سهگ و ڕژيمی ئيسﻼمی ئ ران!
من سهگم خۆش دەوێ ،بهتايبهت سهگی و تهکهی خۆم ،له بهر ئهوەی له خۆم دەچ  ،لهبهر ئهوەی
هاوو تيمه ،هاوچارەنووسمه .بايخهکانی سهگی شوان ک که دەب ته پاسهوانی کاريلهکان ،بۆ ئهوەی له
ژياندا بم نن ،بهرزترە له بايخهکانی جمهوری ئيسﻼمی ئ ران و سهرتاپای شانازييهکانيان ،لهبهر ئهوەی
ئهوان له شار و گوند وەر دەکهون بۆ ئهوەی دەسته دەسته سهگ و کهر وپشيلهش گولهباران بکهن.
ريشی بزن ک که دايم کاتی گياخواردن دەجول تهوە ،پيرۆزترە له ريشی ڕابهرانی ئهم و ته که قورعان
بۆ کوشتنی ئينسان دەخو نن.

له ماوەی چهند ڕۆژی ڕابووردو ،کۆمه ک ئينسانی کورد،که بيروباوەڕيان له بنهڕەتدا دژی
بيروباوەری من بووە،به فهرمانی سهردەمدارانی ڕژيمی ئيسﻼمی ئ ران هه واسروان ،سهرەڕای ئهوەی
خودا و ڕەسو يان يهک بووە ،جگه له زمان و پ ناسه و کهسايهتيان .ههموو ئهو به گانهی
ب وکراونهتهوە ،ههموو ئهو قسانهی گوتراون ،دەيسهلم نن که ئهم کۆمه ه کهسه به پ ی قانوونی
ڕژيمهکه ،تاوانيان نهکردوە ،جگه لهو تاوانهی که له گه يان له دايک بووە ،واته کورد بوون و ئهو
مهزههبهی که بهسهرياندا سهپاوە.
من که ئهو د انه دەنووسم ،ب خودام ،ب ئايينم ،به م ب ريشه نيم ،ڕيشهکهم ههمان ريشهی شههرام
و فهرزاد و شيرين و کاوە و ههزارانی ديکهيه ،که ههرکامتان به بيانوويهک کوشت ،ههر وەک ئهو
مندا ه س زدە سا نهی که له سهقز له سهرەتای هاتنهکاری نهحستان ،گيانيتان ئهستاند ،ئهو که دەمی
ه شتا بۆنی شيری ل وەدەهات.

من وەمدەزانی شههرام تهنيا گهنج کی دەنگخۆشی ،لهسهرەخۆيی ،کوڕ و برا و هاوسهری بنهما هيهکه،
به م دوای گهڕان دەبينم به زمانهکانی بيانی شيعريان بۆ هۆندۆتهوە و بهيان و ئاگاداريان له سهر
ب وکردۆتهوە ،ههرچهند ف ی به سهر ئهوانهوە نهبووب .

وا دەردەکهوێ بهرەيهکی نوێ دژی ئ وە له تاران دەکر تهوە و ئهو بهرەيه ههتا ناو شارەکانی ئ مهش
پهلی هاويشتووە و ڕيشهی داکوتاوە .ههربۆيه کهوتوونهته کوشتنی شههرامهکان تهنانهت ئهو
شههرامهی که زانستهکهی خۆی پ فرۆشتبوون .بهرەی تازەتان له پيرۆز ب  ،ههرچهند من له بنهرەتهوە
دژيان بم .به م سهگهکانی شههرامهکانی خۆم به شانازيی ههزاروچوارسهت سا هتان ناگۆڕمهوە.
برايم فهڕشی
•ت بينی  :من له ماوەی سی و چهند سا ی ڕابووردو له سهر زۆر لهو هاوو تيانهی بهدەستی ڕژيمی
ئيسﻼمی ئ ران کوژراون ،بابهتم نووسيوە به ب ئهوەی بيرم له بيروباوەڕيان کردب تهوە ،ئهمجارەش
ههروايه.

