باشه کهرووبی و مووسهوی خهريکی چن؟
دەنگو باڵو بووەوە که حهسری خانهگی مووسهوی دەستی پێکرد و سهر و بنی کۆاڵن به ئاسن و پۆاڵ
گيرا و کهس ناتوانێ بڕواته ناو کۆاڵن و تهلهفون و موبايل و ئيمهيل کار ناکا و شێخيش بێ
سهروشۆينه.
دەنگو باڵو بووەوە که نهخير کار لهکار ترازاوە مووسهوی و کهرووبی و ژنهکانيان گيراون و کهسيش
نازانن بۆ کوێ بهڕێ کراون و چييان بهسهر ھاتووە .تهنانهت کوڕان و کچان و قهوم و خێش و
برادەرانی پاسدار و بهسيجی ھاوپهيمانيشيان بێ خهبهرن و نازانن ئهم برادەرانه چييان بهسهر ھاتووە.
دەوڵهت دەڵێ :شتی وا نهبووە و ناش بێ .ئهو برادەرانه له ماڵهکانی خۆيانن و حهسرن ،نيشان بهو
نيشانهی که چرای ماڵهکانيان داييسێ.
باشه بهالنی کهمهوە دەبێ کهسێ خهبهری بێ که ماوەن يا مردوون .ھهر نهبێ منداڵهکانيان دەبێ
بزانن.
دوای چهند رۆژێ عهلی کهرووبی که تهنيا رۆژێک گيراو و پاشان بهربوو به رەسمی رايگهياند :بهڵێ
ئهو دەگهڵ مهاليهکی پياو چاک که زۆر جێگای متمانهی ئهوانه به تهلهفون قسهی کردووە و ئهم مهال
باشه فهرموويهتی که چووەته خزمهت شێخ و زۆر سهالمهته و ورهی زۆر بهرزە و فهرموويهتی که
ئهو مهردوومی ھهميشه دەر سهحنه بهتهنێ جێ ناھێڵێ و ھهر گرمهی دێ.
ھاوکات شهپۆلێکی راگهياندن و لێکدوان له اليهن سهرانی جونبشی سهوز له دەرەوە دەست پێدەکا.
مهھاجهرانی و مهال کهديوەر به ھهموو تواناوە و به پێ دەچنه سهر قورئان که له ئيمام خامهنهيی پاکتر
وچاکتر و نوورانی تر نييه و نابێتهوە مهگر ئيمامی زەمان.
گهنجی ئاغای يهزدی به شاھيد دەگرێ و دەڵێ خهتهری ئهوە ھهيه که کلک و گوێ پشيله تۆپيوەکهی
ئێران ببڕدرێ و "ئێرانی عهزيزی ئهقهلييهتی فارس تهجزييه شود".
ھهر لهم راستايهدا رۆژنامه و سايته فارسيهکان به چهپ و راستهوە بۆ له دەست چوونی داريووشی
ھومايوون قوڕ دەپێون و ئهو بهپياوێکی نيشتمانپهروەر له قهڵهم دەدەن که فهرموويهتی بۆ پاراستنی
ئێرانی عهزيز حازرە ببێته سهربازی گومنامی ئيمامی زەمان و دژ به تهجزييه تهڵهبان دەست داته
چهک.
جهنابی سازگارا و دارودەستهی نهھێنی جونبشی سهوز له دەرەوە وخاوەنی مهنشوری ١و ٢که زياتر
بۆ پاراستنی بهرژەوەندی و دەسهاڵتی فارس گهاڵله کراوە تا بۆ گهالنی غهيرە فارس و کريکاران و
زەحمهتکێشان و ژنان ،ئێجگار بێدەنگن.
باشه بهڕاستی ئهمانه خهريکی چيين ؟
بهبڕوای من ئهقهليێهتی فارس له ئێران به جونبشی سهوزيشهوە فهرمايشاتی داريووشی ھومايوونيان
وەک ستراتێژی نهتهوی فارس قهبوڵ کردوە بۆ پاراستنی ئێرانی عهزيز .
له سێبهری ئهم ترس و خۆفهدا سازشێکی نا موبارەک دەئارادايه.
من پيمواێه ھهر ئێستا جونبشی سهوز  ،کهرووبی و مووسهوی دەگهڵ سهرانی حکومهتی ئيسالمی له
موزاکرەدان.

ئهوەمان له بير نهچێ  ،سازگارا  ،کهرووبی ،مووسهوی  ،گهنجی  ،کهديوەر ،مهھاجهرانی ،سهيدی
خهندان ئهمانه ھهموويان ماری کونێکن و خۆيان بهشێکی دانهبڕاوی حکومهتی بۆگنی ئيسالمين.
بهبڕوای من بهھهموويان خهريکی دۆزينهوەی دەرەتانێکن بۆ ئهوەی لهم قهيرانه رزگاريان بێ و
تهوافقاتێ بکرێ که نه سيخ بهسووزد و نه کهباب.
پرسێار ئهوەيه ئايا خهڵک بهتايبهت فارس دەچێتهوە ماڵ ؟
حسێن سهعيدی

