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 خر عيسی از مكه برگشته است
 

در جريان جنگ ھای داخلی، رھبران  قبله شكن آن وقت بعد از كشتن و ويران ساختن  كابل، به 

در آن مكان مقدس  از كردار .  غرض منزه ساختن خويش بسوی خانۀ خدا شتافتندامر نواز شريف 

و ناپاك گذشتۀ خويش توبه كردند و در پيشگاه خدای خود  وعده دادند كه ديگر نمی  كشند و  زشت

نميدانم كه آيا دعا و نيايش  اين بنده ھای بی مروت  بدرگاه پروردگار ھنوز قبول  .  ويران نمی  كنند

فھميده نشد كه .  بود يا نه كه حين برگشت بوطن بيشتر نسبت به گذشته كشتند و ويران نمودندشده 

  .چرا نياش در كعبه چنان تاثير منفی بر فرومايگان و قاتالن ملت داشته است

خواه .   سميع الدين فرخاری می يابيم"الحاج"  درينجا مثال ديگری را در البالی كلمات مستھجن 

صرف چيزی را كه ميخواھم متذكر شوم كه .  ی باشد يا مجازی، من به آن كاری ندارماين آدم  واقع

 از كمترين شرف انسانی برخوار دار ميبود، به استعمال چنان كلمات ضد اخالق "الحاج"اگر جناب 

ضرب المثل قديم  مردم كابل است كه .  انسانی در نامه اش عنوانی افغان جرمن اقدام نميكرد

 كه روزی ھم مانند گلبدين و ربانی "الحاج"   آقای " ...قاضی ھمه را پند ميدھد و خودش"مگويند  

و سياف برای توبه و ادای فريضۀ حج به خانۀ خدا مشرف شد و بدون ترديد ميخواست كه خدا از 

گناه ھای گذشته اش درگذر شود، بار دگر در چنان ذلت و پستی افتاد كه خدا ھم به اين مخلوق 

  . حيران خواھد ماندخود ناسپاس

 را در  پيش نامش نميگذاشت كه در "الحاج"  كاش اين حاجی   كعبه شكن  و دشمن خدا  كلمۀ 

بھتر گويای شخصيت بی  آنصورت استعمال كلمات حتی سخيف تر از نامه اش عنوانی افغان جرمن

نكند كه وی ھم .   نميگرديد  كثيفویشخصيت حيوانی  با "الحاج" مقدس پيشاوند ھمتايش ميشد و
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از جنس ربانی و گلبدين وسياف باشد  يا اينكه سر از يخن  مسلمانان نوكيسۀ  خلقی ـ پرچمی  بدر 

  . آورده باشد

 سميع الدين فرخاری خواھشمندم كه يكبار دگر و برای بار آخر بسوی كعبه  "الحاج"  )؟( از جناب 

ًمرزش شود و بعدا در مزدلفه در جايگاه بشتابد و سر خود را بر زمين بسايد و از خدا طالب آ

خدا  .  شيطان مكثی كند و از مسلمانان رھگذر خواھش نمايد  كه چند چپلكی بسوی وی پرتاب كنند

  .بزرگ است كه او را عفو كند و از يك شيطان بالفعل به يك آدم بالقوه  تبديلش نمايد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


