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جــای تبليغ عشق يا

بخش دوم
در بخش قبلی تبصره ای داشتيم مبنی بر اين که راويان ما ابتداء ميل دارند صحبت ھای خود را مبنای قرآنی داده و
گاھی ھم به رواياتی از شيخک ھای عربی به استناد احاديث به تمام چرنديات خود شکل مقدس بدھند تا اين داستانھا
برای بی خبران ودور نگھداشته شده ھا از علم و دانش جنبۀ آسمانی پيدا نموده و قابليت تطبيقی داشته باشد اما ازاين که
خود اين کتاب يعنی )قرآن( از صد ھا سال به اينطرف و درين اواخر به شکل جدی ،علمی و منطقی زير سؤال رفته و
اساسات آن لرزان شده و اين مداحان و راويان ما قدرت اقامۀ داليل در مورد را ندارند و نمی توانند خالف آنچه علماء و
منطقاً عليه قرآن نوشته گرديده است استدالل نمايند ،خاموشی اختيار نموده و مثل آدم ھای خرفت به ھمان کوچه ھای
تنگ و تاريک جھالت روان اند ،اينھا که در اصل راويان شيخک ھا ھستند مالمت نيستند چيزی نمی دانند .ايشان بايد از
آنھائی که ادعای پروفيسوری اسالمی مثل "ستار سيرت" و چند ی ديگر ازفرزندان ماشينی مال سازی استعمار جھانی
و يا آنانی که خود را آيت ﷲ و حجت االسالم می دانند تقاضا دارند ،استد عا کنند  ،پا بوسی داشته ضجه و ناله سر دھند
تا راھی برای شان نشان دھند ورنه اين بيچاره ھا نخواھند توانست در آينده به اين آيات که کم کم مردم متوجه اصليت آن
می شوند مداحی و شعبده بازی ھای خود را مستند سازی کنند.
اين نوکرک ھای شيوخ سعی می کنند با استفاده از موقعيت ھای زمانی و مکانی بعضی ازين چرنديات خود را متکی به
احاديث نبوی ھم سازند تا حد اقل يک نيمه رنگ مقدس نما داشته باشد روی ھمين ملحوظ دومين منبع چرند گوئی که
راويان به آن استناد می کنند احاديث است .ببينيم اين احاديث چيست ؟ از کيست؟ چه تعداد است ،؟ و چه می گويد ؟
احاديث به مجموع گفتار محمد ،صحابه ،ده يار بھشتی ،خاندان محمد ھمه حديث گفته می شود ،تعداد اصلی احاديث
معلوم نيست ،ھر کسی در ھر زمانی برای پيشبرد اھداف شخصی و سياسی خود حديث ساخته و متکی به آن به اغوای
مردم ساده دل پرداخته و خود به مرام ھای شوم و پليد خود رسيده اند و اين کار تا امروز ھم ادامه دارد.
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به تعريف مسلمانان حديث در لغت به معنی کالم ،خبر و جديد است  ،احکامی که از ناحيۀ شخص پيامبر انتشار يافته
حديث نامگذاری شده است  ،سنت در لغت به معنی طريقه  ،سيره ،جديد و صورت )الوجه( آمده است و در شرع به
آنچه امر يا نھی شده و يا مستحب شمرده شده است اطالق می گردد ،بخشی از مجموعه ھای حديث را )سنن( ناميده اند
مانند سنن ترمذی و سنن بيھقی و...
حديث در اصطالح کالمی است که حاکی از قول يا فعل يا تقرير پيامبر باشد بعد ھا اھل سنت قول و عمل صحابه را در
احکام به عنوان بخشی از حديث منبع احکام قرار دادند .در ميان اصحاب پيامبر تعدادی به کثرت نقل حديث مشھورند ،
حافظ ابن کثير از امام احمد بن حنبل نقل می کند که از ھمه بيشتر شش نفر روايت حديث کرده اند  :انس بن مالک،
جابر بن عبدﷲ ،عبدﷲ بن عباس ،عبدﷲ بن عمر ،ابو ھريره ،عايشه ،و سپس خود ،ابو سعيد خدری و عبدﷲ بن مسعود
را به آنان اضافه می کند.
شيخک ھای اولی می گويند که از ابو ھريره ۵٣٧۴حديث نقل شده است  ،در بعضی از کتب اين شيخک ھا تعداد
مجموعی احاديث نقل شدۀ ابو ھريره  ۴۴۶حديث از عايشه  ٢۴٢از عبدﷲ بن عمر ٢٧٠حديث از انس بن مالک٢۶٨
حديث از عبدﷲ بن عباس ٢١٧و از جابر بن عبدﷲ ٩٠حديث نقل شده است  ،مھم ترين و مطرح ترين کس در عالم
حديث صحيح بخاری است ،می گويند احاديثی که به او نسبت داده شده است  ٧٧٠٠٠٠بوده و بعداً به  ٣٣٠٠٠رسيده و
متعاقبا ً انتخاب او  ٧٢٧۵حديث است ،بخاری صحيح را در مدت  ١۶سال گرد آوری نمود و ديگری ھم صحيح مسلم
است که جمعی از دانشمندان اسالمی احاديث صحيح بخاری و مسلم را جمع و اين دو را در تأليف واحدی گرد آوردند،
و بعداً ھم بعضی از )دانشمندان اسالمی( يک تعداد ازين حديث ھای معتبر صحيح را گلچين و زير نام )لوء لوء و
مرجان( به چاپ رسانيدند که من فقط به بيرون نويسی يک حديث اکتفا می کنم ،لطفا ً توجه فرمائيد ،البته در صورتی
که شيخک ھا ،نمايندگان ،دالالن ،مداحان ،رقاصان ،و يا ھم راويان شان درين موارد خواستار معلومات بيشتر و
توضيح از اين نوع احاديث باشند حاضرم با ايشان بيشتر و بيشتر صحبت نموده و از )علميت و دانش اسالمی( شان
فيض ببرم.
حديث چنين است) :ازعايشه در بارۀ لباسی که به منی آلوده می شود سؤال شد )آيا پاک است يا خير؟( عايشه کفت :
معموالً من منی را که بر لباس پيغمبر می بود می شستم وقتی پيغمبر برای انجام نماز بيرون می رفت ھنوز آثار تری
و نم آب بر لباسش باقی می ماند .کتاب اللوءلوءوالمرجان – احاديث مشترک صحيح بخاری و مسلم جلد اول ص
 ١۶٨حال با خواندن چنين احاديث و محتوا و ھدايت آن چه برداشتی در مجموع از گفتار پيامبر و ديگران که کالم
شان را )حديث( می گويند می توان داشت ؟
به ھر صورت ھر دو فرقۀ سنی و شيعۀ اسالم برای خود مرجعات حديثی داشته و ھر کدام داليلی بر رجحان و حقانيت
خود و باطل بودن طرف دارند که من با آڼھا کاری ندارم چون ھر دو از ھمان مزخرفاتی صحبت می دارند که آن
ديگری به نحو ديگری بحث می دارد منظورم از نوشتن اين سطور کمی آشنا شدن به نحوۀ حديث نويسی  ،پيدايش
حديث و استفاده ھای زمانی از آن می باشند که مسلمانھای عربی و دنباله روان عجمی شان با پر روئی تمام به آڼ
استناد می کنند.
شمارۀ اصحاب پيامبر در زمان فوت شان بالغ بر  ١١۴٠٠٠نفر بوده است که از ميان  ١٠٠ھزار نفر آن استعماع
حديث کرده اند .ابن عبدالبر در کتاب )االستعياب( اسامی  ٣۵٠٠نفر از صحابه را آورده است و ابن اثير در )اسد الغا(
به اسامی ٧۵۵۴نفر را ذکر کرده است .حديث در زمان حيات محمد جمع آوری نشد ،نقل شفاھی و سينه به سينۀ ناقالن
بود به اتکاء به حافظۀ شخصی و جمع نمودن حديث رسماً از قرن دوم ھجری شروع شد.
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قبالً بايد عرض نمود که اين راويان عجمی ما )يعنی مسلمان شده ھا( در مجموع بيسواد و يا ھم خيلی کم سواد ھستند ،
برای آنھا کافی است يک شيخ عرب بگويد که فالن بن فالن از فالن بن فالن روايت نموده که فالن شيخ گفته که نظر به
فرمودۀ فالن بن فالن چنين حديثی در مورد فالن موضوع موجود است ؟؟ ھمين برای راويان ما کفايت می کند و بعد
شاخ و پنجه دادن و رنگ و روغن و نقاشی به دست راوی است و جنابان شان در مورد اکثر موضوعات چنان می
نگارند و يا صحبت می دارند که ھمان لحظه از ھمان محل بر گشته اند؟و ايشان شاھد آنچه اتفاق افتاده است بوده اند و
می نويسند و می نويسند و می روند  ،ديگر گوش شان کر است !!
يک بد بختی بزرگ ديگر اين است که اکثر راويان ما از پيشنام پروفيسور ،داکتر  ،انجنير ،آيت ﷲ  ،حجت االسالم و ..
استفاده و سبب کسب اعتبار کذائی در جامعه می شوند تا مردم تصور نکنند با يک آدم ال ابالی طرف اند  ،اين شخص
روايت کننده داکتر است  ،پرو فيسر است  ،از االزھر بيرون شده ،عالم دين اسالم است ،دروغ نمی گويد  ،و ...اين ھا
از ھمين خوش باوری ھای مردم سوء استفاده نموده در جھت بر آورده شدن مرام ھای شوم استعمار جھانی آنقدر پست
و ذليل می شوند ک برای شان ديگر شرف و حيثيت مفھومی نداشته و سعی بيشتری می دارند تا حد اقل چند سال ديگر
توده ھا را به خواب ھای مصنوعی فرو برند.
اين راويان برای مستند ساختن گفتار خود و مقدس جلوه دادن آن ،ابتداء سعی می دارند چيزی از آيات قر آن و يا گفتار
شيخک ھای عربی يافته و به آن بپيوندند اگر عقل ناقص شان نرسيد می روند دنبال حديث !! و درين مورد يعنی حديث
!! شيخک ھا و راويان شان و قبل از روايت حديث  ،حديث بازی را آنقدر مھم  ،پيچيده و حالل مشکالت ھمه جانبه
برای مردم جلوه می دھند تا با گيچ ساختن عوام ازآن يک علم بتراشند در حالی که موضوع خيلی ھا ھم ساده است مثالً
آن مالی شرف باخته وقتی در بلخ در مقابل ھموطنان شريف و خوشباور ما از خوردن مواد فضله و ادرار محمد توسط
يک نفر صحبت نمود اتکاء به حديث کرد !! و گفت نظر به فالن حديث ؟؟ ھمچنان وقتی ستار بی وجدان به نام يک
حديث و حکم علمای فقه اسالمی )نکاح با طفل  ۴ساله( نه در مسجد بلکه در تلويزيون فتوا داد ،کدام يک ازين راويان
که ادعای شرف دارند بر خاستند و گفتند و يا نوشتند که نه !! اين نه حديث است و نه حکم اسالمی !! ھيچ کدام نجنبيد ،
چرا ؟؟ چون اين ھا سرو ته يک کرباسند  ،اين ھا ھر زباله و تفالۀ شيخک ھای عربی را که به نام اسالم و از عرب
باشد بدون تفکر و تعقل می خورند،،؟ اين بی عزتی ،راويان باشد برای يک وقت ديگر ،تا ھر کدام را يک يک روشن
سازيم که کی در کدام زمان چه کرد  ،االن چيزی که به اين نوشته ارتباط می گيرد ھمان بحث اين جانوران در بارۀ
حديث است.
پس از قتل عثمان بر سر خالفت فتنه بر خاست و بسيار مردم داو طلب احراز اين مقام شدند و ھر دسته به طرفداری
از گروه خوددنبال دليل تراشی رفته و داليل خود را با گفتن حديثی تحکيم می کردند و ھر جا که الزم می شد حديثی می
ساختند و از آن به نفع خود استفاده می کردند و در نتيجه جعل حديث معمول شد  ،مثالً مھلب بن ابی صفره که از نجبای
زمان خود بود برای تضعيف خوارج حديث جعل می کرد و اين موضوع را بسياری ھم می دانستند ولی معتقد بودند که
بايد از ھر نيرنگی در پيشرفت جنگ استفاده نمود ،حديث سازان در پاره ای از موارد به گناه خويش اعتراف می
کردند ،مثالً ھمين که محمد بن سليمان والی کوفه در سال  ١۵٣ھجری فرمان قتل ابن ابوالعوجا را صادر کرد وی گفت:
حاال که مرا حتما می کشيد بايد بدانيد که  ۴٠٠٠حديث جعلی ساخته و پرداختم و بدان وسيله حرام شما را حالل و حالل
شما حرام کردم و با آن احاديث بی جھت روزۀ خود را کشوديد و بيجھت روزه گرفتيد.
ديگر از حديث سازان مشھور احمو باری و ابن عکاشه کرمانی و ابن تميم فريابی ھستندکه به طوری که ابن سھل سری
می گويد اينان ده ھزار حديث از پيش خود جعل کرده اند و ھمين حديث سازی ھا منشای بسياری جنگھا و فتنه ھا شد
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)جرجی زيدان ،تاريخ تمدن اسالم( بر اثر اين حديث پردازيھا تعداد احاديث ساختگی در ھمان آخر قرن اول ھجری
يعنی به فاصلۀ کمی پس از در گذشت پيامبر به صد ھا ھزار رسيد ابو حنيفه معروف به )امام اعظم( و مؤسس فقه حنفی
که از فقھای درجه اول عصر خود بود و فقط چند دھه پس از محمد می زيست به وسواس خاصی که بعداً به صورت
ضرب المثل در آمد از ميان  ٧٠٠٠٠٠حديث رايج عصر خود فقط  ١٠۶٧حديث را صحيح دانست آنھم به اساس گفتۀ
شاگردش ابويوسف که آنھا را در کتابی به نام )مسند ابو حنيفه گردآوری کرد ولی به تصريح )ابن خلدون( مؤرخ
معروف عرب تعداد احاديثی که مورد تأئيد قطعی ابوحنيفه قرار گرفت فقط  ١٧عدد بود و به احتمال قوی اين نظر به
حقيقت نزديکتر است زيرا در ميان  ١٠۶٧حديث )موثق( مسند ابوحنيفه نيز حديثھای بی معنی زياد می توان يافت که
که نمونه ای از آنھا اين حديث است که از عايشه ھمسر پيامبر روايت شده است :پيش از آن که در عقد رسول ﷲ در آيم
جبرئيل تصويری از او برای من آورد و مرا ديدن جمال رسول خدا بسيار خوش آمد .امام محمد بخاری و امام مسلم
نيشاپوری )شيخين( جھان حديث در دو )صحاح( معروف و بسيار معتبر خود ضمن نقل اين حديث اضافه کرده اند که
)اين تصوير بر پارچۀ ابريشمی نقش شده بود( ولی ھمين دو بزرگوار در حديث ديگری که از ھمان کتاب )ابو حنيفه(
در ھمين دو کتاب خود نقل کرده اند روايت می کنند که )جبر ئيل به حضرت محمد گفت ديروز آمده بودم تا فرمانی را
به تو ابالغ کنم اما بر سر در خانه ات پردۀ مصوری را ديدم و به درون نيامدم(؟و ھيچ يک ازاين محدثان و محدثان
بزرگوار بعد از آنھا ضرورتی در حل اين چند مشکل نيافته اند که  :اوالً عايشه زمانی که ھنوز ھمسر پيغمبر نشده بود
و سنش ھم از ھفت سال تجاوز نمی کرد چه مقامی داشت که جبرئيل بر او نازل شود؟ ثانياً اگرتصوير تا اين حد در نزد
خدا مکروه بود چرا خود جبرئيل آن را بر )پارچۀ ابريشمی( برای عايشه آورد ؟ ثالثاً چرا حضرت رسول خودش بر در
خانه اش تصويری آويخته بود ؟ رابعا ً آيا جبرئيل اختيار داشت تنھا به خاطر ديدن چنين تصويری بدون اجازۀ خداوند و
بی آن که فرمان او را به رسولش ابالغ کرده باشد به آسمان باز گردد ؟؟ دکتر حسين ھيکل در کتاب زندگانی محمد می
نويسد که در ھمان قرن دوم ھجری شمارۀ احاديث منسوب به پيامبر به  ۶٧٠٠٠٠رسيده بود که به قول دارطنی صاحب
)صحيح(معروف )حديث درست در ميان آنھا چون موی سپيد بر گاو سياه بود(؟
در لغتنامۀ دھخدا آمده است که ) :ابوبکر بن راشد در تصحيح المصباح از ابو داوود سجستانی سليمان بن اشعث بن
اسحق بن بشير بن شدادبن عمرو بن عمرانالسجائی االزدی بالوال حکايت کند که گفت :از پيامبر  ۵٠٠٠٠٠حديث نوشتم
پس  ۴٨٠٠٠حديث از آن عدۀ کثير بر گزيدم و کتاب سنن را ترتيب دادم مرکب از اخبار صحاح و نزديک به صحاح
اما خودم تنھا به اصالت  ۴حديث از آنھا يقين دارم .جرجی زيدان در )تاريخ تمدن اسالم( متذکر می شود که )ابو
ھريره از صحابۀ مستقيم حضرت محمد در جنگ خيبر جزو اصحاب در آمد ولی بيش از چھار سال مصاحبت او را
نداشت و از مقربان و نزديکان نيز نبود معھذا به تنھائی قريب  ۵٠٣٠٠٠حديث از او روايت کرد ؟؟؟ نمونه ھائی از
احاديث ابو ھريره که در )صحاح( بخاری و مسلم موثق شناخته شده اند ،فقط چند حديث است؛ يعنی در مجموع حديث
تماما ً مزخرفات و چرندياتی بوده که ھر کسی برای پيشبرد مرام ھای خود جعل نموده و اگر حديث واقعی ھم وجود
داشته در ذات خود چيزی مھم تر و ارزش واقعی انسانی بيشتر از احاديث جعلی نداشته است.
اين بود مختصری در بارۀ آنچه که آن را حديث ميگويند ووسيله ای بوده و است برای فريب و نيرنگ مردم توسط
شيخک ھا !! و راويان ما زياد تر به ھمين نوشته ھا متکی بوده و نقل قول می نمايند تا به اصطالح روايتی را شرعی
و مقدس جلوه دھند.
راويان عجمی به اندازه ای ضعيف العقل و بدون تفکر و تحليل اند که نمی دانند چه می گويند و چرا چنين چيزی را
بايد بگويند ؟؟ اينھا فقط راوی اند و رقاصۀ شيخک ھای عربی ؟؟اين راويان از خصلت ھای انسانی  ،انقالبی  ،حقوقی
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و اجتماعی افراد جامعه به جز قوانين عربی آن به شکل عمومی چيزی نمی دانند ،در جامعه ای که زندکی دارند و يا
داشته اند فقط می فھمند که بايد نوکر عرب بود ،غالمی آنھا را قبول و به ديگران ھم بايد قبوالند ،و ميمون وار از
گفته ھا ،حرکات ،کلچر و فرھنگ آنھا تقليد نمود .ھر چه می دانند و می خواھند بايد برای عرب و در خدمت عرب
باشد در غير آن ھيچ چيزی مفھومی برای آنھا ندارد ،،مثالً ھميشه سعی دارند نام ھر کس بايد عربی باشد با عبدل يعنی
بنده و يا غالم شروع شود ،عربی بفھمد و يا اگر نمی فھمد ھم مھم نيست بايد ياد بگيرد ،نماز بخواند  ،مسجد برود ،به
محمد جنايتکار ايمان داشته باشد  ،و ھر چه شيخک ھای عربی فتوا داد قبول کند ،قانون مندی ھای وحشيانۀ اسالمی را
مثل قصاص  ،سنگسار ،شالق ،دست بريدن و  ...بپذيرند ،ريش اسالمی بگذارند  ،لباس عربی بپوشند  ،از ثواب ھای
نماز در مدينه بدانند ،به موجودات خيالی جن  ،شيطان ،ماليک ،ارواح و ...ايمان داشته باشند  ،ھر چه مال و مولوی
گفت قبول کنند اوامر شاه را قبول نمايند ،گستاخی نکنند  ،برده و غالم وار صبر کنند و دعا نمايند  ،به دربار خدا
اميدوار باشند  ،به تعويذ و دعا اعتقاد داشته باشند و امثالھم در نتيجه از دل و جان خواھان )يک دولت اسالمی( باشند
؟؟ اين از وظايف راويان ماست  .اين فريبکاران چيزی از علم و دانش ندارند ،از فھميدن موضوعات اساسی زندگی
عاجز اند .آنچه برای شان مھم است شيخک ھای عربی و گفتار شان است نه اعمال شان !اين راويان ما ھميشه از
شيخک ھای عربی فتوا ھا  ،گفتار و نقل قول ھای شان را با طمطراق خاصی انعکاس می دھند اما ھرگز از عياشی
ھای ھمان شيحک ھا در امريکا  ،ارو پا ،استرليا حرفی به ميان نمی آورند و نمی گويند فالن شيخ سعودی در مقابل
ھمخوابی فالن زن امريکائی برای يک شب يک ميليون دالر پرداخت !!! اين را ناديده می گيرند و يا خود را به بی
خبری می زنند ؟ شايد ھم به نظر شان ھمخوابگی شيخ با يک زن مسيحی بدون نکاح اسالمی و مقدس باشد؟؟ چون
شيخ است ؟؟ در مقابل شيخ کويتی که جوان افغان را زير تراکتور می اندازد تا نفسش بر آيد ،در برابر اين که ده ھا نفر
روزانه در سعودی به جرم بی گناھی يعنی آزاديخواھی به پايه ھای اعدام سپرده می شوند ،در مقابل فتوا ھای شيخ ھا
برای تجاوز به اطفال و زنان سر زمين ھای تسخير شدۀ عراق ،سوريه در مورد جھاد نکاح ،در مورد صيغه نمودن
زنھا ،يعنی فحشای علنی اسالمی در مورد تجاوز  ۴۶کشور در ميھن عزيز ما ،در مورد اعدام ھای آزاديخواھان
جوانان ايرانی توسط جمھوری اسالمی ايران ،در مورد فتوا ھای شرف باخته ھائی مثل ستار سيرت و فضله خوری
ھای مولوی سيمين عمر  ،فضل غنی مجددی  ،ارشد ارشاد  ،و خبيث سادات ،مال داعی ،اياز نيازی و ...خاموش استند
حرفی ندارند بگويند چون ھمه با ھم شريک اند و از يک آخور نشخوار می کنند نمی توانند سخن ھمديگر را رد کنند
فلھذا اينھا ھمه از يک قماش بوده و سرو ته يک کر باس اند.
من سال قبل يک نوشته ای داشتم زير عنوان )يک تصوير و دو لبخند( که در آن تصويری گذاشته بودم از يک زن
مبارز و شجاع کوبانی که در راه آزادی وطنش مبارزه نموده و سرش توسط يک سياه دل سياه مغز مسلمان وحشی
داعشی بريده شده و از مو ھا بر دست او گرفته شده بود و تعجب آور بود که لب ھای بيجان آن زن مبارز ھم لبخند
داشت و چھرۀ کريه داعشی ھم لبخند ميزد و من پرسيده بودم که اين زن برای آزادی ميھنش جان داده و سرش بريده
شده و لبخند پيروزی بر لب دارد و اين داعشی کثيف چون زن آزاديخواه را )ﷲ اکبر گويان( سر بريده و افتخارانه
سرش را بر دست گرفته و به نمايش گذاشته است لبخند پيروز مندانه می زند !!!؟؟ و از ھمين راويان پرسيده بودم
منحيث عالمان دين بفرمايند ،کدام اينھا اھل بھشت خيالی شما خواھد بود ؟؟ آن که به خاطر آزادی ميھنش سرش را از
دست داده است ؟ يا اين چھرۀ مفلوک و سياه دل که سرش را ﷲ اکبر گويان بريده است ؟؟؟ به فرمودۀ انقالبی بزرگ
ميرويس محمودی )دنيا جنبيد و گل محمد نجنبيد( ازين راويان بی خاصيت صدائی بر نخاست و اين نشاندھندۀ ھمان
خاصيت غالم بودن عربی آنھاست تا وطنپرست بودن شان!!؟ باور نداريد ؟ لطفا ً از ھمين راويان در بارۀ تاريخ و
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جغرافيای عربستان و افغانستان از  ١۴٠٠سال به اينطرف بپرسيد  :ببينيد و بخوانيد که جواب چيست ؟ به يقين کامل
می توانم عرض کنم که معلومات اين راويان ده برابر معلومات يک عرب در بارۀ تاريخ خود شان است و کمتر در بارۀ
تاريخ کشور مورد تھاجم قرار گرفتۀ خود شان توسط اعراب ؟؟ اينھا تمام مھاجمين عرب را با نام ،محل زيست طول
عمر سال تولد تعداد جنايت و محل آن و سال کشته شدن شان را می دانند اما از کشور خود را نه؟ که کی و در کدام
زمان در مقابل اين مھاجمين ايستاد ؟ مقاومت کرد ؟ سر داد ؟ و از ناموس وطن دفاع کرد ؟ و مانع شد تا زنھای اين
سرزمين را به عربستان ببرند ھمان زنھا که مادر کالنھای ھمين راويان بی ننگ و عار بودند ؟؟
متأسفم به حال اين ھا و آنانی که در زير نام روشنفکر مردمی خاموش نشسته و در افشای اينھا کاری نمی کنند .اگر از
اين رقاصه ھای شيخک ھا بپرسيد که فالن بی پدر و مادر مھاجم عربی که در کشور ما آمد و به ھزاران ھموطن و
مادران و پدران ما را کشت و شرف و عزت ما را پامال و دختران و خواھران ما را به کنيزی گرفت و به بازار ھای
مکه و مدينه به فروش رسانيد نامش چی بود ؟؟ فوراً اسم ،ولد ،محل سکونت ،سال تولد محل دفن  ،القاب نسبتی فالن بن
فالن با آنچنان جزئيات برايتان ارائه خواھد نمود که شايد خود اعراب ھم چنان معلوماتی در آن باره نداشته باشند ،شايد
اين راوی بداند که اندازۀ ريشش ،قدش ،وزن خصيه ھايش چقدر بود  ،کدام خوراک ھا را دوست داشت  ،چه تعدادی
را با چند شمشير کشت و خودش ھم شھيد شد و به بھشت رفت ؟؟
اين است آنچه راويان ما می دانند ،اينھا نه تنھا راوی بلکه مداح ھم ھستند و در مداحی پشت ھر چه مداح  ،چاپلوس
عربی را خوابانده اند چرا ؟؟ برای اين که عجم اند و کاسه ای از آش داغتر !!؟خوب در مقابل چنين موجودات مرتجع،
خاين به وطن و مردم ،آيا بايد خاموش نشست ؟ مگر مبارزه عليه اين قشر طفيلی دين ستيزی است ؟؟ رو شنفکران
عزيز ما لطفا ً جواب دھند ؟؟
روشنفکر رسالت روشنگری توده ھا را داشته و بايد در راه آگاھی دادن و رھانيدن شان از پنچه ھای خفاشان مقدس نما
تا حد امکان سعی بدارند تا اين مردم متوجه پيامد ھای وخيم چنين تبليغات ضد انسانی شده با شناخت مرجعات اصلی آن
به پا خاسته و بنياد آنھا و باداران شان را که استعمار جھانی است از بيخ و بن کنده و جامعه ای را بنياد گذارند که درآن
آزادی انسانی به مفھوم واقعی آن حکمروائی داشته باشد.
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