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  .آزاد ل

 ٢٠١١ نومبر ٠٨

  

 آيا قربانی اندازه دارد ؟؟
 

بان عربی سخن رين روز ھا از روز ھای عيد  قاليونھا مردمی که مسلمان اند در ي مۀ ما در جملۀطنان گرانمايھمو

بانی  نيز ين روز ھا را می گذرانند و از قرستان انمودن با ھمديگر و فاميل ھا و دوگفته و در عمل  با خوش و بش 

  .می آورندسخن به ميان 

 خيالی ابراھيم و تصميم قربان نمودن ۀ بلی يکی از بر جستگی ھای اين عيد ھمانا پيروی نمودن از داستان و افسان

اری به آن روز و عمل انجام زمانان جھان حيوانی را برای ارج گباشد که تا امروز مسل عيل میاام اسمنه زندش بفر

  محمد ديگران بفھمانند که اوشان پيرو اين سنت قديمی که بعداً ه خواھند ب  ابراھيم ذبح نموده و  با اين عمل میۀنشد

 فرايض ۀباشد از جمل  مراسم آن میء حيوان جزبانی نمودن يککه قررا را در قرآن گنجانيده و  رفتن حج  آن

  . ، می باشنداسالمی خوانده است 

دارم   میءشن ساختن صحيح و يا غلط بودن اين رسم و رواج مطرح نبوده تنھا به اين اکتفا کوتاه  روۀين نوشتادر 

کنم با ذبح   فکر نمی،تکب شدن ده ھا و يا صد ھا جنايتکه در جريان يک سال گناھان عمدی زير نام اسالم و مر

 ھموار سازی گناھان ديگر ۀ زمينعفوی را به ارمغان آرد عکس آن می توانداسالمی يک حيوان بيچاره جبران شده 

  !باشد

فانه و دور از عينک ھای تعصب و خادم بودن به اجنبيان به اين فرايض نگاه شود به يقين متوجه خواھيم اگر بيطر

در دفاع . دگی ھای مادی و معنوی خود را  قربان نمودند مردم ما خود مال و زن،سال ١۴٠٠شد که در طول تاريخ 

را آگاھانه و با خرد و شعور انسانی قربانی  ھنگ اصيل و اخالقيات انسانی ھمه چيز شانفر ، نواميس ملی،اکخاز 

 ۀرض و حمالت وحشيان از چنگال تعآوردحساب ه توان ب نموده اند تا باشد آنچه را پاکيزگی و افتخار يک ملت می

ون نگھدارند و سر مشقی باشند برای نسل ھای وحشی مص شايان مخصوصا اعراب بدوی وکن و جھان امتجاوز

  ! اين مرزو بومۀآيند

اين . يق شده  با خوش باوری قربانی شدندزر اما  نسل ھای بعدی نا آگاھانه و بدون فھم از اصل آنچه در مغز شان ت

 قر بانی داد  اما ، انواع تجاوز ۀھزاران سال از موجوديت تاريخی خويش در مقابل ھمملت با ھمت و شجاع طی 
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ست و نو کر شيخک ھای عربی چنان افسون شد ی اعراب و کمک چند دالل اجنبی پردر مقابل وسوسه ھای شيطان

ا خود آگاه سھمی ھم ھای زھری نکه نه تنھا از مبارزه عليه شان دست کشيد بلکه در  انبساط و تسلط اين انديشه  

ش و جديت نا آگاھانه  بر حسب فت و ھنوز ھم در  سم پاشی باور  ھای خواب  آور و کشنده از ھيچ نوع تالگر

ه فھم و دانش فته ومايل ب  آگاھانه پذير،آموزش ھای دينی رادارند و اين نا آگاھی از محتويات و  ت در يغ نمیعاد

صيل حجانيان ت ،ين راستا ھمان مال گک ھای خود رویادارند نيستند و در ستند و آنچه باور پيرامون آنچه می پر

بستان و عرپاکستان، ار مصرفی کشور ھای اسالمی مثل پو لھای بيشم،  وطن فروشان خيانت پيشه، اسالمیۀکرد

  .بيه افسونگران جديد از قشر ھای تحصيل کرده رول مھم داشته و داردترايران و 

بانی عيل  قرا خيالی ابراھيم و اسمۀبانی ھا پايانی ھم دارد يانه ؟؟ از افسان آيا اين قر!ولی ای ھموطن صادقانه بگو 

 حتی ؛ کسی خبر نيست،بانی منافع اجانب ھستيملی من و تو که ھزاران سال است قردارند و ناشده مردم تجليل می

  !واھيم بفھميمخود ما يعنی من و تو  اگاھی نداريم و يا ھم نمی خ

 قرن تا قرن در زير پاھای شتر و شتر چرانان عرب  چندين بار به ، سال تا سال،ی که خود لحظه به لحظهئ من و تو

 تانک ھای شوروی و طيارات بم افگن ، تفنگ ھای انگليس،الدينء عال،خاک تبديل شديم  ما که نيزه ھای چنگيز

 بدن ھای مارا پارچه پارچه ساخته و امروز در چھار راھی بی ، کشور سينه ھای ما را شگافته۴۶اضافه تر از 

سنه در روی زمينی که  نه سقف دارد و نه فرش به اميد  قد و نيم قد با شکم گرۀعدالتی زمين و آسمان با چند بچ

  : از خود چرا نمی پر سيم؛ نشسته ايمکه کمتر روزنۀ روشنی در آن ديده می شود،صبحی 

   ؟؟هانی اندازه دارد يا نتا به کی ؟؟ آخر قرب

  ! ھموطن

 گفتيم و نوای عندليبان حقيقت پرداز را گواه می  من و تو که روزگاری در گلشن محبت انسانی باھم سخن می

فھميديم و نه غمی نا فھم و مرموز قلب مارا می فشرد  نه از کينه و کدورت چيزی می. گرفتيم بھار ما خزانی نداشت

ھم داده و جلو تاراج گران می ايستاديم و از نواميس خود  و شرف و عزت خود به دفاع من و تو که دست به دست 

شنی انسانی خود را از را فراموش کرديم ؟؟ دلھای ما  رو چی شد يک باره زبون شديم ؟؟ ھمه چيز ،خاستيم بر می

  ؟؟ ست و دشمن ھمديگر ؟ و شديم بيگانه پردست داد و سياھی و بد بينی در آن جای گرفت ؟

نده بود ک بيگانگان بر سر ما سايه افۀ شوم و نکبت بار فريب و خدعۀکه ساي در ژرفای قرون جھل و نادانی در حالی

 دار و ندار ما را ،ھمه چيز  گذاشتيم؟!و پا در جای پای شيطان بگذاريم ) مفتخر( و ما را مجبور ساختند تا به اسالم

فتند و به مادران و خواھران ما را کنيز گر... ناموس من و تو تجاوز نمودند به ... يعنی چپاول نمودند . دندرند و بربب

کشور خود شان بردند تا حرمسرای اسالم سرايان و خلفای اسالمی از کنيز خالی نماند و ھر آنچه خود الزم ديدند  

  شا نموديم ؟؟چرا بی تفاوت تما... بانی شان بوديم و ھستيم ين اسالم عمل کردند و من و تو قرنام ده ب

که  تماشا گر با لبان متبسم و افتخار اين...... و ما چيزی را از دست نداده ايم ... که چيزی از ما ندزديده اند   اين مثل

 هارما ناکام و ديده در.... ھمه کشته شدند ...  وطن با خاک يکسان شد ؛ در ھمين اوضاعگر مانديماتماشمسلمان شديم 

 ،يمبرب در گورستان گمنامی مثل کالبد ھای بی احساس و تقليد کننده حيات به سر تانديم باقی مابازگشت عزيزان 

 مگر چنين نيست ؟؟

 

 

  


