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  است؟ شده کشته چرا مھسا

  

 ھر .بپرسيم خود زا صادقانه را الؤس اين است؟ شده کشته چرا مھسا .کندنمی دوا را دردی تبليغی و گزينشی عدالت

 مقصراند؟ باشد، نداشته امنيت مھسا آن در که یئفضا خلق برای کسانی چه و شوندمی کشته مھسا چند روز

 با سوم بار و دوم بار داد، دشنامم بار يک کسی پاکستان در که گفت یئرسانه مصاحبه ای در پارلمان وکيل قبل مدتی

 آن سخنان برابر در ملت احساسات چرا .زدند کف او برای ھاخيلی ًماالاحت و خنديدند حاضران تمام .کشتمش تفنگچه

 است؟ بوده پاکستانی مقتول چون دارد؟ زور او چون نشد؟ برانگيخته قاتل
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 آنان با ھم ما است کرده ما با طالب که ھرکاری که کرد ادعا یئرسانه و رسمی ھایصحبت در محقق قبل روز چند

 و سمت و مذھب و قوم نام به کنند،می حالل شکم از برند،می گوش کنند،می سنگسار برند،می گلو ھاطالب .ايمکرده

 .دارند طالب مشابه ۀکارنام خودشان اعتراف به نيز ھستند طرف اين که آنانی و کشندمی گروھی را مردم سياسی تعلق

 اين عامالن .فرھنگی و سياسی زبانی، ،قومی چه باشد، )پاکستانی( ملی ديگران اين چه است، افتخار "ديگران" کشتن

 .ھستند ما رھبران و قھرمانان کشتارھا

 نه اين در .است کشور اقتصادی و نظامی سياسی، بزرگان دست دالردار و مھم ھایاختطاف بيشتر پشت که اين ديگر

 چيان اختطاف ًصرفا و دارند مصونيت کالن گران اختطاف .عادی مردم نه و پوليس و اردو نه دارد، شک حکومت

 !اعدام که آوريممی ھجوم ھمه و افتندمی جنگل "قانون" چنگ در دھندمی دست از را بزرگان حمايت که آنانی يا ناشی

 مجازات برای که است شده نقل صالح امرهللا زبان از .نيستم قاتل دو آن فوری اعدام طرفدار که گويممی صادقانه من

 تن دو اين یئصحرا و تحقيق بدون اعدام من نظر به اما .شوند اعدام ًفورا بايد ست،ا کند یئقضا سيستم مھسا قاتالن

 بلکه بروند دور نيست الزم ھستند، عدالت اجرای مندعالقه بسيار زمامداران ديگر و صالح آقای اگر .بود خواھد جنايت

 اين بيشتر سرکردگان و اندابيدهخو آدمکش و خورعدالت ھایگرگ بسيار شاننزديک دوستان ميان و دسترخوان دور

 نگاه ھم خودشان ھایدست به احتياط روی از .است خودشان بر و دور در روزیسياه اين اصلی عامالن و کشتارھا

 .اندکرده ماشه "ديگران"جان به خالص تير چند و اندفشرده را گلو چند اند،داده فرمان را قتل چند که نديشندبي و کنند

 رھبران،( ما مردم آرامش و سرمايه دزدان و ھاسفارت نوکران افگن،تفرقه ھایگروه است، فاسد کومتح مھسا قاتل

 قاتل دو آن کشتن با .باشندمی )"داشتنی دوست"و آشنا ھایچھره بسيار و سياسی تاجران قومی، بزرگان قومندانان،

 .رسيد نخواھد پايان به مھساھا مرگ

 

 

 

  


