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 ساخته اندمردم را گوشت دم توپ 

بیان میدارد، تحت تلخی را شیرین که واقعیت های تاریخی را ۀ محترم استاد نگارگر سخت آموزندنبشتۀ 

؛ هم در مورد شانرا کامالً تائید میکنم نظر، مطالعه کرده و عنوان"قرآن کریم نباید وسیلۀ استفادۀ سیاسی شود"

  .کودتا و هم اندرباب استفادۀ ناجائز از قرآن کریم جهت دست یافتن با امیال شخصی، حزبی، دولتی و حکومتی

ز از مردم و نام مردم هم درست به همان اندازه ناجائز و ئسؤ و سخت ناجا فادۀتو اما سوال اینجاست که آیا اس

 !تنفر آور نیست؟

 .و مردم را گوشت دم توپ ساختن سخت تنفرآور است و ناجائز است مثبتهم یقیناً که چنین است و جواب 

هدف قرار به در کشور برباد داده شدۀ ما اما دیریست که نه تنها قرآن و خدا و دین و مذهب را وسیلۀ رسیدن 

که مردم در بند افغانستان را نیز قربان این امیال شوم خود کرده و میکنند هنوز و بگفتۀ مشهور"دزد بل ،داده اند

 سر دراز دارد.در سرزمین بال رسیدۀ ما  که با درد و دریغ این رشته  روان هم"امیگوید و کهم خدا 

و اما برگردیم به کودتای ترکیه که من به چند و چون آن کاری ندارم و هنوز هم بصورت قطع آشکار نشده 

یک کودتای حقیقی است و یا یک کودتای نمایشی جهت مستحکم سازی قدرت اردوغان  این کودتایا آاست که 

 مردم بیگناه و بی خبر. هزارچندین صد و یا  نمودند چند مخالفین او و قربانینابودی به قیمت 

ز از قرآن و مردم است که از طرف ئشت تا این مختصر را رقم زنم، همین استفادۀ ناجاامگر آنچه مرا واد

 حکومت او صورت گرفته است و هنوز هم در جریان است.اردوغان، حزب و 

اعالن  وقفه، کودتاچیان بالو استانبول انقرهاز نظر به گزارشات مختلف از داخل ترکیه و بصورت خاص 

میکنند و به مردم اخطار میدهند که از منازل خود بیرون نشوند که اوضاع بحرانی بوده و جنگ هنوز ادامه 

تقاضا میکند که به خانه های خود برنگردند و در  (+ تماشاگران)هواداران مدارد، اما اردوغان پیوسته از مرد

به حمالت دیگر  کودتاچیانامکان آن میرود که جاده ها باقی بمانند، زیرا خطر هنوز کامالً برطرف نگردیده و 

  قدرت خود به کار گرفته است. گوشت دم توپ ساخته و جهت حفظ. در حقیقت او مردم را نیز دست زنند

این کودتا را شاید بتوان با کودتای )جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع نجیب( مقایسه کرد، بدین معنی که داکتر 

همه از وقوع کودتا توسط ، )واد(دولتیوزارت امنیت  جمع نیروهای مسلح ،نجیب و نیروهای وفادار به او

خوبی و کامالً آگاه بودند، اما هیچ اقدام پیشگیرانه در  قوت های نظامی او بهجنرال شهنواز تنی و جنراالن و 

مورد انجام ندادند و زمینه را مساعد ساختند تا شهنواز تنی دست به کودتا بزند و بعد با شدت آنانرا سرکوب 

هم را در اردو پاکسازی کند و همانگونه نموده و همه را از دم تیغ بکشند و نجیب تمام جنراالن مخالف خود 

 شد.
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در ظرف چند ساعت کودتاچیان بصورت پالن شده سرکوب گردیده و چند هزار نفر دستگیر و هم  ترکیهدر 

و  غانوارد مخالفان اردوغان با سرعت و کامالً حساب شده به شیوه های مختلف از سر راه ،زندانی میگردند

 را بهم میرساند. ی یاد شده دو کودتا در هاشباهت و...،  می شوند فتهوحزب او ر

در این مختصر صرف نظر از چند و چون قضیه، آنچه قابل درنگ و در خور توجه است، همانا به گفتۀ استاد 

جهت نجات مردم از  زئجاهم استفادۀ نانگارگر وسیله قراردادن قرآن کریم جهت استفادۀ سیاسی است و دگر 

 رژیم که هردو سخت تنفر انگیز است.

مشکالتی که از نگاه  ، البته با در نظرداشتحال باید منتظر اقدامات بعدی اردوغان و حزب و حکومت وی بود

و  ، هرچند هنوز هم کودتای متذکره صد در صد سرکوب نگردیده استنظامی و اقتصادی پیشرو دارد -سیاسی

 ." شب آبستن است تا چه زاید سحرهنوز "

 


