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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل
  ٢٠١۵ اگست ١٠

 ؟؟!!اختياری بودن دين 
  

 

 آن از ۀوسع در بسط و تگارنگک ھا با تالش ھای رنگ که اسالم در آن مستقر شده و مال یبامطالعه از شرايط جوامع

ون مواجه خواھيم شد که در گناگوی ر دقيق شويم با اسالم و مسلمانھاگدريغ نمی ورزند امانه ی بيشرگونه دھن پارگھيچ 

ری ھای خود را گوحشي فتار و اعمال خود را به ھمان قرآن و ھدايات هللا  نسبت داده و تمام جنايات وگمجموع  تمام 
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 .دھند زير ھمين نام شکل مقدس  می

 مو دراز و يا ، بيسواد و کم سواد،اسالم و احکام تطبيقی آن  توسط يک تعداد از چک چکی ھای ريش دار و بی ريش  

ماليا سو ،ماليزيا ،امريکا ،اروپا ،ھندوستان ،مصرافغانستان ،عراق ،اندونيزيا ، پاکستان، ايران،موی کوتاه در عربستان

 ر رواياتگخ و مفتی ھای ھمديت از شيورواي ،ک ھای آنھا ھم بهگو مال  باھم تفاوت ھای فاحش داشته ... و،ايتوپيا

ی ھمه را به قرآن و يا ھم حديثی از محمد و اصحاب نسبت بدھند تا شکل کامل حومختلفی دارند که سعی داشته  به ن

 دنبال رواياتی از درين نوشتار  موارد زياد وجود دارد اما،دست داشته باشنده دينی پيدا و امر قطعی در تطبيق آن ب

 .لو پاره نموده اندگمطراقی از فالن شيخ و فالن مفتی ی طکه با افسانه ھا مداحان اسالمی خود نمی رويم

فتار و فتوای يک شيخ کثيف  و خوشحالی رقاصان شان يعنی گتر از گرويم سراغ موضوع بزر درين نوشته کوتاه می

 . و ميل خود انسان از روی قر آنء و عدم قبولی دين به رضا قبولیۀتفسير مختصر از اسالم و مسلمين در بار

ِ، در قالب دو جمله، چنين ت در بخش نخست اين آي،باشد  البقرة میۀ از سور٢۵۶ تقرآن، آيدر  !   بسيار جالبتآييک 
ِال إكراه ف«: آمده است َ َ ْ ِ َن قد تبيِّ الدیَ َّ َ َن الرشد من الغيِ ْ َ َِ ُ ْ يابی از گمراھی روشن شده  يست؛ راهدر دين إکراه ن: ترجمه» یُّ

 .است

کند و باور مند   خوش باور و خوش قلب را مجذوب میۀواندن و يا شنيدن اين آيت در قدم اول ھر خواننده و يا شنوندخ

تواند خودش راھی برای خود انتخاب  در مشخص ساختن دين برای خودش اختيار دارد و می) او ( که  سازد به اين می

ر سازد يعنی ھيچ کسی به زور و اجبار گبودن و يا پيرو بودن از دين ديتواند او را مجبور به مسلمان  ی نمینمايد و کس

 .تواند دينی را بااليش تحميل نمايد نمی

و ) بدون ممالک اسالمی ( ی دارند گی زندکگھر کجای دنيا که در آسودی ما ھم که در ممالک غربی و يا در ک ھاگمال

که اسالم را دين   ھم بھره مند استند برای اينئیمطابق شرايط ھمان محيط زيست و از دريشی و نکتابه رسم زمانه و 

  از دموکراسی الھی را در قرآن نمودار سازند ھميشه متکی به اين آيت تبليغ مییعاری از خشونت جلوه دھند و شکل

شی ھا و جنايات محمد و يارانش را آنھا شمشير  ک ،ران قبوالندگبر ديتوان به زور و جبر دين اسالم را  دارند که نمی

 منکر ًفته و اصالگر در کشور ما نا ديده ًری ھای دنباله روانش  را در جھان مخصوصاگاسالم و بعدا چپاولدر ابتدای  

ست و بعضی از چشم  برادری و عدالت ا، برابری،اسالم دين صلحگويا دارند که   میئیشوند و چنان جلوه نما می

ان گباشنداز سر زدن صد ھا ھزار  ، چپاول ھستی مردم، لشکر کشی ھا، ھا گدارند که تمام جن عا میان آنھا ادسفيد

 چھار ،بومی در آسيا و بردن زنھا و دختران شان منحيث کنيز و فروش آنھا در بازار ھای مکه و مدينه توسط محمد 

ی اسالم جنک ھاشی عرب زير نام حر قبايل نيمه وگدير مکه و مدينه و گ ھای غارتاصحاب کرام و دزد ،يار با صفا

 لشکر ،ر ھزاران کيلو متر دور تر از محل خود شان به سر زمين ما تجاوزگاعی بوده است ؟ يعنی اعراب چپاولدف

 کشی و قتل عام کردند تا از خود و دين شان دفاع نمايند ؟؟؟؟؟؟؟

 محمد می ۀ آن تحقيق و تفکر کنيم فقط دريک جملۀمی در بارک ھا را قبول نکرده کگار مالفتگر خوشباورانه گحال ا

 يه بدھند ؟بياورند يا جزيا بايد اسالم : فته بود که گبينيم که  به مردم يمن 

 يعنی کسانی که ،است ) جزيه (  اجباری نبودن دين يک شرط می بينيم آنھم ۀاينجا در مقابل ھدايت صريح قرآن در بار

که جزيه بدھند ورنه مجبور استند که  توانند دين آزاد داشته باشند مشروط به اين کنند می میدر قلمرو اسالمی زندکی 

شود که بعد ھا  ر سبب میگت اما قدرت طلبی و ده ھا دليل دي قبول دين شرط  نيسۀدر آيت قرآن در بار ،مسلمان شوند

 . در قرآن زياد نمايندیرگآيات دييان اسالمی جوگو جنمحمد  

 از جمله دستور (خوانيم   جلد چھارم تاريخ طبری می١۴٠٩ ۀ ھمين موضوع اختياری بودن دين در صفحتباطبه ار

 ۀفتند و اقامگر مردم آنجا نيز آذان گ، اوئيدگ نماز ۀئيد و اقامگوھای ابوبکر اين بود که وقتی به جای فرود آمديد آذان 
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ر نابود کنيد و گشيد و به آتش سوزيد و به طريق ديمله کنيد و بکفتند به آنھا حگر نگيد و افتند از آنھا دست بر دارگنماز 

ر منکر زکات بودند بی گقبول دارند از آنھا بپذيريد و ار زکات را گ، افتند از آنھا  پرسش کنيدپذيرر دعوت اسالم را گا

 . روشن وواضح از اجباری نبودن دين اسالمۀاين ھم يک نمون ) و به آنھا حمله کنيد وگفتگ

 ھداشته شده و بيخبر از دانش میگر تسلط دين اسالم در جوامع عقب نی از مفتی ھا و شيوخ  که ھميشه خواستابعض

تباط اين آيت برای وابسته ھای خود ھداياتی  دارند که با تفصيالت اضافی شکل مدرن بودن اين آيت را باشند به ار

 بقره بسنده نموده و ۀ سور٢۵۶شريح قسمت اول آيت مغشوش نسازند و  رقاصان شان ھم طبق ھمين دستورات در حد ت

 .خود داری  می نمايند) تا الزم نشود ( ر متضاد آيت فوق گنمايند و از تفصيل بيشتر آيات دي ی الزم را میگلو پارگ

ان  بقره را بی اھميت  خوانده و زياد تر به اين آيت تکيه داشته وورد زبۀبعضی از مال ھای مشرق زمين آن آيت سور 

 شان است

 در جای ديگری بيان نموده که" ال اکراه فی الدين"ھمان خداوندی که فرموده 

َومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وھو فی اآلخرة من الخاسرين{ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ َ َُ ُ ُْ ْ َ َ ً ِ َ ْ ْ ِْ ِ جويد، ] ديگر[و ھر کس جز اسالم، دينی ( }َ

 )٨۵آل عمران، )(،ر آخرت از زيانکاران استھرگز از وی پذيرفته نشود، و وی د

 هللا ئیوگزنند چون  در اين آيت زور    ما در غرب ازين آيت حرفی نمیۀ بستئیک ھای دريشی دار و نکتاگمال 

 بقره ارزش اخالقی  و انسانی خود را در مقابل ۀ سور٢۵۶ و  آيت،مشخص شده و دين قابل قبولش ھم نمايان شده است

 .دھد  میاين آيت از دست

 :استباشد چنين   بقره میۀ سور٢۵۶ که در مفھوم و حکم مغاير و خالف آيت ٢٩ التوبه آيت ۀسورو ھمچنان 

 حرام می  نه آنچه را خدا ورسولش حرام کرده  و با کسانی از اھل کتاب که نه به خدا ونه به روز قيامت ايمان دارند

 مانی که باذلت وخواری به دست خويش جزيه بدھند تا ز  بجنگيد نه دين حق را می پذيرند  و دانند

 .رفته استگ اھميت  و مفھومی ندارد چون هللا با اھل کتاب قھر نموده  و بر آنان خشم ً اصال٢۵۶اينجا آيت

 يند گو بقره چنين میۀ سور٢۵۶عدادی ازين شيخک ھا عصبانی شده و برای تشريح و استدالل بر آيت ت

ايمان به آن معنا نيست که ھر کس در عمل بتواند ھر منکری را انجام دھد و بگويد من آزادم ولی اين آزادی در عقيده و 

 بت شکنی ھا، جنگ ھا، نھی از منکرھا، تبعيدھا و حبس ،و کسی حق ندارد مرا از راھی که انتخاب کرده ام باز دارد

 در اينجا الزم ،ی جامعه يک فرد موذی باشدً آن است که اگر چه انسان قلبا اعتقادی ندارد ولی حق ندارد براۀھا نشان

و فرمان آن در اسالم نه برای تحميل دين بلکه برای رفع فتنه و فساد  جھاد  ديگری اشاره نمائيم که تشريعۀاست به نکت

َو لوال دفع هللا الناس بعضھم ببعض لفس«است  َ َ َ ََ َ َْ ِْ ْ ُ ُِ ّ ْ َ ْ ُدت األرضَ َ ِ  بعضی ديگر ۀو اگر خداوند، بعضی از مردم را به وسيل(...َ

 .دفع نمی کرد، زمين را فساد فرا می گرفت

 :يند گوھمچنان می

 شريفه تت که از يک طرف آيتنافی ندارد چون تصور تنافی چنين اس ئیجھاد ابتدا با تشريع» الکراه فی الدين «تآي 

 ئیمتعددی بر می خوريم که مربوط به جھاد ابتدا روايات و آيات می فرمايد اجباری در دين نيست و از طرف ديگر به

زيد گری را بر گر اسالم را قبول نکرد و دينی دگذاريد شخصی را اگيعنی ب (کنيد؟ است که با مشرکان و کافران جھاد 

  ؟،اين  يک نوع عدالت  اسالمی است)  اورا بکشيد

خود را موظف  پيامبران انسان ھا طرح کرده است و تکامل و آزادی و سعادت  برایئیخداوند دستورھا و برنامه ھا

 حال اگر فرد يا جمعيتی ابالغ اين فرمان ھا را مزاحم منافع پست خود ،ساخته که اين دستورھا را به مردم ابالغ کنند

موانعی ايجاد نمايند، آن ھا حق دارند نخست از طرق مسالمت آميز، و اگر ممکن نشد با  انبياء بينند، و بر سر راه دعوت

است که  حق مردم  و اين،توسل به زور اين موانع را از سر راه خود بردارند، و آزادی تبليغ را برای خود کسب کنند
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 حال اگر کسانی بخواھند آن ھا را از حق ،اشند قبول دعوت آزاد ببتوانند ندای مناديان راه حق را بشنوند و در

 طرفداران اين برنامه ھا، ،مشروعشان محروم سازند و اجازه ندھند صدای مناديان راه خدا به گوش جان آن ھا برسد

در اسالم » جھادھای ابتدائی«يله ای استفاده کنند و از اينجا ضرورت حق دارند برای فراھم ساختن اين آزادی از ھر وس

روشن می گردد پس جنگ با مشرکين به خاطر اين نيست که توحيد و دين را به آن ھا تحميل بکنيم؛ زيرا دين زور 

ابتدائی آن به است بلکه جنگ با مشرکين و کفار حتی در صورت »ال اکره فی الدين« شريفه تبردار نيست و اين مفاد آي

  است شرکخاطر رفع موانع تبليغ دين و ھم چنين ريشه کن کردن فساد و

ّو قاتلوھم حتی التکون فتنه و يکون الدين  فان انتھوا فالعدوان اال علی «: ، بقره١٩٣ تبا آي» ال اکراه فی الدين  «تآي

ّباقی نماند و دين مخصوص خدا گردد، پس اگر دست برداشتند تعدی جز بر  فتنه  تارا بکشيدو با آن ھا  (،»الظالمين

  ھمخوانی ندارد )ستمکاران روا نيست

 ،بد اخالقی ،ءفحشا ، نا امنی، ستانی ت  رشو، چپاول، حق تلفی،در کشور ھای به اصطالح اسالمی که ظلم و ستم

ً واضحا...  و، ممانعت پيشرفت علوم، سلب آزادی ،صب زمين و دارائی ھای مردمغ ،ناھانگ اعدام بي،بچه بازی ،قمار

 با ،وجود دارد که مطابق شريعت اسالمی) امر به معروف و نھی از منکر( انھای  دولتی ھم به نام گمشھود است ار

در (ت مفھوم اينس!!!! ارند د ر انديشان تحميل میگ به دمسالمت آميزدين مبين اسالم را !!! حبس و اعدام  ،سيلی ،شالق

ک ھا و تبليغات مدرن با لبخند وجود دارد و گالبته در غرب ازين  دفاتر خبری نيست فقط مال ) قبول دين اکراه نيست

دارد  تا ھمه مسلمان شوند و باشند و ھر چه مال و شيخ و  امر به معروف به زور دين اسالم را بر مردم تحميل می. بس

 .نجام دھندفت ھمان را اگچلی 

 : بقرهۀديم به ھمان آيت سورگربر 

ی که رھبران دينی و نماينده ھای هللا ھنوز ھم قدرت دارند و يا ئمبصرين و شمشير زنان اسالمی در شرق و کشور ھا

 تنھا دينی که:يند  گو اتفاق می افتد در شرح اين آيت چنين میًيان سر می برند در صورت لزوم که ندرتاگوھم هللا اکبر 

من بايد اعتقاد قلبی به اين دين داشته باشد و اين ايمان از راه اکراه ؤمورد پذيرش خداوند بوده ھمين اسالم است که م

 وجود آيد؟؟؟؟ه نبايد ب

راه :  به اسالم ايمان دارد در قبولی دينش اکراه نيست و می پردازند به تحليل بخش دوم آيت که ًيعنی مسلمانی که قلبا

ی روشن شده است؟ يعنی مسلمانی که با قلبش ايمان آورده در قبول اسالم آزاد است و اکراھی نيست ؟؟؟؟ مراھگيابی از 

 يعنی آزاد است که ھمين اسالم را بپذيرد و يا ھم بايد بپذيرد ؟؟

 اسالم را کنند، خودشوادار زور و اکراه به که افراد ديگر او را  البته بايد تذکر داده شود که ھر فردی بايد بدون اين

ان گومال و چلی و ريش دار ھا که نمايند ،قبول کند که اگر نکند خداوند کيفر تصميم نا درست   و نا حق او را خواھد داد

دانند بايد او را در ھمين دنيا مسلمان سازند و عقوبت آخرتش را  به هللا  هللا  و مجری تطبيق کيفر هللا  خود را می

 .ذارندگب

 اطاعت از ھدايت ھمين آيات برای يافتن ۀ آنھا دنباله روان عجمی به بھانۀحمانسالمی و کشتار بيردوام فتو حات ابا 

ی برای پيشبرد جنايات وچپاول آنھا نموده و گامتيازات بيشتر خود را راه صاف کن مھاجمين وحشی ساخته و کمک بزر

در شرايط مختلف قيد و بند ھای  اسالمی ھم  باداران و ھمين غالمک ھا برای پيشبرد و آسانی کار شان ،می نمايند

 :حه چنين بوده است در يک کشور مفتو قانونمندی ھای اسالمیًمطرح ساخته اند مثال

توان يکی از  يرند میگانان در قلمرو کشور اسالمی قرار روھی از غير مسلمگھا يا معاھدات سازش؟؟ گر به اثر جنگا

 :نمود ءتباط با آنان اجرااعمال ذيل را در ار

 ذف نمودحيتی گ ۀذرانيده و از صحنگآنان را در صورت عدم پذيرش دين اسالم از دم تيغ 
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  سر زمين ھای غير اسالمی کردۀآنھا را مجبور به مھاجرت از وطن خود نموده و آوار

 آنھا را وادار به پذيرش دين اسالم نمود

 المی جزيه بپردازندلت  اسه بر دين خود باقی مانده و به دوذاشت کگآنھا را آزاد 

 بھتر  ایآيا شما شيوه :نويسند که  اين ديده درا ھای بی خرد با چشم سفيدی مختص خود شان در پايان اين طرح ھا می

رفته و ھم با پر داخت ماليات متناسب پشتيبانی حکومت اسالمی گازين روش که ھم آزادی اين دسته از افراد را در نظر 

 د داشت در نظر داريد ؟؟؟؟؟؟؟را از آنھا به دنبال خواھ

 سد ؟ اين شيخ خودش عالمانه می پرًبعدا  

ممکن است پرسش ديگری پديدار شود که چرا پيامبر اسالم  اقدام به جنگ و تصرف مناطق ديگر می نمود تا بعد از  

 ن نمی پسندند شوند که خودشائیآن، غير مسلمانانی در قلمرو حکومت اسالمی قرار گرفته و مجبور به انتخاب ھا

 " دانم صلح را تا زمانى که موجب سستى پايه ھاى دين نگردد، مفيدتر از جنگ و خونريزى مى: "و يد گپيامبر می 

 چه دليل خوبی برای قبولی دين اسالم ؟؟؟؟؟؟؟؟

نند اين يری کجی ھا و خرابی ھای دين شان سعی و تالش ھای زيادی  نموده اند تا بتواگماله کشان اسالمی برای نقص  

 اما در شرق با ھمان ،دين وحشت و بربريت را در غرب شکل انسانی داده و درين اواخرلباس مدرن به تن آن نمايند  

      . ادامه دارد و از صلح و برادری و ھم نوعی خبری نيست، سال پيش خود١۴٠٠وحشت ابتدائی 

ر و عجم ھای وجدان فروخته در گو بار و چپاول رھروان بی بند ، ياران منفعت طلب،دزد ھای شريک ،مولدين اسالم

ً قتل و جنايت انجام دھند و بعدا ،چپاول  اسالم سعی بر اين داشته اند که  به زور شمشير ۀ سال١۴٠٠طول تاريخ 

که اسالم   انسانھا در مشخص نمودن دين شان آزاد استند ؟ يعنی اينۀمانه ادعا دارند که اسالم دين صلح است و ھمبيشر

ديده است ؟ اين يک ديده درائی گرشده ؟ ھيچ قتل و جنايتی را ھم مرتکب نھيچ جای دنيا به زور شمشير داخل ندر 

 خاص مخصوص ھمين ريش دارن و شيخک ھا است

 مسلط ، ثروت ھای بيشمار کشور ھای مفتوحه در زمان لشکر کشی ھای شان،را دارند خوب اينھا منافع خود شان

ليونھا دالر پول مردم خوش باور به نام يی آنھا در ممالک دور از تمدن و سرازير شدن م کثيف و بدوگساختن فرھن

اين ...  و ، لوحه ھا وقاب ھا پر از کلمات عربی ، ساعت عربی،جای نماز ، قر بانی، تسبيح، خريد آب زمزم،ھای حج

 غربی زمينه ساز ۀو رقاص خانريزد و مصارف عياشی آنھا را در قمار خانه  ھمه پول در دامن ھمين شيخک ھا می

 .شود می

 يعنی مسلمان شده ھای درجه ،چی ؟؟ اينھا که عرب نيستند ؟ اينھا عجم استند !! ک ھای وطنی خود ما گاما اين مال 

 تعداد زيادی ازينھا به ھمين ھم خوش ،د به جز نوکری و غالمی ن اينھا ھيچ توع امتيازی در جوامع عربی ندار،دوم 

 که خود را بيشتر به عرب مھاجم نزديکتر جلوه دھند  خود را به لباس عربی مزين می اھی ھم به خاطر اينگاھ گ،استند

 ،ابوبکر ، سليمان و محمد ، نوح ، يوسف و داوود،قا اسح،  از ابراھيم،کنند  از مساجد مکه و مدينه صحبت می،سازند 

خوابيدند و چند  دانند در کجا می دارند حتی می  صحبت میبا چشمان اشک آلود... قطيبه  و  ،خالد ،عمر ، علی ،عثمان

خواھند بدانند به صد ھا ھزار کنيز در بازار برده  ز به ياد ندارند و يا نمیگ ھر خفته ھان داشتند اما  اين بی وجدانز

ما تجاوز  عزت و ناموس ، ھمين اعراب وحشی به شرف،فروشان مکه و مدينه از ھمين سر زمين ما برد ه شده بودند 

نان رفته آدارند تا در سر قبر ھای  نمودند اما ھمين رقاص ھای شيوخ به نام ھای مال و عالم اسالمی مردم راتشويق می

ی که ئ آنھا، و اجداد ماء قاتلين آبا،واھند از آن مرده ھای جنايت پيشهو شفای مريضی و مشکالت خود را از آنان بخ

  و به جای رسيده ساخته  و مردم ما را خرافاتی تر می، ولی، شيخ،ه تاراج بردندشرف و ناموس ما را به باد داده و ب

 دانند که  خود را عالم دين میی ؟؟ اينھا يعنی مال ھا و آنان!!اين ھا دالل ھای ناموس فروش برای عرب ھا !!! سازند
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ای شرف و عزت شان استند ھمه را به مال کننده ھي دخترھا و پا، خواھر ھا،فراموش نموده اند که آنھا قاتلين مادر ھا

 به امر و ،کنند دارند امروز از آنھا روايت می يافت میخاطر چند پولی و دستمزدی که دره فراموشی سپرده اند فقط ب

 و در ر ھم ھيچ کاری  خشنی از دست شان ساخته نبودگزنند و ا ردن میگ ،ھدايت آنھا به نام دين اسالم می کشند 

خاطر ه دھند که شرف باخته ای بيش نيستند و غالم عرب امروز ب فته و نشان میگبی  داشتند عرآرامش غرب زندکی

 .شمشير ديروزی

چپاول و ھر کاری  ، جنايت، سر زدن ، دين آدمکشی و جھالت است ،دين اسالم دين فريب است  !ھموطن فريب مخور 

 .عی و جايز استاينان شری استعماری باشد به زعم به نفع اعراب و زور مندان و دولت ھا

 ؟؟؟؟؟؟!!!! در اين دين حرام است چه رسد به حق انتخاب دين ، حق آزادی، حق تحصيل و تعليم ،رگ حق  کار ،حق زن

 آڼ باشد ۀکه خودش سازندای ر در ھيچ جامعه ای به جز جامعه گ زحمتکش و کارۀ طبق،مطمئن باشيد انسان مظلوم 

 دھد يان نه مال نه عالم دين و نه ھيج کسی به او ھيچ نوع حقی نمیگونه زور  ، نه دولت ، نه دين ،حقی ندارد

 

 


