
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۲۰۲۲/  ۰۶ / ۱۱                                                                   شیرساپی                               

 

 چه شد که اسالم در اینجا پذیرفته شد؟

 

         ه خیر.ن یا اینکه توانایي های رزمی و یا سابقه نظامیگری داشته اند؟ جنگجویی بوده اند؟مگر اعراب خیلی قبیله 

یگری خالف دپس آنها با شیوه  آنها نه کثرت جمعیت داشته اند نه پیشینه نظامیگری. ولی توانستند جهان را فتح کنند.

ه اینکه مطیع نسال  ۲۰مال آفریقا تا خراسان در کمتر از چیزی که یهودیان می گویند توانسته اند این همه ملتها را از ش

ت و وادار . در واقع کار اصلی سرباز عرب در توضیح اسالم بوده است نه در تخریب و قتل و غاربلکه قانع کنند کنند،

تیم. اسپارتها سو گرنه در شمال آفریقا و در زمان ظهور اسالم با کارتاژها و اسپارتها و بربرها روبرو ه کردن و اجبار.

یاتور با هم م به عنوان گالدونمونه شجاعت در جهان باستان بوده اند. و به عنوان جنگجویان نمونه در میدانهای رزم ر

اسپارتها  می جنگیدند تا نهایت شجاعت و توانمندی و جنگندگی را نشان بدهند که آن اسپارتاکوس معروف از میان همین

چطور ممکن است که یک عرب بتواند یک اسپارت را شکست نظامی  ه در آورد.برخواسته است و روم را به لرز

ی و های مادی و معنو یا اینکه کارتاژها را شکست نظامی دهد؟. کارتاژ یک حماسه بشری از نظر توانایي بدهد؟ 

ورهای همین کشوانگهی اسپارتها و کارتاژها و بربرها که امروزه  رزمی است. این حرفهای مسخره، ساخته یهود است.

ز سرشان اگر اینها از ترس شمشیر عرب مسلمان شدند وقتی سایه این شمشیر ا تونس و لیبی و الجزایر و مغرب هستند،

قیده عپس صحبت از پذیرش یک اندیشه است برای اینکه هرگز کسی نمی تواند  کنار رفت چرا باز هم مسلمان ماندند؟

 ن اتفاقی در دنیا رخ نداده است.چنی ای را با شمشیر به دیگری بقبوالند.

 یک مثال معاصر آن همین مردمان کشورما است.

درترین جهان موردی افسانه وار و شایسته ستایش تر از شیوه مردم افغان نمی شناسد که طی دو قرن گذشته دماغ مقت

م کشان ارتش سرخ و  آد : ارتش ملکه انگلستان، سپاهیان شکست ناپذیرنیروهای جهانی تجاوز را بر خاک مالیده اند

سمی رکارکشته در نیروی نظامی تروپ های مسلح و متحد سرمایه داری بی ترحم را، که فرماندهی کل آن ها به طور 

 العالجی در نبرد با افغان ها را پذیرفته است.

حکومت ه منطق،در منطقهپس مطلب اینجاست که تا آنجا که به ما مربوط می شود اصوال در هنگام ورود عرب به 

حکومتهای محلی کم جانی بوده اند که به مسائل داخلی  مرکزی در کار نبوده است که در مقابل عرب مقاومت کند.

 و هنگامی که عرب آمده است طی یک مذاکره ساده در توضیح اسالم آنها پذیرفته اند. خودشان رسیدگی می کرده اند.

اگر  آن معنا که می توانیم تخریب بابل را مثال به کوروش نسبت بدهیم.ما نمی توانیم ردپایی از یک جنگجویی ببینیم به 

در افغانستان  قوم عرب قرار بود چیزی را اتش بزند می توانست همین تخت جمشید یا قبر کوروش را تخریب کند.

گرچه  مانده است.سراسر مصر ستونها و اهرام ها سالم باقی  اینهمه آثار بودایی است ولی دست نخورده باقی مانده است.

می توانست بگوید اینها همه بت است ولی همه دست نخورده باقی مانده است. در شام و در بعلبک تمامی قصرها 
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مگر برای عرب سخت  سرجایشان صحیح و سالم هستند. کدامیک را می توان نسبت داد که عرب تخریب کرده است؟

 بود که اهرام مصر را برچیند؟

ری قرآن از متین ترین متن های بش .فی اسلحه عرب برای جذب قلوب ملتهای دیگر قرآن استساده ترین وسیله معر

 محبت، شفقت و رحم، بشردوستی، در قرآن چیزی به جز متانت، بنده منظورم فقط قرآن است. موجود تاکنون است.

د شدید گوید اگر به قومی وارقرآن می  .و انسانیت نمی بینید. قرآن بزرگترین نهی کننده شمشیر کشی است برادری،

عربی که وارد سرزمین های تازه می  نید.ک اجازه دست بردن به شمشیر را ندارید بلکه می توانید منظورتان را بیان

میزده  ایمان حرف اول را شده است و حاضر نیست که کوچکترین تخطی از مفاد قرآنی بکند چون اقال در آغاز اسالم،

ی کند ی فقط می توان عقیده را عرضه کرد. مسئله حمایت از کسی که عقیده تو را قبول نمپس طبق توصیه قرآن است.

 مسئله ای بسیار جدی در قرآن است.

یعنی چنانکه خود قرآن هم می گوید کسی نمی  .ک شانس آوردند و آن اینست که قرآن شان تقلیدناپذیر استی مسلمین

قرآن برای  دیگری گفت یا قرآن دیگری نوشت و گرنه یهودیها تا حاال ده تانمی توان قرآن  تواند قرآن دیگری بیاورد.

یت آوردند چنانچه این بال را سر مسیح ما می نوشتند و هرکدام از این مسلمانها را صاحب یک قرآن متفاوت می کردند.

گرنه پیروان  اشتراک دارند وو توانستند انجیل های متفاوت بنویسند و اینک مسیحیان فقط در تعطیلی روز یکشنبه با هم 

یهودیان  اما اینکار در مورد قرآن میسر نیسر نیست. و حتی هر انجیل دیگری را اصال قبول ندارد و کافر می شناسد.

بنا و یک سند مبنابراین مسلمانان بقای خود را مدیون قرآن هستند چون سرانجام به یک  نیز نتوانسته اند قرآن بنویسند.

ن توطئه یهودیان به همین دلیل ناتوانی شان در ساخت قرآ این باعث استحکام و اخوت آنان می شود. رجوع می کنند و

ی اینکه برا اما چرا در شرق اسالم موفق شدند؟ دیگری چیدند و شرق و غرب جهان اسالم را از نظر زبانی جدا کردند.

کنده د نخستین به شرق در بین ملل شرقی پراسال پیش از مسیحیت و از زمان شلمانصر سوم و تبعی ۷۰۰یهودیها از 

ا اسناد و بچنانکه حتی خودشان  اینها در افغانستان و خراسان و قفقاز و سراسر شمال و جنوب پراکنده بودند. بودند.

این  ا،رسوخ یهودیان در بین این ملل و قبضه بازارها و مراکز فرهنگی به وسیله یهودیه مدارک و نقشه می گویند.

ایی که را برایشان به وجود آورد که با ساخت امکانات فرهنگی متعدد و با رسوخی که کرده اند کتاب سازی هامکان 

ان فارسی کنونی بکنند و اوهامی که تحت عنوان مثال شاهنامه یا الفهرست ابن الندیم پراکنده کنند و به ویژه به ساخت زب

داشته است پیش از آن چنین زبانی در این مملکت وجود ن ده است.این زبان در دربار سامانیان ساخته ش موفق گردیدند.

قومی  کسی تا زمان رضاشاه هرگز به آن رجوع بومی و و به همین دلیل وقتی ساخته شد مردم به آن لقب دری دادند.

 نداشته است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ورخم توسط که میانه شرق تاریخ نوین های داده بررسی راستای در که داریم قصد متعال، و قادر خدای به امید با

  .برداریم گامی خود سهم به است شده مطرح پورپیرار ناصر آقای معاصر تاریخ ارجمند
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