مهسا امینی ،نماد تمامی دخترانی است که در نوبهاران زندگی از فردای  ۲۲بهمن تا کنون به فرمان
دژخیمان با داس مرگ حکومت اسالمی پرپر شده و میشوند .خلیفهی خونخوار ،خامنهای دژخیم،
اینگونه فرمان داده بود .جالدان ضد زن و زندگی ،آتش به اختیاران رهبر ،با اطاعت از فرماندهای که
نکبتبار ،پای بر لب گور دارد ،مهسا را به خون نشاندند .رهبر خونخوار اسالم ناب داعشی در ایران،
به عمق نفرت و نکبت تاریخی هجوم و اشغال و قتلعامی  ۱۴۰۰ساله ،محکوم به عمق زباله دان
تاریخ ،همراه با تمامی پیروان و مزدوران ،فراخوان ناقوس مرگ خویش را در خیابانها همه روزه
میشنوند و برخود میلرزند و زوزه سر می دهند درحوزههای جهلیه و جهالت .مهساها ،این گلهای
زاگرس ،بذرهای انقالب ،اللههای سرخ رهایی زنان و خودگردانی شورایی خواهند بود در رزم و
پیکارهای انقالبی و زمین انقالب .پرپر شدن مهساها غمبار است ،اما ،ما برای عزیزانمان گریه سر
نمیدهیم ،سرود رزم می خوانیم وهمانند خوزستان و بوشهر و دشتستان و بندرهای جنوب ،یزله یعنی
سرود رزم و همانند بختیاری دایه دایه وقت جنگه سرود سر میدهیم .مهسا پیک آزادی و رهایی و
پیمان و اتحاد بود و میماند در دلها و سنگرها و شلیکها .او پیک بود و هست به تهران تا همهی
ایران ،همسنگر زنان و دختران بلوچ و خوزستان و همه چهار جانب در سراسر ایران که در برابر
حکومت اسالمی ایستاده و مقاومت میکنند .در خیابانها ،و تمامی سنگرهای انقالب در کردستان ،مانند
دختران کوبانی و همهی روژآوا و همهی کردستانها و سراسر ایران و هرآنجا که ستم و استبدادی
حاکم است ،نام مهسا با شلیکهای آزادی پژواک خواهد یافت .هر واژهی نامش اینک سرود ،اینک
فریاد و خیزش و زنانه و سرکش و شورشی .پرندهای که از کردستان تا تهران به پرواز آمد تا پیک
همسنگری باشد .تبر به دستان به فرمان رهبر و پاسداران خون آشام ،با آیههای شوم در مغزهای
مسموم ،بالهایش را شکستند و آنگاه بخوناش نشاندند تا اسالم وحکومتشان تا فردایی دیگر بر خون
شناور بماند .کهنه پرستان اینک باور کردهاند که خیابانهای انقالب را نمیشود دهان بست.

ای منادیان مرگ و دشمنان زندگی ،باشد که به زودی زنجیر برگردنتان افکنند ،باشد که دور شهرها
برای عبرت تاریخ ،به تماشایتان بگذارند ،اگر دستان خشماگین برای آنروز زنده تحویلتان دهند .باشد
که همین امروز و فردا ،کردستان سراسر خشم و همانند خشم تفتان و دماوند در انفجاری که دیر نیست
و دورنخواهد بود .دیگر برای حکومت ،جایی نمانده است جز گودالی که همهی مستبدان و هیتلریان
وداعشیان در آن .
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