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ختلف با و اين خشونت بار ھا در طول تاريخ به اشکال م خشونت در اسالم يک اصل است يک اصل مھم و اساسی
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 ،ر انديشان تبارز يافته استگچپاول زندکی و ھستی د

 ١۴٠٠ که در یدھد ھمان موضوع کشتار مردم به شکل  که وحشت و بربريت اسالم را نشان میی اعمالۀيکی از  جمل

ين  قوانوضع کت فعاليت ھای علمای کرام ومنتھا امروز از بر!! ی سر بريدن باشد يعن  می،سوم بوده استسال پيش مر

بح نمودن ذدر جريان ) هللا اکبر(فتن گشود که آنھم   به شکل مدرن آن عملی میهاين عمل وحشيانه و کري و آداب اسالمی

 باشد انسان می

ر گ  نشانی خاطر فقط به خاطر استناد در فوق اين نوشته آورده شدهگی که اجبارا با افسردئعکس ھا! ان ارجمندگخوانند

 .باشد و بربريت احکام اسالمی و عملکرد مسلمانھای خونخوار به پيروی ازين قوانين می  وحشت، جھالتۀو بيان کنند

باشد که در  در شھر ميمنه می) ی که من معلومات پيدا نموده امئاجتا (االئی دو سر بدون بدن دو انسان عکس ب

 ھنوز آتشی را روشن نکرده  شده است و اين دو سر روی چند ھيزمی کذاشته شده است که ء اين جنايت اجرا١٣٩١سال

 .اند

 :نويسم به ارتباط اين عکس داستان تاريخی اسالمی را می

از شھر ھای مرکزی مراکش که در کنار آبنای  جبل (موسی بن نصير از فرماندھان فتوحات، کسی را که بر طنحه 

را به ) ام حکيم( آنجا کنيز خود مارد و طارق درگزل کرد و طارق بن زياد را آنجا بماشته بود عگ) قرار داردالطارق 

 برای اشغال قرطبه  ھجری بود و بعداً ٩٢حدات  ھمانجا ماند و اين کار در سال  مدتی برای حفاظت از سر،ھمراه داشت

و تعدادی از سر بازان را قرار داد که بعد از آن ) ام حکيم(لشکر کشی نمود و به جزيزه ای وارد شد که در آن کنيز خود

قومی از ( مين مسلمانان وقتی به اين جزيره آمدند تعدادی از مردم به نام کرا ،يند  گو می»ام حکيم«ه را روز آن جزير

امين را اه يکی از مردم کرگ آنير نموده وگرا دسترا در آن جزيره ديدند و آنان ) ور کاری داشتندگمسيحيان که شغل ان

ی را که از گ دي و بعداً   قرار داده و پختندگرا داخل دي يده و قطعه قطعه کردند و آنجلو چشمان دوستانش سر بر

فتند گشتند به مردم گ که به آندلس بر  کرامين وقتی،ردانده و خود شان کوشت مذکور را خوردندگمرده بود بر وشت گ

   )٣۴۶-٣۴۵فتوح مصر و اخبار ھا ص  (،خورند  وشت آدمھا را میگ مسلمانان  :(که

که بنده و شايد ھم  ين کند اما از وردن چنان وحشت اسالمی موی بر اندام انسان راست میياد آه ديدن عکس باالئی و ب

 وجدان ،ثيری از ديدن آن در قلبأتعدادزيادی از مردم شريف با عقيده ای اسالمی که داريم برای ما بی تفاوت باشد و ت

 وجدان انسانی  ما را تکان دھدر ھم کنيم به آن پيمانه ای نخواھد بود که گضمير خود احساس نکنيم و او 

ان نميتوان انکار کرد که قرآن کشتن و سر بريدن را جايز دانسته اما من تا حال در ھيچ جای قرآن نخوانده ام و ھمچن

 چنين چيزی را متوجه ،وشت انسانھا راپخته و يا خام بخوريدگسر بزنيد و : باشدفته گحديثی را مطالعه نکرده ام که 

 .نشده ام

يت است شايد آيتی و يا ھم حديثی باشد که چنين جنايتی را الزم پنداشته باشد و ما که دين اسالم دين وحشت و بربر ينااز

 . ما را رو شن سازند عالمان دين اميد که،عاجزان که از تفسيرآنچنانی قرآن عاجز ھستيم خبر نداريم 

 سر ببريد و ،ردن بزنيدگر انديشان را گکافران و د که در قرآن ده ھا آيت شريف وجود دارد که به مسلمانان حکم داشته

 قرآن خدمت ھموطنان عزيز تحرير ۀ را با نوشتن ھمان آيات جنايتکارانھا که من در نوشته ھای قبلی ام شمه ای ازآن...

د مختلف پر  در موار آداب اسالمیيحات انواع و اقساماست تعدادی از مال ھای ما به تشرکه مدتی  ين اما از ،داشته ام

 و طی اين چند سط خواستم به ياد مال ھا   متاثر شدم،يح آداب سر بريدن ننموده انداند اما ھيچ توجھی به تشرداخته 

 نه آنچه را روی داليل ، آداب را بنويسندۀرانند فراموش نکنند ھم که از انواع آداب اسالمی سخن می  وقتی: (بياورم

شود بايد ھمه را بر مال ساخت و   يک دين صحبت میۀاب و مقررات ھمه جانبوقتی از آد) دارند ؟ خاص مشخص می

تشريح نمود تا ھموطنان و خوانندکان عزيز و عالقه مندان به آڼ دين و باور ھا به ھمه جانبه بودن و کامل بودن آن دين 
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 .يقين حاصل نمايند

ری دين مبين گل و عوض عالمان دين سھمی در روشنتاھی ھای عالمان دين را تکميزمينه کوين ا بايد دربه اجباربنده  

  اين  دين مقدس را کمی روشن سازم که يکی از آنھا آداب سر بريدن میۀھداشته شدگوشه ھای پنھان نگفته و گراسالم 

 .باشد

 و توان به محتوی آداب سر زدن پی برد و درين موارد جای ھيچ نوع مغالطه نمودن البته با مختصر و ذکرچند آيت می

ان  نيست خالص و پوست کنده اين شما و اين ھم گو فريب دادن خوانندمخلوط کردن موضوعات  غرض  سر در کمی  

 .آيات قرآنی که عالمان و مفسرين زيادی دارد

من با شما :  موقعی را که پروردگارت به فرشتگان  وحی کرد- به ياد آر–و « :  سورۀ انفال نظری بيندازيم ١٢به آيت 

 ضربه ھا را به ،زودی در دلھای کافران ترس ووحشت می افکنمه  ب،سانی را که ايمان آورده اند ثابت قدم داريدھستم ک

 ،را قطع  کنيد شتان شانگ انۀ بر سر ھای دشمنان فرود آريد و ھم-ردنگباالتر از 

که مجريان اين    اما اين، را مشاھده کرد آداب سر زدنتوان دستور و مراعات نمودن درين آيت مبارکه به وضاحت می

  مراعات نمودن آداب انسان کشتن به ،ول نيستندؤند نه هللا و نه محمد ھيچکدام مسکن دين چنين قواعدی را مراعات نمی

 .يرد نه ھدايت دھنده گمجری آن تعلق می

نديد اسير گفرو   ف چون آنھا را سخترا بزنيد ردن شانگ رو  شديده  چون با کافران در جنگ رو ب۴سورۀ محمد آيت 

ر گا به پايان آيد و اين است حکم خدا و گاه که جنگتا آن ،اه يا به منت آزاد کنيد يا به فديهگ آن،شان کنيد و سخت ببنديد

ر بيازمايد و آنان که در راه خدا کشته شده اند گدي رفت ولی خواست تا شما را به يک گخواست از آنان انتقام می خدا می

 .ل نميکندرا باط اعمال شان

يعنی  ،شود ردن زدن و مراتب تکميل مراحل اسالمی مشخص میگرکه به شکل اختصار اما کلی آداب درين آيت مبا

ستائی و کبر و غرور در مقابل فديه  خود، طعنه، به منت ،نديدگفر نشد و نتوانستيد آنھا را سخت فرو گا ،ردن بزنيدگ

ر کافر بودن شان مفھوم ندارد و نبايد درين مورد گدھند دي  فديه به شما مینامه که ب آزاد شان کنيد يعنی در مقابل پولی

 انتقام ،ردن بزندگتوانست خودش  ويد که هللا می گکه هللا از قدرت خود نکاسته باشد می جدی باشيد و ھمچنين برای اين

 اھی کامل ندارد میگمسلمانان آز ايمان اما هللا چون ا)  ؟؟؟يردگ البته از انسانی که خودش خلق نموده بايد انتقام( يرد گ

 . آزمايش نمايدالھی اش نه انسانی،ساتيرانش را در اجرای دگخواھد بند

اينست آداب کشتار اسالمی که بايد مراعات  کردن بزنيد و بسيار بکشيد: ويد  گببينيد هللا رحمان و کريم چه خوش می

 شود

بکشيد تا در شما درشتی شدت و  يد اين کافرانی که نزديک شمايند ای کسانی که ايمان آورده ا:  ١٢٣سورۀ توبه آيت

 .و بدانيد که خداوند با پر ھيز کاران استخشونت را بيابند 

نان و رھنما ھای شان که روی دھد و به اين مسلما ببينيد اين هللا پاک چه خوش صحبت است وواضح ھدايت می

 ،زنند دارند خود را به نفھمی می خوت و ترحم اسالم صحبت میظات خاص و شايد ھم نفع مادی از برادری و املحو

 .شتی شدت و خشونت را بيابندبکشيد تا در شما در: ويد  گاو می: مراه شدکان راه هللا گبخوانيد ای 

راستی که شما ه دانيد که هللا امر نموده خشن باشيد؟؟ ب داريد نمی  صحبت میحی که از صلئآيا شما مال ھا و چلی ھا

 کنيد مراه ھستيد و از ھدايت هللا تان پيروی نمیگان گبند

 سختی کشته شوند ردند و بهگير گانند ھر جا يافته شوند بايد دستگاينان لعنت شد: ۶١سورۀ احزاب  آيت 

ان گدان ؟ و لعنت شگلعنت شدچرا : که درين آيت مبارکه يک کمی فھم آن را برايم مشکل ساخته  اينست که  چيزی

 وحشی خونخوار ۀسنگر لچ و یکه آنھا را کی آفريده ؟؟ و کی لعنت نموده ؟؟ که از طرف چند پا توسط کی ؟ و ھم اين
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 ير شده و به سختی کشته شوند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟گعرب ودنباله روان شان بايد دست

 .يند گوتباط ببينيم تاريخ نويسان اسالمی چه میحال به اين ار

بن وليد نذر کرد که اگر دراين جنگ غالب شود چنان مردم را بکشد که جوی خون از آنھا   خالد ،در حمله به اليس

 جاری شود

  : مغيره می گويد، اسيران جنگی را گروه گروه می آوردند و در رود گردن می زدندچون خالد غالب شد 

ان گ کشته  شد،س بود آرد کردندبر رود آسياب ھا بود و سه روز پياپی با آب خون آلود قوت سپاه را که ھجده ھزار ک

 ١٢٩١ص ۴طبری ج ،ھفتاد ھزار نفر بود

  بن حباب يکی از اصحاب محمد در ماه رمضان در حالی که روزه داشت و قرآن در گردنش آويزان بود ازهللا عبد

ھمسر او کند که ترا بکشيم ؟؟  ردن داری به ما حکم میگآنی که در ھمان قر: فتند گطرف مسلمانان کشته شد و برايش 

 . حامله بود شکم دريدندرا که

شده و حتما سبب خوشنودی هللا ھم ين عمليات آداب کشتار اسالمی کامال مراعات ا که در مسلماً ٩٧کشف الرتياب ص  

 رديده استگ

را که خيلی  را سعی بر اين دارند که هللا شانگ مسلمانھای راستين و بنياد ۀدين اسالم که يک دين ضد بشری است وھم

  خوشحال سازندنحوی از انحاءبرد به  از کشتار و خونريزی لذت می

ی که سعی دارند به نحوی ئ مخصوصا آنھا، وطنفروشان، نو کران استعمار جھانی،رقاصان شيوخ عرب ،ک ھاگمال 

در قالب که در چوکات بندی اجتماعی ... انه ھا و گغالمان و معاش خوران بي ،خود را منتسب به هللا و عرب نشان دھند

مان و فتوا ھای باداران وش به فرگھمين ھا  ، عالم دين خود را تراش نموده و بر مردم خوش باور ما تحميل شده اند

تبارز داده و در صف ) ھر چه باشد برای شان فرقی ندارد(را در قبال انجام عملی  باشند تا  خوش خدمتی شان شان می

 اه خود را مستحکمتر سازندگ زن ستيزی حاي،قی  پيشرفت و تر، فرھنک انسانی،بندی ضد علم

اھی خود ھم به نوشتن مقوله ھای به گاھگب  برای تبارز موجوديت کثيف شان  عراجيران با مزد و بی مزداين 

  مثال سعی می،ورزند اصطالح آداب اسالمی و يا ھم در تشريح قانون مندی ھا و طرح ھای باداران خود مبادرت می

 آداب  ۀن نادان شان زير ھر اسم و عنوانی در باراھا و يا ھم آيت هللا ھا و پيشوايی به نام فقئن کثافت ھاکنند آنچه موجدي

 از کدام ،طرز ديد چشم ھا در وقت نماز خواندن ،جماع نمودن ،غذا خوردن  ،کفش پوشيدن ،مسجد رفتن ،تشناب رفتن

نماز جنازه را  ،حالل رااز غير حالل تفکيک نمودن کدام غذا ھای ،نوع کلوخ در وقت قضای حاجت استفاده نمودن

به رھبران و سالطين دعا  ،مانج آداب نام کذاری عربی بر ع،آب زمزم را نوشيدن ،آداب تسبيح انداختن  ،خواندن

 پيش پا افتاده را در چوکات بندی ھای اسالمی برای مردم تفھيم  موضوع  صد ھا... و ،فتنگرآداب چند زن  ،نمودن 

خواھند از خود يک آدم مھم و  اه اجتماعی و سياسی میگون تعقل و يا ارزش داشتن آن از ن اين موارد بدۀ در ھمنمودن

را   آنۀخواھند و يا ھم نمی توانند  آداب  و رسوم وحشيان فھميده جلوه دھند اما تنھا چيزی را که اين قشر مفت خور نمی

و يا ! چون آنھا شرم ندارند !  شايد بيچاره  ھا می شر مند؟ فکر نميکنم،باشد تشريح دارند ھمان آداب  کشتن انسانھا می

بی است و اينھا با اھی ندارند، چون قرآن عرگکه مفصال در قر آن ذکر شده است آين قانون مندی و آداب اکه از ھم اين

 .وجود عرب نمائی مفھوم آن آيات را نمی فھمند

 عملکرد دزدان و او باشان اسالمی به ،پاولکری ھای او و دنباله روانش محمد، چۀناميگد زن،با خواندن آيات قرآنی

 .توان اين آداب را مشاھده نمود وضاحت می

ع اسالمی انوا ۀشکنجه ھا ھم ھم) کنند  يعنی کمتر تير باران می( در جمھوری اسالمی ايران شکنجه است و اعدام 

؟؟ و اين !!باشد  تجاوز به دختران باکره قبل از اعدام میمی خودش را دارد که از آنجمله يکی ھم فتوای رھبران اسال
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شوند و اين مورد  می) غرغره(باشد و بعد ھم بدون ثبوت جرم اعدام  نظير می  در ذات خود بینوع آداب شکنجه واقعاً 

وحشی قوانين ر انديشان و  اشخاصی است که ضد اين نوع آداب اسالمی و ھمچنان گ در مورد دادب اسالمی اکثراً 

 .ی دارندگاسالمی ايستاد

ر کسی در فکرش ھم صدمه رسانيدن به دولت خطور نمايد بايد گتنھا عمل ضد دولت جرم است بلکه ابستان که نه عر

 .اعدام شود

 دوم حساب ۀکه عجم و مسلمان درج اما در کشور ما که از توجه و تبليغات بيش از حد چوکره ھای استعمار با وجود ی

باشد و به ھمين تناسب آداب آدمکشی  ری و حساسيت ھا به مراتب بيشتر از دوران محمد میگ و اسالميسالمشوند ا می

 شود اسالمی ھم کمی شديد تر از عربستان و ايران طرح و عملی می

 ما آقای  عبدالرسول سياف جانی معروف و قاتل ھزاران ھموطن مظلوم ما در ۀ يکی از پرو فيسر ھای االزھر رفتمثالً 

فته با در نظر داشت آداب گ؟؟ اما ن!!خوب بکشيد !! را بکشيددشمنان : فت گدر تلويزيون کابل ) دشمنان(ره کشتار با

 کشتار اسالمی يا نه ؟؟

الرسول جان از دد که خوب کشتن يعنی چی ؟؟؟اين عبما بفمانه د و بشود که اين جمالت را تفسير کن حال يکی پيدا می

که انسانھا را با دندان ) سک کلبدين(يدا نموده مثل  زرداد مشھور به  درنده را پگرگت بس کشته و چپاول نموده خصل

  دينی و اسالمی به چنين درجه میفتند که او را جذبه و کشش گک  ھای ما میگکرد و دوستان و مال  پاره پاره می

 ؟؟!!سازد و قاتل درنده   دينی از شخص سک میۀيعنی جذب ساند ؟؟؟؟ر

ھان الدين ربانی که در کشتار کمتر از سياف نبود با خم چشمی و نام  مال بره فيسر االزھر رفته بوپری رگو آن دي

 به قتل ءسوسان استعمار مثل احمد شاه مسعود و شرکاطن ما را با دستياری خفاشان و جانرمک نرمک ھزاران ھمو

ر سبقت می   گسالمی مردم ما از ھمديار اری  و کشتای وجود داشته که در خونخوئرسانيدند و صد ھا ھمچو آدمک ھا

 دريغ نکرده و از ھر نوع وسيله ای غرض يگیجستند و ھر کدام از آنھا برای تثبيت نوع اسالم خود از ھيچ نوع فرو ما

 .نمودند  بی ناموسی و قتل استفاده ھای اسالمی می،ی مردم گچپاول زند ، رھزنی،دزدی

نيم به ھمان  اندازه  اين فضله خوران شيوخ عرب را ورق بزۀ جنايت کاران کار نامه ھای سياه وۀھر قدر تاريخچ

تباط می بينيم و ھيچ رھبر و نمودند به ار ی که در چوکات ساختار سياسی عمل میئروھک ھا و يا آنھاگعملکرد ھای 

 استعمار که منافع مادی تواند مجزا از دستور نامه ھای قرآنی و حديثی و ھم ساخت و بافت ھای با عالم دين اسالمی نمی

 .رددگ مطالعه ،کند مين میأشانرا ت

 بايد با شمشير تيز عملی بح اسالمی مخالفين است که اکثراً ن سر زدن و يا ذا اين طرح نامه کشتار مخالفۀيکی از جمل

مايش ردن زدن را به نگکه مھارت شمشير زن در   برای اين،بانی کمتر زجر بکشد که قریخاطره شود البته نه ب

 اديان ابراھيمی چه دردين يھود است و يا ۀ هللا مطرح شد،ذارند و هللا ازين نوع فعاالن قصاب خود خوشنود تر باشد گب

ان خالص او برای رسيدن به گباشد که بند  خونخوار و انسان کش می،ھم مسيحيت و يا ھم اسالم ھمان قدرت ظالم

 .سانندآنجا بره خواھند خود را ب ران میگدي با کشتار و چپاول ، ذھنيت ھای خودۀبھشت ساخت

 

 

 

 

 

 


