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· July 5
یەکەمی بێ ڕکابەر و بژار کردن

خۆیان نووسیویانە  :دوێنێ! " ..ڕووداو" ئەڵێم .یەکەمی بێ ڕکابەر .بەاڵم من ئەڵێم لە 2ی
جوواڵی  2102لە بەشی بیر و ڕا  ،ڕووداو وتارێکی عارف قوربانی چاپ کردووە و منیش
دوو جار واڵمم بۆ ئەو وتارە نووسیەوە بەاڵم ڕووداو داینانێت و باڵوی ناکاتەوە  .تەنیا 5-4
واڵم کە بەدڵیانە و مامۆستا هەژار وتەنی :زەرەری بۆ پەزەکان نییە  ،دانراوە.
من لێرەدا وتارەکەی بەڕێز عارف قوربانی وەک لینک دادەنێم و هەروەها واڵمەکەی خۆشم
کە زۆر سادە نووسراوە و نەچوومەتە قوواڵیی بابەتەکەوە ،داناوە.
هیوادارم لەم رێگاوە  ،النی کەم کەسانێک بتوانن بیبینن کە کۆمەڵێ لە وتار نووسەکانی
ئێمە لە باشووری والتەکەمان ،خەریکن سەرچۆپی بەرەو کوێ وە ،دەبەن.

*********

کاک عارف ئەڵێی لە گوێی ئاگردان دانیشتووە و کۆمەڵێ زارۆک ،دەوریان داوە و ئەویش
حەکایەتی کۆنیان بۆ دەگێڕێتەوە!.

بەڕێز کاک عارف :سەرچاوەی ئەو ڕەوایەتانەت لە کوێ هێناوە؟ ئەو حەکایەتە بێ بنەمایە،
قەرارە ئەقڵی کێ چەواشە بکات؟ بۆ خومەینی الی تۆ " ئیمام " ە ؟ کوا خومەینی ئەوەندە
شعووری بوو کە پسپۆڕەکان کۆ بکاتەوە؟
کوا بڕوای بە عیلمانییەت و پسپٶر بوون بوو؟ ئەو باسانەی کاک عارف نووسیویەتی،
تەنانەت لە کوولەکەی تەڕیشدا نییە.

بەڕێز قوربانیی  :ئەو پسپۆڕانەی کە جەنابت باسیان دەکەی  .،ئەوانەی هەاڵتن ،هەاڵتن و
ئەوانەشی کە گیران ،هەموو ،ئێعدام کران.

دەرکی زانکۆکان داخران و پاش ماوەیەکی ئێجگار زۆر کە کرانەوە ،مەرجی وەرگرتنیان
هاوڕایی و هاوڕێیی بوو لەگەڵ هەر ئەو ئیمامەی کە جەنابتان وەک ڕەچەتە ،پێچاوتانەتەوە
بۆ چارەسەر کردنی قەیرانەکانی باشووری کوردستان.
بۆ ئاگادارییتان :خومەینی ،بڕوای وا بوو کە " ئابووریی  :بۆ ( کەر ) ە .ئەمە دەقی
قسەکەی ئەو ئیمامە حەکیمەیە ( .ڕادەی زانیاریی و تێگەیشتنی ئەو زاتە  ،لە ئابووریی )
.الم سەیرە ،لە کوێی ئەم دونیادا بە " گوێچکە نان "  ،چارەسەری ئابووریی کراوە؟
دیسانیش زۆرم ال سەیرە کە لە نێو ئەو هەموو واڵتانەدا ،کاک عارف بۆ چەسپاوە بە
ئێرانەوە؟ کوا ئەو بەراوردە ڕاستە!؟...بۆ پێت وایە کە باشووری کوردستان بە "ئیمام "
لەو قەیرانانە ،ڕزگار ئەبێت؟ کوا " خومەینی " ،سەرکەوتوو بوو لەو بوارانەدا؟ بۆ
نموونەی وەکوو " گاندیی " ،ناهێنیتەوە؟

بۆ ئاگاداریی بەڕێز قوربانیی  :ئێستاش کە من ئەم دێڕانە دەنووسم ،ڕێژەی هاوردە کردنی
گەنم لە ئێران ،سااڵنە  6میلیۆن " تۆن " ە و هەروەها برینجیش  0میلیۆن " تۆن  ":و
هتد....

دیسانیش بۆ ئاگادارییتان  ،لە سایەی ئیمامەتیی ئەو ئیمامەدا ،زۆربەی ناوچەکانی ئێران
بووە بە " لەشفرۆش خانە "بە تایبەت ئەو شوێنانەی کە مەرقەدەکانی لێن.

لە سایەی ئەو ئیمامەدا  ،بە ملوێنان خەڵکی هەژار لە ئێران  ،گورچیلەکانیان دەفرۆشن بۆ
بژیوی ژیانیان .لە سایەی ئەو ئیمامەدا ،هەر ماڵێک لە ئێراندا ،النی کەم یەک تووشبووی
مادە هۆشبەرەکانی بەردەکەوێ .لە سایەی هەر ئەو ئیمامەدا  ،فرەتر لە چوارسەد هەزار
منداڵی سەرشەقام کە دایک و بابیان دیار نین و کاری سیکس و باڵوکردنەوەی مادە
هۆشبەرەکانیان پێ دەکرێ  ،تەنیا لە " تاران " ی پێتەختا لە بن گوێێ هەر ئەو ئیمامەدا،
بە زۆر گوێچکە نانیشیان دەست دەکەوێ.

لە سایەی ئەو ئیمامەدا  ،ڕۆژ نییە ئافرەت خۆی نەسووتێنێ و گەر خۆشی نەیتوانی ،
نەیسووتێنن  .!..یان بەردبارانی نەکەن یان نەیبەنە لیستی سیغەی مەرقەدەکانەوە  .لە
سایەی ئەو ئیمامەدا زۆر منداڵ دەستدرێژییان دەکرێتە سەر و ئیمامەکەش ،مێشێک میوانی
نەبووە و نییە.
لە سایەی هەر ئەو ئیمامەدا  ،بن ڕیشی ئیمام ڕەزا و بن القی مەعسوومەی قوم " ،فاحیشە
خانە " یە .لە سایەی ئەو ئیمامەدا  ،جیگا نەماوە بۆ بەند کردن و ڕۆژی چەند سەر  ،بە
تاوانی دژ بوون ،دەچنە سەر " دار " و خەڵکانێکی مۆلەقیش ئەو دیمەنانەیان بۆ بووە بە
سەیرانگا.
لە سایەی هەر ئەو ئیمامەدا  ،لە سنوورەکانی نێوان ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان و
بەرباڵوتریش ،ڕۆژ نییە چەندین دەرچووی خوێندنگا بااڵکانی ئەو واڵتە کە کوردی
ڕۆژهەاڵتن و کۆڵبەر ،بەر دەستڕێژی داوەڵەکانی سەرسنووری ئیمامە سایکۆکەی ئێران
نەکەون.
لە سایەی هەر ئەو ئیمامەدا ،ڕێژەی هەژاریی و بێکاریی لە ئیراندا  ،سەر لە ئاسمان
دەسوێ .زۆر بابەتی دیکەش هەیە بۆ قووڵتر بە ناخی ئەو وتارەدا چوون و شەن و کەو
کردنی ،بەاڵم الم وایە هەر  :ئەوەندە بەسە بۆ ئەوەی کەسە.
بەڕێز کاک عارف  :دەردەکانت دەست نیشان کردوون بەاڵم " دەرمان " ە کەت ،هەڵەیە.
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