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 !را از دست داده است خود یارزش ذات یما زندگان یبرا
 

را  یرخ داد ونعمت زندگان یستیحادثهٔ ترور کیکابل  یاز مساجد مرکز یکیدر  باز
عالم  نیگرفت. ا یازین ازیکشور دوکتور محمد ا دیعالم ج کیاز جمله  و یاز عده ا

که  نیانسان به خاطر ا چیرا داشت اما ه موافقان ومخالفاِن خود گریمانند هر انسان د
لحظه هم به ارزش  کی . بد بختانه مامرگ باشد وارسزا تواندینم کندیچه گونه فکر م

 فکِر خود استفاده و هٔ ویبه نفع ش زیاز مرگ ن میوتالش دار میکنیفکر نم یزندگان یذات
خود الصاق  یاسیمخالفان س یشانیرا بر ب یستیحادثهٔ ترور کی تیولٶبرچسپ مس

 زموادیما ن یرا بکن که برا که تو کار خود میبده نانیاطم ستیبه ترور و میکن
 . یکنیفراهم م یغاتیتبل
 

افراد را به  گرید یسو از و میسر داده ا انیب یآزاد و یسو داد دموکراس کیاز ما
شان را  بانیواگر دست حادثه گر میکنیمحکوم به مرگ م دهیآن عق ای نیجرم ابراز ا

 یما ارزش ذات یبرا ی. اگر زندگانمیکنیهم م یشادمان یاحساس نوع یگرفت حت
اعتراض بر ضد  ادیکه متحدانه فر داشتیرا به ناحق از دست داده بود مارا وام یفرد زندگان کیکه  نیهم داشتیم

 .میعمل سر بده
 

دست دادند در آن  را از یهردو با هم نقد زندگ ایعبدهللا  ای یاشرف غن یستیحادثهٔ ترور کیکه فردا در  میکن فرض
ما همان موضوع اسپ طلحک را  وهٔ یش نیکرد؟ ا میکدام مقام الصاق خواه یشانیرا برپ تیولٶصورت برچسپ مس

را  اطیاحت نیکه چرا ا کردندیمالمت م اخودش ر حتگرانیگم شده بود ونصآرد که اسپش  یبه خاطِر مردم م
  :وگفت باالخره حوصلهٔ طلحک سر رفت یرا نکرد چرا مواظبِت آن کار و ینکرد

 

که  ستیموضوع مطرح ن نیما ا یحاال برا گناه نداشته است." چیه یآن دزد لعنت من استم و زی" پس مالمت هر چ
باز  و دیرا از مردم بربا ینعمت خداداد زندگ حق را ندارد که برود و نیکس ا چیوه دارد یارزش ذات یزندگان

او تا سطح دوکتورا درس خوانده است  کرده است و یگذار هیسرما یرا که جامعه برو یازین ازیمانند ا یمرد
 .کند محروم اش یحِق انسان کینابخردانه از  وهٔ یش نیرا بر دوش دارد بد یونفقهٔ خانواده ا

 

هماننِد مردم  میآن باش و نیاز مرگ ا یاسیس یکه به فکر استفاده ها نیما ارزش داشت ما بدون ا یبرا یزندگان اگر
به  اتیکه ح میدادیاعتراض سر م ادیبرخاسته اند فر دیکه به خاطر مرگ جورج فلو کایامر مختلفِ  االتیامرکا در ا

 نیبد دیما هرگز نبا یمتعصب برباد برود.تلق و وادسیب ستیترور کیمراتب با ارزش تر از آن است که به دسِت 
واگر موافق مرا  دانستمیمرگ م مستحق را گونه باشد که اگر مخالف مرا ُکشتند خاک عالم بر سرش که من هم او

 .در کار بوده است یتوطئه ا کشتند حتماً مخالفاِن من در قتل او دست داشته اند و
 

جلو  زین یاستبداد اریبس یها یدر دکتاتور یکه کس کندیم یتنها در انتقاد وابراز مخالفت است که تجل دهیعق یآزاد
 است. نگرفته را یتملق ودم البه گر

 

 االبصار. یاول ایفاعتبروا 
 2020جون3نگارگر برمنگهم 
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