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  سرمقاله

  

  .خود را نمايان ساخت» راه ما«با استعانت از خداوند سبحان بار ديگر در آغاز سال دگر و در پايان فصلي نو 

دانيم سجده شكر را بر آستان با عظمت الهي فرود آوريم كه اين توفيق را نصيب فرمودنـد كـه         لذا بر خود واجب مي    

  .ر خدمت دين خدا و بندگانش باشيمرغم رنج و دشواري فراوان دگرباره دعلي

رغم مـشكالت و  از زحمات عزيزاني كه علي» من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق    «همچنين الزم است به حكم      

مصائب فراوان روزمره به هر طريق متحمل زحماتي گشته و اوقات خود را در راه نشر اين اثر صرف نمودند تا قدمي             

  .كه همان دعوت الي اهللا است برداشته باشند تشكر و قدرداني نماييمدر راه آرمان و اهداف خويش 

اش را از دست داده؛ كاك سـعيد  شود كه تني چند از خوانندگان و همراهان هميشگي   راه ما اين بار زماني منتشر مي      

اي هستند كه از جمله عزيزان سفر كرده... ، كاك بهروز بابايي و عارف حساميذوالفقاري، كاك صالح صفوتي، كاك 

ما نيز دست دعا و . اي از اميد دعوت الي اهللا را لبيك و با سراي فاني وداع و به سوي سراي جاودانه شتافتند         با بارقه 

طلبيم كه قلم عفو بر گناهانشان كشيده و درجاتشان را      تضرّع را برداشته و صميمانه از خداوند كريم و خطابخش مي          

  .مايدعالي و بهشت برين را نصيبشان فر

 فعـال  5 اعـدام ناگهـاني     .حوادث تلخ و شيرين دگري را تجربه كرد       ، كردستان نيز     همچون تمام ادوار تاريخ    89بهار  

هـا و احـزاب   هاي داخلي و خارجي به دنبال داشت؛ جريانهاي زيادي را در محافل و رسانهبازتاب و واكنش سياسي  

مردم كردستان در اقدامي گسترده بازار . از اين اقدام اعالم نمودند عمدتاً ناخرسندي خود را ،گوناگون با اعالم مواضع  

، تعطيل نمودند اين اقدام خشم مسئولين محلـي را  89 ارديبهشت 23و محل كسب خود را به نشانه اعتراض در روز           

 كه تـا بحـال   دها را صادر نمودنتعطيلي تعداد كثيري از مغازهبه  تالفي آن دستور     بهنيز به همراه داشت تا جايي كه        

هـاي آنـان تـسليت    نيز در واكنش به اعدام فعاالن سياسي در پيامي به خانواده ن كردستان   آمكتب قر . نيز ادامه دارد  

  : پيام آمده استاين در ، گفت

  فـرزاد كمـانگر،  يهـا  با نامياسي تن از فعاالن س5 و تأسف با خبر اعدام  ي ناباور تي نها در،   راجعون هي و إّنا إل   إّناهللا«

 كـشنبه ي تهـران در بامـداد روز   نيـ  در زنـدان او اني اسـالم ي و مهدي علم هول نيري ش ،يلي فرهاد وك  ان،يدري ح يعل

  .باشندي مزي كه چهار نفر آنان از فرزندان كرد و كردستان عزم؛يمواجه شد 89/2/19

 گفته و تي آنان تسلدهيد دردمند و داغيها بزرگ و دردناك را به خانوادهعهي و ضابتي مصني قرآن كردستان امكتب

  .داندي مكي شرزانشانيخود را در درد و غم از دست دادن عز

  .مي آنان خواستاري را از خداوند مهربان برالي و أجر جزلي جمصبر

  »89/2/20--.ندي ننشي سوگني و مظلوم در چنزي در كردستان عزژهي به واي دني جاچي در هيا خانوادهچي كه هي روزدي امبه

 و ههـاي بـشر دوسـتان   هاي حامل كمـك  ديگر دست به جنايت زده و به كشتي    يرره غاصبان صهيونيست با   باألخو  

 تـن از سـر   چنـدين المللـي  هاي انساني و بـين حامل پيغام آزادي يورش برده و با زير پا گذاشتن تمام قواعد و ميثاق    

هاي موحد و خـداجوي  هاي بيدار انسانناما وجدا ،نشينان كشتي آزادي را غرق در خون كرده و به شهادت رساندند        

ت تحت ستم آن اصرار دارند و به ياري خـدا غاصـبان را بـه زانـو در        همچنان بر دفاع از كيان غزه و نجات مّل        آزاده  

  .خواهند آورد
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