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 17/07/2016                   م. اسحاق نگارگر

 ولی باش خوش و ُکن رندی و خور می حافظا؛

 را رآنقُــُـــــــــ رانـدگ چون نـمک رـزویـت دام  

  

 !ساخت سیاسی اغفال  و  استفاده وسیله   نباید را کریم قُرآن

 بر نم که زیرا کنم نمی صادر حکم قضیه طرف  و د از یکی زیان  و  سود بهو  ندارم ترکیه ناکام کودتای با کاری من

 وهشی به مستبد پادشاهان   تاریخ سیر   در که میدانمو  ندارم اعتماد سیاستمدارانو  سیاست

 یبرعلت بنا که دیروز محبان   برو  اند کرده سیاسی کریه های استفاده دین از مختلف های

 دان نموده شان بال   زیر   را شان سر   زده دینی اعتقاد  و  دین ضد   تاپه   اند شده مخالف آنان با

 به را برمکی جعفر بیچاره .داریم فراوان های نمونه تاریخ در ها رویداد گونه این ازو 

 روزی ولی سازد می جعفر همسر   را خود خواهر   که بدانجا تا است نزدیک الرشید هارون به اندازه چه که بیاوریم یاد

 بگذریم آن از .سپارد می جالد دست   به را دوخ ست  ودو  شود می هراسان خود سلطنت دستگاه   در برمکیان نفوذ   از

 زیر  و اب ردوم این در دومسع که میکند ذکر ردوم این در بیهقی .ریموبیا یاد به را زیرو حسنک   شدن   دار بر داستان  و 

 دومسع پدر ت  وقضا اجهوخ آنو  میکند مصلحت میمندی حسن بن احمد اجهوخ یعنی است نیزو اوزیر  که دوخ پدر

 یک دوب یو ضجرت  و  جیولج چنانکه ماضی امیر  و  : یدوگ میو  کند می ریوآ یاد برایش را دومحم سلطان یعنی

 قرمطیو  جهان همه   در ام کرده در انگشت عباسیان بهر   از من که نبشت بباید شده خرف ۀخلیف بدین»  :گفت زور

 هب رخب است قرمطی حسنک که شدې ُدُرست مرا اگرو  کشند؛ می دار رب گردد ُدُرستو  آید یافته آنچهو  یموج می

 راگو  است برابر من برادران  و  فرزندان باو  ام ردهوپر من را یو .رفتې هچ یو  باب در که دېیرس منینو رالمامی

 .باشم قرمطی هم من باشد قرمطی یو

 از اصرار با بزند بردار را زیرو حسنک   تا است کرده زهوم یک در را پاو د اصطالح به که زنیوز سهلو ب اما

 مرد   هک بزرگتر حجت   :یدوگم سهلوب را مرد این ُکشتن   باید عذریو  حجتی :یدوگ می دومسعو  کند می تقاضا دعومس

 بر قرمطی نام به را زیو حسنک   آنگاهو  .بیازارد را باهلل القادر منینوامیرالم استُدتا مصریان خلعت  و  است قرمطی

 .زنند می دار

 فکر بدینو  ردموخ تکان سخت ریاکاری این از میدهد نشان مردم به را قرآن که دیدم را انغوارد جناب قتیو  من

 شمن  دو  یموگ می راست من که گندوس قرآن همین به :یدوبگ مردم به اهدوخ می کریم قرآن به سلوت با یو که افتادم

 یزگارور بیچاره تاجر   یا مال آن آنکه حالو  است اسرائیلو  امریکا خدمت   درو  دین ضد   لنوگی هللا فتح یعنی من
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 2از 2

و  کرده تبلیغ را اسالم عمری که است مسلمان دانشمند   همو او  است دهوب انغو ارد جناب ُگلستان  و  گرمابه ست  ود

  .است شتهون ها کتاب اسالم باره   در

 هر باو  دانم می قدرت ُدزدی عیون را دتاوک ام شتهون دیگر رد  وم یک در قبالا و  ام گفته باال در که روط همان من

 بره   زنی را غانوارد جناب رژیم زمان درعین لیو استم مخالف پرنسیپ نظر   از انقالبی های دتاوک حتیو  دتاوک نهوگ

 کند می ایجاد اشخاص در کاذب احساس  و د ماندن قدرت سر بر امدارود که میکنم احساسو  دانم نمی عیسی مو معص

 مخالف من رهبری ه  وشی با هرکس اینکه مود اهدوبخ را خیرش که ندارد دیگر مردی "من" ُجـز جامعه اینکه یکی

 راگو   دانم می دین از ریاکارانه استفاده   آنرا نم که است همینو  است مخالف نیز خدا دین  و  خدا با شک نوبد است

 یشامدپ نفرتو  کینه از دداریوخو  ارفاق با دتاوک  درگیر سربازان  و  افسران با غانوارد جنابو  کند امود هوشی این

 می ردف هک بسازد دوخ بر متکی را جامعه نباید فردو  است فردو ا که زیرا باشد نیز دیگر های دتاوک ر  منتظ باید نکند

 زیمومیاب اه امریکایی از است بهتر را حکمت این  .ماند می باقی سرپرست بی یتیم مانند فرد بر متکی جامعه  و  میرد

 ههم برای گزینیم می بر زبح رهبر اگر ما لیو کنند اییوفرمانر انندوت نمی رهودو د از بیش شان ر  وجمه رؤسای که

 .ابوبالص اعلم هللاو. ندور نمی کنار قدرت از نگیرد را شان گریبان   عزرائیل قتیو تا نیز ما زمامداران  و  است عمر

 نگارگر برمنگهم 201۶ الیوج17 شنبه یک زور

 

 


