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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  

  .آزاد ل

  ٢٠١١ سپتمبر ٠۴

 چرا عرب زده شديم؟؟

  اسالم و جزيه

٣ 
  :نويسد می )ظلم تاريخ(محمد علی خليلی در کتاب 

 اين ۀترجم. پی برد) با معنويت اسالم( علل اقتصادی کشور کشايان اعراب توان به  عمر به امر و عاص  میۀاز نام

گند که اگر به جان خودم سو.  سالم بر تو ای عمرو.منان به عمرو عاصؤاز بنده خدا عمر امير م:(نامه چنين است

يمت نمی چرا غن. شوند من و ھمراھانم از گر سنگی بميريم تو و ھمراھانت که سير ھستيد ھيچ نگران ما نمی

  : عاص در پاسخ چنين نوشتو عمرو) بداد برس. ستی ؟؟ بداد برسفر

ستادم کاروانی از خوار و بار برايت فر. لبيک لبيک: و اما بعد :  خدا عمرو عاصۀمنان از بندؤ خدا امير مۀبه بند(

به جزيره عربستان نا ھا مردم ش از بدو پيدايش  اسالم و چپاول گری آن ).غازش نزد تو و پايانش نزد من استکه آ

دادی زيادی از راضی و بيمناک بودند چنانچه بعد از مرگ محمد مردم جشن ھا گرفتند و خوشی ھا نمودند و تع

عثمان و علی ادامه  ، عمر،که در سراسر دوران حکومت ابوبگر) بر گشتن از دين(ديدند و اين اسالم رو گردان گر

ھر کی را که (دی و ضد اسالمی ابوبکر و دنباله روانش فرمان دادند ای سر کوب اين شورش ھای  ارتداداشت و بر

کس جز  ند و از ھيچاز دين بر گشته باشد با شمشير گردن زنند و به آتش بسوزانند و زنھا و بچه ھايش را اسير کن

   ١٣٩۴- ١٣٧٩تاريخ طبری ج چھارم صفحات) .اسالم نپذيرند

 ما  سعی اعراب بر اين بوده است تا از ملت ما امت ۀ عادات پسنديد زبان و،ھنگفر ،برای از بين بردن افتخارات

به .  اسالمی ساخته  و با  مستقر ساختن زبان عربی زبان اصيل ما را از بين برده و ھمه چيز را عربی سازند

فتن ر عربستان ھمانا گۀھای خارج از شبه جزير توان اذعان نمود که حمالت اعراب به سر زمين  تاريخ میۀمالحظ

ی ھای مردم و جاگزين ساختن فرھنگ عربی بوده تا تبليغ و ئ اسير و برده و کنيز و چپاول دارا، جزيه،غنايم جنگی

  تطبيق اسالم؟؟

خواستند خود را از شر اين مھاجمين  فتند و فقط با دادن جزيه میای زيادی مردم اسالم را نمی پذير  مثالً درجا ھ
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رگ کردند با اينحال مردم تخر مردم شھر قتل عام شدند و اعراب مسلمان کشتاری بزدر فتح اس(در امان نگاه دارند 

 تاريخ طبری جلد پنجم «.يه گردن نھادند ئين خود به جزآفتن اسالم خود داری کردند بلکه با حفظ از پذير

د تا در دھ فتن جزيه از مردم  نشان میوحشت اعراب را در گر  چپاول گری وۀ اين خود نشان دھند)»٢٠٠٩ص

گر  و دادن گذاشتن مردم با پيروی از دين دي ن مردم  مطرح باشد واچون اگر اسالم آورد. يزندر مسلمين بۀخزان

مردم مقاومت بسيار و : در حمله به سيستان. (سرداران عرب  مفھومی نخواھد داشتيه به نام جزه يک مبلغ معين ب

برای ارعاب مردم و کاستن از شور ) سردار عرب(بن زياد طوريکه ربيع ه اعراب مسلمان خشونت بسيار کردند ب

اجساد کشتگان را يعنی (مقاومت آنان و برای نشان دادن معنويت اسالم دستور داد تا صدری بساختند از آن کشتگان  

م در و  ھم از آن کشتگان تکيه گاه ساختند و ربيع بن زياد بر شد و بر آن نشست بدين ترتيب اسال) روی ھم انداختند

منين دھند  با ھزار ؤدر ھم به امير الم) يک  مليون(سيستان ممکن شد و قرار شد که ھر سال از سيستان ھزار ھزار 

مردم قومس نيز با پرداخت پانصد ھزار درھم از اعراب مسلمان  (»٨٠تاريخ سيستان ص«) ....و....غالم بچه

  ١۴٨فتوح البلدان ص) را ويران نکنند خواستند تا کسی را نکشند و به اسير نبرند و آتشکده ای 

 در زمان معاويه نيز خراسانيان خروج کردند و بر اميران و عامالن خليفه تاختند و آنان را از شھر ھای خويش 

سوی بخارا ه کوبی مردم بويه عبيدهللا بن زياد را برای سرمعا.. داختند ند و با سپاھيان خليفه به جنگ پربيرون کرد

کندند و ديه ھا را  مود تا درختان میعبيدهللا فر.  سخت آنجا را بار ديگر تصرف نمود هللا پس از نبردستاد و عبيدفر

صلح افتاد به ھزار . کس فرستاد و امان خواست) حاکم بخارا(نيز خطر بود خاتون ) بخارا(کردند و شھر  خراب می

. گر از پيمان صلح خود سر باز زدندارا بار دياما به زودی مردم بخ. در ھم با چھار ھزار برده) يک مليون(ھزار 

بار ديگر شھر را   سوی بخارا شتافت و در آنجا کشتاری عظيم کرد تا توانسته ب) هعامل معاوي(سعيد بن عثمان 

گروھی از بزرگزادگان بخارا نيز به . سعيد بن عثمان با سی ھزار برده و مال بسيبار از بخارا بر گشت. تصرف کند

ه بطوريکه ايشان ب.  توھين و تحقير فاتحان عرب بودندگان در شمار اين اسيرانئ بودند که مورد شکنجهعنوان گرو 

چون در استخفاف … را چه خواری ماند که با ما نکرد ) سعيد بن عثمان(اين مرد : غايت تنگدل شدند و گفتند

دار عرب را  در ھا بستند  و سعيد سرندپس به سرای سعيد در آمد...  باری بفتيده ھالک شويم.خواھيم ھالک شدن

 فتوح البلدان بالذری – ١٧٢ تاريخ يعقوبی ج دوم ص – ۵٢تاريخ بخارا ص(کشتند و خويشتن نيز به کشتن دادند 

طوريکه ه ياب نيز بار ديگر پيمان شکستند و ردت آوردند و عليه حاکمان عرب شوريديد بمردم فار) (٢٩٨ص 

سوی فارياب شتافت و مردم آنجا را قتل عام کرد و شھر را ه د به نواحی بخارا بار ديگر ب حمالت خوۀقتيبه در ادام

  . وريکه پس از آن شھر فارياب را سوخته ناميدندطه با آتش سوخت ب

کش را بکوب و نسف را : سف ثقفی به قتيبه دستور دادحجاج بن يو) بخشی از افغانستان(در حمله به کش ونسف 

فتند که آنرا نزد قتيبه آوردند و او د سپاھيان عرب چھار ھزار اسير گرمله و تصرف جام گردر ح… ويران ساز 

فت و بگفت بيرون آوردند و ميان کسان جای گروقتی اسيران را بياوردند قتيبه بگفت تا تخت او ... ھمگی را بکشت

ر کس را طرف چپ و ھزار تا ھزار کس از اسيران را پيش روی او بکشند و ھزار کس را طرف راست وی و ھزا

  :گويد  می"مھلب".  کس را طرف  پشت سر وی 

. زد زدند بعضی شمشير ھا بود که نمی بريد و زخم می فتند و با آن گردن میدر آن روز شمشير سران قوم راگر

 که با فتند و به ھرچه زدند جدا کرد و بعضی کسان از خاندان قتيبه بر من حسد آوردند و به کسیپس شمشير مرا گر

 تاريخ طبری جلد «)ه دندان مقتول خورد و آنرا شگافتکمی آنرا کج کرد ب. زد اشاره شد که آنرا کج کن شمشير می

  »٣٨۵۴ و ٣٨۴۵ .٣٨٢۵نھم ص
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 با شرح اين مختصر که به صد ھا ھمچو جنايت در تاريخ ثبت است بايد فھميده شود که اسالم به چه شکل وارد 

ه اند  تا خرافاتی را ب  و اجداد دلير و با شھامت اين مرز و بوم را از تيغ کشيدهءباآوطن ما شده است وچه طوری  

توان  شيم میاشته  و زير تأثير افيون دينی نرفته باحال اگر اندک شعور نادزديده د. نام اسالم جايگزين سارند

 گری ھای دزدان مدينه در  غارتتشخيص داد که اسالم نه تنھا دين برابری و برادری نيست بلکه غرض چپاول و

شيدند  که اجداد ما  چگونه با دليری کوسعه يافته و امروز عرب زده ھای کشور ما بايد بدانندھای ديگر تو سرزمين

.  خود مقاومت و شرافت مردمی را حافظ باشنددر مقابل وحشی ھای عرب با خون و گوشت و پوست و استخوان

ه امروز کی اجداد و ابای ھمين عرب پسندان و خته ای ھم که به احتمال قوواما  ھمزمان انسانھای جبون و خود فر

اند بودند که با فاتحين عرب ھمکاری نموده و در گر فتاری و  از عرب ھم جلو رفته و در خوش خدمتی عر بتر شده

و نگبت بار  از اسمای شوم) فتوح البلدان بالذری(چپاول ھموطنان شان اعراب را خدمت نمودند که کتاب تاريخی 

ھای بعدی به آن مراجعه  البته در نوشته.  از طوالت کالم از آن صرف نظر شدگيری غرض جلوکهشان پر است 

  .)خواھم نمود

ھد پيروان او ھم با فتنه ھا بد) جھاد( محمد که توانسته بود  دزدی ھا و رھزنی ھا وھمه جنايات خود را شکل مقدس 

وجدان و پست فطرتی اين جنگھا را ھم در سنگر جنگ و   تطميع افراد بیيب کاريھای مخصوص خود شان بهو فر

که به مرور  شکل مقدس آن ادامه داده و در زدودن شعور انسانی مردم ساعی بودند تا اينه ھم در جامعه بين مردم ب

گان اعراب ھای خود فروخته و بيگانه پرست  در چوکات غالمی اعراب مو فق شدند تا منحيث نمايند زمان  گروه

برای رام شدن مردم دريغ نکردند و مردم ما ) مقدس(ين راه از ھيچ نوع تالش اھا را بپيمايند و ايشان در  مسير آن

انی بد ھا ھزار مردمان سر زمين ما قررا در يوغ خرافات محمدی نگھداشتند و در سال ھای ستمگری اعراب  ص

 تاز تازيان خونخوار و دست نشاندگان شان قرار گر فته اما تا نواميس ما مورد  تاخت و، اين وحشت و غارت گرديد

بانيان راه آزادی يادی نمايند و ن قراھنوز  نويسنده  و تاريخ نويس مردمی پيدا نشده به استثناء  چند تن محدود تا از ي

ھويتی تاريخی  را که   تا اين بی،تفاوتی را در قبال نوشتن حقايق اختيار نمودند و  نخواستند  و بیکوتھمه  فقط س

  . سازندء افشا، و منفعتا نصيب ما ساخته اندچگونه اعراب جبرا و بعد عادتاً 

 ضد آن ھم به نفع ه متأسفانه ما اکثرا  تاريخ و فرھنگ و ھويت اصلی خويش را نه تنھا فراموش نموده ايم بلکه ب

داريم و به آن افتخار ھم داريم   جو می  واعراب قرار گر فته ايم و ھويت و شخصيت خود را در ھويت عربی جست

نده متوجه اين ھمه واقعيات خواھند شد و در دفاع از  که باالخره نسل ما و نسل ھای آيثر و اميد بايد نوشتأبا ت

                                   ستقاصه ھای مقدس اعراب بر خواھند خا شان ضد اين  رۀنواميس ملی و ھويت گمشد

  :مآخذ 

کتاب  -رسالت   نوشته علی دشتی  سال ٢٣-  آثار الباقی ، ا بوريحان بيرونی - » .جرجی زيدان -تاريخ تمدن اسالم «

 سه واکنش تکاوران تيزپوی خرد - حسين ۀجمفلسفی ابوالمعال تر -جمه ذبيح هللا منصوری عايشه بعد از پيغمبر تر

فتوح  - ٩و  - ۵ و ۴ تاريخ طبری جلد –محمد علی خليلی  نوشته – ظلم  تاريخ -  سليمان راوش ۀدر خراسان  نوشت

  تاريخ يعقوبی-  تاريخ بخارا- -تاريخ سيستان  - البلدان بالذری

 

 


