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ارسالی :داکتر عزیز شمس

شعوبیه بزرگترین غایلۀ دروغ سازی و جعل تاریخ
توضیح از مٶلف مقاله :فعالیت اتاقهای فکر شعوبیه قریب به هشت قرن منجر به تفکر پان فارسی و ایران پرستی شده است که
بسیار وحشی ،بدور از منطق فقط با عوامفریبی احساسی و صد البته بسیار ریشه دار و مکرر می باشد بطوریکه دهها و صدها
فدایی ساده لوح از اقشار تحصیل کرده ای اقوام دگر به نفع خود مغزشویی نموده است .این قشر یاد شده در پوشش تفکرات ،
احزاب و تشکل های مختلف سیاسی  ،غیر سیاسی  ،دولتی و غیر دولتی هویت مردمان غیر فارس را در منطقه نشانه گرفته و
در حال نابودی کامل فرهنگی ملل غیر فارس می باشد.
چنین تفکر بیمار ریشه دار و اختاپوس وار به تمام نهاد ها و ارکان اجتماعی در ایران و حتی خارج از ایران امروزه نفوذ
کرده که اعضای خود را از بین باالترین رده های حکومتی تا آخرین قشرهای اجتماعی سطحی نگر صید نموده است .آسیب
شناسی تاریخی ،ادغام و آسیمیالسیون ملت های غیر فارس بدون شناخت كامل ازتوطئه شعوبیه غیر ممكن می باشد .لذا از تمام
بزرگان قلم (نکته دان ها) خاضعانه تقاضا می شود که درین جعل سرا وسیع ،در انتخاب مأخذ دقت الزم را به خرچ داده اصل
را از غرض تفکیک نموده با مسئولیت از مأخذ کار گیرند .در غیر آن هم خود آله دست خواهند بود وهم درگسترش توطئه
دشمنان ناخود آگاه سهیم خواهند شد.
گرچه تعدادی از نویسندگان یا مؤرخین سطحی نگر (غیراجیرشده فارس) هستند که با اظهار فضل فروشی ها ،وانمود میکنند
که چنین مأخذ را دیده و مطالعه کرده اند! اما غافل ازینکه در قدم اول جعلنامه ها را خوانده اند که خود ایشان قربانی خواست
دشمنان شده اند ونداسته منحیث ابزار کار دشمنان ،کاله سرشان گذاشته شده است .این چنین اشخاص سهل انگار در بین اجماع
خبیر و آگاه جامعه غیر مستقیم ساده لوحی خود رابرجسته می کنند .که عاقبت آثار باطل بی دقت ایشان محکوم به فناست.
زیرا روز تا روز اسناد از طرف دقیق نگر ها ارزیابی می شود که :
جناب « تایماز اورمولو آذربایجانی»موضوع را در متن ذیل چنین ارزیابی ،بست وتوسعه داده است .

نهضت یا غائلۀ شعوبیه را بشناسیم
مقدمه:
حق آن است كه بگوییم این گروه سیاسی كه مشخصا ً در پاسخ بر سیادت اعراب بر غیر اعراب مقارن با سلسله های اموی و
عباسی است که در منطقۀ ما نیز اثر گذاشت ،غائلۀ بود که با اغراق جعلیات ومغالطه کاری های زیاد براه افتاد .که هر
نکته دانی میتواند به آسانی متن توطئه را درک کند .توجه فرمائید که هر مقاله ُ كتاب علمی یا فرهنگی و ادبی را که می گشائیم
می بینیم که كسانی آگاهانه و یا ناآگاهانه از آن جعل پیروی نموده یا بر آتش آن جعلیات دامن بیشتر زده اند که جای تأسف
دارد .بنابراین برای شناخت این گروه (غائلۀ سازان) الزم است اندكی به تاریخچه و منش این گروه آشنائی پیدا کنیم.
احمد امین نویسنده كتاب ضحی االسالم پیدایش این گروه را مربوط به قرن اول خالفت عباسی می داند كه مقارن با پیدایش علوم
و فنون اسالمی ،حكمت ،شریعت و فقه بوده است.
جدا از مضار و بدعت های ناصوابی كه این گروه داشتند و به رقابت جدی با اعراب در دوایر دولتی می پرداختند ؛ به طور نا
خود آگاه باعث ظهور جریان سومی شدند كه با پشتیبانی هرنوع استعمار (ذیدخل که به نفع استعمار) بود ،این غایله را توانستند
مثل مرض ،رشد وگسترش دهند وبه اشخاص کم هوش که بضاعت هوشمندی ضعیف داشتند سرایت کرد .ازآن زمان تا کنون
اقشار هوشمند و روشن ضمیر جامعه که در اقلیت بودند نتوانستند آنها را تاكنون عقب بزنند .استعمار دررشد این غائله دست
طوالی داشت .اگرچه در صد ساله اخیر این حرکت به همکاری استعمار و پشتی بانی آشکار نظام شاهی رضاخانی های
گماشته شده ای استعمار به دست آوردهای زیادی نایل آمده اند .اما درین اواخر دقت اشخاص ژرفنگر متوجه این غایله شده
است و درپی شناخت آن برآمده اند .این قشردقیق نگر دریافته اند که چگونه در ترجمه ها به این جریان عمدا ً جعل کاری
صورت گرفته است واز کتابهای مرده مثل گاتا و اوستا چیزهای را درین اواخرساخته اند که در آن کتابها وجود نداشته همه
جعلیات دو پهلو دارند.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

پهلو اول اینست که با جعلیات توانستند بنام نژاد برتر برخالف تمام نورم های انسانی بشری  ،علمی و علم ژنتیک قومی را
جعل کنند تا به مقاصد شان برسند .اگربا دقت به سرزمین فارسها بنگریم بقول خودشان این خطه میدان تاخت وتاز ترک و
تاتارُ ،مغل وافاغنه وعرب بود ودرین گیرو دار جنگ های طویل ،بدون شک هیچگونه نسل خالص را در منطقه فارس باقی
نمانده بود .این تحقیر تاریخی ملت فارس را واداشت تا برای خود هویتی تازۀ دست وپا کند .از جانب دیگر منافع استعمار درین
توطئه ونفاق نیز شریک بود باید این غایله را با ثروت وقوت هرچه بیشتر تقویه می کرد .فارسهای هویت باخته با کلمات نوکرم
وچاکرم ،استدعا میکنم  ،دسبوس و نمک پرورده شما وهزاران کلمه مداهنه آمیز که در خون آنها و به ورد زبان آنها تبدیل شده
بود سالها با چنین کلمات خو کرده بودند تبانی استعمار را درین امرعاشقانه پذیرفتند وبه آرمان خود رسیدند.
به نظر نگارنده شناخت سازمان یا نهضت شعوبیه و نیز مداخالت یهود در سیر تاریخ شرق بخصوص آنچه اكنون به نام تاریخ
ایران ناشناخته به طور رسمی تبلیغ می گردد عالوه بر اهمیت تاریخی ،بسیاری از رفتارها و مشكالت مزمن و بیماریهای
اجتماعی  ،سیاسی ،فرهنگی  ،عقیدتی را كه در عصر حاضر گریبان گیرهمه مردمی كه در ایران [امروزه] زندگی می كنند
شده است که به طور واضح و روشن در ذیل توضیح خواهد شد.
گسست فرهنگی  ،تاریخی و اجتماعی كه بین دولت فارس و ملل همسایه و نیز گسست های اجتماعی  ،قومی كه بین ملل ساكن
در منطقه ،بیشتر درین روزها مشهود شده است؛ خود معلول اقدامات این سازمان سیاسی یاد شده با تبانی استعمارمی باشد .این
همه جوك های سخیف و تحقیر ها بر علیه دیگران غیر فارس مانند ترك  ،عرب  ،رشتی  ،قزوینی ،ارمنی و دیگران ،نوع
بیماری خود بزرگ بینی مشمئیز کنندۀ فارس ها را ثابت می کند ،امثال کلمات بی معنی از قبیل هنر نزد ایرانیان است و بس،
بی اعتنایی به فرهنگ و زبان ملل و اقوام غیر فارس در ایران امروزه  ،عدم رسیدگی به معیشت و زندگی اقوام دیگر؛ ملل و
اقلیت های زبانی و قومی و مهم تر از همه عمق و وسعت پدیده دروغ گویی و تهمت زنی ،دورویی و نخبه كشی در ایران همه
و همه بیش از تمام عوامل دیگر مدیون قرن ها ترویج دروغ و هتك حرمت و جعل و سند سازی تاریخی است كه تفوق طلبان
فارس از قرن اول سیادت عباسیان و حتی قبل از آن که تحت عنوان خراسانیان جعل کرده اند ،آتش نفاق قومی را در تمام
منطقه آتش زده اند که بیشترین نفع را استعمار گران جهانی وفارسها بدست آورده اند .متأسفانه این شیوه بال وقفه تا كنون
ادامه دارد .ازینرو فارسهای سوگلی یهودیان نصرانیان وزرتشتیان از هرجناح بر ضد مصالح ملی در منطقه تقویه می شوند.
جناب تایماز اورمولو در مقاله نهضت شعوبیه سعی نموده است به تبیین نهضت شعوبیه بپردازد .موصوف اسنادی را در چهار
فصل اصلی شامل:الف زمینه های تاریخی و اجتماعی پیدایش نهضت شعوبیه .ب ترمینولوژی .ج اشكال مختلف منازعه شعوبیه
با عرب .د جای پای شعوبیه در عصر معاصر ارائه می کند .که برای درك بهتر این موضوعات  ،مطالعه ضمیمه های یك تا
چهار در باب موضوعات هم ردیف و در ارتباط اند .در پایان ضمیمه شماره پنج مقالۀ را ارائه می دهد كه توسط حامیان و
طرفداران شعوبیه نوشته شده است كه مطالعه آن بدون شك خالی از مفاد نخواهد بود.

زمینه های تاریخی و اجتماعی پیدایش نهضت شعوبیه:
باید توجه داشت كه در صدر اسالم تا پایان زمامداری خلفای راشدین مسائلی از قبیل برتری نژاد ،ملیت ،رنگ و غیره مطلقا ً
در میان مسلمانان مطرح نبود چراکه مغایر با نص قرآن شناخته می شد .با تعویض مسیر خالفت اسالمی و افتادن قدرت
بدست سالطین خلیفه نمای اموی و عباسی و نیز توسعه قلمرو خالفت و فتوحات جدید كه در نتیجه آن برتری رنگ ها  ،نژاد
ها و ملل مختلف زیر یك حاكمیت گرد آمدند؛ بتدریج اعراب در اقلیت قرارگرفتند و شماره مسلمانان غیر عرب بر اعراب پیشی
گرفت .امویان بتدریج شروع به اضافه نمودن برتری عرب بر غیر عرب در فرهنگ جامعه دست زدند .عناوینی چون موالی
(جمع مولی به معنای بنده)،عجم  ،رقیق و غیره در فرهنگ و ادب عربی درین عصر ظاهر و اوج گرفت .رفتار غیر انسانی
برخی سرداران عرب نفاق افگن با غیر عرب سبب روحیه سركشی و زیر نام آزادیخواهی به تحریک ادیان فاسد شده دست
به قیام ها زدند که این قیام ها باعث كشمكش ها و جنگ های خونین در برخی مناطق گردید.
در آذربایجان بایبك (بابك) بمدت بیش از دو دهه [به تحریک دشمنان اسالم که منافع شان در خطرشده بود] گویا در مقابل
مهاجمان عرب ایستاد و تلفات و ضایعات بسیاری را بر آنها تحمیل نمود .گردنكشی ها و انقالب های نا فرجام از این دست
باعث شد جمعی از یهودیان؛ نصارا و شاهزادگان بازاری ساسانی با كمك زرتشتی های هند غایله ونهضت فكری زیرزمینی
سخیف سیاسی ،منسجم و پیچیده ای را پایه گذاشتند كه با استفاده از انواع روشها سعی در تخریب و انحراف اصل اسالم داشت
تا به این طریق بتواند سیادت جامعه را در دست بگیرند  .روش یا تاكتیك عمده این گروه مبتنی بر محور های عمده ذیل می
باشد:
الف :اختراع جعل تاریخ و مفاخر فرهنگی ؛ علمی و تاریخ دروغین بر پایه تورات و ایجاد روح ملت پرستی پارس  ،و ایجاد
یك نهضت بزرگ جعل در تاریخ وتاریخ نویسی.

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تحقیر اعراب و ایجاد حس برتری نژادی ایرانیان یا به گفته بهتر فارس ها نسبت به اعراب كه بعد ها این بیماری به تورك ها
ودیگر ملت ها هم سرایت پیدا كرد.
مثال بارز این تالش تدوین شاهنامه بدست چهار شاعر درمنطقۀ افغانستان امروزه بود که بفرمایش مجوسی ها ویهودی ها
یكی پس از دیگری در یک متن و موضوع به میان آمد كه نهایتا شاهنامه پنچم بدست ابولقاسم فردوسی تكمیل شد.
ب :احیای زرتشتی گری به طوریكه چهار صد سال پس از ظهور اسالم اولین نسخه مكتوب اوستا در منطقۀ افغانستان کنونی
نوشته می شود.
ج :پناه بردن به تفكر تشیع با استفاده از برخی تعصبات دینی رقیق كه بعدا جهت پیدا كرد و در خدمت تشیع قرارگرفت .از این
جمله است بزرگ نمایی بیش از حد نقش سلمان فارسی در صدر اسالم  ،ازدواج امام حسین با دختر یزد گرد و غیره كه در
جایش به تفضیل در این خصوص صحبت خواهد شد.
آنچه شعوبیه بدان متكی بود تمایالت تفوق طلبی میهنی در وهله اول  ،و تنفر از سلطه عرب بخاطر عمده شد که عوام فریبان
زرتشتی ،یهودی و نصارانی از آن دل خوش نداشتند چه رسد که به سلطه عرب تن در دهند واز منابع سرشار پولی که با عوام
فریبی بدست می آوردند ،مسلمانان حقیقی چنین بهره کشی را از مردم اجازه نمیدادند و زرتشتیها ،یهودیها و نصارانیها ازآن
منبع سرشار پولی محروم شده بودند .برعالوه آن جهان وطنی را که اسالم پیشنهاد کرده بود برای ایشان کابوس وحشتناک بود
که با رخنه کردن غیر مسلمانان در لباس مسلمان ،اعراب کوتاه نظر غافل را از مزایای اصلی اسالم طوری دور ساختند
که آنها ندانسته شیوۀ پاک دینی شانرا به پیروی از دشمنان عوض کردند که با زیر پاگذاشتن اساسات آزادی خواهی بشری
اسالمی دست به اخاذی تحت نام اسالم زده با اخذ جزیه و سرانه و غیره تا حدی نا معقول مردم را می آزردند ودست به بد
نامی اسالم زدند مثل اسالم سیاسی شدۀ کنونی که با اسالم حقیقی مغایر است .این شیوه خود توطئۀ علیه اسالم بود اسالمی
که کاسبی ودکان های ادیان فاسد شده را یکی پس از دیگری با حقانیت دین اسالم بسته بودند.
نخستین حزب در تاریخ تحت نام اسالم شعوبیه بود که در متن اسالم ایجاد نفاق نمود و نخستین توطئه سیاسی این گروه در فارس
یا ایران امروزه رونق گرفت.
قتل حضرت عمر بن خطاب خلیفه دوم مسلمین توسط ابولولو یا فیروز سبب شد که به تقاص وانتقام خون خلیفه دوم برخی
ازسرداران فارس مانند هرمزان كشته شدند .به همین علت سازمان اولیه شعوبیه تخم كینه حضرت عمر را در دلها طوری
پروراند كه هم اكنون تظاهرات مختلف آن در فرهنگ عامه كامالً مشهود است .از قبیل جشن عمر كشان در اصفهان كه مردان
در آن شب لباس مضحک می پوشند و با آرایش مضحک اعمال و لطیفه های بسیار سخیف و بازاری كه در مذهبی ترین قشر
جامعه (حتی برخی آیت هللا ها ومعممین) دیده و شنیده می شوند و با شرکت ایشان آن مجالس مسخره را اعتبار می بخشند .این
گروه غافل ازمضرات توطئه ،ندانسته خود حضرت علی را نیز غیر مستقیم تحقیر و کوچک می سازند .به این معنی که در
صدر اسالم بین حضرات عمر و علی هیچ گونه کینۀ در شکل وشمایل کنونی وجود نداشت و به استناد نوشته دانشنام ٔه بریتانیکا،
حتی حضرت علی دخترش ( یعنی دلبندش ) دوشیزه ام کلثوم را به ازدواج حضرت عمر با افتخار قبولدار می شود و به اضافه
آن خالفت حضرت عمر امیر المومنین را بدون تردید حضرت علی پشتی بانی و اطاعت نمود .پس جعلکاران گماشته شده
علیه اسالم از فرط کوتاه بینی  ،غیر مستقیم حضرت علی را نیز انسان فاقد عقل نشان میدهند .که گویی در حالت بیخودی چنین
پشتیبانی را از خلیفۀ دوم انجام داده باشد .لطفا ًبه لینک ذیل مراجعه کنید که تبلیغات مشمئیز کننده آنها علیه داماد حضرت علی
و شوهر خواهر حضرت حسن وحسین که حضرت عمر امیرالمؤمنین رض باشد چگونه بیشرمانه جعل ودروغی افتضاح را
ساخته و بیان می کند:
https://www.youtube.com/watch?v=xEbeaoLAZh4

ادامه دارد.

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

