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  .آزاد ل

 ٢٠١٢ نومبر ١۵

 ،ھموطن بر گشته از حج

 ؟؟!!خوش آمدی 
و به کنی گناھانت  ھمه بخشيده شده   خوشحالم که از زيارت حج بر گشتی ؟ که فکرمی!! طن خوب من ھمو

 ی؟ه ااصطالح دو باره متولد شد

 که مردم ما به خودت حاجی صاحب ھم می ی ؟  ومھم تر اينه ای؟ جيلک و يا چپن ھم خريده احتماً ريش ھم گذاشت

ه  گفته ای؟ تحفه ھايت را ھم تقسيم نمودتمام عيادت کنندگانتازھمه چيز به ھم ی ئکنم داستانھا ؟ و فکر می!!يند گو

 مکه و مدينه فقط یی از عظمت تعمير ھا و ساختمانھائکه گناھانت ھمه پاک شده  داستانھا اينو اکنون به فکر 

 .شنونده ای الزم دارد

 کشور مھاجم ھنوز ھم در تمام اطراف و اکناف  مملکت مشغول ۴۶فھميده نشد در شرايط کنونی کشور ما که !! اما 

فقر زندگی داشته و حد اقل خوراک خط مردم آن در زير  درصد ٨٠در مملکتی که اضافه تر از . کشتار ملت است 

تحمل چرخ ھای زندگی قابل  باکار  ھای شاقه و غير ليونھا طفل يتيم قسماً يبرای گذشت شب و روز  نداشته  و به م

بم ھای "فاميل بی سرپرست را که نان آور خانواده اش به اثر  بم ھای تباه کن نيرو ھای استعماری و يا ھم توسط 

ھا مشغول  يادی از آنزباشد و تعداد   می،اند از بين رفته و کشته شده" اسالمی ناراضبرادران "  توسط "سالمیا

 در مملکتی مرد ساالر  که روزانه صد ھا زن از درد و رنج بی درمانی و يا ھم از ؛گدائی در خيابانھای شھر استند

نام ه   در کشوری که اضافه تر از سی سال ب؛نددھ را از دست می اثر خشونت مردھای  مسلمان جانھای شان

سد خودت اين ر  خون ريختانده شده و ھنوز ھم از ھر گوچه و پسگوچه اش بوی باروت و خون به مشام می"اسالم"

دست آوردی ؟؟ و اصالً چطور شد که شوق حج نمودی ؟؟ شايد داليلی بياوری که نا شنيده و ه ھمه پول را از کجا ب

  :اليکه در ذھنم از تو و امثال تو دارم اين استؤاما س!! ل نا خوانده قبو

 وقتی که در طياره نشستی  و در آسمان جز رنگ آبی و يا شايد ھم  شعاع آفتاب چيزی ديگری جلب توجھت را  

 را پشت سر گذاشتی  تا روی ؟؟ چقدر گرسنه و بيچاره و مظلوم کجا می  فکر کردی که از کجا به ، ھيچنمی نمود

ک ھای عرب بريزی ؟؟ تا باشد که تو حاجی شده و پولھايت خبه جيب شي پول حالل و حرام دست داشته  ات را چند

 از وسايلمريکا توسط شيوخ مسلمان عربی مصرف شود ؟ وقتی به آن ديار رسيدی  ا اروپا و عشرتکده ھایدر 
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 پذيرائی که برايت مھيا ساخته بودند  حتماً خوشحالتر شدی ؟؟

کامل نوش جان نمودی ؟  آيا يک روز يا يک  حتماً از غذا ھای لذيذ  و خوب  شان  با اشتھای!! وبم ھمو طن خ

ياد اطفال معصوم و يتيم ھای کشورت افتادی ؟؟و فکر کردی ه يان اقامتت  در آنجا وقت غذا خوردن بدر جرلحظه  

 غذای  عربی و يا ارو پائی  را می بلعيدی  ۀای که لقم چندين صد ھزار انسان مظلوم و محکوم تاريخ  در ھمان لحظه

 نان  ۀکه در ھمان لحظه کيف بردن از لقم شان نيست ؟؟  و يا اين سنگی  زاری دارند؟؟ و خوراکی برایاز گر

 پاره پاره که چشم اميد به رھگذری دارند ھای لباس، پا ھای بدون کفش،سنهگر ،ھای يخ زده اجنبی و شيوخ  آن چھره

چون  به پاره ھای گوشت توسط بم ھای !! ھا نان آور و بزرگ خانواده ندارند گذرد ؟؟ آن ن میکه از کنار شا

ھای  فرزندان شان يتيم و خانم!! اند  خوانی  تبديل شده را مقدس می  که آنین سر زميناکنندگان ھمانتحاری اداره 

 ت تجسم را داشت؟؟شان بيوه گشته اند ؟؟ نان آور و روزی دھنده ای ندارند ؟  برايت قابلي

خوابيدی؟؟؟؟؟ ھر گز به خيالت  وقتی که در يکی از ھوتلھای چھار و يا پنج ستاره  با خيال راحت می!! ھموطن  

پيوند رسيد که ھزاران ھمنوع و ھموطنت  از بيخانگی و بی سر پناھی در مغاره ھای کوه  و يا ھم زير خيمه ھای  

دانی  و  میمسلمان گذرانند؟؟   تو که خود را  در زير باران و يا برف  لحظات میون لحاف و يا تشکی  شدگی بد

 تو چرا به ،لھايت را زير پا و غرض عياشی شيخک ھای عرب ريختیآنجا رفتی و پوخاطر ھمين اسالم شريف ه ب

خواستی  تا از  ی؟ خوب اگر پولت مساوی بود با خدمت شيخان ؟؟ اقالً از خدا م؟حال اين ھمه بينوا رحم نکردی 

 شان می ريختاند  ؟؟  فقط نان خشک  برای،آسمان  خود چند توته نان خشک

کس او  وقتی به آن شيطان خيالی سنگ زدی منظورت ھمان شيطانی بود که تا حال ھيچ!! ببينم ھموطن خوش باورم 

 ،گلبدين،  مجددی، گيالنی،قانونی، دهللا عب، ربانی،ين فھيمای ازئکه قيافه ھا را نديده  فقط به آن باور دارند و يا اين

وحشی  در خيالت مجسم شد ؟؟ کدام يک ۀ  و صد ھا شيطان بزرگ و درندو دار ودسته اش کرزي،حقانیمال عمر، 

گز فکر  طواف نمودی ھرمکهدر که ھيچ تفاوتی در اساس با خانه ھای ديگر ندارد  یسنگخانۀ ؟؟ وقتی دور آن 

ھای کعبه ساخته شده  تواند مقدس باشد از ھمين سنگ بت  سنگ است؟؟  و سنگ نمیچه پارکردی که آنجا فقط يک

ما و بگو که به جز  چنين نيست ؟؟ بفرهگوئی ن ستيدی ؟؟  و اگر مینا آگاھانه بت پربود ؟؟  و تو ھموطن شريفم  

دھد به  ھای مرمر و قيمتی تشکيل می را سنگ  که ساختمان آنیسنگ زدن و دور سنگ گشتن و در مساجد

ان اصطالح عبادت نمودی چی چيزی انسانی ديدی و يا انجام دادی ؟؟ که آن ھمه پول مصرف نمودی و ھموطن

 خاطر چی بود ؟؟ه سنگی و بی سر پناھی تنھا گذاشتی و کمکی نکردی بمظلومت را در زجر کشيدن از گر

. … خرما و ،چند قاب ساعت،  زمزم ل آبتچند بو ،چند دانه تسبيج و جای نماز: راست راستی بگو!! ھموطن گل

 ،برای دو ستانت خريدی؟؟؟؟؟ آيا الزم ديدی يک مقداری ھم از پولت را نگھداری  تا در وطنت چند جوره بوت

چون اين مظلومان و يتيم ھا   کمک کنی ؟؟"مصيبت زدگان اسالمی" آن خريده  به باو يا ھم چند دانه کرتی   کلوش

 ؟!!بان شدن در راه اسالم ندارند جز قر ھا گناھی نکردند و و بيوه

که ليونھا گوسفند بودی ؟؟  يبانی مھم شاھد قرنمودی و   بانیھم پول دادی و قرببينم حتماً گوسفندی را  !! ھموطن 

بان شدگان تجاوزات نيرو ھای استعمار جھانی و بم ھای اسالمی در وطنت در    قرآيا. شده اند شته ی ھم انبارو

نيرو ھای انسانی بانی که ديدی ما  قرۀھمين پيمانما به ۀ مگر برايت نگفته اند  که در وطن بال کشيدذھنت آمد ؟؟ 

. آمدی و يا اصالً نمی رفتی  گذاشتی و می بود خج را نيمه تمام می داده ايم؟؟؟ فکر نکنم  چون اگر چنين می یبانقر

 ی را دارد سری میئو حيثيت دوزخ دنيا!! ارند بانی روزانه دی که صد ھا قرئوعوض آن به درون  درون خيمه ھا

 زدی ؟؟
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ببين اين کاری که نمودی يعنی حج رفتی کار درست . ين صفحه نظر اندازئبه اين چند عکس در پا!! وبم خھموطن 

 ر سيدی ؟؟؟؟؟؟ی که به فرياد اين مظلومان م بود و يا اين

توانستی دو  ای می دست آوردن ھيچ نمودهه مخارج حج  و بکه که خودت  صرف  با نظر داشت حد متوسط پولی

کدام يک مھم بود ؟؟ ) غذا برای يک ھزار نفر در يک ماه(صد فا ميل پنج نفره را برای يک ماه غذا بدھی؟؟ يعنی 

خوش خدمتی به شيوخ لجام گسيخته ووحشی و يا يتيمان و قربانيان وحشت آفرينی آتيالئی و چنگيزی ھای اسالم 

 ضروری مظلومان محاسبه ۀتوانی برای پاپوش و لباس و غيره  مواد اولي محمدی ؟؟؟؟ و به ھمين تناسب میناب 

  بکشی؟؟ خجالتکنم  اگر محاسبه نکنی برايت بھتر خواھد بود چون ممکن در آن صورت ؟ فکر می!!کنی 


