ڕاگیاندراوی ئەنجومەنی پادشایی ئیران بۆ بەرپرسی
سپای بە کرێ گیراوی کۆماری ئسلمی ئیران
سەرداری سپایی محمد علی جەعفەری نیزیک بە  ٣٨سسساڵە بسسەر لسسە ئێسسستا
ڕێخراوێسسک کسسە ئیسسوە سسسەرۆکایەتی ئسسەکن لسسە سسسەر پسسارە و پسسوڵی خسسەڵکی
ئیسسران دامسسەرزا  ،ئسسەو کاتسسە بسسە درۆ ئسسەیان وەت ئسسەم ڕێخسسراوە لینگسسەر و
پشسسستیوانی مسسسستەزعەفینی جیهانسسسە و ئسسسەیان وەت ئسسسەو خەڵکسسسە کسسسە لسسسە
کەلوەکان دا دەژیت کۆشکو تەلریان بۆ دروست دەکین.
و ئەمڕۆ دوای  ٣٨ساڵ ناوی ئەم سپایە ل ە گ ەڵ دزی و ت اڵنی خ ەڵکو ک ار
کسسردن کسسە گسسەڵ مسسادە بیهۆشسسکەرکاندا جاکەشسسیو پیسساو فرۆشسستنو و گسسەرتنو
ئەشکنجە کردنی لوانی وەڵت و پشتیوانی لە وەڵت فرۆشانو مل دەمامسسک بسسە سسسەرکان دەکسسات .و بسسونی ئسسەم سسسپایە
بوتە مایی سەرشۆڕی بۆ خۆی و لە دوای ئەمە بوتە هۆی ئەمە کە مەترس ی بخاتسە سسەر وەڵت ت ا ئ ەو ڕادەیسە هیچسو
پوچتەرین وەڵتان کە تەمنیان لە باپیرانی ئیمە کمترە هەڕەشە لە ئیرانی حەوت هسسەزار سسساڵە دەکسسەن  .و وەڵتسسانی
زل هێزی جیهان لەم  ٣٨ساڵە سیاسەتی »قۆربانی کردەنی ئیران ب ە بۆنسەی ئیس لم« س ودیان بسردوە و ڕۆژ ل ە دوای
ڕۆژ سامان سروشتیکانی ئیرانیان تاڵن کردوە.
من ئمڕۆ ئەم راگیاندراو لە لیان ئەنجومەنی پادشایی ئیرانەوە دەنوسم تا هەموی ئەو بەکرێ گیراوانی ژێر دەستان
بزانن ئیمە چۆن بیر دەکینەوە و ئەم ڕاگیاندراوە لە هەمو مۆڵگەکانی خۆفرۆشان لە سپاە و بسیج بڵو دەکینەوە.
من هۆشداری بە ئیوە دەدم کە شەڕێکی خوێناوی لە پێش دایە و هەمو هێزە ئیتلعاتیکانی ئێوە لە ئیستا
دانیشانەکانی دەبینن  ،و بزانن دۆڕاوی ئەم شەڕە سپاە و بسیجە و لە ئاگری توڕەیی لوانی ئیران دا دەسوتن و
داهاتوی ئیران پیویستی بەم دو ڕێخراوە نیە .ئیوە دەتوانین بە سیاسەتێکی ژیرانە بەر لەم خوێنرژیە بێ هۆیە
بگرن و کارەکی ئیمە لەمە زیادتر سخت مەکن داواکاری ئێمە ئەویە ڕۆڵەی خزمتکار و شایستەی ئێران بن.
و دیسانەوە پێتان دەڵێم »پارتیزانەکانی ئەنجۆمنی پادشایی ئیران« هیچ بەزیکیان بۆ ئیوە نیە و لە داهاتوا هەر
شتێک کە پێوەندی بە »سپاە« و بێت بۆ ئیمە هەدفی نیزامیە و پلماری دەدێن.
و بزانن و ئاگادار بن کە گیان دان بۆ ئەم مل و ئاخوندە بی ناموسانە کە هەمو سەروەتو سامانی ئەم وەڵتیانەدا
لە سەر میزی وتووێژ دا فروشت هیچ شانازی نیە و ئێوە نە لە لی ئاخوند و نە لە باوەشی وەڵتانی رۆژهەڵتی و
رۆژئاوایی لە دەسی ئێمە ئەمانتان نیە و دڵنیا بن لە دوای مردنتان تەنانت یەک سەگیش لە سەر گۆڕتان پیسی
ناکات.
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