
مصر نمونه کامل کشوری است که زمانی متمدن بود و از نظر علوم ، فنون ، هنر ومنش پسنديده بسيار غنی 
بود. اما توسط مهاجمان مسلمان عظمت خود را از دست داد. سبعيت زندگی اسالمی جای آن تمدن را گرفت. 

را به عنوان همسر و هم خوابه عربها تا می توانستند مردان مصری را کشتند تا زنان و دختران باکره آنها 
برای خود برگزينند و بقيه مردانی را که حاضر به قبول اسالم نشدند ، به بردگی خود گرفتند. امروزه ديگر 
هيچ مصری اصيلی وجود ندارد. حتی يک مصری اصيل در سرتاسر دنيا و خود مصر يافت نمی شود. همه 

روزه مصری می خوانيم همه عرب خالص هستند. ديگر از آنها با عربها درآميخته اند و کسانی را که ام
فرهنگ مصری هيچ خبری نيست. عربها تمامی رد پای فرهنگ مصری را زدودند. آنچه از مصر قديم باقی 

   مانده تنها آثار باستانی است ، که فقط سمبول مردم عاليقدر آن زمان است. 
  

م پيشرفته ، متمدن و صلح جو با فرهنگی غنی هستند. ايرانيان يا پارسيان مثال غم انگيز ديگری از مرد
پيش از اينکه لشکريان عرب به اين کشور هجوم بياورند و آن را غارت کنند ، ايران مرکزی بود که بسياری 

از انديشمندان و پژوهشگران را در خود جای داده بود. اين انديشمندان  تأثيری شگرف بر  يهوديان و 
 مسيحيان گذاشتند.

  
تی که عربها به ايران حمله کردند به چپاول آن پرداختند . آنها تمام ثروت ايرانيان را دزديدند و بيشتر وق 

مردانشان را کشتند . زيرا زنان ايرانی از نظر زيبايی در تمامی دنيا بی نظير بودند. زنان ايرانی آنقدر ظريف 
  مه جای دنيا در وصف آنان شعر می سرودند.و زيبا بودند که مايه افتخار پارسيان بودند و شاعران در ه

برای هزاران سال مردان از دورترين نقطه دنيا در جستجوی يافتن يک زن ايرانی به عنوان همسر بودند. 
زمانيکه عربها به ايران تهاجم کردند ، ديگر ايران همانند گذشته باقی نماند . اکنون فقط نامی از ايران باقی 

ی ايرانيست که تئوکراتهای عرب مسلمان بر آن تسلط دارند. شکوه و اوج عظمت مانده است. ايران کنون
  ايرانيان با هجوم وحشيانه لشکريان هللا يک شبه در هم شکست.

  
  از کتاب جورج بوش يک ابله است. اسالم دين صلح نيست
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