو حاڵەتەدا
خۆشبەختانە زۆربەی ئەو ئەفغانییانەی سەردانیان دەكردم ،هاوشێوەی ئەو
كۆمەڵە پیاوە ریش سپییە بوون ،كە هاتنە سەردانمو بەرپەرچی گشت درۆ و
دەلەسەو ناوزڕاندنەكانیان دەدایەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا چەند حاڵەتێكی جیاوازی مەترسیدار هەر هەبوون.
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بەشی حەوتەم
وەرزێكی مەترسیدار
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چەند مانگی دوای وتارەكەم لە لۆیا جیرگادا ،مەترسیدارترین كاتی ژیانم
بوو ،بگرە لەو سااڵنەش پڕمەترسیرت بوون ،كە لەژێر فەرمانڕەوایی تاڵیباندا
وانەم دەوتەوە .لەحاڵێكدا شێوەو ناوم لەهەموو سوچو كۆاڵنێكی ئەفغانستاندا
نارسابوو ،لەواڵتەكەمدا كەسانێك هەبوون تەنها مەبەستیانبوو ئازارم بدەن.
دوژمنەكانم كەوتبوونە پڕوپاگەندەی ئەوەی مەالالی جۆیا واڵتی جێهێشتووەو
تەنها بەخاتری وەرگرتنی مافی پەنابەرێتی ئەو وت��ارەی لە لۆیا جیرگادا
خوێندۆتەوە .بە داخەوە لەرابردودا ئەو كەسانەی دژی سەردەستە تاوانكارەكان
قسەی توندیانكردبوو ،ل��ەدەرەوەی واڵت مافی پەنابەرێتیان وەرگرتبوو.
دەمویست پیشانیبدەم ،كە واڵتم بەجێنەهێشتووەو هەرگیز لە ئەفغانستان
دەست لەخەباتكردن هەڵناگرم .دەمەویست نیشانی سەردەستەی میلیشیاكان
بدەم ،كە لێیانناترسم.
لەبەرئەوە كاتێك لەئازاری ساڵی 2004دا وەزیری كاروباری ژنان بانگێشتی
كردم ،تا ئامادەبم لەڕۆژی جیهانی ژنان ( )IWDلە كابول ،داواكەم پەسەندكرد.
دەمزانی ژمارەیەكی زۆری راگەیاندنو بەرپرسە بااڵكان ،بە حامید كارزایشەوە،
لەو رۆژەداو بۆ ئەو بۆنەیە ئامادەدەبن .شایانی باسە لەدوای لۆیا جیرگا-
وە ،ئەمە دەبووە یەكەم دەركەوتنم ،بیرم دەك��ردەوە و لەهەلێك دەگەڕام
قسەی تێدابكەم ،تا ئەو پەیامە تەواوبكەم ،كە پێشرت بوارم پێنەدرا بیگەیەنم.
لەژێر بوركاكەمو بەهاوەڵی خاڵە ئازادو پاسەوانێكی تر بەپاس بەرەو كابول
بەڕێكەوتم.
كاتێك گەشتمە كابول ،بەوپێیەی وەزیری كاروباری ژنان دەیزانی هەڕەشەم
لەسەرە ،دەستەیەك پاسەوانی بۆ دابینكردم ،لەدوو ژنو دوو پیاو پێكهاتبوون.
پاسەوانەكانی خۆم رێگەیان پێنەدرا بچنە شوێنی بۆنەكە ،بۆنە سەرەكییەكە
لەهۆڵێكی گەورەی كابولدا سازكرا ،تیادا چەندین كەس كاتی وتاردانیان بۆ
رێكخرابوو .لەبەد بەختی من ،ئەو بەرپرسەی سەرۆكایەتی بۆنەكەی دەكرد،
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ژنێك بوو پەیوەندی بە ئیسامعیل خانی پارێزگاری هیرات-ەوە هەبوو ،ئەو
دوژمنی من بوو .كاتێك وتم دەمەوێت وتارێك پێشكەشبكەم ،بەتوندی
رەتیكردەوە .وەختێكیش داوام لە حەبیبە سەرابی وەزیری كاروباری ژنان كرد،
دەرفەتێكم بۆ بڕەخسێنێت پێیڕاگەیاندم ،كە دەسەاڵتی كارێكی وەها نییە.
ئیرت پێموابوو دەرفەتم بۆ ناڕەخسێت ،بەاڵم كاتێك سەرۆك كارزای دەستیكرد
بە وتار ،كاغەزێكم بۆ نوسیو تێدا ئاماژەم بۆ ئەوە كرد ،چەند بەسەرهاتێكی
نەبیسرتاو دەزانمو دەمەویت باسیبكەم ،تكام لێكرد داوا لەڕێكخەرانی بۆنەكە
بكات بوارم پێبدەن قسەبكەم .كاغەزەكەم دایە دەست یەكێك لەڕێكخەرەكانو
ئەویش لەو دەمەی وتارەكەی دەدا ،گەیاندیە دەستی جەنابی كارزای .بینیم
كارزای تەماشای كاغەزەكەی كردو لەسەر مێزەكە داینا .كاتێك تەواو بوو،
كاغەزەكەی دایە دەست ئەو كەسەی بانگی وتارخوێنەكانی دەكرد ،بۆ خۆشی
بۆنەكەی بەجێهێشت ،بۆیە هێشتاش دڵنیانەبووم دەرفەتەكەم پێدەدرێت یان نا.
ئەو دەمەی لەجێگاكەی خۆمدا بەپەرۆشەوە چاوەڕێ بووم ،ژنێك كە
لەپاسەوان دەچوو هاتە المو بەشێوەیەكی رەق و بەدەنگێكی ناساز پرسی،
«تۆ مەالالی جۆیایت؟» ئەو بەزمانی (داری) قسەی دەكرد ،بەشێوەزارێك ،كە
لە ڤالی پەنجەشیر باو بوو ،ئەو شوێنەش پێگەو سەنگەری هاوپەیامنێتی باكور
بوو .هەموو ئاكارو رەفتارو بێ رێزییەكەی گومانی ئەوەی بۆ دروستكردم ،ئەو
كاری بۆ سەردەستەی میلیشیاكان دەكرد.
كاتێك وتم «بەڵێ ،من مەالالی جۆیام» ،وتی لەدەرەوە میوانێك چاوەڕێت
دەكات« .كەسێكە دەڵێت لە لۆیا جیرگا-دا پاسەوانت بووەو دەیەوێت قسەت
لەگەڵدا بكات .تكایە بڕۆ بیبینە».
پێموابوو یەكێك بێت لەو سەربازە بەڕێزانەی لەخانووە بێمەترسییەكەی
-UNدا پاسەوانی دەكردین ،بەاڵم نەمتوانی بڕۆمو هێشتا چاوەڕێی دەرفەتی
قسەكردن بووم.
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

159

وتم« ،سوپاس بۆئەوەی كە پەیامەكەت گەیاند ،وەل ێ ئێستا چاوەڕێی
نۆبەی قسەكردنم دەكەم» .بەناشیرینی وتی« ،باشە ،پەیامەكەم پێگەیاندیت.
كەیفی خۆتە چی دەكەیت».
چەند چركەیەك دواتر ،ناوم خوێندرایەوە بۆ چوونە سەر دوانگەكە .ئەو
كاغەزەی ناردم بۆ كارزای ئیشی خۆی كردبوو .لەوكاتەی چومە سەر دوانگەكە
بۆ پێشكەشكردنی وتارەكەم ،پاسەوانەكانم بێ ئەوەی من پێیانبڵێم چوبوون تا
بزانن ئەو كەسە كێ بوو ،كە دەیویست من ببینێت.
هەرچۆنێك بوو ئەو دەرفەتەم قۆستەوە بۆ تەواوكردنی ئەو وتارەی لە
لۆیا جیرگا-دا نیوەو ناچڵراگیرا ،بیری ئەو ژنە ئامادەبووانەم هێنایەوە ،كە
هەرگیز مافەكامنان وەك دیاری پێشكەش ناكرێت ،بەڵكو تەنها لەڕێی هەوڵی
نەپساوی خەباتی نەبڕاوەمانەوە پێیاندەگەین .هاوكات دەرفەتەكەم بەكارهێنا
بۆ بەدرۆخستنەوەی ئەو قسە هەڵبەسرتاوانەی دوژمنەكانم باڵویاندەكردەوە
بۆ لەكەداركردنو گومان خستنەسەرم ،وەك ئەوەی دەیانوت قسەكردنو
رەخنەگرتنم تەنها بۆ ئەوەبوو ،تا لەواڵتانی رۆژئاوا ناو پەیدابكەم و مافی
پەنابەرێتیم پێبدرێت .ژیانی ئاسودەم لە تاراوگە هەرگیز بەالوە پەسەند
نەبوو ،روومنكردەوە كە پێمباشە لە ئەفغانستان گیانم بسپێرم ،لەبری ئەوەی
دەستبەرداری ببم.
ئ��ام��ادەب��ووان ب��ەڕوون��ی لە قسەكانم تێدەگەشنتو ل��ەدوای هەموو
رستەیەكیشەوە دەكەوتنە چەپڵەلێدان.
كاتێكیش لەوتارەكەم تەواو بووم ،دیسانەوە كەوتنەوە چەپڵەڕێزانو
منیش گەڕامەوە جێگەكەی خۆم ،بینیم پاسەوانەكانم چاوەڕێیان دەكردو زۆر
شڵەژابوون .لەناو ئامادەبوواندا ژنان هەوڵیاندەدا بێنەالم ،دەستخۆشیم لێبكەن،
قسەم لەگەڵدا بكەن ،بەاڵم پاسەوانەكانم رێیان پێنەدەدان .دەمویست سەالم
لەو ژنان بكەمو بچمە الیان ،بەاڵم رێگەم پێنەدەدرا .دیاربوو شتێكی خراپ
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لەگۆڕێ بوو .پێش ئەوەی دابنیشم بەپاسەوانەكانم وت دەمەوێت چاوم بەو
میوانە بكەوێت ،كە لەدەرەوە چاوەڕێی دەكردم .پێیانوتم نابێتو پێویستە
هەر ئێستا بڕۆین ،بەپەلە بردیانم بۆ ژوورێكی تەنیشت هۆڵەكە ،پاشان یەكێك
لەژنە پاسەوانەكان پێیڕاگەیاندم چی روویدابوو .كاتێك رۆیشتبوونە دەرەوە
تابزانن ئەو پیاوە كێ بوو ،لێیكەوتبوونە گومانەوەو بڕیاریاندابوو بیپشكنن.
كاتێك پشكنیبوویان دەمەناچەیەكیان پێگرتبوو ،پاشان دەستبەجێ دەستگیریان
كردبوو .ئەو ژنە پاسەوانە پێیڕاگەیاندم ،كە رەنگە ئەو كەسەیان بۆ كوشتنی
من ناردبێت.
دەبوایە لەو ژوورە مبێنمەوە تا بۆنەكە تەواو دەبێتو كەسی لێنامێنێت،
پاشان پاسەوانەكانم ناوچەكەیان پشكنی .داوایانلێكردم بوركاكەم بپۆشم،
دەوریان دام و بەرەو ئۆتۆمبێلێكی گرانبەهای جامڕەش رێنوێنییان كردمو
س��واری ئۆتۆمبێلەكە ب��ووم ،ئەوانیش دەستبەجێ لەو ناوچەیە دووری��ان
خستمەوەو بەرەو شوێنێكی ئارام بردیانم.
سەرەڕای هەوڵەكانم ،هەرگیز نەمزانی چی بەسەر ئەو پیاوەدا هات ،دوای
ئەوەی دەستگیركرا ،بگرە نەمزانی ناویشی چیبوو .گومانم بۆ دوو سیناریۆی
گریامنكراو دەچو :ئەو بكوژە لەالیەن سەردەستەی میلیشیاكان ،یان كەسێكی
ترەوە نێردرابوو ،دواتریش زۆر بە ئاسانی لەالیەن ئەوانەوە ئازاد كرابوو ،یاخود
دیمەنێكی رێكخراو بوو ،بۆئەوەی مبرتسێننو واز لەقسەكردن بهێنم لەدژیان.
ئەو رووداوە مایەی شپرزەیی و دڵەڕاوكێ بوو ،بەاڵم لەكەمكردنەوەی
گەشتەكانم بۆ كابول دەستم هەڵنەگرت .لەمانگەكانی دواتردا ناوبەناو سەردانی
كابول-م دەكرد .هێشتا ئەركێكی زۆرم لەسەرشان بوو جێبەجێیانبكەم.
لەوكاتەدا خاڵە ئ��ازادی ئازیزم ب��ەردەوام خۆی بۆ پاراستنم تەرخان
دەكردو هاوڕێو خزمو كەسانی متامنەداری دادەنا بۆ پشكنینی میوانەكانم،
هەركات گەشتم بكردایە هاوەڵییان دەكردم .یەكەمجار شتێكی زۆر نامۆ بوو،
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كاتێك ب��ەردەوام چ��واردەورم بەپاسەوانی گەنج گیرابوو ،بەجلی سەربازیو
كاڵشینكۆفەوە ،بەاڵم دواتر بووە رۆتینی ژیانم ،لەبەرئەوەی بۆ هەرشوێنێك
بڕۆیشتامیە ،مەترسی تازە یەخەی پێدەگرتم ،هاتوچۆكردنم تا دەهات
مەترسیدارتر دەب��وو ،ب��ەاڵم هەوڵمدەدا ئەو مەترسیانە زۆر كاریگەریی
بەسەرمەوە دانەنێن.
الم گرنگ بوو سەردانی بەشە جیاوازەكانی ئەفغانستان بكەم ،بۆئەوەی
سەرەتا بارودۆخەكە هەڵبسەنگێنم ،پاشان پەیامی تێدا باڵوبكەمەوە ،بەم نیازە
بانگێشتێكم پەسەندكرد ،تا لەمزگەوتێكی گوندی زیكەن-ی زێدی لەدایكبوونم
وتارێك بخوێنمەوە.
لەوكاتەی بەڕێگە پڕ پێچو پەناو چاڵو چۆڵەكاندا بۆ زیكەن بەڕێكەوتبووین،
هاوڕێیەكم وتی رەنگە ئەمە یەكەمجار بێت لەمێژووی ئەفغانستاندا ،كە ژنێك
بانگێشتی مزگەوتێك بكرێت بۆ پێشكەشكردنی وتارێكی سیاسی .بێشك ئەو
كارە رووداوێكی نامۆ بوو .ژمارەیەكی زۆر لەالیەنگرانم بە ئۆتۆمبێلو ماتۆڕ
هاتنە قافڵەكەمانەوە و پێیانوتین ئاگایان لەئاسایشی دەوروبەرمان دەبێت،
نەوەك گرفتێك بێتە رێامن .ئەو رۆژە ئەو حەشاماتە زۆرە هەنگاو بە هەنگاو
بەشوێنامنەوە بوون.
كاتێك گەشتینەجێ ،لەناو مزگەوتەكەدا س��ەدان پیاو كۆببوونەوەو
بەدیوارەكانی دەرەوەدا بڵندگۆ هەڵوارسابوو ،بۆ ئەوەی ل��ەدەرەوە خەڵك
زیاتریش گوێبگرن .لەنێو ئامادەبوواندا سەرۆك هۆز ،الیەنگری دێرین ،كەسانی
زانخواز هەبوون ،لەگەڵ ژمارەیەك لەو كەسانەی بۆ گوێگرتن هاتبوون،
هەرچەندە لەگەڵ بۆچوونەكانیشم تەبانەبوون.
لەالیەن هەندێك ریشسپییەوە بەگەرمی بەخێرهاتنم لێكرا ،بەتەنیشت
پاسەوانەكامنەوە لەشوێنێكدا دانیشتمو چاوەڕێی نۆبەی خۆمم دەكرد .كاتێك
چاوم بەنێو ئامادەبوواندا دەگێڕا ،زۆر بەوریاییەوە بیرم لەچۆنییەتی پێشكەش
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كردنی وتارەكەم دەكردەوە .ئەوە شەرەفێكی گەورە بوو ،بەتایبەتی لەبەرئەوەی
من كچێكی گەنج بووم ،تەنها سێ رۆژ بوو پێمنابووە بیستو شەش ساڵییەوە.
ئاماژەیەك بوو بۆئەوەی ،لەپارێزگاكەمدا پشتیوانییەكی گ��ەورەم هەبوو،
هەروەها ئەو دوژمنانەی پێیاندەوتم بێباوەڕ لەهەوڵی بێمتامنەكردنم لەنێو
خەڵكدا شكستیان خواردبوو .دوای ئەوەی ئیامم بەخێرهاتنی كردم ،كەسێكی
ریشسپی گوندەكە بەئامادەبووانی ناساندم .چومە الی مایكرۆفۆنەكەو سەالمم
لەگوێگران كرد ،سوپاسی ئەوانم كرد بانگێشتیان كردبووم ،جارێ بەدەر لەم
قسانە ،هیچی ترم نەگوتبوو لەناكاو لەنێو ئامادەبوواندا دوو پیاوی تەمەن
مامناوەند ،كاڵوی سپیو شالوار كەمیسیان* لەبەردابوو هەستانە سەرپێو
هاواریانكرد« ،ئەو كچە سوكایەتی بە موجاهیدین كردووە! رێ مەدەن قسە
بكات!»
ئەو دوان�ەو ژمارەیەكی تری ناحەزان لەنێو ئامادەبوواندا ،ب��ەردەوام
هاواریان دەكردو هەوڵیاندەدا بۆنەكە تێكبدەن ،دواتر كۆمەڵێك كەس توانیان
بەپاڵ بیانكەنە دەرەوەی مزگەوتەكە .خۆشبەختانە ،هێندەی پێنەچوو توانیم
لەوتارەكەم بەردەوام بم.
باسی زۆر بابەتم ك��رد ،وەك پێداگریكردن لەسەر دابینكردنی مافە
سەرەتاییەكانی مرۆڤ ،مافی ژنانو دیموكراسی .تەنانەت باسی پێویستیامن بۆ
حكومەتێكی عەملانی كرد لە ئەفغانستان .رومنكردەوە بڕواموایە ئاین بابەتێكی
تایبەتەو پەیوەندی بە سیاسەتو حكومەتەوە نییە .وتم وەك چاالكوانێكی
كۆمەاڵیەتیو سیاسەمتەدارێك زۆر باسی ئیسالم ناكەم .زۆرجار توندڕەوەكان
ئیسالم بەكاردەهێنن ،بۆ پاساوی تاوانەكانیان دژی گەل .سیاسەمتەدارەكانیش
ئیسالم وەك كەرەستە بەكاردەهێنن نەوەك بێن سەرنج بخەنە سەر ئەوەی
چ رێسایەك جێبەجێبكەن .گەلی ئەفغانستان ،ئیسالم لەناخی دڵو لە
مێشكیاندایە .ئەوان پێویستیان بەو كەسانە نییە دەسەاڵتو فەرمانڕەواییان
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بەناوی ئیسالمەوە بەسەریاندا بسەپێنن ،ئەوی ئەوانە ئەنامی دەدەن مایەی
شەرمە بۆ خودی ئاینی ئیسالم .لەبەرئەوە ،گەل لەحكومەتەكەیدا نیازی ئەو
جۆرە مرۆڤانە نییەو پێویستیان بەهیچ كەسو سیاسەمتەدارێكیش نییە رێنوێنیان
بكات لە بڕوادارییاندا.
بۆم روونكردنەوە كە ئێمە لەباتی ئەم تێكەاڵوكردنە مەترسیدارەی ئاینو
سیاسەت ،پێویستامن بەحكومەتێكی عەملانی هەیە ،حكومەتێك لەئاین
جیابێت هەروەك ئەمە بابەتێكی تایبەتە بەبیرو باوەڕی مرۆڤەوە .جیاواز
لەوەی سەردەستەی میلیشیاكان بانگەشەی بۆ دەكەن ،حكومەتی عەملانی جێی
مەترسی نییە .مەبەست لێی جیاكردنەوەی ئاینو سیاسەتە ،هەڵبەتە بەڕاستی
زامنو گەرەنتی مافی سەربەستیی هاوواڵتیان دەكات لەبیرو باوەڕ و ئاینیشدا.
لەو دەمەی قسەمدەكرد ،تەماشای یەكێك لەهاوەڵە پاسەوانەكانم كرد.
دیم بەپەشۆكاوی لەخەڵكەكە ورد دەبوەوە و دەیویست بزانێت كاردانەوەیان
چی دەبێت ،بەاڵم پێویستی بەنیگەرانی نەبوو ،چوون زۆر بەباشی گوێیان بۆ
پاشاموەی وتارەكەم راگرت.
پێش ئەوەی وتارەكە پێشكەشبكەم دوودڵ بووم لەوەی داخۆ كاتی ئەوە
هاتووە بەئاشكرا باسی علامنییەت بكەم یان نا ،بەاڵم هەرگیز نابێت ئاستی
هۆشیاریی سیاسی خەڵك بەكەم دابرنێت .وێڕای ئەوپەڕی هەوڵو تەقەالی
سەردەستەی میلیشیاكان ،هێشتاش سیكوالریزمو دیموكراسی جەماوەری خۆیان
هەیەو دەتوانن گوڕوتین بەخەڵك بدەن .پیاوەكانی ئەو مزگەوتە تێگەشنت
لەوەی نابێت ئیسالم لەبەرامبەر مەرامە سیاسیەكاندا لەبەهای كەمبكرێتەوە.
لەڕاستیدا زۆرێكیان ببوونە قوربانی ئەو دەستەو كۆمەاڵنەی بەو ناوەوە كاریان
كردبوو.
لە ئەفغانستانێكی ئازادو دیموكراتدا ،لەسایەی حكومەتێكی سیكوالردا،
وێنەی ئیسالم بەپارێزراوی دەمایەوەو بێشك نەدەشێوێندرا.
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وتارەكەم تەواوكردو لەشوێنی خۆم دانیشتمەوە .دوای ئەوەی هەموومان
هەستان بڕۆین یەكەم كەس ،كە بەرەوڕووم هات ،ئیاممی مزگەوتەكە بوو.
پیاوێكی زۆر رووخۆشو بەڕێز بوو ،پێیوتم كە هاوڕایە لەگەڵم .زۆرێك لەو
رابەرە ئاینییانەی ئامادەبوون هاتنەالمو بەزمانی خۆیان پێیانڕاگەیاندم ،كە
ئەوانیش هاوبەشی بیروبۆچونەكانم دەكەن .تەنانەت داوایانكرد وێنەیان
لەگەڵدا بگرم .هەموو ئەم شتانە پاڵنەرێكی زۆر باشبوون.
ئەو رۆژە كاتێك لەمزگەوتەكە چوومە دەرەوە ،ساتی كۆبوونەوەی
پشتیوانكارەكان بۆ ماڵئاوایی لێكردمنان دیمەنێكی زۆر جوان بوو .كیژۆڵە
بەگوڵەوە هاتبوون ،خەڵك قسەی زۆر جوانو شیرینیان دەكرد .كاتێك بەرەو
ئۆتۆمبێلەكە یاوەری دەكرام ،پیاوێكی بەتەمەنی بێقاچم بەدیكرد ،بەرەوڕووی
چووم .سەالمی لێكردمو گوڵی پێشكەشكردم .پێیوتم جەنگاوەرێكی پێشووی
خەباتگێڕی موجاهیدین ب��ووە ،هاوكات قسەكانم بەالیەوە پڕ بەپێستی
خۆیان بوون .سوپاسی پشتیوانییەكەیم كردو گوێم بۆ بەسەرهاتی زیاتری
گرت ،لەبەرئەوەی نەیدەتوانی كاربكات ،بەدەست نەبوونیو دەستكورتییەوە
دەینااڵند ،كاتێك باسی چەرمەسەرییەكانی خۆیی بۆ كردم فرمێسك لەچاوانییەوە
هاتنەخوار .ئەم پیاوە لەپێناو واڵتەكەیدا ژیانی خۆی كردبووە قوربانی ،دواتر
توانیامن هەندێك كۆمەكی دارایی بۆ تەرخانبكەین.
پاشان سەردانی چەند قوتابخانەیەكی كوڕانو كچانم كرد ،تا قسە لەگەڵ
خوێندكارانو مامۆستایان بكەم .هەمووان بەگوڕوتینەوە پشتیوانییاندەكردم،
تەنانەت هەندێكیان شیعرگەلێكیان خوێندەوە ،كە بە بااڵی مندا وترابوون.
سەردانی چەند ماڵێكم كردو بەنۆرە لەتەك پیاوانو ژنان كەومتە دوان.
لەكۆتایی ئ��ەو رۆژە پڕ ماندوێتیو خۆشیو شادییەدا ،لەوكاتەی
ئۆتۆمبێلەكەمانو كاروانی الیەنگرەكان كەوتینەڕێ بەرەو فەرەح ،هەموو
الیەك بە جۆشو خرۆشەوە ماڵئاواییان لێدەكردین ،بەاڵم لەوكاتەی لە دەرەوەی
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شارۆچكەكە و لەپردی هارۆت نزیكبووینەوە ،بارودۆخەكە گۆڕا .بۆمبێكی
گەورە لەپێشامنەوە تەقیەوەو زرمەو روناكییەكی بەهێزی لێوە بەرزبوویەوە،
لەجێگەی خۆماندا رایتەكاندین .تەماشای ئەو تۆزو خۆڵو دوكەڵەمان دەكرد ،كە
لەپردەكەوە بەئاسامندا پەرشو باڵودەبوەوەو بەسەر سەقفی ئۆتۆمبێلەكەماندا
وەك منەی باران دادەباری .شۆفێرەكەم بەخێرایی تەماشایەكی كرد تا بزانێت
هەموومان سەالمەتینو بریندار نەبووین ،پاشان پێچی كردەوەو بەخێرایی
بەرەو زیكەن كەوتەڕێ .لەوێ ژمارەیەكی زۆری پشتیوانكار چواردەوریان
تەنینو بەڵێنیاندا پارێزگاریامن لێبكەن.
وەختێكیش گەیشتینە شوێنێكی سەالمەتو دوور لەپردە پڕ چڕەدوكەڵەكە،
پەیوەندیم بەدەسەاڵتدارانی شاری فەرەحەوە كرد .كاتێك قسەم لەگەڵ یەكێك
لەفەرماندە لۆكاڵییەكاندا كرد ،لەمەڕ رووداوەكە ،هیچ هاوكارییەكی نەنواند،
لەبەرئەوەی ئەو ناحەزێكی من بوو ،پەیوەندییەكی نزیكی لەگەڵ سەردەستەی
میلیشیاكاندا هەبوو .بەپێشنیاری هەندێك لەپشتیوانكارە لۆكاڵییەكان پەیوەندیم
بە عەلی ئەحمەد جەاللی وەزیری ناوخۆوە كرد لە كابول .جەاللی بەڵێنیدا
خۆی پەیوەندی بەپۆلیسی فەرەحەوە بكاتو فەرمانی ناردنی ژمارەیەك پۆلیس
بكات تا بەتەنگامنەوە بێن .كاتێك هێزەكان گەیشنت ،گفتوگۆیەكی زۆرمان
لەتەك كردن ،پاشان بڕیارماندا بەڕێگەیەكی تردا بەرەو فەرەح بگەڕێینەوە.
ئەو جارەیان كاروانی ئۆتۆمبێلەكامنان تەنها سەرباز یاوەری نەدەكرد ،بەڵكو
دەستەیەك گەنج بەسواری ماتۆڕەوە ئەمالوالیان گرتبووینو لەكاتی رێكردمناندا
بەدەنگی بەرز پشتیوانیو پاڵشتی خۆیان دووپاتدەكردەوە.
ئەو هەوڵەی كوشنت كە لەبەرواری 28ی نیسانی 2004دا روویدا ،بەڕێكەوت
نەبوو ،بەڵكو ب��ەرواری یادی سااڵنەی كۆنرتۆڵكردنی كابول بوو لەالیەن
موجاهیدینەوە لەدوای رووخانی رژێمە كارتۆنییەكەی روسیا لەساڵی 1992دا.
بەئاشكرا سەركۆنەی بەرپرسە حكومییەكانم كرد ،لەبەرامبەر سازدانی بۆنەو
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یادی گەورە بۆ ئەو رۆژی سەركەوتنە لەهەردو شاری فەرحو كابولدا ،بەاڵم
ئەم كارە منونەیەكی بێشەرمانەی دیكەی كارزای بوو بۆ دڵڕاگرتنی سەردەستەی
میلیشیاكان .رۆژی راستەقینەی سەركەوتن بۆ گەلی ئەفغانستان 15ی شوباتی
 1989بوو ،ئەو رۆژەی دوا سەربازی سۆڤیەت واڵتەكەیان بەجێهێشت.
بەدڵنیاییەوە ئەو رووداوە گۆڕانی بارودۆخی ژیامنی بەشێوەیەكی مەترسیدار
زەقكردەوەو تا دەهات سەردانیكردنی بەشە جیاوازەكانی فەرەح سەختو
قورسرت دەبوو .لەبەرامبەردا ،پشتیوانكاران خۆیان دەهاتن بۆ بارەگاكامنان لە
فەرەحو لەوێ چاومان بەیەكرت دەكەوت .زۆرجار هەواڵی ناخۆشیان دەهێنا.
لەهەندێك شارۆچكەدا ،سەردەستەی میلیشیاو فەرماندە لۆكاڵییەكانیان
كۆنرتۆڵی تەواویان بەدەستەوە بوو ،میلیشیاو بەندیخانەو خانەی ئەشكەنجەی
تایبەت بەخۆیان هەبوو .هەواڵامن پێدەگەیشت خەڵكی بەندكرابوون ،تەنها
لەبەرئەوەی گومانیان هەبوو پشتیوانیان لەمن كردبێت.
ئەم كارە بەسەر هەندێك لەو كەسانەدا هاتبوو ،كە لەمزگەوتەكە ئامادەبوون
تا گو ێ لەقسەكانم بگرن ،یان ئەوانەی پشتیوانی خۆیان دەربڕیبوو .چەند
هەفتەیەك دواتر ،پیاوێك خۆی گەیاندە شاری فەرەح ،تا باسی بەسەرهاتی باوكە
بەتەمەنەكەیم بۆ بكات ،باسی ئەوەی چەند رۆژ دوای سەردانەكە چی لێقەومابوو.
باوكی لەگەڵ فەرماندەیەكی ئوسوڵگەرای ناوچەكەدا بوو ،ئەویش الی خۆیەوە
سەر بەچەند سەردەستەیەكی دیاریكراو بوو ،ئەم باوكە بەڕێكەوت بیستبووی
كە ئەو فەرماندە وتبووی گوایە چوونی من بۆ مزگەوتەكە «مزگەوتەكەی پیس
كردووە» .ئەو قسەیە گومانەكامنی بەهێزتركرد لەمەڕ ئەوەی هاوپەیامنانی ئەو
سەردەستە میلیشیایانە لەپشت هەوڵی كوشتنمەوە بووبن.
كوڕی ئەو پیاوە پێیوتم تەواوی خانەوادەكەی پشتیوانی من دەكەن،
لەبەرئەوە باوكی ئەو سوكایەتییەی پێ قبوڵ نەكرابوو ،سەرئەنجام لەبەرچاوی
ئەو فەرماندەیەدا پارێزگاری لەمن كردبوو .لەبەرابەردا لەباوكیان دابوو ،پاشان
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

167

لەبەندیخانەیەكی تایبەتی ئەو ئوسوڵگەرایەدا دەستبەسەر كرابوو .كوڕەكەی
دەیویست بزانێت ئاخۆ چی بكات بۆ ئازادكردنی باوكی .داوای لێكردم
پەیوەندی بە كارزایو حكومەتەوە بكەم ،تا دەستبەجێ كەسانی وەك ئەو
فەرماندە لۆكاڵیە لەدەسەاڵت بخرێن.
دوای چەند رۆژێك باوكی ئازادكرابوو ،پاشان سەردانیكردم ،بۆئەوەی
تەواوی بەسەرهاتەكانیم بۆ بگێڕێتەوە .جەردەو رێگرەكان بڕیاریاندابوو ئازادی
بكەن ،لەبەرئەوەی زۆر بەتەمەن بوو ،بەاڵم ئاگاداریان كردبوەوە دەستهەڵگرێت
لەپشتیوانیكردنم ،ئەگینا كوڕە تاقانەكەی باجەكەی دەدات ،پاشان ئەو پیرە
مەردە لەكن من رای خۆی بۆ هەڕەشەكانیان دەربڕیو وتی« :نا دەستهەڵناگرم،
لەپێناو پشتیوانی تۆدا ئامادەم ژیانی خۆمو كوڕەكەم ،بگرە خێزانەكەشم بكەمە
قوربانی .من بێدەنگ نابم».
وەاڵممدایەوە« ،من نە لەتۆو نە لەهیچ كەسێكی دیكە باشرت نیم ،لەپێناو
ئێوەدا ژیانم خستوەتە بەر مەترسی .پێكەوە تێدەكۆشینو هیواخوازین
پێویست نەكات ،خوێنی هیچ كەسێكامن بڕژێت».
رۆژێك لەكۆتایی وەرزی بەهاردا ،جەلیلی وەزیری ناوخۆ پەیوەندی پێوە
كردمو وتی پالنێكی هەیە بۆ دانانی پیاوێك بەناوی یوسف بەغالنی وەك
پارێزگاری فەرەح .پرسی رای من چییە .منیش پێموت هەرگیز ناوی وەها كەسێكم
نەبیستوە ،بۆچوونی من تێڕوانینی تاكە كەسێكەو وا پێویست دەكات ئەو بابەتە
لەگەڵ خەڵكی فەرەح تاوتوێبكەم ،پاشان دیدوبۆچونی ئەوانی پێڕابگەیەمنەوە.
پێشنیارەكەی پەسەندكرد ،منیش بەزویی هەندێك كەسی دنیادیدەم بانگكرد بۆ
كۆبوونەوە .لەگەڵ ئەوەی لەهەموو سوچێكی پارێزگای فەرەحدا ،بەلێزمە باران
دەباری ،نزیكەی سەد كەس ئامادەی كۆبونەوەكە بوون .پرسیم دیدوبۆچونیان
چییە سەبارەت بە بەغالنی وەك پارێزگار ،سەرم سوڕما كاتێك بینیم هەندێكیان
دەیانناسیو تاوانبارێكی ناوداری جەنگ بوو بەناوی بەشیر بەغالنی ،هاوكات
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پشتیوانی حیكمەتیاری سەردەستەی میلیشیای هەڵهاتووش بوو .وا دیاربوو
وەزارەتی ناوخۆ ناوێكی تازەیان لێنابوو بۆ ئەوەی خەڵكەكە فریوبدەن ،چونكە
لەهەر شوێنێك هەوڵیاندابوو دایبنێن ،كەس بەدڵی نەببوو .ریش سپییەكان زۆر
لەحكومەت پەستبوونو رەتیانكردەوە بەغالنی ببێت بەپارێزگاریان .یەكێكیان
وتی« ،ئەمە چ دیارییەكە كارزای بۆمان دەنێرێت؟ مەگەر ئێمە تاقیگەینو ئەو
تاوانكارانە دەنێرێت لەسەرمان تاقیبكەنەوە ؟»
پەیوەندیم بە جەاللی وەزی��رەوە كردو پێمڕاگەیاند خەڵكی زۆر توڕەن
لەهەڵبژاردنی ئەو تاوانكارەو رەتیانكردوەتەوە ،تەنانەت كۆپیەكی ڤیدیۆی
كۆبونەوەكەم بۆ ن��ارد .چەند رۆژێ��ك دوات��ر ریش سپییەكانو منیش توشی
سەرسوڕمان بووین ،كاتێك بەشیر بەغالنی وەك پارێزگا بۆ نێردرا هیرات .ئەو
دەستنیشانكردنە بووە مایەی دروستبوونی ناڕەزایی لەنێو خەڵكدا ،بەاڵم سودی
نەبوو .ئەوەش منونەیەكی دیكەی فەرامۆشكردنی ویستی گەل بوو لەالیەن
حكومەتەوە ،لەڕێی پشتیوانیكردنی تاوانكارە قێزەونەكانەوە.
پێشرتو هەر لەو ساڵەدا بەوەرگرتنی خەاڵتی مەالالی مایوەند ستایشكرام،
ئەو خەاڵتە سەرەتا لەالیەن دەستەیەك ئەفغانییەوە دامەزرا ،كە لە ئەڵامنیا
دەژیان ،بەناوی یەكێتی رۆشنبیری ئەفغانییەكان لە ئەوروپا .ئەو خەاڵتەم
لەبەرامبەر راوەستانم دژی سەردەستەی میلیشیاكان لە لۆیا جیرگادا پێبەخرشا.
لەئابی 2004دا جارێكی تر لەژێر بوركاكەمدا سەردانی كابومل كرد ،تا خەاڵتەكە
ببەخشمە وەزارەتی زانیاریو رۆشنبیری ،بۆئەوەی لەبەشی ئەرشیفی نەتەوەییدا
دابرنێت .هەستمدەكرد ئەو خەاڵتە هی من نییە ،بەڵكو هی گەلی ئەفغانستانە.
كاتێك بیر لەو كارەم دەكەمەوە ،بۆمدەردەكەوێت ،كە رادەستكردنی ئەو
خەاڵتە هەڵەیەك بوو لەدەستم چوو ،چونكە رەوایدان بوو بەحكومەتێك ،كە
سەملاندبووی گەندەڵرتین حكومەت بوو لەمێژووی واڵتەكەمانداو نەدەكرا وەك
حكومەتێكی «نیشتیامنی» لێی بڕوانرێت.
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لەكۆتایی ئەو مانگەداو لەكاتێكدا هێشتا سەردانی پایتەختم دەكرد،
تەلەفونێكم لەكارمەندێكی شڵەژاوی ئۆفیسەكەمەوە لەفەرەح پێگەیشت،
رایگەیاند كۆمەڵێك ئوسوڵگەرا ،كە هەندێكیان چەكداربوون پەالماری خانەی
بێ سەرپەرشتانییان داب��وو لەنزیك ئۆفیسەكەوە .ئەو كەسانە نەیانزانی
بوو لەدەرەوەی شار بووم .چەند پاسەوانێك لەبارەگاكاندا هەبوونو خۆیان
ئامادەكردبوو تا پارێزگاری خانەی بێ سەرپەرشتان بكەن ،بەاڵم رێنامیمكردن:
«ئەگەر پێویستیكرد تەقەیان لێبكەن ،تەنها بەقاچیانەوە بنێن .هیچ كەسێك
نەكوژن».
هەواڵی پەالماردانەكە لەالیەن رادیۆی  BBCبەشی فارسیو رادیۆی ئازادی
بەزمانی پشتو لەگەڵ زمانی داری باڵوكرایەوە .لەڕاستیدا رادیۆی ئازادی وەك
هەواڵی بەپەلە رووداوەكەی راستەوخۆ پەخشكردو ژمارەیەكی زۆری خەڵكی
تەلەفونیان بۆ رادیۆكە دەكرد ،بۆ ئیدانەكردنی پەالمارەكە .لەالیەن رادیۆی
ئازادییەوە چاوپێكەوتنم لەگەڵ كراو ئەو دەرفەتەم قۆستەوە بۆ ئیدانەكردنی ئەو
سەردەستە میلیشیایانە ،كە دەمزانی لەپشت پەالمارەكەوە بوون .لەهەمانكاتدا
بەدڵەڕاوكێوە گوێم بۆ هەواڵەكان دەگرت ،لەالیەن هاوپیشەكانیشمەوە لە
فەرەح لەدوا هەواڵ ئاگاداردەكرامەوە .دوكاندارو دراوسێكان بەڕاكردن بەرەو
خانەی بێ سەرپەرشتان چووبوون تا بیپارێزن ،هەندێكیان پەالماردەرانیان
بەردباران كردبوو .لەكۆتایشدا ئوسوڵگەراكانیان دەرپەڕاندبوو.
لەشەڕەكەدا هەندێك لەپەالماردەرەكان بریندار ببوونو نەیانتوانیبوو
هەڵبێن .هاوەڵەكامنان بە ئەمبواڵنسی نۆڕینگەكە هەڵیانگرتبوون تا بیانگەیەننە
نەخۆشخانە .ئیدی پەالمارەرەكان گەلێ شەرمەزار ببوون ،كاتێك بینیبوویان
تیمەكەمان وێڕای دوژمنكاری ئەوان ،بەاڵم چاودێرییان كردبوونو فەرامۆشیان
نەكردبوون.
پاشرت هەندێكیان بوونە الیەنگرم ،سەردانی ئۆفیسەكەیان دەكردم ،تا
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روونیبكەنەوە هۆكاری بەشداریكردنیان لەو پەالمارەدا چی بوو .رایانگەیاند
كە بەشیر بەغالنی ،واتە ئەو سەردەستە ناوزڕاوەی كارزانی ،وەك پارێزگاری
تازەی فەرەح دەستنیشانی كردبوو ،پالنی هێرشەكەی داڕشتبوو .درۆی بۆ ئەو
كەسانە كردبوو ،پێیوتبون دەبێت پەالماری بینا خزمەتگوزارییەكامنان بدەن،
لەبەرئەوەی گوایە من سوكایەتیم بە موجاهیدینو ئیسالم كردووە .پێیوتبوون
لەئۆفیسەكەمدا پارەم لەسەریەك كەڵەكە ك��ردووە ،ئەگەر بتوانن پالنەكە
جێبەجێبكەن ،ئەوا دەتوانن ئەو پارەیە بۆ خۆیان بەرن .دواتر هەستیانكردبوو بۆ
مەرامی تایبەتی ،بەكارهێرناون .پێشرتیش گەلی فەرەح دژی دەستنیشانكردنی
بەغالنی ،وەك پارێزگار ناڕەزاییاندەربڕیبوو .ئەو درۆ باقوبریقانەی بەغالنیو
هاوكارەكانی باڵویانكردبووەوەو پەالماردانی دەزگا خزمەتگوزاریانی ئێمەی لە
فەرەح لێكەوتەوە ،بووە هۆی ئەوەی بەغالنی زیاتر قێزەون بێت .ناڕەزاییەكی
بەرفراوان روویداو دواجار كارزای لەڕێی فشارێكی زۆرەوە لەپۆستەكەی الیدا.
دوای ئەو پەالماردانە ،ژمارەیەكی زیاتر لەهاوسێكانم خۆیان تەرخانكرد
تاببنە پاسەوانم .هەركاتێك لەناوچەكەدا خەڵكی گوێیان لەتەقەیەك بوایە
خۆیان دەگەیاندە المان ،بۆئەوەی دڵنیابن هیچامن بەسەر نەهاتووە.
موجاهیدەكانی پێشوو دەهاتنە الم و پشتیوانی خۆیان بۆ پاراستنم دەربڕی
بە گیان و بەچەك .تەنانەت پێشنیاریان كرد چەك دژی ئەوانە هەڵگرن ،كە منیان
كردبووە ئامانجو ئەوانەشی ناوچەكەمانیان كردبووە شوێنی ترساندنو تۆقاندن.
دەیانویست تۆڵە لەو فەرماندە توندڕەوە لۆكاڵیانە بكەنەوە و پشتیوانی خۆیان
بۆ دیدو بۆچونەكانم دەردەبڕی:
«داوای هەرچیەكامن لێبكەیت بۆت ئەنجامدەدەین .مەالالی ،چەكامن
بدەرێ ،دەمانەوێت ئەم دوژمنانە لەناوبەرین».
پێموتن ،بەبڕوای من چەك لەمكاتەدا رێگەچارە نییە ،بەمەش ئەمە باشرتین
رێگە نییە بۆ بەدەستهێنانی ئاشتیو دیموكراسی ،چونكە ئێمە دژی جەنگو
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توندوتیژی بووین .ئێمە تەنها چەك بۆ پارێزگاری لەخۆمان هەڵدەگرین.
ئەمەی دەیبینن تەنها منونەیەك بوو لەوەی خەڵكی چەند بێزارو پەستبوون
لەو بارودۆخەی تا هەنوكەش بەردەوامە .توڕەن لەوەی حكومەتو كەسانی
دەسەاڵتدار گوێیان بۆ نەگرتوون .بەجۆرێك ئامادەن ژیانیان بخەنە بەر
مەترسی ،چەك لەشان بكەن ئەگەر داوایان لێبكرێت.
بڕواموایە لەهەر خەباتێكدا بۆ بەدیهێنانی یەكسانی ،زۆر گرنگە
بەشێوازێكی لۆژیكیو بەوریایی شیكاری بۆ بارودۆخی هەنووكەیی واڵت،
یاخود ناوچەكە بكرێت ،لەكاتێكدا بڕیار لەسەر تاكتیكو سرتاتیژەكان دەرێت.
بۆ منونە بارودۆخی سااڵنی 1980كانو ئەو خەباتە چەكداریەی باوكم بەشداری
تێداكرد ،دژی سۆڤیەتەكان هەمان ئەو خەباتە نییە ،كە ئێستا من خۆمم بۆ
تەرخانكردووە .لەئەمڕۆدا هەوڵدەدەین رێگەچارەی ئاشتییانە بگرینەبەر
بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی هۆشیاری خەڵك ،دەرب��ارەی ئەو دیموكراسیە
گاڵتەجاڕییەی ،بەسەر ئەفغانستاندا سەپێرناوە.
لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەگەر بارودۆخەكە هەر بەرەو خراپرت بڕۆشتباو لە
سەربەستیو مردن بەالوە هیچ بژاردەیەكی دیامن لەبەردەست نەبایە ،دەكرد
بۆ پارێزگاری واڵتەكەمو سەربەستیو ئەو بەهایانەی لە ئەفغانستان كاری
بۆ دەكەین ئەوا خۆم بۆ هەڵگرتنی چەك ئامادە ،دواجار ئەمە هەمان ئەو
بژاردەیەیە ،شەهیدەكانی سەردەمی خەباتی باوكم خۆیان بۆ یەكالكردەوە.
پەیامنم بەگەلەكەم داوە ،هەمیشە بەرگری لەئازادی واڵتەكەم بكەم،
ئەم بنەمایە بەالمەوە زۆر گرنگە .ئەوانەی بۆ ئازادی دەجەنگن ،ئاشتییان
خۆشدەوێت ،بەاڵم لەچەند سەردەمێكی مێژوودا بەدەر لەهەڵگرتنی چەك،
هیچ بژاردەیەكی دی نییەو چاریش نییە ،ئەوجا ئەگەر گەلێ ماتەمباری ئەو
پاشهاتانەش بین كە دێنەگۆڕێ.
بۆ خۆم حەزناكەم بەچەكدار چ��واردەورم بگیرێت ،بەاڵم لەهەمانكاتدا
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پێویستەو سەربەرزم بەوەی هاوڕێو الیەنگرانم لەسەرانسەری ئەفغانستاندا
ئامادەن خۆیان بخەنە مەترسیەوەو ژیانیان بكەنە قوربانی ،لەپێناو زامنكردنی
ئاسایشی مندا .پەیوەندییەكی هاوڕێیانەم لەگەڵ پاسەوانەكامندا هەیە ،زۆرجار
گفتوگۆی گەرموگوڕ ،تەنانەت شۆخیش دەكەین .تەنانەت ئەوانەی خزمیش
نین ،وەك كەسوكاری خۆم تەماشایان دەكەم .زۆر نیگەرانی سەالمەتیانم ،خوا
نەكا ئەگەر لەكاتی بەرپەرچدانەوەی پەالمارێكدا شتێكیان بەسەربێت ،ئەوا زۆر
نائاسودەو دەڵتەنگ دەبم.
ماوەیەكی كەم دوای پەالماردانی دەزگا خزمەتگوزارییەكامنانو نیشاندانی
پشتیوانییەكی گەورە لەالیەن گەلەوە ،بانگهێشتنامەیەكم لەالیەن كارزایەوە
پێگەشت ،تا مببینێت .داواكەم پەسەندكرد ،چونكە پێموابوو ئەو دیدارە دەبێتە
دەرفەتێك تا رای گشتی ئەفغانییەكان دەربارەی حكومەتەكەی پێبگەیەنم.
كارزای بەئاشكرا دەیوت دەیەوێت كۆتایی بەدەسەاڵتی زاڵی سەردەستەی
میلیشاكان بهێنێت ،تا ئەوكاتەش ئەفغانییەكان بەو هیوایەوە دەژیان ،كە
پابەندی هەندێك لەپەیامنەكانی بێت .دەمویست بیری بخەمەوە ،خەڵك قەڵسن
لە بەستنی هاوپەیامنێتی لەگەڵ زۆرینەی دوژمنە دواكەوتوە مێشكپوتەكانی
ئەفغانستان .نەتەنها ئەوەی كارزای پەیوەندی بەزۆردارەكانی هاوپەیامنێتی
باكورەوە هەبوو ،بەڵكو پەیوەندی لەگەڵ هەندێك لەداردەستەكانی سۆڤیەتیش
بەردەوام بوو ،ئەمە سەرەڕای هەبوونی پەیوەندی لەگەڵ ژمارەیەك جەردەو
رێگری پارتەكەی حیكمەتیار.
لەكاتی دیاریكراوداو بەیاوەری هاوپیشەیەكم لەڕێكخراوی OPAWC
 ،گەیشتمە كۆشكی سەرۆكایەتی و ئەو ژنەی یاوەری دەكردم ،یەكێك بوو
لەبەڕێوەبەرەكانی ئەو رێكخراوە .لەدەروازەكانی كۆشكەكەدا ژمارەیەكی
زۆری پاسەوانی ئەمەریكی ،بەشانو شەوكەومتان بینی .هەندێكیان پرسیان
ناوم چییەو ئیشامن چییە بەوێ ،پاشان بۆ ژوورەوە یاوەرییان كردین .پاشرت
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ژمارەیەك پاسەوانی ئاسایشی ژن جانتاكانیان پشكنین .ئەم ژنانە لەگەڵامندا
بەڕێزبوون و لەڕاستیدا وتیان پشتیوانی ئەو وتانەم دەكەن ،كە لەلۆیا جیرگا-دا
پێشكەشمكردبوون.
پالمنان دانابوو ئەگەر بگونجێت كۆبوونەكەوە بەڤیدیۆ تۆماربكەین ،یان
هەر نەبێت چەند وێنەیەك بگرین ،بەاڵم پێیانڕاگەیاندین هەموو جۆرە ئامێرێكی
تۆماركردن رێسایەكی توندی بۆ دانراوە .دوای تێپەڕبوومنان بەچەندین رێوشوێنو
خاڵی پشكنینی ئاسایشدا ،رێگەی ئۆفیسی تایبەتو رازاوەی سەرۆكایەتی حامید
كارزایامن بینی .ئۆفیسەكە بەشێوازی ئەفغانی و نوسینگەیەكی هێلكەیی بوو.
لەئۆفیسەكەدا مێزێكی گەورەو ئااڵی ئەفغانستان دانرابوو ،ژمارەیەك وێنەی
لەچوارچێوەگیراوی پادشاكانی پێشو هەڵوارسابوو ،لەگەڵ ئەحمەد شا مەسعود،
ئەو سەركردە تاوانكارەی هاوپەیامنێتی باكور ،كە ماوەیەك بەر لە11ی سێپتێمبەر
كوژراو ناوی لێرنابوو «پاڵەوانی نەتەوەیی» هەڵوارسابوو .ئەمە بیرخەرەوەیەك بوو،
كە سەرەڕای رووی خۆشی كارزایو هەڵسوكەوتی جوانی ،كەسانێكی دەهێنایە
پێشچاو ،كە مێشكێكی تەسكو بیرێكی توندوتیژیان هەبوو.
كاتێك چوومە ژوور ،سەرۆك كارزای لەكورسیەكەی هەستاو بەگەرمی
بەخێرهاتنی كردم .تەوقەی لەگەڵ كردمو دەستەكەی تری خستە سەر شانمو
بەڕێزەوە داوای لێكردم دابنیشم .زۆر بەڕێز بوو ،بەاڵم پێموایە دەیویست
سەرنجم بەالی خۆیدا رابكێشێت ،بەو هیوایەی دەستهەڵگرم لەو رەخنە
توندانەی لەحكومەتەكەیم دەگرت.
دوو بەرپرسی تریش ئامادەبوون ،لەگەڵ خزمەتكارێك ،كە چای بۆ هێناین.
لەبەرامبەر كارزای دانیشتبوومو یەكەم شت كە وتم ئەمە بوو« ،سوپاس بۆ
ئەم دەرفەتەی بۆت رەخساندوم بۆ باسكردنی گیرو گرفتەكانی گەلەكەمان.
زۆر شت هەیە پێتبڵێم» .نەمدەویست كاتێكی زۆر بە فەرمیاتو قسەو باسی
كورتەوە بەسەربەرم.
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كارزای وەاڵمیدایەوە« ،بەڵێ ،گوێبیستی وتارەكەت بووم ،لە لۆیا جیرگا.
وامەزانە لەپەیامەكەت تێنەگەیشتوم « .ئەمە شێوازی دەربڕینی پشتیوانكردنی
بوو ،بەاڵم بەكرداریكردنی ئەو پشتیوانییە ئاستەم دەبوو.
زۆربەی كاتەكە بەقسەكردنی من رۆیشت ،چونكە زۆر شتم هەبوو بۆ وتن.
كۆبوونەوەكە كەمرت لەكاژێرێكی خایاند ،لەو بڕوایەدام دوو لەسەر سێی كاتەكە
من قسەمكرد .باسی رقو كینەی ژنانی ئەفغانستانم كرد ،ئاماژەم بۆ باری
نالەبارو قەتیسبونو بەشخوراویان كرد ،هەروەك ژنان رووبەڕوی دەبوونەوە.
كارزای بەتاسەوە گوێی گرتبوو ،تەنانەت فرمێسكم بینی بەچاوەكانیدا دەهاتە
خوارەوە ،كاتێك باسی هەندێك رووداوی تۆقێنەری وەك القەكردنو فڕاندنو
كوشتنم بۆ كرد ،ئەم كارانە بەردەوام لەواڵتەكەماندا روویاندەدا.
هامندا بەڕێگریكردن لەدەستنیشانكردنیان بۆ پۆستە حكومیە گرنگەكان،
دەسەاڵتی سەردەستەی میلیشیاكان الوازبكات .پێموت خەڵكی پێیدەڵێن ئەو
كەسێكی سەرڕاستی لێدەرنەچوو ،پێموت« ،لەداهاتوودا مێژوو لە ئێستاشدا
گەل دەپرسێت بۆچی سازشت بۆ سەردەستەی میلیشیاكان كردووە؟»
لەوەاڵمدا وتی« ،چۆن ،لەچیدا سازشمكردووە؟»
«بۆ منونە ،تۆ ئوسوڵگەرایەكت بۆ ناردین تا ببێت بەپارێزگاری فەرەح».
پێمڕاگەیاند ئەو بەشیر بەغالنییەی وەك پارێزگاری تازە لەجێی عەبدول حەی
نیعمەتی بۆی ناردبووین ،لەویش خراپرت بوو .چەند بەڵگەنامەیەكم دایە دەستی،
كە دەربارەی گەندەڵییەكانی بەغالنی كۆمكردبوونەوە ،پێموت هاوواڵتیانی
فەرەح ناڕەزاییان دژی دەستنیشانكردنی ئەو كەسە دەبڕیوە .خوازیارن بزانن،
كە ئاخۆ بەغالنی بۆ كوشتنی من نێردرابوو ،یان هۆكارەكەی چی بوو.
پاشان كەیسێكی دیكەم بۆ باسكرد« .دەزانی ،دوێنێ شەو لەماڵی یەكێك
لەالیەنگرەكانم بووم ،ژنێكی بەتەمەن باسی ئەو كاتەی بۆ كردم ،كە بەڤیدیۆ
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دیویەتی لەكاتی پێدانی پۆستی وەزیردا مەدالیات لەملی ئیسامعیل خان
كردووە .كاتێك ئەو ژنە ئەو دیمەنەی بینیوە ،ئیدی چ هیوایەكی بەتۆ نەماوەو
وتویەتی‘ ،كەواتە جیاوازی چییە لەنێوان ئەم ئوسوڵگەرایانەو حامید كارزایدا؟«
لەوەاڵمدا وتی لەالیەن یونس قانونی وەزیری پەروەردەوە خرابووە وەها
دۆخێكەوە ،بەوپێیەی لەوكاتەدا بانگی كردبووە سەر سەكۆكە ،تا مەدالیا لەملی
خان بكات.
كارزای پێیوتم ،كە هاوڕایە لەگەڵ زۆربەی ئەو شتانەی پێمڕاگەیاند ،بەاڵم
خۆی بەدوورگرت لەپێدانی هەر بەڵێنێك .لەڕاستیدا ئەو هەستەم بۆ دروستبوو،
كە هەرچیم پێوت لەناخیدا هاوڕابوو لەگەڵم .ئێستا گومانم دەكەم ،كە هۆكاری
رێپێدانم تا زۆربەی كاتەكە من قسەبكەم بەشێكی لەبەرئەوە بووبێت ،كە
وەاڵمی بۆ پرسیارەكانم پێنەبوو ،یاخود چارەسەری راستەقینەی بۆ گرفتەكان
نەبوو ،یانیش نیازی هەنگاونانی چاكسازی لە ئارادا نەبوو .لەگەڵ تەواوبوونی
كاتەكە ،سەرۆك هەستایە سەرپێ و زۆر بەڕێز بوو .كورسیەكەمی راكێشایە
دواوە و تا الی دەرگاكە هاوەڵیكردم.
دواهەمین شت بەسەرۆكم وت« ،رێزو ساڵوم هەیە بۆ خێزانەكەت ،تكایە
پێیبڵ ێ دەبێت ساڵی ئایندە ئامادەی بۆنەكانی رۆژی جیهانی ژنان بێت .بۆچی
ئەمساڵ بەشداری نەكرد؟» وەاڵمیدایەوە« ،بۆچی خۆت ئەمەی پێناڵێیت؟
لەڕاستیدا ئەو الیەنگرێكی بەهێزی تۆیە».
«هاوسەرەكەت لەكوێیە؟»
«لەئێستادا نەخۆشەو لە فەرەنسا نەشتەرگەری بۆ ئەنجامدارەوە ،لەبەرئەوە
دەبێت وادەیەك بۆ رۆژێكی تر دابنێیت تا چاوت پێبكەوێت».
وتم« ،لەدوو رۆژی داهاتودا دەبێت بگەڕێمەوە بۆ فەرەح ،لەبەرئەوە زۆر
باش دەبوو ،ئەگەر پێش ئەو كاتە چاوم پێبكەوتایە».
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وادەی بۆ دان��ام ،كە رۆژی دوات�رو لەهەمانكاتدا چاوم بەخێزانەكەی
بكەوێت ،پاشان بەڕێزەوە بەڕێیكردم.
لەو دەم��ەی لەگەڵ هاوپیشەكەمدا لەئۆفیسەكەی ك��ارزای دەچوینە
دەرەوە ،محەمەد قاسم فەهیمی سەردەستەی میلیشیا بەڕێوەبوو بێتەژوورەوە.
لەوكاتەدا فەهیم دەسەاڵتدارترین كەس بوو لەنێو فەرماندەكانی هاوپەیامنێتی
باكوردا ،بۆئەوەی چاوترسێنم بكات بەئاشكرا مۆڕەی لێدەكردم ،منیش لەو
دەمەی بەالیدا تێپەڕین نێوچاوانم لێگرژ كردەوە.
وەك رێكخرا ،رۆژی دوات��ر گەڕامەوە بۆ بینینی خێزانەكەی ك��ارزای.
ئەمجارەیان الیەنگرێكی تر هاوەڵیكردم .دوای ئەوەی بەهەمان رێوشوێنی
ئەمنیدا تێپەڕیم ،رێنوێنی كرام بۆ ژورێكی دانیشتنی گەورە ،بەدیوارەكەوە
وێنەی لەچوارچێوەگیراوی كارزایو خێزانەكەی هەڵوارسابوو.
زینەت كارزای ،هاوسەری سەرۆك بەگەرمی پێشوازی لێكردم .داوایكرد
لەتەكیدا دابنیشم ،پاشان ئاماژەی بۆ گۆڤارێك كرد ،كە وێنەی منی لەسەر بوو.
«دەبینی ،من الیەنگری تۆم».
لەڕاستیدا ئەو گۆڤارەی لەسەر مێزەكەی داینابوو ،لەالیەن كەسێكی
بیرتەسكی ئوسڵگەراوە باڵوكرابوویەوە ،وێنەی منی تێدا دانابوو ،تەنها بۆ
ئەوەی تیراژی زیاتری لێبفرۆشێت.
ئەم دیدارە كەمرت لەدوو كاژێری خایاند .ژمارەیەك تاوانی سەردەستەی
میلیشیاكانو بەتایبەتیش پێشینەی هەندێك لەئوسوڵگەراكانی فەرەحم
بەدورودرێژی بۆ خاتوو زینەت باسكرد .چەند بەڵگەنامەیەكم لەگەڵ خۆم
بردبوو ،دامە دەستیو هامندا بیانگەیەنێتە دەست هاوسەرەكەی.
حەزیدەكرد پێشخانی خوێندنم بزانێت ،لەگەڵ چۆنییەتی خۆئامادەكردنم
بۆ وتاردان لە لۆیا جیرگا .الی خۆمەوە لێمپرسی بۆچی وەك پزیشك كارناكات،
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لەحاڵێكدا ب��وارو پیشەكەی ب��وو .وتی لەبەر مەترسی فڕاندن كاركردن
لەنەخۆشخانەدا بۆ ئەو زۆر مەترسیدارە.
هەروەها باسی رۆڵی ژنانم كرد لەئەفغانستان ،لەگەڵ رۆڵی ژنی سەرۆك
كۆمار .پێموت ئەگەر هێندە نەخۆشبایە ،كە نەتوانێت بەپ ێ بڕوات ،ئەوا
دەبوایە بۆ رۆژی جیهانی ژنان بەكورسی نەخۆش بهاتبا .بۆچونەكەمی الپەسەند
بوو ،وتی لەداهاتودا ئەوپەڕی هەوڵی خۆی دەدات ئامادەی ئەو جۆرە بۆنەو
مەراسیامنە بێت .باسی ئەو راستییەی كرد لەكاتی سەردانەكەی بۆ ئەنجامدانی
نەشتەرگەری لە فەرەنسا ،خامنی یەكەمی ئەو واڵتە پێیوتبوو دەتوانێت رۆڵێكی
گرنگ بگێڕێت لەبواری مافەكانی ژناندا.
تەنانەت خاتو زینەت باسی ئەوەی كرد ،كە ئارەزو دەكات گروپێكی تایبەت
دامبەزرێنێت بۆ كاركردن لەسەر ئەم بابەتانە .پێموت ئەگەر مەبەستێتیو ئەو
گروپە تەنها رەمزی نەبێت ،ئەوا رەنگە منیش لەهەوڵەكانیدا یارمەتیبدەم .پێش
ئەوەی خاتو زینەت بەجێبهێڵم پێموت چاوەڕێیدەكەم تا ئاگادارم بكاتەوە چ
كاتێك دەستبكەین بەكاركردن لەسەر دامەزراندنی ئەو گروپەی ژنان .وتی
وەختێك باری تەندروستیم باشبوویەوە دەستپێدەكاین .تا ئەم ساتە هیچ شتێكم
لەو خاتونە نەبیستۆتەوە دەربارەی ئەو گروپە.
گومان ل��ەوەدا نییە حامید ك��ارزای یەك ل��ەدوای یەك سازشی لەگەڵ
سەردەستەی میلیشیاكان دەكرد ،دواتر خوازیاربووم بزانم ئەنجامی باشی
فرمێسكەكانی سەرۆك چی بوو ،ئەگەر هەنگاوی پێویستی نەگرتایەتە بەر
یاخود پێی نەگیرایەتە بەر ،بۆ چارەسەركردنی گیروگرفتەكانی ئەفغانستان؟
وا بەخەیاڵمدا هات فرمێسكەكانی كارزای تەنها فرمێسكی تیمساحی بوون.
دەبێت بڵێم ،كە بەالی كارزایەوە جێبەجێكردنی فەرمانەكانی كۆشكی سپی
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گرنگرت بوون لەدابینكردنی خوشگوزەرانی بۆ گەلی ئەفغان.
لەترشینی یەكەمی ساڵی 2004دا ،كارزای لەهەڵبژاردنی سەرۆكایەتیدا
دەرچوو .ژمارەیەكی زۆری خەڵك دەنگیان دا بە كارزای ،لەبەرئەوەی هیچ
نەبێت ئەو تاوانكاری جەنگ نەبوو ،لەڕابردوودا دەستی بەخوێنی گەل
سوور نەببوو ،پاشان زۆرینەی كاندیدەكانی تر سەردەستەی میلیشیا بوون،
بۆیە خەڵك كارزاییان پێباشرت بوو ،بێگومان كارزای دەسەاڵتدارترین كەسی
ئەفغانستان نەبوو .پیاوێكە لەكۆشكی سەرۆكایەتی لە كابول دانراوە ،بەاڵم بۆ
مانەوەی لەو پۆستەدا ،پشتی بە ئەمریكییەكان ،هاوپەیامنەكانیو سەردەستە
دەسەاڵتدارەكانی واڵت بەستبوو .سەرەڕای ئەوەش ،ئەوە هێزەكانی فەهیمو
فەرماندەكانی هاوپەیامنێتی باكور بوون ،بەهاوكاری هێزە تایبەتەكانی
ئەمەریكا دەستیان بەسەر كابولدا گرت ،ئەو كاتەی تاڵیبان لەساڵی 2001دا
لەپایتەخت هەڵهاتن ،نەك كارزای .كارزای بەردەوام رێكەوتنی نوێی لەگەڵ
سەردەستەی میلیشیاكاندا دەبەست .زۆرجار ئەمە وەك هاوپەیامنێتی لەگەڵ
«ئۆپۆزسیۆن»دا ،لەدژی كارزای رادەگەیەنرا .باوكم الی خۆیەوە هەمیشە
بێئومێد بوو لەو هەوااڵنەی ،دەربارەی ئەو جۆرە گۆڕانكاریو بەرەوپێشچونانە
دەهاتنەئاراوە.
دەیوت« ،ناتوانیت بڕوا ،یاخود متامنە بەم شتانە بكەیت .وەك شەڕكردنی
نێوان ژنو مێرد وایە» .بەواتایەكی تر ،هەرچەند لەنێوانیاندا دەمەقاڵێ هەبوو،
بەاڵم هێشتا حكومەتەكەی كارزای ژێردەستەی سەردەستەی میلیشیاكان بوو.
پێشرت ئەفغانستان فەرمانڕەوای كارتۆنی هەبووە ،داردەستی بەریتانیو
رووسەكان بووە .بەداخەوە سەرۆك كارزای بەتەنها بۆ خۆی بووەتە داردەست.
لەوكاتەدا ئەو پیاوەی زۆرێك پێیانوابوو كۆنرتۆڵی بەدەست بوو ،زۆر جار
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بەگاڵتەوە وەك «سەرۆكی راستەقینەی» ئەفغانستان ئاماژەی بۆ دەكرا،
ئۆفیسەكانی لەتەنیشت كۆشكی كۆمارییەوە بوو .رێكەوت بانگێشتكرام بۆ
كۆبوونەوە لەگەڵی ،ئەو كەسە زاڵامی خەلیلزاد بوو.
زاڵ�مای خەلیلزاد پێشرت لە بۆن دەسەاڵتی هەبوو ،ئەو كاتەی وەك
باڵیۆزی ئەمەریكا لە ئەفغانستان كاریدەكرد ،یارمەتی رێكخستنی لۆیا جیرگا
قێزەونەكانی دەدا .لە كارزای زیاتر پارێزگاری لێدەكرا .ئەو رۆژەی چاوم
پێیكەوت ،پێش ئەوەی بچمە نێو ئۆفیسەكانی باڵیۆزخانەی ئەمەریكاوە،
چەندین خاڵی پشكنین هەبوو ،دەبوو لێیانەوە تێبپەڕم ،زۆر بەچڕوپڕی لەالیەن
هێزی مارێنزەوە پاسەوانی دەكران.
ئۆفیسەكەی باڵیۆز بەوێنەی منایشی خەلیلزاد لەگەڵ جۆرج بۆشو دیك
چینی جێگری رازێرنابووەوە .لەڕاستیدا تەماشای هەر شوێنێكت بكردایە،
وێنەیەكی دیكەی ب��ۆشو ئااڵیەكی ئەمەریكا دان �راب��وو .لەبەرخۆمەوە
بیرمدەكردەوە ،هیچ نەبێت نایشارێتەوە پشتیوانی كێ دەكات یان كار بۆ كێ
دەكات ،هیچ لێڵو ناڕوونییەك لەپۆستەكانیشیدا نەبوو .زۆركەس لە ئەفغانستان
خەلیلزادیان بەئەندازیاری بەالڕێدابردنی سیاسەتی ئەمەریكا لە ئەفغانستان
دادەنا ،من دەمویست هۆكاری پشتیوانیكردنی لەسەردەستەی میلیشیاكان
لەخۆیەوە ببیستم .پێموت ئەمەریكا بەپشتیوانیكردنی ئوسوڵگەرا ئیسالمیەكان
لە ئەفغانستان هەمان هەڵەی رابردو دووبارەدەكاتەوە ،ئەو هەڵە مێژووییەی
پێشرت كارەساتی 11ی سێپتێمبەری لێكەوتەوە .پێمڕاگەیاند گەلی ئەفغانستان
هەرگیز لەوالیەتە یەكگرتووەكان نابورێت ،لەپای پشتیوانی لەو پیاوە دڕندانە.
جەختم لەوەش كردەوە تێڕوانییەكانی گەل بەرامبەر ئەو سەخترتیش دەبێت،
چونكە ئەو لە ئەفغانستان لەدایكببوو.
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پاش گۆڕینەوەی چەند بیروڕایەك لەگەڵ باڵیۆزدا ،بۆمدەركەوت حەزی
بەبیستنی پەیامەكەم ،یاخود كاركردن لەسەری نەبوو.
پاش ئەو هەرایەی وتەكانم لە لۆیا جیرگا سازیانكرد ،خەلیلزادی باڵیۆز
بەڕاگەیاندنە نێودەوڵەتییەكانی وتبوو ،رەخنەگرتنی ئاشكرای من دەرخەری
پرۆسەیەكی دیموكراسی خ��وازراوە ،كە لە ئەفغانستاندا رەگ دادەكوتێت،
هەرچەندە باسی راستو دروستی وتارەكەمی نەكردبوو ،كە ئەو دیموكراسیە
روكەشە ئەمەریكا دەیەوێت دایبمەزرێنێت ،چ جای ئەو مەترسیانەی بەهۆی
وتەكامنەوە بەسەرمدا هاتبوون .ئەو گومانم ال دروستبوو ،كە مەرامی ئەم دیدارە
ئەوەیە ،تا باڵیۆز بەمیدیاكان رابگەیەنێت ،لەگەڵ مەالالی جۆیادا كۆبۆتەوە.
هەستمدەكرد ئەو دانیشتنە هاوشێوەی كۆبوونەوەكەم لەگەڵ كارزایدا ،تەنها
بەفیڕۆدانی كات بووبێتو هیچی تر.
دوای ئەوەی لەساڵی 2005دا پۆستەكەی لە ئەفغانستانی بەجێهێشت،
خەلیلزاد بووە باڵیۆزی ئەمەریكا لە عێراقو پاشان باڵیۆزی ئەمەریكا لەنەتەوە
یەكگرتووەكان.
لەو چەند مانگەی دوای گەڕانەوەم لە لۆیا جیرگا ،هێشتا خۆم بەكارمەندی
بواری كۆمەاڵیەتی دادەنا .هەتیوخانەكە ،نۆڕینگەی هاموون ،هەموو ئەو
شتانەی رێكخراوی  OPAWCهەوڵیدابوو بۆ دامەزراندنیان ،بەالمەوە زۆر
گرنگ بوون .لەو دەمەی لە كابول بووم ،سەردانی ژمارەیەك رێكخراوی لۆكاڵیو
نێودەوڵەتیم كرد ،لەگەڵ باڵیۆزخانەكانی ئوستورالیا ،ژاپۆن ،ئەڵامنیاو واڵتانی تر
كۆبوومەوە ،بۆ ئەوەی فەند بۆ هەتیوخانەكەو ئەو پرۆژانەی هیواخواز بووم
دایانبمەزرێنم دەستەبەر بكەم .زۆربەی داواكانم رەتكرانەوە ،ئەو بەڵێنانەشی
پێیاندام ،هەرگیز جێبەجێنەكران.
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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پەسترت لەجاران لە ئاست ئەدای حكومەت گەڕامەوە بۆ فەرەح ،بەاڵم
ئەمجارە پرت سوربووم لەبەگژداچونەوەی دەسەاڵتی زاڵی سەردەستەی
میلیشیاكان .هەستمدەكرد پێویستە هەموو رێگەیەك بگرمەبەر بۆ
سەركۆنەكردنو ناوزەنكردنی سەردەستەی میلیشیاكان ،ئەگەرچی ئەمە مانای
چونە ناو كایەی سیاسی بوو لەواڵتێكدا ،كە دیموكراسی بێسەروبەر ،گاڵتەجاڕەو
پەرلەمانیش بێشەیەكە بۆ دزو بكوژان.
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بەشی هەشتەم
ئاهەنگی هاوسەرگیریو هەڵبژاردن
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یەكەم هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی ئەفغانستان لەماوەی سیوسێ ساڵی
رابردودا ،لە 18ی ئەیلولی ساڵی 5-200دا رێكخرا .بووە یەكەمجار كە ژنان
رێگەیان پێبدرێت خۆیان بۆ پەرلەمان بپاڵێون .زۆر كەس دەیانویست خۆم
بپاڵێوم ،منیش پرسیم بە باوكم كرد تا بزانم لە بارەیەوە رای چییە.
وەاڵمێكی س��ادەی دام��ەوە و وتی« ،بڕیار الی خۆتە» .باوكم ئەوەی
فێركردبووین ،پێویستە هەموو كەسێكو بە تایبەتی ژن شوناسی خۆی هەبێت،
سەربەست بێت لەبڕیاردانو پالنەكانی خۆیدا.
بۆ ماوەیەكی زۆر بەقووڵی بیرم لەو بابەتە كردەوە .كورسیەكی پەرلەمان
دەبووە پێگەیەك بۆ راگەیاندنی نیگەرانییەكانم لەمەڕ توندوتیژی ،هەژاری
و مافەكانی ژنان بە گوێی ژمارەیەكی زیاتری خەڵك ،نەتەنها لە ئەفغانستان،
بەڵكو لەتەواوی جیهاندا ،هەروەها مێزگردێكی بۆ سازدەكردم تا گەندەڵی
سەردەستەی میلیشیاكان ئاشكرا بكەمو لەپای ئەنجامدانی تاوانەكانی جەنگ،
داوای دادگاییكردنیان پێشكەشبكەم .دەمزانی پەرلەمانیش هاوشێوەی لۆیا
جیرگا ،سەرشار دەبێت بە سەردەستەی میلیشاكانو بڕیكارەكانیان .نیگەرانی
كاری ساختەكردن بووم لەهەڵبژاردنەكانی رابردوودا ،گومانم هەبوو لەوەی
ئەو هەڵبژاردنەش دادپەروەرانە و دیموكراسییانە بەڕێوەبچێت .دەمزانی
كامپینەكەم مەترسیدار دەبێت ،چونكە پڕدەبێت لەبەگژداچونەوە.
دواجار بڕیارمدا بچمە ژێرباری مەترسیەكانەوە .هەستمدەكرد بەتایبەتی
لەبەرابەر گەلی فەرەحدا لێپررساوێتیم لەئەستۆدایە ،لەبەرئەوەی بێئەندازە
پشتیوانی خۆیان بۆ دووپاتدەكردمەوە .دەمزانی تەنانەت ئەگەریش هەڵبژێردرێم
لەگەڵ كەمینەیەكی بچوكدا خۆم دەبینمەوە ،بۆیە چاوەڕێی تێپەڕاندنی هیچ
یاسایەك نەبووم سود بە گەلەكەم بگەیەنێت ،بەاڵم هیواداربووم بەئامادەگیم
لەناو پەرلەماندا بتوانم «دیموكراسی» ئەفغانی بخەمەڕوو ،هاوكات سەرەنج
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لەو گاڵتەجاڕییە بدەم ،كە دەبوو بێتەگۆڕێ ،هەروەها هیچ نەبێت دەمتوانی
هەوڵی بە دەستهێنانی فەندی زیاتر بكەم بۆ پڕۆژە گرنگەكانی ،وەك خانەی
بێسەرپەرشتان ،لەبەرئەوە بڕیارمدا خۆم لەپرۆسەكە تاقیبكەمەوە.
دەبوایەیە ئامادەكارییەكی باش بۆ كامپینەكەم بكەم ،بەاڵم پێش ئەوەی
دەستپێبكەم ،ساتەوەختێكی گرنگی ژیانی تایبەتیم هاتە پێشەوە ،كە زۆر شادی
بەخشبوو ،ئەویش ئاهەنگی هاوسەرگیریم بوو.
كاتێك منداڵ بووم ،بڕیارمدابوو تا خوێندن تەواو نەكەم ،هاوسەرگیری
نەكەم ،پاشانیش بۆ چەند ساڵێك وەك مامۆستاو چاالكوانی كۆمەاڵیەتی سەرقاڵی
كاركردن بووم .ئەگەرچی پرت لەنیوەی كچانی ئەفغانی پێش تەمەنی  16ساڵی
هاوسەرگیری دەكەن ،بەاڵم دایكو باوكم دەیانزانی من بۆ ئەو كارە ئامادە
نەبووم ،لەبەرئەوە زۆریان لێ نەدەكردم .زۆر كچم بینیبوو بەزۆر هاوسەرگیری
پێشەوەختیان كردبوو ،وەلێ من خۆشبەخت بووم بەوەی باوكم وەك باوكەكانی
تر نەبوو ،رێزی ژنی البوو.
لە ئەفغانستان پرسی هاوسەرگیری تەواوی خێزان دەگرێتەوە ،تەنانەت
بەخزمانیشەوە .بەشێوەیەكی نەریتی ژنێكی ماڵی كەسی داواكار دەچێتە
ماڵی كچەو باسو خواسی هاوسەرگیری دەهێنێتە پێشەوە .چەند ساڵێك بوو
خێزانی جۆراوجۆر دەهاتنە داخوازیم ،بەاڵم دایكو باوكم رەتیاندەكردنەوە.
داوام لە دایكو باوكم كردبوو ،بەهیچ شێوەیەك باسی ئەو داخوازیانەم بۆ
نەكەن ،لەبەرئەوەی هەندێكیان هاوڕێامن بوون ،تەنانەت دایكو باوكی
خوێندكارەكانم هاتبوونە داوام ،منیش هەستم بەنائاسودەیی دەكرد ،ئەگەر
مبزانیایە داواكارەكانم كێن.
یادەوەرییەكم هەیە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوكاتەی تازە گواستبوومانەوە بۆ
هیرات ،لەسەردەمی رژێمی تاڵیباندا.
جیاواز لە فەرەح ،لە هیرات نەریت وایە ،كاتێك ژنانی خانەوادەی كوڕە
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دەچنە داخوازی كچێك ،داوا لەو كچە دەكەن ئاویان بۆ بهێنێت ،پاشان خێزانی
كچەكە بەشێوەیەكی ئۆتۆماتێكی دەزانن چییان دەوێت .كچەكە لەگەڵیان
دانانیشێت ،دایكو باوكەكەش داواكەیان پەسەنددەكەن ،یان رەتیدەكەنەوە،
یانیش داوایان لێدەكەن كاتێكیان پێبدەن تا بیرێكی لێبكەنەوە ،بەاڵم لەو
جارەدا كاتێك هەندێك ژن هاتنو داوایان لێكردم ئاویان بۆ بهێنم یەكسەر
چوم ئاوم بۆ هێنانو لەژوورەكەدا لەتەنیشتیانەوە دانیشتم .وەختێك دایكم
هاتە ژوورەوە بەسەر ئاماژەی بۆ كردم ژوورەكە بەجێبهێڵم .دواتر هەموویان
پێمپێدەكەنین ،چونكە من ئەو نەریتەم نەدەزانیو ژنەكان وا تێگەیشتبوون
بەهاوسەرگیرییەكە رازیبووم.
چەند ساڵێكی دوات��ر ،دواج��ار بڕیارمدا هاوسەرگیری لەگەڵ كوڕێك
لەتەمەنی خۆمدا بكەم ،چەندین ساڵ بوو خێزانەكەی هاوڕێی دایكوباوكم
بوون .ناتوانم ناوی ئەو كوڕەتان پێبڵێم ،لەبەرئەوەی ئەویشو خێزانەكەشی
دەخاتە مەترسییەوە ،بەاڵم دەتوانم بڵێم ،كە زۆربەی ژیانی وەك پەنابەر لە
ئێران بەسەربردبوو ،لەودەمەی من لە پاكستان بووم .یەكەمجار لەكۆنگرەیەكی
رۆژنامەوانی لەساڵی 2004دا چاومان بەیەك كەوت ،ئەوكات لەزانكۆی كابول
خوێندكار بوو .دەمزانی دایكی (باوكی دەمێك بوو كۆچی دوایی كردبوو)،
لەالی دایكو باوكم داخوازی كردبووم ،بەاڵم دایكوباوكم دەیانزانی نابەدڵ بووم
هاوسەرگیری بكەم ،بەهۆی خۆتەرخانكردنم بۆ كاری كۆمەاڵیەتیو سیاسی.
دواترو هەر لەو ساڵەدا لەگەڵ هاوسەری دواڕۆژم لە فەرەح ،پێكەوە
دانیشتین بۆ تاوتوێكردنی بارودۆخی یەكرت ،بێگومان شتێكی زۆر نائاساییە
كچ و كوڕ پێكەوە باسی چۆنییەتی هاوسەرگیرییان بكەن .دەمزانی هەمان
هەڵوێستی منی هەبوو بۆ بەدیهێنانی دادپەروەری كۆمەاڵیەتیو كاركردن بۆ
ژنانو هەموو ئەفغانییەكان ،بەاڵم دەمویست دڵنیاببمەوە ،كە تێبگات ژیامنان
پێكەوە سەخت دەبێتو لەهاوسەرگیرییە نەریتباوەكان جیاواز دەبێت.
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پێموت« ،دەزانی ژیانم چۆنە ،رەنگە لەهەر كاتێكدا بكوژرێم .ئەگەر
هاوسەرگیریامن ئەنجامدا ،رێدەدەیت پابەندبونم بەكاری سیاسیەوەو كاری
لەبەرترینم بێت؟»
لەوەاڵمدا وتی« ،بەڵێ مەالالی ،بێگومان .لەژیانت تێدەگەم .من لەتۆ
باشرتنیم .هەرچییەكت بەسەر بێت ،ئامادەم خۆم لەقەرەی هەمان مەترسی
بدەم».
وتم «موبارەك بێت!» وشەیەكە بۆ ئەو پەڕی خۆشی بەكاردێت لەزمانی
فارسیداو بەواتای «پیرۆزە» دێت .ئێمەی ئەفغانی لەكاتی یادی لەدایكبوونو
هاوسەرگیریو رۆژە پشووەكانی وەك جەژنو سەری ساڵو بۆنە خۆشەكان،
پیرۆزبایی لەیەكرتی دەكەین ،ئ��ەوەش رێگەیەكە بۆ گۆڕینەوەی حەزو
خۆزگەكامنان بۆ دواڕۆژ .هەمیشە كاتێك دایكوباوكی كچ داخوازی ماڵی كوڕە
پەسەنددەكەن دەڵێن «پیرۆزە» ،بەاڵم لەو هاوسەرگیریەدا دەبوایەیە خۆم
وابڵێم.
دوای ئەو گفتوگۆیە بە باوكمم وت ،ئێستا دەتوانێت قسە لەگەڵ
داواكارەكەم بكات .وەك نواندنی رێز بۆ دایكوباوكم ئەو پرۆسە نەریتباوەی
مابوو ئەنجاممدا ،بۆ تەواوكردنی مارەبڕینو هاوسەرگیریی .هەموو ئەندامانی
خێزانەكەم بەو هاوسەرگیرییە دڵخۆشبوون ،بڕیارماندا ئاهەنگێكی مارەبڕینی
سادەو كورتخایەن سازبكەین .دەزگیرانەكەم رۆشت بۆ پارێزگای فەرەح،
بۆئەوەی دایكی بهێنێت بۆ ئاهەنگەكە ،بەاڵم لەو كاتەی ئەو لەوێ نەبوو،
پێمڕاگەیەنرا رۆژی دواتر لە كابول كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دەبەسرتێت ،من
پێشرت بڕیارمدابوو تێیدا بەشداربم  ،لەبەرئەوە دەبوایە دەستبەجێ بڕۆشتامیە.
پێموابوو دەكرا ئاهەنگی مارەبڕینەكە بەبێ منیش ئەنجامبدرێت ،سەرەنجام
كاغەزێكم بۆ دەزگیرانەكەم نوسیو تێدا پیرۆزبایی مارەبڕینەكەم لێكرد ،داوای
لێبوردنیشم لێكرد لەوەی كە ناتوانم ئامادەی بۆنەكە بم .بوركایەكی شینم
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پۆشیو لەگەڵ دوو پشتیوانكاری تر بەئۆتۆمبێل بەرەو كابول بەڕێكەوتین .كاتێك
ئەو گەڕابووەوەو كاغەزەكەی بۆ دایكی خوێندبووەوە ،دایكی دەستی كردبوو
بەگریان ،چونكە نەیدەتوانی من ببینێت .هەر لەسەرەتادا بۆی دەركەوتبوو كە
من بوكێكی كۆنباو نابم.
پێش هەموو شتێك تەمەنم بیستو شەش ساڵ بوو ،ئەمەش زۆر لەسەروو
تەمەنی هاوسەرگیرییەوەیە لە ئەفغانستان .لەگەڵ ئەوەی هیواداربووم
ئاهەنگەكە ببێتە رۆژێكی زۆر تایبەت بۆ خێزانەكامنان ،بەاڵم هیچ زیادە
خەرجییەكم نەدەویست .لە ئەفغانستان دابونەریت وایە دەبێت ماڵی زاوا
زێڕو زیوی گرانبەها بۆ بوكەكەیان بكڕن .نەمانهێشت ماڵی هاوسەرەكەم هیچ
شتێك بكڕن .پێیانخۆش نەبوو ،بەاڵم ئێمە پێداگریامن كرد ،نابێت پارە لەشتی
زیادەو گرانبەهادا خەرجبكەن.
شتی مادی بەالمەوە گرنگ نییە  .هەمیشە هانی كچان دەدەم ،پارەی
زۆر لە جلوبەرگو زێڕو زیودا خەرجنەكەن .زۆرجار لە ئەفغانستان روودەدات
خێزانە كەمدەرامەتەكان كاتێك هاوسەر بۆ كوڕەكانیان دەهێنن تووشی قەرزێكی
زۆر دەبن .جیاواز لەدابونەریتی پاكستانو هیندستان ،لە ئەفغانستان دەبێت
خانەوادەی زاوا پارەی هاوسەرگیرییەكە بدەن .لەوانەیە تێچوونی ئێجگار زۆر بێت،
ئەو جوتیارەی ساڵی  300دۆالری دەستدەكەوێت ،رەنگە لەهاوسەرگیرییەكدا
دووهەزار دۆالر خەرج بكات ،بەكڕینی دیاری گرانبەها بۆ خانەوادەی بوكەكە.
لە كابول ،رەنگە خێزانێكی ئاست ناوەند ،نزیكەی  15هەزار دۆالر ،یان زیاتریش
خەرجبكات .هەندێك جار لەو ناوچانەی رووەكی خەشخاشی تێدا دەچێرنێت،
جوتیارە هەژارەكان ناچاردەكرێن دەست لەكچەكانیان هەڵگرنو لەبەرامبەر
پێدانەوەی قەرزی قاچاخچیانی مادە هۆشبەرەكان .ئەو كچانەی لەبەرامبەر ئەو
قەرزانەدا دەدرێن ،تیایاندایە تەمەنی تەنها دە ساڵە .ویستم بەهاوسەرگیرییەكەم
ئەوە پیشانبدەم كە كچان كااڵ نین تا بفرۆرشێن ،زێڕو زیوو پۆشاكی گرانبەها
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خۆشبەختی بۆ مرۆڤ مەیسەرناكەن .ئەوەی خۆشبەختی بەرجەستە دەكات
خوێندنە ،پێویستە پارەو پول لەم بوارەدا خەرجبكرێت.
بڕیارماندا 10ی مارسی  ،2005ئاهەنگی گواستنەوە بێت .رۆژێك پێش ئەوە
گردبوونەوەیەكی گەورە بۆ بۆنەی رۆژی جیهانی ژنان رێكخرابوو (هەرچەندە
رۆژی جیهانی ژنان 8ی مارسە ،بەاڵم بەهۆی باران بارینەوە بۆنەكە دواخرابوو
بۆ 9ی مارس) .رێكخەرانی بۆنەكە لەپێش بینای هەتیوخانەكەمان خێمەیەكی
گەورەو هەندێك كورسیو چەند بڵندگۆیەكیان دانابوو .لەهەموو الیەكەوە
خەڵكی روویاندەكردە فەرەح بۆ بەشداریكردنو گوێگرتن بۆ وتارەكانو
تەماشاكردنی چاالكییەكانی وتنی رسودی نیشتیامنپەروەریو خوێندنەوەی
شیعرو منایشكردنی درامایەك لەسەر سەكۆكە ،بۆ خستنەڕووی توندوتیژی
دژی ژنان .وەك میوانو وتاربێژی سەرەكی بانگهێشتكرابوومو رێزم لێرنابوو.
الیەنگرەكانم داوایان لەڕێكخەرانی ئەو بۆنەیە كرد ،ئەگەر بكرێت رۆژی دواتر
خێمەكە النەبەن ،بۆ ئەوەی بۆ ئاهەنگی هاوسەرگیرییەكەمان بەكاریبهێنین،
ئەوانیش بەخۆشحاڵیەوە رەزامەندییان پیشاندا .ل��ەدوا ساتی بەرنامەی
بۆنەكەدا ،یەكێك لەڕێكخەران ئاگادارییەكی تایبەتی راگەیاند :سبەینێ مەالالی
جۆیا ئاهەنگی هاوسەرگیری دەگێڕێت ،هاتن بۆ هەموانە .ئەوە كارێكی باش
بوو بۆ باڵوكردنەوەی هەواڵەكە ،چونكە كارتی بانگێشتنامەمان چاپ نەكردبوو.
بەهۆی بەكارهێنانی ئەو خێمەیەوە ،خەرجیەكی ترمان بۆ گەڕایەوە ،ئەو بڕە
پارەیەش دەكرا بۆ پرۆژەكانی رێكخراوی ( )OPAWCبەكاربهێنین.
رۆژی دواترو لەو كاتەی خۆمان بۆ گێڕانی ئاهەنگەكە ئامادەدەكرد،
دەستەی پاسەوانەكانم هێڵێكی پارێزگاریان بەدەوری خێمەكەدا دانا .سەدان
كەس بە دراوسێ ،خێزانەكەم ،خوێندكارانی پێشوم ،هاوڕێیانو ژمارەیەكیش
لەگوندە دوورەدەستەكانەوە هاتن ،بۆ پیرۆزباییكردن لەهاوسەرگیریەكەمان.
پاسەوانەكانم دەب��وو رێوشوێنی ئاسایشی توند بگرنەبەر بۆ رێگریكردن
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لەدوژمنەكانم ،لەقۆستنەوەی ئ��ەو بۆنەیە بۆ پ��ەالم��اردان��م .لەڕاستیدا
یادەوەرییەكی ناخۆشی ئەو رۆژە ئەوە بوو ،كە خەڵكی نەیاندەتوانی راستەوخۆ
دیارییەكانیانم بدەنە دەست ،لەپێشدا دەبوو بپشكرنێن بۆ بۆمبو تەقەمەنی.
لەگەڵ ئ��ەوەی دەستكەوتنی گوڵی رسوشتی لە ف��ەرەح ئاستەم بوو،
بەتایبەت لەكۆتایی زستاندا ،بەاڵم بەهەر رێگەیەك بێت كەمێك لەمیوانەكانم
توانیبوویان چەپكە گول ێ تەڕو تازەم بۆ بهێنن .زۆرێكی دیكە گولێ قەشەنگی
دەستكردیان هێنابوو .لەبەر هۆكاری ئەمنی دەبوایەیە پاسەوانەكانم هەموو
دیارییەكان بگەڕێن ،نەوەك تەقەمەنییان تیادابێت .هەموان ئەوەمان لەیادە
راجیڤ گاندی سەرۆك وەزیرانی هیندستان ،بەهۆی خۆكوژێكەوە كوژرا،
كە تاجەگوڵینەی پڕ لەتەقەمەنی پێشكەشكرد .زۆر دڵتەنگ بووم گوڵەكانم
بەدەست نەدەگەشت ،بەاڵم هیچ بژاردەیەكی دیكەم نەبوو .لەكۆتایدا
خەرمانێك گوڵی رەنگاوڕەنگامن كۆكردەوە ،لەبەرئەوە رامانگەیاند كێ گوڵی
پێویست بوو بۆ هەر بۆنەیەك ،دەتوان ێ هەندێك گوڵ بۆخۆی ببات .منداڵی
بچوك رایانكردو وتیان «گوڵی بەالش!» بۆ چەند رۆژێك ژنو منداڵ دەهاتنو
گوڵیان دەبرد ،تەنانەت هەندێكیان نوكتەیان دەكرد ،كە دوكانێكی گوڵفرۆشی
بكەمەوە ،تا پارە پەیدابكەم لەجیاتی ئەوەی بیانبەخشم! ،بەاڵم من حەزمدەكرد
هەموو الیەك لەو خۆشیو شادییەدا بەشداربن.
هەندێك لەو میوانانەی ئامادەی ئاهەنگی گواستنەوەم بوون ،دیاری زۆر
گرانبەهای زێڕو زیوو شتە بەنرخی تریان هێنابوو ،كە من پێمخۆش نەبوو.
بڕیارماندا ئەو دیارییانە ببەخشینە رێكخراوی ( )OPAWCوەك یارمەتییەكی
دارایی بۆ نۆڕینگەی هاموون ،هەروەها بەهۆی نەپۆشینی عەزی درەوشاوەی
بوكێنیو سەرپۆشی گرانبەهاو خشڵو زێ��ڕەوە نەریتێكی دیكەم شكاند.
هەرچەندە خانەوادەی هاوسەرەكەم دەیانویست ئەو شتانەم بۆ بكڕن ،بەاڵم
من رەمتكردەوەو پێموتن« ،پێویست ناكات ،سوپاس» .تەنانەت سەریانسوڕمابوو
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لەوەی كە جلوبەرگی تازەشم بۆ ئاهەنگی گواستنەوەكەم نەكڕیبوو .دەستێك
جلی سادەی شینی كاڵی ستایلی ئەفغانیم لەبەركردبوو .ئەمەش هەندێك
لەمیوانەكانی تاساندبوو .دوو پیاو لەهاوسەرەكەم نزیكببوونەوەو لێیان
پرسیبوو« ،بوك لەكوێیە؟» منیش لەبەردەمیاندا دانیشتبووم .دواتر هەموو
الیەك بەو رووداوە كەوتنە قاقای پێكەنین.
لەبری ئامادەكردنی نان ،گۆشت ،برنجو چەند جۆر خواردنی تر ،كە شتێكی
باوە ،ئێمە تەنها شەربەت و كێكامن پێشكەش بەئامادەبووان كرد .لەگەڵ ئەو
هەموو سادەكارییەدا ،هەموو الیەك كاتێكی خۆشیان بەسەردەبرد .دوو تیپی
ناوداری گۆرانیبێژی ئاهەنگ لە فەرەح (یەكێكیان ژن بوو ،ئەوی دیكەشیان
پیاو بوو) ،هاتن بۆ ئاهەنگەكەم و بەبێ بەرامبەر بۆنەكەیان رازاندەوە ،وەك
ئاماژەیەك بۆ پیشاندانی پشتیوانیان لە كارەكانم.
پالنێكم دانا وتارێك بدەمو تێیدا بۆ هەموو الیەكی روونبكەمەوە ،بۆچی
ئاهەنگێكی هێندە سادەمان سازكردووە ،بەاڵم دایكم رازی نەبوو ،وتی
ئەمە لەگەڵ دابونەریتی ئەفغانستاندا یەكناگرێتەوە .وتی هەموو شتەكانی
ئاهەنگەكە بەحەز و خۆزگەی من بووە ،لەبەرئەوە دەبوایە گوێی بۆ بگرمو
لەو الیەنەوە لەنەریت النەدەم :ناكرێت بووك لەئاهەنگی گواستنەوەی خۆیدا
وتار پێشكەشبكات!
داواك��ەی دایكم پەسەندكرد ،بەاڵم چەند تێبینیو سەرنجێكم نوسیو
گەیاندمە دەستی یاریدەدەرەكانم لەنۆڕینگەكەدا ،تا بۆ میوانەكانی بخوێننەوە.
ئەو نوسینە ئاماژەی بۆ ئەنجامدانی منونەیەك دەكرد ،كە دەشێت ئاهەنگێكی
خۆش بگێڕیت بە بێ ئەوەی پارەیەكی زۆر بەفیڕۆ بدەیت و توشی قەرزاری
ببیت .بۆ چەند مانگێك ئاهەنگەكە ببووە باسی گەرموگوڕی نێو ماڵەكانو
دامودەزگاكان لە فەرەح ،هەندێك كەس وەك مۆدێلی تێكشكاندنی دابونەریتە
زەرەرمەندەكان لێیاندەڕوانی.
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دوای ئاهەنگی گواستنەوە ،كامتان بۆ بەسەربردنی مانگی هەنگوینی نەبوو.
رۆژانە دەیان كەس سەردانیان دەك��ردم ،بەاڵم هاوسەرەكەم تا ماوەیەك لە
فەرەح لەگەڵمدا مایەوە و لەزۆربەی دیدارەكامندا لەگەڵ خەڵك ئامادە دەبوو.
بەختەوەرم ،كە هاوسەرگیریم لەگەڵ پیاوێكی هێندە میهرەبان و تێگەیشتودا
ئەنجامدا .خۆیو خانەوادەكەشی بەردەوام پشتیوانیم دەكەن ،بێدەربەست
لەوەی كارێكی سەختە .ناتوانین بەشێوەیەكی بەردەوام لەگەڵ یەكرتدا بین.
كاتێك دەچمە كابول ،دەبێت بەردەوامی لەم ماڵ بۆ ئەو ماڵی الیەنگرەكانم
هاتوچۆ بكەم ،تا دوژمنەكانم دەستیان پێمنەگات .هاوسەرەكەم ناتوانێت
هاوسەرگیرییەكەمان بە هاوپیشەكانی  ،تەنانەت هەندێك لەهاوڕێكانیشی بڵێت.
هەندێكجار بەگوێی خۆی بیستبووی خەڵكی رەخنەیان لێگرتبووم ،بەاڵم لەبەر
سەالمەتی خۆی ،منیش پێویستە خۆی رابگرێت و بەشێوەیەك وەاڵمنەداتەوە كە
خەڵكی گومانی لێبكەن ،كە هاوسەرگیری لەگەڵ مەالالی جۆیادا كردووە.
لەبەر ئاستی بەرزی كاری سیاسیم )OPAWC( ،رووب��ەڕوی چەندین
گیرو گرفت دەب��ووەوە .رێكخراوەكە وەك رێكخراوێكی ناحكومی جۆیا
ئاماژەی بۆ دەكرا ،لەبەرئەوە زۆربەی كۆمەك بەخشەكان رەتیانكردەوە ،چیرت
پارە بۆ پرۆژەكان دابینبكەن .دەزگای هەواڵگری ئەفغانستان هەڵیاندەكوتایە
سەر ئۆفیسو ماڵی كارمەندەكانی ،بەوپێیەی ئەو دەزگایە هێشتا لەدەست
هاوپەیامنێتی باكوردایە .چەندجارێك كارمەندەكان لەالیەن ئەو دەزگایەوە
دەستبەسەر كراون و لێپێچینەوەیان لەگەڵدا كراوە ،داوایان لێكراوە دەربارەی
جۆیا زانیارییان پێبدەن .دەیانویست ناوی هاوكارەكانی جۆیا بزانن و بزانن
بۆچی وازناهێنێت لەڕەخنگرتنی سەردەستەی میلیشیاكانو حكومەت .ئەم
هەراسانكردنە رۆژانە درێژەی هەیە.
بە داخ���ەوە ماوەیەكی ك��ەم پێش هەڵمەتی ه��ەڵ��ب��ژاردن ،دەبوایە
هەتیوخانەكە لە فەرەح دابخەین .بەشێوەیەكی سەرەكی پشتامن بە هاوكاری
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چەند بەخشەرێكی ئەفغانیو كۆمەكی دەرەوە بەستبوو ،بەاڵم چیدی ئەو
كۆمەكانە بەشی بەڕێوەبردنی هەتیوخانەكەی نەدەكرد .ئەو رۆژە بۆ من و
هەموو هاوپیشەكانیشم ئێجگار ناخۆش بوو .ماڵئاوایی كردن لەو مندااڵنە گەلێ
دژوار بوو .زۆریان گەڕانەوە نێو خێزانەكانیان ،هەرچەند هێند كەمدەرامەت
بوون ،كە نەیاندەتوانی منداڵەكانیان بنێرنە بەر خوێندن.
یەكێك لەهیواكانم بۆ بوونە ئەندام پەرلەمان ،پەیداكردنی فەند بوو بۆ ئەو
پڕۆژانەی زۆر پێویست بوون ،وەك ئەو هەتیوخانەیە .پارێزگا دوورەدەستەكانی
وەك فەرەح كاری بۆ نەدەكراو هەمیشە فەرامۆشكراو بوون .لەڕاستیدا بە هۆی
دەسەاڵتی زاڵی سەردەستەی میلیشیاكان و گەندەڵی بەرباڵو لەحكومەتدا،
پرۆژە خزمەتگوزارییە كەمەكانی وەك هەتیوخانەكەی ئێمە ،هەرگیز كۆمەكی
پێنەدەگەشت .زۆربەی رێكخراوە نێودەوڵەتییەكان ،مەرج دادەنێن بۆ ئەو بڕە
پارەیەی دەیبەخشن ،ئەویش بۆ كۆنرتۆڵكردنی الیەنی وەرگرە ،كۆمەكی ئەو
پڕۆژانەش ناكەن ،كە لەالیەن رەخنەگرانی سەردەستەی میلیشیاكان ،حكومەتی
ئەفغانستانو داگیركەری بێگانەوە بەڕێوەدەبرێن.
گەلێ پارتی سیاسی لە ئەفغانستان بوونیان هەیە ،بەاڵم من الیەنگری
هیچیان نیم .هەمیشە هەوڵمداوە لەڕووی سیاسییەوە سەربەخۆ مبێنمەوە،
چونكە لەو بڕوایەدام ،كە هەڵگرتنی پێناسی ئەندامێتی هێندەی ئەو بیرو
بۆچونانە بەئەرزش نین ،كە لە دڵو مێشكامندا هەڵامنگرتوون .وەك كەسێكی
سەربەخۆ ،بڕواموایە بەباشرتین شێوە توانیومە نوێنەرایەتی هەموو گەلی
ئەفغانی بكەم و دەنگییان بگەیەنم ،بەاڵم بە بێ پشتیوانی پارتی سیاسیش
دەبوایە هەڵمەتی بانگەشەم لەبناغەوە بونیادبنێم.
هەرچەند زۆرێ��ك لەكاندیدەكان پارەیەكی بێشوماریان لەهەڵمەتی
بانگەشەدا خەرجكرد ،من هیچ پارەیەكم خەرج نەكرد ،زۆربەی بانگەشە بۆ من
لەالیەن الیەنگرە خۆبەخشەكانەوە بەڕێوەدەبرا.
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لەبەرئەوەی هەڕەشەی كوشتنم لەسەر ب��وو ،هاوزەمان توندوتیژی
لەپارێزگاكەدا لەپێش هەڵبژاردن هەڵكشانی بەخۆوە دیبوو ،ئامادەبوونم
لەزۆربەی هەڵمەتەكانی بانگەشەكردندا مایەی مەترسی بوو .نەمدەتوانی بۆ
هیچ شوێنێكی دەرەوەی فەرەح بڕۆم ،زۆربەی كات دەبوایە لەپشت دیوارە
خشتەكانی ئۆفیسەكامنان مبێنمەوە ،ئەمەش بەالمەوە بەوێنەی ئەشكەنجەدان
بەئازار بوو.
لەماوەی كامپینەكەدا خەڵكی بەلێشاو دەهاتنە ئۆفیسەكەمو پرسیاریان
دەكرد ،پشتیوانی خۆیان دەردەبڕی .زۆرێك لەڕیش سپییەكان پێیانرادەگەیاندم،
كە تەواوی گوندەكەیان دەنگمپێدەدەن .هەندێك لەالیەنگرانم لە ئاهەنگی
هاوسەرگیرییاندا ،یان لەكۆبوونەوەكاندا وتارەكانی منیان بەڤیدیۆ بۆ
ئامادەبووان منایشدەكرد ،بەوپێیەی لەبەر هۆكاری ئەمنی نەمدەتوانی سەردانی
ئەو شوێنانە بكەم .لەشاری فەرەح هەندێك الیەنگر بانگهێشتیان دەكردم بۆ
ئاهەنگ و بۆنەكانیان تا وتار پێشكەشبكەم .دوكاندارێك خەڵكی كۆكردبووەوەو
بۆ كردنەوەی دوكانەكەی بانگهێشتی كردم ،تا لەوێ وتارێك پێشكەش بكەم.
بۆ باڵوكردنەوەی پەیامەكانم لەسەر كاسێت ،لێدوانی كورتم تۆماردەكرد،
زۆرێك لەخۆبەخشەكانیش ژیانی خۆیان دەخستە مەترسییەوە بۆ گەیاندنی
ئەو كاسێتانە بە هەموو بەشەكانی پارێزگای فەرەح ،پاشان لەگوندە دوور
دەستەكاندا خەڵكیان كۆدەكردەوەو كاسێتەكانیان بۆ لێدەدان تا گوێبیستی
پەیامەكەم بن .كەمێك لەالیەنگرەكان راستەوخۆ لەسەر تەلەفونەكانیان پەیامیان
لێوەردەگرتمو تۆماریاندەكرد ،پاشان لەناوچەكانی خۆیاندا بانگەشەیان بۆ
دەكرد .هەندێك لەو خۆبەخشانە لێدانیان خواردبوو كاتێك ناحەزان زانیبوویان
بانگەشە بۆ من دەكەن.
ژمارەیەكی زۆری ئەو پەیامبەرانە لەژێر تەمەنی  18ساڵیەوە بوون،
پێیاندەوتم تاكە ئاواتیان ئەوەیە تەمەنیان بۆ دەنگدان بشیایە تا خۆیان
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دەنگیان بۆ بدابام .مندااڵنو نەوجەوانان الیەنی پشتیوانكاری بەجۆشو
خرۆشی من بوون .زۆرێكیان هەوڵیاندەدا دایكوباوكیان رازیبكەن لەجیاتی
كاندیدە ئوسوڵگەراكان الیەنگری من بكەن .كچێك بۆی گێڕامەوە باوكی
پشتیوانی لەكاندیدێكی ئوسوڵگەرا دەك��رد ،بەجۆرێك وێنەی ئەو پیاوەی
بەدەوری ماڵەكەیاندا هەڵواسیبوو ،بەاڵم كچەكە بەشانازییەوە گێڕایەوە ،كە
وێنەكەی لێكردبوویەوەو پۆستەری منی لە شوێنیدا داكوتیبوو .لە ئەفغانستان
وتەیەكامن هەیە دەڵێت ،راستی لە منداڵ بپرسە.
هەوادارانی هەرە بەگوڕو تینم توێژی گەنجانن ،جا لەواڵتەكەی خۆم بێت،
یاخود لەو شوێنانەی ئەفغانییە پەرتەوازەكانی تێدا دەبینم .رەنگە ئەمە راسترت
بێت بۆ ئەو ئەفغانییانەی ل��ەدەرەوەی واڵتن ،ئەمەش هێامیەكی ئەرێنییە.
ئەگەر ئەفغانستان وەك واڵتێكی سەربەخۆو دیموكرات خەریك بێت بكەوێتە
سەرپێی خۆی ،ئەوا پێویستی بەبەشداری زۆرێك لەوانەیە ،كە لەئێستادا
لەڕۆژئاوا گوزەران دەكەن .لەگەڵ ئەوەشدا پێویستی بەگەڕانەوەی ئەو چوار
ملیۆن پەنابەرە ئەفغانییە هەیە ،كە هێشتا لە ئێران ،پاكستانو واڵتانی تری
دراوسێ دەژینو زۆرینەشیان كەسانی گەنجی خوێن گەرمن .لەم دواییانەدا
پاكستان بەزۆرەملێی هەندێك كامپی پەنابەرە ئەفغانییەكانی داخست ،بەاڵم
زۆرێكیان شوێنێكی سەالمەتیان نییە ،تا بۆی بگەڕێنەوەو تێیدا نیشتەجێنب.
زۆرێكیان پێیان باشە بچنە كابول ،لەبەرئەوەی باری ئەمنی كەمێك باشرتە.
لەمڕۆدا ئەوەش یەكێكە لەهۆكارەكانی تەقینەوەی رێژەی دانیشتوان ،هەروەك
بەهۆی ئاوارەی ناوخۆوە ئێجگار روو لە قەرەباڵغیو زیاد بوونە.
لەبەر كەمبوونەوەی تەمەنی ژیان لەالیەك ،كوژرانی هەموو ئەوانەی
لەجەنگەكاندا بوونە قوربانی لەالیەكی تر ،لەنێو دانیشتوانی ئەفغانستاندا
رێژەی گەنج بەبەرزترین ئاست تۆماركراوە لەچاو جیهاندا ،هەروەها لەبەر
بارودۆخی تراژیدی واڵتەكەمان ،گەنجانی ئەفغانستان زۆر لە باسوخواسی
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سیاسەتەوە گالون .بێگومان ئەمە بۆ خوشكو برا گەنجەكانیشم دروستە.
جارێكیان برا هەشت ساڵەكەم لەماڵی پاسەوانەكانم بوو ،تێبینی ئەوەی كردبوو
یەكێك لەپاسەوانەكان كاڵوێكی لەسەركردبوو ،كە وێنەی ئەحمەد شا مەسعودی
پێوەبوو ،یەكێك بوو لەو تاوانكارانەی لەكاتی شەڕی ناوخۆدا زیانو زەرەرێكی
زۆری بەواڵتەكەمان گەیاند.
برا بچوكەكەم لێی پرسیبوو« ،بۆچی كاڵوی ئەو تاوانكارە لەسەر دەكەیت؟
ئەگەر ماالالی ئەوە ببینێت ،زۆر توڕە دەبێت!»
لەڕاستیدا ئەو پاسەوانەم گوێی پێنەدابوو چی لەسەر كاڵوەكەی كێرشابوو،
هەر پێیخۆش بوو لەسەری بكات .كاتێك براكەم ئەو قسەیەی پێوتبوو،
پاسەوانەكە وێنەكەی بەمقەسەت لێكردبوەوە ،ئێستاش برادەرەكانی لەسەر
ئەو كارە گاڵتەی پێدەكەن .حەزدەكەن بەبیریبهێننەوە ،كە چۆن منداڵێك
پێیوتووە ئەو كاڵوەی لەسەریكردووە ،هەاڵوێری ئاراستەی كاری سیاسییەتی.
زۆرێك لەو مندااڵنەی دەیانناسم زۆر بەشوێن سیاسەتەوەن .بیرمە جارێكیان
لەماڵی الیەنگرێكم بووم ،تەماشای تەلەفزیۆمنان دەكرد ،كوڕێكی بچوكی
خاوەن ماڵەكە دركی بەوەكرد كە لەڕاپۆرتێكدا قسەكانم كورتكرابوونەوەو
بەشێكی گرنگی پەیامەكەم البرابوو .هەركات خەڵك نەختێك هۆشیاربوون،
ئیدی دەتوانن راستی لەدرۆ جیابكەنەوە .هیوادارم هەڵبژاردنم وەك ئەندام
پەرلەمانێك ،گەنجو ژنێكی قسەلەڕوو ،كەمێك یارمەتیدەر بووبێت بۆ هاندانو
گوڕوتین بەخشین بە نەوەی داهاتوو.
جارێك لەگەڵ چەند هاوڕێیەك بووم ،لەكوڕە بچوكەكەمیان پرسی ،كاتێك
گەورە بوو حەز دەكات ببێت بەچی .یەكسەر وەاڵمیدایەوەو وتی« ،سەرۆكی
ئەمەریكا».
دایكی لێی پرسی« ،بۆچی سەرۆكی ئەمەریكا؟»
«لەبەرئەوەی ئەو كاتە مەالالی جۆیا لەجێی خۆم دادەنێم و دەیكەمە
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س��ەرۆك ،بۆ ئەوەی هەموو شتێك لە ئەمەریكا چارەسەر بكات ،هەركات
ئەمەریكا چارەسەركرا ،بێگومان ئەفغانستانیش دۆخی باش دەبێت».
مندااڵنیش ئەو خەیاڵو لێكدانەوە روونو ئاشكرایانەیان هەیە .هێشتاش
زۆرێك لەو مندااڵنە دەبینم ،كە لە هەتیوخانەكە بوون .هەركات بۆمكرا
سەردانی فەرەح بكەم ،هەمیشە ئ��ەوانو خێزانەكانیان یەكەم كەسن ،كە
سەردانم دەكەن .كچێك هەیە بەناوی رەحیمە ،خاوەن پێداویستی تایبەتە و
ناتوانێت بڕواتو بە باشی قاچ ناگرێت ،بەم هۆیەوە لەژیانیدا زۆر بەدەست
مامەڵەی نایەكسانەوە ئازاری چەشتووە .ئەو پێیوتم خۆشرتین كاتی ژیانی ئەو
سااڵنە بوون ،كە لەهەتیوخانەكەدا لەگەڵ ئێمەو منداڵەكانی دیكە بەسەری
بردبوو ،چوون هەموویان بەیەكسانی مامەڵەیان لەگەڵ دەكرا .كاتێك دەچمە
ف��ەرەح ،هەمیشە هەوڵدەدەم سەردانی بكەمو دی��اری بۆ ببەم ،وەختێك
پێكەوەین چێژ لەو كاتە دەبەم .مندااڵنی هەتیوخانەكە خۆشییەكی زۆریان
پێبەخشیم ،بەاڵم هەندێكجاریش چەند بیرەوەرییەكی ناخۆشو خەفەتبارم
هەن لەمێشكو دڵامندا ماونو سەرهەڵدەدەنەوە .ئەو شتانەی بۆی دەگرین،
هەرگیز لەبیرمان ناچنەوە ،بەاڵم ئەو شتانەی بۆی پێدەكەنین ،زۆر بەخێرایی
لەیادیاندەكەین.
كاتێك منداڵبووم چاونەترسی منداڵە فەلەستینییەكان گوڕوتینیان
پێدەبەخشیم ،كە لەبەرامبەر داگیركردنی خاكەكەیاندا بەرگرییان دەكرد.
بەباوكم دەوت دەمەوێت وەك ئەو مندااڵنەم لێبێت ،كە بەدەستی بەتاڵ دژی
سەرباز و تانك لەپێناو نیشتیامنەكەیاندا دەجەنگن .ئێستا لەو بڕوایەدام ئەمڕۆ
لەئەفغانستان هەموو نەوەكامنان نەبەردانە خەبات بۆ واڵتەكەیان دەكەن.
منداڵ راستو چەوت لەیەكرتجیادەكاتەوە ،ئارامیان لێدەبڕێت ،ئەگەر
ببینن خێزانەكەیان لەئازارو ناڕەحەتیدان .شتێكی ئاساییە مندااڵن بیانەوێت
بەگژ دوژمنانی ئەفغانستاندا بچنەوە ،ئەو دوژمنانەی رێگریامن لێدەكەن
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لەبەدەستهێنانی دیموكراسی راستەقینەو مافی چ��ارەی خۆنوسیندا .ئەو
ئەفغانیانەی لەتەمەنی مندانو گەنجرتن ،تەنها مانای جەنگ دەزانن .هەرگیز
لەژیامناندا خۆشیو ئاشتیامن نەبینیوە ،بەاڵم هێشتا سورین لەپێناو دواڕۆژێكی
باشرتدا خەبات بكەین.
بەداخەوە هەندێك لەنەوەكانی پێشوو بێزاربوونو دەستیان لەگریامنەی
گۆڕانكاری راستەقینە هەڵگرتووە ،یاخود پێمدەڵێن هەستیان بۆ پەیامەكانم
دەجوڵێت ،سەرباری ئەم قسانە ،هەوڵیشدەدەن رازیمبكەن رەخنەكانم
كەمبكەمەوە.
هەندێكجار وەك منداڵێك قسەم لەگەڵ دەكەن« :كچەكەم ،تێدەگەی چی
دەڵێیت ،بەاڵم باشرت دەبوو ئەگەر هێندە راشكاوانە قسەت نەكردایە».
بەردەوام دەڵێن ،كە تەنها خەمی سەالمەتی منیانە« :لەبەر خاتری خۆت،
پێویستە بەنەرمی پەیامەكانت بگەیەنیت».
بێگومان من نامەوێت ئەو كارەبكەم .من دەنگدانەوەی هەستی ئەو
الیەنگرانەم ،كە رقیان لەسەردەستەی میلیشیاكانە .زۆرێكیان پێیانراگەیاندوم
تەنانەت ئەگەر ئاگر لەو كەسانەش بەربدەیت ،خۆڵەمێشەكەیان خاكی
واڵتەكەمان پیسدەكەن.
ئەو جۆرە پشتیوانییەی لەخەڵكی ئاسایی فەرەح دەمبینی بۆ بەشداریكردنی
ژنان لەپرۆسەی سیاسیدا ،شتێكی سەرسوڕهێنەر بوو .پیاوانو ژنانیش ئەم
دروشمەیان باڵودەكردەوە «ئیرت كاتی ژنانە» ،لەبەرئەوەی بۆیان دەركەوتبوو
ئەوپیاوانەی دەسەاڵتیان گرتبووە دەست ،هیچ شتێكی باشیان پێشكەش بەگەل
نەكردبوو ،هەروەها زۆرێك لەپیاوانیش پشتیوانی خۆیان بۆ یەكسانی دەردەبڕی.
پیاوێك پێیوتم «دەمەوێت كاڵوەكەم لەسەری تۆ بكە م و منیش لەچكەكەی
تۆ لەسەر بكەم» .دەیویست بڵێت دروست نییە هەمیشە بەچاوێكی كەمرت
لەژنان بڕوانرێت .ئەو پشتیوانیو الیەنگریەی لەهەڵمەتی هەڵبژاردندا لەمن
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كرا ساغی كردەوە ،كە نایەكسانی نێوان ژنو پیاو بەشێكی هەمیشەیی نییە
لەكولتوری ئەفغانستانو دەشێت ئەو رەهەندانە بۆ باری باشرت بگۆڕدرێن.
بێگومان ژنان ئەوپەڕی الیەنگری لەخۆبوردوو بوون بەرامبەرم ،لەبەرئەوەی
راستەوخۆ باسم ل��ەدژواری ،چەرمەسەری و تێكۆشانیان دەكرد .لەهەندێك
حاڵەتدا تەنانەت كچانو ژنانی ئوسوڵگەراكانیش پشتیوانیان دەكردم ،بەاڵم زۆر
بەدەگمەن دەیانوێرا بەئاشكرا پاڵپشتیم بكەن.
دەبێت ئاماژە بۆ ئەوەش بكەم ،كە زۆربەی رابەرە ئاینییەكان لەفەرەح
پشتیوانییان كردم .لەكاتی هەڵمەتەكەدا ژمارەیەك ئیامم سەردانیان كردم تا
پێمڕابگەیەنن لەمزگەوتەكانیاندا هانی خەڵكی دەدەن ،تا دەنگم پێبدەن،
بێگومان مەالی چەند مزگەوتێكیش پڕوپاگەندەیان دژی من باڵودەكردەوە.
دوژمنەكانم هەموو رێوشوێنێكیان گرتەبەر بۆ بەرپێگرتنی هەڵبژاردنم،
باڵوكراوەیان دابەشدەكردو منیان بە»لەشفرۆش ،دژەئیسالمیو كۆمۆنیست»
ناوزەد دەكرد .لەهەموویان خراپرت نامیلكەیەك باڵوكرابوەوە وێنەی منی تێدا
دانرابوو بە بێ سەرپۆشەكەم :بەشێوەیەكی نادروست ئاماژەی بۆ ئەوە دابوو،
كە لەناو لۆیا جیرگادا گیرابێت .لەژێریەوە قسەیەكی زۆر ناشیرین نورسابوو:
«لە لۆیا جیرگادا لەچكەكەی دانا ،لەپەرلەمان پانتۆڵەكەشی دادەكەنێت».
جارێكیان ئەو تیمەی پارێزگارییان لەئاسایشی من دەكرد ،توانیان لەگوندێكی
نزیكدا بۆنەیەكم بۆ رێكبخەن .هەمیشە دەبوو خۆم لەبوركایەكی شین بپێچایەو
لەنێوان پاسەوانە پڕچەكەكاندا ،سواری ئۆتۆمبێل ببومایە بۆ سەردانیكردنی ئەو
شوێنانە .جارێكیان ستافێكی فیلم و دەرهێنەرێكی دانیامركی بەشوێنمەوە
بوون ،بەرنامەیەكی دۆكیومێنتاریان بەرهەمدەهێنا دەربارەی الیەنە گرنگو
مێژووییەكانی ژیانم بەرەو پەرلەمان .لەپێشدا ژنانی ئەم گوندە راڕاو پەشۆكاو
بوون ،بەاڵم بەباشی لەپەیامەكەم تێدەگەشنتو سەریان بۆ دەلەقاندم ،كاتێك
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پێمدەوتن بۆچی خۆم بۆ پەرلەمان هەڵبژاردووە« :بڕیارمداوە خۆم كاندید بكەم
بۆ ئاشكراكردنی دوژمنانی ئەفغانستان ،دوژمنانی دیموكراسی ئەو دوژمنانەی،
كە ناخوازن ئاشتی بەرقەرار بێت»....
كاتێك فیلمە دۆكیومێنتارییەكە بەرهەم هات ،بەرهەمهێنەری فیلمەكە ئێڤا
موالڤ ،ناوی لێنا (دوژمنانی دڵخۆشی)  .سەربەرزییەكی گەورە بوو ببمە بابەتی
فیلمێك ،كە پێموایە هەندێك الیەنو تێگەیشتنی ناوازەی لەبارەی نەهامەتی
گەلی ئەفغانستان دەخستە بەردەست .لەگەڵ وێنەگرتن راهاتبووم ،بەاڵم
شتێكی نامۆ بوو ،كە بۆ هەموو شوێنێك بەدوامەوە بوون ،تەنانەت لەماڵەوەش
وێنەیان دەگرتم .كاتێك لەحەوشەكەدا بەدەست جلەكانم دەشتو شەوان
لەبەر رووناكی چرا ،كتێبم دەخوێندەوە .دواجار لەگەڵیان راهاتم ،تەنانەت
جاری واهەبوو بیرم دەچوەوە ئەوان لەوێنو وێنەم دەگرن.
تەنانەت لەكاتی هەڵمەتەكانی بانگەشەكردندا بەردەوام ژمارەیەكی زۆر
میوانم دەهاتو داوای ئامۆژگاریان لێدەكرم ،هەڵبەتە زۆرجار دەربارەی بابەتی
تایبەتی بوو .ئەو دەستەیە لەوێ بوون بۆ وێنەگرتنی چیرۆكی كچێك بەناوی
رەهەاڵ (رەهەاڵیەكی تر) كە زۆر غەمگین بوو ،لەبەرئەوەی لەگەڕەكەكەیاندا
پیاوێكی بەتەمەنی دەسەاڵتدار دەیویست بیكات بەژنی خۆی .هەركات
رەهەاڵو هاوڕێكانی یان خوشكو براكانی بەالی ئەو پیاوەدا تێدەپەڕین ،زۆر
وشەی ناخۆشی پێدەوتنو تانەو توانجی لەكچەكە دەدا ،بەوەی چۆن دەیكاتە
ژنی خۆی .رەهەاڵ كچێكی خوێندەوار بوو ،نەیدەویست مێرد بەقاچاخچییەكی
ماددەی هۆشبەرو نەخوێندەوار بكات.
چاوم بەو پیاوە كەوتو هەوڵمدا رازی بكەم واز لەو كچە بهێنێت .لەسەرو
ئەوەشەوە ئەو زیاد لەژنێكی تری هەبوو ،پێموت دەبێت ئەو راستییەی لەیاد
بێت ،كە ئیسالم مافی بەژنانیش بەخشیوە ،بەاڵم زۆر كەللەشەق بوو ،دەیوت
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دەبێت هەر بیخوازێت ،ئەگینا لەكەسایەتی كەمدەبێتەوە و غوروری دەشكێت.
سەرەڕای ئەوەش باسی لەوە دەكرد ،كە «كولتوری ئەفغانستان» مافی دەداتێ
ئەو كچە بۆ خۆی ببات ،هەرچەندە كچەكە نەشخوازێت مێردی پێبكات.
ت و بەزۆریش بیبات ،ئەوا هیچ بەالیەوە
نەمتوانی رازی بكەم .دەیوت ئەگەر بێ 
گرنگ نییە ،ئەگەر كچەكە خۆی بسوتێنێت ،ئامادەیە قەرەبوەكەی بدات.
دوات��ر تاكە مامی رەه��ەاڵ هەوڵیدا دەستی یارمەتی بۆ كچەكە درێژ
بكاتو لەگەڵ ئەو پیاوەدا قسەبكات ،بەاڵم لەبەرامبەر هەوڵەكانیدا مامەكەی
لەناوبرا ،پاشان بەناچاری رەهەاڵو پاشاموەی خێزانەكەی هەڵهاتن بۆ ئێران بۆ
دەربازبوون لەدەستی ئەو بكوژەی دەیویست بیكاتە ژنی خۆی .لە ئەفغانستان
چەندین هاوشێوەی رەهەاڵ بوونیان هەیەو رووبەڕوی هاوسەرگیری بەزۆرو
بێخۆشەویستی دەبنەوە.
هەندێكجار ئەو فیلمسازانە وێنەی وەهایان دەگرت ،كە تەماشاكردنیان
مایەی ئازارێكی بێكۆتا بوو.
لەگەڵ نزیكبوونەوەی هەڵبژاردن ،فشاری كامپینەكە لەسەر رووم
دەردەكەوت .جارێك هاوڕێیەكی نزیك سەردانیكردم لەبارەگاكەدا تا هاوكاری
پێشكەشبكەم هێندە دڵم پڕبوو ،كە رووم لێوەردەگێڕا بۆ شاردنەوەی
فرمێسكەكانم .لەگەڵ ئ��ەوەی ب��اش نییە خاڵی الوازی��م بۆ دوژمنەكان
ئاشكرابكەم ،بەاڵم منیش مرۆڤمو هەستم هەیە .ئەستەمە هەموو كاتێك
خۆڕاگرو بەهێزبیت .هاوشێوەی هەموو كەسێك ،منیش هەست بەماندوێتی
دەكەمو هەندێكجاریش دەترسم .گرنگرتین شت ئەوەیە س��ەرەڕای بوونی
تەنگو چەڵەمە ،لەهەوڵدان نەوەستیت.
ل���ەوەش ب��گ��وزەرێ��ت چركەساتی زۆر خ��ۆشو ب��زوێ��ن��ەر ،ل��ەم��اوەی
كامپینكردنەكەدا روویاندا .ژنێكی زۆر بەتەمەنی موجاهیدینی پێشو ،ئەو كاتە
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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مینی دەچاند بۆ تەقاندنەوەی كاروانە سەربازییەكانی سۆڤیەت ،دوو رۆژ
بەپێ رێیكردبوو تا چاوی بەمن بكەوێت .دەربارەی من زۆر شتی بیستبوو،
دەیویست پێمبڵێت ،كە «من بەشێوازێكی رێكوپێكی ئیسالمیانە رەفتاردەكەمو
بەڕێزەوە مامەڵە لەگەڵ خەڵك دەكەم» .ئەم ژنە بەتەمەنە لەڕۆژی هەڵبژاردندا
گەڕابوەوە شاری فەرەحو پێكەوە رۆیشتین بۆ بنكەی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی
كاندیدەكان.
بەدرێژایی رێگاكە دەبوایە بەالی سەربازە ئەمەریكیەكان تێپەڕین ،كە
لەسەر ئۆتۆمبێلە سەربازییە زرێپۆشەكان لە حاڵەتی ئامادەبوایەشیدابوون،
تفەنگ و چەكە قورسەكانیان لەسەرپێ بوون .ژنانو پیاوان دەچوونە ژووری
جیاوە و چەك دەپشكرنان نەوەك چەكیان پێبێت .هێزەكانی ( )ISAFچاوەڕێی
روودانی توندوتیژی بوون لەالیەن تاڵیبانەوە ،بەوپێیەی سوێندیان خواردبوو
هەڵبژاردنەكان تێكبدەن.
كاغەزی دەنگدان پەڕەیەكی گەورە بوو ،ناوی  47كاندیدی لەسەر ریزكرابوو.
تەنها سیامنان ژن بووین ،لەبەرئەوەی هێشتا زۆرێك لەخەڵكی ناتوانن بخوێننەوە،
هەر كاندیدێك هێامیەكی پێدرابوو ،بۆئەوەی پێی بنارسێنەوە .هێامكەی من
خانوویەك بوو .پەنجەی دۆشاومژەمان لەمەرەكەبێكی مۆر هەڵدەكێشا وەك
ئاماژەیەك بۆ دەنگدامنان ،پاشان دەنگەكەمان دەداو كاغەزەكەمان دەكردە ناو
سندوقێكی پالستیكیی گەورەوە.
ئەو ژنە بەتەمەنە لەگەڵمدا بوو هاواری بۆ خەڵكەكە كردو وتی هیواو
ئومێدێكی زۆری هەیە ،بەاڵم لەڕووخساریدا سااڵنێكی پڕ مەراق و ئاماژەیەی
ترس دەبیرنا.
بڕواموابوو كە دەنگێكی باش بەدەستدەهێنم ،هەرچەند دوژمنەكانم
كەوتبوونە خۆ بۆ قۆرخكردنو تۆقاندنو بەگشتی تێكدانی پرۆسەی
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دەنگدانەكە .لە فەرەح چەند راپۆرتێك باڵوكرانەوە لەسەر گەندەڵیو فرتوفێڵ
لەڕۆژی دەنگداندا .بۆ منونە دەوترا پیاوێكی نابینا ویستویەتی دەنگ بۆ من
بدات ،بەاڵم فریودرابوو بەوەی ،كاندیدێكی هەڵەیان بۆ هەڵبژاردبوو.
دوای سێ هەفتە دەنگەكان جیاكرانەوەو لەڕێی رادیۆیەكی مەودا كورتەوە،
لەبارەگاكەم گوێبیستی راگەیاندنی ئەنجامەكان بووین .كورسیەكی پەرلەمانم
بۆخۆم مسۆگەركردبوو .لەپارێزگای فەرەحدا پلەی دووەمم هێنا ،لەڕووی
زۆرترین رێژەی بەدەستهێنانی دەنگەوە .دەبوومە گەنجرتین ئەندام پەرلەمانو
یەكێك لەو  249ئەندامە یاسادانەرانەی ،كە  28%یان ژن بوون.
الیەنگرەكانم لەخۆشیدا دەستیانكرد بەهاتو هاوارو باوەشیان پێدادەكردم،
ماچیاندەكردم ،بۆ پیرۆزبایی نوقڵو چوكلێتیان بەسەردا هەڵدەدام .ئەو
شەوەی ئەنجامەكان راگەیەنرا ،خەڵكی گوندی زیكەنی زێدی خۆمو ناوچەی
ئەناردارای دەورووبەری ئاهەنگێكی گەورەیان سازكرد ،بەشایی ،هەڵپەڕكێو
یارییە ئاگرینەكان بۆنەكەیان رازان��دەوە .بێتاقەت بووم بەوەی لەبەر باری
ئاسایش ،نەمتوانی ئامادەی ئەو ئاهەنگە بم ،بەاڵم بە ڤیدیۆ وێنەیەیەكی
جوانی ئاهەنگەكەیان گرتبوو ،پاشرت كۆپیەكیان بۆ ناردم .زۆر خۆشحاڵ بووم،
بە تەماشاكردنی ڤیدیۆكە .ئەمە سەركەوتنێكی باشبوو بۆ گەلەكەم ،هاوكات
لێپرارساوێتییەكی گەورەش كەوتە سەر شانی من.
بە بڕوای من هۆكاری چوونم بۆ پەرلەمان روونە لەبەرئەوەیە ،كە هێزی
گەل وەك هێزی خودا وای��ە ،هەروەها پەیامی راستی هەمیشە هەڵگری
دەنگێكی بەهێزە .پارێزگاكەم تێكڕا پێنج نوێنەری بۆ پەرلەمان نارد بە منو
موحەمەد نەعیم فەرەحیەوە ،كە گوایە زۆرترین رێژەی دەنگی بەدەستهێنابوو.
چەند كارمەندێكی هەڵبژاردنەكە الیەنگرم بوون ،دەربارەی دوایین پرۆسەی
جیاكردنەوەی دەنگەكان ئاگاداریاندەكردمەوە .پێیانڕاگەیاندم هەتا
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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دواڕۆژی جیاكردنەوەی دەنگەكان لەهەموو كاندیدەكانی تر دەنگی زیاترم
بەدەستهێنابوو ،ئەوانیش خۆشحاڵ بوون ،بەاڵم لەدواهەمین رۆژدا پێیانوتم،
نەیانزانی چی روویدابوو ،بەاڵم لەناكاو راگەیەنرا ،كە نەعیم فەرەحی زۆرترین
رێژەی دەنگدانی بەدەستهێناوە .ئەو كاربەدەستێكی فەرمی بوو ،لەگەڵ
وەزارەتی ناوخۆو موڵكدارێكی گەورەدا كاریدەكرد .ئێستا ئەندامێكی بەرچاوی
بەرەی نیشتیامنییە ،ئەمیش الی خۆیەوە هێزێكی هاوپەیامنییە و سەركردە
جیهادییە ئوسوڵگەراكانو هەندێك داردەستی پێشووی سۆڤیەت ،پێكیانهێناوە.
لەڕۆژانی دوای هەڵبژاردندا بۆم دەركەوت لە فەرەح هەندێك ژن رووبەڕوی
كۆسپو تەگەرە ببونەوە ،دەبوایە بۆ هاتنەدەرەوە لەماڵەكانیان و دەنگدانیان
بە من ،بە سەر چەند بەربەستێكدا زاڵ بنب .چەند رۆژێك دوای هەڵبژاردن
ژنێكی تەمەن مامناوەند سەردانی كردم .وتی كاتێك بە مێردەكەی وتوە بەنیازە
دەنگ بۆ من بدات ،رێگری لێكردبوو ،هەروەها فەرمانی پێكردبوو ،بەهیچ
شێوەیەك دەنگ نەدات ،بەاڵم ئەو ژنە وتی« ،بەدزییەوە رۆشتمە دەرەوەو
دەنگم بۆ دایت».
پاشان قۆڵی هەڵكردو بینیم هەموو قۆڵی زۆر بەخراپی سورو شین ببووەوە.
«بەگریانەوە وتی« ،كاتێك زانی دەنگم داوە لێیدام ،بەاڵم من خۆم بەخۆشحاڵ
دەزانم ،كە توانیم پشتیوانیت بكەم».
بەالی منەوە ئەمە منونەیەكی بزوێنەر و گوڕوتین بەخشە بۆ سەملاندنی
ئەوەی ،كە ژنان چەندە بەپەرۆشن بۆ گێڕانی رۆڵێكی كارا لەكۆمەڵگەدا.
هیچكات ئەوەم لەیاد ناچێت ،كە شەهید مینای دامەزرێنەری ()RAWA
دەیوت« :ژنانی ئەفغانی وەك شێری نوستوو وان ،هەركات لەهەر شۆڕشێكی
كۆمەاڵیەتی ئەفغانیدا بەخەبەر هاتن ،رۆڵێكی كاریگەر دەگێڕن».
هەندێك لەالیەنگرە پیاوەكانیش لەبەرامبەر پشتیوانیكردمدا باجی
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خراپیاندا ،زیاتر لەو ژنەی پیاوەكەی لێیدابوو .كوڕێكی گەنج بەناوی ئیرباهیم،
تەمەنی تەنها  18ساڵ بوو ،لەسەرانسەری فەرەحدا زۆر بە چاالكیو كاریگەرانە
بانگەشەی بۆ دەكردم .گەنجێكی بلیمەتو جەربەزە بوو .ماوەیەكی كەم دوای
هەڵبژاردنەكە فڕێرناو كوژرا .الشەكەی سوتێرنابوو ،پێش ئەوەی بكوژرێت زۆر
بەخراپیش دەستدرێژی كرابووە سەر .لەسەر تەرمەكەی چاوەكانی هەڵكۆڵدرا
ب��وون ،وادی��ارب��وو بكوژەكانی وەك جۆرێكی ئەشكەنجەدان چاوەكانیان
دەرهێنابوو .كاتێك گوێبیستی هەواڵی مردنو شێوازی دڕندانەی كوشتنی بووم،
بەكوڵ بۆی گریام.
لەگەڵ ئەوەی ترسی سەالمەتیو ئەمنیم هەبوو ،سوربووم لەسەر ئەوەی
سەردانی خێزانەكەی بكەم لەگوندەكەی خۆیان ،بۆئەوەی خەمو پەژارەی
خۆمیان پێڕابگەیەنم .خێزانەكە داڕوخابوون ،چونكە ئیرباهیم تاكە كوڕیان بوو.
تەواوی ئاواییەكە غەمباربوون ،ئێجگار ئەم كوڕە گەنجەیان خۆشدەویست.
هەندێك كەس لەخێزانەكەی باسیان لەتۆڵەكردنەوە دەكرد ،بەاڵم ئەنجامدانی
ئەو كارە ئەستەم بوو .دایكی خەفەتباری ئەم كوڕە ،هێشتا نەهاتبوەوە سەرخۆو
هەر لەماتەمینیدابوو.
دوای ئەوەی بۆ پەرلەمان هەڵبژێردرام ،جارێكی دی دەبوایە جانتاكەم
بپێچمەوەو ماڵو خێزانەكەم بەجێبهێڵم .پێشرت دوژمنەكانم هەوڵی كوشتنیان
دابووم ،پروپاگەندەی قێزەونیان لەدژم باڵوكردبوەوە ،منیش لەسەروبەندی
ئەوەدابووم ،راستەوخۆ بگەڕێمەوە ناویان و جارێكی دی ناوزەندیانبكەم.
لەهەمان ئەو هۆڵەدا دادەنیشتمو كارمدەكرد ،كە ژمارەیەكی زۆری سەردەستە
میلیشیا بەدناوەكانی واڵت تێیدا دادەنیشنتو كاریاندەكرد.
دەمزانی حكومەتە ئەفغانییە دەستكیسەكەی ئەمەریكا و داردەستەكانی،
رەنگە سود لە پەرلەمانتاریم وەربگرن بۆ ئەوەی پیشانی جیهانی بدەن ،كە
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

205

دیموكراسی راستەقینە لە ئەفغانستان هاتوەتەگۆڕێ ،لەبەرئەوەی كەسێكی
رەخنەگری داگیركار ی و سەردەستەی میلیشیاكان هەڵبژێردرابوو .چەند
ئەفغانییەك هەبوون رەخنەیان لێدەگرتم لەبەرامبەر چوونە ناو پەرلەمانێك ،كە
گەندەڵەو پڕە لە بە ئەندامانی سەردەستەی میلیشیاكان.
منیش پەندێكی ئەفغانیم بۆ هێنانەوەكە ،دەڵێت« ،چۆن دەتوانیت بەچكە
پڵنگ بگریت ،بەبێ ئەوەی نەچیتە بێشەی پڵنگانەوە؟»
ئامادەبووم بچمە بێشەكەوە ،بۆئەوەی لەماڵی خۆیاندا راویان بكەم.
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بەشی نۆیەم
خانەی سەردەستەی میلیشیاكان
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لەكانونی یەكەمی ساڵی  ،2005لەكەشێكی سەرماو سۆڵەی زستاندا ،بەبۆنەی
كردنەوەی خولی نوێی پەرلەمان ،ئەندام پەرلەمانە تازە هەڵبژێردراوەكان،
سواری پاس كرانو بەناو شەقامەكانی كابولدا گواسرتانەوە .پێش ئەوەی
لەپاسەكەدا دابنیشم ،یەكێك لەهاوەڵە ئەندام پەرلەمانەكان توانجێكی لێدام،
بەپێكەنینەوە وتی« ،لە ئێستاوە منیش دەستدەكەم بەكێشە نانەوە» .ویستم
بەتوندی وەاڵمیبدەمەوە ،بەاڵم هەندێكەسی تریش خۆیان خزاندە بابەتەكەوە،
سەرزەنشتیان دەكردم بەوەی زۆر قسەلەڕوو بووم ،ئەمە لەكاتێكدا هێشتا یەك
وشەشم نەوتبوو .دواتر وتم« ،واتە ئەگەر لەم واڵتەدا قسەی راست بكەیت،
ئەوا ئاژاوە دروستدەكەیت!»
لە جامەكەوە تەماشای ئەو پیاوانەم دەكرد ،كە بەدرێژایی شەقامەكە
ریزیان بەستبوو ،هەندێكیان ئااڵی ئەفغانستانیان بەرزكردبوەوە ،لەڕەنگەكانی
سەوز ،سورو رەش پێكدێت .دیاربوو هەندێكیان پەست بوون ،چونكە بەزۆر
هێرنابوونە سەر شەقامەكان ،ئیشو كاری ئەو رۆژەی��ان لەكیس چووبوو.
هەندێكی تریان خۆشحاڵو ئومێدەوار بوون ،بەوەی رەنگە ببینە خاوەن
حكومەتێك ،كە بەدەم پێداویستییەكانی خەڵكەوە بچێت ،وەلێ من گەشبین
نەبووم.
ئەو كاتەی چوومە ناو هۆڵی تازە نۆژەنكراوەی پەرلەمانەوە ،بەزۆری
هەمان ئەو دەموچاوانەم دەبینی ،كە لەڕابردوی پڕ ئێش و دژواری ئەفغانستاندا
دەسەاڵتداربوون .زۆرێك لەسەردەستەی میلیشیاكان ،جارێكی تر پرۆسەكەیان
بەالی خۆیاندا شكاندبوەوە و بەزەبری هێز خۆیان خزاندبووە پەرلەمان.
سەرباری ئەوەی وەها دانرابوو ،كە سەركردەی میلیشیاو جەنگاوەرەكان ،مافیان
نەبێت خۆ بپاڵێون ،بەاڵم راپۆرتێكی رێكخراوی مافەكانی مرۆڤ دەریخست،
كە 60%ی ئەو پەرلەمانتارە تازانە ،سەركردەی میلیشیا ،یان هاوپەیامنەكانیان
بوون .زۆرێك لەم كەسانە بەزەبرو هەڕەشەی چەك ،یان بەدۆالری ئەمەریكی
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كورسییەكانی پەرلەمانیان بۆخۆیان مسۆگەر كردبوو ،ه��ەروەك بەفەردە
پارەیان هەبوو ،لەبەرئەوەی سەركردەكانی هاوپەیامنێتی باكور لەبەرامبەر
پشتیوانیكردنی جەنگی ئەمەریكا بۆ سەر ئەفغانستان لەالیەن (-)CIAیەوە،
بەنەخت پارەیان پێدەدرا .هەواڵامن دەبیست ،كە هەندێك لەسەردەستەی
میلیشیاكان كەمپینی بانگەشەكردنیان بۆكاندیدە الیەنگرەكانیان سازكردبوو،
هەروەها دەنگ دەنگدەرانیان بۆ كڕیبوون.
تەنانەت حزبی ئیسالمی ،یان پارتی گوڵبەدین ،یاخود بڵێین پارتەكەی
گوڵبەدین حیكمەتیار ،لەالیەن ئەمەریكاوە خراوەتە لیستی تیرۆریستە هەرە
داواكراوەكانەوە ،رێگەی پێدرا سیوچوار ئەندام پەرلەمانی هەبێت .هەرچەند
سەركردەی پارتەكانی ئێستا دەیانەوێت بڵێن ،كە چیرت لەژێر دەسەاڵتی
حیكمەتیاری ریش رەشەوە نین ،بەاڵم زۆربەی خەڵكی لەو بڕوایەدان ،هیچ
جیاوازییەك نییە لەنێوان پارتە كۆنەكەو ئەم پارتە تازەیەدا ،تەنانەت هەمان
ئااڵی سەوزی باڵی پارتە كۆنەكەی حیكمەتیاریان هەڵكردووە .سەركردە
سەرەكییەكانی وەك عەبدول هادی ئەرغاندەوەل ،عەتااڵ لۆدین (سەرۆكی
كۆمسیۆنی دادوەری��ی پەرلەمان) ،خالید فاروقی ،محەمەد سدیق عەزیز
(راوێژكاری كارزای)و چەندی تر هەمان ئەو كەسانەبوون ،كە بۆ چەندین
ساڵ هاوپەیامنی حیكمەتیاریان دەكرد .لەڕابردوودا ئەم ئوسوڵگەرایانەو
بەتایبەتیش حیكمەتیار رایاندەگەیاند ،كە هەڵبژاردنی دیموكراتی نائیسالمیەو
دیاری بێباوەڕانە .ئەوان سەرۆك رژێمی ئاینیو فاشیستینو هیچكات باوەڕیان
بەدیموكراسی نەبوە ،بەاڵم ئێستا لەسایەی ئەمەریكادا هەموویان وەك رستێك
دیموكراتخواز مامەڵە دەكەن ،كە ئەم سیستمە لە ئەزەلەوە بۆیان مابێتەوە،
تەنانەت هەندێكیان باسی علامنییەت دەكەن! ئێمە دەزانین چەندین ساڵە
دانوستانی پشت پەردە لە ئارادایە بۆ هێنانە ناوەوەی ئەوانو سەركردەكانی
تاڵیبانیش بۆ ناو حكومەتی ئەفغانستان .لەڕاستیدا پێش ئ��ەوەش چەند
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

209

فەرماندەیەكی تاڵیبان لەنێو ئەندامانی پەرلەماندا هەبوون.
لەبەرئەوەی پەرلەمانتارەكان بەپێی ئەلفوبێی ناوەكانیان لەهۆڵی
پەرلەمان جێگایان بۆ دادەن��رێ��ت ،بەڕێكەوت لەكورسییەكی پێش كۆتا
ریزدا جێگەیەكەم بەركەوت ،كە زۆر دووربوو لەنێوەندی كارەكانەوە ،بەاڵم
هەرچۆنێك بێت لەچەند مانگی داهاتوودا توانیم كارێكی وەها بكەم دەنگم
ببیسرتێت .بەدبەختانە ،چەند ئوسوڵگەرایەكی دژو ناحەز چواردەوریان
گرتبوومو دەبوایە بەردەوام بەسەر عەمامەكەی سەری عەبدول رەسول سەیفی
سەركردەی میلیشیادا مبڕوانیایە ،چونكە لەڕیزی پێشەوەمدا دانیشتبوو.
چەند پیاوماقوڵێك ئامادەی ئاهەنگی كردنەوەی پەرلەمان ب��وون ،دیك
چینی جێگری سەرۆكی ئەمەریكا ،كە واڵتی چەواشەكرد بەتێوەگالندنی لە
جەنگو رێگەدان بەئەشكەنجەدانی زیندانیان ،لەڕیزی پێشەوە لەنزیك هەندێك
سەردەستەی میلیشیا ئوسوڵگەراكان دانیشتبوو ،بەتەنیشت ئەو سەركردانەوە ،كە
پێشرت پاڵپشتو هاندەری زۆرێك لە جیهادكاران بوون ،لەوكاتەی لەگەڵ ئەمەریكادا
لەشەڕدابوون .شتێكی ناكۆك نەبوو ،كە دەبوو دیك چینی لەنێو تاوانكارانی جەنگدا
بووایە .بڕواموایە هەمویان دەبێت لەبەرامبەر تاوانەكانیاندا دادگاییبكرێن.
سەرۆك كارزای ،وتاری كردنەوەی پەرلەمانی پێشكەشكرد .لەوتارەكەیدا زۆر
بەهەستو سۆز بوو ،بەجۆرێك كاتێك باسی نەهامەتیو چەرمەسەرییەكانی
واڵتی دەكرد ،چاوەكانی فرمێسكیان دەباراند .كاتێك رایگەیاند كە «ئەفغانستانی
ئازیز لە تۆزو سوتوی جەنگ هەستاوەتەوەو بوژاوەتەوە» قوڕگی هەنسكی
گریان گرتی.
چەند گرتەیەكی كەمی وتارەكەی كارزای لەپێش كۆتایی فیلمی (دوژمنانی
دڵخۆشی) ،دانراوە .لەگەڵ ئەوەی ئەو بەرهەمە دۆكیومێنتارییە زۆر بەالمەوە
نایاب بوو ،سەربەرز بووم كە بەشداریم تێداكرد ،بەاڵم پێم باشبوو بەو وتانەی
كارزای كۆتایی پێنەهاتایە ،چون ئەشێت تێگەیشتنێكی هەڵەی گواستبێتەوە بۆ
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بینەرانی فیلمەكە ،بەوەی پاش هەڵبژاردنەكان هەموو شتێك لەواڵتەكەماندا
بەرەو باشی گۆڕاوە.
مەخابن ئەمڕۆ دەبێت بڵێم ،كە فرمێسكەكانی ك��ارزای لەپەرلەمان
هاوشێوەی ئەو فرمێسكانە بوون ،كە لە كۆبوونەوەی یەكەمجارماندا رشتی،
فرمێسكی تیمساحی بوون و بەس ،وتارەكەشی رووكەشێكی جوانی ب ێ ناوەڕۆك
بوو بۆ فریودانی خەڵك .كاتێك باسی نەهامەتی گەلی ئەفغانستانی دەكرد،
زۆر بریندار بوومو گەلێ پەستبووم .خۆزگەم دەخواست مبتوانیایە هەستم و
بەڕوویدا هاواربكەم ،دەستەكانی خۆت بەخوێنی خەڵكی بێتاوانی ئەفغانستان
سورن ،لەبەرئەوەی چەندین تاوانكارو سەردەستەی میلیشیات لەپۆستی بااڵی
دەسەاڵتدا داناوە .وەلێ ئەم قسانەی بوونە هۆی رشتنی فرمێسكی راستینە
لەچاوی ئەفغانیانەوە.
تەنانەت یەكێك لەجێگرەكانی ك���ارزای ،ب��ەن��اوی كەریم خەلیلی،
سەردەستەیەكی بەدناوی پارێزگای بامیان بوو ،ئەوی تریش برای مەسعود-ی
سەردەستەی میلیشیا بوو .كەریم خورام-ی سەر بەپارتەكەی حیكمەتیار وەك
وەزیری رۆشنبیری ،زانیاری ،گەشتوگوزارو كاروباری گەنجان دانرا ،ئەم پۆستە
درا بەپیاوێك ،كە دوژمنی میدیای ئازادو ژنان بوو .جارێكیان رێگەی نەدا
فۆتۆگرافەرێكی ژن وێنەی بگرێتو وتی پێیخۆش نییە ژن وێنەی بگرێت.
كارزای ،تەنانەت عەبدول رەشید دۆستومی كردە سوپاساالری ئەفغانستان.
هێزە میلیشیاكانی دۆستوم لەپارێزگای جوزجان ،یەكێكە لەگەورەترین هێزە
تایبەتەكان لەواڵتدا ،تاوانی بێشوماریان دەرهەق بەگەلی ئەفغانی ئەنجامداوە،
هەر لە القەكردنەوە بگرە تا بەكوشتنی هەزاران كەس دەگات .كەچی ناوبراو
و هاوشێوەكانی دەسەاڵتێكی گەورەیان هەیە لە ئەفغانستاندا .دۆستوم
تەلەفزیۆنی خۆی هەیە بەناوی ئاینە تی ڤی ( ، .)Aiena TVسی ئای ئەی
ملیۆنەها دۆالری بەخشیە دۆستومو سەردەستە میلیشیاكانی تر وەك بەشێك لە
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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«سرتاتیژیەتی سەركردایەتیكردنیان» لەداگیركردنی واڵتەكەماندا.
ئامانجی ئەو شێوازەی كارزای خەڵكی پێهەڵدەبژارد بۆ یاسادانان ،تێپەڕاندنی
كارنامەی سەردەستەی میلیشیاكان بوو .دوو خانە هەیە لەپەرلەماندا :خانەی
خواروو یان (وەلەسی جیرگا) 249 ،ئەندامی هەڵبژێردراوی هەبوو ،لەگەڵ
خانەی سەروو (خانەی سەرگەوران) یان مەرشانۆ جیرگا 102 ،ئەندامی هەبوو،
سەرلەبەریان سەرەك هۆزو كاربەدەستی سیاسی بوون .كارزای دەسەاڵتەی
هەبوو  34ئەندامی خانەی سەروو دەستنیشانبكات ،زۆریان سەردەستەی
میلیشیای پێشووبوون ،لەمنونەیان موجەددی كە سەرۆكایەتی لۆیا جیرگای
دەكرد ،هەروەها سەركردەی توندوتیژی هاوپەیامنێتی باكور فەهیم ،تەنانەت
هەندێك بریكاری گوڵبەدین حیكمەتیاری هاوپەیامنی تاڵیبانیش .ئارساال
رەحامنی ،وەزیر بوو لەڕژێمەكەی تاڵیباندا ،لەنێو ئەو كەسانەدا بوو كە لەالیەن
كارزایەوە بۆ خانەی سەروو دەستنیشانكران.
لەكاتی پێشكەشكردنی یەكەم وتەمدا لەپەرلەمان مایكرۆفۆنەكە بڕدرا ،ئەم
حاڵەتە بووە دیاردەو دواتر لەگەڵی راهاتم .لەگەڵ دەستپێكردنو بەڕێوەچوونی
یەكەم دانیشتنی پەرلەمان ،هەموو پەرلەمانتارەكان بەسەرە خۆیان دەناساندو
چەند تێبینیو سەرنجێكی سەرەتاییان دەدا .زۆرێكیان بەمجۆرە وتەكانیان
دەستپێدەكرد« :پیرۆزبایی خۆم ئاڕاستەی سەرۆك و ئەو نوێنەرە بەڕێزانە
دەكەم وا لێرە كۆبوونەتەوە »...
تەماشایەكی هاوپیشە «بەڕێزەكانم» كردو هەستمكرد ،پێویست بەو
چەشنە قسانە ناكات .لەڕیزی پێشەوەمدا لە سەیف زیاتر كەسی دیكەم
نەدەبینی دانیشتبێت .ژوورەكە پڕبوو لەو كەسانەی ،بەالی منەوە لەتاوانبارێك
بەوالوە هیچی تر نەبوون .كاتێك سەرەی قسەكردنی من هات ،پیرۆزبایم
لەكەس نەكرد .بەمچەشنە دەستم پێكرد« ،پرسەو سەرەخۆشی خۆم ئاڕاستەی
گەلی ئەفغانستان دەكەم  .»....لەوەدابوو بێمە سەر ریزكردنی نیگەرانییە
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جۆراوجۆرەكانم لەسەر چۆنییەتی بەڕێوەچوونی پرۆسەو پێكهێنانی پەرلەمان،
لەنەكاو دەنگم بڕدرا .چەند ئەندام پەرلەمانێك دەستیانكرد بە هاتوهاوارو
سەرزەنشتكردنم ،كەمێكی پێچوو تا بارودۆخەكە هێمن بوەوە و ئارامی باڵی
كێشایەوە بەسەر هۆڵەكەدا .رێگەم پێنەدرا دەست بەقسەكانم بكەمەوە،
لەماوەی دوو ساڵی كاركردنم لەم دەستە هەڵبژێردراوەدا ،كاتێك نەبوو
قسەبكەم و مایكرۆفۆنەكەم نەبڕدرێت.
لەڕۆژئاوا وتەیەكی بەناوبانگ هەیە دەڵێت« :ئەگەر دەنگدان شتێكی
بگۆڕیایە ،ئەوا ئەویشیان بە نایاسایی دەكرد» .دوو ساڵی ئەزموونو كاركردنم
لەپەرلەمانی ئەفغانستان ،ئەم پێشبینییە ناخۆشەی لەچەند فۆرمی جیاجیادا
بۆ بەرجەستە كردمەوە .لەسەرەتای دەستبەكاربوومنەوە پەیڕەوی ناوخۆی
پەرلەمان مشتومڕەكانی منی پشتڕاستكردەوە ،پاساوی ئەوەی دەهێنایەوە،
كە ئێمە دیموكراسییەكی نیوەناچڵیشامن نییە ،چ جای دیموكراسی راستینە و
بێخەوش .ئەوەی ئێمە هەمانبوو دەشێت وەك «منایشێكی» دیموكراسی باسی
لێبكرێت ،كە سودو قازانجی بۆ حكومەتی ئەمەریكا هەبوو.
هەندێك لەدوژمنەكانم هەوڵیاندەدا سەركەوتنم ،لەهەڵبژاردندا لەدژی
خۆم بەكارببەن .ناحەزانە دەیانپرسی« ،بۆچی جۆیا دەڵێت دیموكراسیامن
نییە ،لەكاتێكدا خۆی هەڵبژێردراوە؟» بێگومان وەك رومنكردەوە ،سەروبەندی
هەڵمەتی هەڵبژاردن دەبوایە من ،بەسەر چەندین كۆسپو تەگەرەو فڕوفێڵی
نەیارەكامندا سەربكەوم .كاندیدە دیموكراتخوازەكانی تر ،هێندە بەخت یاوەریان
نەبوو .هەندێكجار پرسیار ئەوە نییە كێ دەنگ دەدات ،بەڵكە گرفت ئەوەیە
كێ دەنگەكان دەژمێرێت.
چ واڵتێكی دیموكرات پێشبڕكێی لەنێوان سەركردەی میلیشاكاندا بەخۆوە
بینیوە ،بۆ بەدەستهێنانی پۆستی سەرۆكی پەرلەمان؟ ئەمەی دەیڵێم دەقاودەق
ئاوێنەی ئەو راستیەیە ،كە لە ئەفغانستاندا لە گۆڕێ بوو.
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جێی باسە ،هەندێك ئەندام پەرلەمانی دیموكراتخوازیش خۆیان بۆ ئەو
پۆستە پااڵوت ،بەاڵم بەداخەوە دواجار كێبڕكێكە لەنێوان دوو كەسدا مایەوە:
جەنابی قانونی ،یەكێك بوو لەسەركردە گەورەكانی هاوپەیامنێتی باكور لەگەڵ
عەبدول رەسول سەیف-ی سەركردەی میلیشیای بەدناو ،یەكەم كەس بوو لە
لۆیا جیرگادا لێم هەڵبەزیەوەو سەرزەنشتی كردم .لەحكومەتە ئینتیقالیەكەی
دوای جەنگدا ،قانونی وەزیری پەرەوەردە بوو ،هاوكات هاوپەیامنێكی نزیكی
فەهیم بوو ،كە لەهەڵبژرادنی سەرۆكایەتی ساڵی 4-200دا ركابەری كارزای
بوو .قانونی لەپشت ریشی جوان كورتكراوەو جلوبەرگی مۆدێرنەوە مێشكی
دواكەوتووی شاردبوەوە ،لەكاتێكدا سەیف بەڕیشی درێژو عەمامە سپیەكەیەوە
بە ئوسوڵگەرایەكی توندڕەو دەچوو .بەگوێرەی راپۆرتێكی گروپی قەیرانی
نێودەوڵەتی لەسەر پەرلەمانی ئەفغانستان «سەیف رابەرێكی داهێنەری
جیهادی جیهانی بوو ،كامپەكانی مەشقكردنی لەپاكستان بەڕێوەدەبردو وەك
موگناتیس وابوو ،بۆ راكێشانی میلیشیا مسوڵامنەكان لەهەموو واڵتێكەوە.
ئێستاش لەتوانایدابوو لەخۆكەوێت بۆ سەركردایەتی دیموكراسیەكی تازە
بەپاڵپشتی رۆژئاوا ،گەرچی هەنگاوێك بوو ،پێچەوانەی جەنگی دژە تیرۆر
دەكەوتەوە.
لەسەروبەندی چوونە نێو پەرلەماندا ،فشارێكی زۆرم كرایە سەر ،بۆ
پشتیوانیكردنی ئامانجو مەرامەكانی قانونیو تاجیكییەكان .بەجۆرێك هەندێك
ئوسوڵگەرا منەتی ئەوەیان دەكرد ،كە پشتیوانیان لەمن كردبوو ،بەوپێیەی گوایە
من تاجیكیم .منیش پێموتن« ،ك ێ پێیوتون من تاجیكیم؟ جێگەی شەرمەزارییە
بۆ من بەوجۆرە پشتگیرییانە دڵخۆش بم» .هەركات كەسێك لێی پرسیبم سەر بە
چ هۆزێكم ،لەوەاڵمدا هەمیشە وتومە من هاوواڵتییەكی ئەفغانیم .پێدەچێت
سەردەستەی میلیشیاكان وا بیریانكردبێتەوە من كەسێكی بیرتەسكو هیچ
نەبیستم لەبەرامبەر هۆزەكانی تردا ،گەرنا بۆچی بەو چەشنە مامەڵیان دەكردو
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رێگەی جیاجیان دەگرتەبەر ،تا بەالی خۆیاندا رامبكێشن ،بەاڵم من بەهیچ
شێوەیەك ئەو كارەم ال پەسەند نەبوو .ئەو ئوسوڵگەرایانەی لەنێو خەڵكدا
جێیان نابێتەوە هەمیشە هەوڵدەدەن الیەنی نەتەوەییو نەژادی بوروژێنن ،تا
بتوانن بۆ بەرژەوەندی سیاسی خۆیان كەڵكی لێببینن.
نیعمەتواڵ جەلیل-ی ژنربای قانونی ،بەرپرسێكی وەزارەتی ناوخۆی ئەو
كاتەو باوكی تەلەفونیان بۆ كردم ،تا دەنگ بۆ قانونی بدەم بۆ بوونە سەرۆك
پەرلەمان .وتی ئەویش وەك من تاجیكیەو لەحاڵێكدا ئەو سەرنەكەوێت ئەوا
سەیف بەڕیشێكی درێ��ژەوە سەرۆك پەرلەمانی بۆ خۆی مسۆگەر دەكات.
پێموتن« ،الی من هیچ جیاوازییەك لەنێوان سەیفو قانونیدا وجودی نییە.
تەنو جەستەیان جیاواز ،بەاڵم لەڕووی مێشكو بیركردنەوەوە لەیەك دەچن.
ئەگەر داوای لێبوردن لەگەلەكەمان بكەنو تاوانی پارتە خراپەكارەكانیان
ئاشكرابكەن ،ئەگەر خەڵك بیروبۆچونی گۆڕی دەربارەی ئەوان ،ئەوكات منیش
دەشێت بگۆڕێم .هەڵوێستی من تەبا دەبێت لەتەك هەڵوێستی خەڵك .بە
قانونی رابگەیەنن لەنێوان منو ئەو و سەرانی تردا ،رستێك رووباری خوێنیی
هاوواڵتیانی بێتاوان هەیە ،بەتایبەتیش خوێنی ئاڵی ژنانو مندااڵن».
دەیانویست پێمبڵێن من هەڵەمو قانونی چیرت ئەو مرۆڤەی پێشرت نییە،
بەاڵم هەوڵە نەرمونیانەكانیشیان چ كارێكی تێنەكردم .دواجارو وادەی دەنگدان
بڕیارمدا لەنێوان قانونیو سەیفدا بژاردەم نەبێت .كاتێك لێیان پرسیم چۆن
دەتوانم بایكۆتی ئەو هەڵبژاردنە گرنگە بكەم ،وتم «ئەگەر هەڵبژاردن لەنێوان
ئەو دوانەدا بێت ،ئەوا ناتوانیت هیچ كامیان هەڵبژێریت» .پەندێكی ئەفغانی
هەیە دەڵێت :سەگە زەردەكەش برای سەگە سورەكەیە.
قانونی بەجیاوازییەكی كەم پرۆسەكەی بۆ خۆی بردەوە.
كاتێك لەئاكامی ن��اڕەزای چوومە دەرەوەی بینای پەرلەمان ،چەند
رۆژنامەنوسێك لێم كۆبونەوەو پرسیان بۆچی هۆڵەكەم جێهێشتوەو دەنگ
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ن��ادەم .منیش وتم نامەوێت دەن��گ بۆ سەردەستەی میلیشیاكان بدەم،
لەحاڵێكدا پیاوەكانیان چەندین تاوانی جۆر بەجۆریان ئەنجامداوە« .پێویستە
سەرەتا لەپای ئەو كارە قێزەونانەی لەڕابردودا پارتەكانیان ئەنجامیانداوە،
داوای لێبوردن لەگەلەكەمان بكەن ،پاشرت رووبەڕوی داداگا بكرێنەوە ،نەوەك
لەپەرلەمان هەڵبژێردرێنو ژیانێكی خۆش مەیسەر بكەن  »....وەك هەمیشە،
رۆژنامەنوسەكان بەشە گرنگ و سەرەكی وتەكانیان البردبوو ،بەاڵم ئەو شەوە
لەكەناڵە لۆكاڵیەكاندا هەندێك لەو قسانەم پەخشكران ،هاوكات كاردانەوەی
قانونیشیان دابەزاند ،ئەو قسەكامنی رەتدەكردەوەو بێشەرمانە پێداگری لەسەر
ئەوە دەكرد ،كە ئەندامانی پەرلەمان مێژوویەكی پڕ شكۆیان هەبووە.
سوپاسی بێپایانم بۆ رۆژنامەنوسە ئەفغانییەكان هەیە ،بەوپێیەی
لەبەرامبەرم زۆر میهرەبان بوونو بەسەختی پشتگیرییان لێكردوم .هەرچەند
دەشیانوت ،كە ناتوانن زۆر شتم بۆ بكەن ،لەبەرئەوەی بەرپرسانی كۆنرتۆڵی
رادیۆ و تەلەفزیۆن لەبندەست الیەنێكی سیاسینو چاودێری ئەو راپۆرتانە
دەكەن ،كە لەسەر من باڵوی دەكەنەوە .زۆرجار رۆژنامەنوسان چاوپێكەوتنی
تایبەتیان لەگەڵ ئەنجامدەدامو گفتیان دەدامێ ،بەتەواوی باڵویبكەنەوە ،بەاڵم
دواتر كەناڵی تەلەفزیۆن سانسۆری دەكرد .جارێك رۆژنامەنوسێكی چاونەترس
چاوپێكەوتنەكەی لەسەر یوتیوب باڵوكردەوە ،بۆئەوەی هیچ نەبێت ئەوانەی
دەیانتوانی ئەنتەرنێت بەكاربهێنن تەماشایبكەن .راگەیاندكارێكی تر پێیوتم
تەنها لەبەرئەوەی بژێوی منداڵەكانی پەیدابكات كار بۆ كەناڵێكی تەلەفزیۆنی
دەكات ،ئەگینا زۆر هەست بەشەرمەزاری دەكات لەناوەندێكدا كاربكات ،كە
خزمەت بەپێداویستییەكانی گەلی ئەفغانی ناكات.
رۆژەكانم لەپەرلەمان هەمیشە پڕ ناڕەحەتیو تەنهایی بوون ،چونكە
بەردەوام هێرشم دەكرایە سەرو سوكایەتیم پێدەكرا ،كەسێكیش نەبوو بخوازێت
باس لەكرۆكی ئەو گرفتانە بكات ،كە یەخەی واڵتەكەمانی گرتبوو .هەستم بە
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پاڵنەرێكی بەهێز دەكرد ،تا لەپێناو گەلەكەمدا بێمە دەنگ ،بەاڵم هەرگیز
دەرفەتێكم پێنەبەخرشا .هەندێكجار لەناڕەزایەتیدا كارتە سورەكەی سەر
مێزەكەم بەرزدەكردەوە ،یاخود بەبێزاری دەڕۆشتمە دەرەوە.
ئەوەی ئارامی پێدەبەخشیم ،رۆیشتنەوەم بوو بۆ ماڵەوە لەشەواندا،
خانوویەكی بچوكی كرێم هەبوو ،دوو میل لەپەرلەمانەوە دوور بوو ،لەگەڵ
چەند ئەندامێكی خێزانەكەمو پاسەوانەكانم تێیدا دەژیام .هەركات پەرلەمانم
بەجێدەهێشتو زۆر ماندوو بووم ،بەبینینی پاسەوانەكانم دەگەشامەوەو
لەگەڵیان دەكەومتە پێكەنینو گاڵتەو شۆخی .بەردەوام دەیانپرسی ئەو رۆژە
چی روویدا .باسی ئەوەمان دەكرد چۆن یاساكان لەبەرژەوەندی سەردەستەی
میلیشیاكان دادەن��رانو بێزاری خۆم دەردەب��ڕی ل��ەوەی ،كە نەمدەتوانی
قسەبكەم ،رێدەكەوت هێند بێتاقەتو قەڵس دەبووم ،كاتێك دەگەڕامەوە
ماڵەوەو بیرمدەكردەوە گەلەكەم لەسای یاساگەلێكدا دەژی ،كە پیاوكوژ و
دوژمنەكانی دایاندەڕشنت ،بێچارە دەستم دەكرد بەگریان.
شەوانە لەهەموو پنتەكانی ئەفغانستانەوە پەیوەندیم پێوەدەكراو
پشتیوانی خۆیان بۆ دەردەبڕیم ،هەواڵی ناوچەكانیان پێدەدام ،بەتایبەت لە
تاوانی سەردەستەكان ئاگاداریان دەكردمەوە .ئەم زانیارییانەم بەكاردەهێنا بۆ
هەڵامڵینی رووی راستینەی ئەو كەسانەی لەپەرلەمان نوێنەرایەتی خەڵكیان
دەك��رد .ئەو رۆژان��ەی ل��ەدەرەوەی پەرلەمانو لەڕادیۆ و تەلەفزیۆنەكان
چاوپێكەوتنی راستەوخۆم دەبوو ،دەیان الیەنگری ژنو پیاو پەیوەندیان دەكرد.
ئەم پەیوەندییانە بەردەوام ورەیان بەرزدەكردمەوەو ئارامییان پێدەبەخشیم،
هەرچەند لەناو پەرلەماندا هەستم بەتەنهایی دەكرد ،بەاڵم دەمزانی لەپشت
دیوارەكا نییە وە زۆر كەسی هەژارو ستەمدیدە هەن لەگەڵ مندان.
یەكێك لەئاستەنگە گەورەكانم وەك پەرلەمانتار ،چوون بوو بۆ سەر كار
بەسەالمەتی .كاتێك بەشێوەیەكی فەرمی بوومە نوێنەرێكی هەڵبژێردراو،
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

217

حكومەتەكەی كارزای ،دەبوایەیە موچەی پاسەوانەكانم دابینبكات .چەند
ئەندام پەرلەمانێك پێش ئەوەی دەستبەكار بن كوژران ،لەبەرئەوە دابینكردنی
ئاسایش زۆر گرنگ بوو .هەموو ئەندام پەرلەمانێك بەبێ لەبەرچاوگرتنی
پۆستەكانیان دوو پاسەوانیان بۆ دابینكرا ،بەاڵم كەسانی وەك قانونیو سەیفو
موحەقیق بەدەیان پاسەوانیان هەبوو ،كاتی رۆشنتو گەڕانەوەیان بۆ پەرلەمان
بەئۆتۆمبێلی گوللەنەبڕو گرانبەها شەقامەكانی كابولیان تەیدەكرد .جارێكو
لەچاوپێكەوتنێكی تەلەفزیۆنیدا لە كابول ،موحەقیق كەشخەیەتی بەسێ
لەئۆتۆمبێلە گرانبەها گوللەنەبڕەكانییەوە دەكرد .خەڵك گاڵتەیان پێدەكردو
دەیانوت سەردەمێك گوێدرێژیش نەبوو س��واری بێت ،كەچی لەپڕ بووە
خاوەنی ئەو ئۆتۆمبێلە گرانبەهایە .لەو بەرنامە تایبەتەدا خوانێكی شاهانەی بۆ
راگەیاندكارەكە سازكرد باسیكرد ،كە ئەو ژەمە موچەی مانگێكی مامۆستایەكی
تێچووە.
لەپای ئەو هەڕەشانەی لەسەرم بوون ،هەمیشە لە كابول نزیكەی شەش
پاسەوانو لەشاری فەرەحیش شەشی دیكەم هەیە .هیچ كام لەم پاسەوانە
پیاوانە حكومەت موچەیان ناداتێ ،بەسەرەو ناوبەناو پاسەوانیم دەكەن.
لەپایتەخت هەموو رۆژێك ئەم پیاوانە بەرپرس بوون ،لەبردنو هێنانم بۆ
پەرلەمان بەسەالمەتی .ئەو ئۆتۆمبێلەی لەوێ الیەنگرەكانم بۆیان دابینكردبووم،
باش نەبوو .مۆدێل كۆن بوو ،شێوەیەكی جوانی نەبوو .زۆرجار دەیكواڵند،
بەتایبەتی لەمانگەكانی هاویندا .كاتێك دەیكواڵند دەبوایە شۆفێرەكەم
رایبگرێت ،لەئۆتۆمبێلەكەی دابەزێتو مەكینەكەی ساردبكاتەوە .وەستانی بەو
شێوەیەو لەو شوێنە كراوانەدا دەیكردینە ئامانجێكی ئاسان ،بۆیە هەم بۆ من
هەم بۆ پاسەوانەكانیشم ،ساتێكی ئێجگار ترسێنەر بوو.
هەندێكجاری تر لەبەر هۆكاری دیكە ،دەبوایە بەناچاری بوەستین .جارێك
لەكاتی لێخوڕیندا بەرەو كابول زۆر پێویستم بەتوالێت بوو .بێچارە داوام
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لەشۆفێرەكە كرد لەقەراخ جادەكەو لەبەردەم خانویەكی ئاسایدا بوەستێت.
چومە پێشەوەو لەدەرگاكەم دا ،هیوام خواست خ��اوەن ماڵە ناحەزێكی
توندوتیژ نەبێت .پیاوێك دەرگاكەی كردەوەو دوای چەند چركەیەك رووی
گەشایەوە .كەمێك سەریسوڕما ،بەاڵم بەبینینم دڵخۆش بوو« :مەالالی جۆیا!
من الیەنگرێكی بەهێزی تۆم! تۆ بۆ لێرەو لەبەردەم ماڵەكەمدا وەستاویت؟»
منیش بۆم روونكردەوە ،كە لەڕاستیدا پێویستم بەتوالێت هەیە ،پاشان كەمێك
كامتان پێكەوە بەسەربرد ،چونكە ئەو پیاوە سوربوو لەسەر ئەوەی مبێنمەوە و
خانەوادەكەی ببینم.
لەناو بیناكانی پەرلەماندا تاڕادەیەك هەستم بەسەالمەتی دەكرد لە هێرشو
پەالمار ،بەاڵم نەمدەزانی داخۆ كەس پالنی لەدژم هەیە یان نا ،بۆیە دەبوایە
زۆر هۆشیار بم .ئەندام پەرلەمانێكی ژنی بەتەمەنو پشتیوانكارم بەناوی گوڵهار
بۆ هەر شوێنێك بڕۆشتایەم لەناو پەرلەمان بەدوامەوە بوو ،خەمی بوو شتێكم
لێبقەومێت .ژنێكی ئاسایی بوو پاش ئەوەی هاوسەرەكەی ،كە چاالكوانێكی
بەڕێزو دیموكراتخواز بوو لەالیەن ئوسوڵگەرا توندڕەوەكانەوە رفێرناو كوژرا ،بۆ
نوێنەرایەتی پارێزگای كۆنار هەڵبژێردرا .گوڵهار لەپەرلەماندا وەك دایك وابوو
بۆ من.
لەڕاستیدا زۆربەی كارمەندانی پەرلەمان پشتیوانیان لێدەكردمو هەمیشە
ئامادەبوون بۆ پاراستنم .بۆ منونە هەر ئەندام پەرلەمانێك لەئۆفیسی سەرەكی
خۆیدا ،بۆكسێكی هەبوو بۆ ئەو نامانەی بۆی دەهات .جارێكیان لەكاتی
چوونم بۆ ئۆفیس سكرتێرێك بردمیە الوە و پێیڕاگەیاندم ،كە تەواوی نامەكانم
لەالیەن بەرپرسە حكومییەكانەوە كراونەتەوە و خوێندراونەتەوە .پاشرت هاوڕێ
و الیەنگرانم ئاگاداركردەوە تا نامە بۆ ئەدرەسەكەم لەپەرلەمان رەوانە نەكەن.
هەندێك ئەندام پەرلەمان بەرگرییان لێدەكردم ،كە بەو ئەندازەیە لێبوردە
مشتومڕم دەكرد .یەكێك لەوانە دكتۆر رەمەزان بەشاردۆست بوو .لەوتارێكیدا
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منی بە گالیلۆ بەراورد كردبوو ،ئەو زانایەی سەردەمی خۆی چەوسێرنایەوە لەپای
ئەوەی رایگەیاند ،كە زەوی بەدەوری خۆردا دەسوڕێتەوە نەك بەپێچەوانەوە.
بەشاردۆست ئاماژەی بۆ ئەوە دابوو ،كە ئێستا هەموو كەس دەزانێت گالیلۆ
راست بوو.
بەشاردۆست ئەندامێكی سەربەخۆیە ،سەر بەسەردەستەی میلیشیاو
الیەنەكانیان نییە ،ئەویش بایكۆتی هەڵبژاردنی سەرۆكی پەرلەمانی كرد.
لەیەكەم حكومەتی ئینتیقالیی كارزای-دا ئەو وەزیری پالندانان بوو ،بەاڵم لەبەر
ئەو هەموو گەندەڵیەی لەحكومەتدا لەگۆڕێ بوو ،دەستی لەكاركێشابوویەوە.
ویستبووی زۆربەی رێكخراوە ناحكومییەكان لەواڵتدا دابخات ،سەرجەمیان دوو
هەزار رێكخراو بوون ،لەبەرئەوەی پێیوابوو لەبەرژەوەندی هاوواڵتیانی ئاسایی
كارناكەن .رایگەیاند بۆ هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ساڵی  2009ركابەری كارزای
دەكات.
رۆژێك لەكۆتایی دانیشتنێكی پەرلەماندا ،لەگەڵ چەند ئەندام پەرلەمانێكدا
راوەستابووم ،كاتێك موحەمەد موحەقیقی سەردەستەی میلیشیاو ئەندامی پارتی
وەحدەت هاتە الم .پاش ساڵوكردن پێیوتم ،كاژێر چوار پێكەوە لەبەرنامەیەكی
تەلەفزیۆنیدا مێزگردێك دەبەستین.
وتم« ،بەڵێ دەزانم ،بەاڵم لەیادت بێت بەشێوەیەكی راستەوخۆ دەبێت».
وتی« ،مەبەستت چییە؟»
وتم« ،پێویستە وەاڵمی پرسیارەكانی خەڵك بدەیتەوە ،بەتایبەت ئەو
تاوانانەی پارتەكەت لەجەنگی ناوخۆدا ئەنجامیانداونو تا ئەمڕۆش لەسەریان
بەردەوامە».
قسەكەی پێبڕیمو بەتوڕەییەوە وتی هەموو كەس دەزانێت ،كە من
كۆمۆنیست بوومو سەر بەڕێكخراوی ( )RAWAبووم .منیش پێموت« ،تكایە
وەرە بۆ چاوپێكەوتنەكە ،پاشان دەبینین خەڵكی پرسیاری چی دەكەن .من
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وەاڵمی پرسیارەكانیان دەدەمەوە ،دەبێت تۆش وەاڵمت هەبێت .خەڵك دەزانن
من كێمو تۆ كێیت».
بەتوڕەییەوە پەرلەمانی بەجێهێشت .كاژێر  4نەهات بۆ دیامنەكە ،لەبری
خۆی نوێنەرێكی ناردبوو .ئەو راگەیاندكارەی دیامنەكەی لەگەڵ سازدەكرین
بەگاڵتەوە وتی« ،جۆیا گیان وادیارە موحەقەقی-ت توشی نەخۆشی كردووە،
چونكە پێیڕاگەیاندم ،كە بە هۆی نەخۆشییەوە ناتوانێت ئامادەی دیامنەكە
بێت!»
بیرەوەرییەكی خۆشی دیكەی ناو پەرلەمان ،دەرب��ارەی ئاژەڵێكە .لەو
دەمەی ئەندامانی پەرلەمان خۆیان بۆ دانیشتنەكە ئامادەدەكرد ،مشكێك
رایكردە ژوورەوە .هەمووان تەماشای مشكەكەمان دەكرد لەژێر مێزی هەندێك
ئەندام پەرلەمانەكاندا راكەڕاكی بوو ،دواجار توانی لەژوورەكە بچێتە دەرەوەو
دەربازی ببێت .بەوانەی دەوروپشتی خۆم وت« ،تەنانەت مشكیش لەدەست
ئەم تاوانكارانە هەڵدێت!»
زۆری ئەو كاروبارانەی من لە وەلەسی جیرگادا (پەرلەمان) دەمبینی ،زیاتر
كارەساتبار بوو ،تا گاڵتەجاڕ بێت ،چونكە ژمارەیەك لەئەندام پەرلەمانەكان
نەخوێندەوار ب��وون .مەگەر ئ��ەوان چوبوونە پەرلەمان لەپای ئ��ەوەی
فەرماندەبوون ،یاخود هاوپەیامنی سەردەستەی میلیشیا دەسەاڵتدارەكان .بیرمە
فەرماندەیەكی ئوسوڵگەرا لەپێشمەوە دانیشتبوو ،رۆژنامەیەكی لەبەردەمیدا
ئاوەاڵ كردبوو گوایە دەیخوێنێتەوە ،وەلێ رۆژنامەكە سەرەوخوار بوو!
سەردەستەكان بەردەوام بوون لەكەڵك وەرگرتن لە ئیسالم ،بۆ پاساوهێنانەوە
بۆ خۆیان .جارێكیان لەسەر ئەم بابەتە لەپەرلەمان بەرەوڕوویان بوومەوە.
لەكاتی پرسیاركردنو وەاڵمدانەوەدا پرسیارێكم لێكردن ،كە پیاوێكی بەتەمەن
بۆی ناردبووم« :بۆچی لەوتارەكانتاندا چەندینجار سوێند دەخۆن بەقورئانی
پیرۆز ،كە ئێوە مسوڵامنو موجاهیدن؟» روومنكردەوە ،كە خەڵك لەدەست ئەم
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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تەرزەی قسەكردنتان بێزارو بێحەوسەڵەن ،لەبەرئەوەی لەڕابردوودا ژمارەیەك
سیاسەمتەدار ئایینەكەیان بەكارهێناوە بۆ خۆبێبەری كردن لەتاوانەكانیان.
بێگومان ئەم پرسیارە لەالیەن هەندێك ئەندام پەرلەمانەوە كاردانەوەی
توندی بەدوای خۆیدا هێنا ،چونكە دەیانزانی مەبەستم ئەوانە .دوایان لەسەرۆكی
ت پرسیاربكەم ،لەبەرئەوەی من
پەرلەمان كرد لەداهاتودا دەرفەتم نەداتێ 
«وشەی ناشیرینو برینداركەرم بەكاردەهێنا» .منیش لەوەاڵمدا وتم ،ئەگەر ئێوە
موجاهیدی راستەقینە بوونایە ،نەدەبوایە قسەكانی منتان پێناخۆش بێت.
لەسەردەمی پەرلەمانتاریمدا ،زۆرجار لەالیەن ئەندامانی ترەوە رووبەڕوی
سوكایەتی پێكردنو هەڕەشە دەبوومەوە .سەیف كە لەپێش منەوە دادەنیشت
جارێك ئاوڕی دایەوەو پێیوتم« ،دەمت داخە! ئەگینا بۆ هەتا هەتایە خەفەت
دەكەم».
منیش سەیری ناوچاویم كردو وتم« ،ئێرە (پاغامن) نییە ،بۆیە ئاگات
لەخۆت بێت چی دەڵێت» .پاغامن ناوچەیەكە لەنزیك كابول ،سەیفو
پیاوەكانی دەستیان بەسەردا گرتووە .لەكۆنەوە شوێنێك بووە ،كە ژمارەیەكی
زۆر سەرمایەداری ئەفغانی تێیدا ژیاونو زۆری دەستەبژێرەكان لەوێ ڤێالیان
هەبوو .ئەمڕۆ لە پاغامن ئەم پیاوە دیكتاتۆرە زەویو زاری خەڵكی بۆخۆی
زەوتكردوە ،بەندیخانەی تایبەتی خۆی هەیەو میلیشیاكانی بەئارەزوی خۆیان
دانیشتوانی ناوچەكە چاوترسێن دەكەن .چەند جارێك خەڵكی پاغامن لەدژی
ئەو جۆرە مامەڵەكردنانە ناڕەزاییان دەربڕیووە و كار بەوە گەیشتووە ،كە
تەنانەت وێنەی سەیف-یان سوتاندووە ،بەاڵم لەالیەن پۆلیسەوە ناڕەزاییو
خۆپیشاندانەكانیان كپكراوەتەوەو بگرە دوو خۆپیشاندەریش كوژراون.
بەهیچ كەسێك نەترسێرنانم ،وەك بەڵێنم دابوو پۆستی پەرلەمانتاریم
بەكارهێنا بۆ خستنەڕووی خراپ بەكار هێنانی دەسەاڵت و گەندەڵی ،ئەوجا
لەهەر شوێنێك بەدیمبكردایە .ژمارەیەك خەڵكی پاغامن لەكابول لەگەڵم
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كۆبوونەوە ،چەندین بەڵگەنامەیان رادەستكردم ،سەبارەت بەمامەڵە خراپەكانی
سەیفو داگیركردنی زەویەكانیان .داوای��ان لێكردم ئەو بابەتە لەپەرلەمان
بخەمە بەرباس .كاتێك لەهۆڵی پەرلەماندا هیچ دەرفەتێكم پێنەدرا قسەبكەم،
بڕیارمدا بەڵگەنامەكان بخەمە بەردەستی لیژنەی سكااڵی پەرلەمانو داوای
لێكۆڵینەوەیان لێبكەم .كاتێك چوومە الی لیژنەكە بینیم زۆربەی لیژنەكە پیاوی
بێزراوبوون ،گاڵتەیان دەهات بەو بابەتەی بۆم باسكردن .یەكێكیان خەیال
محەمەد حوسانی بوو ،سەردەستەی میلیشیاو هاوپەیامنی نزیكی سەیف بوو.
هۆشیاری دامێ و وتی« ،ئاگاداربە؛ تۆ خۆت لەقەرەی كۆمەڵە گیروگرفتێكی
زۆر گەورە دەدەیت» ،بێگومان دوای ئەوەی سكااڵكەم تۆماركرد ،هیچ شتێك
رووینەدا.
هەروەها لەپەرلەمان پرسیارێكم وروژاند ،كە لەڕاگەیاندنەكاندا باڵوكرابووە
باسی ئەوەی دەكرد ،ئەو دەمەی قانونی وەزیری پەروەردە بووە لەحكومەتەكەی
كارزایدا  30ملیۆن دۆالری لەبودجەی وەزارەتی پەروەردە دزیبوو ،لەبەرئەوە
جارێكی تر داوای تێهەڵچوونەوەو لێكۆڵینەوەی فەرمیم كرد ،بەاڵم هیچ شتێك
نەكرا.
مایسی ساڵی  2006لەنۆبەی قسەكردمندا لەپەرلەمان ،سەركۆنەی ساڵیادی
28ی نیسانم كرد وەك رۆژی سەركەوتن بۆ گەلی ئەفغانستان ،هەروەها
جیاوازی نێوان موجاهیدی راستینەو موجاهیدی تاوانكارم خستەڕوو ،بەوپێیەی
چەشنی دووەمیان زۆریان لەپەرلەمان دانرابوون.
هەندێك باس لەوە دەكەن ،كە پێویستە هەڵەكانی رابردو لەیادبكرێن،
بەاڵم من بڕواموایە جیاوازیەكی زۆر لەنێوان هەڵەو تاواندا هەیە .مەگەر
كوشتنی زیاد لە  65هەزار كابولی لەجەنگی ناوخۆدا تەنها هەڵەیەك بوو؟
گرتنەبەری رێگەی القەكردن وەك چەكێكی جەنگ ،كوشنتو كەلەپاچەكردن
وەك چۆن میلیشیاكان مەمكی ژنیان دەبڕییەوە ،تەنها هەڵەیەك بوو بەس؟
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ئەمانە بەهیچ شێوەیەك هەڵە نەبوون ،لەبەر ئەم هۆیە من وشەی موجاهیدی
تاوانكار بەكاردەهێنم .خەڵك باش دەزانن ئەم پیاوانە گاڵتەیان بە بەهاكانی
جیهاد دەكرد ،بۆیە دەبێت لەبەرامبەر تاوانەكانیان سزا بدرێن.
قانونی سەرۆكی پەرلەمان وتەكانی پێبڕیم ،پاشان ئەندام پەرلەمانەكانی
ورووژان���د ب��ەوەی لەڕاستیدا من لە گ��ەورەی��ی موجاهیدینی راستینەم
كەمكردۆتەوە ،پاشان فەرماندەیەكی جیهادكاری پێشوو بەناوی عەلەم خان
ئازادی ،خەڵكی باكوری ئەفغانستان زۆر رقییان لێیبوو ،پێیاندەوت «عەلەمە
ڕەش» هەڵبەزیەوەو رایگەیاند ،كە لەو هۆڵەدا نامێنێتەوە ،لەحاڵێكدا سوكایەتی
بە موجاهیدین بكرێت.
دەستبەجێ پەرلەمان پشێوی و هاتوهاواری تێكەوت .نەیارێكی
هاربوو ،داود كاالكانی سەردەستەی میلیشیای پێشوو هەستایە سەرپێ و
هاواریكرد« ،بڕوخێ  !RAWAلێرە بیانبەنە دەرەوە! بڕوخێ كۆمۆنیزم!»
ئەندامەكانی تریش هەستانە سەرپێو هەڕەشەیان دەكرد ،كە هۆڵەكە
بەجێبهێڵن ئەگەر من نەڕۆمە دەرێ ،بەاڵم رەمتكردەوە تەنها لەبەر وتنی
راستییەكان .بەزۆر لەپەرلەمان بكرێمە دەرەوە ،ئەندام پەرلەمانێك بەرەو
رووم هاتو پێیوتم ،دەبێت داوای لێبوردن بكەم .وەاڵمێكی سادەم دایەوە،
«لەچی؟» پاشان هەندێكی تر هاتنە المو لە دەورم كۆبوونەوە .دەبوایە
خۆم بخەمە ژێر مێزەكەمەوە ،لەبەرئەوەی بەر بوتڵە ئاویان دامو پێاڵویش
بەسەرمدا گیڤەی دەكرد.
چەند ئەندام پەرلەمانێك ،وەك گوڵهار ،بەشاردۆست ،فازڵ رەحامن
سەماكانی ،عوبەیدواڵ هەاڵڵیو هەندێكی دیكەش بۆ پاراستنم خۆیان گەیاندە
المو چواردەوریان گرتم .هەموو سەردەستەكانی میلیشیا :سەیف ،رەببانی،
خالید فاروقی (سەرۆكی فراكسیۆنی پارتەكەی حیكمەتیار)و ئەوانی تر هەستانە
سەرپێو هانی ئەندامەكانیان دەدا هۆڵەكە چۆڵبكەن .گوڵهار بەهەموو هێزی
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خۆی پاڵی بەیەكێك لەسەردەستەكانەوە نا ،كە دەیویست دەستی مبگاتێو
كەوت بەئەرزدا .پیاوێكی پارتەكەی سەیف بەناوی نیاز موحەمەد ئەمیری
هاواری دەكرد« ،ئەم لەشفرۆشە ببەنە دەرەوە!» كامێرامانێك رووماڵی گرژیو
ئاڵۆزییەكەی بۆ تەلەفزیۆنێكی ناوخۆیی دەكرد ،لەمكاتەدا زللەیەكی بەدەستی
حوسانی خوارد ،پێیوت بۆچی وێنەی ئەندام پەرلەمانەكان دەگرێت ،لەكاتێكدا
قسەی زۆر ناشیرین دەكەن .ئەو رەفتارە ناڕەزاییەكی زۆری لەناو میدیای
ئەفغانستاندا لێكەوتەوە.
كارمەندانی ئاسایشی ژن ،لەپەرلەماندا كاریاندەكرد ،هاتن چواردەوریان
گرتمو ئەو كۆمەڵە پەرلەمانتارانە توڕەیان لێ دوورخستمەوە .لەبەر سەالمەتی
خۆم دەبوایە لە هۆڵەكە مبێنمەوە ،هەتا هەموو ئەندامانی تر بڕۆنە دەرێ.
پاش دواكەوتنی بۆ چەند كاژێرێك ،دانیشتنی پەرلەمان دەستیپێكردەوە.
ی��ەك ل���ەدوای ی��ەك ،س��ەردەس��ت��ەی میلیشیاكان و ئ��ەن��دام پەرلەمانە
هاوپشتیوانەكانیان وەك قازی نازر ئەحمەد ،یەكێكە لەپیاوەكانی ئیسامعیل
خان ،لەدژی من قسەیان دەكرد .لەوتارێكی دورودرێژدا ،سەیف گەڕایەوە
بۆ ئایەتەكانی قورئان بۆئەوەی قسەكانم وەك «دژە ئیسالم» لەقەڵەمبدات.
لەبری هەموو سەردەستەی میلیشیاكانی تریش ،ئەوەی راگەیاند پێویستە
«هێڵێكی سور» هەبێت تا لەپەرلەمان هیچ شتێك دژی ئیسالمو جیهاد
باسنەكرێت ،بێگومان من تەنها رەخنەم لەتاوانكارەكان گرت ،نەك ئەو
موجاهیدە راستەقینانەی لەپێناو سەربەخۆیی واڵت ،یاخود ئیسالمدا ،كە
ئایینی گەلەكەمە جەنگاون .ئەوی سەردەستەی میلیشیاكانی بێتاقەت كرد
ئەوە بوو ،كە بەردەوام پێداگریم دەكرد ،كە پێویستە ئەو سەركردانە لەپای
تاوانەكانیان دادگایی بكرێن ،بەمیدیاكانم راگەیاند« :داردەستە روسیەكان،
موجاهیدین ،یاخود تاڵیبان :ئەوانەی دەستیان هەبووە لەكوشتنی هاوواڵتیان
پێویستە دادگایی بكرێن».
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بەیانی دواتر گەڕامەوە نێو پەرلەمان ،لەسەر ئەو دەرگایانەی بەرەو هۆڵی
پەرلەمان دەڕۆشنت ،كەسێك وتەیەكی بەناوبانگی نوسەر و روناكبیری فەرەنسی
(ڤۆڵتێر)ی لەسەر كاغەز نوسیبوو ،بەتێپ بەدەرگاكانەوە هەڵیواسیبوو:
«هاوڕانیم لەگەڵ ئەوەی دەیڵێیت ،بەاڵم تا مردن تێدەكۆشم تا مافی ئەوەت
هەبێت چی دەخوازیت ئەوە بڵێیت».
دواتر كچێك هاتەالم ،كە لەئۆفیسی پرسگەكان كاریدەكرد ،پێیوتم كاری ئەو
بووە .داوای لێكردم كارەكەی نهێنی بێت لەنێوامناندا ،لەبەرئەوەی لەبەرامبەر
پشتگیریكردنی بەوشێوەیە پێدەچێت لەكارەكەی دوربخرێتەوە.
دوای ئەوەی چوومە هۆڵی پەرلەمان ،گوێم لێبوو هەندێك لەسەردەستەی
میلیشیاكان پێكەنینیان بەڕووداوەكەی رۆژی پێشوو دەهات .داود كالكانی
بەدەنگێكی بەرز قسەی بۆ هاوەاڵنی دەكرد ،تا من گوێم لێبێت« ،چەند جارێك
پێشنیارمان كرد لەبوتڵی شوشەدا ئاومان بۆ بهێنن ،بەاڵم بەگوێیان نەكردین.
ئەگەر بوتڵەكان شوشە بونایە دوێنێ رۆژێكی زۆر خۆش دەبوو!» هەموویان
دەستیانكرد بەقاقای پێكەنین.
بەرامبەر دوژمنەكانم وەك پۆاڵ وابووم .ئەوان هەڕەشەو تۆقاندنیان
گرتەبەر ،ب��ەاڵم سەرینەگرت ،لەبەرئەوە كەوتنە هەڵمەتی شكاندنی
كەسایەتیم .زۆرجار پالنەكانیان ئاشكرابوونو الیەنگرەكانم شەرمەزارو
سەركۆنەیان دەكردن.
ماوەیەكی كەم پێش ئەوەی لەپەرلەمان هێرشم بكرێتەسەر ،پیاوێك
بەناوی نەجیبواڵ هاتە ئۆفیسەكەم لە ف��ەرەح ،بەهاوكارەكامنی وتبوو
دەیەوێت هاوكاری پرۆژەی نۆڕینگەی هاموون بكات .لەوكاتەدا من بەكاری
پەرلەمانتاری لە كابول بووم .نەجیبواڵ رایگەیاندبوو ،كە نوێنەری رێكخراوێكی
ناحكومی ئەڵامنییەو دەیەوێت بڕێك پارەی زۆر ببەخشێتە نۆڕینگەكە ،بەاڵم
یەكەمجار پێویست بوو رەزامەندی كارمەندانی نۆڕینگەكە وەربگرێت.
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رایگەیاندبوو پالنی هەیە سەردانی هیرات بكاتو بەمەبەستی هاریكاری
پرۆژەكانی تر ،چاوی بەبەرپرسانی رێكخراوی ( )OPAWCبكەوێت .هەندێك
كارمەندی نۆڕینگەكە گومانیان لەم پیاوە كردبوو ،لەبەرئەوە ژیرانە تەواوی
قسەیان بەڤیدیۆ تۆماركردبوو .لەسەر رێنامیی لیژنەی بەرگریم ،تۆماری
هەموو سەردانكەرەكانی نۆڕینگەی هاموومنان دەكرد ،بەتایبەتیش ئەوانەی
دەیانویست چاویان بەمن بكەوێت ،یاخود پێشنیازی پرۆژەیەكیان هەبوایە.
الیەنگرەكانم لەبەر چەند هۆیەك پێیان باشبوو ،كە هەموو میوانەكان
بەڤیدیۆ وێنەبگیرێن ،لەبەرئەوەی ئەگەر لەڕووداوێكدا كوژرام ،بەڵگەیەكی
ڤیدیۆیی تاوانەكە لەبەردەستدەبێت.
دوو رۆژ دواتر نەجیبواڵ لە هیرات دەستگیركرا ،الیەنگرەكانم هاوكاری
هێزە پەیوەندیدارە ناوخۆییەكانیان كردبوو بۆ ناسینەوەی ،گومانیش لەوەدا
نەما ،كە ناوبراو بەشێك بوو لەو پیالنگێڕییە سیاسیەی لەپێناو بێمتامنەكردنی
مندا كاری دەك��رد .پۆلیسی ناوخۆ ئەو تاوانبارەیان رادەستی دەزگای
هەواڵگری ئەفغانستان كرد ،لەوێ دانی بەوەدا نا ،كە نزیكەی دوو هەزار
دۆالری لەالیەن پەرلەمانەوە وەرگرتبوو تا ئیمزای كارمەندەكانم كۆبكاتەوە
بۆ دروستكردنی بەڵگەیەكی چەواشەكاری لەمەڕ ئەوەی لەگەڵ ئەمریكادا
دژی ئیسالم كارمكردبێت .دەزگای هەواڵگری ئاشكرایكرد نەجیبواڵ لەالیەن
تاڵیبانەوە نێردرابوو ،تا دژی من كاری سیخوڕی بكات ،بەاڵم الیەنگرەكانم
لەو بڕوایەدان لەالیەن كەسێكەوە بەكرێگیراوە كە سەر بەهاوپەیامنێتی
باكورو حكومەت بێت .هەرگیز نەمزانی چی بەسەر ئەو پیاوەو كەیسەكەیدا
هات ،لەبەرئەوەی دەزگای سیخوڕیی ئەو پرسەی بەنهێنی هێشتەوە ،بەاڵم
زیاتر لەوە دەچێت ئازاد كرابێت ،چونكە لەپەرلەمان پشتیوانی كەسانی
دەستڕۆیشتووی هەبوو .چەند مانگێك دوات��ر پشتیوانكارێكی نهێنیم،
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لەدەزگای هەواڵگری ئەفغانستان كاریدەكرد ،كۆپیەكی ئەو دانپیانانەی
نەجیبواڵی بۆ هێنام ،كە لەالیەن خۆیەوە ئیمزا كرابوو ،مۆری دەزگای
هەواڵگری لەسەربوو ،ئەمەش گومانەكامنی لەو كەسە پشتڕاستكردەوە.
چەند پالنێكی دیكەی لەم چەشنەو كاتێك هەوڵیاندەدا متامنەی خۆمو
كارەكەم لەناو خەڵكدا نەهێڵن لەالیەن هاوپەیامنامنەوە ئاشكراكران،
وتەیەكامن هەیە دەڵێت دیوارەكان مشكییان تێدایە ،مشكیش گوێی هەیە.
هەندێكجار تەنانەت لەنێو ئەوكەسانەی كاریان بۆ ئوسوڵگەراكان ،یان
بەرپرسە حكومییەكان دەكرد ،كەسانێك هەبوون بە پەنهانی پشتیوانیان
دەكردم ،بێگومان ئەم پشتیوانكارە پەنهانانە هۆكارێكی دیكەن بۆ مانەوەم
بەزیندویی .لەحاڵەتێكدا یەكێك لەم كەسانەی بۆ كوشتنم دانرابوو ،بەاڵم
پالنەكەی بۆ ئاشكرا كردین.
ئەو خانووەی لە كابول زۆربەی كاتم تێدا بەسەردەبرد ،دوو قاتێكی
بچوك بوو بەتەنیشت شوێنێكەوە بوو كاری بیناسازی تێدا دەكرا .ژوورەكەم
پەنجەرەیەكی تێدابوو بەسەر ئەو شوێنەدا دەیڕوانی ،پێامنوابوو ژورێكی
سەالمەت بێت .رۆژێك پیاوێك پاسەوانەكامنی ئاگاداركردبوەوە ،نەهێڵن
بچمە ئەو ژوورە .وتبووی ئەو یەكێكە لەو سێ كەسەی بۆ چاودێریكردنی
م��ەالالی جۆیا لەو بینایەدا دان��راون ،كە لەقۆناغی دروستكردندا بوو.
وتبووی چەكێكی بێدەنگیان پێیەو فەرمانیان پێكراوە هەركات چومە ئەو
ژوورەوە مبكوژن .ئەم هەواڵدەرە رایگەیاند تەواوی رۆژی پێشوو چاوەڕێیان
كردبوو ،بەاڵم خۆشبەختانە تەنها جارێك لەئێوارەدا چوبوومە ئەو ژوورەوە.
وتبووی ئەستەم بووە بتوانن تەقە بكەن ،لەبەرئەوە فەرمانیان پێكرابوو
مبخەنە ژێر چاودێریەوە ،بەاڵم ئەو شەوە ئامانجێكی باشیان بۆ پێكانی
سەرم بۆ هەڵنەكەوتبوو .دەمانزانی راستدەكات ،چونكە قسەكانی تەواو
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بوون و لەو شەوەدا تەنها یەكجار چومە ئەو ژوورە .بەداخەوە ناوی ئەو
كەسەی ئاشكرا نەكردبوو ،كە فەرمانی كوشتنەكەی دەركردبوو ،بەاڵم ئێمە
ئاگاداركردنەوەكەیامن بەڕاستی وەرگرت و خێرا گواستامنەوە بۆ خانویەكی
تر .لەهەمان ئەو كاتانەی ئەم پالنانە لەدژم جێبەجێ دەكران ،حكومەت
ئەو موچەیەی بڕی ،كە بۆ دابینكردنی ئاسایشم دابینكرابوو .هەرچەند من
ئەندام پەرلەمانێكی هەڵبژێردراو بوومو بەئاشكرا لەالیەن ئەندامانی ترەوە
لەپەرلەمان هەڕەشەم لێدەكرا ،كەچی حكومەت ئەو بڕە پارەیەی بڕی ،كە
بۆ دابینكردنی ئاسایشم تەرخانكرابوو ،لەبەرئەوە دەبوایەیە هەموو كاتێك
هۆشیارو بەئاگا بم.
لەئاكامی ئەو هەمووە نەهامەتیو چەرمەسەرییە كە ژنانی ئەفغانستان
چەشتبوویان ،مرۆڤ وەها بیریدەكردەوە ،كە ژنە پەرلەمانتارەكان سەرەڕای
جیاوازی بیروبۆچونیان پشتی یەكرت دەگرن ،یاخود هەر نەبێت وەك خوشك
مامەڵە لەگەڵ یەكرتیدا دەكەن ،بەاڵم مەخابن وەها رەوشێك وجودی نەبوو.
هەندێك ئەندام پەرلەمانی ئوسوڵگەرای ژن ،هاوشێوەی هاوتا نێرینەكانیان
مێشك تەسكو نالەباربوون .لەبەرئەوەی 25%ی كورسیەكان بۆ ژن دانرابوون،
هەندێك لەالیەن سەردەستەی میلیشیاكانەوە كاندیدكرابوون تا ئەو رێژەیە
بەالیەنگرانی خۆیان پڕبكەنەوە .بەتایبەت لەو ناوچانەی سەردەستەی
میلیشیاكان دەسەاڵتی تەواویان هەبوو ،هیچ ژنێك بوێری نەبوو خۆی بۆ
هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان كاندیدبكات.
لەالیەن هەندێك ئەندام پەرلەمانی ژنەوە هەڕەشەی زارەكیم لێدەكرا.
جارێكیان دوای دەربڕینی چەند تێبینیو سەرنجێك ،كە دەنگە دەنگو
هەرای لێكەوتەوە ،ژنێكی ئوسوڵگەرای توندڕەو ،راستەوخۆ لەپشتمەوە
دادەنیشت ،سەری بۆ شۆڕكردمەوەو وتی« ،كارێكت پێدەكەم هیچ پیاوێك
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نەتوانێت ئەو كارەت پێبكات» .لەوەاڵمدا وتم« ،بەداخم بۆت ،بڕواموایە
تۆش قوربانییەكی دەستی ئەم ئوسوڵگەرایانە بیت» .راستە :لەو بڕوایەدام
ئەو ژنانەی وەك توتی بیروبۆچونی توندوتیژو دژەژن دەڵێنەوە ،خۆشیان
قوربانی ئەو سیستمەن.
رۆژێك ژنە ئەندام پەرلەمانێكی ئوسوڵگەرای سەر بەپارێزگای تەخار،
سەنگەرێكی سەردەستەی میلیشیاكانە لەباكوری ئەفغانستان ،لەو دەمەی
ب��ەرەوژووری دەستشۆر دەڕۆشتم شوێنمكەوت .پێیوتم دەیەوێت لەوێ
شتێكی زۆر نهێنیم پێبڵێت .ژووری دەستشۆر زۆر دوور بوو لەهۆڵی سەرەكی
پەرلەمانەوەو لەسوچێكی الگیری بیناكەدا بوو.
پێموت« ،ئێرە شوێنێكی بێدەنگە ،دەتوانیت لێرە پێمبڵێت .كەس گوێی
لێامن نابێت» .جارێكی تر جەختی لەوە كردەوە ،كە بچینە ژووری دەستشۆر
تا لەوێ نهێنییەكەم پێبڵێت.
هەرچەند چەند سوچێكی لەبارم پیشاندا تا لەسەرخۆ قسە بكەین
و بزانم نهێنییەكە چییە ،بەاڵم ئەو هەر پێداگری كردو وتی« ،نا ،دەبێت
لەشوێنێكی پەنهانرت قسەت بۆ بكەم».
پێموت« ،ئەم پەنایە چ كێشەیەكی تێدایە تا قسەكەت بكەیت؟ هیچ
كەس لەم ناوە نییە تا گوێی لێبێت».
تێبینمكرد پەشۆكا بوو ،چاوەكانی ترسناك بوون .بەشڵەژاوییەوە وتی،
«مەترسە ،متامنەم پێناكەیت؟»
دەمزانی ئەو ئوسوڵگەرایەكی توندڕەو ب��وو ،بێگومان متامنەشم
پێنەدەكرد .هەستێكی بەهێزم بۆ دروست ببوو كە شتێك هەیە .بۆچی
ئەو شوێنانەی بەدڵ نەبوو ،هەروەها سوربوو لەسەر ئەوەی بچینە ژووری
دەستشۆر؟ لەبەرئەوە شوێنی نەكەوتم .پێموت كاتم نییە لەگەڵیدا بڕۆمە
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ئەو شوێنە ،لەبەرئەوەی پرسێكی گرنگ لە ئانو ساتی قسە لەسەركردندا بوو
لەپەرلەمان ،پاشان گەڕامە دواوەو بەجێمهێشت .لەڕاستیدا زۆر پێویست بوو
بچمە توالێت ،بەاڵم لەبەر ئەو حاڵەتە دەبوایە نەچم .زۆر دڵنیانیم ،بەاڵم
پێموایە ئەو ،یان كەسێكی تر پالنێكیان هەبوو ئازارم پێبگەیەنن.
دوای ئەوەی بەپاسەوانەكانم وت ئەوانیش لەسەر ئەو بۆچونە بوون،
كە پێدەچوو ئەوە پالنێكی مەترسیدار بووبێت ،پێیانوتم جارێكی تر نەچمە
ژووری دەستشۆرەكانی پەرلەمان ،چونكە لەهۆڵەكەوە زۆر دوور بوون.
زۆر لەوەوپێشیش ئاگاداریان كردبوومەوە بەهیچ شێوەیەك لەئاوی ئەو
بوتاڵنە نەخۆمەوە ،كە لەسەر مێزەكەم دادەنران لەناو پەرلەماندا ،چونكە
جێگەی هەموو ئەندامەكان دیاریكرابوو ،ئەگەر هەبوو كەسێك ژەهر بكاتە
ئاوەكەمەوە .جارێك نوقڵێكی كۆكەم لەئەندام پەرلەمانێكی هاوەڵم وەرگرت،
دوای ئەوەی بەڕێكەوت الی پاسەوانەكانم باسمكرد ،ئاگاداریان كردمەوە
جارێكی تر نابێت هیچ شتێكی لەو بابەتە بخۆم .هەرگیز ئەوەم بەخەیاڵدا
نەهاتبوو ،كەسێك بیەوێت بەدەنكە نوقڵێكی كۆكە مبكوژێت .تەنانەت
لەیەكەم مانگی دانیشتنەكاندا ،نەمدەتوانی ئەو خواردنە بەلەزەتو نایابانە
بخۆم كە بۆ ئەندام پەرلەمانەكان ئامادەدەكران .یەك ،لەبەرئەوەی بوو دژی
ئامادەكردنی ئەو خواردنانە بووم ،لەكاتێكدا نەتەوەكەم خەریك بوو لەبرسا
دەمرد .دوو ،لەبەرئەوەی كە دەشیا بە هۆی ئەو خواردنانەوە دەرمانخوارد
بكرێم .رەمەزان بەشاردۆستیش ئەندامێكی تر بوو ،كە لەو خواردنە رازاوانەی
نەدەخوارد.
لەبەرئەوەی چەندین ساڵ بوو ئەفغانستان بێ پەرلەمان بوو ،چەندین
بابەتو گیروگرفتی كەڵەكەبوو بەردەست ب��وون بۆ تاوتوێكردن .بۆ
هێنانەكایەی دیموكراسییەكی راستەقینە پێش هەموو شتێك دەبوایە هەموو
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یاسا بنچینەییەكان دابرنێنو كاریانپێبكرێت ،لەوانە تاوانكارانی جەنگ نەبنە
ئەندام پەرلەمان ،بەاڵم بەپێچەوانەوە ئەو تاوانكارانە لەبەرژەوەندی خۆیان
یاسایان دەردەكرد.
بۆ منونە دەستەی مافی م��رۆڤ مشتومڕی دیاریكردنی تەمەنێكی
یاساییان دەكرد ،تا هاوسەرگیریو یاسای تاوان بیانگرێتەوە ،ئەویش تەمەنی
هەژدە ساڵی بوو ،بەاڵم الیەنە ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان ،دواجار لەسەر ئەوە
رێكەوتن تەمەنی شانزە ساڵی بكەنە تەمەنێكی یاسایی ،سەرەڕای ناڕەزایی
داكۆكیكارانی مافەكانی مرۆڤ ،كە پێیانوابوو ئەو تەمەنە زۆر بچوكە.
لەژمارەیەك دانیشتندا پەرلەمانتارەكان ،باسوخواسی زیادكردنی
موچەو ئیمتیازاتەكانیان دەكرد .دوای هەندێك تاوتوێكردن بۆ ریككەوتن
لەسەر بابەتەكە لەگەڵ حكومەتدا بەپەنهانی ،موچەی پەرلەمانتارەكان
لە ( 1100هەزارو سەد) دۆالرەوە زیادكرا بۆ ( 2000دوو هەزار) دۆالرو
بۆ سەرۆكی پەرلەمانیش كرایە دوو هێندەی ئەو بڕە ،لەگەڵ زیادكردنی
چەند دەرماڵەیەكی دیكەش .ئەندام پەرلەمانەكان پاسپۆرتی دیبلۆماسییان
پێبەخرشاو حكومەتیش كرێ خانو ،موچەی شۆفێر ،پارەی تەلەفۆنو چەند
كرێیەكی دیكەشی بۆ دابینكردن .لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا ژمارەیەكی زۆری
پەرلەمانتاران مشتومڕی ئەوەیان بوو ،ئەو مافو ئیمتیازانە كەمن ،هەرچەند
زۆرێكیان بەئەندازەیەك دەوڵەمەندبوون ،كە بەهیچ كلوجێك پێویستیان
بەو پارەیە نەبوو .ئەم پرۆسەیە لەسەروبەندی ئەو كاتەدا بوو ،كە هەموو
مامۆستایانی كابول مانیانگرتبوو ،لەبەرئەوەی موچەی مانگانەیان ،ئەوپەڕی
دەگەشتە  60دۆالر ،چەند مانگێك بوو لەالیەن حكومەتەوە نەدرابوو.
لەبەرامبەر داوای فەرمانبەران بۆ زیادكردنی موچەكانیان ،پەرلەمان
دوای چەند گفتوگۆكردنێك بڕیاری زیادكردنی بڕی  14دۆالری بۆ موچەی
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مانگانەیان دا .لە ئەفغانستان  14دۆالر بەئەستەم بەشی كڕینی فەردە
ئاردێكی  25كیلۆیی دەكات .ئەمە بەڵگەیەكی حاشاهەڵنەگر بوو ،تا گەلی
ئەفغانی تێبگەن ،كە بێ دوودڵی پەرلەمان لەبەرژەوەندی كەمدەرامەتاندا
نەبوو.
جارێك لەوكاتەی ئەندام پەرلەمانێك لەدژی من قسەیدەكرد ،پێشنیاریكرد
لەو ئیمتیازانەی پەرلەمان بێبەش بكرێم ،لەبەر «سوكایەتیكردنم» بەو
دامەزراوەیە .دوژمنەكان پێیانوابوو ئەمجۆرە فشارە رەنگە بۆ بێدەنگكردنم
سودی هەبێت .دوژمنەكان هێشتاش لەوە تێنەدەگەشنت ،كە من لەپێناو ئەو
ئیمتیازانەدا نەچوبوومە پەرلەمان ،بەڵكو ئامادەبووم خوێنم بۆ گەلەكەم
بڕێژمو مافو ئیمتیازی ئەوان لەپێش هەموو شتێك بێتو خۆم دواهەمین
كەس بم لەڕووی خزمەتەوە.
ئەو سەردەستە میلیشیایانەی پەرلەمانیان كۆنرتۆڵكردبوو ،بێباك
بوون بەرامبەر هەر داوایەكی دەستەو گروپێكی كۆمەڵگە ،چ بگات بە
رێكخراوەكانی مافی مرۆڤ .لەسەرەتای ساڵی 2007دا بەدەركردنی ئەو
یاسایەی پێیدەوترا «رەشنوسی یاسای ئاشتەوایی» ،بێڕێزی خۆیان بۆ دادگا
پیشاندا .ئەم یاسایە داوای داخسنتو بەخشینی لەهەموو ئەو تاوانانەی
جەنگدەكرد ،كە لەسێ دەی��ەی راب��ردوی ش��ەڕوش��ۆڕدا ئەنجامدرابوون.
لەڕاستیدا تاوانكارەكان یاسایەكیان داڕشتبوو ،كە مافی پارێزراوی بەرامبەر
یاسا پێدەبەخشین .پشتیوانكارانی ئەو یاسایە بانگەشەی ئەوەیان دەكرد،
كە ئەو یاسایە دەبێتە هەوێنی «ئاشتەوایی نیشتامنی»و یەكێتی نیشتامنی
دەپارێزێت .ئەم پڕۆژە یاسایە هەر زوو دوای لەسێدارەدانی سەدام حسێن
لە عێراق پێشكەشكرا ،بەوپێیەی تاوانكارە ئەفغانییەكانی توشی شۆك كرد.
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بۆیان دەركەوت هاوپەیامنێتییان لەگەڵ رۆژئاوادا بەس نییە تا بیانپارێزن.
بەردەوامبووم لەپێداگری لەسەر ئەوەی ،نابێت هیچ تاوانبارێكی جەنگ
لەدادگاییكردن ببەخرشێت .گەلی ئەفغانستان دەربارەی ئەم بابەتە زۆر
توندبوون .جارێك پیاوێك لەئۆفیسی كابول سەردانی كردمو بەشێوەیەكی
توند وتی« ،مەالالی ،بۆچی باسی دادگایی كردنی ئەم پیاوانە دەكەیت؟
هیچ دادگایەك ناتوانێت بەڕەوایی دادگایان بكات .دەبێت بسوتێرنێن،
بەاڵم ئەوكاتیش بەهۆی تاوانەكانیانەوە خۆڵەمێشەكەیان ئاوی روبارەكان
پیسدەكات».
ل��ەوەاڵم��دا وتم ئێمەی ئەفغانی لەسایەی فەرمانڕەوایی ئەواندا،
چەرمەسەری زۆرم��ان چەشتووە ،پێویستە ئەم پیاوانە رووب��ەڕوی دادگا
ناوخۆییو نێودەوڵەتیەكان بكرێنەوە .نامانەوێت بەشێوەیەكی توندوتیژ
بەرپەچی ئەم پیاوە سەرسەختانە بدەینەوە .ئەی نابێت ژیانی ئەفغانییەكان
هاوشێوەی ژیانی قوربانییەكانی دەستی پینۆشێت ،سوهارتۆ ،هیتلەرو
تاوانكارەكانی دیكەی مێژوو بەرز رابگیرێن؟ مەگەر خوێنی ئەم تاوانكارە
ئەفغانیانە سورتر نییە لەخوێنی ئەو بكوژو دیكتاتۆرانەی تر.
ئەگەر دواج��ار سەركردەی میلیشیاو تاوانكارە بااڵكان ،بەرپرسیارێتی
كارەكانی رابردویان خرایە ئەستۆ ،ئەوا كاریگەریی لەسەر تەواوی واڵت دەبێت،
چیدی فەرماندەكانیانو ئەوانی دیش هێند بێباكانە بەردەوام نابن لەتاوانكردن
دژی گەلی ئەفغانستان .بەرپرسیارێتی تاوانەكانی جەنگ ،ئامانجو بنەمایەكی
سەرەكییە ،ئەگەر واڵتەكەمان بیەوێت بەرەوپێش بچێت ،دەبێت لەشوێنێكدا
سنوری خۆمان بكێشین ،بەاڵم سەردەستەی میلیشیاكان سور بوون لەسەر
ئەوەی بەهیچ شێوەیەك رووبەڕوی دادگا نەكرێنەوە.
بێگومان بەتوندی دژی ئەم یاسای لێبوردنە گشتییە ،وەستامەوە .بۆ
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وەاڵمدانەوەی ئەوانەی بانگەشەی ئەوەیان دەكرد ،ئەوە تاكە رێگەیە بۆ یەكێتی
ئەفغانستان ،رامگەیاند یەكێتی نیشتامنی هەرگیز بەلێخۆشبوونی ناپاكەكانی
نیشتامن بەدەست نایەت.
سەرەتای بەهاری  2007یاساكە دەرك��را ،تێیدا هاتبوو« ،پێویستە
جیهادییەكان بەڕێزەوە مامەڵەیان لەگەڵدا بكرێت و لەبەرامبەر هەرجۆرە
بێڕێزییەكدا بەرگرییان لێبكرێت» .لەبەرامبەردا بەیاننامەیەكم دەركردو
سەرزەنشتی پرۆژەیاساكەم كرد« .ئەو یاسایە ناڕەوایەو دژی ویستی گەلە .ئەو
تاوانكارانە دەبێت دادگایی بكرێن .لەڕاستیدا لە مێشكو دڵی خەڵكدا دادگایی
كراونو پێویستە بەفەرمیش دادگایی بكرێن».
سەردەستەی میلیشیان كاردانەوەیەكی پڕكینەیان نواندو هەندێكیان
دەیانوت« ،دەبێت ئەو ناپاكە بەتوندی سزا بدرێت» .یەكێك لەڕەخنەگرە
سەرسەختەكانم نیاز محەمەد ئەمیری بوو ،ئەو پیاوەی لە سەیفەوە نزیك بووو
لەپشتمەوە دادەنیشت ،عەمامەیەكی خۆڵەمێشی لەسەردەكردو دەم بەجوێن
بوو .بەردەوام هەڕەشەو سوكایەتی پێدەكردم ،پێیدەوتم لەشفرۆش.
بۆ پیشاندانی دەس��ەاڵت��ی��ان ،زۆرێ��ك لەسەردەستەی میلیشیاكانو
داردەستەكانی پێشوی سۆڤیەت بە سەركردایەتی رەببانی هاوپەیامنێتیەكیان
لەكابول پێكهێنا ،بەناوی «بەرەی نیشتامنی» .ئەم دەستەیە هاوكارەكانی پێشوی
سۆڤیەتیشی لەخۆگرتبوو ،نورولحەق عولومیو ژەنەراڵێكی دكتۆر نەجیبواڵ ،كە
دوای رووخانی رژێمە كارتۆنییەكە چووە رێزی سەردەستەی میلیشیاكانەوە.
كۆبوونەوەیەكی گەورەیان لە كابول رێكخست ،پارەیەكی زۆریان خەرجكرد بۆ
هێنانی پیاوەكانیان لەپارێزگا دوورەكانەوە تا دەسەاڵتی خۆیان منایش بكەنو
زۆر لە حامید كارزای بكەن یاسای لێبوردن ئیمزا بكات ،بەوپێیەی لەالیەن
پەرلەمانەوە دەركرابوو .هەزاران پیاوی بەردەستییان بەنێو شەقامەكانی كابولدا
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رێپێوانیان كردو هاواریان دەكرد« ،بڕوخێ مافەكانی مرۆڤ»« ،مەرگ بۆ
مەالالی جۆیا» .خۆشحاڵ بووم ،كە لەالیەن ئەو هێزە توندوتیژو دژەژنانەوە
بە»دوژمنی ژمارە یەك» دانرابووم.
نزیكەی هەموو سەردەستەی ملیشیا بااڵكان بە رەببانی ،فەهیم،
موحەقیق ،دۆستوم ،خەلیلی ،چاكاری ،قانونی ،سەیفو چەندینی تر
لەگردبونەوەكەدا ئامادەبوونو وتاریان پێشكەشكرد ،بەگەورەترین منایشی
دەسەاڵتیان دانرا لە كابول .یەكێك لەو ئەندام پەرلەمانە ژنانەی لەو رۆژەدا
وتاریدا شەكیال هاشمی بوو ،ئەویش وتارەكەی بەم دروشامنە كۆتایی پێهێنا،
«بڕوخێ مافەكانی مرۆڤ»« ،بڕوخێ مەالالی جۆیا» .دواتر لەچاوپێكەوتنێكی
تەلەفزیۆنیدا نكۆڵیكرد لەو كۆبونەوەیەدا سەركۆنەی منی كردبێت ،هەرچەند
ئەو كەناڵە گرتەیەكی پیشاندا ،كە ئەو هوتافانەی دەكێشا! سەردەستەی
میلیشیاكان هیوایان خواستبوو گوڕوتین بخەنە بەر سەدهەزار كەس ،بۆ
پشتگیریكردن لەلێبوردنەكەیان .سەرەڕای ئەو هەموو پارەی لەهەوڵەكانیاندا
خەرجیان كرد ،توانییان تەنها بیست هەزار كەس كۆبكەنەوە .لەچاوپێكەوتنە
تەلەفزیۆنییەكاندا هەندێك لەبەشداربووەكان دەیانوت لەالیەن فەرماندە
جیهادییەكانەوە لەپارێزگاكانی ترەوە هێرنابوون بۆ كابول .تەنانەت زۆرێكیان
نەیاندەزانی بۆچی هێرنابوون بۆ ئەو شوێنە.
سەردەستەی میلیشیاكان لە رێكخراوی چاودێری مافەكانی مرۆڤ
توڕەبوون ،لەبەرامبەر راپۆرتێكی ساڵی  2005لەسەر ئەو رووداوەی
بەناونیشانی «دەستە بەخوێن سورەكان :زەبرو زەنگەكانی رابردوی كابول و
نەریتی حەسانەی ئەفغانستان» باڵوی كردبوویەوە .لەڕیزبەندییەكەدا ناوی
سەیف ،دۆستوم ،رەببانی ،فەهیم و چەندین كەسی تر هاتبوو ،كە پێویست
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بوو بەوردی لێكۆڵینەوەیان لەگەڵدا بكرێت ،لەبەرامبەر ئەو كارەساتانەی
لە جەنگی ناوخۆدا روویاندابوو ،هەروەها دۆكیومێنتەكە باسی رۆڵی
مەسعودی كردبوو ،كە لەم سااڵنەی دوایدا بووەتە بابەتێكی قەدەغەكراو.
كۆتایی دۆكیومێنتەكە بەمشێوەیە بوو« ،ئەحمەد شا مەسعود لەزۆرێك لەو
دەستدرێژیانەدا دەستی هەیە ،كە لەم راپۆرتەدا تۆماركراون» .ئەو رێكخراوە
داوای لەحكومەتەكەی كارزای كردبوو ،دەستبەجێ بەرنامەیەك بۆ ئاشتیو
ئاشتەوایی نیشتامنیو دادپەروەری گەاڵڵە بكات.
لەشوێنەكانی تری ئەفغانستان و لە دەرەوەی واڵتیش ،پرۆژەیاسای
ئاشتەوایی نیشتامنی كەوتە ژێر رەخنەیەكی زۆرەوە و فشارخرایە سەر
كارزای ،چەند هەمواركردنێكی بچوك بكات .دواجار قوربانییەكان مافی
ئەوەیان هەبوو سكااڵ دژی هەرتاوانبارێك تۆماربكەن ،بەاڵم بەدواداچونی
مەحاڵ بوو ،چونكە ئەگەر یاسایەك نەبێت و سەردەستەی میلیشیاكانیش
لە پۆستی بااڵی دادگاكاندا بن ،كێ دەوێرێت لە دژیان داوا تۆماربكات؟
لەنەبوونی ئەوجۆرە سكااڵیانەدا حكومەتیش لێی قەدەغەبوو ،تاوانكارەكانی
جەنگ بەدادگا بگەیەنێت .كاریگەری یاساكە وەك خۆی مایەوە ،چون وەك
كارتی دەرچونی سەردەستەی میلیشیاكان ،تاڵیبان و داردەستەكانی پێشوی
سۆڤیەت لەبەندیخانە و بە بێ هیچ شتێك وەهابوو.
لە مێژووماندا هەمیشە ئ��ەوە بەتۆماركراوی دەمێنێتەوە ،كە ئەم
سەردەستە میلیشیایانە بەخوێنی بێتاوانەكان دەستییان سورە.
دوژمنەكانم بەردەوام بەدوای رێگەی نوێدا دەگەڕێن بۆ بێدەنگكردنم،
خودی پەرلەمانیش لەوەدا بوو ،ببێتە ژینگەیەكی پڕمەترسی و دوژمنكارانە
بۆم .دانیشنت لەنێو ئەو هەموو تاوانكارە ،كە خۆیان بەدیموكراتخواز
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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پیشاندەدا وەك ئەشكەنجەدان واب��وو ،بەاڵم پەیاممندابوو لەو شوێنەدا
كاربكەم بۆ ئاشكراكردنی دوژمنەكانی گەلی ئەفغانستان.
دەركەوت ناحەزەكانم چیرت بەبڕینی مایكرۆفۆنەكەم دڵیان ئاو ناخواتەوە.
لەوكاتەی تاوانكارەكان لە الیەك سەرقاڵی داڕشتنی پالن بوون بۆ لێخۆشبوونی
خۆیان ،لەالیەكی ترەوە خەریكی پیالنگێڕی بوون بۆ تاوانباركردنم  ،پاشان
هەوڵی دەركردنم لە پەرلەمان بووە پالن.
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بەشی دەیەم
دەركردن
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خەڵك بەخێرایی تێگەیشنت لەوەی پەرلەمانی ئەفغانستان ،رێچكەیەكی
زۆر هەڵەی گرتۆتەبەر .ماوەیەك پێشرت پیاوێك لەسەر شەقامەكانی بازاڕدا
لەالیەن پەیامنێری كەناڵێكی ناوخۆەوە ،چاوپێكەوتنی لەگەڵ كرابوو ،وتبووی
پەرلەمان الی ئەو وەك ناوبازاڕ وای��ە ،چونكە زۆر بێ سەروبەرە .دوای
ئەوەی راپۆرتەكە باڵوكرایەوە ،زۆرێك لە ئەندام پەرلەمانەكان لە دانیشتنێكی
پەرلەماندا ،ناڕەزاییان بەرامبەر ئەو توانجە دەربڕی .كاتێك نۆبەی من هات
رامگەیاند ئەگەر ئێمە بەمشێوەیە بڕۆین و هیچ شتێك بەئەنجام نەگەیەنین،
ئەوا ئەمڕۆ دەشێت پێیبڵێن بازاڕ ،بەاڵم سبەی بە باخچەی ئاژەاڵن ناوی دەبەن.
وەك پیشەی خۆیان ،ئەندام پەرلەمانەكان لەتوڕەییدا كەوتنە كوتانی مێزەكانیان
و سەرۆكی پەرلەمانیش مایكرۆفۆنەكەی بڕیم.
نیسانی  ،2007بە گەشتێك سەردانی ئەمەریكام كرد و چاوپێكەوتنێكی یەك
كاژێریم لەگەڵ كەناڵی ئاسامنی ئاریانا ئەفغانستان ئەنجامدا كە بارەگاكەی
لە ئەمەریكایەو لە ئەفغانستانیش لەڕێی سەتەالیتەوە وەردەگیرێت .وەك
هەمیشە ،وشەی زۆر جەرگبڕم دژی سەردەستەی میلیشیاكان بەكارهێنا،
ئەمجارەیان پێشبینی خۆم بۆ پەرلەمانی ئەفغانستان دوپاتكردەوە ،بەوەی
ئەگەر لەسەر ئەو رەوتەی بەردەوام بێت ،ئەوا هەرزوو خەڵكی پێیدەڵێن
باخچەی ئاژەاڵن ،یان تەویلە .لەماوەی ئەو دیامنە راستەوخۆیەدا ،ژمارەیەكی
زۆر لەبینەران پەیوەندییانكر د و پشتیوانی خۆیان بۆ دووپاتكردمەوە،
لەبەرئەوەی بەرنامەكە لەئەفغانستانیش دەبیرنا ،سەردەستەی میلیشیاكانی زۆر
قەڵسكردبوو.
كاتێك گ��ەڕام��ەوە بۆ ئەفغانستان ،تەلەفزیۆنی تۆلۆ لە كابول ،بە
تایبەتی الیەنێك خاوەنییەتی ،داوای چاوپێكەوتنێكی تایبەتییان لێكردم.
لەچاوپێكەوتنەكەدا پێشكەشكار لێیپرسیم بۆچی وشەی باخچەی ئاژەاڵن ،یان
تەویلە-م لەدیامنەكەی پێشودا بەكارهێنابوو ،منیش تەواوی مەبەستی خۆم
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بۆ روونكردەوە .رامگەیاند دوو جۆری جیاواز نوێنەر لەپەرلەماندا ئامادەییان
هەیە .هەندێك لەئەندامەكان نوێنەری راستینەی گەلن ،هەندێكی تریش
تاوانكار ،سەردەستەی میلیشیان ،تیر و توانجەكانم تەنها بە ئاڕاستەی گروپی
دووەمە .تەنانەت ناوی هەندێك لەو تاوانكارەشم هێنا ،كە باسمدەكردن.
كاتێك لە 8ی مایسی 2007دا تەلەفزیۆنی تۆلۆ چاوپێكەوتنە 30
خولەكیەكەی پەخشكرد ،هەرچی پەیوەست بوو بابەتی باخچەی ئاژەاڵن،
دەستكاری تەواوی پرسیا ر و وەاڵمەكانیان كردبوو.
16ی مایسی  2007لەبەرنامەیەكی دیكەی تەلەفزیۆنی تۆلۆدا ،بە
ناوی زەنگی مەترسی ،پێشكەشكارەكە باسی لەو بەشە دەستكاریكراوانەی
چاوپێكەوتنەكەم كرد ،چەند وتەیەكی ناخۆشو برینداركەری دەربارەی من كرد.
بەشێكی بچوكی چاوپێكەوتنەكەی پێشویان پەخشكرد تێیدا وتبوم« ،سەبارەت
بەم گروپەی دووەمی نوێنەرانی پەرلەمان كە تاوانكارن ،تەنانەت باخچەی
ئاژەاڵنو تەویلەش بۆ ئەوان بەس نییە ،چونكە لەتەویلەدا مانگامان هەیە،
كە سودی خۆی هەیەو شیر دەدات ،گوێدرێژ باری لێ باردەكرێت ،سەگیش
بەوەفاترین ئاژەڵە ،بەاڵم ئەوان ئەژدیهان» .ئەوان بە دەستی ئەنقەست یەكەم
بەشی لێدوانەكەیان البردبوو .وەك ئەوەیان لێكردبوو كە رەخنە لەتەواوی
پەرلەمان بگرم .بەرنامەكە بە سوكایەتی پێكردنم لە زاری گەلی ئەفغانییەوە
كۆتایی پێهات ،لە هەمانكاتدا گوڕوتینی دەدایە دوژمنەكانم لەپەرلەمان تا
لەدژم بوەستنەوە .یەكێك لەڕەخنەگرەكان وتی« ،لەڕاستیدا بەراوردكردنی
پەرلەمان بەتەویلە ،یان باخچەی ئاژەاڵن ،سوكایەتی پێكردنی تەواوی گەلە،
لەبەرئەوەی پەرلەمان خانەی گەلەو چاو ،زمانو نوێنەرانی گەلی تێدایە».
20ی مایسی  ،2007هەندێك ئەندام پەرلەمانی وەلەسی جیرگا،
لەدانیشتنێكی ئاساییدا بابەتی «باخچەی ئاژەڵ»یان هێنایە پێشێ .ئەندام
پەرلەمانێكی ژن بەناوی قەدریە یەزدانپەرەست ،بەرگریكارێكی سۆڤیەتی پێشو
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بوو ،ئێستاش ئەندامی بەرەی نیشتامنی ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان بوو ،وتارێكی
دوروودرێژی خوێندەوە لەسەر ئەو بابەتەو سەرزەنشتی كردم .كارتە سورەكەم
بەرزكردەوەو داوامكرد كاتم پێبەخرشێت ،تا بەرگری لەخۆم بكەم ،بەاڵم وێڕای
ئەوەی زۆری رەخنەگرەكان دەرفەتی قسەكردنیان پێدرا ،بە هیچ شێوەیەك
كاتیان پێنەدام ،پاشان سەرۆكی پەرلەمان رایگەیاند سبەین ێ درێژە بەباتەكە
دەدەنو كۆتایی بە دانیشتنەكە هێنا.
لەبارودۆخی ئەو رۆژەو قسەی توندی ئەندام پەرلەمانە سەردەستەكانەوە
بۆم دەرك��ەوت ،هەمووان بەتاسەوە ب��وون دەرمبكەن .هاوكات ئەندام
پەرلەمانە هاوسۆزەكانم ،پەیوەندییان پێوەكردمو ئاگاداریانكردم تا رۆژی
دواتر نەچمە پەرلەمان ،بەوپێیەی پالنێك هەبوو بۆ لێدانم .گوڵهار تەلەفونی
كردو پێیڕاگەیاندم ،كە گوێی لێبووە ئەندام پەرلەمانێك وتویەتی گوایە من بە
هۆی كردەی خۆكوژییەوە لەناودەبرێم ،بۆیە باشرت وابوو نەچمە پەرلەمان.
دەمزانی ئەگەر بشچمە پەرلەمان ،هەرگیز رێگەم پێنادرێت بدوێم ،لەبەرئەوە
خستنە مەترسی هەموو الیەك هیچ بەهایەكی نەبوو .لە 21ی مایسدا لەبری
ئامادەبوونم لەپەرلەمان لەسەروبەندی راگەیاندنی هەڵپەساردنی كارەكانم
لەالیەن سەرۆكی پەرلەمانەوە ،خەریكی رێكخستنی گۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی
بووم لە كابول.
دانیشتنی ئەو رۆژەی پەرلەمان ،راستەوخۆ لە تەلەفزیۆنو رادی��ۆوە
پەخشدەكرا .ئەو چاوپێكەوتنەی لەگەڵ تەلەفزیۆنی تۆلۆدا ئەنجاممدابوو،
چەند جارێك لەپەرلەمان لێدرایەوە .قانونی ئەندامەكانی دژی من جۆشدەداو
یەك ل��ەدوای یەك ،هانیدەدان پەنجەی تاوانم بۆدرێژبكەن .موحەقیقی
سەردەستەی میلیشیا رایگەیاند من ناپاكیم كردوەو دەبێت لەدادگا سزا بدرێم.
چەند ئەندام پەرلەمانێك هەوڵی نێوەندگیرییان دەداو رایانگەیاند لەبری
ئەوەی لەكاربخرێم پێویستە ئاگاداركردنەوەیەكم بۆ دەربكرێت ،بەاڵم دواجار
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قانونی رایگەیاند ،كە من لەبەر «سوكایەتی پێكردنی دامەزراوەی پەرلەمان»
دەبێت لەكارەكەم دووربخرێمەوە .قانونی پێشنیارەكەی خستە دەنگدانەوە
و هەر ئەندام پەرلەمانێك جۆرە كارتێكیان بەرزكردەوە ،رەنگی سەوز بۆ
بەڵێو سور بۆ نەخێر .هەرچەندە ژمارەیەكی فەرمی نەبوو ،بەاڵم زۆرینەی
پەرلەمانتاران دەنگیاندا لەكارەكانی ئەو پێنج ساڵەی مابووم رابگیرێم .بە هیچ
شێوەیەك دەرفەتم پێنەدرا بەرگری لەخۆم بكەم .قانونی ئەوەشی راگەیاند ،كە
كەیسەكەمی داوەتە دادگا و پێشنیازی كرد لەچوونە دەرەوەی واڵت رێگریم
لێبكرێت.
لە تەلەفزیۆن تەماشای بەڕێوەچونی پرۆسەكەم دەكرد ،هەندێك لەئەندام
پەرلەمانە هاوبیروڕاكان لەپەرلەمانەوە بە تەلەفۆن لە دواپێشهاتەكان
ئاگاداریان كردمەوە .ژمارەیەكی زۆر لەڕۆژنامەنوسان لەبەردەم ئەو خانووەدا
كۆببوونەوە ،كە زۆری كاتم لەگەڵ پاسەوانەكاندا تێدا بەسەردەبرد ،بۆئەوەی
گوێبیستی كاردانەوەكان بن ،كاتێك هەڵپەساردنم وەك هەواڵێكی بەپەلە
لە تەلەفزیۆن و رادیۆكان راگەیەنرا ،كۆنگرە رۆژنامەوانییەكەم دەستپێكرد.
رامگەیاند هەڵپەساردنم پیالنێكی سیاسییە دژی من ،هەرچی وتەكانیشمە
لەالیەن تەلەفزیۆنی تۆلۆوە دەستكاری كراون .راست ی و دروستی ئەو بابەتەم
خستەڕوو ،كە بۆچی من ئەوانە لەئاژەڵیش خراپرت وەسفدەكەم .سوێندم خوارد
هەڵپەساردنم رێگری لەخەباتكردنم ناكات ،ئەو كارەش تەنها دوانگەیەكی
گەورەترم پێدەخشێت ،تا قسەی لێ بكەم .رامگەیاند لەهەر دادگایەك بێت
ئامادەم بەرگری لەوتەكانم بكەم.
هەواڵی هەڵپەساردنەكەم بەخێرایی باڵوبوەوە و لەالیەن راگەیاندنەكانەوە
چەندین بانگێشتی چاوپێكەوتنم پێگەیشت .ئەو رۆژە پێشكەشكارێك،
بەرنامەیەكی رادیۆیی بەڕێوەدەبرد ،بانگێشتی سازدانی مێزگردێكی بۆ ناردم
دەربارەی دەركردنم لەپەرلەمان لەگەڵ سەركردەی پارتێكی سیاسی لیرباڵ و
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ئەندام پەرلەمانێكی ژن بەناوی سابرینا ساقیب ،هاوپەیامنێكی نزیكی قانونی
بوو .لەچاوپێكەوتنەكەدا سابرینا وتی پەرلەمان هاوشێوەی مزگەوتە ،بۆیە
ئەگەر كەسێك بەمزگەوت بڵێت باخچەی ئاژەاڵن ،ئەوا سوكایەتی بەمسوڵامنانی
ئەفغانستان دەكات!
لەوەاڵمدا وتم« ،ئەگەر پەرلەمان هاوشێوەی مزگەوت بێت ،ئیامم و
خەڵكەكەی بزانن هەندێك تاوانكار و بكوژ لە مزگەوتەكەدان بە تایبەتی
ئەوانەی ئیسالم بۆ مەرامە پیسەكانیان بەخراپی بەكاردەهێنن ،دەبێت
لەچركەیەكدا لێیان بدرێت و بەشەق بكرێنە دەرەوە .خەڵك نابێت بهێڵن
بەبوونی ئەو تاوانكارانە مزگەوتەكەیان گاڵوبكرێت .لە ئەمڕۆدا ئەم تاوانكارانە
بەداگیركردنی زۆرینەی كورسییەكان ،پەرلەمانیان پیسكردووە».
كاتێك چاوپێكەوتنەكە تەواوبوو ،ئەو كارمەندانەی لەستۆدیۆكەدا بوون
هاتنەالم و پشتیوانی خۆیان بۆ دەربڕیم ،رەخنەیان لەو پەرلەمانتارەی تر گرت
و پێیانوت دەبوایە پاڵپشتی جۆیای بكردایە ،لەبەرئەوەی ئەو راستی دەڵێت.
ئەو پەرلەمانتارە لەوەاڵمدا رایگەیاند ئەگەر پشتیوانی جۆیای بكردایە ،وەك
خۆكوشتنێك وادەبوو ،پۆستەكەشی لەدەستدەدا .منیش پێموت« ،دەی باشە خۆ
تا هەتا هەتایە لەسەر ئەو كورسییە نامێنیت ،بیر لەبەكارهێنانی ئەو كورسییە
بكەرەوە بۆ بەرژەوەندی خەڵكی بێدەرەتان ،بەتایبەت چینی ژنان» .پاشان
پێشكەشكارەكانو كارمەندە تەكنیكیەكانی ستۆدیۆكە كەوتنە مشتومڕ لەگەڵی
و بەرگرییان لەمن كرد .پێش ئەوەی قسەكامنان تەواوبكەین پاسەوانەكانم
لەبیناكە بردیامنە دەرەوە .دوژمنەكانم وروژاب��وو ن و تیمی پاسەوانەكانم
وایان پێباش بوو بۆ ماوەیەك لەبەرچاو نەمێنم .لەدڵەڕاوكێی ئەوەدا بووین،
دوژمنەكانم هەوڵی دەستگیركردنی منو چەككردنی پاسەوانەكانم بدەن،
چونكە مافو ئیمتیازی پەرلەمانتاریم نەمابوو .ئەو شەوە چەند ماڵێكامن كرد،
بۆ چەند هەفتەیەك بەردەوام ئەم شوێ ن و ئەو شوێنامن دەكرد ،بەاڵم لەگەڵ
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زۆرێك لەالیەنگرەكانم لە ئەفغانستان و دەرەوەی واڵت لەپەیوەندیدا بووم،
هەروەك ناڕەزاییەكان دژی دەركردنم لەهەڵكشاندا بوو.
شێوازی مامەڵە لەگەڵ كردنم لەپەرلەماندا ،تەنها نادەستوری نەبوو ،بەڵكو
هێرشیش بوو بۆ سەر خودی دیموكراسی .لەیەكەم رۆژی كەنارخستنمەوە
ژمارەیەك لەپسپۆرانی یاسا لە ئەفغانستان ،تەنانەت هەندێك پەرلەمانتاری
دژە سەردەستەی میلیشیاكان بە ئاشكرا رایانگەیاند ،دوورخستنەوەی ئەندام
پەرلەمانێكی هەڵبژێردراو بۆ تەواوی ماوەی كاری پەرلەمانتارییەكەی بەتەواوی
پێچەوانەی یاسایە .ئەو یاسایەش وەك پاساوێك بۆ كەنارخستنم بەكارهێرنا،
بەپێی مادەی 70ی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمان بوو ،قەدەغەیە ئەندام پەرلەمان
رەخنە لەیەكرت بگرن .چەند هەفتەیەك پێش كەنارخستنمو لەودەمەی پەرلەمان
خەریكی دانانی ئەو یاسایە بوو ،ئەندام پەرلەمانێك پێیوتم ئاگام لەخۆ بێت،
چونكە ئەو مادەیە بە دەستی ئەنقەست لەو یاسایەدا دانراوە ،تا دژی من
بەكاریبهێنن ،بەاڵم لەكاتی لەكارخستنمدا هێشتا ئەم یاسایە گفتوگۆی لەسەر
دەكراو پەسەندنەكرابوو ،بێگومان هیچ كام لەو ئەندام پەرلەمانانەی بە ئاشكرا
لەپەرلەماندا هاواریان دەكرد من كۆمۆنیست و لەشفرۆشم ،دەبێت القە بكرێم
و بكوژرێم ،هەرگیز لەژێر ئەم بەناو یاسایەدا سزانەدران ،بەاڵم سەركردەكانی
پەرلەمان گوێیان بۆ ئەم قسانە نەدەگرت .من دەركرام.
رێكخراوی چاودێری مافەكانی مرۆڤ ،بەیاننامەی توندیان دەركرد بۆ
پارێزگاری لێكردنم .براد ئادەمز ،بەڕێوەبەری بەشی ئاسیای ئەو رێكخراوە
رایگەیاند« ،مەالالی جۆیا بەرگریكارێكی دڵسۆزی مافەكانی مرۆڤە ،دەنگێكی
بەهێزی ژنە ئەفغانییەكانە ،نەدەبوایە لەپەرلەمان لەكارالبدرێت  .....وتەكانی
جۆیا شایەنی ئەو سزایە نییە ،بێگومان شایەنی گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایش
نییە».
دوای ئەوەی لەالیەن لیژنەی بەرگریكارەوە داوایەك باڵوكرایەوە ،بەرپرسە
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حكومییە بااڵكان بە حامید كارزایشەوە لەڕێی ئیمەیڵەوە كەوتنە بەر رەخنەی
ئەفغانییەكان لەدەرەوە و ناوەوەی واڵت ،هەروەها پشتیوانكارە بیانییەكانیشم
لەدژی كەنارخستنم هاتنەدەنگ .خەڵكی لە ئەفغانستان و چەندین واڵتی تر
چوونە سەر شەقامەكان بۆ پشتیوانی لێكردنم .لە فەرەح ،سەدان ژن گردبوونەوە
و رێپێوانیان كرد بۆ گێڕانەوەم بۆ سەر كارەكەم .سەرۆكی ئەنجومەنی پارێزگای
فەرەح رایگەیاند لەكارخستنم «سوكایەتییەك» بوو بەو هەزارەها خەڵكەی
دەنگیان پێدابووم.
هەروەها لە كابول و شارو شارۆچكەكانی دیكەی واڵت ،گردبونەوەی
ناڕەزایی دەستی پێكردبوو .لەناوچەی پولی خومری لە باكوری پارێزگای بەغالن،
ژنانو پیاوان بۆ پشتگیری كردنم رێپێوانیان ئەنجامدەدا .لە پارێزگاكانی هیرات
و كۆنار هێزەكانی پۆلیس رێگرییان لەخەڵك كردبوو ،بەشێوەیەكی هێمنانە
ناڕەزایی دژی كەنارخستنم دەرببڕن ،پاساوی ئەوەیان هێنابوەوە ،كە مەبەستییان
پاراستنی خۆپیشاندەرانە لە ئەگەری سەرهەڵدانی هەر توندوتیژییەك.
دەستەیەك لەخوێندكارانی زانكۆی بەڵخ ،بەیاننامەیەكی بەهێزیان دەركرد بۆ
پشتیوانیكردنم و لەڕاگەیاندنە ئەفغانییەكاندا دەنگدانەوەیەكی باشی هەبوو.
ژمارەیەكی زۆری نوسەرە ئەفغانییەكان لەناوەوە و دەرەوەی ئەفغانستان بۆ
پشتیوانیكردنم وتار و بابەتیان دەنوسی.
ئەوانەی بەئاشكرا بۆ پشتیوانیكردم ناڕەزایی و خۆپیشاندانیان ئەنجامدا،
مەترسییەكی گەورەیان خستەسەر سەالمەتی ژیانیان .بە بڕوای من راپەڕینیان
دژی لەكارخستنم لەڕاستیدا راپەڕین بوو بۆ مافەكانی خۆیان و بەدیهێنانی
دیموكراسی راستینە .راستی پاش گرتنەبەری ئەم رێوشوێنانە لەالیەن ژنانەوە،
كە بەدەستی بەتاڵ ناڕەزاییان دەردەبڕی ،بەڵگەیەك بوو بۆ سەملاندنی ئەوەی،
كە ئێمە تەنها قوربانی نین ،ژنانیش دەسەاڵتیان هەیە گۆڕانكاری لە ژیان و
واڵتەكەشیاندا بكەن.
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لە جەالل ئاباد ژنانو پیاوان پێكەوە رێپێوانیان كرد بۆ بەردەم بارەگای
نەتەوە یەكگرتوەكان ،یاداشتێكیان ئاڕاستەكردنو تێدا داوایان كرد بگەڕێمەوە
سەركارەكەم .ئەو خۆپیشاندەرانە الفیتەیان بەدەستەوە گرتبوو ،دروشمیان
دەوتەو ە و ژنانی بوركاپۆشیان لەنێودا بوو ،رۆڵی پێشەنگیان دەگێڕا .ژنێكی
خۆپیشاندەر بەناوی شابانە وتی« ،جۆیا تەنها نوێنەری خەڵكی فەرەح نییە ،ئەو
نوێنەری تەواوی ژنانە لەسەراپای واڵتدا».
ناڕەزایی و خۆپیشاندانەكان سنورە نێودەوڵەتیەكانیشی تێپەڕاند .لە 21ی
حوزەیرانی ساڵی  ،2007مانگێك دوای هەڵپەساردنم ناڕەزایی و گردبوونەوە
لەشارەكانی رۆم��ا ،نیویۆرك ،بەرشەلۆنە ،میالن ،ڤانكۆڤەر و مێڵبۆرن،
بەڕێوەچوون .حەوت ئەندام پەرلەمانی ئیسپانیا ،كە نوێنەرایەتی حەوت پارتی
جیاوازیان دەكرد ،بەیاننامەیەكیان ئیمزاكردبوو ،تێیدا سەركۆنەی هەڵپەساردنی
منیانكردبوو لەپەرلەمان .هەشت ئەندام پەرلەمانی ئەڵامنیا نامەیەكیان
ئاڕاستەی حكومەتی ئەفغانستان كرد ،كە چوار داواكاری لەخۆ گرتبوو:
 -1حكومەتی كارزای و بە تایبەت سەرۆك روونكردنەوە بدات لەسەر
هۆكاری دەركردنی مەالالی جۆیا.
 -2ئاسایش و سەالمەتی جەستەیی ،دەرونیو پراكتیزەكردنی چاالكییە
سیاسیەكانی بە ئازادی دەستەبەر بكرێت.
 -3دەنگی جۆیاو چاالكوانەكانی مافی مرۆڤ ،كە راشكاوانە قسەدەكەن،
گوێیان بۆ بگیرێتو هەموو كارێكی تۆقێنەرانە دژی ژنان لێكۆڵینەوەی لێبكرێت
و رێوشێنی توندی بۆ بگیرێتەبەر.
 -4سنورداركردنی هاتوچۆی جۆیا هەڵبگیرێت و بگەڕێتەوە سەر
كارەكەی ،بەجۆرێك لەگەڵ هەڵبژاردنە دیموكراتەكاندا یەكبگرێتەوە.
دەستبەجێ دوای لەكارخستنم ،بەشێوەیەكی فەرمی داوایەكی ناڕەزایم
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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پێشكەش بەدادگای بااڵی ئەفغانستان كرد ،بەاڵم بەدەم داواكەمەوە نەچوون.
دۆزینەوەی پارێزەرێكی چاونەترس بۆ نوێنەرایەتیكردنی كەیسەكەم كارێكی
ئەستەم بوو ،بەاڵم دواجار توانیم بەپارەیەكی كەم پارێزەرێكی گەنج بگرم.
سكااڵیەكم دژی هەڵپەساردنم تۆماركرد ،بەاڵم چەند مانگێك تێپەڕی ،بێئەوەی
هیچ وەاڵمێكم لەدادگاوە پێبگات .دەزانم سەردەستەی میلیشیاكان دەسەاڵتیان
بەسەر ئەم دەزگا بااڵ یاساییەی ئەفغانستاندا هەیە ،بەجۆرێك بەردەوام
لەهەوڵدان بۆ درێژكردنەوەی پرۆسەی تێهەڵچونەوە لەكەیسەكەم ،تا وەرزی
پەرلەمانتاریم كۆتایی دێت .ئەوان چیرت نایانەوێت پەرلەمان وەك دوانگەیەك
بەكاربهێنم بۆ باسكردنی چەوساندنەوە ،مەینەتیو كوێرەوەری گەلەكەمان.
یەكێتی پەرلەمانی نێودەوڵەتی ( ،)IPUرێكخراوێكە بارەگاكەی لەجنێڤە
و  154واڵتی سەربەخۆ تێیدا ئەندامن ،لەبەیاننامەیەكدا سێ بڕیاریان لەپێناو
مندا دەركرد ،داوایان لە حكومەتی ئەفغانستان كرد ،بەپەلە داوای گەڕانەوەم
ت و نیگەرانی خۆیان بۆ سەالمەتیم دەربڕی.
بۆ سەر كارەكەم چارەسەربكا 
سكرتێری گشتی ئەو رێكخراوە قسەی لەگەڵ نوێنەری هەمیشەیی لەنەتەوە
یەكگرتوەكان كرد لە جنێڤ .ئەو نوێنەرە هاوڕابوو لەسەر ئەوەی هەڵپەساردنی
مەالالی جۆیا نایاساییە ،بەاڵم رایگەیاندبوو ئەوە بابەتێكە تەواو پەیوەندی بە
دەسەاڵتی پەرلەمانەوە هەیە ،كە لەبەر جیاوازی دەسەاڵتەكانیان حكومەت
نەیدەتوانی دەستبخاتە ئەو پرسەوە ،هەروەها سكرتێری رێكخراوەكە قسەی
لەگەڵ شاندی ئەفغانستان كرد ،كە لەالیەن میروەیس یاسینی جێگری سەرۆكی
پەرلەمانەوە سەرۆكایەتی دەكرا .شاندەكە رایانگەیاندبوو هیچ گومانێكیان
لەوە نییە ،كە دەبێت دەستبەج ێ دەسەاڵتی یاسایم بۆ بگێڕدرێتەوە و لەگەڵ
گەڕانەوەشیان بۆ ئەفغانستان بابەتەكە دەخەنە سەر مێزی گفتوگۆ ،بەاڵم
لەبەرئەوەی هیچ رێوشوێنێك نەگیرایە بەر )IPU( ،بارودۆخەكەی بە «زۆر
بێزاركەر» لە قەڵەمدا.
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گوڵ پادشا مەجیدی ،سەرۆكی كۆمسیۆنی ئیمتیازەكان و بەرگری
لەپەرلەمانی ئەفغانستان لەچاوپێكەوتنێكیدا لەگەڵ تۆڕی هەواڵی پاژوكی
ئەفغانی رایگەیاند ،بڕیاری وەلەسی جیرگا بۆ كەنارخستنی مەالالی جۆیا لە
پەیڕەوی ناوخۆدا نییە .رایگەیاند بە پێی بنچینەی ئەركەكانی وەلسی جیرگا،
ئەگەر ئەندام پەرلەمانێك بۆ جارێك هەڵە بكات ئەوا سێ هەلی پێدەبەخرشێت،
ئەگەر هەر دوبارەی بكاتەوە ،ئەوا دەبێت سەرۆكی پەرلەمان دەریبكات ،ئەگەر
ئەندامەكە پابەند نەبوو ،ئەوا دەبێت لەالیەن هێزە ئەمنییەكانی پەرلەمانەوە
بربێتەدەرەوە .بە گوێرەی وتەكانی مەجیدی وەلەسی جیرگا ،بەم پرۆسەیەدا
نەڕۆشتو دەستبەجێ لەپۆستەكەم دووریانخستمەوە ،ئاماژەی بۆ ئەوەشكرد،
كە لەكاتی دەركردمندا ،هیچ دەرفەتێكم پێنەبەخرشاوە ،تا بەرگری لەخۆ بكەم.
ژمارەیەك رۆشنبیر و چاالكوانانی دادی كۆمەاڵیەتی واڵتانی ناتۆ نامەیەكیان
ئیمزاكرد بۆ پشتیوانیكردنی كەیسی گەڕانەوەم بۆ سەر پیشەكەم ،ئەمەش
بەشێكی بەیاننامەكەیە:
«ئێمە وەك چاالكوانو نوسەرانی ئەو واڵتانەی ،كە حكومەتەكامنان لە
ئەفغانستان لەشەڕدایەو هاوكاری رژێمی حامید كارزای دەكەن ،بەپێویستی
دەزانین پشتیوانی خۆمان بۆ مەالالی جۆیا دەرببڕین .بڕوامانوایە ئەو واڵتانەی
لە ناتۆدا ئەندامن ،بەرپرسیارێتییەكی گەورەیان لەئەستۆیە بۆ پاراستنی
سەالمەتی مەالالی جۆیا ،لەبەرئەوەی حكومەتێكیان دروستو جێگیر كرد ،كە
بۆتە مایەی دەركردنی ئەندام لەپەرلەماندا .جیهان چاودێری دۆخی مەالالی
جۆیا دەكات ،پشتیوانییەكی گەورەی هەیە لەنێو هەموو ئەوانەی كار بۆ
دیموكراسییەكی بێگەردو مافەكانی ژنان دەكەن لە ئەفغانستان».
داواكارییەك ()stopwar.caەوە بۆ گێڕانەوەم بۆ سەر كارەكەم لەالیەن
بەرزكرایەوە ،لەالیەن نوام چۆمسكیو نوامی كلێین-ی نوسەرو جاك لەیتۆن-ی
پەرلەمانتارو سەركردەی پارتێكی كەنەدیو چەندین كەسی ترەوە ،واژۆی لەسەركرا.
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هەموو ئەم پشتیوانیو الیەنگیریانەی خەڵك لەواڵتانی دیكەوە الی من
ماناو بایەخی تەواوی هەیە ،دەزانین لەخەباتكردمنان بۆ مافە رەواكامنان تەنها
نین ،بەاڵم بەداخەوە هیچ شتێك نەیتوانی بیرو بۆچونی حكومەتی ئەفغانستان
بگۆڕێت .زۆربەی سەركردەی واڵتانی ناتۆ ،هیچ كات بەئاشكرا وتەیەكیان لەسەر
كەیسەكەم نەداوە ،هەرچەند دەڵێن هێزە سەربازییەكانیان لە ئەفغانستان،
یارمەتی بنیاتنانی دیموكراسی دەدەن.
لەم دواییانەدا هەندێك ئەندام پەرلەمانی ئەوروپا لەكاتی سەردانیكردنیان
بۆ كابول لەگەڵم كۆبونەوە و پێیانراگەیاندم بابەتی هەڵپەساردنەكەمیان لەگەڵ
شاندی پەرلەمانی ئەفغانستان تاوتوێكردووە ،بەاڵم پێیانوترابوو ئەوە بابەتێكی
ناوخۆیی پەرلەمانی ئەفغانستانە ،نابێت هیچ الیەنێكی تر دەستبخاتە بابەتەكە.
ئەوروپیەكان لەوەاڵمدا پێیانڕاگەیاندبوون هەركات پێویستیان بە پارە و سەرباز
بێت ،داوای یارمەتی لەواڵتانی تر دەكەن ،بەاڵم كاتێك سەرنجیان بۆ كارێكی
نایاسایی لەواڵتەكەیاندا رادەكێرشێت ،پێیدەڵێن بابەتی ناوخۆییە.
چەندین كەس ،تەنانەت هەندێك لەهاوەڵە پەرلەمانتارەكانم هاتونە الم،
تا بەپەنهانی پێمبڵێن پشتیوانیم لێدەكەن ،بەاڵم ناتوانن بەئاشكرا هیچ شتێكی
ئەوتۆم بۆ ئەنجامبدەن .ئەمجۆرە لە پشتیوانی زۆر بێامناو بێبەهایە .لەبەر
ئەو هۆكارەیە ،من چەندین جار دوپاتیدەكەمەوە ،كە بێدەنگی كەسانی باش
لەئەنجامدانی كاری خراپە گەلێ بەزیانرتە .سەركۆنەی ئەو كەسانە دەكەم ،كە
راستییەكە دەزانن و كڕ لێی دانیشتون.
جارێكی تر هەندێك كەس پێشنیاری ئەوەیان كرد ،كە ئەگەر داوای
لێبوردن بكەم ،ئەوا كێشەكانم چارەسەر دەبن .نورزیا ئەمتار ،پەرلەمانتارێكی
ژنە بەپەیامنگای شەڕ و ئاشتی راگەیاند« ،جۆیا سوكایەتی بەپەرلەمان
كردووە ،ئەگەر بەڕاستی دەیەوێت خزمەتی گەلی ئەفغانستان بكات و ببێتە
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نوێنەری گەل ،ئەوا ئێمە رێز لە خۆی و بۆچونەكانیشی دەگرین .ئەگەر
داوای لێبوردن بكات ،ئەوا دەتوانێت بگەڕێتەوە سەر كارەكەی».
من هەرگیز لەهەمبەر وتنی راستییەكان داوای لێبوردن ناكەم ،تەنانەت لەو
قسەیەشم پەشیامن نیم ،كە رامگەیاند هەندێك پەرلەمانتار هەن بەشێوەیەك
هەڵسوكەوت دەكەن وەك ئەوەیە لەباخچەی ئاژەاڵن ،یاخود تەویلەدا بن .ئەگەر
یەكێك شایەنی داوای لێبوردن بێت ،ئەوا ئاژەاڵنن! وەك بەڕاگەیاندكارەكەشم
وت« ،ئەگەر ئاژەڵ زمانی قسەكردنی هەبایە ،ئەوا لەدادگا سكااڵیان لەسەر
تۆماردەكردم ،بەوەی لەگەڵ ئەوجۆرە پەرلەمانتارانەدا بەراوردمكردون» .ئەوە
شتێكە زۆرێك لەالیەنگرانیشم پێیانڕاگەیاندوم .دەڵێن تەنانەت ئاژەڵی دڕندەی
برسیش تێر دەبێت ،بەاڵم ئەوانە نا .دیارە هەندێك لەتاوانكارانی ناو پەرلەمان
حەزو ئارەزویەكی بێكۆتایان هەیە بۆ تاڵكردنی ژیانی خەڵك ،دیاریشە هەرگیز
لە كوشنت ،تااڵنیو راوڕووت تێرنابن.
لەپێناو پاشەڕۆژی ئەفغانستاندا ،چیرت رەخنەگرتن بەڕێزەوە و بەزمانێكی
نەرمونیان شوێن ناگرێتو كاریگەری نییە .تاكە سەالمەتی راستینە بۆ هەموو
كەسانی دیموكراتخواز لەواڵتەكەماندا ،تەنها بەهاتنەدەنگی هەموومان
مەیسەر دەبێت .پێویستە هەموان ورە و هەڵمەتی شێرانە پیشانبدەین .وا
هەستدەكەم ئەم كارە لەمنایشی پشتیوانی سەرنجڕاكێشی كۆتایی فیلمی
سپارتاكۆس بچێت ،كاتێك سەركردەی سوپای كۆیلەكان هەڵدەستێتو خۆی
رادەستی مەرگ دەكات .پێش ئەوەی لەناویاندا هەڵبستێت و بەپێوە ببیرنێت
هەڤاڵەكانی بەرزدەبنەوە و پێكەوە دەڵێن« ،من سپارتاكۆسم!»
لەهەر پلەو پۆستێكدا بین ،پێویستە بێینە قسەو بێدەنگی هەڵنەبژێرین.
ئەگەر ئەم كارە بكەین ،بەفۆرمێكی دیموكراتو یەكگرتوو بین ،كایە چیدی
كار و كردەوەمان هێندە بەهێزو پتەو دەبن ،كە سەركردەی میلیشیاكان بۆیان
نەلوێت لەكاری فاشییانەیان بەردەوامنب .لەگەڵ ئەوەی لە ئێستا خەڵكی
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گەندەڵ لەچەندین پۆستی سەرەكیدان ،هەوڵو تێكۆشان ،سەختو مەترسیدارە.
تەنانەت ئەگەر لەسەرەتادا چەند پڕیشكێكی كەمی رووناكیش دروستبكەین،
دواجار دەتوانین هەندێك رووناكیامن دەستبكەوێت .وەك شاعیری ئەڵامنی
(برێخت) دەڵێت« ،ئەوانەی هەوڵدەدەنو تێدەكۆشن زۆرجار شكستدێنن،
بەاڵم ئەوانەی هەوڵو تێكۆشانیان نییە ،خۆیان لەخۆیاندا شكستخواردون».
لەگەڵ ئەو كەسانە هاوڕانیم ،كە دەڵێن لە وتەو لێدوانەكامندا دەرهەق
بە سەردەستەی میلیشیاكان ،دەبێت كەمێك نەرمو شیرین گوفتار بم .دەشێت
ئەمە ئامۆژگارییەكی باش بێت بۆ كەسێك ،كە لەكۆمەڵگەیەكی دیموكراتدا
خەباتدەكات ،بەاڵم بۆ ئەفغانستان چ كەڵكێكی نییە .منیش لە ئەفغانستان
خەون بە كۆمەڵگەیەكەوە دەبینم تێیدا پێویست نەكات هێند توندم بم،
بەڵكو بتوانم رەخنەكانم وەك چەپكە گوڵ پێشكەش بەنەیارەكانم بكەم ،بەاڵم
لەئێستادا ئێمە زۆر دوورین لە وەها كۆمەڵگەیەكی دادپ��ەروەرەوە .چۆن
دەتوانین لەگەڵ تاوانكاراندا دیپلۆمات بین ،لەكاتێكدا لەمانای دیپلۆماسی
تێناگەن؟ رێككەوتنو سازشی سیاسی رەنگە بژاردەیەكی باش بێت ،لەگەڵ ئەو
نەیارانەی بڕوایان بە بەهاكانی دیموكراسی هەیە ،بەاڵم ئەوانەی تەنها زمانی
چەك دەزانن ،هەموو چەشنێكی سازش الیان نیشانەی الوازییە .سازشكردن
لەگەڵیان پرت شەڕانگێزو توندوتیژیان دەكات .یەكێك لەو هۆكارانەی وای
لەئوسوڵگەرا توندڕەوە ئەفغانییەكان كردووە ،هێند بێشەرم بن ئەوەیە ،كە
ئەو خەڵكانەی بە خۆیان دەڵێن «رۆشنبیر» هەمیشە لەگەڵیاندا لەسازشدان.
لەواڵتێكی وەك ئەفغانستاندا ،ئەو كەسانەی سازش لەگەڵ ئەو دڕندانەدا
دەكەن ،هاوبەشنو دەچنە ژێرباری بەرپرسیارێتی تاوانەكانیانەوە.
بەداخەوە هەزاران كەسی تریش هەن ،كە بەخۆیان دەڵێن رۆشنبیر و
پێشكەوتوخواز ،رێگەی سازشكردن دەگرنەبەر ،لەگەڵ سەردەستەی میلیشیاو
ئەوانەدا ،كە ئەفغانستان داگیردەكەن ،بەاڵم خەڵك ئەو كەسانە بە نوێنەری
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راستەقینەی خۆیان دانانێن .كۆمەڵێك لەو سیاسەمتەدارە سازشكارانە ،بریتین
لە رەنگین دادفار سپانتا ،وەزیری دەرەوە ،محەمەد هانیف ئەمتار ،وەزیری
ناوخۆ ،ئەرشەف خانی ئەحمەد زای ،وەزیری پالندانانی پێشوو ،هەڵبەت ئێستا
پاڵێوراوی سەرۆكایەتییە ،عەزام دادفار ،وەزیری خوێندنی بااڵ ،ئەنوەر عەهادی،
وەزیری دارایی پێشوو لەگەڵ چەندین كەسی تر ،كە شانبەشانی سەردەستەی
میلیشیاكان كاریانكردووە بۆ دامەزراندنی ئەم حكومەتە گەندەڵەی سەرشارە
بە ماددەی هۆشبەر لە ئەفغانستان .الی گەلی ئەفغانستان هەندێك لەو
كەسانە هاوشێوەی سەردەستەی میلیشیاكانن ،سەیفو قانونی لەپێناو
دەستگرتن بەكورسیەكانیانەوە ب��ەردەوام ئامادەی سازشن لەگەڵیاندا .ئەو
رۆژەی لەپەیامەكامندا نەرمی بنوێنم ،یان پەیوەندی بەوانەوە بكەم ،كە لەگەڵ
ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان سازشدەكەن ،دەبێتە رۆژی لەدەستدانی هەرچی
بەهاو رێزێكی هەمە بەرامبەر گەلی ئەفغانستان ،دەبێتە رۆژی مەرگم لەكایەی
سیاسیمدا.
جارێك رۆژنامەنوسێكی بەناوبانگی ئیتاڵی لێیپرسیم ،بۆچی بەشێوەیەكی
دیپلۆمات زیاتر لەدوژمنەكانم نزیك نامبەوە ،تا مەترسییەكانی سەر ژیانم
كەمرتبكەمەوە؟
لەوەاڵمدا وتم« ،ب��وارم دەدەیتێ وەاڵم��ی پرسیارەكەت بە پرسیارێك
بدەمەوە؟»
وتی« ،بەڵێ ،بێگومان».
پرسیم« ،ئێوە سازشتان لەگەڵ فاشیستێكی وەك موسۆلینی كرد
لەواڵتەكەتاندا؟»
وەاڵمەكەی بریتی بوو لە «نەخێر».
«دەی بۆ داوام لێدەكەیت سازش لەگەڵ مۆسۆلینییەكانی ئەفغانستان
بكەم ،لەحاڵێكدا كە زۆریش گرگنو دەبەنگن؟» پێموت ئەو رۆژەی سازش
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لەگەڵ دوژمنەكانم بكەم ،رەنگە چیرت لەمەترسیدا نەبم ،بەاڵم لەالیەن گەلی
ئەفغانستانەوە وەك ناپاكێك تەماشادەكرێم ،بۆ من ئەوان دەسەاڵتی راستینەی
واڵتن .بەبێ ئەوان من هیچ نیم.
ئەو پشتیوانییەی دۆزەكەم بۆخۆی كۆكردبووەوە ،بەڵگەیە لەسەر ئەوەی،
نابێت لە ئەفغانستان رێوشوێن هەر هەمان رێوشوێن بنو گۆڕانكارییان
بەسەردا نەیەت .لەهەموو كوچەو كۆاڵنێكی ئەفغانستاندا ،گەلی ستەمدیدەی
ئەفغانستان پشتیوانیم لێدەكەن ،وەك نوێنەرێكی راستینەی خۆیان
لێمدەڕوانن ،ئەمە بۆ من سەرچاوەی گوڕوتینە و مایەی سەربەرزییە .بێشومار
خەڵك لەپارێزگا دوورەدەستەكانەوە دێن بۆ كابول بۆ سەردانكردنم ،الی من
گیروگرفتەكانیان هەڵدەڕێژن ،دەمكەنە هاوبەشی هەستەكانیان ،پشتیوانییان
بۆ دۆزە هاوبەشەكەمان دووپاتدەكەنەوە.
گەلێ سەربەرزم بەو پشتیوانییەی لێمدەكرێت لە كۆمەڵگەیەكدا ژنان
وەك هاوواڵتی پلە دوو لێیاندەڕوانرێت ،ئوسوڵگەرا توندڕەوەكانیش شەو و
رۆژ رادەگەیەنن «ژن دەبێت یان لەماڵەوە ،یان لەگۆڕدا بێت» .من وەك ژنێك
لەكاتێكدا بەڕووی دەسەاڵتدارین كەسانی واڵتەكەمدا دەچمەوە ،كە تەنها
بەزمانی چەك قسەدەكەن ،دەنگی منیش دەنگیداوەتەوە و لەالیەن زۆرینەی
گەلەكەمەوە پێشوازی لێكراوە.
وەك ئاماژەم پێكرد ،كارمەندانی پەرلەمان زۆر هاوسۆزن بەرامبەر خۆمو
دۆزەكەم ،تەنانەت دوای هەڵپەساردنیشم هەندێكیان هەر پەیوەندییان پێمەوە
مابوو .جار هەبوو تەلەفونیان دەكرد ،تا باسی ئەو شتانەم بۆ بكەن ،كە لەوێ
روویاندەدا .پاش ماوەیەك لەهەڵپەساردنم كارمەندێك پەیوەندی پێوەكردم و
پێیوتم ،قانونی فەرمانی بەهەموو پاسەوانەكان كردووە نەهێڵن جۆیا بچێتە
پەرلەمان .فەرمانی بەهەموو كارمەندی ئۆفیسەكان كردبوو ،هیچ كارێك
ئەنجام نەدەن پەیوەندی بە جۆیاوە هەبێت ،وەك نوسین و گەیاندنی نامە.
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ئەو كەسە پێیوتم رۆژێك كاتێك قانونی لەگەڵ ئەندام پەرلەمانەكاندا لەژورێكی
كۆنفرانسدا لەكۆبونەوەدا بوو ،كەسێك خۆی كردبوو بەژوورداو وتبووی «جۆیا
خۆی كردووە بە پەرلەماندا!» هەموو ئەو كەسانەی ئامادەی كۆبونەوەكە بوون
پەشۆكابوون و هەستابوون تا رێگەی هاتنەژوورەوەم لێبگرن ،ئەوە زەنگێكی
هەڵَە بوو ،چونكە من لەوێ نەبووم .هاوڕێكەم وتی ئەو دیمەنەی زۆر بەالوە
خۆش بووە ،كە بینیبووی چەند شپرزە و پەشۆكاون.
وتی« ،ئەو هەموو سەردەستە میلیشیایە لەناوەكەشت دەترسن ،ئەوجا
مەپرسە چەندە زەندەقییان لەخۆت چووە».
ئازادی رادەربڕین پایەیەكی سەرەكی دیموكراسییە ،بەاڵم لە ئەفغانستان
بوونی نییە .لەو دەمەی من لەپەرلەمان دەكرامە دەرەوە چەندین كەسی دیكە
فڕێدەدرانە بەندیخانە لەپای پراكتیزەكردنی مافی قسەكردنیان.
ترشینی یەكەمی ساڵی  2007خوێندكارێكی رۆژنامەنوسی تەمەن
بیستوسێ ساڵ ،بەناوی سەعید پەروێز كامبەكش خەڵكی مەزاری شەریف،
دەستگیركراو سزای لەسێدارەدانی بەسەردا سەپێندرا .بابەتێكی دابەزاندبوو و
لەناو هاوڕێكانی زانكۆیدا باڵویكردبوەوە .بە «كوفركردن» تۆمەتباركرا ،چوون
بابەتەكە دژواریی مافەكانی ژنانی لەكۆمەڵگە ئیسالمییەكاندا پیشاندەدا.
كاتێك رووبەڕوی سزای مەرگ كرایەوە ،لەڕۆژنامەی ()Independentدا
بابەتێكم باڵوكردەوە:
«بەتوندی ئیدانەی ئەم كارە نادیموكراتیانەی دەسەاڵتداران دەكەم،
دژی سەعید پەروێز كامبەكش گرتوویانەتە بەر .ئەم كارە نەشیاوە گەندەڵی
حكومەت پیشاندەدات ،دەیسەملێنێت ،كە لەڕیشەوە نادیموكراسیەو بڕوای
بە مافەكانی ژنان نییە ،ئەوپەڕی توانای خستۆتەگەڕ بۆ بەرپێگرتنی ئازادی
رادەربڕین .ئەگەر سەعید بۆ ئەم «تاوانە»ی بكوژرێت ،ئەوا سبەینێ كەسانێكی
تریش بەو تۆمەتە دەكوژرێن .ئەو دۆخە ناهەموارەی رووبەڕوی راگەیاندن
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بووەتەوە ئاماژەیەكی روونی ئاستی سستی ئازادی و دیموكراتی لەسەراپای
واڵتدا دەخاتە پێشچاو.
لێرەوە داوا لە شانشینی یەكگرتوو ،واڵتە دیموكراتەكانی تری جیهان دەكەم،
بەرگری لە سەعید بكەن ،ئەو پێویستە دەستبەجێ ئازاد بكرێت .كوڕێكی
بێتاوانەو ژیانی لەمەترسییەكی گەورەدایە».
دوای كەمپینێكی گ��ەورەی نێودەوڵەتی ،سزای لەسێدارەدانی سەعید
كەمكرایەوە بۆ  23ساڵ زیندانیكردن .سەرەڕای ئەو بڕیارە ،ئاشكرایە مانەوەی
لەبەندیخانەدا هاوشێوەی دەستگیركردنی یەكەمجاری ئەوپەڕی ناڕەوایە.
یەعقوب ئیرباهیمی براشی رۆژنامەنوسێكی نارساوی دیموكراتخوازە ،لەسەر
تاوانو كارە دڕندانەكانی سەردەستەی میلیشیاكان بابەتی باڵوكردوەتەوە ،من
پێموایە كردنە ئامانجی سەعید لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە بۆ بێدەنگكردنی ئەو
برایەی بوو.
ئەم كەیسە منونەیەكی روون و ئاشكرامان پێدەدات و بەرچاومان
رووندەكاتەوە ،كە جیاكردنەوەی ئایین ،حكومەت و سیستمی داد لەیەكرت،
كارێكی پێویست و هەنوكەییە .ئەوی ئاماژەم پێكرد ،منونەی بەكارهێنانی ئایینە
بۆ سنورداركردنی ئازادی رادەربڕینو رۆژنامەوانی .مسوڵامنی راستینە پێویستیان
بەسەركردەی سیاسی نییە رێنوێنی بكات بۆ ئیسالم .پارتە دیموكراتەكانی
ئەفغانستان ،چاونەترسییەكی بێوێنەیان پیشانداوە بۆ پشتیوانیكردنی سەعید،
بەوەی سەرەڕای هەڕەشە ،كاری خۆتەقاندنەوە و سەركوتكردن بێرتس چەندین
گردبوونەوەیان بۆ بەرگریكردنی ئەنجامداوە .حوزەیرانی ساڵی  ،2008لە پانزە
پارێزگادا خۆپیشاندان ئەنجامدرا بۆ ئازادكردنی سەعید .سەرباری هەبوونی
مەترسی بەردەوامی كردەوەی خۆكوژی پارتی سۆڵیدارێتی ئەفغانستان بۆ
پشتیوانی سەعید خۆپیشاندانی لەپارێزگاكانی كابولو جەالل ئاباد رێكخست.
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كە سەعید لەبەندیخانە بوو ،نامەیەكم بۆ نوسی ،تێدا هیوای تەمەنێكی
درێژو زوو ئازادبوونم بۆ خواست .ئەگەر كاتێك هاتو ئەو ئازادبوو ،هیواخوازم
ناوی زڕاوی بۆ بەرژەوەندی گەلەكەمان بەكاربهێنێتو منونەیەكی جوان بدات
بەدەستەوە .هەرچەند سزای سێدارەی بەسەردا جێبەجێ نەكراوە ،بەاڵم سەعید
لەژێر بارێكی گراندایە .بە پێی راپۆرتێكی پزیشكی ،كاتی دەستبەسەری سەعید
ئەشكەنجە درابوو .سەرەتای ساڵی  2009سزای بیست ساڵ زیندانیكردنی
بەسەردا سەپێرنا.
س��ەرەڕای ئەو بانگەشانەی دەڵێن «ئ��ازادی كاری راگەیاندن» یەكێكە
لەگەورەترین دەستكەوتەكانی هاوكاری واڵتانی رۆژئ��اوا ،وەلێ هێشتاش
بارودۆخی رۆژنامەوانە ئەفغانی و بیانییەكان تادێ بەرەو خراپی دەڕوات.
هێرشكردنە سەر پەیامنێران لەژێر هەردوو دەسەاڵتی تاڵیبا ن و سەردەستەی
میلیشیاكانی حكومەتدا ،بەردەوامەو ئامادەیی هەبووە .وەك پێشرت باسمكرد،
زەكییە زاك��ی چاالكوانی مافەكانی ژن��ان و پەیامنێر لە ماڵەكەی خۆیدا
بەدەستڕێژی گوللە كوژرا.
نیسانی  ،2007رۆژنامەنوسێكی ئەفغانی بە ناوی (ئەجامل نەقشبەندی)،
لەالیەن تاڵیبانەوە لەسێدارەدرا .ناوبراو رێنیشاندەری پەیامنێری ئیتاڵی دانیاڵ
ماسرتۆگیاكۆمۆ بوو .حكومەتی ئەفغانی پێنج فەرماندەی مەترسیداری تاڵیبانی
ئازادكرد لەبەرامبەر ئازادكردنی دانیاڵدا ،بەاڵم هیچ شتێكی بۆ ئەجاملو
شۆفێرەكەیان بەناوی سەعید ئاغا نەكرد ،دواتریش هەردوكیان لەالیەن
تاڵیبانەوە ملیان پەڕێرنا .ئەجامل شەش مانگ پێش ئەم رووداوە ژیانی
هاوسەرگیری پێكهێنابوو.
لەو ماوەیەدا ئاشكرا بوو حكومەتی ئیتاڵیا دوو ملیۆن یۆرۆی بەتاڵیبان
دابوو ،لەبەرامبەر ئازادكردنی وێنەگرێكی ئیتالی بەناوی گابریل تۆریسلۆ،
بەوپێیەی ترشینی یەكەمی ساڵی  2006رفێرنابوو .ئەم بابەتە ناڕەزاییو
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مشتومڕێكی گەورەی بەدوای خۆیدا هێنا لە ئەفغانستان ،لەسەر ئەوەی بۆچی
ژیانی ئەفغانییەكان ،هیچ بەهایەكی الی حكومەت نییە  ،لەكاتێكدا بیانییەكان
بەهەر نرخێك بێت ئازاد دەكرێن .چاوم بە دایك ،باوك ،هاوسەر و ئەندامانی
تری خێزانەكەی ئەجامل كەوت ،ئێجگار لەحكومەت توڕەو دەهری بوون.
داوایان لێكردم ئەو پرسە بگرمە ئەستۆ و بەجیهان رابگەیەنم ،كە بكوژی كوڕە
تاقانە خۆشەویستەكەیان حامید كارزای و دادفار سپانتای وەزیری دەرەوە بوون،
چونكە لەبەرامبەر داواكارییەكانی تاڵیباندا بۆ ئازادكردنی كوڕەكەیان ملیان نەدا.
تەنانەت لەناو پەرلەمانیشدا النی كەم چوارجار رۆژنامەنوسان لەالیەن
پەرلەمانتارانەوە لێیان دراوە .ئابی  ،2007دوای ئەوەی وێنەی هەندێك
پەرلەمانتاریان پەخشكرد ،كە لەكاتی ك��اردا لەسەر مێزەكانیان خەویان
لێكەوتبوو ،كارمەندانی تەلەفزیۆنی تۆلۆ لەالیەن ئەندامانی پەرلەمانەوە
هێرشیان كرایەسەر .ئەو ساڵە بەخوێناویرتین ساڵ ناونرا بۆ رۆژنامەنوسان لە
ئەفغانستاندا.
ژنانو رەخنەگرانی حكومەت بوونەتە ئامانج .نیلوفەر حەبیبی ،ئەو
كچەی لەتەلەفزیۆنی هیرات دەردەكەوێت درایە بەر چەقۆ ،لەبەرئەوەی
هەڕەشەی لێكرابوو ،جارێكی تر لەتەلەفزیۆن خۆی دەرنەخات .شەیام رەزایی
پێشكەشكار لەتەلەفزیۆنی تۆلۆ ،لەالیەن ئوسوڵگەرا توندڕەوەكانەوە سەبارەت
بەو بەرنامە «نائیسالمییەی» پێشكەشیدەكرد ئاگاداركرایەوە .ئەم خامنە
لەتەمەنی بیستوچوار ساڵیو لەشوقەكەی خۆیدا بەكوژراوی دۆزرایەوە.
()1ی حوزەیرانی  ،2007شەكیبا سەنگا ئاماج ،بێژەری تەلەفزیۆنی شەمشادی
سەربەخۆ لە كابول كوژرا .تەموزی  ،2008محەمەد نارس فەیز ،بەرنامەیەكی
سیاسی هەبوو لەتەلەفزیۆنی ئاریانا ،لەنیوەی پەخشەكەیدا بەرنامەكەی
پێبڕدراو لەپای رەخنەگرتن لەئەندامانی كابینەی حكومەت ،لەالیەن دەزگای
هەواڵگری ئەفغانستانەوە دەستگیركرا.
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سەبارەت بە من و بەتایبەتیش دوای لەكارخستنم كەناڵەكانی تەلەفزیۆن و
رادیۆكان پرت ،نابەدڵ چاوپێكەوتنیان لەگەڵ ئەنجامدەدام ،یان راپۆرتیان لەسەر
كەیسەكەم دەكرد ،چونكە لە سەركوتكردنو چەوساندنەوە دەترسان .دەركردنم
لەپەرلەمان بەس نەبوو .دوژمنەكانم كاریاندەكرد تا لەڕاگەیاندنەكانیش
دوورم بخەنەوە .وەك چۆن لەپەرلەمان حەزیان بەبیستنی دەنگم نەدەكرد،
حەزیان نەدەكرد لەسەر تەلەفزیۆنیش مببینن .لەڕاستیدا جارێك بانگێشتكرام
بۆ بەرنامەیەكی تەلەفزیۆنی ،بەمەبەستی مشتومڕكردن لەگەڵ جەبار شێلگاری
هاوپەیامنی سەیف ،بەاڵم وادیاربوو كەس بە شێلگاری نەوتبوو لەگەڵ كێدا
مشتومڕ دەكات .لەناوەڕاستی بەرنامەكەدا وتی ،ئەگەر مبزانیایە بەرامبەر مەالالی
جۆیا دادەنیشم ،نەدەهاتم بۆ بەرنامەكە .پێشكەشكارەكە پێیوتم زەحمەتێكی
زۆری كێشابوو تا یەكێك لە سەردەستەی میلیشیاكان بەردەست بكەوێت و
بێتە بەرنامەكە و بەرامبەرم دانیشێت .سەرەتا بە سەیف-یان وتبوو ،ئەویش
پەسەندیكردبوو ،پاشرت یەكێك لەپیاوەكانی پەیوەندی پێوەكردبوونەوە گوایە
ناتوانێت .دواتر پەیوەندییان بە موحەقیقەوە كردبوو ،ئەویش پەسەندیكردبوو،
بەاڵم بەچەند كاژێرێك پێش بەرنامەكە پەیوەندی پێوەكردبووننەوەو وتبووی
تەندروستی باش نییە (جارێكی تر نەخۆشم خستبووەوە!) لەبەرئەوە
كاتێك پەیوەندییان بە شێلگارییەوە كردبوو ،پێیاننەوتبوو رووبەڕوی جۆیا
دەبێتەوە .كاتێك هاتە ستۆدیۆكە و چاوی بەمن كەوت حەپەسا ،بەاڵم تازە بۆ
پاشەكشەكردن درەنگ بوو.
ژمارەیەكی زۆری ئەو رۆژنامە و گۆڤارە پێشكەوتووانەی بەشێوەیەكی
ئەرێنی سەرەتای وتەكانی منیان لە لۆیا جێرگا-دا روماڵدەكرد بەناچاری
داخران ،ئەوجا لەبەر سانسۆر خستنە سەر بێت ،یان دابین نەكردنی فەند
بۆیان .بارودۆخی ناهەمواری راگەیاندن لە ئەفغانستان تەنها منونەیەكی
ئەو نەخۆشیە كوشندەیەیە ،كە لەئەمڕۆدا هەموو كەسێكی واڵتەكەمانی
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توشكردووە .بەداخەوە ،لەڕۆژئاواش راگەیاندن كێشەیە ،لەبەرئەوەی بەدەگمەن
وێنەیەكی راستینەو روونی تراژیدیا هەمەالیەنەكەی ئەفغانستان ،یان ناوچە پڕ
ملمالنێكانی تر دەخەنەڕوو .منونەی بەرچاویش ئەوەیە ،كە هاوواڵتیانی قوربانی
دەست بۆردومانەكانی ئەمریكاو ناتۆن دەگمەن لەالیەن راگەیاندنەكانی سەر
بە حكومەتەكانی رۆژئاواوە راپۆرتیان لەسەر ئامادەدەكرێت.
بەوەدا كە زۆری كۆمپانیاكانی راگەیاندن بەو بەرژەوەندیە بازرگانیانە
بەڕێوەدەچن ،كە قازانج بە حكومەتی واڵتەكانیان دەگەیەنن ،ئاساییە سەرنج
بخەنە سەر هەواڵە خۆشەكانی ئەفغانستان ،هەرچەند لەواڵتە داگیركراوەكەماندا
ساڵ دێتو دەڕوات هەواڵی خۆش تادێت كەمو كەمرت دەبێتەوە .راستییەكان
خۆیان لەهەواڵی زۆر ناخۆشدا دەبیننەوە ،بەاڵم پێویستە راستییەكان بوترێن.
لەماوەی گەشتەكامندا بۆ واڵتانی رۆژئاواو دوای بیستنی وتارەكانم زۆرێك
لەخەڵك دەهاتنەالم ،تا پێمبڵێن ئەو شتانەی لەبارەی بارودۆخی ئەفغانستانەوە
رامگەیاندبوون الی ئەوان تازەبوون .راگەیاندنەكان ئەم راستیانە ناخەنەڕوو،
بەڵكو تەنها لەسەر چۆنییەتی باش بەرەوپێشچوونی كارەكان راپۆرت دەدەن.
خۆشبەختانە لەجیهاندا كەسانێك هەن ،ئاگاداری نەهامەتییە راستەقینەكانی
گەلی ئەفغانن و پشتیوانیان بۆ پەیامەكەم پیشانداوە .تەنانەت پێش هەڵبژاردنم،
پاشان هەڵپەساردنم لەپەرلەمان دەرفەتی ئەوەم هەبوو ،بڕۆمە دەرەوەی واڵت
و چیرۆكی خۆم بەگوێی جیهاندا بدەم .هاوپشتیوانی نێودەوڵەتی زۆر رۆڵێكی
گرنگیان گێڕاوە بۆ بەرزكردنەوەی دەنگمو باڵوكردنەوەی پەیامی تراژیدیای
ئەفغانستان بە سوچو پنتەكانی زەویدا.
لە ئەفغانستاندا راگەیاندن تەنها كاتێك «ئازادە» ،كە رەخنە لەسەردەستەی
میلیشیاو بەرپرسەكان نەگرێت .ناوهێنانی هەر میلیشیایەك گیروگرفت،
تەنانەت هەڕەشەی مەرگیش بەدوای خۆیدا دەهێنێت .زۆری رۆژنامەنوسەكان
لەپێناو مانەوەیان لەژیاندا ،دەبێت سانسۆر بخەنە سەر خۆیان .بە منونە ئەگەر
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شتێك دەرب��ارەی ئەحمەد شا مەسعود بنوسیت ،یان باسی تاوانو ئاڵوێرە
بازرگانییەكانی بكەیت ،ئەوا رۆژی دواتر لەالیەن سەردەستە میلیشیاكانی
هاوپەیامنێتی باكورەوە ئەشكەنجە دەدرێیت هەڵبەت ئەگەر نەكوژرێیت.
هەرچەند لەژێر داگیركاری ئەمەریكادا ئەو سەردەستانە راهێنانیان پێكراوە
لەسەر چۆنییەتی قسەكردن لەسەر دیموكراسی ،مافەكانی ژنان و لێدوانی
رێكوپێك ،بەاڵم بڕوایان بەهیچ كام لەم دەستەواژە ،چەمكانە نییەو هەر كات
بەرەوڕووی نەیارەكانیان ببنەوە تەنها زمانی چەك دەزانن .هەندێك وەزیری
حكومەت تەلەفزیۆنی ،تایبەت بەخۆیان هەیە بۆ باڵوكردنەوەی پڕوپاگەندە
لەمەڕ خۆیان.
وەك پێشرت رامگەیاند ،رەشید دۆستوم كەناڵێكی تایبەت بەخۆی هەیە
بەناوی ئاریانا تی ڤی ،لە ئەفغانستان پەخشدەكرێت ،هەروەها لەڕێی
مانگێكی دەستكردی توركییەوە لەناوچەكەدا پەخشدەبێت .ئەسیف موحسینی
كەناڵێكی سەتەالیتی هەیە بەناوی تەمەدون .موحەقیق كەناڵێكی تەلەفزیۆنی
هەیە بەناوی فەردا ،دەنگۆی ئەوە هەیە قانونی لە كەناڵی تەلەفزیۆنی نورین،
رەببانی و تەلەفزیۆنی نوریشدا هاوبەش بێت.
لەبەر هەبوونی ئەم بارودۆخە مەترسیدارە لە ئەفغانستان ژمارەیەكی
زۆر لەڕۆژنامەنوسانی بیانی دەیانپرسی ،بۆچی من داوای مافی پەنابەرێتی
لەواڵتێكی تر ناكەم ،من بە هیچ شێوەیەك واڵت بەجێناهێڵم ،لەكاتێكدا
هەموو گەلی داماوی ئەفغانستان ،كە خۆشمدەوێن ،لەمەترسی و هەژاریدا
دەژین .من هیچم لەوان زیاتر نییە ،تا بەدوای شوێنێكی باشرتو سەالمەترتدا
بگەڕێم ،ئەوانیش لەكورەی دۆزەخدا جێبهێڵم .هێشتا من لە كابول دادەنیشم،
ئێرە شوێنێكە تێیدا ب��ەردەوام دەبم لەخەباتكردن بۆ كورسییە یاساییەكەم
لەپەرلەماندا.
هەندێك كەس هاتونە الم ،تا هامنبدەن پارتێكی سیاسی تازە دروستبكەم.
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ئەگەر هەركات دڵنیابوین دروستكردنی پارتێكی تازە یارمەتی كۆكردنەوەو
یەكگرتنی ئەفغانییە پێشكەوتوخوازەكان دەكاتو بەهێزترمان دەكات ،ئەوا
دەبێت دامەزراندنی ئەو پارتە لەبەرچاو بگرین .كەسانی تر پێشنیار دەكەن
خۆم بۆ سەرۆكایەتی بپاڵێوم .لەبەرامبەر ئەم داوایەی خەڵكدا پێیدەزانم ،بەاڵم
ئەوان دەزانن من زۆر تەمەنم كەمەو لەڕاستیشدا بەهیچ شێوەیەك پالنم
دانەناوە ببمە سیاسەمتەدار .هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی لە ئەفغانستاندا ،بەراورد
لەگەڵ هەڵبژاردنەكانی پەرلەمان ،وەك گاڵتەیەك وایە .لەپێشبڕكێكانی وەلەسی
جێرگادا ،سەرەڕای ساختەكاریو رێككەوتنی ژێربەژێرو پێشوەخت ،هەندێك
كەسی دیموكراتخواز دەتوانن دەرفەتی بردنەوە بەدەستبهێنن ،گەرنا هەموو
كەسێك گومانی لەدروستی رەوایی دەكرد .بەداخەوە تا ئەم ساتەی مێژووش
كەسانێك دەبنە سەرۆك ،كە لەالیەن حكومەتی ئەمەریكا و ئەو مافیایانەی لە
ئەفغانستان دەسەاڵتیان هەیە هەڵدەبژێردرێنو پەسەنددەكرێن .گۆڕینی ئەم
بارودۆخە ،پێویستی بە چەندین ساڵی كاركردن هەیە ،هەڵبەت لەالیەن هەموو
ئەو كەسانەی لە ناوەوە و دەرەوەی واڵتدان.
لەم ه��ەوڵ و تێكۆشانە نێودەوڵەتییانەدا ،رێزێكی گ��ەورەم لێرناوە،
بەوپێیەی كۆمیتەیەكی بەرگری بۆ پشتیوانی كردمو گرێدانم بە میدیاكانو
جیهانی دەرەوەوە هەیە .ئەو كۆمیتەیە بریتییە لەو ئەفغانیانەی لە دەرەوەو
ن��اوەوەی واڵتدا دەژین ،زۆریان نەوەی گەنجی سەردەمی جەنگن .ئەوان
نوێنەرایەتی هیچ دەستەیەكی خێڵەكیو هیچ پارتێكی سیاسی ناكەن ،بەڵكو
كەسانی سەربەخۆنو پێكەوە یەكیان گرتووە بۆ پشتیوانیكردنم ،لەبەرئەوەی
ناوی خۆیان نانوسن لەكاتی ئاڵوێركردنی نامەدا ل��ەدەرەوەی ئەفغانستان،
هەندێكجار خەڵك پێیانوایە هەموویان ژنن .بۆ منونە هاوڕێیامنان لە ئیتالیا بۆ
یان دەنوسین« ،خوشكانی ئازیز .»....دوای ئەوە ئەندامانی كۆمیتەی بەرگری
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داوای��ان لێكردم بەو هاوڕێیانە رابگەیەنم ژنو پیاو پێكەوە كارەكانی ئەو
كۆمیتەیە بەڕێوەدەبەن.
كۆمیتەی بەرگری پێكهاتووە لەو ژن و پیاوانەی ل��ەدوای لۆیا جێرگا
پەیوەندییان پێوەكردم ،بۆیان روونكردمەوە ئ��ەوان ل��ەڕووی سیاسییەوە
سەربەخۆن ،دەیانەوێت هەوڵو تێكۆشانەكانم بەجیهانی دەرەوە ببەستنەوە.
داوای��ان لێكردم ماڵپەڕێكم بۆ دروستبكەن و دوای ئەوەی زانیاری زیاترم
لەبارەیانەوە دەستخست ،داواك��ەم پەسەندكرد .كۆمیتەی بەرگری بەدڵو
بەگیان كاردەكەن و پشتیوانییان بێهاوتایە ،نرخێكی زۆری هەیە لەالم .كاتێك
لە ئەفغانستان بم ،لەهەواڵە گرنگەكان ئاگادارم دەكەنەوە .هەواڵی راگەیاندنە
نێودەوڵەتییەكانم پێڕادەگەیەنن ،هەندێكجار كۆمەڵێك بابەتم بۆ ئامادە،
چاپدەكەن و بۆم دەنێرن تا بیانخوێنمەوە .بەڕۆژو شەو وەاڵمی ئیمەیڵەكانم
دەدەنەوە .ئەو كارەیان زۆر یارمەتیدەرە ،چونكە لە ئەفغانستان بەشێوەیەكی
بەردەوام هێڵی ئینتەرنێتم نییە.
كاتێك پرسیاری كۆمیتەی بەرگریم لێدەكرێت ،زۆرجار هیچم پێ نییە
بیڵێم ،ناتوانم سوپاسگوزاری و پێزانینی خۆمیان وەك پێویست بۆ بخەمەڕوو.
وەك سیاسەمتەدارێكی سەربەخۆ و چاالكوانێكی كۆمەاڵیەتی بێالیەن ،لە
ئەستۆگرتنی ئەم هەوڵ و تێكۆشانە بە تەنها كارێكی مەحاڵ دەبوو .ئامۆژگاری
زۆر ژیرانەیان كردوم ،وەك پێشنیاری تۆماركردنی ناوی ئەوانەی لە فەرەح
سەردانم دەكەن .بۆ منونە ئەم كارەش بووە مایەی رێگرتن لە ئەنجامدانی
پیالنێك لەالیەن پیاوێكەوە بەناوی نەجیبواڵ.
كاتێك پێویستم بەوەرگێڕانی وتار و چاوپێكەوتنەكانم بێت ،كۆمیتەی
بەرگری زۆر یارمەتیدەرە .كاتێكیش سوپاسیان دەكەم دەڵێن« ،جۆیا ،ئێمە ئەم
كارە بۆ تۆ ناكەین ،بەڵكو بۆ گەلی ئەفغانستانی دەكەین».
ئێستاش خۆم بەبەختەوەر دەزانم ،كۆمیتەی بەرگری لەو چەشنەم لەچەند
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واڵتێكی دیكەش هەیە ،وەك ئەمەریكاو ئەڵامنیا ،س��ەرەڕای بوونی چەند
تۆڕێكی پشتیوانكاری نافەرمی لەچەندین واڵتی تردا .پێموایە دانانی ناوی
من لەم كۆمیتانەدا لەڕاستیدا تەنها هێامییە ،چونكە ئێمە هەموومان پێكەوە
كار بۆ دواڕۆژێكی باشرت بۆ ئەفغانستان دەكەین .من تەنها یەكێكم لەنێو ئەو
هەموو كەسانەی ،ئامادەن ژیانی خۆیان بەختبكەن بۆ درەوشانەوەی روناكی
سەربەستی لەواڵتە هەژارەكەماندا .چەندین پرسی بە بەها لە ئەفغانستان
هەن ،چەندین مەالالی لەنێو گەلەكەماندا ئامادەن.
لەگەڵ ئەوەی چیرت ناتوانم لە پەرلەمان بۆ بەدیهێنانی دادپەروەری دەنگم
بەرزبكەمەوە ،بەاڵم دوژمنەكانم بەڕێكەوت دیارییەكیان پێبەخشیوم .ئێستا
پەیامەكەم زیاتر لەجاران گەرمو گوڕترەو دۆزی گەلەكەشم لەهەموو جیهاندا
دەنگیداوەتەوە.
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بەشی یانزەیەم
تێڕوانین لە هەندەرانەوە
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هاوڕێی راستەقینە كەسێكە،
لەكاتی مەینەتباریو بێپەناییدا ،دەستی هاوڕێكەی دەگرێت.
لەماوەی ئەو شانزە مانگەی لەهەوڵ و تێكۆشاندا بووم تا لەپەرلەمان
دەنگم ببیسرتێت ،فیلمی دۆكیومێنتاری «دوژمنانی بەختەوەری» لەدەرهێنانی
ئیڤا مولڤاد ،دەرب���ارەی هەڵمەتەكانی هەڵبژاردنم ب���ەردەوام خەاڵتی
بەدەستدەهێنا ،یەكێك لەخەاڵتە گەورەكانی ڤیستیڤاڵی فیلمی سەندانس و
خەاڵتی سلڤەر ۆڵف-ی لەڤیستیڤاڵی نێودەوڵەتی دۆكیومێنتاری ئەمسرتدامدا
بردەوە .لەگەڵ راكێشانی سەرنجی جیهان بەالی خۆیدا ،فیلمەكە بووە مایەی
زیاتر دەركەوتنم و ئاشنابوونم بەخەڵك لەجیهاندا .حوزەیرانی  2007و چەند
هەفتەیەك دوای هەڵپەساردنم لەپەرلەمان ،بۆ كاتی پەخشكردنی فیلمەكە
لەڤیستیڤاڵی فیلم لەالیەن رێكخراوی چاودێری مافەكانی مرۆڤ لەشاری
نیویۆرك ،لەگەڵ ڤیستیڤاڵی سلڤەردۆكس لە ماری الند بانگێشتكرام .هەندێك
كەس وادەبینن ئەم فیلمە سەرچاوەیەكی باشی داهات بووبێت بۆم ،وەلێ
دەمەوێت ئەوە روونبكەمەوە كە كۆمپانیای بەرهەمهێنەر تەنها بڕێكی كەم
پارەی پێبەخشیوم ،بەاڵم گەلێ خۆشحاڵم كە توانیومە باڵوبوونەوەی ئەو فیلمە
بەكاربهێنم بۆ ناڕەزایی دەربڕین دژی دەركردنی نایاسایم لە پەرلەمان لەالیەك،
لەگەڵ جاڕدانو سەرنج خستنەسەر نەهامەتی گەلی ئەفغانستان لەالیەكی تر.
من بەر لەوەی ببمە پەرلەمانتاریش پەیامی خۆم لە دەرەوە باڵودەكردەوە ،لە
ئێستاشدا هاندەری زیاترم هەیە.
یەكەم دەرفەتی گەشتكردنم بۆ واڵتانی رۆژئاوا ،لەپێناو گەیاندنی چیرۆكی
گەلە ستەمدیدەكەم ساڵی  2002بوو ،لەوكاتەی بەڕێوەبەری ناوچەیی
رێكخراوی ( )OPAWCب��ووم .دوای دامەزراندنی نۆڕینگەی هاموونو
هەتیوخانەكەش ،لەالیەن گروپەكانی مافەكانی ژنانەوە لە ئەڵامنیا بانگێشتكرام
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بۆ پێشكەشكردنی وتار .لەوكاتەدا تەمەنم تەنها بیستوچوار ساڵ بوو،
لەبەرئەوە ئەو بانگێشتكردنە شەرەفێكی گەورە بوو .خانەخوێ ئەڵامنییەكامنان
زنجیرەیەك چاالكیان لە هەفتەیەكدا بۆ رێكخستین ،هەر جارە و پەنجا بۆ سەد
كەس ئامادە دەبوون و تێیاندا بینەری ئەو تاوانانە دەبووین ،كە لەالیەن رژێمی
تاڵیبانەوە دەرهەق بەژنان ئەنجامدرابوون.
گەشتەكەم لە ئەفغانستانەوە لەگەڵ دەستەیەك ژن دەستپێكرد ،بەسەرهاتی
ژیانیان كۆمەڵێك تراژیدیا بوو ،كە لەسەر دەستی رژێمە تاوانكارە یەك لەدوای
یەكەكانی واڵتەكەمانەوە بەسەریان هاتبوو .بۆ منونە ،ژنێكی گەنجامن لەگەڵ بوو
لە كەمینەی (هەزارە) بوو .ماوەی س ێ مانگ بوو هاوسەرگیری كردبوو ،كاتێك
لەكانونی دووەمی 2001دا تاڵیبان دابوویان بەسەر گوندەكەیاندا و سەدان
كەسیان لێكوشتبوون ،بەهاوسەرەكەی ئەویشەوە .كاتێكیش چەند پیاوی ریش
سپی هاتبوون دانوستانیان لەگەڵ بكەن ،بەشێوەیەكی دڕندانە كوشتبوونیان.
ژنێكی بە تەمەنی دیكەمان لەگەڵ بوو ،حەوت كوڕی لەدەستدابوو،
هەندێكیان لەالیەن رژێمە كارتۆنییەكەی سۆڤیەتەوە كوژرابوون ،هەندێكی
تریشیان لەالیەن ئوسوڵگەرا توندڕەوەكانەوە لەناوبرابوون .دووان لەكوڕەكانی
تەمەنیان پانزە و سیانزە ساڵ بوو ،كاتێك لەالیەن نۆكەرەكانی حزبی ئیسالمی
گوڵبەدین حیكمەتیارەوە لە پیشاوەر رفێرنابوونو لەبەندیخانە تایبەتەكەی ئەو
پارتەدا لە شامشاتو كوژرابوون .لەم كامپەدا حیكمەتیارو پیاوەكانی میلیشیای
سەربەخۆیان هەبوو ،هاوكات لەالیەن دەزگای هەواڵگری پاكستانیشەوە،
پشتیوانی تەواو دەكران.
باشم لەیادە كاتێك باسی بارودۆخی ژیانی ئەفغانستامنان دەكرد ،هەندێك
لەئامادەبووە ئەڵامنییەكان گریان .هەر لەو كۆنفرانسەدا چاوم بەژنێكی رووس
كەوت ،هاتە المان و پێیڕاگەیاندین ،كە هەست بەشەرمەزاری دەكات لەپای
ئەوەی واڵتەكەی بەو ئەندازەیە گیروگرفتی لە ئەفغانستان هێناوەتە كایەوە.
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

267

ئەو كارەی زۆر كاریگەر بوو بەالمەوە .لەیەكەم گەشتی دەرەوەی واڵتدا
تێگەشتم ،كە مرۆڤایەتی لەئاستە گەردونییەكەیدا هەموو ئەو كەسانە پێكەوە
گرێدەدات ،كە كار بۆ باشرتكرنی دنیا دەكەن .ئەم رۆژئاواییانەش بەوێنەی
ئێمەی ئەفغانی مرۆڤن .هەمووان لە گۆشت و ئێسك پێكهاتووین ،دەژین و
دەمرین ،هەموو خەونو خۆزگەمان بۆ خێزانو هاوڕێكامنان لە ئەنگێزەدایە.
رۆژئاوا و ئەفغانییەكانیش ژن و نەوەی گەنجی وەهایان تێدایە ،كە شتی
باشرتیان دەوێت ،وێڕای جیاوازی بارودۆخی رۆژانەمان ،بەاڵم ئەم هاوبەشیانە
پێكەوە دەمانبەستنەوە.
لەوكاتەی بەجەستە لەئەڵامنیا بووم ،بە مێشكو خەیاڵ هەر لە ئەفغانستان
ب��ووم .دەمبینی ئەڵامنییەكان لەنازو نیعمەتی كارەباو ئ��او ،لەهەمووی
گرنگرت ئاسایشدا دەژین .بیرم دەكردەوە چۆن واڵتەكەم لەو خزمەتگوزارییە
سەرەتاییانەی ژیان بێبەشبوون و تەنها بۆ مانەوە لەژیاندا بەسەالمەتی هەموو
رۆژێكامن بەزەحمەت بەڕێدەكرد.
پێش ئەم گەشتە هیچ شتێكم دەربارەی ئەڵامنیا یان «واڵتانی رۆژئاوا»
نەدەزانی .تێڕوانینم بۆ ئەو واڵتانە تەنها لە تەماشاكردنی فیلمەكانەوە
سەرچاوەی گرتبوو .تەنانەت ئەو رۆژنامەنوسە رۆژئاواییانەی لە ئەفغانستان
چاوم پێیانكەوتبوو ،وەك رۆژئاوایی خۆیان نەدەگۆڕی ،لەبەرئەوە لە ئەڵامنیا بۆ
یەكەمجار رووی راستی رۆژئاوام بینی.
لەو واڵتەدا دەرفەتی خوێندنو تەندروستی دابینكرابوو ،یاساكانی پاراستنی
ژنان جێبەجێدەكران ،هەڵبەتە لەوێش هێشتا ژنان قوربانی دەستی توندوتیژی
و مامەڵەی خراپ بوون .بەردەوام بیرمدەكردەوە ،كەی بێت ئەم شتانە لە
ئەفغانستان بەدەستبهێنین؟ چەندە كاتی دەوێت؟ ئەم دەستكەوتانە كاتێك
بەدیدێن ،كە حكومەتی گەل دەسەاڵت بگرێتە دەست ،نەك ئەو دوژمنانەی
ئەفغانستان ،كە لەئێستادا فەرمانڕەوای واڵتن.
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لەماوەی شەش ساڵی دوات��ردا ،توانیم سەردانی چوار كیشوەر بكەم،
ئەوروپا ،ئاسیا ،ئوسرتالیا و ئەمەریكای باكور .بەدەنگەوەهاتنی وتارەكانم
هیوایان پێدەخشیم ،تێدەگەشتم لەهەموو واڵتەكاندا كەسانی ئازادیخواز هەن.
لەمیانی ئاڵوگۆڕكردنی بیروڕادا گەلێ شت فێربووم ،پشتیوانی نێودەوڵەتی
زۆر گوڕوتینیان پێبەخشیم .لەو بڕوایەدام ئەم گەشتانە بایەخێكی گەورەیان
هەبێت ،چونكە زۆر گرنگە كەسانی بیانی بزانن كولتوری ئێمە لە ئەفغانستان
چییەو چۆنە .هیواخوازم وتارەكانم رۆڵێكیان گێڕابێت بۆ ڕەواندنەوەی ئەو
وێنا خراپانەی لەسەر كولتوری ئەفغانستان لەسای ئوسوڵگەراكانی واڵتو
دەسەاڵتدارە بیانییەكانەوە باڵوكرابوونەوە ،بەتایبەتی ئەو وێنە چەوتانەی
دەربارەی ژنانی ئەفغانی دەیانكێشان .مەبەستمە بڵێم ئێمە تەنها قوربانییەكی
بێدەسەاڵت نین ،بەڵكو لەتواناماندایە لەپێناو مافەكامناندا رابپەڕین.
زۆری لەبیانییەكان سەریان سوڕدەما ،كاتێك دەم��وت  68ژن ئەندام
پەرلەمانن ،واتە 28%ی كورسییەكانیان پێكدەهێنا ،لەڕاستیدا ئەو رێژەیە
لەزۆرێك لەواڵتانی رۆژئ��اوا زیاتربوو .لەیاسادا جێگیربوو ،كە پشكی ژنان
دەبێت لە  25%كەمرت نەبێت .بەداخەوە ژمارەیەكی زۆری ئەم كورسیانە
لەالیەن ئەو ژنانەوە داگیركراون ،كە سەر بەپارتی ئوسوڵگەراو توندڕەون ،باڵی
سەردەستەی میلیشیاكاننو داكۆكی لەڕێساگەلی دژ بەژنان دەكەن .بەزۆرێك
لە گوێگرە بێهیواكانی دەرەوەم رادەگەیاند ،كە لەڕاستیدا ئەو پشكەی ژنان
لەالیەن سەردەستەی میلیشیاكانەوە بەخراپی مامەڵەی پێوەكراوەو ئەو ژنە
سەربەخۆیانە دەتۆقێنن ،كە دەیانەوێت ئەو پۆستانە وەربگرن ،دەخوازن لەبری
ئەوان و چڵكاوخۆرەكانیان خۆیان هەڵبژێردرێن .لەبەر ئەم هۆكارە هەندێك
لەئەندام پەرلەمانە ژنەكان لەنێو سەرسەخترتین نوێنەرانی دژە ژندان ،ئەمەش
دەریدەخات ،كە بیرو بنەماكان لەجێندەر گرنگرتن.
رۆژێك لە رێكخراوەكانی ژنان لەدەرەوە میواندارییان كردم ،بەاڵم گەشتەكانم
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

269

بۆ واڵتە جیاوازەكان لەالیەن گروپی ئاشتی و مافەكانی مرۆڤ ،بزوتنەوەكانی
دژی جەنگ ،پارتە سیاسیە پێشكەوتووخوازەكانەوە سپۆنسەر دەكران .هەموو
ئەو پەیامانەی لە بابەت پشتیوانی پێمگەیشتوون ،گەل ێ لەالم بە بایەخن ،تا بە
واڵتەكەمی بگەیەنم .لەمیانی ئەم گەشتانەدا ،گەلی ئەفغانی پشتیوانی ماددی
و مەعنەوییان پێڕاگەیەنراوە بۆ ئاڵوگۆڕی ئەزموو ن و رۆشنبیری ،بەوپێیەی
لەكۆبوونەوەكاندا زۆرج��ار لەڕێی بەخشینی میهرەبانانەوە ،پارە دەكرایە
سندوقێكی سادەی پارەبەخشین .ئەمە كتومت ئەو دەستی یارمەتیەیە ،كە
ئێمە پێویستامنە لەو گەالنەی سەر بە ناتۆ و واڵتانی دیكەی رۆژئاوان ،ئەویش
خۆی لە پشتیوانی راستگۆیانەو قازانجنەویستانەدا دەبینێتەوە ،شایانی باسە
ئێمە هەرگیز كۆمەكی لەم چەشنەمان لەو حكومەتە زلهێزانەوە پێنەگەیشتووە،
كە چەندین ساڵە واڵتەكەمانیان داگیركردوە و دەست لەكاروباری ئەفغانستان
وەردەدەن .كاتێك خەڵكی پێكەوە كار بۆ هەمان بیرۆكە دەكەن ،دەسەاڵتیان
وەك دەسەاڵتی خوا وایەو هیچ هێزێك ناكارێت بەری پێبگیرێت.
دوژمنانم لەڕێی باڵوكردنەوەی درۆ و دەلەسە ،وتنی ئەوەی گەشتەكانم
بۆ دەرەوە تەنها بۆ بەسەربردنی كاتی خۆش و پشودانە ،هەوڵدەدەن لەناو
خەڵكدا متامنەم نەهێڵن .ئەمجۆرە كەسانە قەرەی راستییەكان ناكەون ،بەڵكو
ئاوێنەیەكیان بەدەستەوە گرتوە ،تەنها ئەو شتانە پیشاندەدات ،كە لەمێشكیاندا
چەسپیوە و لەپێش هەموو شتێكەوە دایانناوە .لەڕاستیدا خەرجی گەشتەكانم
زۆرجار لەالیەن ئەو گروپانەوە لەئەستۆدەگیرێت ،كە سەرچاوەیەكی دارایی
سنورداریان هەیە ،واتە بەسپۆنسەری چاالكوانە لەخۆبوردە دڵسۆزەكانەوە
رێكدەخرێن و كارئاسانییان بۆ دەكرێت .لەهەندێك حاڵەتدا ئەگەر كۆمەڵێك
بیانەوێت بۆ خوانێكی گرانبەها بانگێشتم بكەن ،یاخود شتێكم بۆ بكڕن ،داوایان
لێدەكەم ئەو كارە نەكەنو پێیاندەڵێم باشرتە ئەو پارەیە هەڵبگرن و بیبەخشنە
ئەو پرۆژانەی سود بە گەلی ئەفغانی دەگەیەنن.
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كاتێك ل��ەدەرەوەی واڵت وتار دەدەم ،باس لەهەموو نەهامەتییەكانی
گەل دەكەم ،لەهەموو سو چ و كۆاڵنێكی واڵتەكەمدا .هەندێك لەو هاوكارییە
داراییانەی لەدەرەوە كۆكراونەتەوە بۆ زامنكردنی سەالمەتیم لە ئەفغانستان
بەكاردێت ،چونكە حكومەتەكەی كارزای پارەی پاسەوانەكامنی بڕی ،بەاڵم
زۆربەی كۆمەكەكان لەپرۆژە زۆر پێویستەكانی وەك نۆڕینگەی هاموون-دا
بەكاردێن .هەرچەندە دوای ئەوەی بۆ پەرلەمان هەڵبژێردرام ،دەبوایەیە لە
( )OPAWCدەست لەكارەكەم بكێشمەوە ،بەاڵم تا ئێستاش ئەوەی لەدەستم
بێت بۆ هاوكاریكردنی پرۆژەكانیان بۆیان ئەنجامدەدەم .دەكرێت كەمێك
پارەش سودی خۆی هەبێت ،بەتایبەتی ئەگەر نەگاتە دەستە ناپاكەكانی
هەندێك بەرپرسە حكومیەكان ،سەردەستەی میلیشیاكان  ،تەنانەت بەرپرسی
رێكخراوە ناحكومییە لۆكاڵی و بیانییەكانیش.
ئەمەش گرفتێكە ئێمە پێیدەڵێین «سەردەستەی رێكخراوە ناحكومییەكان»،
هاوتایە لەگەڵ هەمان ئەو گرفتانەی سەردەستەی میلیشیاكان و بازرگانانی
م��اددەی هۆشبەر دوچ��اری گەلەكەمانی دەك��ەن .لەمڕۆدا« ،یارمەتییە»
بیانییەكان لەگیرفانی بەرپرسە گەندەڵەكاندا حەپەلوش دەكرێت ،لەڕاستیشدا
بۆ ئەو پرۆگرامانە بەكاردێن ،كە رەوایەتی بە جەنگی ناتۆدەدەن .گەلەكەمان
دەربارەی ئەم یارمەتییانە تەنها ئەوەندەیان لەدەستدێت بڵێن ،دارخورماكەم
پیشان مەدە ،خورماكەم پیشانبدە .لەم سااڵنەی دواییدا تەنها میوەی تاڵ
بەرهەمهێرناوە.
زۆربەی حكومەتەكان بودجەی زەبەالح دەبەخشنە ئەو رێكخراوە ناحكومی
و گروپە سیاسیانەی لەژێر فەرمانی ئەواندان و كار بۆ پالنە سرتاتیژییەكانیان
دەكەن .لەڕاستیدا بەپێدانی ئەو كۆمەكە داراییانە ،دەیانەوێت ئەفغانییەكان
بۆ خۆیان بكڕن و بیانكەنە داردەستی خۆیان .ئەو واڵتانەش تەنها ئەمەریكا
و واڵتە رۆژئاواییەكان ناگرێتەوە ،بەڵكو ئوسوڵگەرا توندڕەوەكانی رژێمە
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دڕندەكەی ئێرانیش پارەیەكی بێشومار بۆ چلكاوخۆرەكانیان لە ئەفغانستان
خەرجدەكەن .لەڕێی ئەو پارەیەوە ،ئێران دەیەوێت ئەو جۆرە ئیسالمەی خۆی
دەیەوێت لەگەڵ بیروباوەڕی هاوشێوەی تاڵیبان هەناردەی ئەفغانستان بكات.
لە ئەفغانستان پەندێكی ترمان هەیە دەڵێت ،خوا بكات كابول بێ
ئاڵتون بێت ،نەك بێ بەفر .ئەم وتەیە ئاماژە بۆ گرنگی ئاوی خواردنەوە،
ئاوی كێڵگە و دانەوێڵە دەكات ،بەاڵم لە ئێستادا زۆرێك لە ئەفغانییەكان ئەم
وتەیە دەڵێن ،خوا بكات ئەفغانستان ب ێ دەستگیرۆییە «یارمەتییە» دەرەكی
و رێكخراوە ناحكومییەكان بێت ،نەك بەفر .ئەمڕۆ لەهەر كون و قوژبنێكی
ئەفغانستاندا ،رێكخراوێكی ناحكومی هەیە ،بەاڵم زۆربەیان گەندەڵن .بەناوی
ئاوەدانكردنەوەوە پارە وەردەگ��رن ،كەچی دەیخەنە تەنكەی باخەڵیانەوە.
بەگوێرەی دەزگای چاودێری دەستپاكی ئەفغانستان ،لەو واڵتەدا هەندێك
لەكارمەندانی  USAIDمانگانە بڕی  22هەزار دۆالری ئەمەریكی وەردەگرن،
ئەمەش  367جار لەموچەی مامۆستایەكی ئەفغانی زیاترە .رێژەیەكی ئێجگار
زۆری هاوكارییە داراییەكانی واڵتانی كۆمەك بەخش لەڕێی پێدانی موچە بە
ڕاوێژكار ،بەڵێندەرو كەسەكانیانەوە دەگەڕێتەوە بۆ هاوواڵتیانی خۆیان .زۆرێك
لەم راوێژكارانە سااڵنە بڕی  250هەزار دۆالر بۆخۆیان پەیدادەكەن ،ئەمەش
 200جار زیاترە لە موچەی سااڵنەی فەرمانبەرێكی ئەفغانی.
خۆم بەخۆشحاڵ دەزانم بەوەی تەنها بڕێكی كەم پارەم لەكەسانی ئاساییو
ئاشتیخوازی واڵتانی دیكەوە پێگەشتووە .هەر سەنتێكی ئەم پشتیوانیانە،
بەهایەكی گەورەی لەالم هەیەو شایەنی سوپاسو پێزانینە.
بۆ منونە نیسانی ساڵی  2008لیژنە بەرگریكارەكەم رایانگەیاند ،كە ئەو بڕە
پارەیەی لەمیانی گەشتەكانم بۆ واڵتانی ئەڵامنیا ،ئیتاڵیا و ئەمەریكا كۆدەكرایەوە،
لەپرۆژەی خزمەتگوزاری گشتی تازەدا لە فەرەح بەكاردێت .لەگەڵ ریش سپی
هۆزەكان راوێژمانكردو بڕیاردرا پارەكە لەدروستكردنی شوێنێكی چاوەڕوانی
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بەكاربهێرنێت لە (نەخۆشخانەی سڤیل) ،لەشاری فەرەح .ژمارەیەكی زۆر خەڵكی
نەدار رێگایەكی ئێجگار زۆر دەبڕن ،تا چارەسەری پزیشكیان بۆ بكرێت ،زۆرجار
نەخۆشەكان دەبێت لەژێر كەپری نەخۆشخانەكەدا شەو بەسەرببەن .پێمنەكرا
لەڕێوڕەسمی دەستپێكی پرۆژەكەدا ئامادەبم ،لەبەرئەوە یەكێك لەالیەنگرەكانم
لەدانانی بەردی بناغەی پرۆژەكەدا نوێنەرایەتی كردم .لەڕابردودا بۆ راپەڕاندنی
كارەكامنان لەنۆڕینگەی هاموون لەدەرەوەی واڵت پارە كۆدەكرایەوە.
لەچەند بارێكی تردا ئەو كۆمەكە داراییانەی لەمیانەی گەشتەكامندا
كۆدەكرانەوە ،لەپرۆژەی گرنگی دیكەو لەبەشەكانی تری ئەفغانستان بەكاردەهات.
بۆ منونە دابینكردنی خۆراكو پێداویستییە بنچینەییەكان بۆ هەندێك لەو ئاوارانەی
لەناوەوەو دەرەوەی كابولدا دەژیان .منونەیەكی تر بریتی بوو لەچاككردنەوەی
ئارامگەی گۆرانی بێژێكی خۆشەویستی گەلی ئەفغانی بە ناوی مامۆستا
ئەواملیر ،كە بەهەژاری و نەداری لە 24ی نیسانی ساڵی 1982دا كۆچی دوایی
كرد ،هەروەها مەزارگەی گۆرانیبێژێكی فۆلكلۆری ئەفغانیشامن بەناوی مامۆستا
دوراری لۆگاری نۆژەندكردەوە .ناوبراو گۆرانیبێژێكی پەشتونی زۆر بەناوبانگی
ئەفغانستان بوو ،بەداخەوە 21ی حوزەیرانی ساڵی  1981لەگەڵ نزیكەی دوو سەد
كەسی تردا بە هۆی بۆردومانی فڕۆكە جەنگییەكانی سۆڤیەتەوە كوژرا .گۆڕەكەی
دەكەوێتە پارێزگای لۆگار ،دراوسێی پارێزگای كابولە .هەندێك لەالیەنگرانم نارد ،تا
گۆڕەكەی تازە بكەنەوە ،كۆتایی ساڵی  2007لەالیەن كۆمەڵێك گۆرانیبێژی یەكێتی
هونەرمەندانی ئەفغانستانەوە مەزارگە نۆژەندكراوەكە كرایەوە.
لەگەشتەكامندا بۆ دەرەوە لەزۆر زانكۆ وتارم پێشكەشكردووە ،هەندێكیان
بێبەرامبەر دەرفەتی خوێندیان پێشكەش كردووم تا برەو بەخوێندنەكەم بدەم.
هەمیشە ئەو چاكانەم لەبەرچاوە و سوپاسیان دەكەم ،بەاڵم دەبێت ئەو ئۆفەرە
دڵسۆزانەیان رەتبكمەوە .سەرەڕای گرنگی خوێندنی بااڵو حەزو خۆشەویستیم
بۆ خوێندنو فێربوون ،لەئێستادا ل��ەدەرەوە كاتی خوێندنم نییەو ناتوانم
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خەباتو تێكۆشانم دژی دوژمنانی گەلەكەم بكەمە قوربانی خوێندن.
لەسەردانەكامنەوە بۆ دەرەوەی واڵت بۆمدەركەوتووە ،ئەفغانییەكان
میوانێكی هەمیشە بانگهێشتكراوی كۆنفرانسەكانی جیهانن .بەم هۆیەوە
هەندێكجار لەسەر مێزی گفتوگۆ لەتەك هەمان ئەو نەیارو ناحەزانەدا خۆم
دەبینمەوە ،كە لە ئەفغانستان مشتومڕم لەگەڵ كردوون.
ساڵی  2006بانگهێشتكرام بۆ كۆنفراسێكی نێودەوڵەتی لەسەر دواڕۆژی
ئەفغانستان لە ئیسپانیا .ئەو كەسانەی یاوەریم دەكردن دۆست نەبوون ،چونكە
بۆ ئەو كۆنفراسە بەشێك بووم لەشاندی گەورەی ئەفغانیو تێدا وەزیرە بااڵكانی
حكومەتیش ئامادەبوون .كاتێك چاوم بەیەكێك لەڕێكخەرەكانی كۆنفرانسەكە
كەوت ،ژنێكی ئیسپانی بوو ،پێیڕاگەیاندم حكومەتی ئەفغانستان نابەدڵ بوو
لەوەی ئیسپانیا ڤیزای ئەو گەشتەم پێبدات ،بەاڵم رێكخەرانی كۆنفرانسەكە
مكوڕبوون لەسەر ئەوەی من یەكێك لەوتارخوێنەكانی كۆنفرانسەكە بم.
ئەو رۆژەی گەشتینە مەدرید ،خوانێك بۆ نوێنەرانی كۆنفراسەكە ئامادەكرا.
بێئەوەی هیچ كامیان الیەنگرم بن ،لەسەر مێزێكی بازنەیی لەگەڵ ژمارەیەك
كاربەدەست و وەزیری حكومەتی ئەفغانستاندا دانیشتم .لەنێویاندا عەبدواڵ
عەبدواڵ هەبوو ،لەوكاتەدا وەزی��ری دەرەوە ب��وو ،هەروەها یەكێك بوو
لەدەسەاڵتدارترین كەسایەتی هاوپەیامنێتی باكور .كاتێك دوام ،باسی ئەو بارە
ناهەموارەم كرد لەپەرلەمان بەسەرم هاتبوو ،پێش ئەوەی دەربكرێم .باسی ئەو
هەڕەشە و پەالمارو سوكایەتیانەم كرد ،كە لێمكرابوونو سەركۆنەی دەسەاڵتی
زاڵی سەردەستەی میلیشیاكانم كرد لەحكومەتدا.
عەبدواڵ عەبدواڵ لەوكاتەدا نانی دەخوارد و قسەكانی پێبڕیم ،وتی« ،ئەوە
هیچ شتێكی تر نییە باسیبكەیت؟» دیاربوو توڕەبوو.
منیش ب��ەردەوام بووم« ،بۆچی خۆتان توڕە دەكەن؟ لەبەرئەوەیە ،كە
پەردە لەسەر رووی براكانت هەڵدەماڵم؟ مەگەر القەكردنیان وەك چەك
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بەكارنەدەهێنا؟ مەگەر لە جەنگی ناوخۆدا  65هەزار كەسیان نەكوشت و
واڵتیان كاول نەكرد؟»
حەنیف ئەمتەر ،ئەوكات وەزی��ری پ��ەروەردە بوو ،هەوڵیدا بابەتەكە
بگۆڕێت« :مەالالی ،تكایە رابردوو لەیاد بكە ،هێندە توند مەبە» .وەزیرەكانی
تریش هانیاندام بەو شێوەیە قسەنەكەم« .تكایە با ئێستا نانەكەمان بخۆینو
دواتر گفتوگۆی ئەمە بكەین .مەالالی ،توڕە مەبە».
پێموتن من توڕەنیم ،تەنها ویستم ب��ەردەوام باسی راستییەكان بكەم،
لەدەروەی پەرلەمانیش ،هەرگیز رێگەم پێنەدەدرا تێبینی و سەرنجەكانم تەواو
بكەم .بە ئەمتەرم وت« ،چۆن بتوانین رابردو لەیادبكەین؟ ئەگەر دایكتیان القە
بكردایە لەبیری خۆتت دەبردەوە؟ ئەو دایكانەی كچەكانیان بەخاك سپارد،
دەبێت لەیادی بكەن و ئیدی بیری خۆیانی بەرنەوە؟»
ئەمتەر هیچ وەاڵمێكی پێنەبوو .لەئێستادا وەزیری ناوخۆیە ،لەبەرئەوە
ئەویش یەكێكە لەو كەسانەی هاوشانی سەردەستەی میلیشیاكان كاردەكات.
عەبدواڵ عەبدواڵ لەالی خۆیەوە دەستیكردەوە بەنانخواردن ،بەاڵم دیاربوو
زۆر توڕە بوو.
دوای ئەم گفتوگۆیانە وەزیرێكی دیكەی ئەفغانی ئاگاداری كردمەوە
لەكۆنفرانسەكەدا ئاگام لەخۆم بێت ،نەهێڵم هیچ كەس بزانێت ژمارەی
ژوورەكەم چەندە .تەماشاكە :ئەمە ئەندامێكی حكومەتە ئەفغانییەكە بوو،
كەچی هاتبوو لەبەرامبەر گەلەكەی خۆیدا هۆشیاری دەدامێ .منیش بەم
وەزیرەم وت ،خەم لەسەالمەتی من نەخوات ،لەكاتێكدا لە ئیسپانیاین.
وتم« ،لێرە نامكوژن .لەیادت بێت لێرە ماسكی دیموكراسی دەپۆشن،
ئەوانە داردەسنت و نایانەوێت ئەو هەموو پارەیە لەدەست بدەن ،كە لێرە
دەستیان دەكەوێت .لە ئەفغانستان دەمكوژن نەك لێرەو لەبەرچاوی گەورەی
بیانییەكانیاندا».
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ئەو رۆژەی سەرەی وتاری من بوو ،لەسەر مێزی دانیشنت لەتەنیشت عەبدواڵ
عەبدواڵوە بووم .كاتێك دەستم بەقسەكردن كرد ،هەستاو لێم دوركەوتەوە.
هێشتا زۆر توڕەبوو لێم.
دواتر ئەمتەر رایگەیاند ،كە ئەگەر بێت و واڵتانی كۆمەك بەخش ئەو بەڵێنانە
نەبەنەسەر ،كە بەرامبەر ئەفغانستان دابویان ،ئەوا بەرپرسیاردەبم لەو وتارەی
پێشكەشمكرد ،لەو رەخنانەی لەسەردەستەی میلیشیاكانم گرت ،لەدەرخستنی
گەندەڵییەكانی حكومەت .ئەم وەزیرە ئەفغانیانە لەدەرەوە ،تەنها منایشی
دیموكراسیان دەكرد ،حاشایان لەئەنجامندانی هەر تاوانێك دەكرد ،كە بەرامبەر
گەلی ئەفغانی ئەنجامدرابێت .منیش لە الی خۆمەوە تەنها راستییەكانم دەوت.
لەدوای ئەو كۆنفرانسە لەڕێی چاالكوانانی دادپ��ەروەری كۆمەاڵیەتیو
ئاشتیەوە دەرفتێكی دیكەم بۆ رەخسا ،تا سەردانی ئیسپانیا بكەمەوە ،لەالیەن
خەڵكی ئەو واڵتەوە پشتیوانی گەرمم لێكرا .لەمیانی یەكێك لە سەردانەكاندا
حكومەت دەستەیەك پاسەوانی چەكداری بۆ دابینكردم .من داوام نەكردبوو،
بەاڵم رێكخەرانی سەردانەكەم بەگرنگیان زانیبوو ،داوا لەحكومەت بكەن ئەو
هۆشیارییە پێشوەختە لەبەرچاوبگرێت.
كۆتایی ساڵی  2006ئامادەی كۆنفرانسێكی دیكە بووم ،چەند مشتومڕێكی
توندم لەگەڵ برادەرە ئەفغانییەكان ئەنجامدا .ئەم كۆبوونەیە لە هۆڵەندا
ئەنجامدراو زیاد لە  200رۆشنبیرو كەسانی ئەكادیمیو سیاسەمتەداری تێدا
كۆببووەوە بۆ تاوتوێكردنی دواڕۆژی ئەفغانستان .لەیەكێك لەدانیشتنەكاندا
مشتومڕم لەگەڵ دكتۆر خەلیلواڵ هاشمیان ،دكتۆر رۆستار تاراكیو حەبیب
مایەرو ناسیۆنالیزمە پەشتونییەكان ئەنجامدا ،پاساویان بۆ پشتیوانی كردنی
تاڵیبان دەهێنایەوە لەسەر ئەو بنەمایەی ،كە نوێنەری «بزوتنەوەی ئازادیخوازی
نەتەوەیی»یە .راشكاوانە پێموتن ،كە سەرسامم بەوەی پاش ئەزموونی چەندین
ساڵ ژیان لە رۆژئاوا ،كەچی بەبایەخەوە لەو هێزە سیاسیانە دەڕوانن ،كە
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دەیانەوێت بەهاو دیاردە دواكەوتوەكان بۆ واڵتەكەمان بگێڕنەوە .باسی ئەوەم
لەگەڵ كردن ،باشرتوایە پشتوانی لەوانە بكەن ،كە كار بۆ یەكخستنی نەتەوە
جۆراوجۆرە ئەفغانییەكان دەكەنو دژی دوژمنەكامنانن .الی خۆیەوە هاشمیان
شانازی بەوەوە دەكرد ،چاوە كوێرەكەی مەال عومەری مێشك پوتی سەركردەی
تاڵیبانی ماچكردبوو .پێموت ئەگەر بەڕاستی بێت ،ئەوا دەمولێوی بەماچكردنی
ت و لەژوورەكە
ئەو تاوانكارە پیسكردووە .ئەم قسەیە حەوسەڵەی نەهێش 
رۆیشتە دەرەوە .زۆربەی ئەو ئەفغانیانەی ئامادەبوون دەستخۆشیان لێكردم
لەوەی چیم بەو بەناو رۆشنبیرانە دەوت ،كاتێك بەرگرییان لە تاڵیبان دەكرد.
نەمتوانیوە هەموو بانگهێشتەكان ،بۆ سەردانی واڵتانی دەرەوە پەسەندبكەم.
ساڵی  ،2006زۆر سەربەرز بووم بەوەرگرتنی خەاڵتی گوانژوی كۆریای باشور بۆ
مافەكانی مرۆڤ .ئەو خەاڵتە لەالیەن دامەزراوەی (18ی مایسەوە) لەساڵیادی
راپەڕینەكەی گوانژو-ی ساڵی 1980دا بەخرشایە من .خەڵكێكی زۆری كۆری
لەو راپەڕینە گەورەداو لەپێناوی دیموكراسی گیانیان لەدەستدا ،بەاڵم خەڵكی
گوانژو جۆشوخرۆشی كەسانی ناوچەكانی تری كۆریای باشوریاندا ،تا خەبات
بۆ دیموكراسی بكەن ،كە لەو كاتەدا دیكتاتۆریەتی سەربازیی فەرمانڕەوایی
دەك��رد .لەم سەردەمەدا بڕوام وایە هێشتا پێویستامن بەكەسانی زیاتری
هاوشێوەی خەڵكی گوانژو هەیە .نەمتوانی ئامادەی رێوڕەسمی خەاڵتەكەبم،
چونكە دەبوایە لەشوێنێكی دیكەبم ،لەبەرئەوە یەكێك لەهاوڕێكانم رۆیشت و
لەبری من خەاڵتەكەی وەرگرت .پەیامێكی ڤیدیۆیم نارد و لەبۆنەكەدا پیشاندرا:
«ئەم خەاڵتە مانایەكی زۆر تایبەتی بەالمەوە هەیە ،دەمبەستێتەوە
بەالپەڕەیەكی مێژووی درەوشاوەی گەلی كۆریاوە بۆ سەربەستی ،دیموكراسی
و دادپەروەری ،هەروەها گرێمدەدات بە راپەڕینی 18ی مایسی گوانژو ،كە
هەمیشە سەرچاوەی بەخشینی گوڕوتین و وزەیە پێم .بە پێشكەشكردنی ئەم
خەاڵتە هامندەدەن هاوشێوەی گەلی ئازادیخوازی كۆریا لە گوانژو ،بەگیانی
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بوێرو نەپساوەوە دژی دوژمنانی مرۆڤایەتی لەواڵتە چارە رەشەكەمدا بجەنگم.
ئەم خەاڵتە دەمبەستێتەوە بەگیانی قوربانیانی 18ی مایسەوە ،ئەوان جەربەزانە
دژی دوژمنە تاوانكارەكان جەنگان تا دیموكراسی بنیادبنێن.
هەنوكە ئەفغانستان لەژێر دەسەاڵتی ئەمەریكادا خاكێكی پڕ تراژیدیایە.
ئێمەش پێویستامن بە 18ی مایسە لە واڵتەكەماندا ،گەلی بێوێنەی كۆریا
منونەیەكی درەوشاوەن بۆ ئەوانەی ،تامەزرۆی دیموكراس ی و ئازادی راستینەن».
لەهەموو گەشتەكامندا تەنها لەچەند بۆنەیەكی كەمدا ،وەزیرە بااڵكانی
حكومەتی واڵتانی رۆژئاوا ،ئامادەی وتارەكانم بوون .زۆربەی كات بەرپرسە
حكومییەكان ،هیچ تێبینیو سەرنجێكیان بۆ رەخنەكانم نەبووە ،لەبارەی
كارو سیاسەتی واڵتەكانیان لە ئەفغانستاندا .هەستدەكەم كەمێك لەو دیدارو
كۆبونەوانەی ئەنجاممداون ،تەنها بەفیڕۆدانی كات بووە .هەندێك لەوەزیرەكان
بەڕێزەوە گوێیان بۆ گرتوم ،تەنانەت ئامادەیی یارمەتیدانیشیان تێدابووە ،بەاڵم
هیچ كات هیوام بەمجۆرە گفتوگۆیانە نەبووە .جارێك چاوم بە ماسیمۆ دالیام
وەزیری حكومەتی ئیتالیا كەوت ،لەماوەی چەند خولەكێكدا بۆمدەركەوت،
هیچ هەنگاوێك نانێت بۆ هاوكاریكردنی گەلی ئەفغانستان .ژمارەیەكی زۆری
رۆژنامەنوسان لەدەرەوە چاوەڕێیان دەكرد و پرسیاری چۆنییەتی بەڕێوەچونی
كۆبونەوەكەیان لێكردم .وەاڵمی منیش كورتو پوخت بوو «ب ێ ئومێدم».
هەموویان وەاڵمەكەیان بەدڵ بوو ،رۆژی دواتر لەیەكێك لەڕۆژنامە ئیتالیەكان
بەسەردێڕێكی گەورە نورسابوو «جۆیا بێ ئومێد دەبێت ،دوای ئەوەی چاوی بە
دالیام دەكەوێت».
هاوڕێیانم لە ئیتاڵیا زۆر بۆنەیان بۆ رێكخستوم ،تێیاندا رەگەزنامەی
فەخری و خەاڵتم لەچەند ئاستێكی حكومیو رێكخراوە NGOكانی ئەو
واڵتەوە پێبەخرشا .ئەمەش ئاماژەیەكی روونی زۆرێك لەپشتیوانكارە دڵسۆزە
ئەفغانییەكان بوو لە ئیتاڵیا ،بەاڵم پێموایە گۆڕینی دیدو بۆچونی وەزیرەكانی
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هاوشێوەی دالیام ئێجگار مەحاڵەو ئەوكارە بێشك بەمن ناكرێت ،چونكە وادیارە
ئاڕاستەی سیاسیان بەرامبەر ئەفغانستان لەحكومەتەكەی واشنتۆن دی-سی-
ەوە وەردەگرن.
سەرەڕای رەخنە توندەكانم لەحكومەتی ئەمەریكا ،لەچەند بۆنەیەكدا
توانیومە سەردانی والیەتە یەكگرتوەكان بكەم و چاوم بەچەند كەسێكی
ئاشتیخواز بكەوێت .سوپاسی ئەركو ماندوبونی هاوڕێیانم سۆنالی كۆڵهەتكار،
جەیمس ئینگالس ،بریانا لۆری و چاالكوانەكانی دیكەش دەكەم ،بە هۆی
ئەوانەوە توانیم لەساڵی  2006گەشتێكی وتارخوێندنەوە بەنێو والیەتەكاندا
بكەم و سەردانی چەندین شار بكەم ،لەو كاتەوە چەند جارێكی دی سەردانم
كردوەتەوە .بۆ منونە ئ��ازاری  2008لە لۆس ئەنجلوس وتارێكم پێشكەش
بەگردبونەوەیەكی چەند هەزار كەسی چاالكوانی دژە جەنگ كرد.
لەماوەی گەشتەكاندا بۆ والیەتە یەكگرتووەكان چاوم بەهەندێك سەرباز
ك��ەوت ،سەر بە «سەربازانی پێشووی دژە جەنگ لە عێراق» *()IVAW
بوون ،كاریگەری پرۆگرامی(Winter Soldier program for Vietnam
 *)War veteransیان لەسەر بوو بۆ دامەزراندنی (Winter Soldier: Iraq
 .)& Afghanistanئەمە دەرفەتێك بوو بۆ ئەو سەربازە دێرینانەی ،كە لەو
داگیركارییانەدا خزمەتیان كردبوو بۆ پێدانی هەژمارێكی ورد لەمەڕ ئەوەی
لەڕاستیدا چی روودەدات .هەندێك لە گەواهیدانەكانیانم بینی ئێجگار ترسناكن،
ئازایەتیان بەرز دەنرخێنم لەهەڵامڵینی ئەو تاوانانەی لەالیەن ئەمەریكاوە لە
عێراقو ئەفغانستان ئەنجامدراون.
كێلی دۆتێری ،بەڕێوەبەری جێبەجێكاری ( )IVAWرایگەیاند« ،بڕوامان
وایە تاكە رێگە بۆ كۆتایی پێهێنانی ئەو جەنگە ئەوەیە ،گەلی ئەمەریكی
بەڕاستی تێبگەن لەوەی بە ناوی ئەوانەوە چیامن ئەنجامداوە».
دڵنیام زۆرینەی ئەو سەربازە ئەمەریكی و هاوپەیامنانەی لە عێراق و
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ئەفغانستان جێگیركراون سەر بە چینی بەشخوراوی كۆمەڵگەكەیانن .لەپێناو
پەیداكردنی بژێوی ژیان چونەتە ئەو واڵتانە ،یاخود لەالیەن حكومەتەوە
فریودراون بۆ جێبەجێكردنی ئەركێكی ساختەكارانە .ئەوانیش بەهەمانشێوە
قوربانی سیاسەتە هەڵەكانی حكومەتەكەیانن ،كاتێكیش لەگۆڕەپانی جەنگدا
دەكوژرێن ،حكومەتەكەیان بكوژی راستینەی ئەوانە .بەرزبوونەوەی رێژەی
خۆكوشنتو توشبوون بە فشاری دەرونی لەنێو ئەم سەربازانەدا نیشانیدەدات،
كە چەند بێزارن لەو دۆخەی وا بە زۆر خراونەتە نێو جەنگی بەناو تیرۆرەوە.
هەستدەكەم جیاواز لەحكومەتی ئەمەریكا ،هاوواڵتیانی ئەو واڵتە
زلهێزە میهرەبان و بەخشندەن ،سۆزێكی زۆریان بۆ ژنانی ئەفغانی هەیە.
دەربڕینی پشتیوانیو هاوكارییان گەلێ سەرسامی كردوم ،هەركات راستییان
بۆ دەركەوت ،ئیدی دەیانەوێت یارمەتی خۆیان پێشكەش بكەن .لە بۆسنت
چیرۆكی دوو ژنی بێوێنەم بۆدەركەوت :سوسان رێتیك و پاتی كویگلی،
لەهێرشە تیرۆریستییەكەی 11ی سێپتێمبەردا هاوسەرەكانیان لەدەستدابوو.
ئەم بێوەژنانە ژیانی خۆیان تەرخانكردووە بۆ هاوكاریكردنی ئەو بێوەژنانەی
لەجەنگی ئەفغانستاندا هاوسەرەكانیان لەدەستدابوو .ئەمە منونەیەكی
بێهاوتای بەرجەستەكردنی گیانی هاوكاریی مرۆڤایەتییە ،الی خۆمەوە بەو
كارەیان زۆر كاریگەرم.
هەروەها لە ئەمەریكا بۆ دەركەوت ،كە راگەیاندن رۆڵێكی زۆر نەرێنی
دەگێڕێت ،خەڵك بێئاگا دەكەن لەو رووداوانەی لەبەشەكانی دیكەی جیهاندا
رودەدەن ،بە تایبەت لە ئەفغانستان .بۆم روونبوویەوە ،كە ئەو راستیو
دروستیانەی باسمدەكردن الی ئامادەبووان تازەبوون ،هاوكات ئەوان دەربارەی
زۆرێك لەڕوداوەكان وێنەیەكی تەواو جیاوازی ئەفغانستانیان خرابووە پێشدەم.
پێمڕاگەیاندن كە بۆ گەیشنت بە راستییەكان پێویستە راگەیاندنە گشتییەكان
قسەی بریقەداری سەركردەكانیان تێبپەڕێنن.
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زۆیا ،وتەبێژی رێكخراوی ( ،)RAWAبەهەمانشێوە لەسەرانسەری جیهاندا
راستییەكان لەسەر ئەفغانستان بە گوێی بیسەرانیدا دەدا .لە نیویۆرك سیتی
لەدەرفەتێكدا چاوم بە زۆیا كەوت ،دواتر جارێكی دی لەمەراسیمێكدا لە
ئیتالیا یەكرتمان بینییەوە .تێڕوانێكی گەورەم بۆ زۆیا هەبوو .زۆر دیدو بۆچونی
هاوبەشامن هەیە ،چەند بیرۆكەیەكی باشی پێدام بۆ ئەنجامدانی پرۆژەی خوێندن
لەفەرەح .زۆیا هاوشێوەی زۆرێك لەنوێنەرەكانی ( ، )RAWAخامنێكی گەنجە.
هەمووان ناوی خوازراویان هەیە ،تەنانەت ئەو كاتانەشی لەدەرەوەی واڵتن
خۆیان لەوێنەگرتن بەدووردەگرن ،لەپێناو پاراستنی سەالمەتییان لە ئەفغانستانو
پاكستان .ئەو راستییەی وای لە ( )RAWAكردووە ،هێشتا وا پێویست بكات
وەك رێكخراوێكی ژێرزەمینی كاربكات ،بێشك نیشانەیەكی ئاشكرای ئەوەیە،
كە دیموكراسی راستینە هێشتا لە ئەفغانستان سەریهەڵنەداوە ،هەرچەندە تاكە
ئامانجی رێكخراوەكە باشرتكردنی مافەكانی ژنانو بەشداریكردنیانە لەكۆمەڵگەدا.
لەمانگەكانی دوای تراژیدیای 11ی سێپتێمبەردا جیهان بە ()RAWA
ئاشنابوو ،كاتێك ئەندامەكانی بەپەنهانی ڤیدیۆی ئەو لەسێدارەدانانەیان
گرتبوو ،كە لەیاریگای غازی كابول ئەنجامدرابوونو لەمیدیا نێودەوڵەتیەكانیدا
بەبەردەوامی لێدەدرانەوە ،بەاڵم بەداخەوە ئەمڕۆ كارەكانی ()RAWA
بەدەگمەن لەدەرەوە قسەیان لەبارەوە دەكرێت ،لەگەڵ ئەوەشدا بەردەوامییان
منونەیەكی باشە بۆ خەڵكی شوێنەكانی دی .ئەمەش سەملێنەری ئەو وتەیە ،كە
دەڵێت ناتوانیت بیرۆكە بكوژیت ،لەبەرئەوەی لەكاركردن نەوەستاون ،تەنانەت
دوای ئەوەی خاتوو مینای دامەزرێنەری رێكخراوەكە لەساڵی 1987دا كوژرا.
هەموو یادەوەرییەكانم لەمەڕ والیەتە یەكگرتووەكان ئەرێنی نین .لەگەشتی
ساڵی 2006دا كۆبوونەوەیەكم لەگەڵ خاتوو شارلۆت پۆنتیسەلی ئەنجامدا ،ناوبراو
رێكخەری بااڵی پرسی نێودەوڵەتی ژنانە لەوەزارەتی دەرەوەدا .وەختێك پێمنایە
ئۆفیسەكەی ،یەكەم شت هاتە بەرچاوم وێنەیەكی ئەحمەد شا مەسعودو عەبدواڵ
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عەبدواڵ بوو بەدیوارەكەوە ،لەبەرئەوە سەرسام نەبووم بەوەی گفتوگۆكامنان چۆن
دەچێتە پێش .ئەو دەمەی هەوڵمدەدا باسی ئەو نەهامەتیانە بكەم ،كە بە هۆی
داگیركاری ئەمەریكاوە واڵتەكەمانی كاولكردبوو ،پۆنتیسەلی بەردەوام قسەكانی
پێدەبڕیم ،پاكانەی بۆ كردەوەكانی حكومەتەكەی دەكرد .تكام لێكرد رێگەم بدات
قسەكانم تەواوبكەم« :ئێرە پەرلەمانی ئەفغانستان نییە  ،ئەگەر دەڵێیت لێرە
دیموكراسیتان هەیە ،هیچ نەبێت رێگەم پێبدە قسەكانم تەواوبكەم» ،بەاڵم ئەو
بەردەوام قسەكانی پێدەبڕیم ،تەنانەت وتی ئەگەر ئەو دایكە ئەمەریكیانەی
كوڕەكانیان لە ئەفغانستان لەدەستداوە ،بزانن چی دەڵێیت ،ئەوا هەرگیز لێت
خۆش نابن .لەبەرانبەردا منیش وێنەی دایكی سەربازێكی دژە جەنگم پیشاندا،
كە خۆم بینیبوم ،بۆم رونكردەوە ،كە بە گوزەری زەمەن گەلی ئەمەریكا لەوە
تێدەگات حكومەتەكەیان فریوداون.
وتم« ،هیچ دەسەاڵتێك ناتوانێت راستی بشارێتەوە».
دوای ئەو كۆبوونەوە ناسازە هەندێك لەپشتیوانكارە ئەمریكیەكانم
بەگاڵتەوە دەیانوت ،كە بە هۆی رەخنەكامنەوە پۆنتیسەلی شەو خەوی
لێناكەوێت .لەڕاستیدا سەرم سوڕنەما ،كە كۆبوونەوەكە بەمشێوەیە كۆتایی
پێهات ،دەی دەبێت چاوەڕێی چیرت لەبەرپرسێكی بااڵی ئەو ئیدارەیە بكەین؟
خۆشبەختانە لەزۆرینەی ئەو كۆبوونەوە گشتیانەی لە ئەمەریكا
ئەنجاممدان ،پەیامەكەم بەشێوەیەك پێشوازی لێكرا كە تەواو پێچەوانەی
پێشوازیلێكردنی وەزارەت��ی دەرەوە بوو .جارێك سەردەستەی میلیشیاكان
توانیان لە فریمۆنتی كالیفۆرنیا خۆیان بگەیەننە بۆنەیەك و تێكی بدەن .كاتێك
لەكۆڕبەندێكدا قسەمدەكرد ،الیەنگرەكانی پارتی جەماعەتی ئیسالمی رەببانی
ئوسوڵگەرا كۆڕەكەیان تێكدا .وەختێك دەستمكرد بەوتەكانم ،هەستانە سەرپێ
و لەدژی من دروشمیان دەوتەوە ،الفیتەیان بەرزكردەوە تێیدا نورسابوو «بڕوخێ
جۆیا»« ،جۆیا بەكرێگیراوێكی  ISIیە!».
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الیەنگرەكانم كەوتنەخۆ و پێیانوابوو مانەوەم لەو شوێنەدا زۆر مەترسیدارە،
داوایانكرد مببەنە دەرەوە ،بەاڵم من رەمتكردەوە .لەبری ئەوە داوام لەكەسە
ناڕازییەكان كرد ،الفەیتەكانیان لەڕیزی دواوە بهێنە پێشەوە بۆ سەر سەكۆكە.
پێموتن« ،لەهەڕەشەكانتان ناترسم ،هەروەك لە گەورەكانتان ناترسم ،كە لە
ئەفغانستان چەك بەدەسنتو دەیانەوێت لەوێ بێدەنگم بكەن».
لەگەڵ دەستكردنەوەم بە وتەكانم زۆری ئامادەبووان خۆشحاڵ بوون و
چەپڵەیان بۆ لێدام .كەسێك پەیوەندی بە پۆلیسەوە كرد ،لەوكاتەی یەكێك
لەئوسوڵگەراكان هاتە سەر سەكۆكە و دەیویست بێتە سەر مایكرۆفۆنەكە
دوو پۆلیس گەیشتنەجێ .دوای ئەوەی مەراسیمەكە كۆتایی هات ،رێكخەرانی
مەراسیمەكەو هەندێك لەالیەنگرانم باوەشیان پێداكردمو پێیانوتم ئێستا لەو
مەترسی ،ئاستەنگ و تەگەرانە تێگەیشتین كە لەهەوڵ و تێكۆشانەكامندا
رووبەڕوم بوونەتەوە.
رۆژی دواتر ماڵپەڕە هاودەمەكانی سەردەستەی میلیشیاكان ،تەنانەت
ماڵپەڕی پەیامی موجاهیدیش ،كە ئۆرگانی سەرەكی جەماعەتی ئیسالمیە لە
كابول ،چەند وتارێكیان لەدژم باڵوكردەوە ،درۆی بێبنەمایان بۆ هەڵبەستبووم،
نوسیبوویان گوایە لەوكاتەی «موجاهیدەكان» هێرشیان كردوتە سەرم ،من
هەڵهاتووم .دواتر هەندێك لەو ئەفغانیانەی لەو روداوەدا ئامادەبوون چەند
وتارێكیان نوسی بۆ بەدرۆخستنەوەیان.
شتێكی سەیر نییە ئەوانەی پەیوەندییان بە گروپە ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان،
یان ئەفغانییەكانی ترەوە هەیە لەكاتی بەستنی كۆبونەوەكاندا لەڕۆژئاوا دژم
بوەستنەو ە و بەرهەڵستی بانگەشەكانم بكەن ،دەربارەی رەوشی نالەباری
كاروباری ئەفغانستان .ئەوان مشتومڕی ئەوە دەكەن ،كە جەنگ زۆر شتی
باشكردوە ،منیش زۆر رەخنەگرانە مامەڵە دەكەم .كاتێك گوێبیستی ئەم قسانە
دەبم پێیاندەڵێم« ،باشە ئەگەر هەموو شتێك لە ئەفغانستان زۆر باشە بۆچی
لەگەڵ مندا ناگەڕێنەوە؟» لێ ئەوان هیچكات وەاڵمێكیان پێ نییە.
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مانگی ترشینی یەكەمی  ،2007بانگێشتكرام بۆ كۆنفرانسێك لە واشنتۆن
دی سی ،لەالیەن سەنتەری توێژینەوەی سرتاتیژی نێودەوڵەتییەوە رێكخرابوو.
پێموابوو كۆڕبەندێكی گەورە دەبێت بۆ دەبڕینی دیدو بۆچونەكانم ،بەاڵم
كاتێك گەیشتمەجێ ،پێمڕاگەیەنرا لەهیچ بابەتێكدا ناوی من لەنێو قسەكەراندا
دانەنراوە .كۆنفرانسەكە سەرشاربوو بە چاودێرو كەسانی شیكەرەوە ،پرت
لەبەرژەوەندی سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكادا قسەیان دەك��رد ،پێموایە
لەبەرئەوە بانگێشتكرابووم ،كە بڵێن ئەندام پەرلەمانێكی ژنی ئەفغانیش لەو
كۆنفرانسە بەشدارە .كاتێك لەكۆنفرانسەكەدا قسەم لەگەڵ خەڵك دەكرد ،كەس
تێنەدەگەیشت بۆچی من بانگێشتكرابوومو كاتی قسەكردنم بۆ دانەنرابوو.
لەم كۆبونەوەیەدا هەرچۆنێك بێت توانیم رێگەیەك بدۆزمەوە تا پەیامەكەم
ببیسرتێت .لەماوەی گفتوگۆكاندا لەمایكرۆفۆنی ناو ئامادەبووانەوە ،بۆماوەی
پێنج خولەك قسەمكرد .وتاربێژی ناو دەستەی سەر سەكۆكە ،سەر بە رێكخراوی
لێبوردنی نێودەوڵەتی بوو ،رایگەیاند كاتی ئەوەی نییە ،باس لەو خااڵنە بكات
خستمە پێش چاویان .دوای ئەو كارەم ،رێكخەرانی كۆنفراسەكە لەگەڵمدا سارد
بوونو لەو دەمەی لەوێ مامەوە هیچ چاوپێكەوتنێكیان لەگەڵ راگەیاندنەكان
بۆ رێكنەخستم ،بەاڵم دواتر هەندێك لەبەشداربووەكان هاتنەالم و پێیانوتم
سەرنجو بۆچونەكانیان زۆر بەدڵ بووەو دەبوایەیە من یەكێك بام لەقسەكەرە
سەرەكیەكانی نێو كۆنفرانسەكە.
بەاڵم ئەمجۆرە بەسەرهاتە شتێكی جیابوو ،سەبارەت بە ئەزمونەكانی ترم
لەو واڵتانەدا نازانم بە چ زمانێك سوپاسی خۆم دەربڕم و چۆن گوزارشت لە
پشتیوانی گەرموگوڕیان بكەم .بڕواموایە گرنگ نییە لە چ بەشێكی جیهاندا
خۆمان دەدۆزی��ن��ەوە ،چونكە گەر بیروڕامان هاوبەش بێت و لەخەباتی
بەردەوامدابین بۆ بەدیهێنانی دادپەروەری ،ئەوا بەشێوەیەكی بەهێز پێكەوە
گرێ دەدرێینەوە.
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بەداخەوە ،هەندێك لەو واڵتانەی گەلەكەیان زۆر میهرەبان مامەڵەیان
دەكردم ،داڵدەی ئەو پیاوانەیان داوە ،كە بە بڕوای من دوژمنی سەرسەختی
گەلی ئەفغانستانن.
لەمیانەی گەشتەكەمدا بۆ والیەتە یەكگرتوەكان لەساڵی 2006دا ،لەزانكۆی
یەیڵ ( )Yaleوتارێكم پێشكەشكرد ،ئاماژەم بۆ منونەیەكی بەرچاوی دوڕوویی
ئەمەریكا كرد لە «جەنگی دژە تیرۆردا» .كاتی خۆی سەید رەحمەتواڵ هاشمی،
وتەبێژێكی بااڵی تاڵیبان و نوێنەری وەزارەتی دەرەوە بوو .هەرچۆنێكبێت
دوای 11ی سێپتێمبەر هەلێكی تایبەتی خوێندنی لەزانكۆی یەیڵ پێبەخرشا.
لەكاتی قسەكردمندا رامگەیاند ،كە ئەوە كارێكی قێزەونە و سوكایەتی كردنێكی
لەیادنەچوە ،كە هاشمی لەو زانكۆ بەناوبانگ و پلەبەرزەدا دەخوێنێت.
وێنەیەكیم بەڕیشەوە بەرزكردەوە وەك تاڵیبان و لەگەڵ وێنەیەكی تری
بێڕیشی وەك خوێندكارێكی یەیڵو پرسیارێكم كرد« ،ئایا ئەمە دیموكراسییە؟»
ئەگەر جەنگەكە دەربارەی «بەگژداچونەوەی تیرۆریزمە بۆچی ئەم هاشمیە
لەدورگەی گوانتانامۆ نییە؟» هەڵبەتە دەشێت هەمان پرسیار لەبارەی ژمارەیەك
ئەندام پەرلەمانی ئەفغانستانیشەوە بكەین.
كەسانی ئەفغانی وەها لەواڵتانی دەرەوەدا دەژین ،كە من لەو بڕوایەدام
چێژو خۆشی لەمیواندارێتی ئەو واڵتە بیانیانە وەرناگرن ،بۆ منونە ژمارەیەكی
زۆر داردەستی سۆڤیەتی پێشوو ،كە رۆڵێكی سەرەكییان لەكوشتنی هاوواڵتیانی
ئەفغانیدا هەبوو ،بەسەربەستی لەنێوان واڵتە ئەوروپیەكان ،ئەمەریكاو كەنەداو
شوێنەكانی تریشدا هاتوچۆ دەكەن .بۆ منونە غواڵم دەستەگیر پانجشیری،
ئەندامێكی سەرەكی پارتێكی دروستكراوی سۆڤیەت بوو لە ئەفغانستان بەناوی
( ،)PDPAلەئێستادا لە واشنتۆن دەژیو بابەتی پشتگیری لە سەردەستەی
میلیشیاكان بۆ ماڵپەڕی توندڕەوەكان دەنوسێت.
لەماڵپەڕە ئوسوڵگەراو توندڕەوەكاندا بەدەیان بابەت بەرچاودەكەون ،كە
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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دژی من نورساونو تێیاندا پەنجەی تاوانم بۆ درێژكراوە ،وەك بەكرێگیراوێكی
بێگانە ئاماژەم بۆ كراوە .هەندێك لەبانگەشەكانیان زۆر بێامنان ،دەیانوت لە
14ی شوباتدا بۆیە دەچمە دەرەوەی واڵت ،چونكە رۆژی ڤاالنتاینە و گوایە
دەمەوێت لەو رۆژەدا لەگەڵ كەسانی تردا ئاوێزان بم ،تەنانەت لەماڵپەڕەكەیاندا
وێنەیەكی ساختەی منیان لەگەڵ پیاوێكدا باڵودەكردەوە.
كاتێك لە فینلەندا بووم الیەنگرەكانم وادەیەكیان لەگەڵ ئەندام پەرلەمانە
پێشكەوتوخوازەكانی ئەو واڵتە بۆ رێكخستم .خامنە پەرلەمانتارێكی ئەوروپی
فینلەندا لەكۆبونەوەكەدا ناوی پارتەكەمی لێپرسیم .منیش پێموت پارتەكەم
ناوی نییە ،بەاڵم پارتێكی بەهێزەو ئەندامەكانی خەڵكی بێدەرەتانو پێپەتیو
برسی واڵتەكەمن ،بە واتایەكی دی ئەوان كەسانی ئاسایی ئەفغانستانن .باسی
ئەوەشمكرد ئەوان دڵسۆزترین كەسی مننو هەرگیز دەستبەردارم نەبوون.
ئەمڕۆ كە دەژیمو هەناسە دەدەم لەبەر پشتیوانی ئەم پارتە بەهێزەیە ،كە
لەئێستادا دەسەاڵتی بەدەست نییە.
لە شوباتی ساڵی 2008دا توانیم جارێكی تر سەردانی ئەڵامنیا بكەم،بە
مەبەستی وەرگرتنی خەاڵتی نێودەوڵەتی فیلمی مافی مرۆڤ لەالیەن سینەمای
ئاشتییەوە لەڤیستیڤاڵی فیلمی بەرلیندا ،لەبەرامبەر ئەو رۆڵەی لەفیلمی
دیكۆمێنتاری (دوژمنانی بەختەوەری)دا بینیم .ئەفغانییەكی خرۆشاو پێیوتم وای
پێباشە بەبوركاوە بچمە سەر سەكۆكەو پێش ئەوەی دەست بەقسەكردن بكەم،
بوركاكەم دابنێم ،بەاڵم من پێمباش بوو هێندە لەبەرچاو دەرنەكەوم .هەروەها
نەمدەویست لەڕۆژئاوادا ئەو بۆچونە زاڵببێت ،كە بوركا گەورەترین یان تاكە
كێشەیە ژنان روبەڕووی دەبنەوە .بابەتی بوركا بەپلەی دووەم دێت لەچاو
نەبوونی ئاسایش و سیستمێكی دادپەروەر ،كە ژنان لە القەكردن بپارێزێت
لەالیەك و نەبوونی دامەزراندن ،خۆراك و خزمەتگوزارییە سەرەتاییەكان
لەالیەكی دیكەوە.
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لە ڤیستیڤاڵەكەدا چەند دەرفەتێكم بۆ هەڵكەوت ،تا بە كورتی قسە لەگەڵ
ئەم كەسانەدا بكەم :ئەكتەری فەرەنسی كارسین دێنیوڤ ،گاری كاسپارۆڤ
سەركردەی ئۆپۆزسیۆنی روسیو پاڵەوانی پێشوی جیهانیی شەترەنج (-1
 ،)9852000واریس دیری منایشكارێكی جلوبەرگی سۆماڵیو باڵیۆزی تایبەتی
نەتەوە یەكگرتووەكان ،بۆب گێڵدۆف چاالكوانی سیاسی ،ئەكتەرو ژەنیاری
ئیرلەندی ،هەروەها چەندینی تر .جارێكی تر هەستمكرد ،گرنگە ئەو كاتەی
لەبەردەستم بوو لەدوانگەكە بەكاریبهێنم بۆ گەیاندنی پەیامێكی رەخنەئامێز
لەبارەی رەوشی راستەقینەی ئەفغانستانەوە .ئەمەش بەشێكە لەو وتارەی
پێشكەش بەئامادەبووانم كرد لە بەرلین.
«هەرچەند دەسەاڵتدارانی واڵتەكەم هەموو رێگایەكیان گرتەبەر ،تا
رێگریم لێبكەن ئەمڕۆ لەگەڵ ئێوەدا كۆببمەوە ،بەاڵم من لێرەمو ئێستا ئەم
خەاڵتە لەبری ژنانی ستەمدیدەی ئەفغانستان وەردەگ��رم مرۆڤگەلێك ،كە
دەرفەتی ئەوەیان بۆ هەڵنەكەوتووە خۆیان بێنەگۆ ،گەرچی ئەوان قارەمانن و
بۆ مافەكانی خۆیان دەجەنگن .ئێوە ئەم خەاڵتە دەبەخشنە كچی واڵتێك ،كە
ماوەی حەوت ساڵ لەالیەن ئەمەریكا و هاوپەیامنەكانییەوە بەناوی هێنانی
دیموكراسی ،ئاشتی و مافەكانی مرۆڤەوە بۆردومانكراوە ،بەاڵم ئەمڕۆ كە
لەساڵی 1-200داین ئێمە زۆر لەم بەهاو پێداویستییە مرۆییە گرنگانەوە دورین.
ئەم خەاڵتە پێشكەشی گەلە فریودراوەكەم دەك��ەم ،ه��ەروەك بەهیچ
شێوەیەك سەربەستیان نییە ....دەمەوێت بە هەموو بەرگریكارانی مافەكانی
مرۆڤی رابگەیەنم ،كە ئەفغانستانی داگیركراوی بندەستی ئەمەریكا ،هێشتا
دۆزەخێكی كڵپەدارە و مەیدانی گاڵتەجاڕیی دیموكراسی و مافەكانی مرۆڤە.
بەوپەڕی داخەوە ئەمڕۆ سەرسەخترتین دوژمنانی ئەم بەهایانە رێسادانەری
واڵتەكەمن».
هەروەها رومنكردەوە ،كە ئەم خەاڵتەو سەرجەم خەاڵتەكانی دیكەش
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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جۆشوخرۆشم زیاتر دەكەن ،بۆئەوەی بەردەوام بم لەگەیاندنی وتەكانم ،تا
تاوانكارانی جەنگی ئەفغانستان دادگایی دەكرێنو دیموكراسییەكی عەملانی
دادەمەزرێت .لەڕاستیدا هەموو ئەو رێزلێنانەی بەمن گەیشتووە ،دەگەڕێتەوە
بۆ ئەوانەی عەوداڵی ئازاد ی و ئاشتین لە ئەفغانستانی خوێناویامندا .وەك پێشرت
باسمكرد ،خۆزگەی من ئەوەیە ،هەموو ئەو گرنگیو بایەخەی لەم بۆنانەدا
ئاڕاستەم كراوە ،بەهەمانشێوە ئاڕاستەی منداڵە بێباوك و بێوەژنە داماوەكانی
واڵتەكەشم بكرێت.
ترشینی یەكەمی  ،2008بۆ یەكەمینجار سەردانی شانشینی یەكگرتوم كرد،
بۆ وەرگرتنی خەاڵتی پۆلیتكۆڤسكیا ،لەالیەن گروپی «گەیشنت بە هەموو ژنانی
جەنگ»-ەوە دابەشدەكرا.
وەرگرتنی ئەم خەاڵتە شەرەفێكی گەورە بوو ،لەبەرئەوەی دەمبەستێتەوە
بەیادەوەری ژنێكی بێوێنەوە ،كە ژیانی خۆی كردە قوربانی بۆ گەیاندنی
راستییەكان ،هەوڵو تێكۆشانی بۆ دادپ��ەروەری و یەكسانی نەپساوەبوو.
پۆلیتكۆڤسكیا رۆژنامەنوسێكی روسی بوو ،دوای ئەوەی كتێبێكی باڵوكردەوە
لەسەر شەڕی شیشان ،لەسەردەمی سەرۆكایەتی ڤالدیمر پۆتیندا لەبۆسەیەكدا
كوژرا .دوا بەرهەمی كتێبەكانی بریتین لە :بیرەوەری روسییەك ،دوا هەژماری
ژیانی رۆژنامەنوسێك ،گەندەڵی ،مەرگ لەسای روسیای پۆتیندا ،ئەمەی دواییان
پاش مەرگی نوسەر باڵوكرایەوە .ئەو ژنێك بوو پیشەكەی بۆ شەرمەزاركردنی ئەو
زوڵمو زۆرانە بەكارهێنا ،كە لە جەنگی روسیادا دژی شیشان رویاندابوو ،لەگەڵ
ئەوەشدا رەخنەی توندی لەگەندەڵیەكانی حكومەت دەگرت .كۆڵنەدەریی،
قارەمانێتی و خۆتەرخانكردنی ئەم نوسەرە بۆ دادپ���ەروەری گوڕوتینم
پێدەبەخشێت.
دوای وەرگرتنی ئەم خەاڵتە لە لەندەن ،شەش خامنی وەرگری خەاڵتی
نۆبڵ ،پێكهاتبوون لە شیرین ئابادی ،جۆدی ویلیامس ،وانگاری ماتای ،ریگۆبێرتا
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مێنشو توم ،بێتی ویلیامسو مەیرێد ماگوێر پێكەوە بەیاننامەیەكیان باڵوكردەوە:
«سوپاسی پێدانی ئەم خەاڵتە دەكەینو داوای گەڕانەوەی جۆیا دەكەین بۆ ناو
پەرلەمانی نیشتامنی ئەفغانستان ....هاوشێوەی ئۆنگ سان سوكی خوشكامن،
جۆیاش منونەیەكی جوانە بۆ ژنانی هەموو شوێنێك ،كە لەهەوڵو تێكۆشاندان
تا دادپەروەریو یەكسانی زیاتر لەجیهاندا بەدی بهێنن».
گوێی كەڕی حكومەتی ئەفغانستان نە دەنگی ئەم ژنە تایبەتانە نە
سەدای هەموو ئەوانی تریشی نەبیستووە .لەهەمانكاتدا حكومەتەكەی كارزای
لەنزیكەوە سەرنجی خستبووە سەر ئەو پەیامانەی لەمیانەی گەشتەكامندا بۆ
دەرەوەی واڵت بەجیهانم رادەگەیاندن.
مانگی ئابی  ،2008نوێنەرانی ئەنجومەنی پارێزگاكانی رۆژئاوای ئەفغانستان
لە كابول كۆبوونەوە بۆ بەستنی سیمینارێك دەربارەی پرسی ئاسایشو پرسەكانی
ژنان .ئەو سیمینارە كۆبوونەوەیەكی گرنگ بوو ،كارزای ئامادەی سیمینارەكە
بوو.
یەكێك لە وتەبێژەكان بەڵقیس رۆشان ،سەرۆكی ئەنجومەنی پارێزگای
فەرەح بوو .پێش ئەوەی قسەبكات ،پێیوتم غواڵم جێالنی پۆپاڵ ،بەڕێوەبەری
گشتی (بەڕێوەبەرایەتی سەربەخۆی ئیدارەی لۆكاڵی ئەفغانستان) داوای
لێكردوە وتاری توندوتیژ و رەق نەدات .سیبغەتواڵ سانجار سەرۆكی كاروباری
كۆشكی سەرۆكایەتی كارزای داوای لێكردوە كۆپیەكی وتارەكەی بداتە دەست،
تا دڵنیابێت لەوەی ناڕەزایی لێناكەوێتەوە .ئەویش پێیوتبوون نیگەران نەبن،
بەشێوەی نورساو وتارەكەی پێنییە ،بەڵكو بەبێ خوێندنەوە قسە دەكاتو
لەوتارەكەشدا توند ناڕوات.
سەرەڕای ئەم فشارانە ،رۆشان ئەو دەرفەتەی قۆستەوە بۆ سەركۆنەكردنی
بێدەنگیی كارزای ،دەربارەی دەركردنم لەپەرلەمان .بەسەرۆكی وت« ،گەلی فەرەح
پێیانوایە لەو كاتەوەی مەالالی جۆیا رەخنەی لەتۆو حكومەتەكەت گرتووە تۆ وەك
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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مەسەلەیەكی تایبەت بەخۆت مامەڵەت لەگەڵ ئەم بابەتەدا كردوە» .ئەم وتانە
كارزای پەستكرد ،ئەویش الی خۆیەوە زۆری سیمینارەكەی لەسەر لەكارخستنی
مەالالی جۆیا بەسەربرد ،گەرچی دەبوایەیە لەسەر كێشەی ئاسایشی پارێزگاكانی
رۆژئاوا بێت .وتی« ،جۆیا دەناسم ،ئەو كچێكی زۆر نەبەردە .لە لۆیا جێرگادا
پشتگیری قسەكانیم كرد ،هەرگیز دژی هیچ كام لەچاالكییەكانی نەبووم ،تەنانەت
هیچ شتێكم نەوت كاتێك سەرزەنشتی كەسایەتییە گەورەكانی وەك ئیسامعیل
خانی كرد» .چاوی خستەسەر خان ،كە لەسیمینارەكەدا ئامادە بوو.
وتی« ،خان ،مەگەر وا نییە؟ چەند جار سوكایەتی پێكردویت؟ پەرلەمان
بەدەنگی شەش ملیۆن كەس دروستبوو ،لەگەڵ ئەوەشدا سوكایەتی بەپەرلەمان
كرد .چاوپۆشی لەمە ناكرێت ،بەاڵم كاتێك دەڕوات بۆ واڵتانی دەرەوەو دەڵێت
نابێت هاوكاری حكومەتی ئەفغانستان بكەن ،ئەمە بەو مانایە دێت ،كە
نابێت هاوكاری گەلی ئەفغانستان بكەن .ئەمە جێگەی قبوڵ نییەو لەبەر ئەم
هۆكارەش ،چیرت پشتگیری لە جۆیا ناكەم».
لەقسەكانی ب��ەردەوام بوو« ،ئەگەر ئاوها بەناشیرینی سەبارەت بە
ئیسامعیل خان قسەبكات ،ئەوا دەتوانێت تەنانەت لەڕووی خۆمدا هەمان
شتیش دەرب��ارەی من بكات .بەالمەوە گرنگ نییە ،ئەگەر وەك بابەتێكی
ناوخۆیی باس لەم كێشانە بكرێت ،بەاڵم دەبێت لەچوارچێوەی ئەفغانستاندا
چارەسەر بكرێن و نابێت جۆیا سنور تێپەڕێنێت و لەگەشتەكانی بۆ دەرەوەی
واڵت باس لەم پرسانە بكات».
دواتر وتی« ،ئەگەر جۆیا داوای لێبوردن لەنوێنەرانی گەل بكات و دەستی
ئیسامعیل خان ماچ بكات،ئەوا دواتر منیش دەشێت لێی خۆشبم».
رۆشان وەاڵمیدایەوە« ،ئەگەر مەسەلەكە داوای لێخۆشبوون بێت ئەوا
پێویستە ئیسامعیل خانو ئەوانی تر داوای لێخۆشبون لەگەلی ئەفغانستان
بكەن! جۆیا تەنها راستیەكان دەخاتەڕوو».
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كارزای پرسی« ،كاتێك بە پەرلەمان دەڵێت تەویلە ،ئەی بۆچی هەوڵدەدات
بگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان؟ داوای لێبوردن كردن قورسییەكەی لەچیدایە؟»
رۆشان وەاڵمیدایەوە« ،پەرلەمان چەندین جار مامەڵەی خراپی بەرامبەر
مەالالی كردوە ،بەاڵم هیچ كەسێك بۆ بەرگری لێكردنی هیچ شتێكی نەوتوە
و ئەوانیش سزا ن��ەدراون .كاتێك ئەو یەكجار سوكایەتی بە پەرلەمان كرد،
لەكارەكەی دوورخرایەوە .تۆش وەك سەرۆك بێدەنگ مایتەوە».
لەكۆتایدا ك��ارزای بەڕووداچونەوەكانی رەوشانی پشتگوێخست و
پێشنیاریكرد ،گفتوگۆكان بەردەوام بنو جۆیاش ئامادە بێت.
رۆشان وەاڵمیدایەوە« ،جۆیا ئامادەیە بەرگری لەوتەكانی خۆی بكات ،بەاڵم
داوای لێبوردن ناكات».
دوات��ر هەندێك لەنوێنەرەكان ،دەیانوت ك��ارزای سیمینارەكەی كردە
مێزگردێك دەربارەی مەالالی جۆیا ،بەاڵم هیچ وەاڵمێكیشی پێنەبوو بۆ هیچ
كام لەكێشە راستەقینەكانی ئەفغانستان .لەبری ئەوە ئەو دەرفەتەی قۆستەوە
بۆ راكێشانی سەردەستەی میلیشیاكان بەالی خۆیداو دڵخۆشكردنی ئەو
تاوانكارانەی لەدەسەاڵتدابوون بەهۆی سەرزەنشتكردمنەوە.
وەاڵمی من بۆ سەرۆك كارزای سادەو ساكارە :لەو بڕوایەدا نیم حكومەتە
گەندەڵەكەی ئێستای ئەفغانستان ،نوێنەرایەتی گەل بكات ،لەبەرئەوە من
سوكایەتی بەئەوان ناكەم ،كاتێك رەخنە لەوەزیرەكانی كارزای ،یان پەرلەمانێك
دەگرم ،كە پڕە لەسەردەستەی میلیشیاو نۆكەرەكانیان .گەلی فەرەح منیان نارد
بۆ ئەو سیمینارە بۆ پەردە الدان لەسەر تاوانەكانی حكومەتی ئەفغانستان ،دەی
منیش ئەركی سەرشامنە ئەم كارە بەجێبهێنم ،تەنانەت ئەو كاتەی حكومەت
هەوڵی بێدەنگ كردنیشم بدات.
ئامانجەكانم لەدەرەوەی واڵت ،هەمان ئەو ئامانجانەن ،كە لە ئەفغانستان
هەمن ،ئەوانیش یەكگرتنی گەلە بۆ دروستكردنی دەسەاڵتێكی بەهێز بۆ
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تێكشكاندنی دەسەاڵتی زاڵی سەردەستەی میلیشیاكانو تاڵیبان ،هەروەها
كۆتاییهێنان بەداگیركاری واڵتەكەمان .ئاواتی من ئەوەیە ئەم پشتیوانییە
نێودەوڵەتییە هێزو یەكێتی دروستبكات و هەركاتێك گەلیش بەئاگاهاتەوە
وەك رەشەبایەك هەڵبكاتو راستییەكان بهێنێتەوە مەیدان .یەك دەنگ یاخود
چەند دەنگێكی پەراوێزخراو هیچ شتێكی پێناكرێت ،بەاڵم كاتێك دەنگەكامنانو
هەوڵو تێكۆشانەكامنان یەكخران ،ئیدی بەهیچ شێوەیەك تێك ناشكێین.
ئەم جوڵەو بزوتنەوەیەی ئێمە دەیبزوێنین ،پێویستە لەخەباتی هەموو
كونجێكی جیهانەوە بێت :دەنگی بەرەنگاربونەوە و كۆڵنەدامنان لە ئەفغانستان،
ناڵەی ئازاری بەسوێی مندااڵنی فەلەستین ،ئەو فرمێسكانەی بۆ دیموكراسی
لە بۆرما دەڕژێن و نكۆڵییان لێدەكرێت ،خوێندكارە گەنجە ئازادیخوازەكانی
ئێران ،خەباتی ژنانو پیاوان لە توركیا كە چیرۆكی ئازایەتیو نەبەردیم لێوە
بیستون لەكاتی ئەشكەنجەدانو كوشتنیان لەزیندانەكانی توركیادا ،خەبات و
تێكۆشانەكان لە ڤەنزوێال ،چیلی ،كوبا ،بۆلیڤیاو بزوتنەوە پێشكەوتوخوازەكانی
نەتەوەكانی تری ئەمەریكا ،هەوڵوخەباتی گەلی ئەفەریقیا بۆ كۆمەڵگەیەكی
ئ��ازادو دادپ���ەروەر .ئ��ازار ،نەهامەتی و دوژمنەكامنان هەمانشنت ،بۆیە
بەختەوەریشامن هەر هەمانشت دەبێت.
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مەلێكی تەنها باڵ
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دایكانو كچانی ئەفغانستان لەماڵەكانی خۆیاندا دەستبەسەر بوون.....
ئەوان ئەمڕۆ چیرت ئازادن.
سەرۆك جۆرج بوش ،وتار لەمەڕ بارودۆخی والیەتە یەكگرتوەكان*2002 ،
حوزەیرانی ساڵی  ،2008ل��ۆرا ب��ۆش وەك خامنی یەكەمی والیەتە
یەكگرتووەكان سێهەمینو دواهەمین گەشتی بۆ ئەفغانستان ئەنجامدا .وەك
هەمیشە سەردانەكەی كورت بوو ،پاسەوانی توندوتۆڵ دەوری��ان تەنیبوو،
ئاكامەكەشی فەرامۆشكردنی تەواوی راستیو دروستی گوزەرانو ژیان بوو لە
ئەفغانستاندا.
لۆرا لەوتارەكانیدا بۆ راگەیاندنە ئەمریكییەكان ،بەرگری لە حامید كارزای
كرد ،پێداگری كرد لەوەی كە كارزای سەرۆكێكی «جەماوەریی»-ە .رایگەیاند،
«لەڕاستیدا كارێكی رەوا نییە لەپای زۆری ئەو شتانەی ،كە رەنگەو رەنگیش
نییە هەڵەی ئەو بووبن ،لۆمە بكرێت .دوای بوونی بە سەرۆك ،كارزای هاتە ناو
رەوشی واڵتێكەوە ،كە بە تەواوی خاپور ببوو».
لەماوەی سەردانە نۆ كاتژمێرییەكەیدا ،خاتو لۆرا بەهێلیكۆپتەر سەردانی
شوێنە كاولبووەكانی شاری بامیانی پێكرا ،لەوێ تاڵیبان دوو پەیكەری زەبەالحی
دێرینی بودایان تەقاندبووەوە ،لەبەرئەوەی «نائیسالمی» بوون.
لەمیانی لێوردبونەوەوە و هەڵسەنگاندنی شوێنە وێرانبووەكاندا ،خاتو
لۆرا رایگەیاند« ،ئێستا لەهەموو كاتێك گرنگرتە تاكۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
بەردەوام هاوكاری ئەفغانستان بكات ،بەتایبەتیش ئەمەریكا برەو بە هاوكاری
كردنی ئەفغانستان بدات ،لەبەرئەوەی نامانەوێت وەك ئەوكاتەی لێبێت ،كە
پەیكەرەكانی بودا روخێرنان».
بێگومان لۆرا بۆش لەوە تێنەدەگەیشت ،لەڕاستیدا بارودۆخی ئەفغانستان
لەوكاتە خراپرت ب��وو ،كە تاڵیبان ئەو پەیكەرانەی تەقاندەوە ،هەڵبەتە
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«پشتیوانی» تایبەتی ئەمەریكاش ،یەكێكبوو لەهۆكارەكانی سەرگەردانبوومنان.
هاوشێوەی زۆرێك لەكەسایەتیە گەورەكانی رۆژئاوا ،لۆرا بۆشیش دركی بەوە
نەكرد ،كاولكاری ناو واڵتەكەمان تەنها بەهۆی تاڵیبانەوە نەبوو ،بەڵكو بەهۆی
دەستێوەردانی چەندین ساڵەی واڵتانی دەرەكیەوە بوو .تاڵیبان بە تەنها كێشە
سەرەكیەكە نییە ،چوون لەوكاتەوەی ئەمەریكا ،پاكستان ،ئێران چە ك و پارەیان
بۆ گروپە تیرۆریستە ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان و سەردەستەی میلیشیاكان
هەڵڕشتوە ،نەخۆشی ،گەندەڵی ،توندوتیژیو دەرەبەگایەتی بەشێوەیەكی
سەرەكی یەخەی بەواڵتەكەمان گرتووە .لەجیاتی ئەوەی كارزای ئەم تاوانكارانە
لەكۆڵ ئەفغانستان بكاتەوە ،هاتووە ئامێزی بۆ گرتوونەتەوە .كارزای دەڵێت
بۆ مافەكانی ژنان تێدەكۆشێت ،بەناو یەكێكە لەداواكارییە سەرەكیەكانی
لۆرا ،بەاڵم بۆ سەرۆكی دادگای بااڵ پشتگیری لەئوسوڵگەرایەكی توندڕەوی
سەرسەختدەكات ،كە زۆرینەی یاساو رێسا چەوسێنەرەكانی دژ بەژنانی لە
تاڵیبانەوە وەرگرتووە.
لەبەر ئەم هۆكارە ئەفغانستان وەك باڵندەیەكی یەك باڵ ماتەوە،
باڵەكەی تری ،كە ژنانن هەڵپاچراوە .هەتا ژێردەستەیی ژنان بەردەوام بێت،
كۆمەڵگەكەمان ناتوانێت بكەوێتە سەرپێی خۆیو بەروەپێش هەنگاو بنێت.
لە ئەفغانستان تەنها ژنان مافیان زەوتنەكراوە ،بەڵكە بەشێوەیەكی ناكۆك و
بێبەزەییانە پرسی ژنان بەكارهێرناوە بۆ پاكانەكردن و ئەنجامدانی داگیركاریی
دڕندانەی واڵتەكەمان.
چەند هەفتەیەك دوای داگیركارییەكەی ئەمریكا لەساڵی 2001دا ،لۆرا بوش
وتارێكی فەرمی رادیۆیی لە كۆشكی سپییەوە باڵوكردەوە« ،هیواخوازم هاوواڵتیە
ئەمریكیەكان بێنە ریزی خێزانەكەمانەوە لەكاركردن بۆ دڵنیابوون لەزامنكردنی
بەهاو گرنگی ،دەرفەتەكان بۆ هەموو ژن��ان و مندااڵنی ئەفغانستان».
نیگەرانییەكانی خامنی یەكەم بۆ ژنە ئەفغانییەكان جیاوازی و تێگەیشتنی
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زیاتری پیشاندەدا ،لەچاو قسە لوسو كاڵو كرچەكانی هاوسەرەكەی ،لەگەڵ
ئەوەشدا هاوسۆزیەكانی ئەو خاتونە بێامنا دەرچوونو زیاتر خۆڵكردنە چاوی
جیهان بوو ،ئەڵبەتە لە سۆنگەی ئەو كار و كردەوە دڕندانەی پاساویان بۆ
دەهێنانەوە .هاوشێوەی درۆكانی ئیدارەی بوش دەربارەی هەبوونی «چەكی
كۆكوژ» لە عێراق بۆ رەوایدان بە پەالماردانو داگیركردنی ئەو واڵتە ،پرسی
«ئازادكردنی ژنانیش» بۆ لیستی هۆكارەكانی والیەتە یەكگرتوەكان زیادكرا ،بە
مەبەستی هێرشكردنە سەر ئەفغانستانو رەگداكوتین تێیدا.
ساڵی  2005خاتو لۆرا سەردانێكی شەش كاژێری بۆ ئەفغانستان ئەنجامدا،
هێند مایەوە ،كە رایبگەیەنێت گوایە بەپێشكەوتنەكامنان فرە خۆشحاڵە.
لەپەیامنگایەكی پێگەیاندنی مامۆستایان لە كابول هاوسەرە ناحاڵیەكەی
سەرۆكی ئەمەریكا رایگەیاند« ،زوڵم و زۆرداری بەدیموكراسیەكی نوێ جێگەی
گیراوەتەوە و دەسەاڵتی ئازادیش لەسەرانسەری ئەفغانستاندا سەقامگیر بووە».
دەكرێت بڵێین تا رادەیەك راستی دەكرد« .ئازادی لەدەسەاڵتدا» ئەوكات
و ئێستاش بۆ سەردەستەی میلیشیاكان ،بازرگانانی ماددەی هۆشبەر و تاڵیبان
هەبوو ،وەلێ بۆ بەكاربردنی مەرامی نەگریس ،بۆ تاڵكردنی ژیانی خەڵكی و
بەتایبەتیش ژنان بەكاردەبرا .ژنان «ئازادن» لەژێر بوركاكەیاندا لەشەقامەكاندا
سواڵ بكەن« ،ئازادن» پەنا بۆ لەشفرۆشی ببەن ،لەپێناو پەیداكردنی بژێوی
خێزانەكەیان« ،ئازادن» منداڵەكانیان بفرۆشن لەجیاتی ئەوەی بە بەرچاوی
خۆیانەوە ببینن چۆن لەبرسا دەمرن« ،ئ��ازادن» خۆیان بسوتێنن وەك تاكە
رێگایەك بۆ دەربازكردن لەشەرمەزاری ،دەستكورتیو نائومێدی.
لەماوەی سەردانەكەیدا بە ئۆتۆمبێل بۆ كابول ،خاتو لۆراو بەرپرسە
ئەمەریكیەكانی تر لەگەڵ گروپێكی بەناو نوێنەرانی ژنانی پێشكەوتوخواز
لە ئەفغانستان كۆبوونەوە .لەڕاستیدا هەركات بەرپرسانی رۆژئاوا بەسەرۆك
بۆشو لۆرای هاوسەریشەوە ،كورتە سەردانێكی واڵتەكەمیان بكردایە ،بەزۆری
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لەگەڵ گروپێك لە ژنانی پشتیوانی حكومەت كۆدەبوونەوە وەك ،ماسودە
جەالل ،فەوزی كۆفی ،نورزیا ئەمتەر ،حوسن بانو غەزانفەر ،شەمیم جەواد،
سیام سامر ،قادریە یەزدانپەرست ،ئەزیتا رەفعەت ،سورەییا پارلیكا ،فاتیمە
گەیالنی ،سدیق باڵخیو شەریفە زورماتی .لەو بڕوایەدام ئەم ژنانە نوێنەرایەتی
ژنانی ئەفغانستان ناكەن ،نایانەوێت خۆیان لەقواڵیی كێشەكانی ژنان بدەن.
نایانەوێت لەپشت ناوچە پاسەواندارەكانیانەوە بەئاشكرا هەستنە سەرپێ
بۆ بەرگریكردن لەو ژنانەی بوونەتە قوربانی دەستی توندوتیژیو زۆرداری،
منایندەی ئەو ژنانە نین ،كە لە ئەفغانستانی راستەقینەدا هیچ مافێكیان نییە ،
بەاڵم كاتێك ئەم منایشكارانە رێگەیان پێدەدرێت ،لەبری هەموو ژنانی ئەفغانی
قسەبكەنو وەك هێامی «پێشكەوتن»-مان پیشاندەدەرێن ،ئیدی خۆیان دەبنە
بەشێك لەكێشەكە.
رۆژنامەنوسە رۆژئاواییەكان بەدەگمەن ئاڵەنگاری ئەو چیرۆكانە دەبنەوە،
كە بۆیان دەگێڕدرێتەوە .لەبەر تەمەڵیو كاری نابەجێی راگەیاندنە گشتیەكان،
ئەمەریكا و هاوپەیامنەكانی توانیویانە درێژە بە چەواشەكاری بدە ن و وەها
پیشانبدەن ،كە ئەفغانستان واڵتێكە حوكمڕانی تێدا ناكرێتو چەوساندنەوەی
ژنان لەكولتوری ئەفغانستاندا ریشەی داكوتیوە .بە هەڵەدابردنەكە ئاماژەیە
بۆ دڕندەیی تاڵیبان ،بەاڵم ئەمە تەنها گوزارشتێكی توندە لەمەڕ كێشەیەك ،كە
پێشرت لەگۆڕێ بووە .هاوكات رێخۆشكردنە بۆئەوەی ،كە تەنها داگیركاری بێگانە
ئەفغانستان لەخودی خۆی دەپارێزێت.
دەمەوێت بزانن ،كە ئەمە درۆیەكی شاخدارە .ئێمە واڵتێكی دەستەوسان
نین .توانیومانە كاروباری خۆمان رێكبخەین ،دەی مافەكانی ژنانیش هەمیشە
لەبارێكی هێندە ناهەمواردا نەبووە .ئەمە سەرەنجامی سیاسەتی زلهێزەكانە
بۆ هاوكاریكردنو پشتگیریكردنی الیەنە هەرە توندوتیژەكانی ئەفغانستان ،كە
مافەكانی ژنانی بەرەو دواوە گێڕاوەتەوە و بەم ئاكامەی گەیاندووە.
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یەكەم فەرمانڕەوای مۆدێرنی ئەفغانستان شا ئامەنواڵ خان بوو ،ساڵی 1919
سەربەخۆیی لە بەریتانیا سەندەوە ،فەرمانڕەوایەكی ئازادیخوازو دیموكراتخواز
بوو .بڕوای وابوو گەالنی پەشتوو ،هیندوز ،ئوزبەك ،هەزارە و خەڵكانی تری
خێڵە جیاوازەكان پێكەوە هاونیشتامنی ئەفغانین .ئەو یەكێتی نیشتامنی
بەهێزكرد ،لەبەرئەوە جیاكاری رەگەزپەرستی ،زمان و ئایین بوونی نەبوو،
هەروەها دەستورێكی مۆدێرنی داڕشت و تیادا مافی یەكسان و ئازادییەكانی
تاكەكەسی بەرجەستە كردبوو.
شاژنە سورەییاش رۆڵێكی كاریگەری دەگێڕا لەبەرامبەر ئەو یاساو رێسایانەی
هاوسەرەكەی بۆ ژنانی دادەنا .ئەو شاژنە بەجلوبەرگی مۆدێرنەوە و بە بێ
سەرپۆش سەردانی واڵتانی ئەوروپای دەكرد بۆ كاری ژنان .ساڵی  ،1920وەك
شاژنی ئەفغانستان یەكەمین وتاری گشتی دا ،تێدا باسی الیەنە سودبەخشەكانی
مافەكانی ژنانی كرد ،پاشان ژمارەیەكی زۆر لەژنان بەخۆبەخشی هاوكارییان
كرد بۆ دامەزراندنی ژمارەیەك رێكخراو لەبەرژەوەندی ژنان.
یەكەم گۆڤاری ژنان لەواڵتەكەمان بە ناوی (ئیرشادولنەسوان) لە 17ی
ئازاری ساڵی 1921دا باڵوكرایەوە .كارگەكان كرێكاری ژنیان وەرگرت .یەكەمین
نەخۆشخانەی ژنان لە كابول دروستكراو بۆ یەكەمین جاریش ژنان لەساڵی
1928دا وەك نوێنەر لە لۆیا جێرگادا دەستبەكاربوون .لەو جێرگایەدا ئامەنواڵ
خان پێشنیاری هەڵوەشاندنەوەی فرەژنیو هاوسەرگیری بەزۆری كرد .تەمەنی
 18ساڵ وەك تەمەنی یاسایی بۆ هاوسەرگیری جێگیركرا .شا دەستیكرد
بەدروستكردنی رێگاوبان ،كارگە ،هێڵی شەمەندەفەر ،هەروەها كتێبخانە،
شانۆ و سینەماشی بنیادنا .كرێكاریی بێ موچە ،كرێكاریی بەزۆرو كۆیلەیەتی
هەڵوەشێرنانەوە.
لەسەردەمی ئامەنواڵ خاندا ،خوێندن بۆ هەموو ئەفغانییەكان بووە ئیلزامی.
یەكەمین قوتابخانەی ژنان لەساڵی 1924دا دروستكرا .دەستەیەك لەكچان بۆ
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خوێندنی بااڵ نێردرانە واڵتی توركیا ،بە بێ ئەوەی پێویست بكات حیجاب،
یان جلوبەرگی ئیسالمی بپۆشن ،یاخود یاوەرێكی خزمی نێرینە و مەحرەمیان
لەگەڵدا بێت .دواتریش سەدەها كچ بۆ خوێندن چوونە واڵتانی دەرەوە ،وەك
ئەڵامنیا ،روسیاو فەرەنسا.
بەداخەوە هەندێك لەچاكسازییەكانی شا زۆر بەخێرایی سنوریان بەزاند .بۆ
منونە رایگەیاند هیچ پیاوێكی ئەفغانی بۆی نییە بە بێ لەسەركردنی كاڵوێكی
مۆدیر ن و پانتۆڵ بچێتە دەرەوە ،ئەگەر سەرپێچیشیان بكردایە ،ئەوا سزا دەدران.
بۆ ژنانیش هەمان رێوشوێن دەگیرایەبەر ،ئەگەر بەبوركاوە بچونایەتە دەرەوە.
لەگەڵ ئەوەشدا پشوی ئایینی لەڕۆژی هەینییەوە گۆڕی بۆ رۆژی یەك شەممە.
ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان ورە وریان تێكەوتو دوژمنانی ئامەنواڵخانیش ئەو
كارەیان بۆ بەرژەوەندی خۆیان قۆستەوە.
هێشتا بەریتانیا بەلەدەستدانی ئەو واڵتە ژێردەستەیەی توڕەییەكەی
دانەمركابوەوە ،ل��ەوەش دەترسا واڵتێكی سەربەخۆو مۆدێرن لەتەنیشت
هندستاندا دروستبێت ،كە هێشتا لەژێر كۆنرتۆڵی خۆیدا بوو .بەمشێوەیە
تۆڕێكی داردەستی خۆیان لەنێو زانا ئاینییە كۆنەپەرستەكانو ئەریسرتۆكراتە
ركابەرەكاندا لە ئەفغانستان پێكهێنا .لەڕێی ئەو كەسانەوە بەریتانیا بە
بێدەنگی تۆوی دوبەرەكی ،ئاژاوەی دژی ئامەنواڵ خان و چاكسازیەكانی چاند،
لەبەرئەوەی زۆرینەی ئەفغانییەكان نەخوێندەوار بوون و بیروباوەڕی ئایینی
كاریگەری توندی بەسەریانەوە هەبوو ،بەریتانییەكان سەركەوتن و شای
واڵتیش پشتیوانی گەلی لەدەستدا .شا ،دەربەدەری واڵت بوو ،هەروەها لەساڵی
1929دا زۆریلێكرا تا دەست لەتەختی پاشایەتی هەڵبگرێت.
هەموو ئەو ئەفغانیانەی بڕوایان بە دیموكراسیو فەرمانڕەوایی دەستوری
هەیە ،ئەو سەردەمەی چاكسازی بەخۆشیەوە یاددەكەنەوە ،لەبەر ئەمەش
بوو كاتێك لەكانونی یەكەمی ساڵی 2008دا حامید كارزای ،كە بەڕێكەوت
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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مەدالیایەكی ئامەنواڵی پێشكەشی جۆرج بۆش كرد ،لەكاتی دوا سەردانیدا بۆ
ئەفغانستان ،وەك روشكاندێكی گەورە لەسەری وەستا .رۆژی لەوەوپێشیش
رۆژنامەنوسێكی عێراقی بەتێگرتنی تاكە پێاڵوەكەی خواحافیزی لە بۆش كرد،
ئەمەیان شەرەفێكی زۆر گونجاوتر بوو بۆی!
لەمێژووی ئەفغانستاندا لەسەركارالبردنی ئامەنواڵ خان ،بەكارەسات
دادەن��رێ��ت .دەستبەجێ دوای ئ��ەوەی دەرب���ەدەری واڵت ك �را ،پیاوێكی
بەدەسەاڵت بەناوی حەبیبواڵ كەڵكانی بووە ئەمیری واڵت .پیاوێكی بیرتەسكی
نەزان بوو ،بەریتانیا پشتی گرتبوو .یەكەمین كاری فەرمی داخستنی هەموو
قوتابخانەكان بوو .تەنها دوای چەند مانگێك موحەمەد نادرشا ،كە پەشتونییەكی
ئەریستۆكرات بوو ،بەیارمەتی بەریتانیاو لە هندستانەوە بەسەر هێزەكانی
كەڵكانیدا سەركەوت .نادرشا توانی كەڵكانی لەخشتە بەرێت بۆ بەستنی
كۆنفرانسێكی ئاشتی ،پاشانیش لەسێدارەی دا .نادر شای دڕندە دەستبەجێ
دەستیكرد بەهەڵوەشاندنەوەی زۆربەی چاكسازییەكانی ئامەنواڵ ،تەنانەت ئەو
كچانەی گێڕایەوە ،كە بۆ خوێندنی بااڵ چوبوونە توركیا ،دواتریش بۆیان نەبوو
لەماڵەكانی خۆیان بچنە دەرەوە .لەساڵی 1933دا نادرشا كوژرا ،زاهیر شای
كوڕی شوێنەكەی گرتەوە ،بەجۆرێك كە لەكاتی لەسەركردنی تاجی شاهانەدا
تەمەنی تەنها  19ساڵ بوو.
شا زاهیر لەزۆربەی فەرمانڕەوایەتیەكەیدا رۆڵێكی هێامیی دەگێڕا ،هەر
بەناو شا بوو .مامەكانی كە دەسەاڵتی راستەقینەیان بەدەستبوو ،بۆ ماوەی
سێ دەیەی داهاتوو سەرۆكایەتی لەناوبردنی سیاسەمتەدارە نەیارەكانیانی
دەكرد .لەو سەردەمەدا ئەو نەتەوانەی پەشتون نەبوون دەچەوسێرنانەوە ،بەاڵم
دەستورخوازەكان بەردەوامبوون لەخەبات دژی دەسەاڵتی سەركوتكاری شاهانەو
دواجار فشاریان بۆ حكومەت هێنا ،هەندێك چاكسازی پەسەند بكات تا نەبێتە
هۆی شۆڕشی ئاشكرای گەل .لەناوەڕاستی سەدەی بیستدا شا زاهیر دەستیكرد
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بە بەكارهێنانی دەسەاڵتەكانیو پەیڕەوكردنی دیموكراسیەكی سنوردار ،ئەمەش
تەنها بۆ قایلكردنی گەلو كۆتاییهێنان بە بزاڤە نیشتامنییەكان بوو .زاهیر زیاد
لە  500زیندانی سیاسی ئازاد كردو چاكسازی دیكەشی ئەنجامدا .خوێندكارانی
زانكۆ رێگەیان پێدرا كۆمەڵە دروست بكەن ،پارتە سیاسیەكانیش ،كە لەسااڵنی
پێشودا كارو چاالكیەكانیان قەدەغە بوو ،هەندێك ئازادیان پێدرا ،خۆیان
رێكبخەنەوە .سەرەڕای ئەوەش حكومەت بەرهەڵستییە زۆرەكانی پێ قبوڵ
نەبوو ،لەبەرئەوە هەندێك كەس پەلبەست ،زیندانی كرانو پاشانیش كوژران.
لەماوەی ئەم سااڵنەی پڕ لەگۆڕانكاریدا ،هەرچۆنێكبێت مافەكانی ژنان
وردە وردە گەڕایەوە دۆخی جارانی .لەسااڵنی 1950كاندا لە ئەفغانستان ژنان
هاندەدران لەزۆربەی پیشەكاندا كاربكەن .بۆ كۆتایی ئەو دەیەیە دەستیانكرد
بەئەنجامدانی خۆپیشاندانو داواكردنی مافەكانیان .حكومەت چەند یاسایەكی
دەركرد بۆ قەدەغەكردنی لەبەركردنی بوركاو رێگەخۆشكردن بۆ لەبەركردنی
تەنورەو كراسی قۆڵكورت .لەپەیوەست بەمەوە رۆژنامەی نیۆرك تایمز راپۆرتێكی
باڵوكردەوە لەسەر بارودۆخی ژنانی ئەفغانی نیوسەدە لەوەوبەرو لەسەردێڕی
بابەتەكەدا هاتبوو ،كە لەترشینی دووەمی ساڵی 1959دا «ژنانی ئەفغانی
پەچەكانیان الدەبەن»« .پاش چەند سەدەیەك پەراوێزخسنت ،جیهانێكی نوێی
ئازادی ،روحانیو شێوازی جلوبەرگ بۆ ژنانی ئەم گەلە مسوڵامنە ئاوەاڵكراوە».
ئەو ئازادیانەی ژنان بەدەستیانهێنا بەرهەمی داگیركاری رۆژئاوا نەبوو،
بەڵكو لەئاكامی بەرەوپێشچونی كۆمەڵگاكەمان ،پرۆسەی سیاسی و خەباتی هێزە
دیموكراتخوازەكانی ئەفغانستان هاتنەكایەوە ،بەوپێیەی لەپێناو بیروباوەڕیاندا
ژیانی خۆیان خستە مەترسییەوە .ئەوەی بۆ ژنان دروستە لەئەفغانستان
لەتەواوی مێژودا دروستبووە .نوسەری گەورەی هندی ،ئاروندهاتی رۆی،
لەوتارێكدا ئاماژەی بۆ ئەم خاڵە كرد ،كە چەند ساڵێك لەوەوبەر لە والیەتە
یەكگرتوەكان پێشكەشی كرد:
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«دەركەوتووە تەواوی ئامانجی جەنگەكە بۆ روخاندنی رژێمی تاڵیبانو
رزگاركردنی ژنانی ئەفغانە لەبوركاكانیان .داوامان لێدەكرێت بڕوا بەوە بكەین،
مارێنزە ئەمەریكیەكان بەڕاستی بەجێگەیاندنی ئەركێكی فێمینیستانەیان
لەئەستۆیە( ،ئەگەر وای��ە مەگەر ئەركی دواتریان سعودیە دەبێت ،كە
هاوپەیامنێكی سەربازیی ئەمەریكایە؟) بەم شێوەیە بیری لێبكەنەوە :لە
هندستان چەند رەفتارێكی ناپەسەندی كۆمەاڵیەتی دژی هاوواڵتیانی چینە
نزمەكان ،دژی مەسیحیەكان ،دژی مسوڵامنان ،دژی ژنان پەیڕە و دەكرێت.
پاكستان و بەنگالدیش رێوشوێنی خراپرت دەگرنەبەر بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ
كەمینەكانو ژنان .ئایا دەبێت بۆردومان بكرێن؟ ئایا دەبێت دەلهیو ئیسالم
ئابادو دەكا وێران بكرێن؟ دەكرێت كوێرباوەڕی لە هندستان بۆردومان
بكرێت؟ داخۆ دەتوانین رێگەكەمان بۆردومان بكەین تا دەگەینە بەهەشتێكی
فێمینیست؟ ئایا لەئەمەریكا بەوشێوەیە ژنان دەنگ بەدەستدەهێنن؟ یاخود
كۆیالیەتی چۆن كۆتایی پێهات؟ ئایا دەتوانین قەرەبووی رەشەكوژی ئەو
ملیۆنەها ئەمەریكییە رەسەنانە بە هۆی بۆردومانكردنی (سانتا فێی گەورە
شاری نیو مەكسیكۆوە بكەینەوە ،كە بەسەر الشەكانیانەوە والیەتە یەكگرتوەكان
دامەزرێرنا».
لەگەڵ ئەوەی زاهیر شا هەوڵیدا فەرمانڕەواییەكی شاهانەی دەستوریی
دامبەزرێنێت ،بەاڵم خەڵكی بڕوایان پێ نەماو رێگەی شەقامەكانیان بۆ
خۆپیشاندان گرتەبەر .ساڵی  1973كاتێك زاهیر شا بۆ چارەسەری پزیشكی
ل��ەدەرەوەی واڵت بوو ،داود خانی ئامۆزای ،هاوپەیامنی سۆڤیەت بوو،
دەسەاڵتەكەی رووخ��ان��دو جێگەكەی گرتەوە« .س��ەردەم��ی دەستور» لە
ئەفغانستان كۆتایی هات و بەدەوڵەتێكی بەناو كۆماری جێگەی پێگیرایەوەو
لەساڵی 1979شدا داگیركەرە سۆڤیەتییەكان دەستییان بەسەر واڵتدا گرت.
ژنانی ئەفغانستان لەڕێی ئەنجامدانی خۆپیشاندانێك لە كابول ،یەكەم
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كەس بوون دژی رژێمە كارتۆنییەكەی سۆڤیەت بەرگرییان كرد .پۆلیس بەتوندی
وەاڵمی خۆپیشاندانەكەی دایەوەو ژنانی وەك ناهید ساهید ،وەجیهە ،لەجێی
خۆیاندا كوژران .لەو سەردەمەدا بوو ،رێكخراوی (« )RAWAكۆمەڵەی شۆڕشی
ژنانی ئەفغانستان» لەالیەن خاتو میناو چەند ژنە رۆشنبیرێكی تری كابولەوە
دامەزرێرنا.
لەسااڵنی حەفتاكانی س��ەدەی راب��ردودا ،ئەو توندڕەوانەی لەئێستادا
ئەوپەڕی دەسەاڵتیان هەیە ،بۆ سەپاندنی یاساو رێسكانی دژ بە ژنان ،هاوكات
بەهەڵە لێكدانەوە بۆ ئیسالم دەكەن ،تا پاساو بۆ بەدكارییەكانیان بهێننەوە،
ئەوكات كەسگەلێكی پەراوێزخراو بوون .بۆ منونە لەو سەردەمەدا هێزەكانی
گوڵبەدین حیكمەتیاری دواكەوتووی سەركردەی میلیشیا تەواو متامنەی خۆیان
لەدەستدابوو بەوە نارسابوون ،كە هێرشیان دەك��ردە سەر ئەو خوێندكارە
كچانەی لە زانكۆی كابول دەیانخوێند و لەچكیان نەكردبوو ،بەچەشنێك یەكێك
لەپەالمارەكانیان تێزاب پێداكردن بوو .ئەو واڵتانەی ئەم هێزانەیان پڕچەك كرد،
لەهەشتاكاندا بریتی بوون لەئەمەریكا ،پاكستان ،ئێران ،لەو كاتەدا حیكمەتیار
یەكێك بوو لەپیاوە هەرە پەسەندەكانیانو لەڕێی پڕچەك كردنی هێزەكانییەوە
بووە مایەی بەرەاڵبوونی فاشیزمی ئایینیو بۆ ماوەی سێ دەیەی رابردو وەك
تاعونێك بەرۆكی بە ئەفغانستان گرتووە.
تێگەیشنت لەو رۆڵە بەزەبرەی ویالیەتە یەكگرتوەكان گێڕاویەتی لەچاندنی
تۆوی توندوتیژیو چەسپاندنی بیری ئوسوڵگەرایی توندڕە و لەنەوە گەنجەكانی
ئەفغانستاندا ،ئاسان نییە .لەسااڵنی هەشتاكاندا حكومەتی ئەمەریكا دەستیكرد
بەخەرجكردنی زیاد لە  50ملیۆن دۆالر بۆ باڵوكردنەوەی چەندین پەرتوك
لەزانكۆی نابراسكا ،كە هانی دروستكردنی ئەجێندای میلیشیایی و توندڕەویی
دەدا .لەبابەتێكی رۆژنامەی واشنتۆن پۆستدا لەئازاری ساڵی 2002دا ،وەك
«سكانداڵی* پەرتوكە جیهادییەكانی قوتابخانە» ناوی پەرتوكەكان هێرنابوو،
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ئاماژە بە ئەوە كرابوو ،كە «پڕن لە باسو خواسی جیهاد»و وێنەی شەڕو شۆڕ.
فێری مندااڵنی دەكرد بەبەكارهێنانی وێنەكانی «تانكو موشەكو مین» فێری
ژماردن بنب.
كتێبەكان گەیەنرانە ئەفغانستانی داگیركراوی سۆڤیەت بۆ خۆشكردنی گڕی
جیهاد دژی سۆڤیەتەكان ،بەاڵم بەگوێرەی ئەو رۆژنامەیە ئەو پرۆگرامانە ،بوونە
كرۆكی بابەتەكانی سیستمی خوێندن لەقوتابخانەكانی ئەفغانستاندا بەجۆرێك،
كە دوای دەرپەڕاندنی سۆڤیەتیش هێشتا ئەو بابەتانە دەخوێرنان« .تەنانەت
تاڵیبان ئەو كتێبانەی ئەمەریكایان بەكاردەهێنا ،بەاڵم ئەو بزوتنەوە رادیكاڵە
دەموچاوی مرۆڤەكانی ناو كتێبەكەی رەشكردبووەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ ئاماژە
ئوسوڵگەڕا توندەكانی ناویدا یەكبگرێتەوە» .دوای ئەوەی تاڵیبانیش وەدەرنرا
هێشتا ( )USAIDئەو جۆرە پەرتوكانەی رەوانەی ئەفغانستان دەكردو تا ئێستاش
ئوسوڵگەراكان بۆ فێركردنی جۆرێكی توندڕەوی ئیسالم بەكاریاندەهێنن.
ئەم گروپە ئوسوڵگەرایانە ناودارێتیو پشتیوانیان بۆ خۆیان پەیداكردو
وەك رامگەیاند بەشێكی لەبەر داگیركاری دڕندانەو تاوانكارانەی واڵتەكەمان
بوو لەالیەن زلهێزێكەوە ،كە بانگەشەی «زامنكردنی مافەكانی ژنان»ی دەدا لە
ئەفغانستاندا .هەموو نەتەوەكانی كۆمەڵگەی ئەفغانی دژی داگیركاری سۆڤیەت
جەنگانو بەرەنگاری گەلیش مایەی سەربەزیو كارێكی پڕبایەخ بوو .بەداخەوە
هەندێك لەالیەنەكانی موجاهیدین ،ئەو موجاهیدینە تاوانكارانەی باسم
لێوەكردون زەبرو زەنگو چەكەكانیان كردە رووی گەلی ئەفغانیو بەتایبەت
ژنان .هەندێك لەم گروپانە چەندین قوتابخانەی كچانیان سوتاند ،هاوشێوەی
سوتاندنی ئەو قوتابخانانەی لەم سااڵنەی دوایدا تاڵیبان كرد نییە خۆڵەمێش.
گرنگە ئەوەمان لەیادبێت كاتێك لەساڵی 1996دا بۆ یەكەمجار تاڵیبان
بەئاسانی دەسەاڵتی گرتە دەست زۆرێك لە ئەفغانییەكان لەپێشدا پێشوازییان
لەو ئەزمونە نوێیە كرد ،لەبەرئەوەی هیچ نەبێت كۆتاییهێنا بەو رەشەكوژییەی
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شەڕی ناوخۆ ،كە لەساڵی 921996-19ی خایاندو تەنها لە كابولدا بووە مایەی
كوشتنی هەشتا هەزار كەس .تەنانەت بورهانەدین رەببانی بەناو سەرۆك
بەتاڵیبانی دەوت «فریشتەكانی ئاشتی»و ئەحمەد شا مەسعودیش ،كە
دواتر بووە وەزیری بەرگری كۆبوونەوەی لەگەڵ سەركردەكانی تاڵیبان كردو
پێیڕاگەیاندن كە هاوبەشی دیدو بۆچونەكانیان دەكەن.
لەڕۆژئاوا ئەم زانیارییە ئاشكرا نییە ،بەاڵم بەنەزیر بوتۆ ،لەوكاتەدا
سەرۆك وەزیرانی پاكستان بوو ،رۆڵێكی كارای گێڕا لەكۆمەككردنی تاڵیبانو
تەواو دەستگرتنیان بەسەر ئەفغانستاندا .لەڕاستیدا زۆرێك لە ئەفغانییەكان
بە بوتۆیان دەوت «دایكی تاڵیبان» .ئامانجی ئەو خامنە قۆرخكردنی رێڕەوە
بازرگانییەكان بوو بەناو ئەفغانستاندا ،لەوكاتەی كاریگەریی هندستان لەواڵتدا
لەالوازبووندا بوو .جارێكی دی ئەفغانستان بووە سەربازێكی یاری شەترەنجی
ناوچەكە ،لەحاڵێكدا هیچ رێگەیەك بۆ بردنەوەمان نەبوو.
ئەو دەمەی بوتۆ سەرۆك وەزی �ران بوو من هەرزەكار بووم ،لەكامپی
پەنابەراندا لە پاكستان گەورە دەبووم .تەمەنم زۆر بچوك بوو باش لەسیاسەت
تێنەدەگەیشتم ،بەاڵم بیرمە دڵخۆش بووم و زۆر شادبووم ژنێك دەسەاڵتێكی
ئاوها گەورەی هەبوو ،بێگومان لەوە تێدەگەم بیرو بۆچو ن و كەسایەتی گرنگە
نەك رەگەز ،بەاڵم پێموایە بینینی ژنان لەپۆستی سەركردایەتیدا هیوا بەكچان
دەبەخشێت .دەزانم ملیۆنەها پاكستانی بەنیازی دەنگدان بوون بە بەنەزیر
بوتۆ ،كاتێك لەساڵی 2007دا لەتاراوگە گەڕایەوە .سەرەڕای ئەو گەندەڵیانەی
لەسەردەمی دەسەاڵتی رابردویدا هەیبوو ،بەاڵم خۆكاندیدكرنی ئەمجارەی
هیوابەخش بوو بۆ كۆتاییهێنانی فەرمانڕەوایی سەربازی ،بەدیهێنانی دیموكراسی
و سیكوالریزم.
كوشتنی بوتۆ كارێكی تیرۆریستی بوو ،بێگومان منیش ئیدانەی دەكەم.
ئەم قسەیەم بەڕاستە ،هەرچەند لەڕووی سیاسیشەوە لەزۆر شتدا ناكۆك بووم
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لەگەڵی .هیچ ناكۆكیەكی سیاسی نابێت لەڕێی ئەم جۆرە توندوتیژیانەوە
چارەسەربكرێت ،هەرگیز كوشتنم الپەسەند نییە ،تەنانەت بەرامبەر خراپرتین
دوژمنی ئەفغانستانیش .پێویستە دیموكراسی (دیموكراسی راستەقینە)و
دادگاكان بڕیار لەچارەنوسی سەركردە سیاسیەكان بدەن .سەرەڕای ئەو رق و
كینەی هەمانە بەرامبەر كوشتنی بوتۆ ،پێویستە دان بەوەدابنێم ،كە زۆرێك
لە ئەفغانییە پێشكەوتوخوازەكان بە باشی ئەو رۆڵەی بوتۆیان لەبیرە ،كە
لەوێرانكردنی واڵتەكەمانو زیادكردنی تاڵیبانە بیرتەسكەكاندا.
نكۆڵیكردن لەمافەكانی ژنان لەالیەن تاڵیبان لەالیە ك و سەپاندنی پۆشینی
بوركا لەالیەكەی تر ،الی هەموو كەسێك كارێكی ئاشكرایە .ئەم راستیانە زۆر
بەباشی لە ویالیەتە یەكگرتوەكان باڵوبووەوە ،بەتایبەت دوای 11ی سێپتێمبەرو
لەساتەوەختی ئەو جەنگەی لەساڵی 2001دا بەرپابوو ،لەبەرئەوەی تاڵیبان
گەلێ سەركوتكەر بوو ،زۆرێك لە گەلەكەمان ،تەنانەت ئەوانەش كە ئێجگار
رقیان لەهەبوونی هێزی بێگانە بوو لەخاكی ئەفغانستاندا هیواخوازبوون
ئەم پەالماردانەی ئەمەریكا دەرفەتێك بێت بۆ هێنانەكایەی دیموكراسی.
خۆزگەیان وابوو ویالیەتە یەكگرتوەكان لەهەڵەكانی رابردویەوە وانەیەكی
باشی وەرگرتبێت .هەندێك كەس وتەكانی لۆرا بۆشیان پێڕاست بوو ،كاتێك
رایگەیاند مەبەستی هاتنی ئەمەریكا بۆ گێڕانەوەی مافەكانی ژنان بوو ،یاخود
یەكسەر باوەڕیان بەقسەكانی كۆڵن پاوڵی وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا كرد،
كاتێك لەترشینی دووەمی 2001دا رایگەیاند« ،مافەكانی ژنان لە ئەفغانستان
هیچ دانوستانێكی لەسەر ناكرێت» .رەنگە كۆڵن پاوڵ مەبەستی ئەوە بووبێت،
كە مافەكانی ژنان قسەی لەسەر ناكرێت .هەر لەیەكەم رۆژەوە روون و
ئاشكرابوو ،كە ئەمەریكا سازشی لەسەر مافەكانی ژنانی ئەفغانستان كردبوو،
بەوەی هاوكاری ژمارەیەك لەدوژمنە هەرە سەرسەختەكانی ژنانی دەكرد ،كە
لەوەوپێش واڵتەكەمان كاری لەو شێوەی بەخۆیەوە نەبینیبوو.
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گرنگە لەیادمان بێت ،كە تاڵیبان هەرگیز تاكە هێز نەبووە لە ئەفغانستاندا
ژنانی چەوساندبێتەوە .لەڕاستیدا ژمارەیەك لەو یاسایانەی دژی ژنان بوون
لەسەردەمی شەڕی ناوخۆدا جێبەجێكرانو پاشان وەك خۆیان مانەوەو
تاڵیبانیش كاری پێدەكردن .بۆ منونە «وەزارەتی پەرەپێدانی رەوشتی جوانو
رێگری لەخوڕەوشتی خراپ» ،كە لەسەردەمی شەڕی ناوخۆدا پێكهێرنا ،لەژێر
دەسەاڵتی تاڵیباندا بووە وەزارەتێكی ناوزڕاو .لەگەڵ ئەوەی ژمارەیەكی زۆری
ئەم یاسایانە هێشتا كاریانپێدەكرێت ،ژمارەیەكی زیاتری ئەو سەردەستە
میلیشیایانەی ئەم سنورداركردنە توندەیان دانا هێشتا كاربەدەسنت لەو
حكومەتەی ئێستادا كە ناتۆ پشتیوانی لێدەكات.
ئەو تاوانانەی سەردەستەی میلیشیاكان لەسااڵنی 1990ەكاندا ئەنجامیاندا،
زۆر باش لەكتێبی «ئەفغانستانی خوێناویدا»تۆماركراون ،كە لەالیەن سۆنالی
كۆلهاتكار و جەیمس ئینكاڵس-ەوە نورساوە و هەردوكیشیان الیەنگرێكی
بەهێزی منن و لە ئەمەریكاش كار بۆ كۆكردنەوەی كۆمەكی دارایی دەكەن بۆ
ژنانی ئەفغانستان .لەكتێبەكەیاندا ئاماژە بۆ بێباكی حكومەتی ئەمەریكا دەكەن
لەدانانی رێساكانیان ،هەروەك زیاتر هانی توندڕەوەكان دەدات« :ئەگەر كاتێك
هەبێت بە ئەفغانستان بوترێت دەوڵەتێكی شكستخواردو ،ئەوا باشرتین كات
سااڵنی 921996-19ە ،كاتێك چاوەكانی ئەمەریكا نەیدەبینی چەكەكانیان بیناو
دامەزراوەكانی ئەو واڵتەی كاولكردبوو ،خەڵكیش داوایان دەكرد دەوڵەتی
ئەفغانستان مبێنێتەوەو لەناونەبرێت» .ئەگەر ئەمڕۆ ئەفغانستان وەك
دەوڵەتێك لەشكستدا بێت ،لەبەرئەوەیە ئەو سەردەستەی میلیشیایانەی پێشرت
شكستیان بەواڵتەكەمان هێنا جارێكی تر دەسەاڵتیان پێدرایەوە ،وێڕای ئەوەی
گەلەكەمان پەستو بێزارن لەدەستیان.
هەمان ئەو سەردەستەی میلیشیایانە تەنها پەرلەمانو ژمارەیەكی زۆری
پۆستەكانی كابینەكەی كارزایان كۆنرتۆڵ نەكردوە ،بەڵكو سیستمی دادوەریش
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بەڕێوەدەبەن .بۆ منونە لەساڵی 2003و لە لۆیا جێرگادا عەبدول سەیفو
سەردەستەكانی تر دەسەاڵتی خۆیان كردە فشارێك بۆ دانانی ئوسوڵگەرایەكی
توندڕەو بەناوی فازڵ هادی شینواری بۆ پۆستی سەرۆكی دادگای بااڵو عەبدول
مالیك كاماویش كرایە جێگری .لەڕاستیدا ئەو نۆ دادوەرەی دادگای بااڵ لەنۆ
مەالی بیرتەسك پێكدێت.
بەگوێرەی كتێبی «لەڕێكوپێكییەوە بۆ بێسەروبەری» ئەحمەد رەشیدی
رۆژنامەنوسی پاكستانی ،شینواری لەالیەن سەیف-ەوە كۆنرتۆڵ كرابوو .باڵیۆزە
ئەوروپیەكان بەنهێنییەوە پێیانرادەگەیاندم ،كە خەلیلزادی نوێنەری ئەمەریكا
رێككەوتنێكی لەگەڵ سەیف-دا بەستبوو بەوەی دواتر دەسەاڵتی ئەوەی دەدرێتێ
خۆی دادوەرەكانی دادگای بااڵ دەستنیشان بكات ئەگەر بێتو لەسەر چەند الیەنێكی
تر رەزامەندی پیشانبدات .لە لۆیا جێرگای ساڵی 2003دا سەیف بەدەسەاڵتێكی
گەورەترەوە دەركەوت .بەالی ئەمەریكیەكانەوە ئەو ئوسوڵگەرایەكی توندڕەوە،
بەاڵم ئەو ئوسوڵگەرایەكی توندڕەوی ئێمەیە» .لە لۆیا جێرگادا شینواری ،سەیفو
ئوسوڵگەراكانی تریش پێداگرییان لەسەر ئەوە دەكردەوە ،كە دەبێت لەدەستوری
تازەدا ناوی واڵتەكە بنێن كۆماری ئیسالمی ئەفغانستانو لەدادگاكانیشدا ئیسالمیان
ڤ و ژنان.
بەخراپی بەكاردەهێنا بۆ نكۆڵیكردن لەمافەكانی مرۆ 
شینواری پۆستەكەی بۆ سەپاندنی هەڵوێستە توندڕەوەكانی بەسەر گەلدا،
بەكاردەهێنا .وێستگەیەكی تەلەفزیۆنی داخست بەتۆمەتی ئەوەی بەرنامەی
بێڕەوشتی پێشكەشكردبوو .بە پەیامنێرێكی رادیۆی گەلی ئەمەریكای راگەیاند
سەرپەڕاندن رێگەیەكی شەرعیە بۆ سزادانی كەسێك ،كە یاساكانی ئیسالم پەیڕەو
ناكات .لەچاوپێكەوتنێكیدا لەگەڵ رۆژنامەی «كریستیان ساینس مۆنیتەر»
لەساڵی 2006دا ،شینواری ئاشكرایكرد ،كە نابێت ژنان لەدادگای بااڵدا هەبن.
«نابێت ژن بكرێتە دادوەر بەسەر واڵتەوەو ناتوانێت لەسەر ئەم كورسییە
دادوەری بكات .ئەگەر ژنێك ببێتە دادوەری بااڵ چی روودەدات كاتێك مانگی
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جارێك توشی سوڕی مانگانە دەبێت و ناتوانێت بچێتە مزگەوت؟ هەروەها
بەگوێرەی شەریعەتی ئیسالم ژن ناتوانێت فەرمانی لەسێدارەدان دەربكات».
بابەتی ئەو رۆژنامەیە ئاماژەی بەوەش دابوو ،كە شینواری تەنها سەرۆكی
ئەنجومەنی زانایانی ئیسالمی ئەفغانستان نەبوو ،بەڵكو ئەندامێكی هەمیشەی
گروپە میلیشیاكەی سەیف-یش بوو بەناوی ئیتیحادی ئیسالمی-یەوە.
ساڵی  2006كارزای هەوڵیدا شینواری بۆ پۆستەكەی دەستنیشان بكاتەوە،
بەاڵم لەمنایشێكی سەربەخۆی دەگمەندا پەرلەمان رێگری لێكرد ،بەوەی شیاوی
ئەو پۆستە نەبوو .ئێستاش یەكێك لەڕاوێژكارە یاساییەكانی پێشوی كارزای
بەناوی عەبدولسەالم عەزیمی سەرۆكی دادگای بااڵیە .عەزیمی خەڵكی فەرەحە،
پەیوەندییەكی لەمێژینەی لەگەڵ ئەمەریكادا هەیە ،لەڕاستیشدا لە پیشاوەر
سەرۆكی پرۆگرامی خوێندنی سپۆنسەركراوی  USAIDبوو ،ئەو رێكخراوەی
پەرتوكی ئابڕوبەری بۆ هاندانی جیهاد باڵودەكردەوە .لەو دەمەوەی عەزیمی
بووەتە سەرۆكی دادگای بااڵ ،هیچ گۆڕانكارییەك لەو دادگایەدا نەكراوە،
هەروەك هێشتا لەالیەن مەالكانەوە قۆرخكراوە.
سەرەڕای كۆچی دوایی شینواری ،بەاڵم كاریگەرییەكی نەپساوی لەسەر
سیستمی دادوەری جێهێشتووە ،چونكە ئەو ئ��ەوەی زامنكرد ،كە زۆرێك
لەدادوەرەكان ئوسوڵگەرای توندڕەو بن ،لەبەرئەوە دادگاكان بەشێوەیەكی
سیستامتیكی رێگرییان دەكرد القەكەران لەبەرامبەر تاوانەكانیان سزایەكی
شیاو بدرێن .هێشتا پیاوان حەسانەی ئەوەیان هەیە مامەڵەی نادروست لەگەڵ
ژنەكانی خۆیانو ژنانو كچانی دیكەش بكەن ،تەنانەت بشیانكوژن .لەڕاستیدا
یاسا تەنها وەك ئامرازێك بۆ سنورداركردنی مافەكانی ژنان بەكار دەبرێت .تا
ئێستاش فەرماندەكانی هاوپەیامنێتی باكور ،سەردەستەی میلیشیاكانیان ژنانو
كچان دەڕفێننو دەكوژن ،لەناوچەكانی خۆیاندا بەشێوەیەكی داپڵۆسێنەر
حوكمڕانی دەكەن.
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بەشی دادوەری حكومەتەكەی كارزای لەوەی باسكرا ،باشرت نییە .بژاردەی
ئەو بۆ پۆستی داواك��اری گشتی عەبدول جەبار ساداتە ،دەی ئەویش سەر
بەپارتەكەی حیكمەتیار بوو.
بۆ خستنەڕووی ئاستی دادپەروەری لە ئەفغانستان ئەوەتان لەیاد بێت،
كە رۆژنامەنوس سەید پەروێز كامبەكش تەنها لەبەر دابەزاندنی بابەتێك ،كە
لەالیەن دادگاوە بەنائیسالمی لەقەڵەمدرابوو ،سزای لەسێدارەدانی بەسەردا
سەپێرناو دواتر كەمكرایەوە بۆ  20ساڵ زیندانیكردن ،لەكاتێكدا سزایەكی
سوكرت بۆ ئەسەدواڵ سەرواری بەرپرسی پۆلیسی نهێنی پێشو دەركرا ،سزای 17
ساڵ زیندانی ،لەبەرامبەر ئەشكەنجەدانو كوشتنی هەزارەها نەیاری سیاسی
لەكۆتایی 1970كاندا .كامبەكش ،كە ئازاری هیچ كەسێكی نەدابوو ،هێشتا
لەزینداندا ژیان بەسەر دەبات ،ئەمە لەكاتێكدایە سەرۆك كارزای فەرمانی
ئازادكردنی بۆ سێ پیاو دەركرد ،كە سزاكەیان  17ساڵ زیندانی بوو ،بەرامبەر
القەكردنی ژنێك و كوشتنی بەهەر سێكیان.
وادیارە دەستەی یاسادانانیش لەدادگاكان باشرت نابن ،بۆ سەقامگیركردنی
ئاستێكی بەرزتری دادپ��ەروەری .ئەیلولی  2008وەلەسی جێرگا رەشنوسی
یاسایەكی گەاڵڵە كرد ،ئەگەر پەسەندبكرێت ئەوا فیلمی ناپەسەندی رەوشتی،
سەمای ژن��انو مۆسیقای دەنگ بەرز لەئاهەنگەكاندا قەدەغەدەكرێت.
بەگوێرەی ئەو یاسا پێشنیاركراوە ئەو كەسانەی لەپشت بۆنەكانی سەما
پرۆفێشناڵەكانەوەن ،ئەوانەشی ئەو بەرنامانە رێكدەخەن بۆ ماوەی یەك ساڵ
بەند دەكرێن .ئوتێلەكانیش بۆیان نابێت رێگە بە ژنو پیاوی خێزانە جیاوازەكان
بدەن پێكەوە مبێننەوە .رێكخەرانی چاالكییە وەرزشیەكان بەبەشداربووە كچو
كوڕەكانیشەوە سزادەدرێن .ئەو پرۆژە یاسا تازەیە پۆشینی جلوبەرگی كورتو
تەسكیش یاساغدەكات .هەروەها پێشنیاری چەند سزایەكی جۆراوجۆر دەكات،
لەبەرامبەر كارو كردەوەی ئەو كەسانەی دەبنە هۆی دواكەوتنی هاوسەرگیری،
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لەكاتێكدا كچان مافی ئەوەیان پێدراوە كێشمەكێشەكان بەالیەكدا بخەن،
یاساكە سەركۆنەی هاوسەرگیری بەزۆریشی دەكرد.
شتێكی تر دەربارەی ئەفغانستان كە لەڕاستییەوە دورە ئەوەیە ،كچان
و ژنان ئازادن لەچوونە قوتابخانە .راستە لە كابولو چەند شارێكی دیكەش،
لەئێستادا دەتوانن بچنە قوتابخانەو چەند ئیشێكی دیاریكراویش بەردەستە بۆ
ژنان ،بەاڵم كەمینەیەكی خواپێداو لەم بارودۆخەدان .رەوشی قوتابخانەكانی
دەرەوەی كابول وێرانەو لەزۆرێك لەناوچە دورەدەستەكاندا نە مامۆستا هەیە نە
بیناكەیەكی وەهاش هەیە ،بكرێتە ئەم بەناو قوتابخانانەیە .لەزۆرێك لەگوندە
دورەدەستەكاندا ،كچان لەسەر زەوی دادەنیشنو وانەكانیان دەخوێنن.
لەكاتی دواهەمین سەردانی لۆرا بۆش-دا بۆ ئەفغانستان هاشوهوشی
ئەوەی دەكرد ،كە شەش ملیۆن منداڵ لەقوتابخانە دەخوێنن ،ئەمە ژمارەیەكە
بەردەوام وەك دەستكەوتێكی گەورەی ئەفغانستانو وەك تەپڵ لێدەدرێتەوە.
وەلێ بەگوێرەی راپۆرتی نەتەوە یەكگرتووەكان ،هێشتا زیاد لە پێنج ملیۆن
منداڵ ناچنە ،بەر هیچ جۆرە خوێندنێك .لەسەرەتای كانونی یەكەمی -200
8دا بەدواداچونێكی كۆمسیۆنی سەربەخۆی مافەكانی مرۆڤی ئەفغانستان
( )AIHRCئ��ەوەی خستەڕوو ،كە تەنها 5%ی كچانو 11%ی ك��وڕان
لەخوێندنەكەیاندا تا پۆلی دوانزەیەم درێژە بەخوێندن دەدەن.
بەگوێرەی وەزارەتی كارو كاروباری كۆمەاڵیەتیو شەهیدانو كەمئەندامان،
زیاد لەشەش ملیۆن منداڵ رووبەڕوی گیروگرفتی وەك قاچاخچێتی پێوەكردن،
رفاندن ،كارپێكردنو نەچوونە خوێندن بوونەتەوە .بەهۆی دەستكورتی سەختەوە
ژمارەیەكی زۆری مندااڵن لەناچاریدا دەست لەقوتابخانە هەڵدەگرنو پەنا بۆ
كاركردنێكی قورس دەبەن ،بۆ یارمەتیدانی دایكو باوكیان لەپەیداكردنی بژێوی بۆ
خێزانەكەیان .لەلێكۆڵینەوەیەكی ()AIHRCدا هاتووە ،كە 60%ی ئەو خێزانانەی
بەدواداچونەكەیان بۆ كراوە ،نیوەی منداڵەكانیان سەرقاڵی كاركردن بوون.
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رادیكا كۆماراسوامی نوێنەری تایبەتی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ پرسی
مندااڵنو ملمالنێ چەكدارییەكان رایگەیاند« ،پێموانییە منداڵی هیچ واڵتێك
لەجیهاندا ،هێندەی مندااڵنی ئەفغانستان ناڕەحەتی بچێژن .لەهەموو
كۆبوونەوەكامناندا لەگەڵ مندااڵن كاتێكی زۆری پێدەچێت ،تا زەردەخەنەیەك
بخەینە سەر لێویان ،ئەمەش الی من نیشانیدەدات لەدڵەكانی ئەواندا هیچ
جۆرە خۆشییەك ئامادەیی نییە».
لەم سااڵنەی دواییدا رفاندنو توندوتیژی سێكسی بەرامبەر مندااڵن،
بووەتە دەردێكی كوشندە .زۆرب��ەی ئەو حاڵەتانەش لەپارێزگای تەكهار
روویانداوە ،كە سەنگەرێكی سەردەستەی میلیشیاكانە .ساڵی  ،2007كەسێك
بەناوی حەلیم ،باوكی دوو منداڵی تەمەن شەش ساڵو حەوت ساڵ لە كابوڵ
سەردانی كردم ،چیرۆكێكی دژواری ئەو دوو منداڵەی بۆ گێڕامەوە .ئەو پێشرت
بەئاشكرا فەرماندە لۆكاڵییەكانی لە تەكهار بەتاوانكار لەقەڵەمدابوو .ئەم باوكە
دڵسوتاوە باسی چۆنییەتی رفاندنی منداڵەكانی كرد ،لەالیەن چەكدارەكانی
ئەو تاوانبارانەوە ،بۆئەوەی ناوبراو بێدەنگ بكەن .منداڵەكانی بەشێوەیەكی
دڕاندانە كوژرابوونو الشەكەشیان خرابووە گوێنییەوەو فڕێدرابوونە ناو
روبارەوەو لەالیەن گوندنشینەكانی ئەو ناوچەیەوە دۆزرابوونەوە .ئەنجامدانی
ئەم جۆرە تاوانانە لەئەنجامی ئەو ناڕەزاییە گەورانەوە سەریهەڵداوە ،كە گەلی
تەكهار دژی سەردەستەی میلیشیاكان دەریدەبڕن ،بەاڵم حكومەتی ناوەندی
هیچ رێوشوێنێكی نەگرتووەتە بەر ،بۆ كۆنرتۆڵكردنی كارە دژ بەیاساكانی ئەو
تاوانكارانە .حەلیم وتی چاوی بەسەرۆك كارزای كەوتوەو چیرۆكی رووداوەكەی
پێڕاگەیاندووە« ،وێنەی كوڕەكانم پیشانداو ئەویش گریا ،بەاڵم پێیوتم لەبیر
خۆمی ببەمەوە» .وتی« ،حەلیم تۆ هێشتا گەنجیت با منداڵی دیكەتان ببێت».
تا دێت چونە قوتابخانە بۆ كچان زیاتر مەترسیدار دەبێت ،بەردەوام هێرش
دەكرێتە سەر مامۆستایانو خوێندكاران .لەترشینی دووەمی ساڵی 2008دا لە
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قەندەهارو لەوكاتەی  8كچ بەرەو قوتابخانە بەڕێكەوتبوون ،لەالیەن پیاوێك
بەسواری ماتۆڕەوە تێزابیان پێداكرا .رووداوی لەم چەشنە چەندبارە دەبێتەوەو
چوونی كچانیش بۆ قوتابخانە لەداكشاندایە .زۆر مایەی دڵخۆشی بوو كاتێك
بینیامن یەكێك لەكچەكان ،كە زۆر بەخراپی بریندار ببوو بەپەیامنێرانی راگەیاند
لەوجۆرە كردەوانە ناترسێتو سور دەبێت لەسەر ئ��ەوەی ،خوێندنەكەی
تەواوبكات ،ئەگەر بێتو ژیانیشی لەو رێگەیەدا دابنێت.
دوای چەند ساڵ وانەوتنەوە لەپۆلی نهێنی و لەسەردەمی تاڵیباندا ،كە
دەبینم هێشتا كچانو ژنان لەچوونە بەر خوێندن ترسیان هەیە زۆر ئازارم
دەدات.
تەنها چوونە قوتابخانە بۆ كچانو ژنان مەترسیدار نییە ،بەڵكو لەزۆرێك
لەناوچەكانی واڵتدا ژنان ،ناتوانن بەب ێ یاوەریكردنی نێرینەیەك ،یان مەحرەمێك
ماڵەكانیشیان بەجێبهێڵن ،ژنان تەنانەت لە كابوڵی پایتەختیش بەردەوام بوركا
دەپۆشن .هەرچۆنێك تەماشای بكەیت ،ژنان هەمان ئەو رەوشە دەژین ،كە
لەژێر سای تاڵیباندا دەیانگوزەراند .لەچەند الیەكەوە بارودۆخەكە خراپرتیشە،
هەڵبەت سەرباری بەرزبوونەوەی ئاستی خۆكوشنت ،رفاندنو حەسانەی رەها بۆ
تاوانكاران لەحاڵەتەكانی القەكردندا.
ئامارەكان م��رۆڤ سەراسیمە دەك��ەن :لەئەنجامی بەدواداچونێكدا
لەالیەن دەزگای )پەرەپێدانی فەند بۆ ژنان(ی سەر بە نەتەوە یەكگرتوەكان
( ،)UNIFEMدەركەوت 80%ی ژنانی ئەفغانی لەكاتێك لەكاتەكانی ژیانیاندا
توشی توندوتیژی دەبنەوە .زۆربەی ئەم مامەڵە خراپانەش لەماڵەكانیاندا
بەرامبەریان دەكرێت .توێژینەوەكان لەواڵتەكەماندا دەریانخستووە  60%بۆ
80%ی هاوسەرگیرییەكان بەزۆرنو كچان وەك كااڵ مامەڵەیان پێدەكرێت
و دەفرۆرشێن .لەجیهاندا ژنانی واڵتەكەی من لەبەرزترین ئاستی خەمۆكیدا
دەژین لەچاو واڵتانی دیكە.
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بەگوێرەی رێكخراوی (فەندی گشتی) سەر بە نەتەوە یەكگرتوەكان
(UNFPA)، 25%ی ژنانی ئەفغانی رووبەڕوی توندوتیژی سێكسی دەبنەوە.
چەند منونەیەك بەس دەبێت بۆ لەكاكڵو توێكڵدانی ئەو مامەڵە دڕندانەی ئەمڕۆ،
بەرامبەر بەژنان دەكرێت .ئەمانە چەند چیرۆكێكی دڵتەزێنن ،بەاڵم راستەقینەن
و زۆر بەداخیشەوە ،تەنها مشتێكن لەخەرواری دیرۆكی چەوساندنەوەی ژنان.
مایسی  ،2007لەپارێزگای تەكهار كچێكی تەمەن  8ساڵ بەناوی بیبی فامتە،
لەالیەن چەند پیاوێكەوە رفێرناو القەكرا ،پاشان كوژرا .لەم رووداوە قێزەونە
ناوازەیەدا الیەنی دەسەاڵت بە پەلە كەوتەخۆی و پێنج كەس دەستگیركران.
ئەم رووداوە لەكەناڵی ئاریانا تیڤیدا راپۆرتی لەسەر دراو هەواڵەكە وەرگێڕدرایە
سەر زمانی ئینگلیزی تا لەماڵپەڕی ()RAWAدا باڵوبكرێتەوە ،هەروەك زۆربەی
حاڵەتە تۆقێنەرەكانی توندوتیژی دژ بە ژنانی دۆكیومێنت كردووە.
لە قەزای گوڵران-ی سەر بەپارێزگای هیرات فاتیمەی  22ساڵ بەچەندین
شوێنی بڕاوییەوە خۆی گەیاندە نەخۆشخانە .فاتیمە باسی لەوە كرد ،مێردەكەی
چەند پەالمارێكی یەك لەدوای یەكی كردبووە سەری ،ئەمە سەرەڕای كوشتنی
كۆرپەكەی .قژی بەسەری فاتیمەوە نەهێشتبوو ،پاشانیش ئاوی كواڵوی
پێداكردبوو .فاتیمە تاكە كەس نییە بووبێتە قوربانی دەستی مێردەكەی .لە
هیرات ژنێك بەناوی نەفیسە راگەیاند ،مێردە ئاڵودەبووەكەی لوتی شكاندووە
و بە چەقۆش گوێی بڕیوە.
بەشیر چەهابی ،یەكێكە لەسەر دەس��ت��ەی میلیشیاكانی تەكهار،
دەستنیشانكرا بۆ وەرگرتنی پۆستی پارێزگاری پارێزگای ساری پول لەباكور .لەو
كاتەوە دەنگوباسی القەكردنی كچان بەكۆمەڵ لەو پارێزگایەدا بەرباڵوە .لەم
دۆخانەدا تەنها ژمارەیەكی كەمی قوربانییەكان وێراویانە دەنگیان بەرزبكەنەوە
و بەئاشكرا باسیبكەن ،چونكە وادانراوە القەكردن مایەی شەمەزاریو سەرشۆڕیە
بۆ خێزان ،بەاڵم كچێكی تەمەن  14ساڵ بەناوی بەشیرە لەگەڵ باوكیدا بڕیاریاندا
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ئەوەی لەناخیایاندایە هەڵیبڕێژن .لەوكاتەی بەشیرە دەڕۆیشت بۆ وەرگرتنی
پێداویستیو خۆراك لەناوەندێكی دابەشكردنی كۆمەكدا ،بەكۆمەڵ دەستدرێژی
سێكسی كرایە سەر .یەكێك لەتۆمەتبارەكان كوڕی ئەندام پەرلەمانێكە.
ئەم ئەندام پەرلەمانە دەستی وەردایە بابەتەكە ،تا كوڕەكەی بەدوربگرێت
لەدادگایی كردنی راستەقینە لەهەمبەر تاوانەكەیدا .لەوكاتەی لەپەرلەمان
دەركراوم داوای بەدادگایی گەیاندنی تاوانكارانی جەنگ دەكەم ،ئەفسوس
ئەندام پەرلەمانەكانی تر دەسەاڵتیان بەكاردەهێنن ،تا هاوڕێو خێزانەكانیان
بەدوربن لەچونە بەردەم دادگا ،بۆ ئەو تاوانانەی دژی ژنان ئەنجامی دەدەن.
لە كابول چاوم بە بەشیرە و باوكی كەوت ،بە ئامادەبوونی رۆژنامەنوسی
بەریتانی گلین سرتۆنگ ،كە دوات��ر دۆكیومێنتارییەكی كورتی دەرب��ارەی
بەسەرهاتەكە بەرهەمهێنا .دوای القەكردنەكە ،بەشیرە بەئەندازەیەك پەرێشان
ببوو ،كە هەوڵیدابوو بەخۆسوتاندن ژیانی خۆی كۆتایی پێبهێنێت .ئەو كاتەی
بەشیرەم بینی هێشتا شوێنی سوتاویەكەی پێوە دیاربوو .كاتێك دەستیم
ت و بەرامبەر خۆم دامنا ،وەختێ گوێم بۆ چیرۆكە جەرگبڕەكەی دەگرت،
گر 
چرچولۆچی نیگەرانی دەموچاوی جوا ن و ناسكیان داپۆشیبوو .كاتێك خۆی و
س و تۆقینی دوای رووداوەكەیان دەكرد،
باوكی باسی چۆ نییە تی پەالمارەكە ،تر 
ئەو كەسانەی لەوێ بوون دەستیانكردە گریان .باوكی وتی القەكەرانی كچەكەی
هەوڵیانداوە بەرتیلی بدەنێ ،تا دەست لەداواكەی هەڵبگرێت ،بەاڵم كاتێك
رەتیكردبووەوە هێند خراپ لێیاندابوو دوو هەفتە لەنەخۆشخانە كەوتبوو.
سەرەڕای سكااڵكانی ئەو باوكە ،دەسەاڵتداران و دادگاكان گوێیان كەڕكردبوو
لەبەرانبەر داوای بەجێگەیاندنی دادپەروەریدا.
كاتێك گلین لە بەشیرەی پرسی بۆچی هاتووە بۆ الی من ،بەدەم كوڵی
گریانەوە وتی« :لەبەرئەوەی ئەو راستی دەڵێت» .ئەم كچە سیاچارەو باوكی
كەسی دیكەیان بەخەیاڵدا نەدەهات پشتیانبگرێت.
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لەبەرئەوەی بەشیرەو باوكی لەڕەچەڵەكدا دەچوونەوە سەر هەزارەكان
هیواخواز بوون موحەمەد موحەقیق هاوكارییان بكات ،ئەو دەسەاڵتدارترین
سەردەستەی هەزارەیە لە ئەفغانستان .ئەو باوكە هیوادار بوو ئەم ئەندام
پەرلەمانە رەخنە لەفەرماندەكەی دۆستوم بگرێت لەبەرامبەر پەردەپۆشكردنی
تاوانی كوڕەكەی ،بەاڵم كاتێك گەیشتە خانووە كەشخەكەی موحەقیق لە كابول،
كە لەگەڵ سێ ژنەكەیدا دەژیا ،داوای بینیی موحەقیقی كرد ،سكرتێرەكەی
دەستینا بەڕوویەوە .كاتێك باوكی بەشیرە ماڵەكەی موحەقیقی بەجێهێشت دڵی
پڕبوو لە رقو كینە.
دواتر پێیراگەیاندم ئەو كارە بەس بوو ،تا رسوشتی راستەقینەی ئەو
كەسانەی بۆ دەربكەوێت .هەموو سەردەستەی میلیشیاكان وەك یەكن،
گرنگ نییە سەر بە چ نەتەوەو نەژادێكن .باوكی بەشیرە گڕی لێدەبووەوە
كاتێك دەیبینی چ كەسێك نەبوو گوێ لە هاوارەكانی ئەو بۆ دادپ��ەروەری
بگرێت ،تەنانەت لەدیامنەی تەلەفزیۆنێكی لۆكاڵیدا رایگەیاند ،ئەگەر بێتو
دادپەروەری لەكەیسی كچەكەی جێبەجێنەكرێت ئەوا خۆی دەتەقێنێتەوەو
بەدەستی خۆی تۆڵەدەكاتەوە.
شەش مانگ دوای پەالماردانەكەی بەشیرەو لەو دەمەی هێشتا كەیسەكەی
لەمیدیا ئەفغانییەكاندا قسەو باسی لەسەردەكرا ،دوو كچی دیكە بەناوەكانی
ئەنیساو سامیا ،لەالیەن سەردەستەی میلیشیاكانو لەهەمان پارێزگای ساری
پولدا بەكۆمەڵ دەستدرێژی سێكسیان كرایەسەر .بەشیرە بەچاوی پڕگریانەوە
پێیوتم ،ئەگەر حكومەت سزای القەكەرانی ئەویان بدایە ،ئەوا ئەو پیاوانەی ئەو
دوو كچە بێتاوانەی تریان القەكرد ،وایان بەخەیاڵدا نەدەهات ،كە سوك و سانا
بۆی دەردەچن.
دوای چەند مانگێك توانیم دەستم بگات بە خێزانی ئەنیساو لەماڵی
الیەنگرێكمدا لە كابول چاوم پێكەوت .نەیتوانی تەواوی بەسەرهاتەكەم پێبڵێت.
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هێند تاسابوو لەسەرەتای بینینەكەماندا دایە قوڵپەی گریان .بۆم دەركەوت
دایكی لەبەرچاوی ئەودا القەكرابوو ،پاشانیش پێنج پیاو ئەنیسایان القە كردبوو.
ئەم كچە ئازارچێژانە هاتنەالم تا خەمو ناسۆری خۆیانم بۆ دەرببڕن ،بەاڵم
لەبەرئەوەی من لەمافەكانی پەرلەمانتارێتیم بێبەشكراوم ،هیچ دەسەاڵتێكی
ئەوتۆم نییە ،تا هاوكارییەكیان بكەم ،بەدەر لەوەی گوێیان بۆ بگرمو بەجیهانی
رابگەیەنم چی لەواڵتەكەماندا دەگوزەرێت .گوێگرتن بۆ بەسەرهاتەكانیان زۆر
ئازاری دەدام ،بەاڵم بەدیتنیان كامەران بووم ،تا پێكەوە گفتوگۆی ناسۆرەكانیان
بكەینو هەوڵبدەم هیوایەكیان پێ ببەخشم .دوای ئەوەی ئەو كارە قێزەونەیان
بەسەرهاتبوو ،هەردوكامن وازی��ان لەقوتابخانە هێنابوو ،منیش هەوڵمدا
بیانگێڕمەوە بۆ خوێندن.
جێگەی داخە هەم یاساو هەم دابونەریتیش لەحاڵەتەكانی القەكردندا
دژی مافەكانی ژنانن .زۆرجار ژنێك كە القە دەكرێت ،وەك كەسێكی لەكەدار
تەماشادەكرێت ،چیدی ناتوانێت هاوسەرگیری بكات .هەندێك جار خودی
ئەندامانی خێزانەكانیان دەستیان دەچێتە كوشتنی كچەكەیان ،تا ئەو شەرمو
لەكەدارییە لەسەر خۆیان نەهێڵن.
بەداخەوە هەزارەها بەشیراو ئەنیسا لە ئەفغانستان بوونیان هەیە .زۆری
ئەو ژنانەی القە دەكرێن ،یاخود بەزۆر بەمێرد دەدرێن ،هەموو هیواو خۆزگەیان
لەدەستدەدەن .لەم سااڵنەی دواییدا بەسەدەها ژن خۆیان كوشتووە بۆخۆ
دەربازكردن لەپەیوەندی دەستدرێژكاری ،زۆربەشیان لەڕێگەی خۆسوتاندنەوە
كۆتاییان بەژیانیان هێناوە.
لەپارێزگای لەغامن ،پوتكانای تەمەن  25ساڵ لەبەردەم خانەیەكی دادی
لۆكاڵیدا ئاگری بەردایە جەستەی خۆی ،وەك ناڕەزاییەك دژی ئەو بارودۆخە
ناهەموارەی بەسەر ژناندا دێتو دژی ئەو سیستمە زۆردارییەی ئەمڕۆ لە
ئەفغانستاندا سەروەرە .دەبێت ئەوەمان لەیاد بێت ،ژمارەی دروست رەنگە
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زۆر زیاتریش بێت ،بەاڵم تا ناوەڕاستی ساڵی  2007دووسەدو پەنجا رووداوی
خۆكوشنت تۆماركرابوو ،هەڵبەتە ئەمە جێگەی تێڕامانە .هەواڵە مرۆییەكانی
 IRINئەم كەیسانەیان تۆماركردوە ،بەاڵم بەداخم ،كە ئەم كەیسانە لەمیدیاكانی
رۆژئ��اوادا زۆر بایەخیان پێنەدراوە .ئەم دیاردە قێزەونانە ئاكامی شكستی
تەواوی دادگاكانو سیستمی یاساییە لە ئەفغانستاندا .پیاوان دەتوانن بە ئاسانی
دەست لەژنەكانیان هەڵبگرن ،كەچی زۆر ئەستەمە ژنێك بەشێوەیەكی یاسایی
جیابوونەوەی خۆی وەربگرێت.
سامیە كچێكی تەمەن  18ساڵ بوو ،لەقەزای فەرخاری سەر بەپارێزگای
تەكهار دەژیا .كاتێك بەزۆر بەمێرد درا بە پیاوێكی تەمەن  60ساڵ ،كە ژنی
تریشی هەبوو ،بەداری حەوشەی ماڵەكەی خۆیاندا ملی بەپەتێكدا كردو خۆی
خنكاند .هەر لە تەكهار كچێكی تەمەن  22ساڵ بەناوی بیبی گوڵ لەتەویلەی
ماڵی خۆیاندا بەنزینی بەسەرتاپای لەشی خۆیدا كرد ،خۆی سوتاندو گیانی
لەدەستدا .ئەمانیش قوربانییەكی دیكەی توندوتیژی خێزانی بوون.
زۆر منونەم لەیادە كاتێك كچانو ژنان دەهاتنە الم و كوڵوكۆی خۆیان بۆ
هەڵدەڕشتم ،منیش هەوڵمدەدا دڵیان بدەمەوە و هاوكارییان بكەم ،هانیانبدەم
پەنا بۆ خۆكوشنت نەبەن ،بەڵكو هەوڵبدەن ببنە بەشێك لەو خەباتو تێكۆشانە
بە كۆمەڵەی لەهەوڵی بەدەستهێنانی دادپەروەریدان بۆ ژنانی ئەفغانستان.
رادەی كڵۆڵیو داماوی ژنانی ئەفغانی لەبەدواداچونێكی ()UNIFEMدا
دەركەوتبوو ،كە 65%ی ئەو  50هەزار بێوەژنەی لە كابول دەژین یەكالببوونەوە
بەوەی تاكە رێگە بۆ رزگاربوون لەژیانی كولەمەرگیو مەینەتەكانیان تەنها
خۆكوشتنە.
رێژەی بێوەژنان لە ئەفغانستان دەگاتە  1.5ملیۆن ،زۆرینە لەهەژارییەكی
بێئەندازەدا دەژین .تەنانەت هەندێكیان بۆ پەیداكردنی بژێوی ژیانیان پەنایان
بۆ لەشفرۆشی بردوە .هەرچەند لەشفرۆشی شتێكی تازە نییە لە واڵتەكەمانداو
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لەسەردەمی رژێمی تاڵیبانیشدا بوونی هەبوو ،بەاڵم لەئێستادا زۆر بەرفراوانرتە.
بەگوێرەی رۆژنامەی (« :)South China Morning Postگروپەكانی مافەكانی
ژنانی ئەفغانی بڕوایانوایە ژمارەی سۆزانییەكان لەواڵتدا لەچاو سااڵنی پێشو
لەهەڵكشاندایە  ،لەبەرئەوەی واڵت گەیشتووەتە ئاستێكی سەختی باری دارایی
و بێسەروبەری یاسایی ،بەجۆرێك هەرگیز لەوەوپێش وێنەی نەبووە».
سەرەڕای ئەو هەموو توندوتیژی ،گەندەڵی و هەژاریەی لەواڵتدا هەیە،
هێشتا سەركردەكانی رۆژئاوا پێداگری لەوە دەكەن ئەفغانستانی ئێستا زۆر
باشرتە لەسەردەمی پێش داگیركردنی .ماوەیەكی كەم دوای ئەوەی دۆناڵد
رامسفێڵد لێپررساوی پنتاگۆن لەپۆستەكەیدا نەما ،خۆی بەڕۆڵەكەیەوە
هەڵدەكێشا لەبەڕێوەبردنی جەنگی سەر واڵتەكەمدا« :ئێستا لە ئەفغانستان 25
ملیۆن كەس ئازا د و سەربەسنت .سەرۆكی خۆیان هەیە ،پەرلەمانی خۆیان هەیە.
بە گشتی شتەكان زۆر باشرت بوون».
ش و ئازارێك دەڕوات ،بەاڵم
لە ئەفغانستان وتەیەك هەیە دەڵێت :هەموو ئێ 
ئێشو ئازاری برسێتی لەبیرناچێتەوە .بەگوێری رێكخراوی خۆراكو كشتوكاڵی
سەر بە نەتەوە یەكگرتوەكان (FAO)، 70%ی ئەفغانییەكان ،كە دەكاتە هەژدە
ملیۆن كەس رۆژانە بەكەمرت لە دوو دۆالر ژیانیان دەگوزەرێنن و بەدەست
نەبوونییەكی سەختی خۆراكەوە دەناڵێنن .لەگەڵ هاتنی زستانی 82009-200دا
دەنگوباسی برسێتییەكی بێڕادەو بەرفراوان باڵوبووەوە.
لەسااڵنی دوای داگیركارییەكەی ئەمریكادا ،ئەفغانستانیش وەك ئەو
واڵتانەی لەپێشكەوتندان دەرئەنجامە كارەساتبارەكانی بەجیهانیبوونی
بەركەوتوە .پشتبەسنت بە سەربەخۆبوونو ب��ازاڕی ئ��ازادی نەپشكرناو
كاریگەرییەكی زۆر خراپی كردوەتە سەر كەسانی دەستكورت ،جیاوازی ،كەلێنی
نێوان هەژاران و زەنگینی زیاتر كردووە .ئێوە دەزانن ،لەگەڵ زیادبونی نرخی
خۆراكە بنچینەییەكان لەجیهاندا ،ئەوا كەسانی هەژاری ناوچەكانی وەك
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ئەفغانستان زۆرترین دژواری دەچێژن .ژنانو مندااڵنیش لەهەمووان زیاتر
دەناڵێنن بەدەست نەدارییەوە.
لە هیرات دەنگوباسی ئەوە باڵوبووەوە ،كە ژنێك لەبێچارەییدا كۆرپەكەی بە
 10دۆالر فرۆشتبوو .دایكانو بەتایبەتیش بێوەژنان بەناچاری دەبێت بڕیارێكی
زۆر سەخت بدەن تا منداڵەكانیان لەهەتیوخانەدا دابنێننو لەوەش خراپرت
منداڵەكانیان بفرۆشن ،تا بتوانن بژێوی خۆیانو منداڵەكانی تریان دابینبكەن.
زستانی ساڵی  ،2007زیاد لەهەزار كەس بەهۆی سەرماوسۆڵە ،هەژاری
و شوێنی نیشتەجێبوونی نەشیاوەوە م��ردن .لەگەڵ سەختی ه��ەژاری و
نەبوونی شوێن و پێداویستی تەندروستی ،نەخۆشیەكانی وەك سیل لە
هەڵكشاندایەو بووەتە مایەی مردنی چەندەها كەس .بە دەگمەن كارەبا
هەیە ،خزمەتگوزارییەكان پشتیان پێنابەسرتێت ،ژمارەیەكی زۆری خەڵك
سوتەمەنیان نییە بۆ گەرمكردنی ماڵو بۆ چێشتلێنان .زیاتر لە  37هەزار
منداڵ تەنها لەشەقامەكانی كابولدا كار و سواڵ دەكەن80% ،یان كوڕن و
لەكۆی ئەوانیش 36%یان تەمەنیان  -810ساڵە .بەگوێرەی بەدواداچونێكی
رێكخراوی نێودەوڵەتی هاندیكاپ ،لە ئەفغانستان النی كەم  200هەزار منداڵ
كەمئەندامی هەمیشەییان هەیە ،وەك نەتوانایی جەستەیی ،تێكچونی هەست
یانیش نەخۆشی دەروونی.
ئامارەكان رێژەی بێكارییان بە  60%خەماڵندوە ،بەاڵم لەڕاستیدا رەنگە
ئەو رێژەیە خۆی بدات لە  .90%لەگەڵ ئەوەی ژمارەیەك ژن لە كابولو
چەند شارێكی دی ،دەتوانن بچنە بەر خوێندنو كاربكەن ،بەاڵم ژیانی ژنانی
ناوچە گوندنشینەكان هەرگیز پێشرت بەو شێوەیە خراپ نەبوو .رێژەی مردنی
منداڵی ساواو دایكان لەبەرزترین ئاستدایە لە جیهان .لەهەر  28خولەكێكدا
ژنێكی ئەفغانی بەسەر منداڵبوونەوە دەمرێت .لەجیهاندا پارێزگای بەدخشان
لەبەرزترین ئاستدایە بۆ رێژەی مردنی دایكان لەكاتی منداڵبونیاندا ،لەكۆی 100
320

مەالالی جۆیا

هەزار  6500دایك لەكاتی منداڵبوندا گیان لەدەستدەدەن ،ئەمەش بەراورد بە
والیەتە یەكگرتوەكان  123جار زیاترە.
ئەگەر ئەمەریكاو هاوپەیامنەكانی ئازادكردنی ژنانی ئەفغانستانیان
بەڕاست بوایە ،ئەوا پارێزگاری و پشتیوانی سەردەستەی میلیشیاكان و
ئوسوڵگەرا توندڕەوەكانیان نەدەكرد ،چوون ئەوان بوونەتە مایەی ئەو هەموو
دەردیسەری ،خەم و پەژارەیەی بۆ ژنان هاتوونە ئارا .لەوەش گرنگرت ،ناتوانرێت
لەدەرەوەی واڵتەوە مافەكانی ژنان بەئێمە ببەخرشێت یان بەزەبری چەك
بسەپێرنێت .یەكسانی ئەو بەهایەیە ،كە پێویستە و دەبێت لەڕێی خەبات
و تێكۆشانی ژنان و پیاوانی ئەفغانییەوە بەدەست بهێرنێت .راستی ئەوەیە
بەكارهێنانی دەستەواژەی مافەكانی ژنان پاڵنەرێكی راستەقینە نەبوو ،بەڵكو
تەنها بیانویەك بوو بۆ هەاڵیسانی جەنگ .ئەو بارودۆخەی منی تێدام خۆی
لەخۆیدا منونەیەكە بۆ نەهامەتیو كوێرەوەری بەردەوامی ژنانی ئەفغانی .ئەو
هەموو پشتیوانییەی دۆزەكەم لەخۆی كۆكردوەتەوە بەڵگەیە لەسەر ئەوەی
نابێت بۆ هەمیشە شتەكان لە ئەفغانستان وەك خۆیان مبێننەوە .لەهەموو
سوچو كۆاڵنێكی واڵتەكەمدا ،گەلی چەوساوەی ئەفغانستان پشتیوانیو
پێشوازیم لێدەكەن .ئەوی ئەوان وەك دەنگی خۆیان لەمن دەڕوانن ،بووەتە
سەرچاوەیەك بۆ هاندانو مایەی سەربەرزیمە .ژمارەیەكی زۆری خەڵك
لەپارێزگە دورەدەستەكانەوە دێنە الم بۆ كابولو هەستو كێشەكانی خۆیانم
بۆ باسدەكەن ،پشتیوانی خۆشیان بۆ دۆزە هاوبەشەكەمان دەردەبڕن.
تێكۆشان بۆ مافەكانی ژنان لەواڵتێكی تەوقدراو و دواكەوتوی وەك
ئەفغانستاندا خۆخستنە بەر مەترسیەكی گەورەو رووبەڕوبوونەوەی چەندین
بەگژداچونەوە و ئاستەنگە .وەك ئەوە وایە هەوڵبدەیت بەپێچەوانەی
تەوژمێكی بەهێزی ئاوەوە مەلە بكەیت ،بەاڵم ئەم خەباتە مایەی شانازییە.
خەونی من ئەوەیە رۆژێك بێت ژنێكی دیموكراتخواز دەسەاڵتی فەرمانڕەوایی
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ئەفغانستان بگرێتە دەست .لەئێستادا بەتیشك خستنە سەر دۆخی راستەقینەی
مافەكانی ژنان لە ئەفغانستاندا دەتوانین ،تەنانەت بەدژە ژنە مێشكپوتەكان
بڵێین كاتێك ژنان پێكەوە بكەونە كردار توانای گۆڕینی جیهانیان هەیە.
بۆ هەر كوێیەك گەشتم كردبێت ،چاالكوانی زۆر باشم بینیوە كار بۆ
مافەكانی ژنان دەكەن .الی من زۆر گرنگە ،كە ئەو ژنانەی لەواڵتی خۆیاندا
گەلێ توشی كێشمەكێش دەبنەوە ،كەچی كاتیش تەرخاندەكەن بۆ پشتیوانی
كردنی ژنانی ئەفغانستان .ئەم پشتیوانكارییە منونەیەكی زیندوە بۆئەوەی ،كە
ئەگەر بێتو یەكێكامن ئازاد نەبێت ،ئەوا كەسامن ئازاد نین.
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بەشی سیانزە
ئەو جەنگەی كۆتایی نایەت
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3ی ترشینی دووەم��ی ساڵی  ،2008وات��ە رۆژێ��ك پێش هەڵبژاردنە
سەرۆكایەتیەكەی والیەتە یەكگرتوەكان ،فڕۆكەیەكی جەنگی ئەمەریكی
موشەكێكی ئاراستەی گوندی ویش باغتو كرد لەنزیك قەندەهار .وا چاوەڕواندەكرا
جەنگاوەرانی تاڵیبان بپێكێت ،بەاڵم بەر ئاهەنگێكی هاوسەرگیری كەوت ،كە
عەبدولجەلیل بۆ خوشكەزاكەی سازكردبوو .لەو دوانیوەڕۆیەدا  37هاوواڵتی
گیانیان لەدەستدا 23 ،كەسیان منداڵ بوو .بوكەكەش لەبەرئەوەی پارچەی
بەركەوتبوو لەنەخۆشخانە خەوێرنا.
بەپێی راپۆرتی چاودێری مافەكانی مرۆڤ ،قوربانییە مەدەنیەكان بەهۆی
هێرشەكانی ئەمەریكاو هێزەكانی ناتۆ لەساڵی 2006ەوە بۆ  2007نزیكەی
سێ هێندە زیادیكردوە .لەڕاپۆرتێكی نەتەوە یەكگرتوەكاندا هاتووە ،لەساڵی
2008دا دوو هەزار هاوواڵتی مەدەنی لەملمالنێكانی ئەفغانستاندا كوژراون،
لەچاو قوربانیانی ساڵی پێشودا بە  40%زیادیكردوە.
لەم ساتەوەختەدا تاڵیبان و سەردەستە میلیشیا ئوسوڵگەراكان 70%ی
ئەفغانستانیان كۆنرتۆڵكردەوەو بەرهەمهێنانی ماددەی هۆشبەریش لەهەموو
سەردەمێك ئاستی بەرزترە .رەوشی ئەمنی لەهەموو شوێنێك خراپرت بووە،
دەبینین جارێكی تر هیوا كاڵو كرچەكامنان بۆ ئاشتیو دیموكراسییەكی
راستەقینە بەرەو نەمان دەچن .سەرەڕای بوونی چەندین هێز لەزیاد لە 40
واڵتەوە لە ئەفغانستاندا ،بەاڵم تاڵیبانو ئەلقاعیدە رۆژ بەڕۆژ لەبەهێزبووندان.
لەسەرەتای ساڵی 2009دا ،حامید كارزای ،مەال عومەری سەركردەی تاڵیبانی
دڵنیاكردەوە لەوەی ئەگەر بۆ گفتوگۆكردن لەگەڵ حكومەتدا بێتە پێشەوە،
ئەوا ئاسایشی ژیانی بۆ زامن دەكرێت .وەاڵمی مەال عومەر سادەو ساكار
بوو« :سوپاست دەكەین ،پێویستامن بەئاسایشی تۆ نییە ،ئێمە لە ئەفغانستان
ئەوپەڕی هەست بەئاسایش دەكەین».
لەئێستادا ب��اراك ئۆباما جێگەی س��ەرۆك ج��ۆرج بۆشی گرتوەتەوە،
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ئەمیش پێدەچێت شوێنكەوتەی هەمان ئەو سیاسەتە شكستخواردوانە بێت،
تەنانەت دەشێت بەرفراوانرتیشیان بكات ،وێڕای ئەوەی ئەو دەرئەنجامە
تێكشكێنەرانەشیان لێكەوتۆتەوە .ئۆباما بەڵێنی ناردنی  30هەزار سەربازی
دیكەیدا بۆ ئەفغانستان ،ئێمەش چاوەڕێی بوونە قوربانی زیاتری هاوواڵتیامنان
كرد ،هاوكات لەگەڵ زیادبوونی رقو كینەو ناڕەزایی گەل دژی ئەو داگیركارییە
دڕندانە.
لە  30ساڵی رابردودا هەموو جۆرە زەبروزەنگێك لە ئەفغانستان بەناوی
سۆشیالیزم ،ئایین ،سەربەستی ،دیموكراسیو ئازادكردنەوە ئەنجامدراون.
لەئێستاشدا ئەم كردەوانە بەجەنگی بەناو دژە تیرۆرەوە پاساوی بۆ دەهێرنێتەوە.
لەجیهاندا جۆرەها شێوازی تیرۆر هەیە .پێشرت دەربارەی تیرۆری دژی
ژنانو تیرۆری هەژاری لەواڵتەكەمدا شتم نوسیوە ،بەاڵم ئەوانەی هەواڵو
دەنگوباس لەمیدیا ناسەربەخۆكانەوە وەردەگرن ،رەنگە درك بەوە نەكەن
هێرشی هاوپەیامنەكان بۆ سەر ئامانجەكانی ئەلقاعیدەو تاڵیبان ،لەهەمانكاتدا
دەبێتە هۆی كوشنتو كەلەپاچەكردنو تۆقاندنی ئەفغانییە بێتاوانەكانیش.
هەموو رۆژێكی ژیامنان لەترسی جەنگێكی بێكۆتادا دەگوزەرێنین.
مەرگ زۆر بەئاسانی و بەچەندین شێوازی جیاواز لە ئەفغانستانی
«رزگاركراو»دا ،یەخەمان پێدەگرێت .هەروەك پێشرت نوسیومە ،لەم سااڵنەی
دواییدا ژمارەیەكی بێئەندازە ئەفغانی بەهۆی ئەو سیستمەی بەردەوام نكۆڵی
لەمافەكانی ژنان دەكات ،گیانیان لەدەستداوە .دوای ئەوەش چەندەها كەسی
بێتاوان لەتەقینەوە خۆكوژییەكانی تاڵیبان و ئەوانی تردا كوژراون .ئەمەش
تیرۆرێكە دژی گەلی ئەفغانستان ،هەڕەشەیەكە دەبێت  24كاژێر لەخەیاڵتدا
بێتو خۆتی لەگەڵ رابهێنیت .هەركات لەماڵ دەچینە دەرەوە بۆ قوتابخانە ،بۆ
بازاڕ ،یاخود بۆ خۆپیشاندانێك نازانین دەگەڕێینەوە یان نا .لە 8ی تەموزی ساڵی
2008دا تەقینەوەیەكی خۆكوژی گەورە لە كابول نزیكەی  200كەسی كوشت.
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منداڵێكی دوو ساڵ دەزانم ،كە دایكی لەدەستداو ماڵێكی دیكەش  5ئەندامی
خێزانەكەیان لەو تەقینەوەیەدا تیاچوون.
جۆری تیرۆری دیكەش هەیە ،كە لەئاسامنەوە دادەبوایەرێت .لەساڵی
2007و 2008دا ئەمریكا زۆر زیاتر لەعێراق بۆمبی بەسەر ئەفغانستاندا
خستەخوارەوە .ئەو موشەكەی لە ویش باغتو ئاهەنگێكی هاوسەرگیری
كردە ئامانج ،منونەیەكە بۆ چەندین رەشەكوژی لەو شێوەیە .بۆ منونە لە 6ی
تەموزی ساڵی 2008دا هێزە سەربازییەكانی ئەمەریكا بۆردومانی ئاهەنگێكی
هاوسەرگیرییان لەپارێزگای نەنگرهار كردو تیایدا بەبوكەكەوە  27كەس بوونە
قوربانی .لەڕووداوێكی جەرگبڕی تردا  27كەسی مەدەنی بە هۆی هێرشێكی
ئاسامنییەوە لەگوندی دورەدەستی نورستان تیاچوون .لەهەردوو ئەم حاڵەتەدا
بەرپرسە سەربازییە ئەمەریكیەكان رەتیانكردەوە ،تەنانەت داوای لێبوردنیش
بكەن .لەحاڵەتی یەكەمیاندا بانگەشەی ئەوەیان دەكرد تەنها «میلیشیایان»
كوشتووە ،لەكاتێكدا لەڕاستیدا ئامادەبووانی ئاهەنگەكەیان كوشت.
لەئەیلولی ساڵی 2008دا لەبۆردومانی هێزەكانی ئەمەریكادا بۆ سەر قەزای
شیندادی سەر بەپارێزگای هیرات ،بەدەیان هاوواڵتی كوژران ،لەسەرەتادا
بەرپرسە ئەمەریكیەكان نكۆڵیان لەڕەشەكوژیەكە كردو دوای چەند مانگێكیش
لەدواخستنی وردەكاری رووداوەكە ژمارەی كوژراوەكانیان بە  30كەس دانا،
بەاڵم سەرچاوەكانی ناوخۆ رایانگەیاند نزیكەی  90هاوواڵتی تیاچوبوون ،ئەم
ژمارەیەش لەالیەن نەتەوە یەكگرتوەكانەوە پشتڕاستكرایەوە و لەڕاپۆرتەكەدا
هاتبوو كە  60كەسیان منداڵ بوون .كاتێكیش لەشاری ئەزیزئاباد سەدان كەس
دژی ئەو بۆردومانە خۆپیشاندانیان كرد ،لەالیەن هێزەكانی سوپای نیشتامنی
ئەفغانستانەوە تەقەیان بەسەردا كرا.
بەپێی زانیارییەكانی پرۆفیسۆر مارك هیرۆڵد لەزانكۆی نیو هامپشەر،
لەسەرەتای داگیركردنی ئەفغانستانەوە تێكڕاو النی كەم حەوت هەزار هاوواڵتی
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لەالیەن هێزەكانی ئەمەریكاو ناتۆوە كوژراون .لەلێكۆڵینەوەیەكی گرنگدا دكتۆر
هێرۆڵد كۆی گشتی هاوواڵتییە قوربا نییە كانی دۆكیومێنت كردووە ،لەترشینی
یەكەمی ساڵی 2008دا باڵوكرایەوە بەناونیشانی «زێدی مەرگ ،وردەكاری
بۆردومانەكانی ئەمەریكا و سەنگی ژیانی كەسێكی ئەفغانی» .بەگوێرەی
هێرۆڵد ،كە بێگومان خەماڵندنەكەی ژمارەیەكی كەمرتە« ،لەبەرئەوەی ئەو
هەزارەها كەسەی تێدا دانەنابوو ،كە دواتر بە هۆی هێرشەكانی ئەمەریكاو
ناتۆوە مردن ،ئەوانەی لەو رووداوانەدا مردوون ،كە باسیان لێوە نەكرا ،واتە
ئەوانەی بەهۆی نەبوونی پێداویستیە گرنگەكانەوە لەكامپی ئاوارەكاندا گیانیان
لەدەستداو هتد» .ئەم لێكۆڵینەوەیە زۆرینەی ئەو قوربانییە ئەفغانیانەی ،كە
لەهێرشەكانی بەناو «پشتیوانی نزیكی ئاسامنی» ( )CASكوژرانو لەالیەن هێزە
زەمینییەكانی ناتۆوە داواكرابوون .ژمارەی بۆردومانەكانی ( )CASبەشێوەیەكی
بەرچاو بەم رێژەیە زیادیكردوە« ،لەساڵی 2005دا لە  176كەسەوە بۆ 1.770
كەس لە 2006داو  2.929لە 2007دا».
هێرۆڵد كاریگەرییە پێشبینیكراوەكانی ئەم بۆردومانانە بۆ سەر ئەفغانستان
لەچەند دێڕێكدا كورتدەكاتەوەو دەڵێت« ،لەڕاستیدا هێزەكانی ناتۆو ئەمەریكا
لەبری هێزە زەمینییەكانیان پشت بەهێزی ئاسامنی دەبەسنت ،بەم هۆیەشەوە
رێژەیەكی زۆری هاوواڵتیان دەبنە قوربانیو لەبەرامبەردا هاوواڵتیان پەنا بۆ
بەرگریو بەرەنگاربوونەوە دەبەن .ئەمەش لە ئەفغانستان گرنگی تایبەتی خۆی
هەیەو تێدا كولتوری تۆڵەسەندنەوە لەمێژە بەشوێن ئەمریكیەكانەوەیە .هێرشە
ئاسامنییەكانی ئەمەریكا و ناتۆ دۆست دەكەنە دوژمن».
ئێسپیتگوڵ ،كوڕێكی خەڵكی گوندی كارۆچە ،هەر پێنج ئەندامی خێزانەكەی
لەنێو ئەو  35هاوواڵتییەدا بوون ،كە بە هۆی بۆردومانی هێزەكانی ئەمەریكاوە
لەپارێزگای الغامن لەناوەڕاستی كانونی دووەمی 2009دا كوژران ،بەپەیامنێری
ئەلجەزیرەی راگەیاند« ،داوا لە حامید ك��ارزای دەكەم ئەمەریكیەكان لە
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ئەفغانستان بكاتە دەرەوە ،ئەگینا خۆم بۆمبڕێژ دەكەمو خۆم دەتەقێنمەوە .من
خزمەتی حكومەتم دەكرد ،ئەوەی ئەوان بەرامبەر من ئەنجامیاندا ناڕەوا بوو.
نامانەوێت ئەمەریكیەكان پردو رێگاوبامنان بۆ دروستبكەن ،تەنها دەمانەوێت
واڵتەكەمان بەجێبهێڵن».
هێرۆڵد وەك هاودەمێكی ئاشتی ،لەسەر ئینتەرنێت (پرۆژەی یادەوەری
قوربانیانی ئەفغانی) دامەزراندوە ،تێدا ناوی قوربانییە ئەفغانییەكانی بەهۆی
جەنگەوە ریزكردوە .ئاشتەواییەكی درێژخایەن نایاتە ئاراوە ،ئەگەر ژیانی
ئەفغانییەكان هێندەی ژیانی سەربازە رۆژئاواییەكان بەهای بۆ دانەنرێت.
مەرگی هەر كەسێك تراژیدیایەكە ،بەاڵم زۆربەی جار قوربانییە ئەفغانییەكانی
دەستی ئەم جەنگە لەمیدیاكاندا تەنها بە «زیان پێگەیاندنی مەدەنی» ناوزەد
دەكرێن ،چونكە «بەهەڵە» دەكوژرێن .لەوكاتەی بەگەشتێك لە والیەتە
یەكگرتوەكان بووم چاوم بە مارك هێرۆڵد كەوتو ئەو دەرفەتەم بۆ رەخسا
لەناخی دڵەوەو لەجیاتی گەلی ئەفغانی سوپاسی لێبكەم لەبەرامبەر ئەو كارە
بێهاوتایەی ئەنجامی دابوو بۆ دۆكیومێنتكردنو بەنەمری هێشتنەوەی ئەو
هاوواڵتییە بێتاوانانەی بە هۆی هێرشەكانی ئەمەریكاو ناتۆوە لەحەوت ساڵی
رابردودا كوژرابوون.
هاوكات لەگەڵ ئەو تیرۆرو تۆقاندنەی لەئاسامنەوە دادەبارێت ،لەسەر
زەویش تیرۆر هەیە .كێڵگەو قەراغ جادەكانی ئەفغانستان هێشتا لێوان لێون لەو
مینە نەتەقاوانەی لەسەردەمی داگیركاریی سۆڤیەتدا چێرنان ،هاوشێوەی ئەو
مینەی قاچێكی باوكمی پەڕاند .لە ئەفغانستان  10ملیۆن كێڵگەی مین هەیە،
ئەمەش وایكردوە بەیەكەم واڵتی مینڕێژكراو دابرنێت لەجیهاندا كە زۆرترین
ژمارەی مینی تێدابێت .ئەم جەنگەی دوایش چەند پێكهاتەیەكی دیكەی بۆ ئەم
زەمینە كوشندەیە زیادكردوە لەجۆری بۆمبی هێشووییو پاشاموەی یۆرانیۆمی
بەتاڵكراوە*.
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ئەو بۆمبە هێشووییە دژە كەسیانەی لەداگیركارییەكەدا لەدژی تاڵیبان
بەكارهێرنان ،كاتێك بەنەتەقاوەیی لەشەقامەكانو كێڵگەكاندا دەكەون
لەیارییەكی بچوكی زەرد دەچن .چەندین منداڵ بەو هۆیەوە دەستو قاچو
چاویان لەدەستداوە ،لەبەرئەوە لەساڵی 2002دا خاچی سور هۆشیارییدایە
مندااڵنی ئەفغانی یاری بەو تەقەمەنیانە نەكەن .لەئایاری ساڵی 2008دا
زیاد لە  100واڵت گەیشتنە رێككەوتنێك بۆ قەدەغەكردنی بۆمبی هێشویی،
بەاڵم نەتەوە یەكگرتوەكان تا ئەم كاتەش ئیمزاكردنی ئەو رێككەوتنامەیە
رەتدەكاتەوە .ئەگەر بەردەوام بن لەبەكارهێنانی ئەم بۆمبە بێبەزەییە كوشندانە،
ئەوا ئەم كارەیان لەئەنجامدانی تاوانی جەنگ كەمرت نییە.
مەترسیەكی ش���اراوەی تر لەتیشكە نەبیرناوەكانی پارچەی ق��اوغو
قاوانی یۆرانیۆمە بەتاڵكراوەكاندایە .یۆرانیۆمی بەتاڵكراوە زۆر ژەهراویە،
كانزایەكی ئێجگار زۆر پەستێرناوەو لەبۆمبی «سەنگەر هەڵتەكێن»و موشەكە
بەربەستبڕەكانی ئەمەریكاو ناتۆدا بەكاردەهێرنێن .بەكارهێنانی چەكەكانی
یۆرانیۆمی بەتاڵكراوە تەنها زیانی بەمندااڵن نەگەیاندوە ،بەڵكو بووەتە مایەی
پیسكردنو ژەهراویكردنی رووەكەكانو لەناوبردنی ئاژەاڵنی واڵتە دەستكورت
و وێرانەكەمان .ژمارەیەكی زۆری پسپۆڕانی تەندروستی لەئەفغانستانو
چاودێرە نێودەوڵەتیەكانیش تێبینی زیادبوونی رێژەی شێواوییان لەمنداڵی تازە
لەدایكبوودا كردوە ،شایانی باسە ئەوە ئەنجامی كاریگەری راستەوخۆی ئەو
هەزارەها بۆمبانەیە كە بەسەر ئەفغانستاندا فڕێدراونەتە خوارەوە.
باشە كەی ئەم توندوتیژیانە كۆتاییان دێت .چەند هاوواڵتی ،بوكو زاوا،
ژنو منداڵی تر دەبێت بكوژرێن؟ حوزەیرانی  2007باڵیۆزی تازەی شانشینی
یەكگرتو لە ئەفغانستان رایگەیاند« ،ئەم پرۆسەیە پێشبڕكێیەكی راكردنی
كورتی  3ساڵە نییە ،بەڵكو ماراسۆنێكی  30ساڵەیە ،دەبێت لێكدانەوە و
بیركردنەوەمان بۆ دەیان ساڵ هەبێت» .تاكە هۆكاری درێژەكێشانی ئەم جەنگە
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بۆ دەیان ساڵ رەنگە ئەوە بێت ،كە مەبەستی سەرەكی والیەتە یەكگرتوەكانو
هاوپەیامنەكانی دامەزراندنی بنكەی هەمیشەیی بێت بۆ خزمەتكردنی مەرامە
سرتاتیژییەكانیان .بەالی گەلی ئێمەوە ،نەتوانینی والیەتە یەكگرتوەكان بەو
هەموو هێزە سەربازیی ،تەكنەلۆژیاو دەسەاڵتەوە بۆ روخاندنی ئەم گروپە
دواكەوتووە بچوكانە ،وەك گاڵتەجاڕییەك وایە .ئەم جەنگە لەیاری مشكو
پشیلە دەچێت ،تا پاساوی مانەوەی هێزەكانی لە ئەفغانستان بەدەستەوە بێت.
لەڕاستیدا ئەم جەنگی بەناو دژە تیرۆرە ،رێسایەكی ئەوپەڕی فریودەرە.
تەواوی جیهان ئەمەی بینی كاتێك جۆرج بۆش و هاوكارەكانی درۆی شاخداریان
هەڵدەبەست بۆ پاساوهێنانەوەی پەالماردانی عێراق ،بەاڵم مەبەستیان
دەستگرتن بوو بەسەر سەروەتو سامانی عێراقدا ،ئەویش لە سامانی نەوتدا
خۆی دەبینییەوە .جەنگەكە سەدان هەزار ك��وژراوی عێراقی لێكەوتەوەو
ملیۆنەها كەسیشی ئ��اوارەو دەرب��ەدەر كرد .لەسەرو ئەوانەشەوە هەموو
كەسێك دەزانێت ئەو جەنگە بووە مایەی بەهێزكردنی كاریگەری هەرێمیی
رژێمی ئاینزای ئێران ،لەكاتێكدا سەركردەكانی ئەوانیش ،هەمان دیدوبۆچونی
تاڵیبانیان هەیە .لەوەش برتازێت والیەتە یەكگرتوەكان ،زەمینەیەكی بەپیتی
دیكەی سازاندوە بۆ تیرۆریستان.
تیۆری پشت «جەنگی سەر تیرۆر» ئەوەیە ئەمەریكا ب��ەدور دەكات
لەوجۆرە تیرۆریستانەی هێرشە دڵتەزێنەكانی 11ی سێپتێمبەریان ئەنجامدا،
بەاڵم ئەوەی روودەدات ئەوە ناگەیەنێت.
لەگەڵ كەمبوونەوەی ئاسایشی ناو دانیشتوانی ئەفغانیو عێراقی لەم
سااڵنەی دوایدا ،ئاسایشی جیهانی رۆژئاواش تا دێت كەمرتو كەمرت دەبێتەوە،
لەبەر ئەم جۆرە سیاسەتكردنە .تا دێت ژمارەیەكی زیاتری ئەفغانییەكان
بێهیوا دەبن لەوەی هێزە بیانییەكان هیچ سودێكیان پێبگەیەنن .لەحوزەیرانی
ساڵی 2008دا راپرسییەك لەالیەن «ئەنجومەنی نێودەوڵەتی بۆ ئاسایشو
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گەشەپێدان» ئەنجامدراو تێدا دەرك��ەوت ،لەكۆی  10كەسی ئەفغانی 6
كەسیان داوای رۆیشتنی هێزەكانیان دەكرد .راپرسییەكە بەناونیشانی« ،عێراق:
دڵە توڕەكانو مێشكە توڕەكان» هەمان دەرئەنجامی دەرخستبوو دەربارەی
«جەنگی سەر تیرۆر» لە سۆماڵو هەردو واڵتی عێراقو ئەفغانستان .ئەم
راپرسییە رەنگدانەوەی گۆڕانكارییەكی گەورەیە لەدیدوبۆچوندا دەربارەی هێزە
بیانییەكان لەسااڵنی رابردوداو شكستی سیاسەتی ئەمەریكاش دەردەخات بۆ
«بردنەوەی دڵەكانو مێشكەكان».
دروست نییە بوترێت جەنگی عێراق «جەنگێكی خراپە»و ئەفغانستانیش
«جەنگێكی باشە» وەك هەندێك كەس ئەم بابەتە دەوروژێنن .ئەم جەنگە
كە بەسەركردایەتی ئەمەریكایە ،ئەفغانستانی لەناو تاوەكەوە دەرهێناوە بۆ
سەر ئاگرەكە .جارێكی تر ئەمەریكا واڵتەكەم بەكاردەهێنێت بۆ بەرژەوەندییە
سرتاتیژییەكانی خۆی .دەیانەوێت بۆ هەتا هەتایە لە ئەفغانستان مبێننەوە تا
بنكە سەربازیەكانیان بهێڵنەوە و بەردەوام ئامادەگییان لەناوچەكەدا هەبێت.
ناوجەرگەی ئاسیا ناوچەیەكی سرتاتیژی زۆر گرنگە و ئەمەریكاش دەیەوێت
بوونێكی سەربازی هەمیشەیی هەبێت لەناوچەكەدا تا بەتایبەتی دەسەاڵتی
واڵتی چین كەمبكاتەوە .ئەو زلهێزە وەك بەشێك لەیارییەكی گەورەی شەترەنج
واڵتەكەمانی داگیركردوەو بۆ مەرامی خۆی بەكاریدەهێنێت .پێیان باشە
رەوشەكە بەناجێگیری مبێنێتەوە تا بتوانن بۆ كاتێكی دیارینەكراو مبێننەوە.
هەروەها ناوجەرگەی ئاسیا لە سامانی نەوت و غازی رسوشتیدا ،ئێجگار
دەوڵەمەندە .یەكێك لەو هۆكارانەی لەپشت مانەوەی ناتۆوەیە لە ئەفغانستاندا،
بۆ زامنكردنی ئەوەیە رۆژئاوا زیاتر دەستی بەم سەروەتو سامانانە بگات .بۆ
منونە لەم دواییەدا راگەیەندرا بۆڕییەكی گواستنەوە لەدەریای كاسپیانەوە بەناو
توركامنستان ،ئەفغانستان ،پاشانیش بەناو پاكستان و هندستاندا رادەكێرشێت.
رۆژئاوا نایەوێت ئەم سامانانە بەناو ئێران ،یاخود روسیادا بڕوات.
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ئەفغانستان چەندین جۆری تری سامانی رسوشتی دەستلێنەدراوی هەیە.
بۆ منونە لەڕۆژهەاڵتی ئەفغانستاندا توێژاڵی بێشوماری مسو كانزاكانی تر
هەن .لەباكوردا غازی رسوشتیو ئاسن هەیە .لەم دواییەدا واڵتی چین بایی
بلیۆنەها دۆالری گرێبەست ئەنجامدا بۆ دەرهێنانی مس لەواڵتەكەماندا كە
بە  88بلیۆن دۆالر مەزەندە دەكرێت .بەهۆی ئەو حكومەتەی لەئێستادا
دەسەاڵتی بەدەستە ،كە گەندەڵرتین حكومەتە لەمێژووی ئەفغانستاندا ،ئەم
سامانانە بەتااڵن دەبرێنو پارەكەشی دەچێتە گیرفانی چەند كەسێكەوە.
ئەگەر مبانتوانیایە بەبێ دەستێوەردانی دەرەكی حكومەتێكی دیموكراتی
راستەقینە پێكبهێنین ،ئەوا كانگای ئەم وزەو سامانانە بۆ سودی هەموو گەلی
ئەفغانی دەهێرنایە بەرهەم .ئەگەر سیستمەكە گەندەڵكار نەبوایەو مبانتوانیایە
كۆنرتۆڵی سامانەكامنان بكەین ،ئەوا واڵتەكەمان دەیتوانی لەسەر هەردوو
پێی خۆی رابوەستێت .ئەو بارودۆخە كارەساتبارەی ئەمڕۆ لە ئافریكادا هەیە
پیشانیدەدات ،كە واڵت چی بەسەر دێت كاتێك سەروەتو سامانەكەی لەالیەن
واڵتە زلهێزەكانەوە بەتااڵن دەبرێت .بۆ منونە كۆماری سیرالیۆن لە ئافریكا
گەورەترین یەدەگی ئەڵامسی هەیە لەجیهاندا ،بەاڵم یەكێكە لەهەژارترین
واڵتی جیهان.
گەالنی زۆرێ��ك لەواڵتانی دیكەش بەهۆی سیاسەتە چەوتەكانەوە
چەرمەسەرییان چەشتوە ،ئەمریكاش تاكە حكومەت نییە ،كە پاساوی كارو
كردەوەی شەڕانگێزی گرتبێتەبەر دژی واڵتانی تر بەبیانوی «بەرەنگاربونەوەی
تیرۆریزم» .زمانو تاكتیكی «جەنگی دژە تیرۆر» لەسەرانسەری جیهاندا
لەالیەن حكومەتە سەركوتكارەكانەوە بەكارهێرناوە وەك پاساوێك بۆ
سیاسەتە دەستدرێژكارەكانیان و گرتنەبەری رێوشوێنی توند بەرامبەر
ئازادییە مەدەنییەكان .واڵتی چین ئەو تاكتیكەی بەكارهێنا بۆ رەوایەتیدان
بەكردەوەكانی لە تبتو گرتنەبەری رێوشوێنە توندەكان دژی نەتەوە كەمینەكان
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لەپارێزگا دورەدەستەكانیدا ،هەروەها ئەو كاولكارییەی روسیا بەسەر گەلی
شیشانی هێنا بەپاساوی جەنگی دژە تیرۆر هەمان پرۆسە بوو .ساڵی 2006
ئیرسائیل بۆردومانی لوبنانی كردو زیاتر لەهەزار هاوواڵتی كوشت ،هەروەها
ئەو داگیركاریو رەشەكوژییە دەیان ساڵەی ئیرسائیل بەرامبەر فەلەستینییەكان
لەئێستادا بەناوی «بەرەنگاربونەوەی تیرۆریزم»ەوە ئەنجام دەدرێت.
لەم سەردەمەدا «جەنگی دژە تیرۆر» وەك پاساوێك بەكاردەهێرنێت بۆ
هەاڵیسانی جەنگو داگیركاری .لەڕابردوشدا ژمارەیەكی زۆر لەحكومەتە
دیموكراتەكان روخێرنانو دیكاتۆریەت لەژێر ن��اوی «بەرەنگاربونەوەی
شیوعیەت»جێگەی گرتنەوە ،ب��ەاڵم ئەمڕۆ بەزمانی «بەرەنگاربونەوەی
تیرۆریزم» ئەو كارە جێبەجێدەكرێت .ئەیلولی ساڵی  )CIA( 1973بەناوی
«بەرەنگاربونەوەی شیوعیەت» حكومەتە هەڵبژێردراوەكەی سەلڤادۆر
ئالندەی واڵتی شیلی روخاندو لەبەرامبەردا ئویوستۆ پینۆشێت-ی دیكاتۆری
فاشی لەجێگەی دانا .لەژێر فەرمانی كۆشكی سپی ،ئویوستۆ پینۆشێت كوژراو
بەدەیان هەزار خەڵكی دیموكراتخوازو خوێندكاری بێتاوان رەشبگیركرانو
ئەشكەنجەدرانو كوژران ،لەئێستاشدا ئەو رۆژە وەك 11ی سێپتێمبەری یەكەم
یاد دەكرێتەوە.
لەفیلمی دۆكیومێنتاری «جەنگی سەر دیموكراسی» كە لەالیەن دەرهێنەری
فیلمو رۆژنامەنوس جۆن فیلگەرەوە بەرهەمهێرناوە ،چاوەكامنان بەڕووی
چەند زەبروزەنگێكی دیكەی واڵتانی جیهان دەكاتەوە ،كە لەالیەن والیەتە
یەكگرتوەكانەوە رێوشوێنی بۆ دانراوەو پاڵپشتی لێكراوە.
رووداوەكانی دیكەی ئەم دواییانەی جیهان دەیسەملێنن ،كە «هەناردەكردنی
دیموكراسی» تەنها كەڵەكچێتییە لەپشت سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكادا.
ساڵی  2002ئیدارەكەی جۆرج بۆش پاڵپشتی لەكودەتایەكی شكستخوارد و
كرد ،دژی حكومەتە هەڵبژێردراوەكەی ڤەنزوێال .ساڵی  2004فەرەنسا (لەتەك
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ویالیەتە یەكگرتوەكان و كەنەدا) حكومەتی دیموكراتی واڵتی هایتی روخاند.
لەهەمانكاتدا هەندێك لەهاوپەیامنە نزیكەكانی ئەمەریكا بەدەر لەدیموكرات
هەموو شتێكی دیكەن .بۆ منونە لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا دو پایەی سەرەكی
بۆ دەسەاڵتی ئەمەریكا لەناوچەكەدا ،بریتین لەحكومەتی دیكتاتۆری میرسو
رژێمی پاشایەتی ئوسوڵگەرای سعودیە .كاتێك شیكاری ئەم مەسەلەیە دەكەین،
نابێت سەرمان بسوڕمێت ،كە دەبینین والیەتە یەكگرتوەكان پاڵپشتی كەسە دژە
دیموكراتیەكان لەپۆستەكانی دەسەاڵتدا دەكات لە ئەفغانستاندا.
پۆشینی دەمامكی دیموكراسی لەالیەن تاوانكارانی جەنگەوەو دانیشتنیان
لەپەرلەمانی واڵتەكەماندا ئێجگار خراپە ،چونكە سەربەسنت بۆ دەركردنی
پرۆژەیاسای لێبوردنی گشتی بۆ زامنكردنی ئەوەی ،هەرگیز نەبرێنە پێش
دادگا لەبەرامبەر تاوانەكانی رابردویان ،بەاڵم ئەوی زیاتر وەك كارێكی قێزەون
دەكەوێتەوە ئەوەیە ،كە بە هۆی بێدەنگی حكومەتەكانی رۆژئاواوە تاوانكارەكان
توانیویانە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی حەسانە بۆ خۆیان مسۆگەربكەن .دەبوایە
زۆر لەمەوبەر هەموویان بۆدادگایی كردنیان لە «دادگای جیهان» ،راپێچی هاگ
بكرانایە .لەجیهانێكی دادپەروەرانەدا ئەو تاوانكارانە تەواوی ژیانیان لەودیو
دیواری بەندیخانەكانەوە بەسەردەبرد .لەواڵتانی تردا راپێچكردنی تاوانكاران بۆ
بەردەم دادگا بابەتێكی گرنگە ،بەاڵم لە ئەفغانستاندا بابەتێكی سەرەكییە .ئەگەر
لەكۆتاییەكەیدا ئەم كەسانە یاسایان بەسەردا جێبەجێبكرێت ،ئەوا هەموو شتێك
روو لەباشی دەكات .خەڵكی واڵتەكەمان دەربارەی ئەم بابەتە هێندە توندن،
بەئاستێك كە نایانەوێت تاوانكارەكان تەنها بەسزای یاسایی خۆیان بگەن ،بەڵكو
دەیانەوێت ئێسقانەكانیشیان وردوخاش بكرێن .گەل دەیەوێت ئەم كەسانە،
تەنانەت لەدوای كوشتنیشیان باجی تاوانەكانیان بدەن.
دەزانم لەهەندێك بەشی دیكەی جیهاندا بە والیەتە یەكگرتوەكانیشەوە
هەوڵو كۆشش لەئارادایە بۆ خستنەپاڵی تاوانی جەنگ دژی جۆرج بۆشو دیك
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چینیو ئەندامە سەرەكیەكانی دیكەی ئەو ئیدارەیە .لەكۆتاییدا هیواخوازم
گەلی ئەمریكی ،بتوانن سەركردەكانیان بخەنە ژێر باری بەرپرسیارێتیەوە.
لە ئەفغانستانو لە «جەنگی دژە تیرۆر»دا ،والیەتە یەكگرتوەكان چەند
كەسێكی نابەرچاویان خستوەتە زیندانەوە ،كە تەنها بۆ فریودانی خەڵكییە.
پێویستە كەسە گەورەكانو سەری مارەكان بكەنە ئامانجو لەهەموشیان لەپێشرت
بن الدنو جۆرج بۆش.
هەنوكە هێزەكانی ناتۆ و ئەمەریكا دەڵێن مانەوەیان لە ئەفغانستان بۆ
راوەدونانی بن الدنو سەرهەڵدانەوەی تاڵیبانە ،رەنگە گەڕانو پشكنینەكانیشیان
لە كابوڵەوە دەستپێبكەن .وەك وتومە ،ئەم حكومەتە نوێیەی ئەفغانستان تەنها
كۆپیەكی تاڵیبان نییە ،بەڵكو هەندێك كەسایەتی بەرچاوی رژێمەكەی پێشو جارێكی
تر بەكارهێرناونەتەوە ،لەپاكەت نراونەتەوە و لەئێستاشدا دەسەاڵتییان بەدەستە.
هەموو ئەمانە نیشانیدەدەن ،كە ئەمەریكا كەمرت گرنگیداوە بەتێكشكاندنی
تاڵیبان وەك لەگەشەپێدانی «تاڵیبانەكەمان ،تاڵیبانە باشەكە» یاخود هەر
ئوسوڵگەرایەكی «باش»ی دیكە ،كە خزمەتی بەرژەوەندیەكانی خۆیان دەكەن.
ئازاری  ،2008راگەیاندنەكانی ئەفغانستان دەنگوباسێكیان باڵوكردەوە و
لەالیەن دەسەاڵتدارانی ناوخۆشەوە پشتڕاستكرایەوە ،كە هێلیكۆپتەرەكانی
ناتۆ لەناوچەی ئارغەندابی سەر بەپارێزگای زابول سێ كۆنتێنەری گەورەی پڕ
خۆراك ،چەك و تەقەمەنییان بۆ فەرماندەیەكی تاڵیبان فڕێدابووە خوارەوە .ناتۆ
رایگەیاند ئەو كارە بەهەڵە بوو ،بەاڵم لەنێو گەلی ئەفغانیدا ،چەندین پرسیاری
ورووژاند دەربارەی ئەگەری بوونی پەیوەندی نهێنی لەگەڵ تاڵیباندا .خەڵكی
فەرەحیش پەیوەندی هاوشێوەیان لەنێوان فەرماندەكانی تاڵیبانو تیمەكانی
ئاوەدانكردنەوەی ناوچەیی ئەمەریكادا بەدیكردبوو.
لەڕاستیدا لەكانونی یەكەمی ساڵی 2008دا ،بەرپرسە بااڵكانی ئەمەریكا،
پێشنیاری ئ��ەوەی��ان ك��رد ،كە كاتی دانوستان لەگەڵ تاڵیباندا هاتووە.
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لەكۆڕبەندێكی «دام��ەزراوەی كەلەپور» كە لەدەستەیەك بیرمەندی تازە
پارێزكار پێكدێت ،جەنەراڵ دەیڤد پاتریۆس ،ئێستا بەرپرسی ئۆپراسیۆنەكانی
ئەمەریكایە لە ئەفغانستان رایگەیاند« ،ئەگەر كەسانێك هەبن خوازیاری
ئاشتەوایی بن (لەگەڵ حكومەتدا) ،ئەوا ئەوكارە دەبێتە هەنگاوێكی ئەرێنی
لەهەندێك لەو ناوچانەی ،كە بەڕاستی بارودۆخیان لەداتەپین دایە .گرنگرتین
الیەن دڵنیابوونە لەوەی هەرچیەك بەئەنجام بگەیەنرێت ،بە هەماهەنگی
تەواو دەكرێت لەگەڵ پشتیوانی تەواو بۆ حكومەتی ئەفغانستان».
بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرز ،پێشرت شا عەبدوڵاڵی سعودیە
میوانداری كۆبوونەوەیەكی كردبوو بۆ نوێنەرانی تاڵیبانو حكومەتی
ئەفغانستان« ،بوژاندنەوەی پێشبی نییە كان دەربارەی گفتوگۆیەكی رێتێچو».
الی من ناچێتە مێشكەوە ،كە ئەوتاوانكارو ژنكوژانە بەبەشێك بۆ
«دامركاندنەوەی» «ملمالنێی ناو ئەفغانستان» دابرنێن ،لەگەڵ ئەوەدا
ڕاشكاوانە دەڵێم ،كە مەحاڵە جیاوازی نێوان ئەوانە بكرێت بەخۆیان دەڵێن
تاڵیبان ،لەگەڵ ئەوانەی لەمڕۆدا لە كابوڵ هەموو دەسەاڵتێكییان بەدەستە.
دەسەاڵتدارانی كابوڵ وەك كەسانی دیموكرات خۆیان منایشدەكەن ،ئەویش
تەنها بۆ شاردنەوەی ئەو دیدو بۆچونانەی تەرزی بیركردنەوەی تاڵیبانە ،لەبەر
ئەوانیش دوای زیاتر لەهەشت ساڵ دەستێوەردانی ئەمەریكاو ناتۆ ،مافەكانی
ژنان لە ئەفغانستان زامن نەكراون ،نە دادپ��ەروەری و نە دیموكراسیشامن
بەدەستنەهێناوە .وا دەردەكەوێت حكومەتی ئەمەریكا بیەوێت هەموو دەستەو
تاقمە تاوانكارەكانی ئەفغانستان بەوردی ملكەچی فەرمانەكانی بكەنو بەپێی
سیاسەتەكانی ئەمەریكا بجوڵێنەوە ،دەستە ئوسوڵگەراكانی هاوپەیامنێتی
باكوریش سەملاندویانە ،كە ئامادەن بەرژەوەندییە نیشتامنییەكانی ئەفغانستان
بكەنە قوربانی پارە ،حەز و ئارەزویان بۆ دەسەاڵت.
لەمڕۆدا سەراپای حكومەتەكەی كارزای بەبێ وەرگرتنی كۆمەكی دارایی
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لە والیەتە یەكگرتوەكانو هاوپەیامنەكانی ناتوانێت بەڕێوەبچێت .بۆ منونە
لەئێستادا سوپای نیشتامنی ئەفغانی سوپایەكی نیشتامنی نییە  .سوپایەكی
خۆبەخشیش نییە  ،سەربازەكانی موچەیان پێدەدرێتو بەداخەوە زۆربەی
هێزەكان لەالیەن سەردەستەی میلیشیاو فەرماندە جۆراوجۆرەكانی
هاوپەیامنێتی باكورەوە دەستیان بەسەردا گیراوە.
بێگومان لەڕەوشێكی لەم چەشنەدا واڵتەكەمان ناتوانێت لەسەر پێی
خۆی بوەستێت ،بەڵكو دەبێت هەر پشت بەهێزە بیانییەكان ببەستێت،
ئەمەش سیاسەتی حكومەتی ئەمەریكایە ،كە واڵتەكەمانی بەم دەردە بردوە.
ئەگەر هەلومەرجەكە بەمشێوەیە بەردەوامی هەبێت ،لەو بڕوایەدام هێزە
دەرەكییەكان ،دەتوانن لەسەر ئاستی نەتەوە واڵتەكەمان بەرەو دابەشكردن
ببەن .لەم سااڵنەی دواییدا توانیویانە لەكۆمەڵگەی ئەفغانیدا جیاوازییە
ئایینیو رەچەڵەكییەكان قووڵرتبكەنەوەو ملمالنێیەكیان دروستكردوە كە نەك
تەنها كارەساتێكە بۆ واڵتەكەمان ،بەڵكو هەڕەشەیەكە بۆ تێكدانی سەقامگیری
تەواوی هەرێمەكە .لەئێستادا هەندێك سیاسەمتەدار بەتایبەتی لەتیف پێدرام
وەك چارەسەرێك بۆ بەڕێوەبردنی ئەفغانستان باسی فیدراڵیزم دەكەن،
بەاڵم لەواڵتێكی پڕ شەڕوشۆڕی وەك ئەفغانستاندا فیدراڵیزم لە كەرتو
پەرتكردنی واڵت بەوالوە ،هیچ دەرەنجامێكی دیكەی نابێت ،بەچەشنێك كە
تێدا سەردەستەی میلیشیاكان فەرمانڕەوایی پارچە بەش بەشبووەكانی واڵتی
تێدادەكەن .ئەوەش زۆر ئازاربەخشە كاتێك دەبینین لەدەروەی ئەفغانستان،
پێدرام چەند خەاڵتێكی مافەكانی مرۆڤی پێبەخرشاوە لەبەرابەر ئایدۆلۆژیا
مەترسیدارەكەی .وەك هاوواڵتی ئەفغانی پێویستە لەسەرمان دژی پارچە
پارچەكردنی یەكێتی نیشتامنەكەمان بوەستینەوە .نامانەوێت ئەفغانستامنان
لەدەستبدەین.
لەهەمانكاتدا باس لەوە دەكرێت لەساڵی 2001ەوە 15 ،بلیۆن دۆالر
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هەڵڕژاوەتە ناو ئەفغانستانەوە بۆهاوكاری راستەوخۆ و رێكخراوە ناحكومیە
ساختەكارەكان .لەجیاتی یارمەتیدامنان پێی ،ئەم بلیۆنەها دۆالرە بەدەر لە
گەندەڵیو خەمو خەفەت بەوالوە هیچی تری لێسەوز نەبووە.
راپۆرتی گەندەڵی نێودەوڵەتی ساڵی  ،2008لەالیەن رێكخراوی شەفافیەتی
نێودەوڵەتیەوە باڵوكرایەوە ،لەلیستێكی  180واڵتیدا ئەفغانستانی بە  172هەمین
واڵتی گەندەڵ پلەبەندكردوە .لەكۆی  10خاڵ ئەفغانستان  1.8خاڵی پێبەخرشاوە،
ئەمەش رەنگدانەوەی ئەو راستیەیە ،كە رێژەی گەندەڵی لەسەردەمی دوای
تاڵیباندا زیاتر پەرەیسەندوە .بەگوێرەی نەتەوە یەكگرتوەكان« ،هەموو ساڵێك
لە ئەفغانستان  250-100ملیۆن دۆالر لەبەرتیل پێداندا دەخورێت ،ئەمەش
دەكاتە نیوەی بودجەی واڵت لەساڵی 2006دا».
بەگوێرەی بابەتێكی رۆژنامەی سەندەی تەلگراف لە 29ی كانونی دووەمی
ساڵی 2007دا« ،كاربەدەستانی بەرگری لە والیەتە یەكگرتوەكانو بەریتانیا
وایان خەماڵندوە ،زیاتر لەنیوەی ئەو هاوكارییانەی پێشكەش بە ئەفغانستان
دەكرێت ،ناگاتە دەس��ت خەڵكی شیاو .بەرپرسێكی پنتاگۆن رایگەیاند
هەزارەها ئۆتۆمبێلو بارهەڵگر دابینكراوە ،تا لەالیەن پۆلیسی ئەفغانستانەوە
بەكاربهێرنێن ،بەاڵم فرۆرشاون».
دەردی گەندەڵییو كەلێنی سەركردایەتیكردن لە كابوڵ یەكیانگرتوەو
ئەفغانستانیان كردوەتە زەویەكی بەپیت بۆ بازرگانیكردن بەماددە سڕكەرەكانەوە.
هەڵكەوتی ئەفغانستان وەهایە توانای كشتوكاڵكردنی هەیە بۆ دابینكردنی
خۆراكی هاوواڵتیەكانی ،بەاڵم زۆرینەی زەوییە كشتوكاڵیەكان بەڕووەكی
خەشخاش چێرناون ،ئەویش لەبەرئەوەی رووەكێكە بەنەخت دەفرۆرشێتو
هەناردە دەكرێت( .فەندی سكەی نێودەوڵەتی) دەڵێت لەساڵی 2001ەوە
رێژەی بەرهەمهێنانی ئەپیوم بەڕێژەی زیاتر لەسەدا چوار هەزار بەرزبوەتەوە.
لەم سەردەمەدا لەكۆی گشتی دابینكردنی ئەپیوم (ئەو ماددە خاوەی هیرۆینی
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لێدروست دەكرێت) بەڕێژەی  93%ئەفغانستان بەرهەمیدەهێنێت ،لەساڵی
2008دا تێكڕا بە  8.200تەن خەمڵێرناوە .گەشەسەندنی بەرهەمهێنانی
ئەپیوم ،بووەتە مایەی دەوڵەندكردنی بازرگانانی ئەو ماددەیەو سەردەستەی
میلیشیاكان ،بەاڵم ژیانی كەسانی ئاسایی ئەفغانی دژوارتر بووە .كاتێك جوتیارێك
نەتوانێت بەرهەمی ئەو رووەكە سڕكەرانەی هەبێت ،ئەوا لەبەرامبەر دانەوەی
ئەوقەرزەی پێیانداوە ناچاردەكرێن كچەكانیان وەك هاوسەرگیری بفرۆشن
بەسەردەستەی میلیشیاو ئەو سەرگەورانەی مامەڵە بەو ماددەیەوە دەكەن،
جێی باسە ئەو كچانە بە (بوكی ئەپیوم) نارساون .كچانیش وەك رووەكێكی
دیكەی ماددەی سڕكەر بەنەخت مامەڵەیان پێوەدەكرێت .تەشەنەسەندنی
ماددەی هۆشبەر لەواڵتدا ،ئەفغانییەكانی زیاتر توشی كێشەی ئاڵودەبوون
كردوەتەوە .لەئێستاشدا ئەو تاڵیبانەی رۆژێك لەڕۆژان بەشێوەیەكی فەرمی
بەرهەمێنانی رووەكی تلیاكی قەدەغەكردو بەنائیسالمی لەقەڵەمدا ،سود
لە بازرگانی كردنی ئەپیون وەردەگرێت .تەنها لەساڵی 2008دا ئەو پارەیەی
دەستیانكەوت لەو رووەكەی جاران قەدەغەیانكردبوو بە  500ملیۆن دۆالر
مەزەندەكرا ،هەڵبەتە ئەم سەرمایە لەیارمەتیدانی چاالكییە تیرۆریستیەكان و
هێرشە دوژمنكارەكانیاندا بەكاردەهێنن .جارێكی تر سیاسەتە خۆپەرستەكانی
حكومەتی ئەمەریكا خۆیانداوە بەسەر بابەتەكەدا.
ئەپیوم خەاڵتی جەنگی س��اردە بۆ ئەفغانستان .ه��اوك��ات لەگەڵ
پشتیوانیكردنی موجاهیدین لەسەردەمی وەستانەوە دژی روسەكان ،دەزگای
( )CIAدەستیكرد بەبرەوپێدانی چاندنی رووەك��ی خاشخاش لەناوچەی
سنورییەكانی ئەفغانستانو پاكستان .دەنگۆی ئەوە باڵوبووەوە ،كە لەساڵی
1981دا سەرۆك ریگان بەرنامەیەكی نهێنی پەسەندكرد بۆ الوازكردنی شەڕكردنی
سەربازە سۆڤیەتیەكان لە ئەفغانستان لەڕێی ئاڵودەكردنیان بەماددە هۆشبەرە
نایاساییەكانەوە .دەنگوباسی ئەوە هەیە كارمەندانی ( )CIAبەشێوەیەكی
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راستەوخۆ بەشداربوون لەبازرگانیكردن بەماددەی هیرۆینەوە و چەندەها
بەڵگە هەیە ،كە ( )CIAهاوكاری ئەو موجاهیدینە یاخیبووانەی كردووە ،كە
بازرگانییان بەماددەی هۆشبەرەوە كردوەو لەبەرامبەر ناردنی چەكو تەقەمەنی
بۆیان ،ئەوانیش هەر بەهەمان رێگەدا ،ئەپیومیان بۆ ن��اردون .دەوترێت
گوڵەبدین حیكەمتیار ،یەكێكە لەگەورەترین بازرگانانی ماددەی هۆشبەر
لەناوچەكەدا ،ئەو تۆڕە بەكاردەهێنێت كە پێشرت ( )CIAبۆ بازرگانیكردن بەو
ماددانەوە داینابوو بۆ فەندكردنی ئەو یاخیبوونەی ئێستا لەئارادایە .ساڵی
 ،2006پەروێز موشەرەف سەرۆكی ئەوكاتی پاكستان ئاماژەی بۆ ئەوە كرد،
حیكمەتیار دەسەاڵتو ئەو پارەیەی لەماددەی هۆشبەرەوە دەستیدەكەوت،
بەكاریدەهێنا بۆ پاراستنی ئوسامە بن الدنی دوژمنی سەرسەختی ئەمریكا.
ل���ەوەش ب��گ��وزەرێ��ت ل��ەم س��ااڵن��ەی دوای��ی��دا ،ئەفغانستان بووەتە
بەرهەمهێنەرێكی سەرەكی حەشیش .حكومەت بەشانازییەوە رایگەیاندووە كە
هەندێك پارێزگا هەن ئەو جۆرە رووەكەی تلیاكیان تێدا نییە ،بەاڵم هەرگیز
باس لەو راستییە ناكەن ،كە بەرهەمهێنەرەكان بایانداوەتە سەر رووەكێك،
كە ماریهوانەو حەشیشی لێدەردەهێرنێت .بۆ منونە سەردەستەی میلیشیای
پێشوو ،ئوستاز عەتا موحەمەد ،پارێزگاری پارێزگای بەڵخ ستایشكرا بەرامبەر
نەهێشتنی رووەكەكانی ئەپیوم و بەڵێنی خەاڵتی چەندین ملیۆن دۆالری پێدرا
بەناوی برەوپێدانی گەشەپێدان ،بەاڵم زۆر بەنهێنی شاردرایەوە ،كە لەئێستادا
بەڵخ بڕێكی ئێجگار زۆر لەڕوەكێكی دیكەی نایاسایی بەرهەمدەهێنێت ،واتە
ماریهوانە.
هێزی یاریدەدەری ئاسایشی نێودەوڵەتی ناتۆ ،هیچ باكێكی نەبووە بەرامبەر
مەسەلەی ماددە هۆشبەرەكان لە ئەفغانستانو دەڵێت ئەوە ئەركی حكومەتی
ئەفغانستانە بچێت بەدەم ئەو كێشەیەوە .هێزەكانی بەریتانیا ،كە لەپارێزگای
هێڵامند جێگیربوونو ئەو پارێزگایەش دوو لەسەر سێی رووەكی ئەپیومی واڵت
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بەرهەمدەهێنێت ،لەڕێی پەیامی رادیۆییەوە جوتیاران دڵنیادەكاتەوە كە ئەوان
بەهیچ شێوەیەك دەست بۆ كێڵگەكانیان نابەن.
مایكڵ چۆسودۆڤسكی لەسەنتەری توێژینەوەی جیهانگیری سەر
بەڕێكخراوێكی كەنەدی دەڵێت« ،لەجیهاندا لەدوای بازرگانی نەوتو چەكو
تەقەمەنی ،بازرگانیكردن بەماددە هۆشبەرەكانەوە ،بەگەورەترین كااڵی
پەیداكردنی پارە دادەنرێت )TMF(* .مەزەندەی داهاتی نایاسایی ماددەی
هۆشبەری لەجیهاندا لەنێوان  590بلیۆن بۆ  1.5ترلیۆن كردووە لەساڵێكدا ،كە
دەكاتە  -25%ی *( )GDPلەجیهاندا .ئەو بازرگانییە لە ئەفغانستان پشكێكی
گەورەی ئاڵوێری سااڵنەی جیهانی لەماددە سڕكەرەكان بەردەكەوێتو نەتەوە
یەكگرتوەكان بە  500-400بلیۆن دۆالر مەزەندەی كردووە» ،بەاڵم ئەم ژمارەی
دواییان دەریدەخات ،كە بە تەنها جوتیارە ئەفغانییەكان ساڵی یەك بلیۆن
دۆالریان لەبەرهەمهێنانی رووەكی خەشخاشەوە دەستدەكەوێت .بە گوێرەی
چوسودۆڤسكی« ،داهاتی ئەم ماددە قاچاخە پڕ قازانجە بلیۆنەها دۆالرییە
لەبانكەكانی رۆژئاوادا مۆڵ دەكرێن .نزیكەی سەرجەمی داهاتەكە دەچێتە سەر
بەرژەوەندیی هاوبەشی سەرمایەدارە تاوانكارەكانی دەرەوەی ئەفغانستان».
ئیدارەكەی حكومەتی كارزای پڕە لەو سەردەستە میلیشیایانەی خەریكی
بازرگانیكردنن ،بەماددەی هۆشبەرەوە .هیالری كلینتۆنی وەزی��ری تازەی
وەزارەتی دەرەوە ،لەكاتی وتارەكەیدا سەبارەت بە ئەفغانستان وتی« ،واڵتی
سڕكەرە»و حكومەت «بێدەسەاڵتەو توانایەكی سنورداری هەیەو بەدەست
گەندەڵییەكی لەڕادەبەدەرەوە دەناڵێنێت».
وەك ئەوەی ئەم خراپەكارییانە بەس نەبێت ،لەكانونی دووەمی ساڵی
2007دا كارزای ،عیزەتواڵ وەسیفی وەك لێپررساوی دژە گەندەڵی ئەفغانستان
دەستنیشانكرد .كێشەی هەڵبژاردنی وەسیفی لەالیەن سەرۆكەوە چییە؟
وەسیفی تۆمەتبارێكی مامەڵەكاری ماددەی هۆشبەرە ،نزیكەی چوار دانە
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ساڵی لەزیندانی والیەتی نیڤادا بەسەربرد ،دوای ئەوەی بەتۆمەتی هەوڵدان
بۆ فرۆشتنی هیرۆین بەئەفسەرێكی پۆلیسی نهێنی دەستگیركرا .ئەویش
هاوڕێیەكی دێرینی خانەوادەی كارزای بوو ،پێشرت پارێزگاری فەرەح بوو،
بەاڵم دوای ئەوەی خەڵكی ناڕەزاییان لەدژی دەرب��ڕی لەپۆستەكەی البرا.
ئێمەی ئەفغانی وتەیەكامن هەیە دەڵێت« ،كارزای كەروێشكێكی دانا تا ئاگای
لەگێزەرەكە بێت!».
كاتێك پیاوێك تۆمەتی م��اددەی هۆشبەری درابێتە پ� َ
�اڵو لێپررساوی
دژەگەندەڵی واڵت بێت ،ئەوا دەبێت هیچ زیادەڕەوییەك لەوتەكامندا نەبێت،
كە دەڵێم ئێستا ئەفغانستان گەندەڵرتین واڵتە لەسەر ئاستی جیهان.
گەلی ئەفغانستان زۆر جوان دەبینێت سەردەستەی میلیشیاكان لەالیەن
هێزەكانی ئەمەریكاو هێزە بیانییەكانی ت��رەوە پشتیوانییان لێدەكرێتو
دەپارێزرێن .ئەگەر بێتو پاڵپشتی ئەمەریكاو ناتۆیان نەبێت ،تەنانەت بۆ
رۆژێكیش ناتوانن بەردەوامی بەئەجێندا فاشیستەكانیان بدەن.
ه��ەروەك لەوتارەكانیشدا ل��ەدەرەوە دوب��ارەم ك��ردوەت��ەوە ،لەئێستادا
كارەساتبارانە گەلی ئەفغانی لەنێوان بەرداشی دو دوژمندایە ،ئەوانیش
تیرۆریستە دژە ئەمەریكیەكانی وەك تاڵیبانن ،لەالیەك لەگەڵ ئەو تیرۆریستانەی
هاوپشتیوانی ئەمەریكان و لەگەڵ هاوپەیامنێتی باكوردا دەسەاڵتیان
گرتۆتەوە دەست .ئەمەش دەرەنجامێك نییە خۆی لێ بەدوربگیرێت .دۆناڵد
رامسفێڵدی وەزیری بەرگری پێشوی ئەمەریكا ،كە زۆر شانازی دەكات بەوەی
لە ئەفغانستان بەدەستیهێناوە ،بڕیاریدا پەیڕەوی «سرتاتیژی سەردەستەی
میلیشیاكان» بكات بە پارەپێدان و چەكپێدانی توندڕەوەكان بۆ كۆنرتۆڵكردنی
هەرێمە جۆراوجۆرەكانی واڵت بەهاوپەیامنی لەگەڵ والیەتە یەكگرتوەكاندا.
تەنانەت سیناتۆر جۆزێف بایدن ،لەئێستادا جێگری سەرۆكی ئەمەریكایە،
پێشبینی روودانی بێامنایی ئەم ماوەیەی كردبوو .وتەكانی لەكتێبی (Decent
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)into Chaosی رەشید-دا بەمشێوەیە باڵوكرابووەوە« :ئەمەریكا جێگەی تاڵیبانی
بەسەردەستەی میلیشیاكان گرتووەتەوە .هێشتا سەردەستەی میلیشیاكان لەسەر
موچەی ئەمەریكان ،بەاڵم ئەم كارە نەبووەتە هۆی دواییهێنانی توندوتیژی.
ئەمەریكا تەنها لەوەدا شكستی نەخواردوە ،كە دەسەاڵتی بەسەریاندا ناشكێت،
بەڵكو خەریكین دەیانكەینە بەشی هەرە گرنگی سرتاتیژییەكامنان».
ئەو دەستكەوتە گەورە چاوەڕواننەكراوەی سەردەستەی میلیشیاكان
لەبازرگانیكردن بەماددە هۆشبەرەكان ،بەرتیل ،دزی ،فزی و پارە هەڵڕشتنی
راستەوخۆ لەالیەن حكومەتی ئەمەریكاوە دەیچننەوە ،لەبواری هێزو سوپای
تایبەتی زەبەالحدا بەكاریدەهێنن .میلیشیاكانی ئەم سەردەستانە رووكاری
«ئاسایشی گرێبەستی تایبەت»یان دراوەتێ .فەرماندەكانیان بەزۆری ئەو كەسە
جەنگاوەرانەن ،كە پێویستە لەچەك دامباڵرێن .وەك باڵوكرابووەوە لەترشینی
یەكەمی ساڵی 2008دا زیاتر لە  20هەزار ئەفغانی داوای مۆڵەتی چەك
هەڵگرتنیان بۆ ئەم «كۆمپانیای دابینكردنی ئاسایش»ە كردبوو .سەردەستەی
میلیشیاكان ئەم هێزانە بەكاردەهێنن بۆ ترساندنی دوژمنەكانیانو تۆقاندنی
هاوواڵتیانی مەدەنی ئەفغانی.
بەگوێرەی تۆڕی هەواڵی پاژوك ئەفگان ،بەڕێوەبەری گشتی لێكۆڵینەی
ت��اوان عەلی شا پاكشیاول لەگەواهیدانی پێش كۆمسیۆنێكی پەرلەماندا
رایگەیاندووە ،كە جاشە بەكرێگیراوەكانو كارمەندە ناوخۆییەكانی دەزگاكانی
ئاسایش لەچاالكییە تاوانكارییەكاندا بەشدارن .وتویەتی ئەو كۆمپانیایانە
خاوەنی  11هەزار چەكداری جۆراو جۆرن 700 ،بارەگاو لقییان لەناوجەرگەی
پایتەختدا هەیە« .زۆربەی كۆمپانیان رێگەمان پێنادەن چاودێری كارەكانیان
بكەین».
جۆرەها فەرماندەی سەر بەهاوپەیامنێتی باكور ،هەندێك لەم كۆمپانیایانە
بەڕێوەدەبەن .پاسەوانەكانیان بەتااڵن كردنو تاوانەكانی تر تۆمەتبارن ،بەاڵم
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هیچ رێوشوێنێك بەرامبەریان نەگیراوەتە بەر .ئەوان هێند دەسەاڵتدارن كە
دەستەیەكیان هەڵیكوتایە سەر جەبار سابتی داواكاری گشتیو لێشیاندا ،بەاڵم
هیچ الیەك نەیتوانی دەستگیریان بكاتو لەبەرامبەر ئەو كارەیاندا سزایان
بدات.
لەم رژێمەی ئێستای ئەفغانستاندا كەسایەتیەكانی هاوپەیامنێتی باكور
دەستیان خستوەتە دەستی داردەستەكانی پێشوی روسیا ،وەك وەزیری پێشوی
ناوخۆ موحەمەد كوڵەبزۆی ،پاشاگەراكانی وەك موستەفا زاهیر (كوڕەزای زاهیر
شا) لەگەڵ هەندێك كەسانی بەناو رۆشنبیر ،كە زۆرینەی ژیانیان لەدەرەوەی
واڵت بەسەر بردوە ،تەنانەت خاوەنی رەگەزنامەیەكی دیكەشنو لەوپەڕی
خۆشیدا دەژین ،لەكاتێكدا تەواوی واڵت لەهەژاریدا دەتلێنەوە.
گەڕەكی شیرپور لە كابول بووەتە هێامی گەندەڵیو پێگەی دەسەاڵتی
ئەو سەردەستە میلیشیاو بەرپرسە حكومیانەی ،كەس ناوێرێت پێیانبڵێت
«بەری چاوتان كلی پێوەیە» .تا ساڵی  ،2003شیرپور زەمینەیەكی سەربازی
بوو ،ئەویش كاتێك كرایە مۆڵگەی وەزیرە كۆنەكان ،فەرماندەكانی پێشوی
میلیشیاكان ،وەزیرەكان (هەموو وەزیرەكان بەدەر لەوەزیرەكانی كابینەی
چوار ،كە زەویەكانیان بەنرخێكی رەمزی پێفرۆرشا) لەگەڵ بەرپرسە بااڵكانی
حكومەت .لەهەڵمەتێكدا بەسەرۆكایەتی بەرپرسی پۆلیسی ئەوكاتی كابول،
باسیر سەالنگی ،خانوی ماڵە هەژارەكان شۆفڵیان لێدرا تا دەستەبژێرەكان
بتوانن كۆشك و تەالرەكانیانی تێدا دروستبكەن .تەنانەت ئەمەریكا هەوڵیدا
بێتە بابەتەكەوە بۆ بەرپێگرتنی ئەم كردەوانە ،بەاڵم هیچ سودێكی نەبوو.
بەگوێرەی بابەتێكی رۆژن��ام��ەی( )Chicago Tribuneلە 16ی ئازاری
2008دا« ،خانوەكانی گەڕەكە قەشەنگەكەی شیرپور خەیاڵێكی مندااڵنەی
پایە ئاوێنەڕێژەكانو كاشییە رەنگاوڕەنگەكانی وەك پەلكەزێڕینە ،پەنجەرە
سەوزەكان ،تاقە سەرنجڕاكێشەكان و دەروازە بەرزەكانە ،هەروەها ئەمانە
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بەڵگەیەكن لەسەر ئەوەی ،چ كارێكی نالەبار بەسەر ئەفغانستاندا هاتووە ،كە
زیاد لە حەوت ساڵ تێپەڕیوە بەسەر راوەدونانی تاڵیبان لە پێگەی دەسەاڵتەوە
بۆ شاخەكان» .ئەفغانییەكان لەجیاتی ئەوەی بەو گەڕەكە قەشەنگەی كابوڵ
بڵێن شیرپور ،كە بە مانای «بەچكە شێر» دێت ،ئێستا پێیدەڵێن «شیرچور»،
كە بە مانای «تااڵنكراو لەالیەن شێرەكانەوە» دێت .ئەوانەی بەئینگلیزی
قسەدەكەن بەو ستایلی تەالرسازییە دەڵێن «تەالری-سڕكەر».
شیرپور تاكە ناوچە نییە ،كە لەالیەن سەردەستەی میلیشیاكانەوە دەستی
بەسەردا گیرابێت .زەوتكردنی زەوی بووەتە كێشەیەكی گەورە و نیشانەیەكی
دیكەی گەندەڵی لە ئەفغانستاندا .وەزیری گەشەپێدانی شارنشینی ئەفغانستان
دەڵێت ،زەوتكردنی نایاساییانەی زەوی و زار لەالیەن كەسە دەسەاڵتدارەكانەوە
لەڕۆژێكدا دەگاتە نزیكەی یەك میل چوارگۆشە .بەم شوێنە دەستبەسەرگیراوانەی
گوت «زەوی مافیاكان».
ئەم وشانە لەكاتێكدا دەنوسم ،كە سەرەتای ساڵی 2009ی��ە ،تازەكی
باراك ئۆباما پۆستی سەرۆكایەتی وەرگرتووە .ئەگەر هەیە ئەو بەچاوێكی
توندتڕەوانەوە بڕوانێتە ئەو گەندەڵستانو خوێنڕشنتو ناسەقامگیریەی بەهۆی
سیاسەتەكانی ئەمەریكاوە لە ئەفغانستان هاتونەتە گۆڕێ ،بەاڵم بەپێچەوانەوە
ئاماژە سەرەتاییەكان مایەی نیگەرانین.
ئەگەر هەڵسەنگاندنێك بكەین بۆ ئەو بەڵێنانەی ئۆباما لەماوەی
كامپینەكەیدا رایگەیاند ،لەگەڵ چەند مانگێك دوای هەڵبژاردنو بوونی
بە سەرۆك رەنگە ئەوەبێت ،كە یەكسەر گەلی ئەفغانی بڵێن ئۆباما زۆر لە
بۆش خراپرتە .وادەردەكەوێت خۆی و راوێژكارەكانی سیاسەتی دەرەوەی
حكومەتەكەی هیچ وانەیەكیان لەحەوت ساڵی رابردو وەرنەگرتبێت ،ئەو
سیاسەتەی پەیڕەوی دەكەن تەنها واڵتەكە بەرەو جەنگێكی بەرفراوانرتو
كاولكارییەكی زیاتر دەبوایەت.
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لەكاتی كامپین و سەردانەكەی ئۆباما بۆ بەرلین ،كاندی كرەولی لەكەناڵی
( )CNNلێیپرسی ،ئایا لەو بڕوایەدایە لەو حەوت ساڵو نیوەی راب��ردودا،
شتێك هەیە وا پێویست بكات ئەمەریكا پۆزشی بۆ بهێنێتەوە ،كە بە هۆی
سیاسەتەكانی دەرەوەی واڵتەكەیەوە رویدابێت .ئۆباما وەاڵمیدایەوە« ،نەخێر،
بڕوام بەپۆزشهێنانەوەی ئەمەریكا نییە .وەك وتم پێموایە جەنگی عێراق هەڵە
بوو.»....
دەرك��ەوت وەاڵم��ی ئۆباماش دەنگدانەوەی هەمان وەاڵم��ی زبیگنیو
برزەزینسكی بوو ،كە راوێژكاری ئاسایشی نەتەوەیی سەرۆك جیمی كارتەر بوو،
ئەو پیاوەی داڕێژەری ئەو سیاسەتانە بوو ،كە ئەفغانستانی بەم رەوشە كاولكارییەی
ئەمڕۆ گەیاند .چەند ساڵێك لەمەوبەر كاتێك برزەزینسكی پرسیاری ئەوەی لێكرا
ئایا پەشیامن نییە لە پشتیوانیكردنی ئوسوڵگەرا توندڕەوە ئیسالمیەكان بەپێدانی
چەكو رێنوێنی كردنیان وەك بەشێك لەسیاسەتەكانی ئەمەریكا دژی سۆڤیەت
لە ئەفغانستان .لەوەاڵمدا وتی« ،كام لەمانە گرنگرتین شتە لەمێژووی جیهاندا؟
تاڵیبان یاخود رووخاندنی ئیمپراتۆریەتی سۆڤیەت؟ هەندێك بابەتی مسوڵامنان،
یاخود ئازادكردنی ناوجەرگەی ئەوروپاو كۆتایی جەنگی سارد؟»
لەحكومەتە یەك لەدوای یەكەكانی ئەمەریكادا ،سوپا ،ناوچە ،ئابوری و
بەرژەوەندییە سرتاتیژیەكانی خۆیان لەپێش هەموو شتێكی دیكەوە داناوە،
ئامادەشن ملیۆنەها ئەفغانی بكەنە قوربانی بەدیهێنانی بەرژەوەندییەكانیان.
وتە جوانەكانیان دەربارەی «مافەكانی مرۆڤ ،دادپەروەری ،ئازادی ،سەربەستیو
دیموكراسی»و بابەتەكانی دیكە لەدرۆ بەوالوە هیچی تر نییە .هیچ بەهایەك
بۆ گیانی ئەفغانییەكان دانانێن .لەمەشدا وادەردەكەوێت ،هیچ جیاوازییەكی
نەبێت لەفەرمانڕەواكانی پێشوی واڵتەكەی.
لەجیاتی قسەكردن لەسەر بردنەدەرەوەی سەربازەكانی واڵتەكەی لە
ئەفغانستان ،ئیدارەكەی ئۆباما باسی زیادكردنی  30هەزار سەربازی دیكە
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دەكات لەساڵی 2009دا .بەوەش تێكڕای ژمارەی سەربازە بیانییەكان دەگاتە
نزیكەی  70هەزار سەرباز ،ئەمە بەدەر لەو سەربازانەی ئەفغانستان ،كە
پێیان دەوترێت گرێبەستە تایبەتەكان .لەسااڵنی هەشتاكاندا ،یەكێتی سۆڤیەت
ژمارەیەكی زیاتری سەربازی لە ئەفغانستاندا هەبوو ،لەوانەیە سەركردەكانی
ناتۆش ،سەرنج بەقسەكانی هەندێك لەپێشینە رووسیەكانیان بدەن.
لیوا باریس گ��رۆم��ۆڤ ،فەرماندەیی هێزەكانی سۆڤیەتی ،لەكاتی
كشانەوەیاندا لەساڵی 1989دا رایگەیاند« ،لەو بڕوایەدابوومو بڕواشم وایە ئەو
جەنگە هەڵەیەكی سیاسی زۆر گەورەی یەكێتی سۆڤیەت بوو لەوكاتەداو لەزۆر
رووشەوە جێگەی خۆی ناگرێتەوە» .بێگومان تەنها هەڵە نەبوو ،بەڵكو تاوانێك
بوو ،كە بووە مایەی ئاوارەبوونو شەهیدبوونی ملیۆنەها هاوواڵتی واڵتەكەم.
ویالیەتە یەكگرتوەكان تاكە زلهێز نییە ،كە پێی باش نییە داوای لێبوردن بۆ
كردەوەكانی لە ئەفغانستان بكات.
یان ئەوەتە ئۆباما نایەوێت بزانێت ،یاخود هیچ ئاگای لەگیروگرفتە
سەرەكییەكانی ئەفغانستان نییەو بەم هۆیەشەوە لەسەر سیاسەتە هەڵەكانی
ئیدارەكانی پێشوی حكومەتی ئەمەریكا بەردەوام دەبێت .تەنانەت هەوڵیشی
نەدا بۆ لەسەركارالدانی رۆب��ەرت گەیتسی وەزی��ری بەرگری ،كە لەپشت
شكستهێنانی جەنگی ئەمەریكا بوو بۆ سەر عێراق و ئەفغانستان .ئەگەر
ئۆباما بیەوێت هەر كارێكی ئەرێنی لە ئەفغانستان بەئەنجامبگەیەنێت ،یاخود
ئەگەر نیگەرانی نەهامەتیەكانی گەلی ئەفغانی بێت ،ئەوا پێویستە لەپێش
هەموو شتێكەوە بەتوندی رەخنە لەهەڵەكانی رابردوی حكومەتی ئەمەریكا
بگرێت .پێویستە سەرزەنشتی ئەوە بكات ،چۆن ویالیەتە یەكگرتوەكان بووە
مایەی گۆڕینی ئەفغانستان بۆ مۆڵگەیەكی سەالمەتی تیرۆریستە ئوسوڵگەرا
توندڕەوەكانو ئێستاش یارمەتی برەوپێدانی رژێمێكی گەندەڵو دەسەاڵتدارێكی
مافیای ماددە هۆشبەرەكان دەدات.
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ئەگەربێتو دەرفەتێكم بۆ هەڵبكەوێت چاوم بە سەرۆك ئۆباما بكەوێت،
هەوڵدەدەم ئەم خااڵنەی پێڕابگەیەنمو زۆر بەڕاشكاوانە پێیبڵێم ،كە حكومەتی
ئەمەریكا ئەوپەڕی ناپاكی لەگەڵ گەلی ئەفغانیدا كردوە .تكای لێدەكەم ئەم
شێوازی سیاسەتكردنە رابگرێتو كۆتایی بەتاوانە بەردەوامەكانی سەر گەلە
ستەمدیدەكەم بهێنێت.
رۆژ لەدوای رۆژ گەلی ئەفغانی بەهۆی هێزە بیانییەكان و «سرتاتیژی
سەردەستەی میلیشیای» ئەمەریكاوە زیاتر پەست و توڕە دەبن .بەداخەوە
چەند هەفتەیەك دوای دەستبەكاربوونی ئۆباما ،هێشتا هیچ ئاماژەیەك نییە
نیشانی بدات ئۆباما لەسەرچاوەی گیروگرفتەكانی ئەفغانستان تێگەیشتبێت.
یەكێك لە كارە بەراییە فەرمیەكانی رێگەپێدانی هێرشێكی ئاسامنی بوو بۆ سەر
ناوچەیەكی هۆزنشینی پاكستان .بۆردومانی سنورەكانی نێوان ئەفغانستانو
پاكستان تەنها رقو كینەی خەڵكی زیاتر دەكات بەرامبەر والیەتە یەكگرتوەكانو
هیچ سودێكیشی نابێت بۆ گۆڕینی بارودۆخی ئەفغانستان.
دەبێت بڵێم لەم هەڵبژاردنەی دوایی ئەمەریكادا زۆر گوێم بەڕەچەڵەكی
سەرۆك نەدەدا .هەردوو پاڵێوراوەكە لەسیاسەتی دەرەوەدا هەمان پەیامیان
هەبوو ،بەتایبەتی سەبارەت بە ئەفغانستان .ئەگەر تەماشایەكی مێژوو بكەین،
بۆ چەندین دەیەیە سیاسەتەكانی حكومەتەكانی ئەمەریكا بەنەگۆڕی ماوەتەوە.
هەاڵیسانی جەنگ سیاسەتی هەریەك لەسەرۆكەكان بووە .پشتیوانیكردنی
ئیرسائیلو چەوساندنەوەی فەلەستینییەكان سیاسەتی هەموو سەرۆكەكان
بووە .تەنانەت ئۆباما لەمیانەی كامپینەكەیدا لەوەش زیاتر تێپەڕیو رایگەیاند،
«ئاسایشی ئیرسائیل زۆر گەورەو پیرۆزەو بوار بۆ قسە لەسەركردنی نییە ...هەر
رێككەوتنێك لەگەڵ گەلی فەلەستینیدا بكرێت ،پێویستە شوناسی ئیرسائیل وەك
دەوڵەتێكی جولەكە بپارێزێتو سنورەكانیشی پڕ ئاسایشو دانپێدانراو پارێزراو
بێت .قودس هەر بەپایتەخی ئیرسائیل دەمێنێتەوەو ناشبێت دابەشبكرێت....
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با هیچ گومانێك نەبێت كە :هەمیشە هێرشی سەربازیی لەئامادەبوایەشیدا
دادەنێم بۆ پاراستنی ئاسایشی واڵمتانو ئیرسائیلی هاوپەیاممنان».
دەستوەردانە كاروباری ئەو واڵتانەی حكومەتەكانیان دژی بەرژەوەندییەكانی
ئەمەریكا دەجوڵێنەوە سیاسەتی هەموو سەرۆكێكی ئەمەریكایە .ئەمە
لەگەڵ ئەوەی میلیتاریزمو ئیمپریاڵیزم پۆستێكی زاڵی لەجیهاندا بەخشیوەتە
والیەتە یەكگرتوەكانو بەبێ جەنگیش ئیمپراتۆریەتەكەی هیچ داهاتویەكی
نابێت .لەڕاستیدا سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا داڕێژراوەو كاری سەرۆكیش
جێبەجێكردنییەتی .بڕواموایە هەركات هاوواڵتیانی ئەمریكاو واڵتەكانی تر
لەلێپررساوێتیەكانیان تێگەیشنت ،ئەوا تەنها خۆیان دەتوانن ئەم بارودۆخە
بگۆڕن .لەناخی دڵمدا ئەوپەڕی بڕوام وایە هاوواڵتیانی ئاسایی دەتوانن ئەم
راستییە تاڵە بگۆڕن.
تكایە لەوە تێبگەن بەم شێوەیەیە ،كە چۆن سەرۆكە تازەكەی ئەمەریكا
لەگەلی ئەفغانی دەڕوانێت .دەزانم هەڵبژاردنی ئۆباما بەهایەكی هێامیی
بەرچاوی هەیە لەالیەنی خەباتكردنی ئەفەریقیە -ئەمەریكیەكان بۆ مافی
یەكسان ،كە یەكێكە لەو خەباتانەی بەرز دەیرنخێنم و رێزم بۆی هەیە ،بەاڵم
ئەوەی بەالی جیهانەوە گرنگە ،لەوەدا خۆی نابینێتەوە سەرۆك سپی ،یان رەش
پێست بێت ،بەڵكو بیرو كردەوەكانی گرنگە .الی ئێمە ئەگەر بێتو ئۆباما
بەردەوام لەسەر ئەو رەوتە بڕوات كە هەڵیبژاردوە ئەویش دەبێتە هێامیەك بۆ
سیاسەتێكی نادادپەروەری جەنگو دەسەاڵت زاڵیی.
پێویستە سەركردایەتی نوێی ئەمەریكا لەشكستەكانی سیاسەتی پێشوی
واڵتەكەی ئەزمون وەربگرێت .تەنانەت ژمارەیەكی زۆری بەرپرسی سەربازیو
هەواڵگری والیەتە یەكگرتوەكانو شانشینی یەكگرتو ،دان بەوەدا دەنێن ،جەنگی
ئەفغانستان بەئاقارێكی زۆر خراپدا دەڕوات .وتەكانی فەرماندەی سەربازی
بااڵی بەریتانیا لە ئەفغانستان عەمید مارك كارلیتۆن سمس لەڕاگەیاندنە
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جیهانییەكاندا دەنگی دایەوە ،كاتێك رایگەیاند ناتوانرێت سەركەوتن لەجەنگی
ئەفغانستاندا بەدەستبهێرنێت ،وتیشی نابێت خەڵكی چاوەڕێی «سەركەوتنێكی
سەربازی» تەواوبن .لەسەرەتای 2008دا ،میشێڵ مككۆنێڵ بەڕێوەبەری
هەواڵگری نیشتامنی ئەمەریكا بە (كۆمیتەی خزمەتگوزارییە چەكدارەكانی
ئەنجومەنی پیران)ی راگەیاند ،لە 70%ی ئەفغانستان ب ێ یاساو رێسایە.
حكومەتی ئەفغانی تەنها كۆنرتۆڵی 30%ی ئەفغانستانیان بەدەستەوەیەو لەو
شوێنانەشی تاڵیبانو سەردەستەی میلیشیا ناوخۆییەكان دەسەاڵتیان بەدەست
بێت كار بەیاسا ناكرێت.
لەئێستادا ئەو ئاكامە خراپانەی سوڕخواردنی توندوتیژی ،كە بەهۆی
جەنگو داگیركاری سەر ئەفغانستانەوە هاتونەتە گۆڕ ێ هێند بەرچاوبوون،
تەنانەت میدیاكانی رۆژئاواش دەستیانكردوە بەڕاپۆرتدان لەسەر رەوشەكە.
ساڵی  ،2007كەسایەتییەكی رۆژنامەی نیۆرك تیامز بەتاسەوە نوسیویەتی
«چۆن جەنگێكی باشی ئەفغانستان بەرەو خراپی رۆیشت» .لەوكاتەوەی ئۆباما
بەسەرۆك هەڵبژێردراوە ،هەمان بابەت بووەتە مانشێتی سەرەكی چیرۆكەكان
دەربارەی گەندەڵی بەرباڵوی ناوەخۆی ئەفغانستان .تەنها چەند رۆژێك دوای
ئەوەی ئۆباما چووە ئۆفیسی سەرۆكایەتییەوە لەسەردێڕی الپەڕەی سەرەكی
رۆژنامەیەكدا نورسابوو «جەنگی ئۆباما :ترسان لەپێوەبوونی تەڵەیەكی تری
ئەفغانستان» .دەنگوباسی ئەوە هەبوو ،پێدەچێت ئیدارەكەی ئۆباما فشار بخاتە
سەر كارزای بۆ گرتنەبەری رێوشوێنی توند بەرامبەر گەندەڵیو بازرگانیكردن
بەماددە هۆشبەرەكانەوە ،تەنانەت پێدەچێت چیرت ئەمەریكا پشتیوانی خودی
كارزای نەكات.
خشتەی هەڵبژاردنە سەرۆكایەتیەكان بۆ ساڵی  2009دەستنیشانكراو
لەگەڵ نزیكبوونەوەی ئەو وادەیەدا كارزای بەئاشكرا دەستیكرد بەڕەخنەگرتن
لەسرتاتیژیەكانی رۆژئ���اوا لە ئەفغانستانو تۆمەتباری ك��ردن ب��ەوەی
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لەجێبەجێكردنی بەڵێنەكانیان بۆ گەلی ئەفغانی شكستیان هێنابوو ،بەاڵم هەموو
كەسێك دەیوت ،ئەم گۆڕینی لێدوانانە تەنها بەشێكە لەهەڵمەتی هەڵبژاردنو
خەمی راستەقینەی بۆ گەلی خێرلەخۆنەدیوی ئەفغانستان تێدا نییە .تەنانەت
كەسانی وەك عەلی ئەحمەد جەاللی وەزیری ناوخۆی پێشوی حكومەتەكەی
كارزایو ئەرشەف غانی ئەحمەدزای وەزیری دارایی پێشو ،رۆڵێكی سەرەكییان
هەبوو لەدامەزراندنی ئیدارە گەندەڵەكەی ك��ارزای ،بوونە رەخنەگری
رژێمەكەی كارزای .وەك نیشتامنپەروەر خۆیان دەنواندو دەیانویست گەلی
ئەفغانی لەخشتەبەرنو لەهەڵبژاردنی سەرۆكایەتیدا دەربچن ،بەاڵم زۆربەی
ئەفغانییەكان پێكەنینیان پێیان دەهاتو دەیانوت رەنگە ببنە سەربازی دەستی
ئەمریكا لەگەمەی شەترنجی ئەفغانستاندا.
لە  30ساڵی راب��ردودا هەرچیامن هەبوو لەدەستامندا ،پێموایە تاكە
الیەنی ئەرێنی بەدەستامن هێنابێت ،هۆشیاری سیاسی گەلەكەمان بووە .لەم
سەردەمەدا ،لەژێر سێبەری چەك ،گەندەڵرتینو ناپەسەندترین حكومەتی
جیهاندا ژیان دەگوزەرێنین .خەباتی بنیاتنانی دیموكراسیەكی راستەقینە لە
ئەفغانستاندا چەندین دەیەی پێویستە.
پێناچێت لەژیاندا مبێنم تا كۆتاییەكەی ببینم ،بەاڵم باوەڕم وایە لەنێو
گەنجانی واڵتەكەماندا زۆرێك هەن ،كە ئەو هەوڵو تێكۆشانە دەگرنەدەست.
ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئازاییو جەربەزەیی گەنجانی ئەفغانستان تا ئەو كارە
تەواو بكەن ،كە ئێمە دەستامن پێكرد .ئەمە خەباتی نەوەكانە ،بەاڵم ئەو
گەشبینییەم هەیە ،كە هەردەم مارتن لوسەر كینگ ئاماژەی بۆ دەكرد« ،هێڵی
چەماوەی مێژوو دورودرێژە ،بەاڵم بەرەوڕووی دادپەروەری دەچەمێتەوە».
لەگەشتەكامندا بۆ ئەمریكاو واڵتەكانی تر بۆمدەركەوتوە ،كە چەندەها
كەس هەن پێداگری لەسەر گۆڕینی دیدوبۆچونی ئۆباما دەكەن ،تا كار بۆ
ئاشتی بكات .ئەو گەنجانەی بینیومن هیوای گەورەم پێدەبەخشن بەوەی
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نەوەكانی داهاتوو لەتوانایاندا دەبێت خۆشی لەجیهانێك ببینن ،كە «جەنگی
دژە تیرۆر» بووبێتە بیرەوەرییەكی لەمێژینە ،یان بەسەرهاتێكی وریاكەرەوە
لەپەرتوكە مێژوییەكاندا.
ئەگەر سیاسەتی ئێستای ئەفغانستان لەشكستدابێت ،چ بژاردەیەكی تر
لەبەردەستدایە؟ سەرەڕای ئەو هەموو تراژیدیایانەی لەم دەیەیانەی دواییدا
بەسەر واڵتەكەماندا هاتوون ،لەو بڕوایەدام ئەگەر گەلی ئەفغانی دەرفەتیان
پێببەخرشێت ئەوا توانای داڕشتنی رێبازی ئاشتیو سەربەخۆییان دەبێت.
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بەشی چواردە
ئەو رێگا دورودرێژەی لەپێشمانە
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بابەتێكی گرنگ لەمیانەی گەشتەكامندا بۆمدەركەوت ئەوەیە ،كە بێشومار
خەڵك لە هەموو نەتەوەكانەوە ،چ ژن چ پیاوی میهرەبان هەركات راستیەكانیان
بۆ بەیان دەبێت ،دەكەونە كارو دەیانەوێت یارمەتی ئەفغانستان بدەن.
هیوادارم خوێندنەوەی چەرمەسەریەكانی ئەفغانستان پاڵنەرتان بووبێت،
بۆئەوەی بتوانن دەستی یارمەتی بۆ گەلەكەمان درێژبكەن.
لەبەشەكانی پێشودا هەوڵمدا هەندێك لەو درۆ و دەلەسانەی دەربارەی
ئەفغانستان دەوترێن ئاشكرا بكەم .هاوكات هەستدەكەم ئەنجامدانی چەند
گۆڕانكارییەك لەسیاسەتدا ئێجگار پێویستە .لەبەرئەوە هەندێك لەو شتانە
دەخەمە بەرچاو كە واڵتانی دەرەوە دەتوانن ئەنجامیبدەن ،تا بەڕاستی یارمەتی
ئەفغانستانیان پێبدرێت .پێویستە ئەو حكومەتە دەرەكیانەی خۆیان گالندووە
لە واڵتەكەمانەوە لەالیەن گەلەكانیانەوە فشاریان بخرێتەسەر ،تا هەندێك
لەم پێوەرانە پەیڕەو بكەن ،هەڵبەت ئەگەر وەك هاوڕێیەكی راستەقینەی
ئەفغانستان كاردەكەن.
كۆتایی بەجەنگەكە بهێنن
یەكەم شتێك پێویستە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەئەنجامی بگەیەنێت،
رەتكردنەوەی ئەو جەنگەیە ،كە بەسەرۆكایەتی ئەمەریكا بەرۆكی گرتووین.
هاوواڵتیانی ئوستورالیا ،ئەڵامنیا ،ئیتالیا ،فەرەنسا ،شانشینی یەكگرتو ،هۆڵەندا،
كەنەداو ئەوواڵتانەی هێزی سەربازییان لەخاكەكەماندا هەیە ،رۆڵێكی گرنگیان
بە ئەستۆدایە .پێویستە بوترێت لەم ساتەدا ئەفغانییەكان جیاوازی ناكەن
لەنێوان سەربازە ئەمەریكیەكانو سەربازەكانی ئەواندا ،وەك هێزێكی داگیركەر
لێیاندەڕوانن نەك رزگاركەر ،یاخود ئاشتی پارێز .دەبێت ئەم واڵتانە نەبەردانە
بەسەربەخۆیی كاری خۆیان بكەن نەوەك لەژێر كاریگەری سیاسەتی هەنوكەیی
حكومەتی ئەمەریكادابن .كوێرانە شوێنكەوتنی ئەمەریكا ،لەبەرژەوەندی هیچ
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واڵتێكدا نییە ،پاشان ئەگەر گەلە بچوكەكان ئاڕاستەی كاركردنیان لە ئەفغانستان
بگۆڕن ،ئەوا پەیامێكی گەورە بۆ ئەو زلهێزە دەنێرن.
ئەمە بەمانای ئیدانەكردنێكی بەهێزی تاكتیكی هێرشەكانی شەو،
ئەشكەنجەدانو بۆردومانە ئاسامنییەكان دێت ،كە لەهەموو الیەكەوە
زیادبوونی توندوتیژی لێدەكەوێتەوە .ئەم هەڵوەستەیە سیاسەتی تازەی
حكومەتی ئەمەریكاش دەگرێتەوە ،كە دەیەوێت بەهێرشە ئاسامنییەكانی
لەپاكستان جەنگەكە بەرفراوانرت بكات .كاریگەری ئەم بۆردومانانەم لە
ئەفغانستان خستوەتەڕوو ،هەروەها بردنی جەنگەكە بۆ سەر سنور تەنها
دەبێتە مایەی زیادكردنی ناسەقامگیری پاكستان و لەدەستدانی زیاتری ژیانی
هاوواڵتیانی بێتاوان .دوو ساڵ لەوەوبەر لیوا ئەندرو لێسلی كەنەدی رایگەیاند،
«هەركات لەواڵتانی دەرەوە كەسێكی ت��وڕە دەكوژیت ،ئ��ەوا  15كەسی
دیكەی هاوشێوەی ئەو دروستدەكەیتەوە ،كە بەشوێنتدا دەگەڕێن» .تەنانەت
بەلێكدانەوەی سەركردە سەربازیەكانیش سیاسەتی پیادەكردنی هێرشی
ئاسامنی خۆتێكشكێنەرە و ئاكامی پێچەوانەی لێوەبەر دێت.
جەنگی ئەفغانستان بووەتە مایەی تیرۆر ،هەرچەند ئەو ئامانجەی داڕێژراوە
وەستانەوەیە دژی تیرۆریزم .سودمەندە هەرە گەورەكانی ئەو ملمالنێیە گروپە
توندڕەوەكان بوون ،هەروەك ئەوان مامەڵەی ناڕەوای دژی ناتۆیان بۆ خۆیان
قۆستۆتەوە .لەبری تێكشكاندنی هێزەكانی ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان ،بۆردومان
و داگیركردنی ئەفغانستان گیروگرفتەكانی زیاتر كردوە لەالیەك ،هاوزەمان
الیەنگرانی ئەوانیشی بەرەو هەڵكشان بردووە .هاوشێوەی سااڵنی 1980كان،
داگیركردنی ئەمجارەی ئەفغانستان بووەتە مەیدانی رووبەڕوبوونەوەی
ئەو (بەناو) جەنگاوەرە دەرەكییانەی ،كە لەم سااڵنەی دواییدا ،جارێكی تر
رژاونەتەوە ناو واڵتەكەمان .بە وتەی رۆژنامەنوسی بەریتانی رۆبێرت فیسك،
«لەئێستادا جەنگاوەران لە كشمیر ،ئوزبەكستان ،شیشا ن و تەنانەت توركیاشەوە
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دێینە نێو ریزەكانی تاڵیبانەوە .لەئێستادا بڕوا وایە زیاد لە 300جەنگاوەری
توركی لەئەفغانستان بن ،لەكاتێكدا زۆربەیان خاوەن ناسنامەی ئەوروپین».
هەر لەئێستادا هەندێك ئەفغانی داخ لەدڵیش ،دوای لەدەستدانی خزمو
كەسیان لەهێرشە ئاسامنییەكاندا پەیوەندی بەتاڵیبانەوە دەكەن ،لەبەرئەوەی
وەك رێگەی تۆڵەسەندنەوە تەماشای دەكەن.
ئێستا ئەمەریكا كەمرت مەیلی بەالی شوێنكەوتنی «جەنگی دژە تیرۆر»ەوەیە
لە عێراق ،چون سەرنجی خستۆتە سەر ئەفغانستان ،بەاڵم چۆن دەتوانیت دژی
«تیرۆر» بوەستیتەوە؟ كێ مایەی تیرۆرە؟ ئەوە خۆ كەسێك یان واڵتێك نییە،
بەڵكە پرت هەستو سۆزی بەگوڕوتینە .ئەمەریكا بەتاڵیبان دەڵێت تیرۆریست،
بەاڵم بەسەردەستەی میلیشیاكان ناڵێت تیرۆریست ،لەكاتێكدا كەسانی بێتاوان
القەدەكەنو دەیانكوژن بۆ سەپاندنی ویستەكانیان بەسەریاندا .ئەی مەگەر
هێرشی شەوانەی هێزە تایبەتەكانی ئەمەریكا بۆ سەر گوندە ئەفغانییەكان،
كردەی تیرۆر نییە؟ مەبەست لەم هەڵكوتانە بەزەبرانە بۆ سەر ماڵەكان
دەستگیركردنی الیەنگرە هاوسۆزەكانی ئەلقاعیدە و تاڵیبانە ،بەاڵم زۆرجار
سەربازەكان هاوواڵتیانی بێتاوان دەكوژن .جارێكی تر دەرئەنجامەكەی تۆقاندن
و توڕەكردنی دانیشتوانە ،لێرەوە ئەوانیش ئیدی عەوداڵی تۆڵەسەندنەوە دەبن.
بۆ نەهێشتنی تیرۆریزمو ئوسوڵگەرێتی بەهەموو شێوازەكانییەوە ،خوێندن
و پەروەردە چەكێكی زۆر كاریگەرترە بگیرێتەبەر نەوەك جەنگێكی بێكۆتاو
سەرئەنجام.
سەرۆك ئۆباما بەجێبەجێكردنی سرتاتیژی چونەدەرەوەی لە ئەفغانستان
دانایی خۆی دەنوێنێت ،نەوەك بە شوێنكەوتنی سیاسەتێك ،كە دەبێتە مایەی
زیادبوونی تیرۆریستو رق لێبوونەوەی زیاتر لە ئەمەریكا ،ئەمە لەكاتێكدا
كوێرەوەریو كاولكردنی زیاتریش بۆ واڵتەكەم دەهێنێت.
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هاوكاری مرۆیی راستەقینە بنێرن
بەتەنها ئەمەریكیەكان رۆژی  100ملیۆن دۆالر لە ئەفغانستاندا بۆ جەنگ
خەرجدەكەن ،لەكاتێكدا كۆی گشتی یارمەتی نێودەوڵەتی بۆ ئاوەدانكردنەوەی
واڵت رۆژی  7ملیۆن دۆالرەو بەس .زۆری ئەو یارمەتییە دەخرێتە دەستە
گەندەڵەكانو هەرگیز ناگاتە ئەوانەی پێویستیان پێیە .ئەفغانستان پێویستی بە
كۆمەكی مرۆیی راستینە لەگەڵ هاوكاری بۆ ئاوەدانكردنەوە .ئۆفیسی بودجەی
گۆنگرێس دەڵێت ،لە دە ساڵی داهاتودا ئەمەریكا بڕی  2.4ترلیۆن دۆالر بۆ
«جەنگی دژە تیرۆر» تەرخاندەكات .ئەگەربێتو لەبری ئەوە ئەم بڕە پارەیە
بەڕێكوپێكیو دەستپاكانە خەرجبكەن ،ئەوا نەك عێراقو ئەفغانستان دەكرێنە
بەهەشتی سەرزەمین ،بەڵكو دەتوانرێت لە جیهاندا هەژاریی پێ بنەبڕبكرێت.
وەك دیارە ،بڕێكی زۆری پارەی باجی خەڵكی ئەمەریكا دەخرێتە جەنگێكی
زیانبەخشەوە ،لەحاڵێكدا خەرجیی پێویست بۆ بواری كۆمەاڵیەتی ئەو واڵتە
فەرامۆشكراوە .لەشارە زەنگینەكانی رۆژئاوادا خەڵكی دەستكورتو بێالنەم
بینیوە .بێالنەكانیش مرۆڤن ،تێناگەم بۆچی حكومەتەكانیان دەتوانن كولەمەرگی
ئەوان پشتگوێ بخەن .ئەو پارەیەی بۆ ساڕێژكردنی زامەكانی ئەوان پێویستە
هەرگیز بەدەستیان ناگات ،هاوشێوەی ئەو پارەی دەڕژرێرنێتە ئەفغانستانەوە و
هیچ ناگاتە دەستی ئەوانەی بێئەندازە نیازیان پێیەتی.
حوزەیرانی  ،2008واڵتە كۆمەكبەخشە بیانییەكان كۆبوونەوەی لوتكەیان لە
پاریس بەست بۆ تاوتوێكردنی هاوكاریكردنی ئەفغانستان .بەداخەوە جارێكی
تر شكستیانخوارد ،لە بەهەند گرتنی تكاو داواكارییەكان ،وەك براد ئادەمز،
بەڕێوەبەری چاودێری مافەكانی مرۆڤی ئاسیا دەڵێت:
«كۆنفرانسەكەی پاریس لەكاتێكدا دەبەسرتێت ،كە حكومەتەكەی
ئەفغانستان بەهۆی خراپەكاری ،گەندەڵیو نەبوونی ئاسایشەوە شیانی
پەسەندكردن نییە .ئەگەر كۆمەكبەخشەكان زیاتر ببەخشنو پێویستی چاكسازی
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سیستمەكە فەرامۆشبكەن بۆ گەاڵڵەكردنی یاسایەك لەسەر بەگژداچونەوەی
سەردەستەی میلیشیاكانو چارەسەركردنی حەسانە ،ئەوا ئەگەری زۆر هەیە
رەوشی ئەفغانستان بەرەو خراپرتیش بڕوات».
حكومەتی ئەفغانستان «پالنێكی كەمكردنەوەی هەژاری» پێشكەش بەم
كۆبوونەوەیە كرد بۆ گەاڵڵەكردنی وەرگرتنی النی كەم  15ملیۆن دۆالر لەفەندی
بەخشین ،بەاڵم تەنانەت بانكی نێودەوڵەتیش ئەو داواكارییەی بە «رەشنوسێكی
زۆر كواڵێتی خراپ» ناوهێنا .بەئاماژەكردنێكی ناڕاستەوخۆ بۆ ئەو گەندەڵیەی
لە ئەفغانستاندا هەموو شوێنێكی داپۆشیوە ،چاودێرێكی رۆژئاوایی بەتوانجەوە
ئەو پالنەی بە «پڕتێچوترین پالنی كەمكردنەوەی هەژاری لەجیهاندا» ناوبرد.
لەم كۆبوونەوەیەی پاریسدا بەڵێنی بەخشینی  21بلیۆن دۆالری تر درا ،بەاڵم
زۆر راپۆرت باسیان لەكەمی گەیاندنی فەندەكە ،یان خراپ تەرخانكردنی
پارەكە كردووە.
وەك پێشرتیش نوسیومە ،زۆربەی جار رێكخراوە ناحكومییە گەندەڵەكانی
رۆژئ��اوا ،لەجیاتی چارەسەر بوونەتە گیروگرفت بۆ واڵتەكەمان .خراپ
بەكارهێنانی پارەی كۆمەك لە ئەفغانستان بەڕاستی تاوانە ،لەبەرئەوەی
پێداویستیە هەنوكەییەكان هێشتا دابیننەكراون .بۆ منونە دوای  30ساڵ
لەجەنگ ،واڵتەكەمان ئێجگار پێویستی بەبوژاندنەوەی ژێرخانی ئابوری
هەیە .تاكە پرۆژەی «ئاوەدانكردنەوە» ،كە جێبەجێكرابێت ،دروستكردنی
چەند رێگەیەكی خێرایە ،هەڵبەت ئەوانیش بەشێوازی ستاندارد دروست
نەكراون .لەهەمانكاتدا وەگەڕخسنت لەبەرهەمهێنانی كارەباو كشتوكاڵدا زۆر
خراپو كەم بووە ،ئەو پرۆژانەی بۆ دروستكردنی بەنداو و ئاودێری دانرابوون،
ئێجگار فەندەكەیان كەمبووە .ژێرخانی ئابوری ئەفغانستان تەنها كلیل نییە
بۆ بەرەوپێش چومنان وەك گەلێكی مۆدێرن ،بەڵكو ملیۆنەها هەلی كار بۆ
ئەفغانییە بێكارەكان دەستەبەردەكات ،هەروەك زۆرێكیان لەناچاریدا بۆ گەڕان
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بەدوای كاردا واڵتەكەیان بەجێدەهێڵن .ئەفغانستان هێشتا واڵتێكی كشتوكاڵیە،
بەاڵم فەرامۆشكردنی ئەم كەرتە وای لەملیۆنەها كەس كردوە پەنا بۆ چاندنی
رووەكی ماددە هۆشبەرەكان ببەن ،یان لەبرسا رووبەڕوی مردن ببنەوە.
پێویستە هەوڵێكی تازە بگیرێتەبەر تا زامنی ئەوە بكات ئەو كۆمەكە
داراییەی دەدرێتە ئەفغانستان ناچێتە گیرفانی ئەوانەوە ،كە هیرۆین هەناردە
دەكەنو لەشەقامەكانی لەندەنو نیۆركو تۆكیۆدا دەفرۆرشێن .هەموو كەسێكی
رۆژئاوای پێویستە بیر لەو راستیە بكاتەوە ،كە ئەو هیرۆینەی خەڵكی بەسەر
شەقامی شارەكەیانەوە دەكوژێت لەخاكە بەجەنگ كاولبووەكەی ئێمەدا وەبەر
هاتووە.
ئەفغانستان پێویستی بەدەستی هاوكارییە ،بەجۆرێك ببێتە مایەی پاراستنی
ژیانی خەڵك ،نەك دەستێك كە مەرگ ،یان تێكدانی ئەو رێچكانەی لێبكەوێتەوە،
كە خەڵكی بۆ گوزەراندنی ژیانیان دەیانگرنە بەر .چەند پرۆژەیەكی گەورەو
بچوك لەالیەن ئەفغانییە دیموكراتخوازەكانەوە بەڕێوەدەبرێن ،بەاڵم ئەو
پارەیەی لە حكومەتەكانی رۆژئاواوە دێن هەرگیز بەئەوان ناگات.
میكانیزمێكی پشتپێبەسرتاو بۆ چاودێریكردنو راپۆرتدان لەسەر چۆنییەتی
دابەشكردنی هەموو كۆمەكە داراییەكان ئێجگار پێویستە ،دەشبێت هەركات
ئاشكرابوو ئەو كۆمەكانە دزی و تااڵندەكرێن ،لێپێچینەوەی یاساییو دۆسیەیان
لەسەر بكرێتەوە.
كۆتایی بەفەرمانڕەوایی سەردەستەی میلیشیاكان بهێنن
پێویستە حكومەتەكان داوابكەنو یارمەتی جێبەجێكردنی چەكداماڵینی
راستەقینە ،لە ئەفغانستاندا بدەن .پرۆگرامی چەكداماڵینی نەتەوە یەكگرتوەكان،
كە گوایە بەشێكە لەكاری ( ،)ISAFهەرگیز نەخرایە بواری جێبەجێكردنەوە،
بەهیچ شێوەیەكیش بەگرنگ لەبەرچاونەگیرا .ئەمڕۆ سەردەستەی میلیشیاكانو
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا

359

سەرداری ماددە هۆشبەرەكان كۆنرتۆڵی پانتاییەكی گەورەی ئەفغانستانیان
بەدەستەوەیە ،لەكاتێكدا ئەم كارە بەمشێوەیە بڕوات ،ئەوا هیچ چارەسەرێكی
بەكەڵك بۆ گیروگرفتەكامنان نایاتەئارا .ژمارەیەكی زۆر لەسەر دەستەی
میلیشیاكان سوپاو چەكداری خۆیان هەیە ،ئەمانە زۆر باشرت رێكخراونو زۆر
بەتواناتریشن بەراورد بە سوپای نیشتامنی ئەفغانستان .لەبەر ئەم هۆكارەیە
بەردەوام لەو ناوچانەی بەدەستیانەوەیە حەسانەیان هەیە .دوژمنەكانم لەنێو
گەلی ئەفغانستاندا پێگەیەكی راستەقینەی كەمیان هەیە ،ئەمەش ئەوپەڕی خاڵی
الوازییانە .ئەو رۆژەی لەچەك دادەماڵرێن رۆژی بەدیهێنانی دادپەروەری دەبێت
بۆ ئەو خەڵكەی سەردەمانێكە بوونەتە قوربانی كردەوە دڕندانەكانی ئەوان.
سەردەستەی میلیشیاكانو ئەو ئوسوڵگەرێتیە توندڕەوە ئیسالمیانەی هەن
وەك شێرپەنجە وان لەالشەی گەلی ئەفغانیدا ،مەاڵمەتی ئامادەگییان واڵتانی
دراوسێو هێزە دەرەكیەكانن .پێویستە ئەو شێرپەنجەیە لەگیانی ئەفغانستان
بهێرنێتە دەر ،تا رزگاری ببێتو بەخۆشی بژیت .ئەگەر بێتو ئەم سەردەستە
میلیشیاو خراپەكارانە وەك بەشێك لەحكومەت ب��ەردەوام بن لەتۆقاندنی
خەڵكی بەمیلیشیا تایبەتەكانیان ،ئەوا هیچ چارەسەرێك بۆ قەیرانی ئەفغانستان
چێنابێتو ناگاتە مەقسەد.
لەبری پشتگیری كردنو پارێزگاریكردنی ئەم سەردەستە میلیشیایانەو
گوێپێنەدانی چەكدارییان بەو رادە زۆرە ،پێویستە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی
داوای دادگایی كردنیان بكات لەبەرامبەر ئەنجامدانی چەندین تاوانی جەنگ.
پێویستە سەردەستەی میلیشیا سەرەكییەكان لەپێشچاوی گەلی ئەفغانیدا
بەسزای یاسایی خۆیان بگەیەنرێنو لەالیەن دادگای تاوانی نێودەوڵەتیەوە
لێكۆڵینەوەیان لەگەڵدا بكرێتو حوكمی شایانی خۆیان بەسەردا بسەپێرنێت.
بەچەشنێك ،كە ئەو تاوانكارانەش بگرێتەوە وا لەئێستادا لەواڵتانی دەرەوەو
رۆژئاوا كاتێكی خۆش بەسەردەبەن ،پێویستە حەسانەكانیان دوایی پێبهێرنێت.
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هەموو سەربازە بیانییەكان بكشێننەوە
دواجار بەخێرایی دەبێت هەموو سەربازەكان ،ئەفغانستان بەجێبهێڵن.
مەبەستم لەكشانەوەی سەربازەكانی ئەمەریكاو ناتۆو نەهێشتنی ئەو هەزارەها
سەربازە تایبەتەیە (جاشو بەكرێگیراو) ،كە لەواڵتەكەماندا كاردەكەن .لەجیاتی
گەلی ئازادیخوازی واڵتەكەم پرسەو سەرەخۆشی ئاڕاستەی ئەو خانەوادانە
دەكەم ،كە كەسانی ئازیزیان لەواڵتەكەمدا لەدەستداوە .ئێمەی ئەفغانی و
ئەمەریكی ،بەهاتنە دەنگامن پێكەوە ،دەتوانین رێگری بكەین لەتیاچونی
ژیانی كەسانی دیكەی بێتاوان .لەگەشتەكامندا بۆ والیەتە یەكگرتوەكان زۆر
كاریگەربوومو هەستم جواڵوە بەو چاالكوانە ئاشتیخوازانەی دروشمی «بەناوی
ئێمەوە نا»-یان دژی سیاسەتە تێكشێنەرو شەڕخوازەكانی حكومەتەكەیان
بەرزكردبووەوە.
هەندێك خەڵك دەڵێن هەركات ئەم سەربازانە بكشێنەوە ،شەڕی ناوخۆ
بەرپادەبێت .زۆرجار ئەم پێشبی نییە لەالیەن ئەو كەسانەوە دەوروژێرنێت،
كە قەیرانی مرۆییو ملمالنێی توندوتیژی هەنووكەیی ئەفغانستان چ بایەخێكی
ئەوتۆی نییە بەالیانەوە .تا هێزە بیانییەكان زیاتر لە ئەفغانستان مبێننەوەو
بەردەوام بن لەو كردەوانەی لەئێستادا پیادەی دەكەن ،ئاكامی ئەمە هیچی
لەشەڕی ناوخۆی گریامنەیی داهاتوو كەمرت نابێت بۆ گەلی ئەفغانی .گومان
لەوەدا نییە ئەو شەڕە ناوخۆییە جەرگبڕەی لەدوای پاشەكشەی سۆڤیەت
هاتەئاراوە ،هەرگیز نابێتە پاساو بۆ ئەو كاولكارییو كوشتارەی بەهۆی
داگیركاریی دە ساڵەی سۆڤیەتەوە كەوتەوە.
بەاڵم مەترسی روودانی شەڕی ناوخۆ تاڕادەیەك لەجێی خۆیدایە ،لەبەرئەوە
گرنگە لەگەڵ كشانەوەی ئەو سەربازانە چەند رێوشوێنێك بگیرێنەبەر .لەگەڵ
ئەوپەڕی پێویستی چەكداماڵینی سەردەستەی میلیشیاكانو چەكدارەكانیان
پێویستە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی پشتیوانی لە كەسو پارتە دیموكراتخوازەكان
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بكاتو بەهێزیان بكات ،بەوپێیەی ئەوان لەتوانایاندایە بەرەنگاریی دەسەاڵتی
توندوڕەو ببنەوەو دیموكراسی راستینە بۆ واڵتەكەمان فەراهەمبكەن .تەنها
لەڕێی خستنی دەسەاڵتی گروپەكانی لەبابەت سەردەستەی میلیشیاو
ئوسوڵگەرا توندڕەوەكانەوە ،دەتوانین بەڕاستی بەر بە بەتاڵیبانكردنی زیاتری
ئەفغانستان بگرین.
پێویستە نەتەوە یەكگرتوەكان كاربكات بۆ زامنكردنی ئەوەی واڵتەكانی
چین ،ئێران ،هندستان ،پاكستان ،ئوزبەكستان ،توركیاو روسیا دەستهەڵبگرن لە
دەستوەردانو خۆبردنە پێشەوەیان لەڕێی ناردنو فرۆشتنی چەكو تەقەمەنی
بەسەردەستەی میلیشیاكان .هەردوو واڵتی روسیاو چین بەتایبەت لەگەڵ
ئەمریكادا ،كێبڕكێیانە بۆ كۆنرتۆڵكردنی سەرچاوەكانی وزەی هەموو هەرێمەكە.
هەموو ئەم واڵتانە خۆیان لە ئەفغانستان هەڵقورتاندوەو پاكستان و ئێرانیش
بەتایبەتی رۆڵێكی بەدكارانە دەگێڕن ،لەڕێی پشتیوانیكردنی هێزە ئوسوڵگەرا
توندڕەوەكانیانەوە .ئەگەر ئەمجۆرە دەستێوەردانانە كەمبكرێنەوە ،ئەوا
دەرفەتی سەرهەڵدانی شەڕی ناوخۆش كەمدەبێتەوە.
دەشزانین حكومەتی ئەمەریكا نایەوێت ئەو رێوشوێنانەی باسمكردن
جێبەجێبكرێن .ئەگەربێتو ئەفغانییەكان بتوانن خۆیان بڕیار لەكێشەكانی
خۆیان بدەن ،ئەوا تەواوی بارودۆخەكە باش دەبێت .ئێمە لەئێستادا لەژێر
«پاراستنی» هێزی چەكداری  43دەوڵەتداین ،بەاڵم هێشتا لە ناوجەرگەی
جەنگو كاری دڕندانەو هەژاریو تاوانكاریدا دەژین.
ئەگەر ئەمەریكاو هاوپەیامنەكانی ناتۆ واڵت بەجێبهێڵن ،ئەوا سەردەستەی
میلیشیاكانیش دەسەاڵتیان نامێنێت ،چونكە لەنێو گەلەكەماندا هیچ پێگەیەكیان
نییە .لەگەڵ پاشەكشەی هێزە بیانییەكان ،هیچ نەبێت سەربەخۆیی خۆمان
دەبێت .لەمڕۆدا نە ئازادیو سەربەستیامن هەیە نە دادپەروەریو ئاسیش.
پێویستە هەموو ئەفغانییەكان كار بۆ یەكێتی نیشتامنی بكەنو رێگەنەدەن
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الیەنە توندڕەوەكانی گروپە نەژادییە جۆراوجۆرەكان دابەشبونی تایەفی
هەڵگیرسێنن .پێویستە بەرگری لەهەر جۆرە هەوڵێكی كەرتوپەرتكردنو بەش
بەشكردنی واڵتەكەمان بكەین.
رای گشتی هاوواڵتیانی واڵتانی ئەندام لە ناتۆدا سەبارەت بەجەنگەكە
ئێجگار گۆڕاوە .سەردەمانێك لەزۆربەی واڵتاندا جەنگی سەر ئەفغانستان
پەسەندبوو بەو شێوەیەی ،كە جەنگی عێراق ناپەسەند بوو ،بەاڵم لەگەڵ
كوژرانی زیاتری سەربازەكانی ناتۆو ئەفغانییەكانو بەدینەهێنانی هیچ
بەرەوپێشچونێك ،ژمارەیەكی زیاتری گەالن گومانیان سەبارەت بەجەنگەكە
بۆ دروست بوو .ناخۆشە ببینیت زۆرێك لەحكومەتەكانی ئەم واڵتە بەناو
دیموكراتانە خواستو حەزی هاوواڵتیەكانیان فەرامۆش دەكەن ،بەوپێیەی
هاوواڵتیانی مەدەنی خوازیاری ئاشتەوایین.
بۆ منونە ،سەرەتای ترشینی دووەم��ی ساڵی  2008كەناڵی ()BBC
راپرسیەكی هاكەزایی لەشانشینی یەكگرتودا ئەنجامدا ،تێدا دەركەوت 68%ی
دەنگدەران داوای كشانەوەی هێزەكانی بەریتانیان كردبوو لەماوەی ساڵێكدا،
تەنها 24%یان داوای مانەوەی سوپای بەریتانیان لە ئەفغانستان كردبوو.
زیاتر لە  100سەربازی بەریتانی لەسەر خاكەكەمان خوێنیان رژاوەو گیانیان
لەدەستداوە .هیوادارم حكومەتی لەندەن رەچاوی رای گشتی هاوواڵتیەكانی
بكات ،هەروەك دەزانین ئەم هەڵوێستە لەپێناو ئاشتەواییدایە15 .ی شوباتی
 2003گەورەترین خۆپیشاندان لەمێژووی شانشینی یەكگرتودا ئەنجامدرا،
زیاد لە یەك ملیۆن كەس بەشدارییان تێداكرد ،بەناو شەقامەكانی لەندەندا
رێپێوانیان كرد بۆ راگرتنی جەنگی سەر عێراق .بەریتانیا بەچونەپاڵ جۆرج بۆش
لەوجەنگەدا هەڵەیەكی كوشندەی كرد .لەم دواییانەدا ئەندامانی پەرلەمان:
جێریمی كۆربینو جۆرج گالۆوەی و هاوواڵتیانی ناوداری دیكە نامەیەكی
گشتی توندیان ،سەبارەت بەجەنگەكەی «تر» باڵوكردەوە:
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«حەوت ساڵ دوای بەناو ئازادكردنی ئەفغانستان لەئێستادا بەڵگەی
راستو دروست بەردەستە ،كە داگیركاریی ناتۆ بووەتە كارەسات .كۆی
گشتی مەرگی هاوواڵتیان لەهەڵكشاندایە .لەداگیركارییەكەی ساڵی
2001ەوە ئاستی توندوتیژی لەئێستادا لەهەموو كات زیاترە .نەتەوە
یەكگرتوەكان راپۆرتی ئەوەی داوە ،كە بە هۆی داگیركاریەكەوە تێكڕای
رێژەی تەمەن دابەزیوە بۆ  43ساڵو لە كۆی پێنج منداڵ یەك منداڵ
پێش ئەوەی بگاتە تەمەنی پێنج ساڵی دەمرێت .لەئێستادا ئەفغانستان
لەبەرنامەی گەشەپێدانی كۆمەڵەی نەتەوە یەكگرتوەكاندا لەخوارەوەی
ریزبەندیەكەدا بەپلەی چ��وارەم دێ��ت .بەگوێرەی راپ��ۆرت��ی «گروپی
چەتری رێكخراوە ناحكومیەكانی ئەفغانستان» ( ،)ACBARهەڵكشانی
توندوتیژیەكان قەیرانی ئاوارەیی ب��ەدوای خۆیدا هێناوەو گەیاندنی
یارمەتی بۆ زۆری بەشەكانی واڵت ئەستەم كردووە .رێكخراوە (-)NGO
كان هۆشیاری دەدەن كە مەترسیەكی گەورەو راستینە لەئارادایە ،دەڵێن
لەزستانی داهاتوودا ،هەزارەها ئەفغانی ئەشێت لەبرسا مبرن».
ترشینی دووەم��ی ساڵی  2003هاوواڵتیانی بەریتانی لەیادەوەری
حەوتەمین ساڵیادی جەنگی ئەفغانستاندا گردبونەوەیەكیان سازكرد.
تەنانەت سەربازەكانیش عەوداڵی زانینی ئ��ەوەن لەئەفغانستان چی
دەكەن ،لەپێناوی كێدا شەڕدەكەن .پیاوێك بەجلوبەرگی سەربازییەوە
بەپەیامنێرێكی (دەیلی مەیڵی) بەریتانی راگەیاند« ،ئەمە شەڕی ئێمە نییە
 ،تەنها پشتگرتنی بۆش بوو لەالیەن بلێرەوە».
كەنەدا یەكێك بوو لەو واڵتانەی سەربازی بۆ ئەفغانستان ناردو بۆ
عێراقی نەنارد .لەدوو ساڵی رابردودا  2.500سەربازی كەنەدی لەپارێزگای
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قەندەهار جێگیركراونو دەجەنگن ،ئەوێ توندوتیژیەكی زۆری بەخۆیەوە
بینیوە .زیاد لە  100سەربازی كەنەدی لەئەفغانستان كوژراون ،لەم سااڵنەی
دوایشدا بەرهەڵستكارانی ئەو جەنگە زیادیكردووە .ریك هیلەر ،سەرۆك
ئەركانی بەرگری پێشووی كەنەدا ئاشكرای كرد ،تێگەیشتنی ئەو دەربارەی
هاوكاریكردنی سەربازیی بۆ ئەفغانستان سەبارەت بەئاوەدانكردنەوەو
گەشەپێدان نەبوو« :ئێمە خزمەتگوزاری گشتی كەنەدی نین ....پیشەی
ئێمە توانینی كوشتنی خەڵكە».
حكومەتی كەنەدا رایگەیاند ،كە لەكۆتایی ساڵی 1-201دا پاشەكشە
بەسەربازەكانی دەكات .سەرەڕای ئەوەی چەندین راپرسی دەریخستووە
زۆرینەی هاوواڵتیانی كەنەدی پشتیوانی لەم جەنگە ناكەن ،بەاڵم
حكومەتە كۆنزێرڤاتیڤ و لیرباڵەكان چەندجارێك ئەوكارە سەربازییەیان
درێژكردوەتەوە.
هاوشێوەی كەنەدا ژمارەیەك لەواڵتانی ئەوروپیش رەتیانكردەوە،
بەشداری لەجەنگی عێراقدا بكەن ،بەاڵم لەجەنگی ئەفغانستاندا بەشێكن
لەهێزەكانی ناتۆ .هێزە سەربازییە ئەڵامنییەكان لەباكوری ئەفغانستان
بنكەو بارەگایان داناوە و لەساڵی 2008دا پەرلەمانی ئەو واڵتە دەنگی
بەناردنی  1000سەربازی دیكەدا ،بەمەش كۆی گشتی هێزە ئەڵامنییەكان
دەبێتە  4.500سەرباز ،بەاڵم گەلی ئەڵامنی لەگەڵ ئەم جۆرە بڕیارە تەبا
نین .لەڕاپرسیەكی ئەم دواییەی پەیامنگای لێكۆڵینەوەی بازاڕگەری فۆرسا-
دا هاتووە80% ،ی ئەڵامنییەكان پێیان باشە هەر داوایەكی ئەمەریكا بۆ
ناردنی سەربازی زیاتر بۆ مەیدانەكانی چەنگ رەتبكرێتەوە .ئەنگێال مێركڵ،
راوێژكاری ئەڵامنیا رایگەیاند ،كە ئەم پەیامەی بەسەرۆك ئۆباما گەیاندووە.
لەم دواییانەدا چاالكوانانی ئاشتی خۆپیشاندانی گەورەیان بۆ پیشاندانی
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ئەو بەرهەڵستیكردنە ئەنجامدا .لەئەیلولی ساڵی 2008دا هەزارەها كەس
لە بەرلینو شارە گەورەكانی تر رێپێوانیان ئەنجامدا.
فەرەنساش هاوشێوەی ئەڵامنیا لەگەڵ جەنگدا نەبوو بۆ سەر عێراق،
لێرەوە داگیركردنی ئەفغانستان كەمرت برەوی پێدەدرێت .لەئێستادا فەرەنسا
 2.700سەربازی لە ئەفغانستان هەیەو بەفەرمانی نیكۆالس ساركۆزی
هاوپەیامنی ئەمەریكا ئەو ژمارەیە بۆ  3000بەرزدەكرێتەوە .تا رووداوەكەی
ساڵی  ،2008لەبۆسەیەكی هێزەكانی تاڵیباندا  10پەڕەشوتەوانی سەربازیی
دەستەبژێر كوژران ،فەرەنسا زۆر زیانی پێنەگەیشتبوو .لە ئەیلولی ساڵی
2008دا ئەندام پەرلەمانەكانی فەرەنسا بە  343دەنگ بەرامبەر  210دەنگ
بڕیاریاندا سەربازەكانیان لە ئەفغانستان بهێڵنەوە ،بەاڵم بۆ یەكەمینجار
زۆرینەی ئەندامانی پارتی سۆسیالیست دژی جەنگەكە وەستانەوە.
هاوواڵتیانی فەرەنساش دژی بەشداریكردنی واڵتەكەیان بوونەتەوە ،بەهۆی
هاوبەشیكردنی لەكارەكانی ناتۆدا .راپرسییەك دەریخستوە ،كە 55%ی
هاوواڵتیان دژی جێگیركردنی سەربازەكانیانن لە ئەفغانستان .سیاسەمتەداری
ئۆپۆزسیۆنی پێشكەوتوو ،ئۆلیڤیەر بێسانشینۆت بەسیاسەتی ئەفغانستان
دەڵێت «جەنگێكی پیس»و دەڵێت «تا هێزە سەربازییە داگیركارەكان
لە ئەفغانستان ئامادەگییان هەبێت ئەوا تاڵیبان زەمینەیەكی باشیان بۆ
بەرەوپێشچون مسۆگەرە» .دوای كوژرانی دە سەرباز ،بێرنارد كۆشنەری
وەزیری دەرەوە ،یەكێكە لەدامەزرێنەرانی گروپی مرۆیی (پزیشكانی
بێسنور) ،وتی« :بێگومان دەبێت چاوەڕێی مەرگی زیاتر بكەین» ،بەاڵم
گەلی فەرەنسی نابێت هەروا بەئاسانی ئەم كردەوانە پەسەند بكاتو
بەفەرامۆشی بسپێرێت.
هۆڵەنداش واڵتێكی دیكەی ئەوروپیە ،بەچڕوپڕی خۆی خزاندوەتە
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ئەفغانستانەوەو گەلەكەشی لەسەر ئەو بابەتە بەخراپی دابەشبوون.
هۆڵەندا لەساڵی 2006ەوە  1.600سەربازی لەپارێزگای ئوروزگان هەیە.
حكومەتی ئەو واڵتە بەناتۆی راگەیاندوە كە لەتەمموزی 2010دا هێزەكانی
دەكشێنێتەوە واڵتەكەی.
دەنگوباسی ئەوە هەیە حكومەتی ئیسپانیا 800 ،سەربازی لەپارێزگای
بادغیس هەیە ،خەریكی دان��ان��ی وادەی��ەك��ە بۆ پاشەكشەپێكردنی
سەربازەكانی .جۆسێ زاپاتیرۆی س��ەرۆك وەزی��ران رایگەیاندووە ،كە
ژمارەی سەربازە ئیسپانییەكان زیاد ناكات .لەپێشدا ئیسپانیا بەشداری
لەجەنگی عێراقدا كرد ،بەاڵم دوای هەڵبژاردنی حكومەتی تازە پاشەكشەی
بەهێزەكانی كرد .ئەیلولی ساڵی  2008دیپلۆماتی بااڵی ئیسپانی فرانشێسك
ڤێندرێڵ ،نێردراوی پێشوی یەكێتی ئەوروپا بوو لە كابول ،رەخنەی
لەبەهێزكردنی هاوپەیامنێتی باكور گرت ب��ەوەی ،كە دەگەڕێتەوە بۆ
كۆنفراسی (بۆن) لەساڵی 2001دا ،واتە ئەو دەمەی تازە تاڵیبان روخێرنابوو.
هەروەها ڤێندرێڵ دانی بەوەشدانا ،كە لەساڵی 1-200ەوە بارودوخی واڵت
هیچ كات بەقەدەر ئێستا خراپ نەبووە« :لەساڵی 2002دا ،ئێمە لەالیەن
ئەفغانییەكانەوە وەك رزگاركەر پێشوازیامن لێدەكرا .كەچی ئێستا وەك
شەیتانێك تەماشادەكرێین».
ئیتالیاش واڵتێكی ترە ،كە سەربازگەلێكی زۆری لەئەفغانستان هەیە،
 2.500سەربازی ئەو واڵتە لەپارێزگاكانی كابولو هیرات جێگیركراون .دوای
ئەوەی لەسەرەتادا پشتیوانی لەجەنگی عێراق دەكرد ،وەلێ دواترحكومەتی
ئیتاڵی دانی بەوەدا نا ،كە جەنگەكە هەڵە بووەو سەرەنجامیش پاشەكشەی
بەهێزەكانی كرد.
ئوسرتالیا ئەو واڵتەیە ،كە لە ناتۆدا نییە ،بەاڵم نزیكەی  1000سەربازی
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لەپارێزگای ئوروزگان جێگیركردوە ،ئەمەش زۆرترین رێژەیە لەچاو ئەو
واڵتانەی لە ناتۆدا نین و لەئەفغانستان بوونیان هەیە .كێڤن رود ،سەرۆك
وەزیرانی ئوسرتالیا سەر بەپارتی كرێكاران رایگەیاند ،كە هیچ پالنێكیان
بۆ گۆڕینی سیاسەتەكانیان یاخود پاشەكشەپێكردنی سەربازەكانیان نییە.
چاوەڕێ دەكرێت ئۆباما داوا لە ئوسرتالیا بكات تا ئەو ژمارە زیاد بكەن،
بەاڵم جارێكی تر زۆرینەی گەل لەگەڵ ئەو داوایەدا نین .لەڕاپرسیەكی
ساڵی 2008دا كە بۆ (پەیامنگای لەوی بۆ سیاسەتی نێودەوڵەتی) ئەنجامدرا
دەرك��ەوت 56%ی ئوستورالیەكان خوازیاری كۆتایی پێهێنانی ئەركی
واڵتەكەیان بوون لە ئەفغانستان.
دڵنیام ئەگەر واڵتە بێگانەكان واز لەخۆهەڵقورتان لە ئەفغانستان
بهێننو ل��ەداگ��ی��رك��اری ب��ەدوورب��ی��ن ،ئ���ەوا هێزێكی دی��م��وك �راتو
پێشكەوتوخوازی بەهێز سەرهەڵدەدات .هیوام هەیە ئەمڕۆ لەبەشەكانی
تری جیهان ،وەك ئەمەریكای التین ،حكومەتو بزوتنەوەی وەها هەن،
كە گۆڕانكاری پێشكەوتوخوازانە دەهێننەئاراوەو بە سەربەخۆیی و بەدور
لەبەرژەوەندییەكانی حكومەتی والیەتە یەكگرتوەكان كاردەكەن.
دەبینین ئەم گۆڕانكارییە بەشێوەیەكی دیموكراتیانە لەواڵتانی
وەك بۆلیڤیا ،ئیكوادۆرو ڤەنزوێالدا لەمیاندان .ئەم واڵتانە بەشێوەیەكی
بەرچاو پێكەوە كاردەكەنو كار بۆ یارمەتیدانو بەهێزكردنی چینە هەرە
هەژارەكانی كۆمەڵگاكانیان دەك��ەن .واڵتانی ئەمەریكای التین شوێن
سیاسەتەكانی والیەتە یەكگرتوەكان ناكەون .زیاتر پێكەوە ئاڵوێری
بازرگانی دەكەن ،كولتورو ئابورییان لەزاڵبونی دەسەاڵتی بێگانە پاراستووە،
هەروەها گەلەكانیان فێری نوسینو خوێندنەوە دەكەن ،بەوپێیەی بەبێ
خوێندەوارییەكی سەرەتایی هەڵكەوتنی دیموكراسی زۆر ئەستەمە.
368

مەالالی جۆیا

ئەفغانییە پێشكەوتوخوازەكان زۆر حەز بەفێربونی ئەزمونی گەالنی وەك
ئەم واڵتانە دەكەن ،هەروەك بۆ یەكسانیو سەربەخۆیی راستینە تێدەكۆشن.
دەبێت ئەوەش بڵێم ،كە سەركردەی ئەم واڵتانە پێویستە وریابن،
لەگەڵ هەندێك لەو هاوپەیامنێتیەی بەستویانە .كاتێك هۆگۆ شاڤێزی
سەرۆكی ڤەنزوێال چاوی بەهاوتا ئێرا نییەكەی ،مەحمود ئەحمەدی
نەژاد كەوت وەك «شۆڕشگێڕ» ئاماژەی بۆكردو لەئامێزی گرت .پێموایە
ئەمە یەكێكە لەهەڵە هەرە گەورەكانی شاڤێز ،هەڵەیەك كە هەندێكجار
لەالیەن گروپەكانی دژەجەنگ لەڕۆژئاواشدا دەكرێت ،گوایە وەك «دژە
ئیمپریالیستێك» لەڕژێمە دواكەوتوەكەی ئێران دەڕوانن .كارەكەی شاڤێز
پەیامێكی خراپ بۆ ژنانو گەلی ئێرانی دەنێرێت ،چون ئەوان لەخەباتو
تێكۆشاندان بۆ بەدەستهێنانی مافەكانیان دژی ئەم حكومەتە سەركوتكارو
دژەژنە .حكومەتی ئوسوڵگەراو توندڕەوی ئێران ڕۆڵێكی ئێجگار نەرێنی
لە ئەفغانستان گێڕاوە ،پشتیوانی سەردەستەكانی وەك ئیسامعیل خانو
خەلیلیو موحەقیقو چەندین كەسی تری كردوە ،ئەمە لەكاتێكدا كار
بۆ ناسەقامگیری واڵتەكە دەكات لەڕێی هەڵگیرسانی ملمالنێی ئایینیو
تایەفەگەری.
لەم چەند ساڵەی رابردودا هەموو هەوڵێك گیراوەتەبەر بۆ بەرپێگرتنی
سەرهەڵدانی هێزی سیاسی پێشكەوتوخواز لەواڵتەكەمدا .كۆمەكە
داراییەكان بلۆك كراونو هیچ هەوڵێكیش بەرچاونەگیراوە بۆ كەنارخستنی
ئەم گروپانە .هیچ پارتێكی سیاسی ،یان رێكخراوێكی رەخنەگری حكومەتو
سەردەستەی میلیشیاكان ناتوانن لە ئەفغانستان بەئاشكرا كاربكەن.
كپكردنی دەنگی منو دەركردنم لەپەرلەمان یەكێكە لەنیشانەكانی ئەم
نەخۆشییە گەورەیە.
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ه��ی��وادارم ئێستا شتێك لەو گیروگرفتانە تێگەیشتنب كە بەرۆكی
ئەفغانستانیان گرتووە ،رەنگە پرسیارێكتان بەبیردابێت ،كە زۆرجار لەالیەن
گوێگرەكامنەوە لەواڵتانی دەرەوە ئاراستەم ك�راوە :وەك خودی خۆمو
هاوواڵتیەكی بەخەم بۆ باشكردنی ئەم بارودۆخە چیم لەدەست دێت؟
ئێمەی ئەفغانی ،پێویستامن بەهاوكاریو پشتیوانی ئێوەیە بۆ
تێكشكاندنی كۆتوپێوەندەی كۆیلەیەتی لە نیشتامنەكەماندا .یەكەم
شتو لەهەموشیان گرنگرت ،بەئاگابوونە لەڕووداوە راستەقینەكانی ئەمڕۆی
ئەفغانستان.
دەوترێت لەكاتی جەنگدا« ،راستیی» یەكەمین قوربانییە .حكومەتەكان
كاتێك دەتوانن یاسای زۆردارانە پەیڕەوبكەن ،كە گەلەكەیان هەر نابیناو
كەڕ بنو ئاگایان لەڕاستیەكان نەبێت .ئێوەش دەتوانن دەستی هاوكاری
درێژبكەن بۆ شكاندنی ئەو پروپاگەندەی بێدەنگیەی لەئەمڕۆدا لەالیەن
میدیای گشتییەوە جێبەجێدەكرێت .گوێ بۆ (فۆكس نیوز) مەگرن ،بەڵكو
گوێ بۆ راگەیاندنە راستگۆكان بگرن .سەرچاوەیەكی نایابی راپۆرتو هەواڵە
هەمەچەشنەكان دەرب��ارەی رەوشی راستەقینەی ئەفغانستان ماڵپەڕی
()RAWAیە بەم ناونیشانە ( .)www.rawa.org/temp/runewsلەسەر
هێڵی ئینتەرنێت بەدوای سەرچاوەی باشی هەواڵی جەنگەكەدا بگەڕێن.
ئەگەر رۆژنامە لۆكاڵیو نیشتامنییەكانی الی ئێوە روماڵێكی تێروتەسەلی
جەنگەكەو رەوشی راستەقینەی ئەفغانستان ناكەن ،ئەوا نامە بنوسن بۆ
سەرنوسەرو پێشنیازی دابەزاندنی بابەتی پەیوەستداریان بۆ بكەن .ئەگەر
باش لەڕەوشی ئەفغانستان ئاگادارن ئەوا هەرچیەك دەزانن بە هاوڕێو
خێزانەكانتان رابگەیەنن ،ئەوجا بەهەر رێگەیەك بێت گرفت نییە :ئیمەیڵ،
فەیسبووك ،كۆڕی گفتوگۆ یاخود بلۆگەكانتان.
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هاوبەشی لەگەڵ ئەو گروپانەدا بكەن ،كە بەڕاستگۆیی كار بۆ
پشتیوانی ژنانو پیاوانی ئەفغانستان دەكەن ،بەهاوكاریی دارایشەوە .كاتێك
گەندەڵی نەبێت ،دەتوانیت پارە ببەخشیتە پرۆژەیەكی راستینە ،پارە ئەگەر
كەمیش بێت ،رێگەیەكی دورودرێژ دەبڕێت .كەسانی پێشكەوتوخوازی
ئەفغانی كار لەپرۆژە مرۆییەكاندا دەكەنو پارەی پێویستیان لێبڕاوە .ئەوە
تەنها هەتیوخانەكەمان نییە لەشاری فەرەح ،كە لەم سااڵنەی دواییدا
بەناچاری داخرا .لەخۆت بكەوە و هاوكاری ئەو گروپانە بكە ،كە پارە بۆ
ئەو رێكخراوانەی ئەفغانستان كۆدەكەنەوەو بەسەرە كار بۆ دابینكردنی
پێداویستیەكانی خەڵكی دەكەن .بەخشینەكانتان لەالیەن ژنو منداڵە
دەست كورتەكانی سەرتاسەری ئەفغانستانەوە زۆر بەگەرمی پێشوازییان
لێدەكرێت.
لەهەموو ئەفغانستاندا كەلێ پێویستامن بە قوتابخانەو پارەیە بۆ
موچەو راهێنانی مامۆستایان .دەزانم گەنجانی دەرەوەی واڵت ،ئەوانەی
لەچونە بەرخوێندن سود وەردەگ��رن زۆر بەتاسەوەن یارمەتی گۆڕینی
ئەم رەوشە بدەن .قوتابخانەكان دەیانتوانی پرۆژەی كۆكردنەوەی كۆمەك
ئەنجامبدەن و لەپرۆسەكەشدا قوتابیەكانی دەیانتوانی رەوشی راستەقینەی
ئەفغانستان فێربنب.
هەروەها دەبێت بڵێم هەندێك لەو ئەفغانیانەی لەڕۆژئاوا دەژین،
دەوڵەمەندنو ژیانێكی زۆر خۆش دگوزەرێنن .پێویستە هەوڵبدەن نەختێ
سادە بژین و لەپرۆسەی بنیاتنانەوەی ئەفغانستاندا بەشداری بكەن .زۆر
پرۆژەو رێكخراو هەن ،كە بێئەندازە پێویستیان بەكۆمەكی دارایی ئەو
كەسانە هەیە.
چاودێری بكەن ،رەخنە بگرن ،كاربكەن بۆ بەرەوپێشربدنی سیاسەتی
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دەرەوەی حكومەتەكەتان .بەڕووی سەركردە سیاسیەكانتاندا بچنەوە .نامەو
ئیمەیڵ بۆ نوێنەرە هەڵبژێردراوەكانت بنوسن .وادەیان لەگەڵدا دابنێنو
خەمو نیگەرانییەكانی خۆتانیان بۆ باس بكەن .گەربێتو راستەوخۆ بچنە
الی سیاسەمتەدارەكان ئەوا كاریگەرییەكی ئێجگار زۆرتر دەبێت .ئەوەیان
بۆ رونبكەنەوە ،كە یارمەتیدانی راستەقینە لەمەودای بۆمبەكان زۆرباشرتە
بۆ پەرەپێدانی ئاشتیو گەشەسەندن لەجیهاندا .ئەگەر واڵتەكەت لە ناتۆدا
ئەندامەو لەئەفغانستان سەربازی هەیە بەسیاسەمتەدارەكانی واڵتەكەتان
بڵێن ،پێویستە دەستهەڵبگرن لەكوێرانە شوێنكەوتنی والیەتە یەكگرتوەكان.
ئەگەر گوێ نەگرن ئەوا دەتوانن پەیوەندی بەو گروپە ئاشتەواییانەوە
بكەن ،كە لەهەوڵی گۆڕینی ئەم سیاسەتە هەڵەو چەوتەدان.
تكایە تێبگەن ،كە الی ئێمەی ئەفغانی ،بینینی ئ��ەو خەڵكەی
لەسەرانسەری جیهانەوە دەیانەوێت لەكاتی پێویستیدا بەئاشكرا پشتیوانیامن
بكەن ،بەهایەكی گەورەی هەیە .لەڕاستیدا ئەو خۆپیشاندانانەی لەڕۆژئاوا
رێكدەخرێن لەگرنگی ئەو پەیامەی ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان كەمدەكاتەوە،
كە دەڵێن خەڵكی ئەوروپاو ئەمەریكای باكور دوژمنی گەلی واڵتە
مسوڵامنەكانن .ئەو خۆپیشاندانانەی دژی جەنگی عێراق ئەنجامدران لە
15ی شوباتی 2003دا ،تێیدا ملیۆنەها خەڵك لەدەیان واڵتدا ،گەورەترین
خۆپیشاندانیان لەمێژووی مرۆڤایەتی دا ئەنجامدا ،نەبووە مایەی نەهێشتنی
روودان��ی جەنگەكە ،ب��ەاڵم ئ��ەوەی پیشانی گەالنی واڵتانی ع��ەرەبو
ئیسالمیدا ،كە چەندەها خەڵكی ئاشتیخواز هەیە ،دژی جەنگی بۆش بوون
بۆ سەر عێراق .ئەم رژانە بۆ سەر شەقامەكان لەپێناو ئاشتی ،یاریدەدەرێك
بوو تا گەلەكەمان ئاگاداری جیاوازی نێوان گەلو حكومەتەكانی رۆژئاوابن.
هەرگیز لەگرنگی ئەو پەیامانە كەم مەكەرەوە ،كە كاروكردەوەكانتان بۆ
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حكومەتەكەتانو گەلی ئەفغانستانی دەنێرێت .جواڵنەوە ئاشتیخوازەكان
هەڕەشەن بۆ سەر داڕێژەرانی جەنگەكانو ئوسوڵگەرا توندڕەوەكان و
تیرۆریستان ،لەهەمانكاتدا لە ئەفغانستان خۆپیشاندان بەئاشكرا زۆر
مەترسیدارە ،لەگەڵ ئەوەشدا خەڵكی هەر دەچنە سەر شەقامەكان ،تا
دەنگی ناڕەزاییان ببیسرتێت .ئەگەر لەواڵتێكدا دەژیت ،كە بەربەستەكان
بۆ دەربڕینی ناڕەزایی گشتی هێند توند نین ،گرنگە مافی دیموكراتی
خۆت بەكاربهێنیت بۆ رێكخستنی كۆبونەوە ،گردبونەوە و خۆپیشاندان.
هەموو مافەكامنان لەڕێگەی خەباتكردنەوە بەدەستهاتون ،دەشێت لەپای
پشتگوێخستنیان هەمویان لەدەستبدەین.
لەهەر كوێیەك هەن ،بەشداری لەپرۆسەی سیاسیدا بكەن ،خەریكی
رێكخستنی دادی كۆمەاڵیەتی بن .كاتێك كار بۆ بەدیهێنانی دیموكراسی
راستینە ،ئاشكراكردنی گەندەڵیو نایەكسانی دەكەن ،بزانن كە هەمیشە
روب��ەڕووی بەربەست و ئاستەنگ دەبنەوە .هەرشتێك شایەنی خەبات
بۆكردن نەبێت بەدەستهێنانی ئاسانە .شاڕێگە بۆ یارمەتیدانی گەلی
ئەفغانستان ،تێكۆشانە لەپێناو بەدیهێنانی حكومەتێكی پێشكەوتنخوازو
رەوابین لەواڵتەكەت دا.
دەربڕینی ئەم هیواو ئاواتانەی بۆ ئێوەم باسكرد سەبارەت بەدواڕۆژی
ئەفغانستان ،ژیانی تەنگەتاو كردومو بەهۆیەوە لەپەرلەمان فڕێدراومەتە
دەرەوە .بەردەوامبوونیش لەسەر دەربڕینی ئەم بیرو بنەمایانە ،رەنگە ببێتە
مایەی كوشتنم ،بەاڵم هەر بڕوام بەهاتنەكایەی دواڕۆژێكی باش هەیە.
دەزان��م بەهاوكاری و بەشداریكردنتان دەتوانرێت چەرمەسەری
گەلی ئەفغانی بەكۆتا بگەیەنرێت .خەونی من بینینی ئەفغانستانێكە
تێدا ژنان وەك مرۆڤ لێیان بڕوانرێت ،رۆژێكیش بێت ژنێك بتوانێت
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جڵەوی فەرمانڕەوایی بگرێتەدەست ،ئەفغانستان واڵتێك بێت ،هیچ جۆرە
سەردەستەی میلیشیاو تاڵیبانو تیرۆریستێكی تێدا نەمێنێت ،واڵتێكامن
هەبێت تێدا لەبڕیاردانی دواڕۆژی خۆمان ئازادبین.
لەسەرو هەموویەوە خەونی من دامەزراندنی بزوتنەوەیەكی بەهێزو
پێشكەوتووە لە ئەفغانستاندا ،بەجۆرێك كە بەگژ ئوسوڵگەرا توندڕەوەكاندا
بچێتەوە ،بۆ ئ��ازادیو یەكسانی تێبكۆشێت ،ئەم داگیركارییە بێگانەیە
لەواڵت وەدەربنێتو بەدیموكراسییەكی راستینە جێگەی بگرێتەوە.
رێگەیەكی دورودرێژ لەپێش ئەفغانستانە ،بەاڵم دەزانم بەیارمەتی ئێوە
گەلەكەمان لەتوانایدایە بەو رێگەیەدا رێبكات و رەوتی خۆی بەرەو ئاسۆی
ئاشتی ،خۆشگوزەرانیو یەكسانی خۆشبكات.
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ساڵێك لەدوای باڵوكردنەوەی ئەم كتێبە ،دەبێت بۆ یەكەمجار بەداخەوە
ئەوە ڕابگەیەنم ،كە ئەفغانستان لەهەموو كات زیاتر كەوتۆتە ژێر تاریكایی
داگیركاریی سەربازییەوە.
پێنج ساڵ لەمەوبەرو بۆ یەكەمینجار لەپەرلەمانی ئەفغانستاندا،
هەڵبژێردرام .ئێستا واڵت لەئامادەكاریدایە بۆ هەڵبژاردنێكی دیكە ،بەاڵم من
ئەمجارەیان بڕیاری بەشدارینەكردنم داوە .لەنێو گێژاوی جەنگو رژێمێكی
كارتۆنی گەندەڵ و كارە دڕندانەكانی تاڵیبان و دەربڕینی ناڕەزایی ،لێكەوتە
توندوتیژییەكانی ڕۆژانە ،لەئێستادا هەر هیوایەكی هەمبووبێت ،لە بەرامبەر
بەكارهێنانی سندوقەكانی دەنگدان بۆبەدیهێنانی گۆڕانكاری لەئەفغانستاندا
لەبار چووە.
بڕیارێكی گران بوو لەپەرلەماندا بۆ شوێنی دروستی خۆم تێنەكۆشم،
وەختێك لەالیەن ئەو مافیایانەوە دەستی بەسەردا گیرابوو ،ئێستاش بەردەوام
دەسەاڵتیان بەسەر واڵتەكەمدا هەیە .وێڕای ئەوەی یەكەمجار لەالیەن خەڵكی
فەرەحەوە هەڵبژێردرام ،وەلێ لەچەند پارێزگایەكی دیكەی ئەفغانستانەوە
داواكاریم پێگەشت تا نوێنەرایەتی هەژارو ستەملێكراوان بكەم .هەریەك
لەو بانگهێشتو داواكارییانەی پێمدەگەشنت بەالمەوە زۆر بەمانابوونو
رەتكردنەوەیان ئازاری دەدام .گەر ئەفغانییەكان بناسیت ئەوا دەزانیت ،كە
لەكولتوری ئێمەدا رەتكردنەوەی داواكاری هاوڕێ ئیشێكی قورسو گرانە.
ئەزموونی خۆمو ئامۆژگاری خێزانەكەمو كەسانی خۆشەویست رازییانكردم
بەوەی ،پێویستە بەشداری لەم هەڵبژاردنەدا بكەم .پاش ئەو هەموو بەربەستەی
بۆ هەڵبژاردنم هاتنە سەرڕێم ،ناحەزەكانم مایكرۆفۆنەكەیان دەبڕیم ،هەڕەشەی
كوشتنیان لێدەكردمو نایاساییانە لەكورسییەكەم الیان بردم.
لە ئەفغانستان ‹›هەڵبژاردنەكان›› چیرت هیچ كەسێك لەخشتە نابەن.
لەساڵی  2009دا هەموو جیهان ئەوەیان بینی ،كە هەڵبژاردنە سەرۆكایەتییەكەی
376

مەالالی جۆیا

ئەفغانستان تەنها بریتی بوو لەفێڵو ساختەكاری .سەرەڕای بوونی بەڵگەی
بێشومار لەسەر پڕكردنەوەی كارتەكانی دەنگدانو پێشێلكارییەكانی تر لەیەكەم
خولی دەنگداندا ،حامید كارزای توانی خۆی دەربازبكات لەدووبارەكردنەوەی
هەڵبژاردنەكان كاتێك عەبدواڵ عەبدواڵی ركابەری كشایەوە .لەنێوان ئەو دوانەدا
هیچ بژاردەیەكی دروستبوونی نەبوو ،هەردوكیان دوژمنی گەلنو هەردوكیشیان
لەالیەن سەردەستەی میلیشیای دەسەاڵتدارو بێبەزەییەوە پشتگیری دەكرێن.
لەڕاستیدا پێشرت عەبدواڵ وەزیری دەرەوەی حكومەتەكەی كارزای بوو .ئێستا
عەبدواڵ نوێنەرایەتی دەستەیەك لەسەردەستەی میلیشیاكان دەكات ،هێندەی
لەهەوڵی بەدیهێنانی دەسەاڵتی زیاترن بۆ خودی خۆیان ئەوەندە بەخەمی
دابینكردنو چاككردنی گوزەرانی ئەفغانییە ئاساییەكانەوە نین .تاكە ئومێدێك
لەم هەڵبژاردنانە چاوەڕێی دەكرا ،كورتانێكی نوێ بوو بۆ هەمان گوێدرێژ ،بەاڵم
دەركەوت لەگەڵ هەمان كورتانو هەمان گوێدرێژدا گیرۆدەبووینەوە.
فێڵو تەڵەكەبازییەكانی ئەم هەڵبژاردنە سەرۆكایەتییە هێندە دیارو
نارشین بوون ،بوونە مایەی شەرمەزاركردنی الیەنگرە بەهێزەكانی كارزای
لەواڵتانی ڕۆژئ��اوادا .بەكارهێنانی هەمان فێڵو تەڵەكەبازییە نارشینەكانی
پێشوو شكستیان بە هەڵبژاردنە پەرلەمانییەكە هێنا .دەنگدانی پەرلەمانیش
یەكێكی تر بوو لەو گاڵتەجاڕییەی بەرامبەر گەلی ئەفغانی ئەنجامدرا ،چونكە
ئەمە دەستنیشانكردن بوو نەك هەڵبژاردن .منونەی یەكێك لەو فڕوفێڵە گەورەو
ساختەكارییە زۆرو بەرچاوەی كارتەكانی دەنگدان بوو ،راپۆرتە هەواڵێكی
ناوچەیەكی پارێزگای پاكتیكا ئاماژەی بەوە دابوو دەنگدەران لەسەرو %٦٠٠
ەوە بووە .راپۆرتێكی رۆژنامەی نیۆرك تایمز لەسەر دەنگی ساختە ئاماژەی بۆ
ئەوە دابوو «دەنگەكانی ئەفغانستان بەلێشاوو بڕی زۆرو زەوەند دەبیرنێن».
دیسانو جارێكی دی لیستی كاندیدكراوەكان ئەو كەسانەی لەخۆگرتبوو كە
تاوانباركرابوون بە پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ ،تاوانەكانی جەنگو دڕندەیی
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بەرامبەر بە خەڵكی ئەفغانستان .سەرەڕای ئەوەی پێچەوانەی دەستوور بوو،
بەاڵم هیچ یەك لەم كەسانە ڕێگرییان لێنەكرا بۆ خۆپااڵوتنیان بۆ پەرلەمان.
هەندێك لەم سەركردانەی جەنگ ،كە خۆیان پااڵوتبوو بۆ هەڵبژاردنەكان
پێشرت هیچ پلەوپایەیەكی فەرمیان نەبوو ،ئەمان میلیشیاكانیان بەكاردەهێنا بۆ
ترساندنو هەڕەشەكردن لەو كەسانەی لەدژیان دەوەستانەوە.
چەندین الیەن هەوڵو تەقەالیان بوو بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت لەم
هەڵبژاردنە پەرلەمانیانەدا :كارزایو پیاوەكانی ،سەردەستەی میلیشیاو ئوسەڵگەرا
توندڕەوەكان ،ئەوانەی لەالیەن عەبدواڵ عەبدواڵوە سەرۆكایەتی دەكران ،هەروەها
چەند كەسانێكی مافیای ئەفغانستان پارەیەكی بێشوماریان ،لەپێناو هەڵبژاردنی
كاندیدە ژنو پیاوەكانی خۆیاندا خەرجكرد .دوبارە لەم هەڵبژاردنەشدا فرتو
فێڵێكی زۆر دەكرێتو گومان لەوەدا هەیە ،كە هیچ كاندیدكراوێكی راستینەی
سەربەخۆ بتوانێت بگاتە بەدەستهێنانی هیچ پلەو پایەیەك.
ئەم راستییە تاڵە وایكرد زۆرینەی ئەفغانییەكان دەنگ نەدەن ،نەبوونی
ئاسایش لەچەندین هەرێمدا وادەك��ات دانیشتوانەكەیان نەتوانن بگەنە
بنكەكانی دەنگدان .ئێستا ئەفغانییەكان بەجوانی دەبینن دیموكراسی
لەواڵتێكی داگیركراودا بەدینایەت ،كە یەكەمینو دواهەمین بڕیار لەڕێی پارەو
چەكەوە بێت.
ئ��ەوەی لەئەفغانستان ن��اوی لێرناوە دیموكراسی ،جگە لەشێواندنو
چەواشەكاری هیچی دی نییە .ئەم مانگە گاڵتەجاڕیی ئەم هەڵبژاردنەم بەدیكرد،
لەكاتی رۆتینی ئاسایی خۆمدا ،كە هاتوچۆكردمنە لەجێگەیەكی سەالمەتەوە بۆ
جێگەیەكی دیكە لەكابول ،بەنهێنیو بەپێی كاتو هەبوونی ئاسایش لەگەڵ
زۆرێك لەالیەنگرو شوێنكەوتوانم كۆبونەوە دەكەم .لەكاتێكدا دادپەروەری
لەڕێگەی سندوقەكانی دەنگدانەوە بەدینایەت ،خەڵكی دەبێت رێگە چارەی
دیكەو جیاواز بدۆزنەوە بۆ سەندنی مافەكانیان.
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لەڕاستیدا هەرگیز حەزی بوون بە سیاسەمتەدارم نەبووە ،بەهەرحاڵ
بەمجۆرە ناچار نەدەبووم لەنزیك سەردەستەی میلیشیاو مافیای ماددە
هۆشبەرەكانی ئەفغانستاندا دەردەس��ەری بچێژم .بەالی منەوە پەرلەمان
سەكۆیەك بوو بۆ بەرزكردنەوەی ناڵەو هاواری گەلە چەوساوەكەم ،بەاڵم
ئێستا شوێنێكی گەورەترو فراوانرتم هەیە تا لەپێناو دیموكراتیو بەدیهێنانی
دادپەروەریدا بجەنگێم ،هەرگیز بۆ تەنها خولەكێكیش كۆڵنەدەم.
لە والیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا زۆر كەس هیوایان بە گۆڕانێكی
ڕاستینە هەبوو ،كاتێك لە ساڵی 2008دا لە چاوەڕوانی هەڵبژاردنی باراك
ئۆبامادا بوون .ڕاستی هەرگیز چاوەڕێی ئەوە نەبووم ئۆباما هیچ جیاوازییەكی
هەبێت بەراورد بە جۆرج بۆش لەپەیوەست بە ئەفغانستانەوە.
هەندێك جار لەسەردانەكامندا بۆ ئەمریكا راشكاوانە بیروڕاكانم سەبارەت
بە ئۆباما تەنانەت دەبوونە مایەی سەرسوڕمانی ئەو كەسانەش ،كە پشتگیری
پەیامەكەمیان لەدژی جەنگ دەكرد .جارێك لەماڵی یەكێك لە پشتیوانەكانم،
شەوان لێیدەمامەوە دەبوایە لەو جێگەیە بخەوم ،كە بۆ میوان دانرابوو
ئەویش راستەوخۆ لەژێر وێنەیەكی لەچوارچێوەگیراوی ئۆبامادا بوو .خاوەن
ماڵ هاوڕێیەكی میهرەبانی خۆم بوو ،دەیوت كەوا سەرۆك بەڕاستی كەسێكی
باشە ،بەاڵم لەالیەن جەنەراڵەكانو سیستمی سیاسی والیەتە یەكگرتووەكانەوە
سنوری بۆ دانراوە .لەگەڵ ئەوەشدا نوسنت لەژێر وێنەكە ناڕەحەت بوو ،چونكە
دڵنیابووم لەوەی ئۆباماش هیچ جیاوازییەكی لەگەڵ بۆش نییە ،ئەویش تەنها
یاریزانی سیستمێكە ،كە پارێزگاری لەبەرژەوەندییە هاوبەشەكان دەكات.
هەندێك لەپاڵپشتەكانم ناچاریانكردم لەكتێبەكەمدا زمانی زبر لەدژی ئۆباما
بەكارنەهێنم و چاوەڕوانی كردارەكانی پاش گرتنەدەستی دەسەاڵتی بم.
راستییە تاڵەكە ئەوەیە ،كە دەركەوت سیاسەتەكانی ئۆباما لەجەنگدا زۆر
لەوە خراپرت بوو ،كە پێشبینیم كردبوو .هەڵمەتەكەی لەسەر بنەمای پەیامنی
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هیواو گۆڕانكاری بەڕێوە دەبرد ،بەاڵم ناپاكی بەرامبەر بە هیوای ئەفغانییەكان
ك�راو تاكە گۆڕانكاریش خراپرتبوونی بارودۆخەكە ب��وو .لەپاش دووس��اڵ
سەرۆكایەتی ،ژمارەی هێزە داگیركەرەكانی والیەتە یەكگرتووەكان لەئەفغانستان
دوو هێند زیادكراون ،سەرەڕای پەیامنی كشاندنەوەی هێزەكان لەساڵی 2011
دا بەاڵم ڕوونو ئاشكرایە كە بەم زوانە واڵتەكەمان جێناهێڵن.
مایەی شەرمەزارییە ،كە زۆربەی ڕاستییەكانی ئەفغانستان لەالیەن زۆرینەی
میدیاكانی رۆژئاواوە بە بیانووی پشتگیری لە››جەنگە باشەكە›› شاردراونەتەوە.
رەنگە ئەگەر هاوواڵتییە ئەمریكییەكان زانیاری باشرتیان سەبارەت بە واڵتەكەم
هەبایە ،ئەوكات ئۆباما نەیدەوێرا هێزی زیاتر رەوانە بكاتو پارەی باجی
واڵتەكەی لەجەنگێكدا خەرج بكات ،كە نەهامەتییەكانی گەلەكەمان زیاتر
دەكاتو هەرێمەكەش بەرەو ملمالنێیەكی قوڵرت راپێچ دەكات.
لەوەتەی ئۆباما سەرۆكایەتی گرتۆتە دەست ئەفغانستان توشی رۆژی
رەشرت هاتووە .زیادبوونی ژمارەی هێزەكان بووەتەهۆی زیادبوونی رێژەی گیان
لەدەستدانی هاوواڵتیانی مەدەنی .كوشندەترین رووداوەكان لەسەراپای ئەم
جەنگەدا لەماوەی سەركردایەتی ئۆبامادا ئەنجامدراون.
بۆ منونە لە ٥ی ئایاری ساڵی  ٢٠٠٩دا زیاتر لە ١٥٠هاوواڵتی مەدەنی بوونە
قوربانی بۆمبارانكردنێكی هێزەكانی ناتۆ لەقەزای باال بالوك ،دەكەوێتە پارێزگای
فەرەحی شوێنی گەورەبوومنەوە .دەسەاڵتدارانی سەربازیی ئەمەریكا هەوڵی
كەمكرنەوەی ژمارەی كوژاوەكانیاندا ،بۆیە گوندنشینەكان دەبوایە هەوڵێكی
زۆر بدەن بۆ ئاشكراكردنی راستییەكان .چەند رۆژێك دوای بۆمبارانكردنەكە بۆ
یارمەتیدانی هەوڵەكانیان كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیم لەكابول سازدا .ژمارەیەكی
كەمی راگەیاندنەكان ئامادەبوون ،ئەویش لەبەرئەوەی فشارێكی زۆر لەسەر
ئەو رۆژنامەوانانە هەیە ،كە سەبارەت بە لێدوانەكانی من دەنوسنو راپۆرت
ئامادە دەكەن .بەڕوونكردنەوەی رووداوەكان دەستمپێكرد ،كە چۆن دوو هەزار
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پاوەند بۆمب منداڵو ژنو پیاوی نوستوی كردە خۆڵەمێش .پاشان پیاوێكی
جەرگسوتاوم بەئامادەبووان ناساند .گێرانای ،گوندنشینێكی رەنگلێبڕاو بوو ،زۆر
ئازایانە باسی لە لەدەستدانی  20ئەندامی خێزانەكەی كرد .ئەم پیاوە دایك،
باوك ،خاڵ ،پور ،ئامۆزا ،براو خوشكەكانی بۆ هەتاهەتا لەدەستدابوو.
لەسایتی (ویكیلیكس)دا ،زیاد لە  75هەزار بەڵگەنامەی پۆلێنكراو بۆ
بەرچاوی رای گشتی باڵوكرایەوە ،ئەم دۆكومێنتانە دەیانسەملاند ئەم رووداوانە
لەئەفغانستاندا بەشێوەیەكی زۆرترو بەرچاوتر هەن لەوەی ناتۆ بە فەرمی
دەیانخاتەڕوو .بەڵگەكانی ویكیلیكس ،بە «تۆماری جەنگی ئەفغانستان»
نارساون ،ئاستی چاالكی هێزە تایبەتییەكانی ئەفغانستان ئاشكرا دەكات ،كە
الیەنێكی باسنەكراوی جەنگەكەیە.
لەكاتی چڕبوونەوەی جەنگ لەئەفغانستانو تەشەنەكردنی بەرەو
خۆرهەاڵتو بەدرێژایی سنورەكانی پاكستان ،لەهێرشی فڕۆكە بێفڕۆكەوانەكاندا
چەندین كەسی تر بوونەتە قوربانی ،بۆیە الی گەلەكەم ئۆباماش هەروەك
بۆش كەسێكی جەنگ هەڵگیرسێنەو پەیڕەوی هەمان سیاسەتی كارەساتهێنەر
دەكات ،بەاڵم بە ویستو سوربوونێكی زیاترەوە.
ئەم هۆكارانە بوونەتە هۆی ئەوەی لەسەرانسەری ئەفغانستاندا زیاترو زیاتر
خەڵكی بڕژێنە سەر شەقامەكان بۆ دەربڕینی ناڕەزایی لەدژی داگیركاری ئەمەریكا،
زۆری ئەو كەسانەشی سەرەتا لەگەڵ هاتنی هێزی سەربازی دەرەكی بوون ئێستا
تیگەیشتوون و دەخ��وازن دوایی پێبهێرنێت ،هەروەها ئەم درێژكردنەوەیەی
ماوەی جەنگ لەالیەن ئۆباماوە ژیانی چەندین سەربازی خستەوەتە مەترسییەوە،
رێژەیەكی زۆر قوربانیشی لەم چەند مانگەی دواییدا لێكەوتۆتەوە .لەم قەیرانی
ئابورییەدا حكومەتی ئەمەریكا بەردەوامە لە بەتااڵنربدنی سەرمایەی ئەو كەسانەی
باج دەدەن ،ئەویش بەخەرجی دەبوایەت لەجەنگێكدا ،كە جگە لەهەبوونی سود
بۆ بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی ئەمەریكا هیچ سودێكی بۆ هاوواڵتیانی ئاسایی نییە.
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لەسایەی ئیدارەكەی ئۆبامادا هەوڵی جۆراوجۆر لەدانوستانەكاندا دراوە،
لەپێناو هێنانە ناوەوەی تاڵیبانی بەناو چاككراودا ،بۆ نێو حكومەتەكەی كارزای.
ئەمەش ئەو راستییە پشتگوێ دەخات ،كە هاوشێوەی تاڵیبان ئەم رژێمەش
لەالیەن توندڕەوەكانو ئوسوڵگەرا تاوانكارەكانەوە دەستی بەسەردا گیراوە.
ئەم بەناو دانوستانانە تەنها بریتین لەهەوڵی تەواوكردنی بازنەی سەركردایەتی
سەردەستەی میلیشیایی لەئەفغانستاندا .تەنانەت گوڵبەدین حیكمەتیار،
تیرۆرستێكی چەپەڵو بەدناوەو بە پەالماردانی ئافرەتان بە تێزاب لەسااڵنی
-١٩٧٠كاندا نارساوە ،وەرگرتنی پلەیەكی لەحكومەتەكەی كارزای پێشكەشكرا.
ئەو بەڵگەنامە نهێنییەی  CIAلەساڵی -٢٠١٠دا لەویكیلیكس باڵوكرایەوە،
راپۆرتێكی ناوخۆیی بوو ،كە هۆشداری دەدا بەوەی «رەنگە دەربەست نەهاتن
بەس نەبێت» بۆئەوەی بەسەالمەتی رێگە بەواڵتانی رۆژئاوای ئەوروپا بدرێت
رۆڵێكی چاالكیان لەهێزە داگیركەرەكانی ناتۆی ئەفغانستاندا هەبێتCIA .
لەبارەی روودانی ئەو گیروگرفتانەی لەپێشدابوون هۆشیاریدابوو.
«ئەگەر هەندێك لەو پێشبینیانەی هاتنی هاوینێكی خوێناوی لە ئەفغانستان
راست دەربچن ،ئەوا حەزنەكردنی مانەوەی هێزەكانی فەرەنساو ئەڵامنیا ،رەنگە
ببێتە هۆی بانگەوازی ئاشكرا بۆ كشانەوەی بەپەلە .شێوازی گفتوگۆكانی پێشو
ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن ،پێدەچێت بەرزبونەوەی ئاستی قوربانی لەڕۆژئاواییەكاندا
یان لەهاوواڵتییە ئەفغانییەكاندا ببێتە خاڵی وەرچەرخان.
رێگەچارە چییە؟  CIAپێشنیاری ئەوەیكرد «گەواهیدانی ئەو ئافرەتە
ئەفغانیانە» بەكاربهێندرێت ،كە باس لەترسی دەسەاڵت گرتنەدەستی تاڵیبان
دەكەن ،لەدوای كشانەوەی هێزەكانی ناتۆ .دیسانو جارێكی تر ژنان وەك
پڕوپاگەندەو بانگەشەی جەنگ بەكاربهێرنێنەوە.
بابەتەكەی رۆژن��ام��ەی (تایم) لەساڵی -٢٠١٠دا ،منونەیەكی دیاری
بەكارهێنانی چەرمەسەرییەكانی ژنانی ئەفغانی دەخاتەڕوو بۆ برەوپێدانی
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جەنگەكە .لەڕاپۆرتەكەدا وێنەی ژنە الوێكی شێوێندراو بەناوی (بیبی
ئایشە)  ،باڵوكرابووەوە .ئەم ژنە لەالیەن مێردە بەدكارەكەیەوە ،وەك دەوترا
جەنگاوەرێكی تاڵیبان بوو دەموچاوی شێوێندرا بوو ،لوتو گوێیەكانی
بڕدرابوونەوە .سەردێڕی بابەتەكە لەتەنیشت وێنەكەی ئایشە بەمشێوەیە بوو،
‹›چی روودەدات گەر ئێمە ئەفغانستان جێبهێڵین›› .ئەوەی ئاماژەی پێنەكرابوو
ئەوەبوو ئەوكارە دزێوو دڕندانەیە لەكاتێكدا رویدابوو ،كە ئەفغانستان لەالیەن
هێزەكانی داگیركەرەكانی ئەمەریكاوە دەستی بەسەردا گیرابوو.
راستییەكەی ئەوەیە ،كە ساڵ لەدوای ساڵ ئەم تاوانانە لەدژی ژنان لەزیادبووندان،
ئەمەش بەشێكی هۆكارەكەی ئەوەیە سەردەستەی میلیشیاكانو ئوسوڵگەرا
توندڕەوەكانی هەموو الیەنەكان ،بڕوایان وایە بۆ هێرشكردنە سەر ئافرەتان حەسانەیان
هەیە .چەندین رووداوی وەك القەكردنی بەكۆمەڵ ،بەردەبوایەران ،فەالقەكردنی
ب و چەندەها تاوانی دیكەی دژ بە ژنان روویان داو ە و
ئاشكرا ،بەكارهێنانی تێزا 
الیەنی ئەنجامدەریش بە ب ێ سزاو پاك بۆی دەرچوون .هەروەك باسمكرد ،ئەم
تاوانانە بەردەوامییان دەبێت ،چونكە ئایدیۆلۆژیای دژ بەژنان كۆنرتۆڵی دەسەاڵتی
دادوەری ئەفغانستانی كردوە .لەدوای نزیكەی دە ساڵ ،داگیركاریی سەربازیی هیچ
ئاسۆیەكی گەشی بۆ مافەكانی ژنان لە ئەفغانستان بەدی نەهێناوە.
هەروەك دەزگای دەستپێشخەری سۆڵیدارێتی باشوری ئاسیا ،كە بنكەكەی
لە ئەمەریكایە هەڵوەستەی كرد ،كە «رژێمی ئەفغانستان بە سەركردایەتی
حامید كارزای چەند یاسایەكی دژ بەژنانی دەركردوەوەو هێشتۆتەوە ،یەكێك
لەوانە ئەو یاسایە بوو ،كە ئایشەی خستە نێو زیندانەوە دوای ئەوەی لەماڵە
خەزورانی هەڵهاتبوو» .گەر رۆژنامەی تایم بەڕاستی خەمی بارودۆخی ژنانی
ئەفغانی هەبایە ،دەبوو ساڵی رابردو چیرۆكیك سەبارەت بە ژنانی ئەفغانی
باڵوبكردایەتەوە كاتێك كارزای واژۆی لەسەر بەیاساكردنی القەكردن ،كۆت و
بەندكردنی ژنانی شیعە كرد ،لەالیەن هاوسەرەكانیانەوە.
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هەروەها رۆژنامەی تایم سودی لەناوی منیش وەرگرت ،بۆبرەوپێدانی
كارنامەی بەردەوامبوونی جەنگی ئەمەریكا لە ئەفغانستان .ناوی منیان
لەژمارەیەكی تایبەتی رۆژنامەكەو لەلیستی كاریگەرترین  ١٠٠كەسایەتی
جیهاندا تۆمار كرد .هەرچەند ئەو نوسینانە سەبارەت بە ژیانی من لەالیەن
خانم (ئایان هیرسی عەلی)یەوە نورسابوەوە ،ئایان كەسێكە پشتگیری لەجەنگ
دەك��ات بۆ چارەسەركردنی كێشە سیاسیەكان« .پێویستە جۆیا ناوبانگە
خراپەكەی ،زیرەكی و قسەزانی خۆی بەكاربهێنایە تا هێزەكان بهینێتە ریزی
خۆیەوە ،لەبری ئەوەی بۆئەوە بەكاریبهێنێت تا لەواڵتەكەی بچنە دەرەوە».
ئەم نوسینانە وەك سوكایەتی وابوو بۆ گەلی ئەفغانی لەكاتێكدا لەژێرپێی
داگیركەردا ناسۆر دەچێژن ،بەڵگەی زیاتریش بوون لەسەر ویستی رۆژنامەی
تایم بۆ خزمەتكردنی پێداویستی پەیوەندییە گشتییەكانی ئەمەریكا.
لەساڵی -٢٠٠١دا ،ئەمەریكا نەهامەتیو مەینەتییەكانی ژنانی ئەفغانی
وەك پاساوێكی رەوشتی بەكاردەهێنا بۆ داگیركردنی ئەفغانستان ،ئەویش بە
پڕكردنی شاشەی تەلەفزیۆنو الپەڕەكانی ئینتەرنێتو رۆژنامەكان بە وێنەی ئەو
ژنانەی ،كە تەقەیان لێدەكرا یان بە بەرچاوی گشتییەوە لێیاندەدرا .ئێستا ،پاش
دەساڵ جارێكی تر چەوساندنەوەی ژنان وەك كەرەستەیەكی بانگەشەكردن بۆ
بەدەستهینانی پشتگیری لەكۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەكاردەهێنن و لە هەموو
كات زیاتر دەستیان بە ناپاكیكردن بەرامبەر ژنانی ئەفغانستان پیسكردوە.
سەرەڕای ئەو هەموو بەڵگەیەی دەیەی رابردو ،ئەو كەسانەی هێشتا پێیانوایە
مافەكانی ژنان بەتەنها لەڕێگەی جەنگەوە بەدەستدێن هیچ پێزانینیان نییە ،بۆ
تواناكانی گەلی ئەفغانی بۆ بڕیاردان لەچارەنوسی خۆی .مێژووەكەمانتان لەبیر
بێت :مافەكانی ژنان لەماوەی سی ساڵی راب��ردودا بەدەست دەستێوەردانی
سەربازیی دەرەكییەوە نااڵندوێتی ،ژنانو پیاوانی ئەفغانی نەریتێكی دوروودرێژیان
هەیە لەخەباتكردن ،لەپێناو بەدیهێنانی یەكسانیدا.
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من هەموو رۆژێك تواناو خۆڕاگری گەلی ئەفغانیم بیردەكەوێتەوە .بیر
لەو هەمو هاوڕێو ئازیزانەم دەكەمەوە ،كە رۆژانە لەسەر شەقامەكانی
كابولو جەالل ئاباد ،دەچنە ریزی خۆپیشاندەرانەوە هەرچەندە زۆربەی كات
خۆپیشاندەران لەم گردبونانەوەدا دەكوژرێن و برینداردەكرێن ،هەروەها بیر
لەو خێزانانە دەكەمەوە ،كە ماڵەكانی خۆیانم بۆ ئاوەاڵ دەكەن ،لەكاتێكدا بەم
كارەیان ژیانیان دەكەوێتە مەترسییەوە.
لەم دواییەدا یەكێك لەپاسەوانە الوەكانم ئەوەی وەبیرهێنامەوە ،كە چۆن
ئەفغانییەكان كلیلی گۆڕانكاری كۆمەڵگەكەمانیان لەدەستدایە.
فەرامەرز ،الوێكی جوان ە و تەمەنی لەسەرەتای بیستەكاندایە ،شانازی دەكەم
بەوەی چەند ساڵێكە لەنێو دەستەی پاسەوانە تایبەتییەكانی خۆمدایە .من فەرامەرزم
بە خاتونێكی الو ناساند بەناوی سامیە ،هەردوكیان بەیەكرت ئاشنابوونو بڕیاریاندا
هاوسەرگیری بكەن .تاكە شتی نائاسایی لەم هاوسەرگیرییەدا ئەوەیە ،كە سامیە
قوربانی القەكردنێكی دڕندانەیە لەالیەن باندێكی بەهێز لەپارێزگای ساری پول.
خێزانەكەی هەموو رێوشوێنێكی دادگایان گرتەبەر ،بەاڵم هەوڵەكانیان بێسود بوون
و پشتگوێخران .تەنانەت باوكی سامیە بۆ ماوەیەك خرایە نێو زیندانەو ە و چیدی
ئەم خێزانە هەستیان بە ئارام ی و ئاسایش نەدەكرد لەشوێنی نیشتەجێ بوونیاندا.
ناچاركران لەپارێزگاكەی خۆیان بڕۆ ن و بگوێزنەوە بۆ كابو ل و بۆ هەتاهەتایە
ماڵئاوایی لەگوندەكەیان بكەن ،گەرچی بۆ چەندین نەوە النەو ماڵی ئەم خێزانە بوو.
ئەو ژنانەی وەك سامیەن و دەبنە قوربانیی دەستدرێژی ،دوجار دڕندانە
ناهەقییان بەرامبەر دەكرێت :جارێك لەالیەن ئەنجامدەرانی دەستدرێژییەكەوە
و جارێكیش لەالیەن گشت كۆمەڵگەوە.
قوربانیانی القەكراو وەك كەسانێكی لەكەدار تەماشادەكرێن ،كە ناتوانرێت
جارێكی دی چاك بكرێنەوە و دەبنە مایەی شەرمەزاری بۆ بنەماڵەكانیان،
هەندێكجاریش لەالیەن یەكێك لەخزم و كەسە نزیكەكانیانەوە دەكوژرێن.
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بەاڵم فەرامەرز بەشكاندنی ئەم تابۆ دڕندانەیە هۆشیار ی و ئازایەتی نواند.
فەرامەرز بوو بەمنونەیەكی ئازایەتیو چاونەترسیو بەهاوسەرگیری كردنیشی
لەگەڵ ژنێك ،كە لەالیەن باندەوە دەستدرێژی كراوەبوەسەر ناچاربوو روبەڕووی
زۆربەی كەسو هاوڕێ نزیكەكانی ببێتەوە ،بەاڵم دوای ئەوەی ئەوكارە تابۆیەی
فەرامۆشكرد ژمارەیەكی زۆر لەخەڵكی هاتن بۆ ستایشكردنو ڕێزلێنان لەو
بڕیارە نەبەردانەی .ئەم پیاوە لەالی من وەك پاڵەوان وایە ،هیوادارم زۆر زیاتر
پیاوانی ئەفغانی چاو لەم منونەیە بكەن .ئەو مندااڵنەی سامیەو فەرامەرز
دەیانهێننە دنیا ،جا چ كوڕ یان كچ بن ،لەسایەی بەهای جوانو یەكسانیدا
پەروەردە دەبن ،هەروەك من دەرفەتی خوێندنیان دەبێت.
لەگەشتەكامندا بەجیهاندا بەتایبەتی سەرسام بووم بەو سەربازە الوانەی
چاوم پێیاندەكەوت ،بەدەست شەڕی حكومەتەكانیانەوە بەهەالكەت چوبوون.
لە لەندەن چاوم كەوت بە جۆو گلێننت ،چەند مانگێك خرابووە زیندانەوە
لەبەرئەوەی رەتیكردبووەوە لەئەفغانستان بجەنگێت.
لەخۆپیشاندانیكی گەورەی دژ بەهێزەكانی ناتۆ لەسرتاسبۆرگ ،چاومكەوت
بە یەكێك لەبەرهەڵستیكەرانی جەنگەكانی ئەمەریكا بەناوی ماسیس چیرۆكس.
ماسیس وتارێكی كاریگەری ئامادەكردو بەفرمێكسەوە داوای لێبوردنی لەگەلی
ئەفغانی كرد .یەكێك لەباشرتین ئەزمونەكانم لەئەمەریكا چاوپێكەوتنم بوو
لەگەڵ (سەربازانی پێشوی عێراقی دژی جەنگ) .تەنانەت هەندێك لەم
سەربازە دژە جەنگانە منیان بردە واشنتۆنی پایتەخت ،تا چاوم بە هەندێك
لەئەندامانی كۆنگرێس بكەوێت .هەرچەند زۆربەی ژنانو پیاوانی كۆنگرێس بە
پەیامەكەی ئێمە رازی نەبوون ،بەاڵم ئێمە بە یەك دوو شتی كاریگەر ئەوەمان
بۆ روونكردنەوە ،كە لەبەرچی پێویستە ئەم جەنگە كۆتایی پێبێت.
ئەم سەربازە الوانە بژاردەیەكی ئاكاری و پرەنسیپییان گرتۆتەبەر و بەم
كارەیان لەالیەن هاوتەمەنو كۆمەڵگاكەیانەوە رووب��ەڕوی فشارێكی زۆر
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بوونەتەوە .سەربازەكان لەسەر ئەوە راهێرناون فەرمان وەربگرنو جێبەجێی
بكەن ،بۆیان نییە گومانیان هەبێتو بەرامبەر بە فەرمانی جەنەراڵو
فەرماندەكانیان ناڕەزایی دەرببڕن.
مارك پریسنەر ،سەربازی دژی جەنگ ،بەم دواییانە هەستەكانی زۆرێك لەم
كچو كوڕە الوانەی لەوتارێكیدا پوخت كردەوەو وتی« :هەوڵی زۆرمدا شانازی
بەخزمەتی سەربازیمەوە بكەم ،بەاڵم تەنها هەستم بە شەرمەزاری كرد...
پێامنوترا دژی تیرۆرستان دەجەنگین ،بەاڵم تیرۆریستی راستەقینە من بووم و
تیرۆری راستەقینەش ئەم داگیركارییەیە ...ئەوان دەتوانن تا دواهەمین سەرباز
بنێرنە هەرجێیەكی ئەم سەرزەمینە ،بەاڵم تەنها لەشوێنێك جەنگ بەرپادەبێت،
كە سەربازەكان بیانەوێت بجەنگن .چینی دەسەاڵتدار ،ئەو بلیۆنێرانەی سود
لەئازارو ناخۆشی مرۆڤەكان وەردەگرن ،ئەوانەن تەنها قەبەكردنی سامانەكانیان
بەالوە گرنگەو تەنها مەبەستیانە دەست بەسەر ئابووری جیهاندا بگرن».
ئەوە هێزی داگیركاری دەرەكی نییە ،كە بەڕاستی دەتوانێت بارودۆخی
ژنانی ئەفغانی باشرت بكات ،بەڵكو كەسانی وەك فەرامەرزو ئەو سەربازە
دژ بە جەنگانەن ،كە دەتوانن رەوشی ژنانی ئەفغانی بەرەوپێش ببەنو
جیهانێكی باشرت فەراهەمبكەن .هەركەسێك ،كە هەنگاوێك بەرەوپێش دەنێت،
بۆ شكاندنی نەریتێكی ستەمكارو بەربەستەكانی نەزانی وەال دەنێت ،ئەوە
بەشداری لەسەربەستی راستەقینە و نەبڕاوەماندا دەكات.
بەهۆی ئەمجۆرە هەڵوێستانەی كەسانی ئاساییەوەیە وا لەتاریكرتین
ساتەكانی دۆخی واڵتەكەمدا ،تروسكەی گۆڕانێكی هەتاهەتایی بەدیدەكەم.
مەالالی جۆیا
ترشینی یەكەمی ٢٠١٠
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سوپاسو پێزانین
خۆم بەخۆشحاڵ دەزان��م سوپاسو پێزانینی خۆم ،ئاراستەی هاوڕێو
خێزانو الیەنگرانم بكەم بۆ ئەو یارمەتییە بەنرخەیان لەبەرهەمهێنانی ئەم
كتێبەدا .دێریك ئۆكفی ،یەكێكە لەپاڵپشەتەكانم ،هاندەرم بوو بۆ باڵوكردنەوەی
بەسەرهاتەكەم .دواجار بڕیارمدا هەستم بەئەنجامگەیاندنی ئەم كارە ،چونكە
متامنەم بە دێریك هەبوو ،ببێتە هاوكاری نوسینەوەكەم ،لێشی دڵنیابووم نەك
تەنها بەڕێزەوە مامەڵە لەگەڵ بەسەرهاتەكەم دەكات ،بەڵكو بەهەمان چاوەوە
لە واڵتەكەمو خەڵكەكەشی دەڕوانێت .پێزانینی زۆرم هەیە بۆ هەموو ئەو
كاژێرەی بۆ ئەم پرۆژەیەی من تەرخانی كرد.
لیژنەی بەرگریكاری مەالالی جۆیا پێكهاتبوون لەكەسانێك ،كە لەدەرەوەو
ن��اوەوەی ئەفغانستان خۆبەخشانە خۆیان تەرخانكردبوو ،بە لێكۆڵینەوەو
وەرگێڕان ،یارمەتی بێوێنەیان پێشكەشكرد.
ئەم كتێبە بەرهەمنەدەهات بە بێ هەوڵەكانی ‹›مەیبڵ ئیلمۆر ،حەكیم
رەهین و نەدا رەهین ،گینا ویتفیڵد ،سۆنالی كۆلهەتكار ،جەیمس ئینگاڵس
و كارسین ئۆكفی›› ،ئەوان لەخۆبوردانە كات ،تواناو بەهرەكانی خۆیان بۆ
هاوكاریم تەرخانكرد.
هەروەها سوپاسی تایبەتیم بۆ ماریان ڤۆڵیرس هەیە بۆ پێداچونەوەی
بێخەوشی لەپێش وادەی خۆیدا ،هەروەها سوپاسی هیالری مەكامهۆنو
ناتاشا دانیامن دەكەم ،بۆ خستنەڕووی ئەم كتێبە بۆ بەرچاوی خوێنەرێكی زۆر
لەچەند واڵتێكدا.
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كۆتایی
هەر دڵۆپ دڵۆپی ئاوە،
رووبار دروست دەكات
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ماوەیەك لەوەوبەر لەگەڵ هاوڕێیەكمدا بەئۆتۆمبێل بەناو كابوڵدا دەگەڕاین،
حەزمانكرد بۆ خواردنی ئایس كرێم البدەین .لەو دەمەوەی وەك ئاوارە لە ئێران
دەژیاین ،هەمیشە خواردنی ئایس كرێم خۆشرتین ساردەمەنی بوو بەالمەوە،
باوكیشم هەردەم كەمێك پارەی بۆ دەخستمە الوە تا شتی خۆشی پێبكڕم.
بەبێ پاسەوانەكانم چوبوومە دەرەوەو وەك هەمیشەش بوركام لەبەردابوو
بۆئەوەی لەوكاتەی لەدەرەوە بوومو بەرچاوبووم نەنارسێمەوە .كاتێك داوای
ئایس كرێمەكەم كردو دانیشتین پێموابوو ،هیچ كێشەیەكی تێدا نییە بۆ چەند
خولەكێك سەرپۆشەكەم الدەمو چێژ لەئایس كرێمەكە وەربگرم.
یەكێك لەكڕیارەكان وتی« ،تۆ مەالالی جۆیایت ،وایە؟»
بەشێوەیەكی ئاسایی كاتێك خەڵكی سەالمم لێدەكەنو سۆزو پشتیوانی
خۆیانم بۆ دەردەب��ڕن ،گوڕوتینم پێدەبەخشێت ،بەاڵم رەنگە زۆر جێگەی
مەترسیش بێت ،هەرگیز نازانیت كێ هەواڵت لێدەدات ،لەبەرئەوە دەبوایەیە
منو هاوڕێكەم بەپەلە ئایس كرێمەكەمان بخواردایەو ئەو شوێنەمان
بەجێبهێشتایە .ئەوە بووەتە راستییەكی ژیانم ،چیرت ناتوانم بەئاشكرا بچمە
دەرەوە تا ساتەوەختێكی خۆش لەگەڵ هاوڕێیەكمدا بەسەرببەم.
چەند راستیەكی تاڵی دیكەش هەن لەگەڵیان هەڵبكەم ،وەك نەبینینی
هاوسەرەكەمو خێزانەكەم بۆ ماوەیەكی دورودرێژ .بەداخەوە ،لەم سااڵنەی
دواییدا سەردانكردنی پارێزگای فەرەحی زێدی خۆم زۆر زەح��ەت بووە،
لەبەرئەوە زۆر بەدەگمەن توانیومە سەردانی ئەو كەسانە بكەم ،كە لەپێناوی
واڵتە ستەمدیدەكەمدا هەڵیانبژاردم ،هیواو ئومێدەكانیان بەمن سپارد ،متامنەی
خۆیان دایە دەست من .ب��ەردەوام دەبم لە هەوڵو تێكۆشانەكانم لەپێناو
گەڕانەوە بۆ پەرلەمان تا لەبری ئەوان پەردەی رووی ناپاكەكان هەڵبامڵم .تا ئەم
ساتەش هەڕەشەی كوشتنم لێدەكرێتو الیەنگرەكانم چەندین پالنی دیكەی
لەناوبردنی منیان ئاشكراو پوچكردوەتەوە.
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ب��ەاڵم من هەرگیز لەو وت��ەو لێدوانانەم پاشگەزنامبەوە ،كە تێیاندا
سەرزەنشتی ئەو ژنو پیاوە گەندەڵو توندوتیژانەم كردوە ،ئەوان دەسەاڵتی
خۆیان قۆستوەتەوەو بەخراپ بەكاری دەهێنن بۆ هێشتنەوەی ئەفغانستان
لەژێر ركێفی خۆیاندا .لەڕاستیدا خۆم بەسەربەرز دەزانم ،كە لەالیەن ئەو
پیاوە دڕندانەوە سوكایەتیو هەڕەشەم لێكراوە ،ئەوان واڵتەكەمانیان بەو
دەردەسەرییە بردوە .هەست بەشانازی دەكەم ،كە سەرەڕای ئەوەی نە سوپای
تایبەتو نە پارەو نە دەسەاڵتی جیهانیم لەپشتەوە نییە ،كەچی ئەم زۆردارە
دڕندانە ترسیان لێم هەیەو پالنی لەناوبردنم دادەنێن .لەڕاستیدا ئەوە من
نیم ئەم پیاوانە ترسیان لێی هەیە بەڵكو ترسیان لە رقو كینەی گەلەكەمان
هەیە ،چوون دەزانن چ تاوانێكیان ئەنجامداوە .دەزانن ،كە ناتوانن بۆ هەتا
هەتایە لەدەست یاسا خۆیان بدزنەوە لەالیەك ،گەلی ئەفغانیش تۆمەتەكانیانی
بەسەردا ساغ نەكردونەتەوە هێشتا لەالیەكی تر.
هەموو رۆژێك بڕوای زیاترم بۆ دروست دەبێت ،كە لە لۆیا جێرگای
ساڵی 2003دا بەدەر لەو قسانەی كردمن هیچ بژاردەیەكی دیكەم نەبوو.
كاتێك وەك چاالكوانێك ژیانم دەستیپێكرد خولیایەكی سادە پاڵنەرم بوو بۆ
خزمەتكردنی ئەو خەڵكە هەژارو ستەمدیدەیەی لەكامپی ئاوارەكانی پاكستان
لەگەڵیاندا گەورەبووم ،هەروەها پێشكەشكردنی دیاری خوێندن بە كچو ژنە
ئەفغانییەكانی تریش خەونو خولیام بوو .هەرگیز بەخەیاڵمدا نەدەهات،
كە دەمبە سیاسەمتەدار ،بەهیچ شێوەیەكیش بیرم لەوە نەكردبوەوە ،رۆژێك
دێت سەرانسەری جیهان بگەڕێم بۆ باڵوكردنەوەی پەیامەكەم .ئەو خەاڵتو
رێزلێنانەی پێمبەخرشاون هەستێكی لێپررساوێتی زیاتریان بە ئەستۆ ناوم بۆ
قسەكردن دەربارەی نەهامەتیو چەرمەسەرییەكانی گەلی ئەفغانی.
لەسەرو هەمووشیانەوە هیواخوازم بەسەرهاتی ژیانم گرنگیو بایەخی
خوێندن نیشانبدات ،بەتایبەتیش بۆ كچان .لەنێو بیرەوەرییە هەرە خۆشەكامندا
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ئەو ساتانە هەن ،كە توانیبێتم دایكو باوكە ئەفغانییەكان رازی بكەم رێگە
بە كچەكانیان بدەن بچنە قوتابخانە .جار هەبوو مندااڵن دەهاتنەالم و داوای
یارمەتیان لێدەكردم ،منیش الی خۆمەوە دایكو باوكیانم رازیدەكرد تا رێگەیان
بدەن بخوێننو فێربنب .لەگەڵ ئەوەشدا هێشتا ژمارەیەكی ئێجگار زۆری كچان
ناتوانن بچنە خوێندن ،جا بەهۆی هەڵوێستی خێزانەكانیان ،ناسەالمەتیو
بارودۆخی ئابورییان بێت ،یاخود لەبەر نەبوونی بینای قوتابخانەو مامۆستا
بێت.
پێویستە ئەوە روونبكەمەوە ،كە تەنها چارەنوسو مێژوو ناوی منیان
بەخەڵك ئاشناكردوە .لەنێو گەلەكەماندا هەزارەها مەالالی بوونی هەیە ،دەشیا
لەبری من ئەوان بوونایە .هەروەها ئەوەش دەزانم ،كە لەجیهاندا كچانو
ژنانی وەها هەن ،كە خوازیانو لەتواناشیاندایە بەرگری لەمافەكانیان بكەن،
بەالشیانەوە گرنگ نییە توشی چ ئاستەنگ و گیروگرفتێك دەبنەوە.
ئەو سەدەها ژنە ئەفغانیانەی ئاگر لەجەستەی خۆیان بەردەدەن ،تەنها
خۆیان ناكوژن ،بۆئەوەی لە كوێرەوەریەكانیان رزگاریان بێت ،بەڵكو هاواری
دادپەروەری دەكەن .كەیسە جەرگبڕەكانی خۆسوتاندن بۆ بەرگریكردن لەخۆو
بێهیوابوونیانە ،ئەم ژنانەش تەنها قوربانی نین ،بەڵكو هێامی بەرخودانن ،ئەوان
یەكەم قۆناغی ناڕەزاییە گەورەكانی دژی نادادپەروەری و نایەكسانین .دەبێت
چ رۆژگارێكی خۆش بێت كاتێك ئەم كچانە بخرێنە بەر خوێندنو دەرفەتی
هۆشیاری سیاسیان بۆ فەراهەمبكرێت .تەنها ئەوكاتە دەتوانن كینو توڕەییان
بەخۆیان نەڕژن و لەهۆكاری سەرەكی دەردەسەریەكانیان بكۆڵنەوە.
هەموو رۆژێك كەسانی دیموكراتخوازی ناو ئەفغانستان ،سەركەشی گەورە
بەژیانیانەوە دەكەن .نزیكەی هەموو رۆژێك گردبوونەوەی ناڕەزایی هاوواڵتیان
لەبەشە جیاوازەكانی ئەفغانستاندا سەرهەڵدەدات ،بۆیە لەبەرامبەر كوشتنی
هاوواڵتیان بێت لەالیەن هێزەكانی ئەمەریكاو ناتۆوە یان لەدژی گەندەڵیو
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تاوانەكانی سەردەستەی میلیشیاو تاڵیبان بێت .ئەم ژنو پیاوانە گوڕوتینی
ئەوەم پێدەبەخشن بەبێ ترسو دڵەڕاوكێ بەردەوام بم لە قسەكردن.
ئەمڕۆ ئێمەی ئەفغانی لەنێوان دوو دوژمندا گیرمانخواردوە :تاڵیبان
لەالیەك ،هێزەكانی ئەمریكا ،ناتۆ و سەردەستەی میلیشیا بەكرێگیراوەكانیان
لەالیەكەی تر .ئێمە لەو نێوانەدا تەنگەتاوكراوینو بەخوێنو گریە باجەكەی
دەدەین ،بەاڵم بارودۆخەكە جێگەی بێهیوابوون نییە .بڕوام بەهێزی گەل
هەیەو دەزانم ملیۆنەها ژنو پیاو وەستاونو چاوەڕێ دەكەن ،بەپەرۆشن رۆڵی
خۆیان لەمێژودا بگێڕن .ئەفغانییەكان بەرامبەر ئەو گەندەڵیو توندوتیژیانەی
تەوقی داون ،ئارامیان لێبڕاوە و لەسەروبەندی راپەڕیندان ،تا جارێكی دی هێز،
دەسەاڵتیان نیشاندەن ،توێنیتیان بۆ ئازادی و یەكسانی بخەنەڕوو.
لەگەڵ ئەوەی هیواكانی دواڕۆژی ئەفغانستان لەمڕۆدا جێگەی دڵخۆشی
نین ،بەاڵم وتەكانی (مارتن لۆسەر كینگ) هیوام پێدەبەخشن ،ئەو وتویەتی
هیچ ستەمو نایەكسانییەك ناتوانێت بۆ هەتا هەتایە بەردەوام بێت« :بڕوام
وایە لەكۆتاییدا راستی بێ پێچ و پەناو خۆشەویستی بێمەرج بەڕاستی بەدی
دێن .لەبەرئەوەیە كرداری راستو دروست گەرچی لەئێستادا لەژێرەوەیە،
لەزاڵبوونی بەدو خراپ بەهێزترە».
داگیركارییە تاوانكارو زۆردارانەكەی ئەفغانستانو رژێمە كارتۆنییەكەی تاسەر
ناخایەنێت .قۆرخكردنو بەالڕێدا بردنو ناسەقامگیركردنی ئەفغانستان لەالیەن
زلهێزەكانو واڵتە دراوسێكانەوە تاسەر درێژەی نابێت .زەوتكردنی واڵتەكەمان
لەالیەن سەردەستەی میلیشیاو تاڵیبانو لۆبیكارە بەناو رۆشبیرەكانیانەوە
تاسەر ئیدامەی نابێت .حەسانەی تاوانكارانی جەنگ ،جا لەپەرلەمان بن یاخود
لەكێڵگەكانی تەكساس ،تاسەر درێژە ناكێشێت .ژێردەستەیی ژنان وەك هاوواڵتی
پلەدو ،تاسەر ناخایەنێت .القەكردن ،رفاندن ،كوشنتو مامەڵەی خراپ بەرامبەر
كچانو ژنان تاسەر نابێت .گەندەڵی ،دزیو فزی ،بازرگانی كردن بەماددە
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هۆشبەرەكانو هەلپەرستی حكومەتو رێكخراوە ناحكومیەكانەوە ،هەموو
ئەوانەی رێگری لەخزمەتگوزارییە بنەڕەتیەكانی وەك چاودێری تەندروستیو
خوێندن دەكەن تاسەر ناخایەنێت .ترساندنو چاوسوركردنەوە لەڕۆژنامەنوسە
راستگۆكانو كپكردنی دەنگە ناڕازییەكان لەڕێی توندوتیژیو تۆقاندنەوە تاسەر
نابێت .سەركوتكردنی كەسو پارتە پێشكەوتوخوازو دیموكراتخوازەكان لە
ئەفغانستان نابێتو ناكرێت تاسەر بخایەنێت.
بەیارمەتی كەسانی ئاشتیخواز لەجیهاندا ،دەزانم ژنانو پیاوانی ئەفغانی
ئامادەن رۆڵی خۆیان بنوێنن بۆ راگرتنی ئەم سوڕی نەهامەتیەو بنیاتنانی
دواڕۆژێكی باشرت« .جەنگی دژە تیرۆر» داویەتی لەدڵی گەالنی رۆژهەاڵتی
ناوەڕاست ،ناوجەرگەی ئاسیا و رۆژئ��اوا .تەنها بزوتنەوەیەكی گ��ەورە و
یەكگرتوی گەل دەتوانێت دوایی بەم سیاسەتە هیچ و پوچە بهێنێت .هیوادارم
بە تایبەتی سەرۆك ئۆباما تێبگەیەنرێت ،كە سەربازی زیاتر و بۆردومانی
زیاتر و بەرفراوانكردنی جەنگەكە ،چارەسەری هیچ شتێك ناكات .خۆزلكردن
دروستنییە و جەنگیش ئاشتی ناهێنێتەكایەوە ،ئێمە لە ئەفغانستان باش لەم
بابەتە تێگەیشتوین.
خەباتكردمنان بۆ سەربەخۆیی چەند سەدەیەكە ب��ەردەوام��ە ،هەر
بەردەوامیش دەبێت ،لەبەرئەوەی تێكۆشانێكی رەواو شكۆمەندانەیە .وەك
گەلی ئەفغانی پێویستە تێبكۆشین بۆ كەمكردنەوەی دابەشبوونی تایەفەگەریو
پارێزگاریكردن لەیەكێتی نیشتامنی بە بەرچاوی دوژمنە هاوبەشەكامنانەوە.
مێژوومان ئەوەمان فێردەكات ،كە ئەگەر ناپاكی لەگەڵ گەلەكەمان بكەیت
و هەوڵبدەیت بەزەبری هێزی چەكداریی واڵتەكەمان داگیربكەیت ئەوا
رووب���ەڕوی بەرگری دەبیتەوەو شكست دەهێنیت .ئ��ەم وانەیە درای��ە
ئیمپراتۆریەتی بەریتانی ،یەكێتی سۆڤیەتو ئەمڕۆش بەداخەوە واڵتەكانی سەر
بە ناتۆ بەقورسی ئەو وانەیە وەردەگرن.
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خەباتێكی دورودرێ��ژ دەبێت .رووبار لەدڵۆپ دڵۆپی ئاوەوە دروست
دەبێت ،بەاڵم ئەگەر بتوانین بۆ دادپەروەریو دیموكراسی یەكگرتووبین ئەوا
گەلەكەمان وەك الفاوێك هەڵدەستێت و كەس ناتوانێت بەری پێبگرێت.
من گەنجم و ژیانم بەرزدەنرخێنم ،نامەوێت بكوژرێم .لەمەرگ ناترسم،
بەاڵم لەوە دەترسم لەبەرامبەر نادادپەروەریدا بێدەنگبم .لەوە دەترسم
چارەنوسی گەلەكەم بەالوە گرنگ نەبێت ،بێباكی رێچكەیەكە زۆرێك لەڕۆشنبیرە
ئەفغانییەكان لەسەری دەڕۆن .پێشرت هەندێك كەس لەبەرژەوەندییەكانی گەل
قسەیان دەكرد ،بەاڵم دەستیان لەو بیروباوەڕەیان هەڵگرتووە ،لەبەرامبەر پارەو
پۆستی بااڵی حكومەتەكەی كارزایدا بێدەنگیان هەڵبژاردووە .من رێگە بەرزو
پیرۆزەكانی ساروار جۆیا ،عەبدول ڕەحامن مەحمودی ،غەاڵم نەبی خان چارخی،
مینا ،عەبدول خالق ،ناهید ساهید ،عەبدولڕەحامن لودین ،موحەمەد والی خان
داروازیو سەدەها كەسی وەك ئەم پاڵەوانانەی مێژووی واڵتەكەم گرتوەتەبەر،
ئەم مرۆڤانە تا دواهەناسە لەپای گەلەكەیاندابوونو مەرگیان لەبێدەنگبوون پێ
پەسەندتر بوو.
ت و لەهەرشوێنێك
بەو كەسانە دەڵێم ،كە دەنگم بنەبڕدەكەن :هەركا 
لێمبدەن من ئامادەم.
دەتوانن مبكوژن ،بەاڵم هەرگیز ناتوانن گیانم بكوژن.
وەك زۆرجار وتومە چەندین كەسی دیكە هەن ،رێگەكەم درێژە پێبدەن.
ئەفغانییەكان زۆر لەو مشتە سەردەستەی میلیشیاو تاڵیبانو سەرگەورانی
ماددەی هۆشبەرو نۆكەرانە زیاترن .واڵتێكم هەیە پڕیەتی لەو كەسانەی ئەوەی
من دەیزانم ئەوانیش دەیزاننو بڕوایان بەوە هەیە ،كە من بڕوام پێیەتی:
ئێمەی ئەفغانی دەتوانین بەبێ دەستێوەردانی دەرەكی خۆمان بەڕێوەبەرین،
دەكرێت لێرەش دیموكراسی بەدیبهێرنێت ،بەاڵم هەرگیز ناكرێت بەزەبری چەك
بسەپێرنێت ،خوێنی ئەو ملیۆنەها شەهیدە ئازادیخوازە لەدەمارەكامناندا دێنو
ژنێك لەنێو سەردەستەی میلیشیاكاندا
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دەچن ،یادەوەرییەكانیان لەهەموو كوچەو كۆاڵنی واڵتەكەماندا بەزیندویی
دەمێنێتەوە ،ژنانی ئەفغانی لەتەواوی مێژووی پڕ سەروەری واڵتەكەماندا
لەبەرەی پێشەوەی خەباتكردندا ب��وون .ئەوانیش هاوشێوەی مەالالی
مایوەند ورەمان پێدەبەخشن ئااڵكەمان بگرینەدەستو بەردەوام بین لەسەر
خەباتكردن بۆ دادپەروەریو ئازادی .ئەوە مەیدانی جەنگێكە هەرگیز خۆمانی
تێدا بەدەستەوە نادەین.
دوژمنەكامنان دەتوانن گوڵەكان بقرتێنن ،بەاڵم هیچ هێزێك ناتوانێت رێگە
لەهاتنی بەهار بگرێت.
زۆر خەونو هیوام بۆ واڵتەكەمو ژیانم هەیە .دەمەوێت كاتێكی خۆش
لەگەڵ هاوسەرەكەم ،هاوڕێ ئازیزەكانم ،دایك ،باوك ،خوشك ،برا ،خاڵ ،پور،
خوشكەزاو برازاكانم بەسەربەرم .دەمەوێت ئامادەی ئاهەنگی هاوسەرگیرییان
بم ،منداڵەكانیان لەباوەش بگرم ،كە چوونە تەمەنیشەوە ئەوەی لەدەستم دێت
بۆیان بكەم .دەمەوێت بۆ هەتا هەتایە لەپای گەلەكەمدابم .دەمەوێت بژیم تا
بە سەربەستیو بەهێزی بیانبینم.
بەاڵم ئەگەر من مردمو ئێوەش لەسەر كارەكەی من بەردەوام بوون ،ئەوا
لەسەر گۆڕەكەم پێشوازیتان لێدەكەم .هەندێك ئاو بكەنە سەر گۆڕەكەمو سێ
جار بانگم لێبكەن ،دەمەوێت دەنگتان ببیستم.
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مەالالی جۆیا

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

2015

كۆمەڵێك نوسەر

2015

ماجید خەلیل

2015

سابیر عەبدوڵاڵ
سەجعان
میالد ئەلقزی كەریم

2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

2016

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

107

114
115
116
117
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خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

2016

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی بابان ئەنوەر
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2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016
2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135

یاداشتەکانیجەنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

136

ماركس و رەخنەی سیاسهت

هاوار محهمهد

2016

2016
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