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 جيالنی لبيب

  ٢٠١٣ اگست ٢٢
 

 من متھم می كنم
وقتی مشتی حزبی و سازمان يافتۀ ديروزی ھا،  در دنيای مجازی پالتاك گرد ھم می آيند، به زودی جنايت ھای 

و  "رفيق"و" ھورا" به وسيلۀ كودتاگران كوته انديش از ياد شان می رود و فكر می كنند باز ھم با مرتكب شده 

  . می توانند اتھام بر بندند و مردم فريب گردند تا مگر روزی در جامعۀ ما پذيرفته شوند" اشرار "

  . ميالدی٢٠١٣چنين بود در محفل پالتاكی سه شنبه شب بيستم اگست سال 

م پالتاكی ھادی،  مرا متھم نمود كه با برآشفتگی  كالمم كه ناشی از سخن ھای ميان تھی يك دوستش بود، ناه كسی ب

  . می توانستم انسانی را از بين ببرم

  .كه اينگونه برخورد را زير ھيچ  عنوانی نمی پذيرم، اين فرد را  متھم می كنم  من

  .وان ھم بر ميخ كوبيد و ھم بر نعلديگر نمی ت:   و حرفی دوستانه به فرھيختگان پالتاكی

 . زمان آن  فرا رسيده است كه رنگ نشان داد

 جيالنی لبيب

  

  :يادداشت

، ما را عقيده بر آن »نمی توان ھم بر ميخ کوبيد و ھم بر نعل«که » لبيب«آقای ما ضمن تأئيد مواضع ھمکار گرامی 

محدود داشت، بلکه با شناختی که از جنايات خلق » نمی توان«است، که در اينجا نبايد بحث را در ھمان قالب اولی 

نمی «به  برمی گردد نه »نبايد«و پرچم در حق مردم ما و خيانت ھائی که در حق کشور انجام داده اند، مسأله به 

  .»توان

ً بر می گردد به فراموش کردن ھمان   نظام قتل و چه وقتی قربانيان آن. »نبايد«و اما اين که چرا چنين است، دقيقا

 با آن باند ھای جنايتکار و خاين معاشرت »نبايد«کشتار و خيانت، روی ھر دليلی که باشد، خود فراموش نمايند که 

نموده، راه ورود آنھا را بين مردم ھموار نمايند، مبرھن است که آن باند ھا، فرصت را غنيمت دانسته، خواھند 

ھم ض نموده، به اصطالح از مردم طلبگار را عوقربانی جنايتکار و  کوشيد تا به مرور زمان جای قاتل و مقتول،

  .بگردند
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