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  ٢٠١٢ اپريل ٢٢

  

  اھويتان نژاد، نی احمدارشا،يخشا

   تر است؟ی نژاد؟ کدام واقعی فقط احمداي
  

ازمان راياخ  ايمرا انيھودي س مالیک ا (ی ش رتیبن ایدر آگھ)  ب ه ھ ود در روزنام ادا عکس دو جنای خ اري کان  تک

  . نژاد را در کنار ھم گذارده استی و احمدارشاي خشاخ،يتار

ر، ني ای پدر ع اکي ام ار،یراني جم اع از ت ه دف اھر ب ه ا،یراني و فرھنگ اخي در تظ راض ب ه ني در اعت را ک  چ

ا ناس رده گذاشته شده اند،  ھمصدا کي نژاد در ی و احمدارشايخشا ۀ اني ب،یراني عظمت طلب ازميوناليب  یمضحکي

  .صادر کرده اند

ردم و فرھنگ اران،ي مردم اخي جمع که مدافع نه فرھنگ و تارنيا منان م د، براني بلکه دش اه  ان ه ني ایج ا در ک  ب

اريخواست  افزودن عکس جنا ري دتک ه ااھوي چون ناتانیگ تار حذلي تکمی در پوني کلکسني ب ند، خواس ف  آن باش

  .   شده اندخي تارتکاراني دو نفره جناستي از لارشايعکس خشا

  :دي او توجه کناتيبه چند فقره از جنا.  وجه استني امر به بھترقتي حقیاي گوارشاي کارنامه خشاخود

ل انيھودي قتل ۀ بوالھوسانفرمان ه درخواست استر و مردخایراني ھزار ا١٠٠ ی ال٧٠ که سرانجام منجر به قت  ی ب

  . شدیھودي

ه جرم شورش علۀاني عام و غارت وحشقتل  مردم مصرزي و کشتار قساوت انگسرکوب ل ب ردم باب  یدادگري  بهي م

  .انيوناني مجازات ی آتن براۀ کردن خودسرانراني زدن و وآتش،  اویھا

ا یمددست احه  سال ھاست  بلي و دولت اسرائی اسالمی است که جمھوریاتي کمتر از جنانھاينظر شما اه  بايآ  نژادھ

   دھند؟ی ھا انجام ماھويو ناتان

ارارشا،ي چون خشای که با دفاع از درنده ای کسانايآ دافع فرھنگ و ت ه، خود را م ردم اخي خدعه گران داد راني م  قلم

   رسانند؟ی به ثبوت نمتي و بشررانيبا مردم ارا  خود ی دشمنبي ترتنياه  کنند، بیم
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 ني نفر است، بزرگترکي حقوق در دست ني مردم و قرار دادن ای حقوقین ب که متضمی نظر ما نفس نظام پادشاھاز

تثناء در ی دامن ھمه شاھان که ھمگمي چه نخواھمي باشد و چه بخواھی و حقوق بشر متي در  حق انسانتيجنا ال اس  ب

  .ردي گی را در بر م، بوده اندمي سھني ننگی بازنيا

  ستودهامکيس


