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 10/12/2016         م. اسحاق نگارگر

 غرب  کدولت های دموکراتی

 !زنگیی مست بدهند به دست نباید تیغ
 

مستی نمی  از کثرتهمین میخانه مردی سیه مست که  درو میخانه ای نشسته اید  شما حالتی را تصور کنید که در

شما تیغی به دستش و جنگ می شود  و مناقشهد دیگری واربا پا بایستد و تواند روی د

 شد وکندارد ب میخانه حضور در گناهی ُجز را که اتفاقاً هیچد آن مرو  میدهید تا برود

می معاون قاتل  را این حالت قانون شما در .شدک بیگناه را می آن مرد د ورو هم می او

  کند. مجازات می و داند

 و نداردی اخالق شما جواز کم عمل کم از قانون را نداشته باشد قتوانایی تطبی یا قانونگذار و قانونی نباشد اگر حاال

 .شما را نمی تواند توجیه کند انسانی هم عمل لتفضی

 آن بیگناه مستیی باده از ُکشتن از هنگام اجرای عمل مست بوده است ولی بعد مثال داده ام که دررا مستی  من اینجا

داریم  دیگرقماش از امروز مست های  جهان در ولی ما؛ شودمی نادم د خو عملاز و  هوشیارو ا ود پرمی سرش 

 .آنچه انجام داده اند ندامت می کشنداز نه هم و شوند می  رکه نه هوشیا

اینان  .کنند مستیی غفلت بیداراز  جهان را برگزیده تارا خاص آنان  به طور پندارند که خدامی رخوت مستی  اینان در

که معنای د دیوانه همان ها استند کننمی  فکرو دانند می عالم  یگانه هوشیارانرا به حکم همان رخوت خویشتن 

 داستن تالس مست  اینان سِر مردم پراند.را از غفلت  یگلوله مستی باید با شلیکو دانند می ن خدایی اینان را مأموریت

 ای دموکراتیک غربی یعنی هوشیارانه دولتو د دارمی ن بر سرشاناز رگ دست مبا  که این مستیی دایمی ُجز

می خوب هم و دهند می مست  همین زنگیان پول اندوزی تیغ به دست اشتیاقو کیسه  حکم منفعتمیخانه  جهان به 

 .می کنند دانند که آنان با اسلحه  شان چه کار

 نظر در یعنی حضرت مسیح را الرد مقاومت اردوی الشباب و بوکوحرام؛ القاعده؛ گرای داعش؛د های بنیا گروه شما

کدام  بدون بست و در را منکر نهی از بالمعروف و امر پندارند که خدا کار ستاویزی مید یک بدون بگیرید؛ اینان هر

بدل  در و که به هر اینان داده است تا دربست به اختیار  نیزرا حتی بهشت و شان گذاشته است  اختیار بند در و قید

ت بهش "پستان ارحوران ان" وایکه ه سپردگان سراز یک  برای هرو د بدهنرا  بهشت خداد کلید عملی که بخواهن هر

 ازند.بس و گو  گفتو جنگ  کانون ما جهاند همانن نیزرا  خدا و بهشتد ببخشن حور هشتاد تاد هفتا داشته باشند؛را 
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 3از 2

 سوی از و دباشن بخشیده نفر صداز برای بیش  یک سو ممکن است عین همان حوران را از داندمی کسی چه ر آخ

 باشند. انباقداری را نداشتهو تحمل این همه انباق  نیز ردهم مادر آن حوران دیگر

خواهد داشت  را نیااین د هفتاد مرد نیروی یک مرد نیاآن د که در دهدمی اطمینان  خود مقتدیانبه  الم چه جناب اگر

ته داش بایدگرم  بسیار بازار دو هر کمر رصقو تخیل شده  جناب مال تخم مرغ  بهشت که در کرد توان تصورمی  اما

 .باشد

 اگر اما دانندمی  خود به فرد منحصر راثمی بهشت را یک نیز هر و کنندمی بهشت  هم تجارت ها همه با گروه این

این همه تیغ را آنکه به دست این  به قول شیخ شیراز یا هاسلح همه کنیم این غرق همان مستیی شان تصور آنان را

 کیست؟ وردم این قاتل در معاون دهد یعنیمی زنگیان مست 

که  را ام وسایل ُکشتار شندسطحی نک انه های بسیاربه به را ان همدیگرنای اگر گویندمی های فروش اسلحه که  کمپنی

  ؟درخ می

 واندتمی چه کس  جهان را متعادل نسازد نفوس سونه کشتارها بیالنگ این اگر مالتوس می پندارند این هواداران نظر

ه های اندوخت به علم و این دنیای تنازع بقا آنان که عقل کافی ندارند و در کند؟ پُر اغذ از گرسنه راهای  همه شکم این

 بروند. و دندنبر ب که رخت سفر دهند چه بهترمی علمی اهمیت ن

ساخته به مهاجرت  مردم را وادارو ود جهنم سوزان بیچاره  خ مرا برای مردد های خو این متعصبان دیوانه که کشور

د ی نخواهرعیت دیگرد اریکه  اقتدار برنشانن بررا  دخو های دلخواه که حکومتد توانستن رداف راینکه اگاز د اند غافلن

 .ماندد یک اُمته تنها خواهن پیامبرانراین همچون ب بناو د اعت کنطاینان ااز که د مان

غرب که فقط به خاطر  هوشیاران اماد شونمی ن ارکه هوشید ری استنبیخبو الست غفلت  که گفتم مستان اینان آنطور

 های دموکرات اینان می گذارند چی؟ متأسفانه تلقیی دولت را در اختیارد های اسلحه  خو افزون طلبی انبارو حرص 

 همین بوده است. غرب همیشه

 الحکه صرا میدهیم زیرا د سالح خوو  گیریم  می شان را پول این ما بر بنا داریم.از ما بدان پول نیو اینان پول دارند 

 ریدهموشی که خ مرگبا و که اد موش می فروشد کاری بدین ندار مرگ مشتری ُدکانداری که برای همین است. در ما

 کند.می است چه 

شت ه ل کودککاب در اگر اماد سگرت بفروش باشد؛ ژده ساله نشدهبرای کودکی که هد حق ندار غرب دکاندار در اینجا

 ین دیگرا سگرت فروشی کند؛و  دازگردن بیند در ولزیر گمغازه   ابلکظریفاِن  قول است که تبنگ یا به ساله مجبور

دای فرا الق اخو د بایست وارستا های اخالقی پرنسیپ رب برغ گویم که اگرمی من  اما غربی نیست. دولت لشکم

از ه کد اهمیت داشته باش سوریایی یا یمنی برایش همان قدرو دک افغان زندگانی کو ود سوداگران مرگ نکن منفعت

الزم صورت  های غیر مهاجرت ایشان نچرخدو  انه  ماگو دهای  ارعیم اساس ان برجه الصه اگرخ ود اردخودش 

 .ناخوشایند نمی شودو تلخ  شیرین غربی نیز خوابو د نمی گیر

جوان افغان  چند اتریش به دستو جرمنی  سویدن؛ ه درهای تکان دهنده ک جنایتآن از ندارم د من به هیچ وجه قص

 آنان و برود کرده اند محق جلوه دهم زیرا قانون باید به راه خود آنچه را در آنان یاو صورت گرفته است دفاع کنم 

 .ود جای ندارندخ وطن یک حقیقت است که آنان در مجازات شوند اما این نیز خود مجر به خاطرِ 

ارجیان خ جهاد بپیوندند و به صف نظامی ببینند و که تربیت دا میدارو گیرد ومی دهات استند طالب آنان را  اگر در 

که خانواده های شان  چه بسا و گردند می روزگار بی و بیکار رها استندشه در اگر و بیرون رانند خود کشور از را
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 انندتومی ن اگرو د کنن کار آنان را به خارج می فرستند تاو پول قرض می کنند  محلی خواراند سواز سود  سر بر

  بردارند. خانواده داقتصا دوشاز را د رج خوکم خاز کم د کی به مخارج خانواده نماینمک

اتت مای شان به معنکه بازگشت شرا زی راه بازگشت ندارند اینان دیگرد کوبمی سینه  شان  رد بر وقتی غرب دست

صد  وشان پریده است دیگر یک نیزه  سراز این آنان فکر می کنند حاال که آب  بر طعنه  همسایه است بناو خویش 

بازگشت به از  بهتر زندانی شدم؛ زندان اینجا نیز دست به جرمی می زنم که اگرو روم می  نیزه  آن معنی ندارد؛

ی ولد به دنبال نداررا قرض طلب  خواراند سو فشارو  همسایه طعنه  و خویش  کم شماتتاز افغانستان است که کم 

 نه خانواده   ود جراحاتش بگذار بر یتشفو رهم تسلی مو د بدانرا و اد ه دراست ک شناسی نه روان بدبختانه اینجا

  دم بر رویش نیاورد. رهو د ببخشایرا و ا اشتباهو مهربانی که هوس 

 اهش قرارر سرِ  رفقط تصادف آنان را بو د هیچ مسؤولیت ندارنو بدبختی ا اهانی که دربیگناز گیرد ولی می انتقام و ا

 نمی شود. هبرداشت دیگرو این تفی است که بدبختانه انداخته شده و داده 

نم که ک های دموکراتیک غرب یاد آوری به دولتد تأکیبا خواهم از می اما من بو د این بیچاره ها قربانیی حادثه استن

 دانسانی وقتی که ببیناحساس و افغان معنی ندارد و ایرانی و مسلمان ، کافرو  نصاراو  دیهوانسانی  حساسبرای ا

 ".خون این بیگناه نریزمو کاسه  نفس کنم  اک درمن خ" ان می بیند برخود نهیب می زند کهاو زی انسانی از شیوه  عمل

 آن هم معاونت است درو شان فقط یک معنی دارد  دولت های حمایتگرِ و ریست ه فروشی برای گروه های ترواسلح

 .اهانقتل بی گن

 ربرمنگهم نگارگ 201۶دسمبر  ۸ فاعتبروا یا اولی االبصار

 

 

 

 


