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  "ه مشو که گربۀ عابد نماز کردرّ ـغ"
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  :ترجمه خبر
  :بیظابو

مجبور شد تا به ايجابات دينی تن داده و " ابت دوماليز" ملکۀ بريتانيا" امارات متحدۀ عربی"در جريان سفر رسمی در 
  .کفش ھای خود را برای باز ديد از مسجد بزرگ شيخ زايد از پا بيرون کند

عکس آن ملکه توانست کاله خو درا بر سر .  وظيفۀ رھنمائی وی را داشت- سمت راست–" ريم الھاشمی"وزير دولت 
  .نگھدارد و آبروی تاج و تخت را حفظ کند

  
  :اشتيادد

ۀ " بودھمان طوريکه حافظ شيرازی صدھا سال قبل گفته  ه گرب ردعابغره مشو ک از ک ز "د نم ان اسالم سياسی ني ، داعي

اری . نبايد غره گردند که گويا زور دين اسالم کفش ھای ملکه را از پايش در آورده است د اجب آنھا نيز بايد سرانجام بدانن

ه " دعابگربۀ " رمايه وادار می سازد تا به مانند مليارد دالر س۶٠که ملکه را با بيش از  اطی ب رين ارتب د، کمت ار نماي رفت

د و  رون کن اسالم، مقام مسجد در آن و احترام به اعتقادات اسالمی ندارد، بلکه آنچه او را وادار می سازد تا کفش از پا بي

اير اعضای یاديبه سجده رود منافع مالی و شراکت اقتص" لخت مادر زاد"حتا اگر الزم افتد  ه شخص ملکه وس  است ک

  . کشور دارندوساير شيوخ آنخانواده سلطنتی با امير امارات 

اکن " عابدگربۀ"در غير آن می توانيد مطمئن باشيد ھمانطوريکه اجداد اين  ان و تخريب ام فرمان به قتل و کشتار بيگناھ

د صادررا تاريخی و مقدس ساير ملت ھا  ا خاک يکسان می  را "مصالی ھرات" می نمودند و ھزاران ساختمان مانن ب

ه مسجد احترامی  ه ب ا ن نمودند و ھمين اکنون سربازان ھمين ملکۀ به ظاھر آرام ھمه روزه ضمن ريختاندن خون خلق م

نيز مجبور اند مجازات تر  قايل اند و نه ھم به بتکده، فضای اين ديار را نيز چنان ملوث می سازند که حتا ده ھا نسل بعد

  .را متحمل گردند" اسامه"و " مالعمر" شان انتمرد نوکر

د داخل  ا حق ندارن ه تنھ ود و مسيحی و ديگران ن ار اعم از يھ ذھبی، کف وا ھای م ام و فت از آن گذشته بنا بر برخی احک

ی در ذات انامسجد مسلم ستی، و ھمچو حرکت د توري وان يک بازدي ر عن ه مسجد و ن گردند، آنھم زي ی احترامی ب خود ب

ار  بلکهاعتقادات مسلمانان به شمار می رود، وده باشد از آن جائيکه عرق کف رين رطوبتی داشته ب  ھرگاه پای ملکه کمت

در نتيجه برای تمام آنھائيکه قصد اقامۀ نماز در . ، سجده گاه مسلمانان را نجس نيز ساخته استبه شمار می رود" نجس"

تفاده از آن مسجد را دارند  دون اس ر فرش مسجد ب ا تغيي ه ت از"واجب شرعی است ک ر روی آن فرش سجده " جای نم ب

ود  .نکنند د فراموش نم ر آن نباي اين نکته در صورتيست که قصد شان از اقامۀ نماز ادای يک فرض شرعی باشد در غي

ا " ملکه"من که برای اسالم سياسی ھيچ ممانعتی وجود ندارد چه آنھا از سالھا بدين سو بر دا ادی آنھ از ھا و اي دگی  نم بن

  .گزارده انداستعمار
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