اناهلل و انا الیه راجعون
عبارات کلیشهای مادری از خود گذشته ،همسری فداکار ،فرزندانی صالح یا خواهر و برادری دلسوز،
از توصیف روحیاتشان باز میمانند و نمیتوانند عمق عاطفه و محبت متقابل ما نسبت به هم را
نشان دهند .تنها میتوانیم بگوییم تمام آنچه داشتیم از دست رفت.
ی
مینا جانمان در عمل "از خود گذشتگ" را معنی کرده بود .ستون خانواده مان بود .غمخوارمان
بود .شیرزن بود .هرگرهی را باز میکرد .هر مشکلی را رفع و رجوع میکرد .پشتیبان و حامی مان
بود .عزیز دلمان بود .رفیق و همدممان بود.
سارا جان  16ساله مان برگزیده المپیاد زیست شناسی کشوری بود ،توی اوقات فراغتش شریعتی
میخواند؛ روانشناسی میخواند و در و دیوار اتاقش را با عکس هایی از دکتر سمیعی ،دکتر شریعتی،
شهید امان اللهی ،دکتر بهمن بیگی (خیر مدرسه ساز که چند هزار دختر عشایری را با سواد کرد)
و دکتر مریم میرزاخانی تزئین کرده بود .این عکس ها را نگاه میکرد و قوت قلب میگرفت .باورتان
نمیشود او توی این سن دغدغه اش رشد و توسعه ایران بود .درگذشت سارا جان را نه تنها به اقوام
و آشنایان ،بلکه به تمام مردم کردستان تسلیت می گوییم .همه با هم یک گوهر ارزشمند را از
دست دادیم.
پارسا جانمان تنها  5سال داشت .هنوز نمیفهمید مرگ یعنی چه .قرار بود برای اولین بار دانشگاه
را بهش نشان دهم و هر وقت من به سنندج برگشتم او هم دوچرخه سبزش را به من نشان دهد.
کلمات از توصیف محبت میان ما قاصرند.
تمام برنامههایی که ریخته بودیم در اثر سهلانگاری کسی یا کسانی از بین رفت و آرزوهایی که
برایشان داشتیم در آتش ندانم کاری سوخت .حاال که زندگی آن خشنترین روی خودش را بهمان
نشان داده ،چاره ای نداریم جز این که پایمان را روی این زمین بی رحم محکم تر کنیم و ادامه
بدهیم تا ببینیم زندگی تا کجا میخواهد پیشروی کند؟ شما هم همین کار را باید بکنید.

مینا و سارا و پارسا همهی دارایی ما بودند و حاال ما ماندهایم با دستانی خالی به دنبال بهانهای
برای ادامه زندگی .خداوند به ما صبر و ایمان و به همه شما و خانوادههای عزیزتان روزهایی شاد و
آرام اعطا کند.
از تمامی اقوامی که از دور و نزدیک خودشان را به ما رسانند قلباً متشکریم.
در انتها اجازه میخواهیم تا از تمامی مردم شریف بیجار و سنندج و ارگان ها و نهادهای مختلف
تشکر و قدردانی کنیم .به طور خاص از:
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران،
ریاست محترم مجلس شورای اسالمی،
معاون اول محترم ریاست جمهوری،
وزیر محترم کشور،
معاون محترم امور استانهای سازمان صدا و سیما،
نماینده محترم ولی فقیه در استان کردستان،
استاندار محترم استان کردستان،
مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسالمی،
فرماندهی محترم و کارکنان ناحیه انتظامی استان کردستان،
صدا و سیمای استان کردستان،
ریاست محترم و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان،
مدیرعامل و کارکنان جمعیت هالل احمر استان کردستان،
مدیریت و کارکنان اداره آموزش و پرورش سنندج،
سازمان آرامستانها ،آتشنشانی و مرکز اورژانس سنندج،

مدیران ،دبیران ،کارکنان و دانشآموزان مدارس استعدادهای درخشان سنندج،
امام جمعه و فرماندار محترم شهرستان بیجار،
فرماندهی و پرسنل محترم منطقه انتظامی و پلیس راهور شهرستان بیجار،
شهرداری محترم و سازمان آرامستانهای شهرستان بیجار،
اعضای محترم شورای اسالمی شهرستان بیجار،
مدیریت و کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بیجار،
به خاطر ابراز همدردی و حضور گرمشان از صمیم قلب تقدیر و تشکر مینماییم.

