
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  .آزاد ل

 ٢٠١٣ جنوری ٢٠

  جھاد و غنيمت در اديان ابراھيمی

  بخش سوم

   

  :عرض پوزش

ايتان می نگارم، لذا به عالوۀ آن که از شما به ھموطنان نھايت عزيز، اين بخش مقاله را ھمين اکنون از بستر بيماری بر

خاطر کمبود ھای احتمالی آن معذرت می خواھم از ويراستاران پورتال نيز توقع دارم تا به مانند ھميشه زحمت اصالح 

  .منت گذارندباز ھم مطالبم را به دوش گرفته، در آماده سازی آن جھت استفادۀ ھموطنان عزيزم بر من 

را چندی صبر نکردم تا خود به محض خروج از بيمارستان و بدون فوت وقت به چنين کاری دست زدم و اما اين که چ

به اين دليل است که چندی قبل فرد و يا افرادی ايميلی به آدرس پورتال فرستاده و در آن صرف با نوشتن يک جملۀ 

ارسال چنان ايميلی آنھم در شرايطی که . ندازند تا متصديان پورتال را به تشويش بيندخواسته بود" آزاد مردار شد"کوتاه 

من در بستر بيماری در بيمارستان افتاده بودم، و نمی توانستم به کمپيوتر و انترنيت دسترسی داشته باشم، از آن جائی که 

ده باعث تشويش و پريشانی آنھا گرديده، کوشيده بودند تا با استفا متصديان پورتال از بستری شدنم اطالع داشتند

ازامکانات متعدد جويای احوال من بگردند، که خوشبختانه فردای آن روز توانستم با ايشان تماس گرفته خاطر آنھا را 

  .نسبت به حيات خود آسوده بسازم

اينک که اندکی نسبت به روز ھای قبل احساس بھتری دارم، با درنظرداشت آن که چه بسا دشمنانم که ھيچ کسی به غير 

 و مردم مظلوم و فريب خوردۀ آن نيستند، متن چنان ايميلی را به جا ھای ديگری نيز فرستاده باشند، از دشمنان وطن

و آسوده ساختن خاطر دوستان از " و غنيمت در اديان ابراھيمیجھاد "تصميم گرفتم تا ضمن نوشتن قسمت سوم مطلب 

  .ادامۀ حياتم، نکات چند ديگری را نيز با شما در ميان بگذارم

ه کسانی به خود حق می دھند تا با اطالع و يا ھم بدون اطالع از وضع صحی من چنان خبری را رذيالنه عنوانی اين ک

  :پورتال بفرستند، از چند حالت بيرون نيست

يا آنھا آرزوی قلبی شان را که مرگ من است، جای واقعيت قرار داده با چنان خبری خواسته اند دل خود را شاد نمايند، 

ين باشد بايد به کوری چشم آنھا بيفزايم که تا ھنوز زنده ھستم و با عمليات موفقانۀ جديدی که بااليم انجام که اگر چن

گرفت، به گفتۀ داکتر ھا در صورتی که قضيه به ھمين شکل ادامه يابد برای ساليان متمادی ديگر با مرگ سروکار 

ه چنين دھن شيرين کردنھا به خوبی نشان می دھد که  از آن ھم گذشت- برای دشمنان حيف که خبر خوشی نبود-ندارم

گويا اين مسيری که آغاز يافته، " آزاد"دشمنانم چقدر احمق و کودن می باشند، زيرا آنھا فکر می نمايند که با مرگ 
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يان ديگر قطع خواھد شد، در اين جا ھم، آنھا کور خوانده اند و نمی دانند که ھمان طوری که من با مشاھدۀ جنايات اد

ابراھيمی در سراسر جھان به خصوص جنايات گستردۀ اسالم و اسالميست ھا در کشورھای اسالمی و باز ھم به 

صورت اخص در ايران و افغانستان، پا به عرصۀ وجود گذاشتم و با زير پا کردن تابو ھا، مسايلی را مطرح نمودم که 

 قرن نداشت، ادامۀ ھمين شرايط و اوضاع به صد ھا ١۴ی کسی جرأت طرح آنھا را الاقل در کشور محبوبم افغانستان ط

  .ديگر را توليد نموده و با اطمينان اين راه ديگر بدون راھپيما و رھرو نمی ماند" آزاد"و ھزاران 

آزاد " و "آزاد بودن"ويا اين که در دنيائی که سرمايه بر پايه ھای گلين جھل می خواھد اسارت را جاودانگی ببخشد، و 

 جرميست قابل مجازات مرگ، جنايتکاران پيرو اسالم و يا ساير اديان ابراھيمی، واقعاً تيغ کين از نيام کشيده، "زيستن

 –. سربريده و با دلخوشی زياد خبرش را برای پورتال فرستاده اند" آزاد بودن"کدام انسان بی گناھی را به اتھام 

کمترين مشکلی برايش به وجود " آزاد بودن" کدام بيگناھی به اتھام  اگر چنين باشد و متيقن شوم که-اميدوارم چنين نباشد

آمده است، به دشمنان خود و ملت شجاعم وعده می دھم که به محض برخاستن از بستر بيماری اولين کاری که خواھم 

د، گرفته و تا کرد، به کمک دوستان رد آن ايميل را که خوشبختانه فردای ھمان روز از طريق پورتال به دستم رسيده بو

  .و آزادی را به کيفر اعمال جنايتکارانۀ شان نرسانيده ام لحظه ای آرام نگيرم" آزادبودن"قاتالن 

لقب " شاه دو شمشيره"اين تروريست ھای دين زده بايد بدانند زمان آن که با دو دست گردن وطنداران ما را می زدند تا 

  .گيرند گذشته است

اعانه و انسانی گردانندگان پورتال مخصوصاً جش  از َمحبت ھای انسانی  و موضعگيری  بجا خواھد بود يک بار ديگر 

ھايم و حمايت بدون چون و چرا از من   من و نوشتهۀبه ارتباط  َمحبت ھای شان در بارو ساير دوستان  "موسوی"آقای 

 .اظھار سپاس بی پايان نمايم

  

 جھاد و غنيمت در اسالم

 اين دين  به نفع زور مندان ھمين ۀينفک  دين اسالم بوده  و يکی از علل رشد  و توسع الءجزنيمت گيری و چپاول  غ 

توان با نگاه  را دانستيم  حال می ما در مباجث قبلی علل اصلی آن. باشد مان میديگر مردتاراج اموال و دارائی ھا  

 ، و سالطين اسالمی مثل اموی ھاء امرا، چھار يار و يا خلفای راشدين،کرد ھای محمد پيامبر اسالم سطحی در عمل

  و روش و ی نموده و  دنباله گيری اين موضوع را در خالفت ھای اسالمیئنتيجه گيريھا امروز عباسی ھا خالصه تا

 خليفه و سلطانی از ،ين مبنا پی گيری نموده و ببينم آيا در طول تاريخ نفوذ اسالم کسی و يا کسانیھمکرد شان  بر عمل

 ورزيده اند ياخير ؟؟ آيا تھاجم شان شکل ءھای ديگر ابا  چپاولگری و غنيمت گيری  و کشتار مردم سر زمينين قانونا

اند تا مردم را به زور   ؟؟  آيا سعی داشتههمردم را به راه نيک سوق دھند يانانسانی ؟؟ و تيوريکی داشته و خواسته اند 

تھاجم ((( ستند يا خير ؟؟  ائی ھای شان بفراول اموال و داری خيالی بدون چپبه بھشت ھاشمشير خون آلود اسالم  

 توان باور کرد؟؟ نمی))) انسانی اسالمی 

شور و شوق غنيمت گيری در جنگ برای مسلمانان در طول تاريخ جھان گشائی اسالم در بين سر بازان متھاجم گاھی 

که چپاولگر مسلمان با    يعنی اين.گرديده است ھم از حد و اندازه بيرون رفته  و تبديل به احساسات حق طلبانه می

دانستند که تاريخ  ی کشته شدگان را حق مسلم و قانونی خود میئاطفال و دارا ، زنھا؛ھای ديگر کشتار مردم سر زمين

 :مثالً . اسالم پر است از ھمچو وحشيگری ھا 

  :خوانيم يحات پيرامون جنگ بدر میروايات اسالمی از تشردر 

 که غنايم را جمع آوری ئیھا آن.  اختالف کردند ،دست آورده بودنده  که بیبدر مسلمانان در تقسيم غنايمپس از پيکار 

دانستند و کسانيکه در پيکار شر کت کرده بودند و يا برای حراست پيغمبر  اطراف او را  را حق خود می کرده بودند آن
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ديدند  و نصيب  ين دو گروه تنھا خود را میاھر يک از . ت سھا  جنگ متعلق به آنکردند غنايم  تصور می،گر فته بودند

عالوه بعضی اشخاص ديگر بودند  که در پيکار حضور نداشتند ولی کار ھای ه ب. ديگران را فراموش کرده بودند 

 مانده  عذر موجه و به اجازه پيغمبر در مدينهۀواسطه يکی دو تن از مسلمانان نيز ب. را انجام داده بودند مربوط به آن

 اول تباالخره برای رفع اختالف  به پيغمبر مراجعه کردند و محمد ھم  آي. بودند که حقا در غنايم جنگ سھيم بودند

خدا ز ست ا غنايم متعلق به خدا و پيغمبر اوبگو. سندپر  غنايم میۀ از تو در بار:برای آنھا خواندرا ) غنايم( انفال ۀسور

 . باشيد  و اگر ايمان داريد فرمانبردار خدا و رسولبترسيد و ميان خود را اصالح کنيد

: خوانيم   مھاجمين اسالم قرار داشت چنين میۀ روز در محاصر٢۵نگی با بنی قريظه که مردمان قر يه جغنايم  ۀدر بار

بدو وقتی سعد را آوردند  . ذاشتگن سر نوشت مردم اين قريه را به سعد بن معاذ يمحمد کار تقسيم غنايم جنگی و تعي

فت که تعھد گرسعد از دو طرف . ھا حکم کنی   آنۀپيغمبر کار يھودان را بتو وا گذاشته  که در  بار! گفتند ای اباعمرو 

و  مردان شان کشته شوند کنم که حکم می: سعد گفت . و ھر دو طرف بدين کار رضايت دادند  به حکم او تسليم شوند

  :پيغمبر وقتی حکم را شنيد گفت . زندان شان اسير گردنداموال شان تقسيم شود و زنان و فر

پس از آن چند گودال حفر کردند و تمام يھوديان را که شمار شان قريب   . ھا حکم کردی  آنۀ حکم خدا در  بار مطابق

ان پيامبر اموال يھوديان  بنی قريظه را بعد از وضع خمس مي.  و در گودال ھا ريختند  گردن زدندھفتصد تن بود

  :خوانيم ھمچنان می) ١۴١ ص١تاريخ سياسی اسالم  ج ( مسلمانان تقسيم کرد

بی ضرار سر جنگ با مسلمانان را دارند پيامبر به ا به پيغمبر خبر رسيد که مردم بنی مصطلق به پيشوائی حارث بن 

) !!؟؟چه شھامتی (ند  را اسير کرد و مسلمانان گروھی از زنان شانھا رفت و مردم بنی مصطلق فراری شدند  طرف آن

ارث پيشوای حجوريه دختر اسالم حضرت محمد    پيامبرای اين جنگ فتند و در نتيجه گر به غنيمترا و شتران شان

 .فت زيبا ھم بود نصيب شد و غنيمت گرخيلی  که مردم قريه بنی مصطلق را

روف کسرا بود که البته شرح اين ی که نصيب اعراب وحشی شده بود  يکی ھم فرش معئبعد از فتح مداين غنيمت ھا

 .يه قبالً تحرير يافته استبحث اسالم و جزداستان و ماجرا ھای مثل آن در 

 تمام ملکيت و دارائی ھای ؛  وادی بکه، اسپانيا، اندلس، بالد سند،لنھرءاحات و آدمکشی ھای اسالم در ماورادر فتو

فت و نامش را  گرده بودند به سلحشوران وحشی عرب تعلقکه يک تعداد از آنھا اسالم  ھم آور افراد آن با وجودی

ی شان منحيث کنيزکان در بازار شده و زنھاھا برده و اسير    بومی آن سر زمينۀليونھا باشنديم. غنيمت جنگی گذاشتند

ران ار  و حکمدار به سردھا منحيث تحفه از يک سر اترين آنزيب. ی فروش  برده شدندمدينه و بغداد برا، ھای بصره

 .گشت دست میه ديگر دست ب

ی مردمان  سر زمينھای ديگر ھمچنان ئھای چپاول دارا پايهفت و بنياد اقتصادی اش بر که اسالم قوت گر ينابعد از 

 می پرداختند  به اجبارشدند و فقط ساالنه يک مقدار پول را به فاتحين اسالمی   که مسلمان نمییجزيه گيری از مردم

جا ه  مرکزی خلفای اسالمی جا بۀی ھای چپاول شده به بيت المال يا خزانئين پول  و دارااار از يک مقد،استوار گشت

رمسراھای شاھانه  و در باريان   را بنمايد چون حی حد و حصر  خليفه و مخارج گزاف شد تا بتواند کفاف مخارج ب می

 ، دلقک ھا،رقاصه ه، شرو بات م،مصارف حرمسرای اسالميون و سالطين شان شامل مصارف گزاف آشپز خانه

 بود....  ايجاد محافل خوشگذرانی وو،اشراف و اعيان،  مداحان، جادو گران،شاعران در باری

مصرف از پول بيت المال در شرايط مختلف تاريخی سلطنتی اسالمی به تناسب عوايد دولت اسالمی از چپاول مال 

 .کند ھای ديگر  فرق می ديگران و غصب سر زمين

يان محمد  معاش و در آمد  زير نام اسالم  سپاھيان و جنگجو فتوحات و آدمکشی ھايش، در زمان حيات پيامبرمثالً 

داخته ميشد ھر کدام شان سھم خود را از غنيمت ھای جنگی و خراج تحميل شده شان پر ی نداشتند که ماھانه برایمشخص
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 داشتند يافت میير مسليمين درغبر 

 ،ی ھای ديگرانئ سپاه و يغما گران زندگی و داراۀنمود تا به ھم  خود ساخته و سعی میۀپيشبکر ھم ھمين روش را ابو 

او سھم سپاه را به تناسب تقدم در  اسالم توزيع و کم . سھم مساوی بدھد اما در زمان عمرھدايات و تو زيعات فرق نمود

ايشه که ن نمود به جز عيھم تعيه ھزار درعموی وی عباس  ساالنه د نمود و ھمچنان برای ھمسران محمد و و زياد می

رھم برای کسانی که  د۵٠٠٠زندان علی ای جنگاوران بدر و حسن و حسين فربر. ھم بودمقرری وی دوازده ھزار در

ن و ازندان مھاجررای عبدهللا بن عمر و بعضی از فرھم ب در۴٠٠٠در اسالم تقدم داشتند اما در جنگ بدر حاضر نبودند 

 در ھم و برای مردم ديگر ٨٠٠ھم برای مکيان  در٢٠٠٠زندان مھا جران و انصار  فرم برای ديگرھ در٣٠٠٠انصار 

ن سپاه ا امير، درھم۶٠٠ و ۴٠٠ -٣٠٠ – ٢٠٠ برای زنان مھاجران و انصار به تفاوت ، درھم۴٠٠تا  ٣٠٠مبالغی از 

زندان جدا از مقرری و معاش زنان و فرداشتند و اين  يافت می درھم در٩٠٠ تا ٨٠٠ -٧٠٠به تناسبی کاری که د اشتند 

ف بايد از تاراج زندگی فتند  و اين ھمه مصارگر يب زمين میه مقداری گندم معادل محصول دو جر به عالو.شان بود

 .گرديد ھای ديگر با کشتار و چپاول انسانھای بومی آن مناطق تھيه می زمينمردمان سر

محتاج شد بھا فت طمع بستند و معاويه به کمک عر وقتی بنی اميه در خال:به روزگار خالفت مقرری سپاه بدينقرار بود 

 ليون درھم خرچ میيين راه شصت ماسيد  بيفزود  و ھر سال درر شان به شصت ھزار  میمقرری سپاه را که شمار 

 .را کاستند  آنۀد اما وقتی خالفت به آنھا رسيد و بنای ملک شان استوار شد يک نيمکر

م مظلوم و بی پناه مردمان غير عرب و فشار ھای تحميل شده بر آنھا  فعالً منصرف ا بر مرد مالياتھۀاز صحبت در بار

 صحبت ، جزيه و ماليات ھای  وضع شده از طرف زور مندان عرب و اسالم بر ملل غير مسلمانۀو در  آينده در  بار

 .  خواھيم نمود

 .د بودنھا نخواھ  سياف و خليلی  و امثالھم ھم آخرين آن،شته اين چپاولھا از زمان محمد تا امروز ادامه داۀسلسل

 نمايم   اين مبحث را عجالتا ختم  می،با ياد آوری از دو سلطان و مھاجم  تاراج زندگی  مردم

حم و آدمکش سلطانی بود از غالم زادگان ترک اسمش يمين الدوله ابوالقاسم سلطان محمود ين چپاولگران  بيرايکی از

نام اسالم چپاول ھا و تاراج ھای بی ه  بچه باز و خونخواری بود  که ب، مردم آزاری  او شخص. سبکتگينغزنوی پسر

 .حصر خود را شکل مقدس تر بخشيد

يت معابد و بتکده ھای آنھا از طال و جواھرات بود که مردم برای خدايان خود زمين ھند غنی و آباد بود که اکثرسر  

حمله  و  دين اسالمگسترش سلطان محمود را برای فتح ھندوستان  بر انگيخته بود نه ۀالقھديه می آوردند و اين خود ع

 محمود به ھند شمالی حمله ٣٩٢ در سال .فتد اسالمی که به ھندوستان صورت گرھای اين شرور تاريخ زير نام جھا

نفر شمار اسيران جنگ نيم مليون . فت و را آزاد کرد و غنايم فراوان گرفتن مال اود و جيپال را اسير  و بعد از گرنم

 .فتر ھند شمالی نمود لقب غازی را گرو در ھمين کشتاری که محمود د بود

 و قصبات ھندوستان شروع و تا قدرت داشت ء ملتان  و شھر بھاتيه حمالت شديدی را به قرا،محمود بعد از اشغال ويھند

عد از  سيحون و چيلوم گذشت و ھمه را تابع خود ساخت و سال ب. دست آورده چور و چپاول نموده و غنايم فراوانی ب

 مثقال ۶٩٠٠٠٠ پنج بت که از زر سرخ جواھر نشان بود و يب گلجند و تخرۀمحمود با گشودن قلع. کشمير را فتج نمود

 .را تصاحب نمود بت نقره در آنجا بود ھمه ٢٠٠طال و 

 بتخانه داشت کرد قلعه ھا را شکستانده و ١٠٠٠٠عه و ين ھمه غنيمت گيری آھنگ شھرکنوج که ھفت قلاو او بعد از 

. ای بود که ھر يک را کمتر از ده درھم فروختند ين جنگ تعداد اسيران جنگی به اندازهاھا را خراب ساخت و در بت

 آخرين محمود به سر زمين ۀه حملچويرانی سومنات  گر پيکار و چپاولگری ھای سلطان محمود ادامه داشت  و فتح و

 .دست آورده بوده نمود چون خون بيحد ريخته بود و غنايم جنگی زياد ب  نبود اما از فتح آن افتخار میھند
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 جواھرات و زيورات از طرف مردم به ،ھای بزرگ مردم ھند بود ساالنه به مقدار زيادی طال منات که از بتبت سو

 زيورات و جواھرات موجود در آن منطقه  ،ام طالين جنگ اضافه از ده ھزار نفر کشته شد و تماشد و در آنجا آورده می

 . به سلطان محمود منحيث غنيمت جنگی تعلق گر فت

ی که گرفت و حرمسرای بزرگی به ئھمين جناب سلطان محمود با اين ھمه فتوحات و کشتاری که نمود و غنيمت ھا

کی از غالمان خود که اياز نام داشت عظمت حرمسراھای پيشوايان اسالم و خلفای اموی و عباسی داشت  اضافه تر با ي

 ؟!! زن داخل حرمسرا٣٠٠کرد تا رسيدن به  مجامعت می

ھای ديگر ھميشه زياد بوده  خاطر دسترسی بر  منابع طبيعی سر زمينه چون حرص سالطين برای امتداد قلمرو شان ب

وستان، تاراج منابع آن و کشتن مردم وی درس حمله به ھندباشد   از آن جمله شاھان يکی ھم احمد شاه ابدالی میکهاست 

.  بار به ھندوستان لشکر کشی و حمله نمود١٢در طول سلطنت خود آن را در رکاب نادر افشار به خوبی فراگرفته بود 

لشکر کشی ھائی که ھيچ يک از آنھا نه متضمن منافع مردم افغانستان بود ونه ھم از توده ھای ميليونی ھندوستان، بلکه 

  .رار تاريخ جنايات سلطان محمود را تداعی می نمودبه نحوی تک

 پايان

 

 

 

 


