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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  .آزاد ل

 ٢٠١١دوم نومبر 

 

 فر ھنگ وحشت و کشتار سرداران

  جنگی عرب

٧ 
نياز  وند از ھمه جھانيان بید چرا که خداکن  خود جھاد می و تالش کند برای جھادسی که ک :۶سوره العنکبوت آيت

 است

 

شمس از طايفه ابو اسحق البی وقاص بن مالک بن وھيب بن عبد مناف نام مادرش ھمنه بنت اميه بن عبداسعد بن 

سعد بن .  سالگی در گذشته است٧٨قيع مدينه به عمر بھجری در  ۵۵ سال قبل از ھجرت تولد و در سال ٢٣بوده و 

حمن عبدالر ، عمرو، ابراھيم، محمد،نام ھای اسحق اکبر و اسحاق اصغره ی پسر بوقاص از مجموع زنانش فرزندان

نام جياد نزد محمد رسانيده و ه او نظر به خوابی که ديده بود خود را در يکی از دره ھای مکه ب.  دختر داشت١٨و 

او در  ود ماندن فايده نکرددين اجدادی خبه اصرار مادرش  ھم به او مبنی بر . ساله بود ١٧آنو قت او . اسالم آورد

  .بودجا  ھای مردم با  محمد يک یئ داراھایھا و چپاول جنگتمام 

 و آن روزی بود که محمد و يارانش در يکی از لين خون دگر انديشان را ريختنام جھاد اوه باو او لين کسی بود که 

 اين اولين خونی بود . آنھا را کشتيکی ازاز مشر کين آنجا بيامدند و سعد تن خواندند و چند  دره ھای مکه نماز می

 چنگال شير دستان سعد چون: گويد  حمن بن عوف يکی ديگر از غارتگران در باره سعد میعبدالر .او ريختاند که

پدر (کشت محمد از تير اندازی اش خوشجال شد و گفت  او در جنگ احد به دفاع از محمد تير می انداخت و می. دان

 ۀسور١۵ و ١۴گفتند آيات  او سوار کار ماھری بود و به اين ملحوظ او را فارس االسالم می) درم فدايت بادو ما

دستور سعد بن ه پيش از آغاز زدو خورد ھای مسلحانه در جنگ قادسيه ب.( لقمان در باره سعد بن وقاص است

ه  غنايم بسيار بۀ آن وعديان عرب خواندند که دررا برای جنگجو »غنيمت«وقاص قاريان با صدای بلند سوره انفال

طوريکه بعد از آن ه  رزمندگان را به حد اعلی بر انگيخت ب شنيدن اين آيات غنيمت شور و ھيجان.نان داده شده بودآ
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 ١تاريخ بن خلدون ج -.) صورت يک سنت جاری در آمده قرائت اين سوره در آغاز ھر جنگ تازه برای اعراب ب

  -١٩۶ص

شتگان موقعی را که پروردگارت به فر -ياد آره ب –و « : ندازيم  انفال بيرۀ سو١٢آيت  بد نخواھد بود اگر نظری به 

 ووحشت  در دلھای کافران ترسزودیه ب. اند ثابت قدم داريد  من با شما ھستم کسانی را که ايمان آورده: وحی کرد 

  ».را قطع کنيد مه انگشتان شان فرود آريد و ھ- بر سر ھای دشمنان-به ھا را به باالتر از گردنضر. می افگنم 

 خود را تقو يه و با مقدس ساختن غنايم اوباش بازان چطور روحيه سردانست  سعد بن وقاص جنايت کار اسالمی می

يان را از قرآن حرص و آز لشکرای فت با تکيه به سوره گر بعد از کشتار مردم سر زمينی که مورد تجاوز قرار می

نويسد  طبری راجع به جنگ جلوال چنين می. وجود شان بيشتر از پيش بيدار سازدتحريک و خصلت درندگی را در 

 و  چندان از آنان کشته شدند که اجساد شان ھمه دشت را بپو شانيدسياندر جلوال بر اثر پايداری بسيار سخت پار« 

  .٢٩ ص۵ تاريخ طبری ج» نام گر فت-  پوشيده شده- اللوجاز ين رو بود که اين جنگ 

 نام سعد بن وقاص از جانب دو لت عراقه شد ب  که در زمان حکومت عثمانی غزل رباط خوانده می اين محل

فته وصاً نوجوانانی که پس از جنگ جلوال به اسيری گر مخص شمار مردان و زنان و. نام گر فته است »سعديه«

چندان زياد بود « اخبارالطوالۀشتشدند و برای فروش به بازار ھای برده فروشان مکه و مدينه فر ستاده شدند به  نو

 تو پناه میه ال باز شر فرزندان جلو: خداوندا: صف بی پايان آنان نگران شد و گفتديدار  که خليفه عمر در مدينه از

دست سعد بن وقاص ه در کتاب حبيب السير شر ح جامعی  از غنايم بعد از فتح مداين ب .١٢١ اخبار الطوال ص»برم

  :نويسم جا ازآن میآمده که مختصرا اين

آن و . … چون سعد بن وقاص به مداين در آمد و نظر به قصور منقش و منيع و ايوانھای دلکش رفيع انداخت و 

کر خدای منان را يفه و ظروف نقره و طال و فرش و بساطھای گرانبھا انداخت شمقدار اشيای نفيسه و افمشه شر

ئين زمرد که به گوھر ھای غير مکرر تزت گز مرصع به يشمين شصت گز در شصی بود ابرشنمود از جمله فر

که ده ارش آن زمردسبز بود و ده ارش از بلور سفيد و ده ارش از ياقوت سرخ و ده ارش از ياقوت  داشت چنان

نھصد شتر جھت حمل آنرا نام بھارستان بود و سعد بن وقاص رضی هللا عنه خمس غنايم را جدا کرده ... …کبود و 

افه تيب نمود و چون از قيمت گذاری فرش مذکور عاجز گشتند آنرا بدون آنکه در قسمت داخل سازد اضھا تر آن

در ھم  ١٢٠٠٠٠سوار تقسيم نمود و ھر سواری را۶٠٠٠٠ غنايم را برۀستاد و تتماموال خمس کرد و به مدينه فر

ۀ يت آن مايش مذکور را که رومنين عمر رض فرمود تا فرؤميرالمحاصل آمد و چون اموال خمس به مدينه رسيد ا

 جناب آن را ستاد که آنطعه را پيش شاه مردان علی بن ابوطالب ع فرشد قطعه قطعه ساختند و يک ق نشاط می

 به ءخت و نيز برای ھر يک از اھل و بيت پيامبر و اصحاب او سھمی مقرر فرمود و ابتدابيست ھزار در ھم فرو

مود و ھر يک از ن فريده ھزار درھم تعي. …نام ھر يک از سادات ه عباس بيست و پنج ھزار درھم و بعداً ب

دستور اھلب بدر وظيفه خور ه را ب… اما حسن و امام حسين … زند جنگ بدر را پنجھزار درھم و دو فرحاضران 

 ۴٨١ ص١حبيب السير ج - . داشت و ابوذر غفاری و سلمان فارسی را نيز داخل اين طبقه کردند 

تباط موضوعات ياد آوری گرديده است که بيانگر بن وقاص در نوشته ھای قبلی به ارت سعد از کشتار و جنايا

ھا ھزار انسان  توان قاتل ده سعد بن وقاص که او را می.  کشی اين شياد خون آشام بوده استوحشی گری و انسان

ر فاتح و دالور اسالم ياد نام سرداه ھنگ عرب و عرب زده ھا ب دانست در فرايران آنروزا مخصوصاً در در ھمه ج

 تجاوز و ساير مناطقنام اسالم بره شود اما او از ديدگاه ما يک قاتل است يک وحشی و چپاول گر است که ب می

 ثم يده و به ھزاران ديگر زيرتخاک و خون غله  ھمين جانيان وحشی ب،ارانبه فرمان ھمين سردباشندۀ آن ھزاران 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  .ھای شان پارچه پارچه شده است بدن گراسپان اين وحشی ھای تجاوز

دانند و اطاعت ما را در قبال جنايات شان    آنان را فاتحين و سرداران اسالم می،ھا که  عرب و عرب زده ھستند  آن

بوده نه سر زمين مرد خيز و  بايد يک نکته را بدانند که آنان فاتحين شما ؛ مگردارند ما تحميل داشته و میر باجباراً 

 رفته و ھنوز بيدار ،ده شده اندھای مصنوعی دينی که بر م در خوابکه  ھنوز ھ دیون اين ملت با وجوچ. قھرمان ما

 ءخود خواھند آمد و خواھند دانست که نبايد قاتلين  آباه ھا بيدار نشوند؟ باالخره ب د که آنشو اند اما  اين دليل نمی نشده

ھا قاتل اند و قاتل   آن!!ھا توقعاتی داشت که شما داريد  ه ھای آنھا و مرد  نبايد از آن!!و اجداد خود را احترام نمود

ھا کسانی اند  ھنگ اصيل ما و آندزدان فر....  آرزو ھا و آمال  و  دزدان شعور و عقل ۀو کشند.... پدران من و تو 

 نداشتند ما یديگر م کشی  و چپاول زندگی من و تو قدسيتکه من و تو را به نام ھای مقدس که اصالً جز جنايت و آد

خته ھای عربی ديروز امروز ظيم و اطاعت آن خائنين و خود فروخاطر جبران تعه ئيم که برا قربانی ساختند و ما

بادت کنند ما بايد متوجه اجنه و شياطين بوده و از ع بايد کفاره داده و در شرايطی که مردم  سيارات را تسخير می

  اخذ  و يا ھم اينذين تاجران دينی رفته تعويا مظالم اجتماعی نزد يکی از ئيم  يا برای خالصی ازماليکه سخن گو

کت استعمار  جھانی و ھمکاری اين غالمان استعمار ھنوز ھم از دستر هللا گفته با نانی خشکی که از برکه الحمد

يا مال کافِر ھا است و خوان طفل من و تو بر داشته نشده شکر خدا نموده و به اين جمله خود را تسلی دھيم که اين دن

  آن دنيا مال ما ؟؟؟؟؟ 

ن دنيای خيالی که ديگران آين دنيا و نه دراھموطن اگر من و تو چنين زبون و بيچاره باشيم به يقين بدان که نه در  

  !!ی نداريم جنس اضافی ھم خواھيم بودئکه جا  اينۀعالوه گويند ب می

ايم و  ھنگی دو ھزار سال به عقب رفته از نگاه رشد فکری و فرذشته و ماخيلی از زمان گ.  نه ھموطن عزيز من

 ملل ديگر  ۀيد از مبارزات آزادی خواھانکنی بايد آگاھی خود را دريابيم؟؟ و جنبيد؟؟ با ھنوز ھم روانيم فکر نمی

يان خت چرا و تا چه وقت بايد خاموش بود ؟؟ و مطيع به عبادت عرب زده ھای وطنی و پيروی از خرافات جانآمو

می ما ؟؟ بگو ای ھمو طن ؟؟؟؟  شان بر مبنای باداری آنھا و غالفتن سلطنت و اجداد ما ؟؟  پذيرءمقدس و قاتلين آبا

 ...... منتظرم به شرافتت که منتظرم

 ختم

 

 

 

  


