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  يدی محمودی: فرستنده

 ٢٠١٣ جنوری ١٨

  

  ،ا اگر آزاد شدميآ

  ! را جبران کنمین ھمه محبت و خوبيقادر  خواھم بود ا
  

 ۀمن و لقمان اخبار روزان. سمينو یران مي شھر در ائیم از زندان رجان به اعداي ما محکومین بار از طرف ھر دويا

ار يز و نوسانات بسيمان افت و خيه ھايده و روحيمان را شنين انسانھا در زندگيز تري شما عز،زاني شما عزیتھايفعال

  . کند ی می را سپریبيعج

و يک رادي عصر روز شنبه  از ، شھرئیرجا در زندان ، شھر اروپا در دفاع از ما تظاھرات شده١۴که در  نيخبر ا

 شما ۀ ھمیبرا.  شما دست زدندیار براي اختی ب،نجا ھستندي که ایاسيان سي زندانۀم و ھميدين خبر را شنيپخش شد و ما ا

 نجات جان ید و برايه کردي ما گری برا،ديفکر ما بوده  بی من که لحظاتیپدران و مادران و جوانان و ھم سن و سالھا

  . دي کردیقت گذاشته و کارما و

ار اوضاع ين باز بسيم و ھميدوار شده ايما ام. شود ین دارد که اوضاع به نفع ما دارد عوض ميت از اياخبار ھمه حکا

ند و ياي کوتاه ن،دهي که به قلبمان و روحمان تابئی و روشنایدوارين امياگر با ا.  من و لقمان سخت تر کرده استیرا برا

 ین به بعد را فکر نميگر از اي ھستم که دی االن خود من طوریم؟ وليکن ی چه م،ود و ما را صدا کننددر زندان باز ش

  . ن خوب استيدوار ھستم و ھمي امیسادگه ب. کنم

 نجات ما تقال ی برا،ل من و لقمان ي ھا و اقوام و فامیکه دوستان و ھمکالس نيوان و خبر ايما خبر اعتصاب مردم مر

 بود و مردم با یدم که نماز جمعه خاليشن. ميب کردي تعقیاديجان زيل  بود را با ھيکه  شھر دو روز تعط نيکنند و ا یم

 ، مایکه جوانان و ھم سن و سالھا نيشتر از اي از ھمه ب،ھا آمده يلي کرده اند که حساب دست خینگاھھا و رفتارشان کار

ابانھا ين خير ايرفتم بخوابم تصو یشب که م.  خوشحالمان کرد ، شعار داده اند نجات ما یابانھا را بسته و براي خیبرخ

ن بار در آنجا عاشق يا آمده و مدرسه رفته و اوليدنه  که در آنجا بی شھر من شھر،وانيشھر مر.  آوردم یرا در ذھنم م

کنم که  ی نه من فکر م،ابودمان کنندخواھند ن یرند و ميگ یچ ميند ما را به ھيکند که بب ین شھر تحمل ميا اي آ،شده ام

از . کند یا از ما دفاع ميدم دنيکه د نيدم و جالب تر اين روزھا دينه ايرا به ع ني ا،کند  یشھر من از من و ما دفاع م

 و يدنی سویک آقاي یلماناک خانم يدم ي شنی است وقتیار خوبين احساس بسي  ا،ان که بگذرميان و دوستان و آشنايرانيا

  نم؟ ي بینھا را خواب ميا اي آ، کرده  اندی نجات ما حرف زده و دوندگی برائیکايک زن امريا ي
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دم که در يشن. ار سر و صدا کردهيا بسيران و در دنيش در ايخواھم سالم گرم خودم را به مادرم برسانم که حرفھا یم

 یادي زی خوشحالیم جاين براي ا،ددگر یزم دست به دست مي از ته دل مادر عزیوان و در کردستان نوار حرفھايمر

 خانم ،ديرا به او برسانن ش احترام قائلم که بھتر است سالم گرم مي را شناختم و برایگرين روزھا البته مادر دي ا،دارد

زم ين دو مادر عزي ایدوارم روزيام. کند یت مي نجات ما شجاعانه فعالی که دو فرزندش اعدام شده اند و برایعالسوند

  .رميغوش بگرا در آ

 ی نجات ما می که برائی آنھاۀسالم گرم ما به ھم.  را بکنمین ھمه خوبي جبران ایدوارم روزي شما و امۀد ھميزنده باش

  !تا ما را آزاد کنند. کنند ی اعالم کنند که ما را اعدام نمد تا رسماً يد ادامه دھيتوان ین اعتراضات را اگر ميا. کوشند

  شھر ئی زندان رجا- د و احترام يام با یار مراديلقمان و زان

  ه اعدام ي علین المللي بۀتير از کميباز تکث

  

 

 


