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 مةهاباد قةرةداغي
 

 ذاپةذيين دووةمي مةالكاين هةولثر
  من ژن ودژي           

 مةالكان لة پثناوي بؤ ييوةألمثكي ئاوثنة(
 ) دووبارةنةبوونةوةي مثژوودا

 
 :نوث كة ذةنگة ببثتة مثژووهةواصثكي 

ذاپةذينثكي سةركةوتووانة بؤ مةال مثژووي بصندگؤي مزگةوتةكاين هةولثر بؤ جاري دووةمة 
هةولثر دةبثتة شانؤي شاري دووةم جارة . ةكاين ئةم شارة تؤمار دةكةنشؤذشگثذ

كة هةرگيز لة ژيانياندا ناهةقييان (شثرةپياوانة)كةصة(ئةم مةال هثژاكان،  ذاپةذينثك و
 بوثرانة و لة ،)قبوص نةكردووة و نةياهنثشتووة كةس سوكايةيت بة خودا بكات

 . نووسةرثكي ژن بؤ دةمكوتكردينهةصمةتثكي شثرانةي تردا دةكوتنة سةر قةصةمي
 . تؤمار دةكةن2003 و، ذاپةذيين دووةميان ساصي 1996ذاپةذيين  يةكةميان ساصي 

 :مثژوو خؤي دووبارة دةكاتةوة
لة سةرةتاي هةزارةي دووةمي زايينيدا كورد شثركؤيةكي وةكو سةألحةديين ئةيوويب 

 لة ،، خاوةين نازناوي شثركؤ يوسف سةألحةديين ئةيوويب.پثشكةش بة مثژووي ئيسالم كرد
 ئةوةي ئةو لة مثژوودا . جةنگثكي بثهاوتادا،خاچپةرستاين شكاند و قودسبةدةري كردن

  ئاخر تةهنا ئةو و، هيچ كةسي تر نة پثش ئةو و نة دواي ئةو. تؤماري كرد كةم نةبوو
 ! قودس ذزگار بكةننةيانتواين و ناتوانن

مةالكاين هةولثر ذاپةذين  و، بؤ دووةم، هةمان هةزارةدا، هةزارةي لة كؤتايي  
تؤماركردين مثژووييةكي وةها پرشنگدار لة مثژووي ئيسالمدا مثژووي ژياين خؤيان پذ كرد 
لة تؤماري شانازي و ، لة بصندگؤي هةژدة مزگةويت ئةو شارةوة دژي ژنة نووسةرثك 

 و لة زي كرد خوداي تةبارةك و تةعااليان لة خؤيان ذا پثيان وايةبةوةش. ذاپةذين
 ! مثژووشدا تؤمارثكي پذشنگداريان بؤ داكؤكيكردن لة ئيسالم بؤ تؤمار دةبثت

، مةالكاين شاري ي زاييين2003لة سةرةتاي هةزارةي سثةمي زاينيشدا، كؤتايي ساصي 
، لةو شارةي كة زانكؤيةكي بةناوي قةأل و مينارة، نةوةكاين سةألحةديين ئةيوويب

، دووبارة و قارةمانانة لة ذاپةذينثكي مثژووييدا تثدايةسةألحةدييين ئةيووبييةوة 
تؤماري ژياين خؤيانيان بة نةبةردييةكي تر ذازاندةوة و ديسانةوة بصنگؤكانيان كردة 
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كة بة قةويل ئةوان (نووسةر ژنةئامرازثكي كاريگةر لةو ذاپةذينةدا دژي هةمان 
 .) دووة داب و نةرييت ئاييين ئيسالم كرسووكايةيت بة خودا و، بة

مثژوو خؤي دووبارة ناكاتةوة، ئةوة مثژوونووسةكانن يةكتري دووبارة : ئةرتؤر بلفؤر دةصث
  .دةكةنةوة

مثژوونووسةكان ئةو ذاپؤرتنووسانةن كة هةرگيز لة شوثين ئةو : بةذنادشؤ دةصث
 .كة لةسةريان نووسيووةذووداوانةدا نةبوون 

 :بؤ ئةوةي مثژوو خؤي دووبارة نةكاتةوة
اوي ئةوةي مثژوويةك بة قةصةمي ذاپؤرتنووسثكي دوور لة ذووداو نةيةت بؤ مةال لة پثن

 هةشتلة ماوةي ذاپةذيووةكاين هةولثر سةركةوتين ئةو دوو ذاپةذينة تؤمار بكات كة 
هاواريان  لة بصندگؤي مزگةوتةكاين ئةو شارةوة ،دوو جارة دووبارة دةبثتةوة وساصدا 
 نووسةرثك، كة لة جاري دووةمدا نووسةرثكي پياويشي  كةشكةالين فةلةك دژي ژنةدةگاتة

من كة خؤم لةناو ذووداوةكةدا . كةمبگرتةوة، دةمةوث خؤم ئةم مثژووةيان بؤ تؤمار 
دةژمي و، مةالكاين هةولثر دژي من ذاپةذيوون، دةتوامن مثژوويةكي جياوازيان بؤ تؤمار 

ة كاسبييةكةي بووةتة مثژوويةك جياواز لةوةي كة سبةينث ذاپؤرتنووسثك، ك. كةم
 . مثژوونووسني بثت و ئةم مةاليانة وةكو شؤذشگثذ خباتة ناو مثژووي ئيسالمةوة

كة هةتا ئةم ساتة شيعر، چريؤك، وتار و ية و )مةهاباد قةرةداغي(كة ناوم من 
ثژوويةكي شايان بةو مةاليانة، بؤ لثكؤصينةوةم دةنووسي، ئةمذؤ لة پثناوي تؤماركردين م

 ثژوونووسينيش دةگرمة ئةستؤي خؤم و مثژووي هةردووة ژيامندا ئةركي ميةكةم جار ل
 .ذاپةذينةكةيان بؤ تؤمار دةكةم

 :ذاپةذيين يةكةمي مةالكاين هةولثر
بةشثكي كةم لة ) وثران(دا بة ناوي ي وةرزي گؤضارثك ژمارة يةكي، لة1996ساصي 

كة (زگةوتةكاين هةولثر  كؤمةصثك مةالي وتاردةري م. لثكؤصينةوةيةكي من بألو دةبثتةوة
ئاگادار دةكرثنةوة كة ، لة اليةن خوثنةرثكي خثرةومةندةوة )مةحاصة خوثنةري گؤضار بن

 دةدات بؤ ان هاين ژنژنثكي كافر و وتارثك سوكايةيت بة ئايني كردووةلة گؤضارثكدا
ئةمانيش بث سث و دوو يةكتري ئاگادار . ان خؤيهةصگةذانةوة لة داب و نةرييت پريؤزي

ةكةنةوة و، هاوكات لة بصندگؤي هةژدة مزگةوتةوة وتاري ذؤژي هةيين تايبةت دةكةن د
ذاپةذيين ئةو هةژدة .  و لةو نووسةرة و لةو گؤضارةةبة نةفرةتكردن لةو نووسين

مزگةوتة ئةوةندة كاريگةر دةبثت، مامؤستاكاين هةندث لة قوتاخبانةكان وانةيةكي 
. ارةكردنةوةي نةفرةيت ئةو مةال گؤضارنةخوثنانةكةن بؤ دووبدةتايبةيت ئايني تةرخان 

بة سةركةوتنثكي هةست بةو كاريگةريية مةالكان هةست بة فةرامؤشييةكي دةرووين و 
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 و چونكة وا هةست دةكةن بةو دةنگة كاريگةرة.  دةكةنبثوثنةي خؤيان لةو ذاپةذينةدا
ييان وثران  ) وتارنووسةري(و ) وثران(يةي هةژدة بصندگؤ،گؤضاري ) وتاري هةيين(بةو 
 . ووة و بةمةش خودايان ذازي كردووةكرد

 :ذاپةذيين دووةم
،بابةتثك لة نووسيين )گوألن(ي هةفتةنامةي )456(ژمارة، دواالپةذةي 2003ساصي  

پلةي (بابةتةكة هةصسةنگاندنثكي وثژةييية بة ناوي .  بألودةكاتةوة)من (هةمان نووسةر
ةخنة و هةصسةنگاندين شيعرثكي شاعري و نووسةر ، ناوةذؤكي بابةت ذ)ژن لة ژننامةدا

 .ية)ژننامة)، ناوي شيعرةكةش ة )حةمةسةعيد حةسةن(
دژي نووسةري وتارةكة و نووسةري شيعرةكة و گؤضارةكةش ئةجمارة بصندگؤي مزگةوتةكان 

 نةك هةر لة بصندگؤكانةوة، بةصكة دةچنة الي! بةألم چؤن ذاپةذينثك. ذادةپةذن
 فةرمانذةواكاين شار و دنةيان دةدةن كة ئةوانيش ةرزةكان وبةرپرسة هةرةپايةب

 گؤضار و سةرنووسةر و دژييش دةدةن لة لة دادگاهةصوثست بنوثنن، هةذةشةي سكاألكردن
 ،ش هةمان موتيضي ئةوسايةؤ ئةم ذاپةذينةموتيضي مةالكان ب. نووسةر و شاعري و هتد

 . و بة ئاييين ئيسالم كردووةئةم نووسةرانة سوكايةتييان بة خودا گوايةديسانةوة 
. كاتبلة ئاكاميشدا پثدةچث مثژوو خؤي دووبارة بكاتةوة و، سةركةوتنييان بؤ تؤمار 

فةرمانذةواكان لة كثشةي نثوان نووسةر و مةالدا پشيت مةال دةگرن  و، فةرماين چونكة 
ن مةالكاهةفتةنامةي گوألندا ي )462(ژمارةلة دواالپةذةي . پؤزشنووسني دةردةكةن

كة ي ذاگةياند )تؤبة(گوألن پؤزشيان بؤ هثنرايةوة و داواي بةخشني و لثبوردنيان لث كراو 
بؤ ئةوةي بواري :(  گوألن دةنووسث!!ناكاتةوةجارثكي تر نووسيين وةها بألو 

جگة لة پؤزش هثنانةوة بؤ ئةو بةذثزانة ئةوا . لثكتثنةگةيشنت لةم مةسةالنةدا نةهثصني
 )ئةم جؤرة نووسينانة كؤنتذؤص دةكةينئثمةش لةمةودوا باشتر 

 !  مةالكانمةزنةيلةو سةركةوتنة!  پةككوو
 نة مثژوو نووسةكان يةكتري ئةجمارة ناهثصم نة مثژوو خؤي دووبارة بكاتةوةبةألم 

ذووداونةديوو بثت و سةركةوتن بؤ ، نةش ذاپؤرتنووسثكي دووبارة بكةنةوة
بؤية . ةران و ئازادخيوازان تؤمار بكات بؤ نووسبكات و شكستمةالذاپةذيوةكان تؤمار 

پرسياري مثژووييان . ئاوثنةيةك هةر لة مثژوو بؤ مةالكان دروست دةكةم و پيشانيان دةدةم
لث دةكةم و لة گةص ذووداوةكاين مثژووي هاوچةرخي خؤم و ئةواندا ذووبةذوويان 

ان خوداناسن؟ ئايا خؤيان ببينن و بزانن ئايا ئةولة ئاوثنةي ئةو مثژووةدا  تا .دةكةمةوة
ئةوان قةت سوكايةتييان قبوص نةكردووة؟ ئايا ئةوان قةت ذثگةيان نةداوة دةستكاري 
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دةقي قورئان بكرثت؟ ئايا ئةوان هةقخوازن؟ لة سةرووي هةمووشيانةوة ئةو پرسيارةيان 
 خودا لةوان ذازيية؟بةو مثژووةي كة هةيانةلث دةكةم ئايا پثيان واية 

 :ةساتثكي مثژووييمثژوويةكي نزيك، كار
مةالكاين هةولثر، ئةوانةي دووجارة دژي من ذادةپةذن و مينبةرةكانيان كردؤتة مةتةرثز 
، تةمةنيان هةرچةندثك بث هةر لة من گةورةترن، بؤية پثويست ناكات گومان بكةم كة 

ئةو بةذثزة .  دا ذوويدا1988ئةو كارةساتة مثژووييةيان ديبثت، كة لة ساصي 
ذاپةذيووانة كة سوكايةتيكردن بة خودا قبوص ناكةن و، دژي ئةوةن كة مرؤض ناوي ئايةت و 

ةو ساصةدا هةر مةالبووبثنت لسوورةت و قورئان بثنثت، ئةگةر ئةو ساصةيان لةبري مابثت و 
خوثندبثتةوة  قورئانيان  وةك منو مينبةرةكانيان ئاوةدان بووبثت، ئةگةر ئةو بةذثزانة

 هةصبةتة .ة)ئةنفالسوورةيت (هةصبةتة دةزانن سوورةتثك لة قورئاندا هةية ناوي 
 لةذيشةدةركثشاين  بؤ كراية ناوي زجنريةيةك پةالمارئةوةش دةزانن كة ئةم سوورةتة

 . ، ميللةتثكي موسوصمانبثدةرةتانترين ميللةيت دونيا
ن نةبوو بة قورئان، بة وتةكاين خودا، ئايا ئةوة سوكايةتيكرد. ئثستا كايت پرسيارةكةية
گرميان ئةو پةالمارانة ناويان ئةنفال نةبوو، سوكايةتيكردنيش ! بة ئاييين ئيسالم؟ باشة

 نةبوون بة پريؤزييةكاين ئثوة، 
ئايا خودي ئةو كارةساتة و كوشنت و بذيين منداصي ساوا، پريةمثرد و پريةژين 

 ان نةبوون؟ بثدةرةتان، كوذوكچي الو، ژن و پياو تاو
خؤ ئةوانة مرؤض بوون و مرؤضيش بة پثي ئةو دةقة پريؤزانة داهثناين خوداية و ئثوةش 
شةو و ذؤژ منوونة لةو دةقانةوة دةهثننةوة، لة سةنگةري مينبةرةكانتانةوة كةمترين 

 ذادةي بةرهةصستيتان ذاگةياند؟ 
 ؟ةحكوم كردئةو تاوانةتان ملة بصندگؤكانتانةوة هةر هيچ نةبثت ناذاستةوخؤ 
 ؟ ، فززةكوذة نةك مةحكوم كردن، هةر وثراتان فززة بكةن

 . ، تا باشتر خؤتان ببثننيةك پرسياري لةوةش گرنگترتان بؤ دةكةم بة ئاوثنة
چةندتان ئةو كاتة مةال بوون و لةو ئان و ساتةدا كة سوورةيت ئةنفال و وتةكاين خودا 

 لة پثناوي  خودا زيندةبةچاص دةكرا،لة اليةن بةعسييةكانةوة بة پةند كران و مرؤضي
:  لة بصندگؤكانتانةوة دةتانگووتئةوةدا كة مووچةتان زياد بكات، لة خودا دةپاذانةوة

 ؟؟؟ !!!)سةرؤكي فةرماندة خوا بيپارثزث(
 ؟ئةوسا ذاپةذينكامتان ئةي 

كانتانةوة وةألمي ئةم  و لة مينبةرة مةتةرثزةيانةوة ولة بصندگؤهةر لةو فةرموون 
 ناوي يةك مةالي بةرهةصستيكارم بؤ هبثننةوة كة لةبةر .يارانةم بدةنةوةپرس
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 منيش لة ناو نووسةراندا منوونةگةلتان بؤ دةهثنمةوة! هةصوثسيت خؤي بةعس كوشتبثيت
لةناو نووسةراين هاوپيشةي من دا دژي ناهةقي هةميشة  .كة دژي ناهةقي خةباتيان كرد

سثدارةخانةكاين . ياين پذ لة سةروةرييانهةصوثست و بةرهةصسيت بووةتة مثژووي ژ
بةعس پذبوو لة نووسةري خاوةهنةصوثست، ئةوانةي ناهةقييان قبوص نةدةكرد و دژي 

 دوو منوونةي شةهيدن، جگة لة  دصشاد مةريواينوشاكر فةتاح .  مرؤضكوژان دةجةنگني
ي  لة ناو مثژوو. سةدان نووسةري پثشمةرگة كة لة سةنگةري بةرگريدا شةهيدكران
 قبوص نةكرد و دژي انژنانيشدا منوونة گةيل وةكو لةيال قاسم هةية، كة زؤرداري و ناهةقي

 . ديكتاتؤرترين ذژمثي دنيا خةبايت كرد
 !ئةي ئثوة چي؟

 ناهةقيتان قبوصكرد؟ 
 سوكايةيت بة سوورةيت ئةنفالتان قبوص كرد؟ 

ق بةو ئيماژةي كة لة بةرچاوي خؤتاندا سةددام كرا بة خودا و لة سةر ئاألكةي عثرا
 سةددام خوداية نووسرا اللة اكرب، ئةوةشتان قبوص كرد؟

 ؟! ئةوسا قبوصتان كرد و ئثستا قبوصي ناكةن
  و حةمةسةعيد حةسةن بوونةتة پاصةوان و، مةهاباد قةرةداغي ئثستا شؤذشگثذن و دژي 

  مينبةرةكانتان كردووة بة مةتةرثز؟
 !خوداية لثيان مةبوورة

اي هةية و لة تگؤش هةمان خودس، هةموو نووسةرثكي ذاية لة نامخدايةمن خودايةكم هة
بؤ ئةوةي ئةو مةالخودانةناسانة من بناسن دةصثم من لة .  خؤيدا پةروةردةي دةكاتناخي

باپريثكم مةاليةكي . دا گةورة بووم و پةروةردةيةكي سؤفييانةكراوميخثزانثكي ئايين
كة دةكاتة باوكي (باپرية مةالكةم . ست بوواپريةكةي ترم سؤفييةكي شيعردؤشاعري و، ب

باپرية سؤفييةكةشم كة .  و دةيان دةستنووسي خؤيكتثبخانةيةكي بؤ بةجثهثشتم) باوكم
. و لة شاري كفري دا بة مام سؤيف دةناسرا زؤر وانةي ويژدانيي دادام) باوكي دايكم(دةكاتة 

 باپرية خودا : باپريم پرسيمن كيژثكي پرسياركاري وردكؤص بووم، جارثكيان لة مام سؤيف
مرؤضة خودا ذاسيت و ويژدانة و، لة ناخي : وةألمي دامةوة و گويت! چيية و لة كوثية؟

خودا . ساصييةوة ئاوا لة خودا گةيشتم چوارتةمةين لة . ذاستگؤ و بةويژدانةكانداية
ردة پةروةي خؤمدا  لة ناخ ئةم خودايةم.، بةصث ذاستگؤيي و ويژدانةذاستگؤيي و ويژدان

كرد، بؤية نة دةمتواين و نة دةتوامن لة تاوان و بثويژداين كة دةرهةق بة مرؤض 
بؤية لة ژيامندا ئةوةي ماصي دنيا بثت و هةمبث، قةصةمثكي لة ! دةكرثت، بثدةنگ ببم

دژي بةعسي تاوانبار و ئةنفالكار . ويژدانةوة سةرچاوةگرتووة و دژي نادادپةروةري دثتةگؤ
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دةنگ، بؤية لة سةرةتايي شاعريثيت و نووسةرثتيمدا ساصثكم لة بةو قةصةمة دةهامتة 
 ئةو خودايةي كة ذاستگؤيي و ويژدانة .زيندان و ئةشكةجنةخانةكاين ئةوان بةسةر برد

ويژدان و .  ژن نيو مرؤضة:كةساين ئثوةئاسا بثن و بصثنذثگةم نادات ناهةقي قبوص بكةم كة 
زي بثت بة نادادپةروةري، بةوةي ئثوة ةحاصة ذاذاستگؤيي خوداية و، ئةوخودايةش م

 .خؤتان بة سةردار و ساالر بزانن و ژنةكانتان بكةن بة كاألكانتان
 !ئةي ئةو خودايةي كة لة نامخداي!خوداية(

 !ويژدان و ذاستگؤيي
 كة دژي ناهةقي ويژدانيان نةبزووا، ةقةت لةو مةاليانة مةبوور
 )!تؤداكة ذاستگؤ نةبوون لةگةص 

 :صگةي مةدةينمةالكاين كؤمة
وألتثكي دميوكرات ئةوةية كة تيايدا گؤذينةوةي بريوذاي ئازاد بة : وينستؤن چةرچص دةصث
 . لةگؤذنان تةواو نةبثت

.  شاري قةأل و مينارة، يةكةمني فذؤكةي مةدةنيشي تيا نيشتةوة پايتةخيت كوردستان،وا
و بةرةو مةككة و مةالكان بةم زوانة هةر لة هةولثرةوة سواري فذؤكةي مةدةين دةبن 

 . مةديينةش هةصدةفذن و دةبن بة حاجي مةال
 داواي لثبوردن لةو ، لة كن بةردةذةشةكةي كةعبة،وةبرييان دةهثنمةوة كة لةوثدا

خوداية بكةن كة سوورةيت ئةنفايل دابةزاند و، سةدداميش ئةو سوورةتةي كرد بة 
ئةو قذوقةپييةتان داواي لة سةر ! ن لث كردتا قذ و قةپئثوةي مةالحاجيشكارةسات و، 

 .بةخشيين لث بكةن
هؤي ئةم هةصوثست و ذاپةذينةي ئةجمارةتانةوة كة نةتاهنثشتووة بةپثتان واية

نووسةرثك باس لة ديد و بؤچووين خؤي بكات و كردتان بة هةرايةك ئةوپةذي ديار نةبث، 
ماين خودا هةصخدةصةتثنن و بة هةصوثست بؤتان قبوص دةكات و بثهةصوثستييةكةي زة

قةت بريتان نةچثتةوة كة لةسةر هةزاران هةزار  !كارةسايت ئةنفالتان بؤ دةسذثتةوة؟
ناهةقي ئةوةي كة لة سةددام هاتة دةنگ ئثوة نةبوون و هيچ مةال و حاجي و شثخثك 
نةبوو، هيچ وألت و ذثكخراوثكي موسصمان و ئيسالمي نةبوو، بةصكة ئةمريكا بوو، ئةمريكا، 

ئةو سةددامي ذووخاند و، كونبةكون بةدوايدا گةذا و دوثنث لة .  كافركة ئةنگؤ پثي دةصثن
ئثوةش ذةنگة لة بصندگؤكانتانةوة پريؤزباييتان لة خةصك و . كونةمشكثكدا بؤي گرتن

 . خؤتان كردبثت
 

 دوا وتة 
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 بؤ گؤضاري گوألن
ةوي ئةي بة تؤ بصثم چي كة تؤبةت تؤمار كرد و ذاتگةياند ئيدي سانسؤر و كؤنتذؤص پةيذ

نووسةر چيية؟ شاعري چيية؟ با ئةوان هةر بذةجنثن؟ لة . بكةي تا ئةوانت لث نةذةجنثن
بة تايبةيت شاعري ! كؤمةصگةي مةدةنيدا مةالي پياوماقووص گرنگة نةك نووسةر و شاعري

 !و نووسةرثكي ژن
هةصوثستثكي زؤر مةدةنييانة بوو لة تؤوة گوألن، كة بذيارت دا دذكاين سانسؤر بة 

 !نةدا گوزةركةنألي نووسةران و شاعرياندا بكةيت، ئةگةر جارثكي تر بةو ناو گوپةجنة
... 

 16 /12 /2003 
... 
 

سةرپشكة بألوي .  هةر گؤضار و ذؤژنامةيةك كة دةوثرثت ئةم وةألمة بألو بكاتةوة:تثبيين
 .بكاتةوة

ةم كة لة ئةگةر هيچ گؤضار و ذؤژنامةيةك بألوي نةكردةوة، تكا لة خوثنةراين هثژا دةك
شاري هةولثرن و ئةم وتارةي من دةخوثننةوة، بةصكو كؤپييةكي بگةيةننة دةسيت مةالكان 

 .و داوايان لث بكةن ئةم وةألمة لة بصندگؤكانيان خبوثننةوة
 .لةگةص ذثزمدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 


