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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 

  .آزاد ل

  ٢٠١١ سپتمبر ٢۶

 

 چرا عرب زده شديم ؟؟

  اسالم و جزيه

١ 
 گيرند را مفيد در نظر می را نا درست و حاکمان آن  عاقالن آن،مردم عادی دين را درست

 ادواردگيبون

 

 :بخش اول

ھنگی  و اجتماعی فر ، ما که تروريسم و جنايات اسالمی حيات سياسیۀجامعبر   در عصر کنونی و شرايط مسلط

که اعراب  باديه نشين و غير  گيرد  و اين بانی انسانی میو ھر روز بيشتر از زمان قبل قرمردم ما  را تھديد  

 خود را در قانونمندی وحشت و جنايت  چوکات بندی نموده و به ھدايت هللا متمدن چطور توانستند  باور ھای خرافی

رسی گردد و با در نظر داشت تمام و بر مندانه مطالعه بايد خرد،در جھان مخصوصاً سر زمين ما تطبيق بدارند

 که در ،شود علل نفوذ تازيان به کشور ما  به تحليل گر فته ، اقتصادی و اجتماعی دوره ھای مشخص،شرايط سياسی

ای   انسانی را وظيفهۀھا و رفتن به سوی يک جامع  که در راه مردم و سعادت ملتیشنگران و روشنفکرانين راه روا

جانبداری با قاطعيت يا شن شدن حقايق تاريخی بدون واھمه و  مکلفيت دارند تا در رو،دانند مبرم و اساسی  خود می

مخصوصاً نسل جوان باشند و اين رسالتی است که بر دوش شان شنگر اذھان ھموطنان تمام برخورد نموده رو

  .گذاشته شده است

را   آن و که عربھا بر ما تحميل نموده اندیھای تلخ  واقعيتز سھل انگاری درين راستا و خود را دور نگھداشتن ا

ير سؤال خواھد انظار نسل امروزی و نسل ھای بعدی زدررا  شنگرانه  شانھای علمی و رو فتن شخصيتناديده گر

کرد ھای تازيان و نمايندگان شان بر کشور ما  تفاوت بودن در قبال نفوذ و عمل چون مصلحت انديشی ھا و بی برد ؟؟

کرد قھری و جنائی خود جری  وناگون  در ھر نوع عملگن به انواع مختلف و نام ھای سبب شده و خواھد شد تا آنا
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 .دتر شده و خون آشامی شان ادامه پيدا نماي

فرھنگی و سياسی مردم عوام قرار گر فته و با زور ، منافع اقتصادیبا دين اسالم از بدو پيدايش در تقابل و ضديت 

ی آسيائی مخصوصاً کشور ما با ھمکاری  ھا  فرھنگ اصيل سر زمينباش ھای عرب در  محو اوۀشمشير جنايتکاران

شيده تا رسم و رواج ھای بدويان عرب را در اقتصادی کو خود فروشان  با گر فتن امتيازھای اجتماعی و تعدادی از

- زرتشتی–نا گفته نبايد گذاشت که از پنج دين بزرگ . سعه  دھند چوکات مقدس يعنی اسالم بسط و توقالب بندی

 و اسالم است که برای تطبيق دين شان از شمشير استفاده نموده و به عيسويت و اسالم تنھا يھود - يھود - بودائی

 قتل و قتال در قرآن بسيار ذکرشده است و اين کشتار ھا  ،ظ از خشونتبه ھمين ملحو. ويرانی پرداخته اند  وکشتار

 ناميده " جھاد"ھا جنايت ديگر ويرانی و ده،  چپاول،ه يافت ودر اسالم کشتنم به شدت اداھجریدر قرون اول و دوم 

   .شده است

ن سفاک  کشور ما تا زمان عبدالرحمن جانی ادامه داشت که ايمبارزه و مقاومت در مقابل اين چپاولگری ھا در

بنيان گذاران اسالم بسيار .  پشته ھا ساخت ھان دلير نورستان را سر کوب و از کشتهاتاريخ آخرين بقايای مبارز

که ھا را عرب زده سازند و از انديشمندان و متفکرين بومی دور نگھدارند به ھمين خاطر بود  سعی نمودند که ملت

يدند تا مردم به امامان و پيشوايان عرب روی بياورند و  سر می برهنمود ھای مختلف نابود می دانشمندان را به بھانه

 مردم   ۀتجاوز اعراب بر سر زمين ما و کشتار بيرحمان. مسلمان شوند و الحق که درين کار خود  موفق ھم شدند

 ،نام سيده که مصلحت انديش بوده و با گر فتن امتيازاتی بی نانداشت اگر تعدادی از خود فروخته ھا و آ دوامی نمی

 چون اعراب در حمالت و .ولی و قطب و غيره با اوشان در چپاول مال و دارائی ھای مردم سھيم نمی شدند، خواجه

ند تا ھای مردم بومی مناطق آشغال شده می انديشيد تجاوز شان منظورتطبيق اسالم را نداشتند آنان بيشتر به ثروت

 اعراب توحشلی بودند که آنھمه خو اين عرب زدگان دا.  ای بود برای اين تجاوزات ط بھانهتطبيق اسالم و اسالم فق

 نمودند را مقدس جلوه داده و مردم را سر کوب می

  :خوانيم جی زيدان می کتاب تاريخ تمدن اسالم نوشته جردر

 ديگر خلفای اسالمی عرب عادل تر بود کسی از ظلم جراح  اموی که نسبت بهۀدر زمان عمر بن عبدالعزيز خليف (

 بايد جزيه نھم آکه اسالم را می پذيرند با بن عبدهللا والی خراسان شکايت نمود که مردم خراسان با وجود آن

  :گويد  ای به جراح نوشته می عمر نامه. بپردازند

ھی مان عادالنه سبب شد که گروه انبوين فر   ا"يه معاف استخواند از پر داخت جز  ھر کس که با تو نماز می"

ھا را با   آنداختن جزيه است چه بھتر کهور شدند که اسالم اينان برای نپراسالم آورند و حاشيه نشينان به والی ياد آ

ستاده و اضافه کرد که با اسالم اينان مقدار جزيه رو به کمی نھاده و جراح اين را برای خليفه فر. ختنه آزمايش کنی

يه ازين ھم کمتر شود پس چه بھتر که موضوع ختنه را عملی که باز ھم جمعی مسلمان شوند و جزرود  بيم آن می

  » ٢٣۵تاريخ تمدن اسالم ص.  جرجی زيدان«) سازيم 

پاول و غارت گری اموال مردم و گرفتن جزيه  حمالت اسالم چۀ ادعای قبلی است که انگيزۀ و اين خود نشان دھند

  :نويسد چنان می جر جی زيدان ھم. ا اسالم را تطبيق نمودنتاست 

يه را تماماً از مردم اخذ ندارد مبلغی  به حجاج بن يو سف ثقفی حاکم خراسان دستور داد که جزعبدالملک بن مروان"

: که پس از چندی حجاج به عبدالملک نامه نوشت که اجازه بدھد .  داران نيز بگذارد که صرف نمايندرا برای زمين

قدری ظالمانه بود که عبدالملک آنرا رد کرده   مختصر مساعده باقيمانده را از زمين داران بستاند ولی اين پيشنھاد به

  :نوشت 
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خوانی باقی بگذار تا اطراف مانده چشم مدوز برای اين بينوايان گوشت و است  با آنچه گر فته ای قانع باش  و به باقی"

  » ٢٣٠مدن اسالم صتاريخ ت« ".آن چربی جمع شود

 آنان پس ۀقند برای گريز از پرداخت جزيه اسالم آوردند و چون ديدند اسالم شان سودی ندارد و جزيمردم سمر

  :نويسد  سال چنين می٢٣  علی دشتی در کتاب .شود دو باره به دين پيشين خود بر گشتند فته نمیگر

.  و از در اطاعت و خدمت وارد شدندوم فاتح بر آمدند ملی خود در مقام نزديک شدن به قۀايرانيان مطابق شيو (

ھا را فرا  تند و آداب آنھا را آموخ زبان آن. ر و معلومات خود را در اختيار ارباب جديد خود گذاشتندھوش و فک

ز  اھا را به بازی بگيرند که فاتحان آن ست کردند و برای آنتح را تدوين و صرف و نحو آنرا درلغات قوم فا. گرفتند

تی در مقام تحقير در مسلمانی از خود عربھا پيشی گرفتند و ح. ھيچ گونه اظھار انقياد و فروتنی خود داری نکردند

ن عرب و بزرگان عرب تالش کردند و اصل أ خود بر آمدند و به ھمان نسبت در باال بردن شۀشتدين و عادات گذ

ھر شعر بدوی و ھر مثل جاھالنه و ھر . يافتندو بزرگواری را ھمه در عرب  سيادت ۀشرف و جوانمردی و ماي

که موالی فالن   معرفت و اصل زندگانی شناخته شد به اينۀ حکمت و چکيدۀ بی سر و ته اعراب جاھليت نمونۀجمل

 را بگيرد و مباھات می افتخار کردند که عرب دختر شان.  کردند ء فالن امير باشند اکتفاۀقبيله و کاسه ليس سفر

کار افتاد و ھفتاد ه فکر و معر فت آنان در فقه و حديث و کالم و ادب عرب ب.  عربی بر خود بگذارندردند که نامک

 و در ھمان آوان مردم »۴٠٣ و ۴٠٢ سال رسالت ص٢٣ –علی دشتی «) ددر صد معارف اسالمی را به بار آور

س شان و باور ھای خود و ناموجاوز اعراب مبارزه نموده و از سرزمين خراسان خالف پارسيان فداکارانه عليه ت

 ۀص عر کنيز گيری و غيره جنايات، آدمکشی و غارت مال و منال مردم، دزدی،اعراب با چپاول. نمودند دفاع می

.  مردم ما شده بودۀھای دليران زندگی را بر مردم تنگ و تنگتر ساختند و ھمين اعمال تازيان بود که باعث مقاومت

  :گويد باقيه میابو ريحان بيرونی در آثار ال

قتيبه بن مسلم ھر کسی را که خط خوارزمی دانست از دم شمشير گذرانيد و آنانکه از اخبار خوارزميان آگاه بودند  "

 پيشين ملحق ساخت بدين سبب اخبار خوارزم ۀکردند ايشان را نيز به دست و اين اخبار را ميان خود تدريس می

  » ۵٧آثار الباقيه ص . ابوريحان بيرونی« "ھا را دانست د که آنش طوری پو شيده ماند که پس از اسالم نمی

ستی و خدمت گذاری ھا به اعراب و نزديک شدن به سرداران خونخوار در کشور ما ھم اين نوع بيگانه پربد بختانه 

  يافت و آن خود فروخته ھا ھوش و فکر و معلومات اعراب را اختيار ورواجآنان مثل پارسيان به مرور زمان 

 غالم ، بگذارند مثل غالم عباس، اعراب باشدهی که ممثل غالمی و بندگی بئکردند که بر خود نام ھا مباھات می

  ... خادم حسين و، خادم علی، غالم عمر،علی

ختگی ھا و خود را غالم و نوکر و اين خود فرو.  کسب امتياز نزد اعراب بوده و بسخاطره  اين ھمه تملق  فقط ب

روند نوکران اعراب  ھا تا اکنون  دوام داشته و امروز که بشر به سيارات ديگر می ن از ھمان قديماعراب نشان داد

نمايند و  صحبت داشته و به  ما اجبارا تحميل و ھم تدريس می - شيطان و ماليکه ، جن و پری–از فقه و تفسير 

نی و حقوق بشری مردم ما بوده نساموضع گيری  غالمان عرب ھميشه در تأمين منافع اعراب  و ضد آزادی ھای ا

  .است

 زنان  پاک مااز ھر نوع آزادی انسانی و حقوق ،ھای ما سلب شد  آزادی، تسلط و حکمروائی فرھنگ عرببا

ھنگ عربی که به  عياشی مردھا قرار گرفت و اين فر خوشگذرانی وۀوسيل اجتماعی محروم و تبديل به کنيز ھا  و

 ذھنيت ھای با ۀ کشند. ما مستولی گرديده استۀو تير آوران عربھا بر جامعاثر زحمات و تالش ھای غالمان 

ھا با کمال احترام  ابھامات و خرافات نگھداشته اند که آنتوھمات، استعداد مردم ما گرديده و آنھا را در چنگال چنان 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 مثل قبر شاه دو شمشيره ،دان ھنگ اصيل و مردمی شان بوده فرۀکنند و اجداد شان که محوءباآن و عزت به گور قاتال

که گردن زخمی داشت اما مردم کابل را  با وجودی) شاه شھيد(زد و يا قبر ابو اسحاق  که با دو شمشير گردن می

سان شان ند ؟؟ اين شاھکار اعراب و دست بونماي طلب میکمک ه ھای آنھا کشت رفته و با عذر و نوحه از مرد می

ن  وحشی عرب مبارز و شريف خود و قاتال ،ھدارند که فرق بين مردم صالحاست که مردم را در گمراھی چنان نگ

 .را ننمايند

  ختم بخش اول


