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  .آزاد ل

 ٢٠١١ سپتمبر ١۵

  

 فرھنگ  خشو نت در اسالم
 ۀ و ادامغرض حفظ منافع به  جامعه وه ھا و يا قدرت ھای مسلطر تو سط گانسان کشی و قتل آدم ھای ديگر انديش

و اشکال گوناگون مقطع تاريخی به انواع انھا رواج داشته و در ھر تسلط شان از زمانه ھای خيلی قديم در بين انس

خود گرفته و ه  اين کشتار ھا در اديان ابراھيمی مخصوصا اسالم شکل قانون آسمانی را ب.عملی گرديده است

دھد  خدای اسالم از بوی خون لذت برده و کشتار   نشان میهکين مورد صادر شده است اھمچنان اوامر و دساتير در

تا اکنون اين   و جه احسن دو ست دارد و به ھمين ملحوظ از صدر اسالمه ابنای بشر را تو سط يکديگر شان ب

 تا باشد روزی ،ريزند نام هللا اکبر و محمد خونھا ريخته و ھنوز ھم میه يان داشته و اسالم گرايان بوسه جررپ

  . رضايت خاطر شان فراھم آورده شودعالمين از  خون بشر فرو کش نموده والی رب تشنگ

ين اخون ريزی گذاشته شد و دوام پيدا نمود و دره نام اسالم که پايه و اساس آن  به  از ھمان ابتدای بروز دينی ب

  که مسلمانان یديگر ممالک افغانستان و ، پاکستان، نيپال،ن توسط  مسلمانان  درعراقا سر بريدن مخالفاواخر با

 مانندی ئھای  زير رھبری آدم نما ھا دست داشته و دارند و   ھم  گروهه حم قدرت  سياسی را بخونخوار و بير

حقوق  حقانی و ده ھا جانی و آدمکش ديگر خواسته اند از ،ليلی  و آخوند مال محمد عمرخ ، گلبدين، ربانی،سياف

ه و وھموطنان گرانماي.  شوند شکل صعودی و تکاملی خود را پيموده استت و آدمکشی ھا بھره مند خاص جناي

خود شاھد بوده و ھستيم که آنھا اين اعمال را با افتخار  بودند و ھستند شم ھاخوش باور ما که قربانی اين خ

ته وآنقدر  گذاشی ديگر هللا اکبر تيغ را بر گلوی انسانوخوشنودی انجام و با خواندن چند آيتی از قرآن و گفتن

 اين وحشی ھای خونخوار که مثل جانوران سر انسانھا را از بدن شان جدا می. رددميکشانند تا سر از بدن جدا گ

به وحشيانه ترين وجه انجام داده و اين کار را ن و ھدايات آن غرض خوشنودی خدای اسالم آنمايند به استدالل قر

  .اسالمی خود را ادا مينمايندمکلفيت 

ن ھم آئيد خدا و قرأنسانھا مورد ت سر بريدن  اشونت ھا و اعمال  يعنیخ سشی به ميان می آيد که آيا اين کنون پرا 

 برابری و برادری  باشد و چنين اعمالی را ،است يا اينکه اسالم اصلی که  دين مبين ھم ميگو يندش ميتواند دين

  کند ؟؟؟؟ تجويز نمی

 يھودی ضعيفدم شروع و بر مر) از مدينه(بات شمشير محمد  با ضر عرض شود که دين اسالمطور خالصه بايده ب
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دادن و کوچ محمد قبل از فرار . ھای خونين و متعدد شده است ب جنگدين اسالم سب. نشين آن ديار تحميل شد

ادر نمودند ص  ضد دين محمد تبليغ میهکه برا ی ئھا وآنھا ھبران آننه  فرمان قتل ربستان بيرحمااجباری يھوديان عر

 از مسلمانان مخصوصا ھموطنان شريف ما  که قرآن را یيت عظيمراکث.   و تعداد زيادی از آنھا را سر زدنمود 

فقط در متن عربی ديده و بدون اينکه مفھوم نوشته ھای آن را به زبان مادری خود بفھمند به آن ايمان داشته و بعضا 

 دارند چنين احکامی را جايز دانسته باشد و  اين يک ء به آن اتکان باور ھا وآ بهھم شايد تصور نکنند دينی که آنھا 

  .روند تعداد جانوران  اسالمی است که با استفاده از نام اسالم در تطبيق آن ھمه وحشی گری به پيش می

 ورزند   قرآن  به چنين اعمال شنيع مبادرت میتبعيت از نه ھموطن چنين نيست  اين اسالم ناب محمدی است که به 

يوی اين جانوران اسالم را که ممثل  اسالم اصلی ھستند و هللا ھا ويد يد با رفتن در يو تيوب دهتوان طنان میوشما ھمو

برند مشاھده نمائيد تا اصليت دين  خواندن چند آيت خشمی قرآن سر انسان ديگری را با کارد میبا اکبر گويان و 

جامعۀ  ين منفعت ھای دينی سھيم ھستند و ھميشه در جامعه ای مثل که دری اسالم را بدانيد ؟؟ تاجران دينی و آنان

 در ،دانند خود میه  خاص خدا معرفی نموده و اجرا ی اوامر خداوندی را ھم مختص بۀ خود را نمايندافغانستان

ند تا کن دانند و تبليغ می دھند و اسالم را از ھمه زشتی ھا بری می ظاھر امر ھر چيز خوب را به اسالم نسبت می

بح اسالمی ذشکل ه  قرآن  به کشتن و قتل و قتال بۀ آنوقت به استناد آيات جنايت کاران؛اينکه منافع شان در خطر افتد

آن تا ديده شود  زيم به تشريح يکی دو آيتی از قردا برای رو شن شدن موضوع می پر.دازندان می پرهللا اکبر گوي

استناد ) گلو بريدن(ری روی چه بر اين ھمه خشونت وحالل نمودن مسلمانان و تطبيق کنندگان دين مبين و براب

   .دارند

ستاد که من با شما  فرشتگان وحیچنين بود که پر وردگارت به فر(تر جمه : خوانيم   می١٢ انفال آيت ۀدر سور

 باالتر از گردنھا  اند  ثابت قدم بداريد که به زودی در دل کافران ھراس می افگنيم پس ھستم کسانی را که ايمان آورده

دستور داده ) از سوی هللا(به من (ھمچنان حديثی معتبر است که ) يعنی بر سر شان بزنيد و انگشتان شانرا قطع کنيد

نماز بخوانند و ) مانند ما( اوست و ۀشده با مردم بجنگم تا گواھی دھند که غير از هللا خدائی نيست و محمد فرستاد

 اسالم و ھا از جانب من محترم است مگر به حق  اين را انجام دادند خون و مال آنداخت کنند پس اگرزکات را پر

که تمام  با در نظر داشت اين. ٢٧٨۶صحيح بخاری  کتاب الجھاد و السير حديث شماره ) ھا با هللا است حساب آن

ر با تقلب و فريبکاری لباس اديان خرافات بوده و اسالم بد تر از ھمه  با کاپی نمودن خرافات و خشونت از اديان ديگ

 حقوق انسان و بشر يت است و بايد سير خشونت اسالمی را ۀاخالق را پوشيده و درين چوکات بزرگترين نقض کنند

 .شوند تعقيب نمود نام فاتحان اسالم ياد میه  تاريخی بیھا کرد محمد و پيروانش که در کتاب در عمل

توان به وضوح خشونت را مالحظه کرد که  دينه ماجرا آفرين بوده و میزندگی محمد و يارانش  بعد از اقامت در م 

دنباله ۀ که از اعمال خشونت بار و ظالمان   برای اين،پرداخته ام) دغزوات محم(ھا  زير عنوان  قبالً به شرح آن

  با خبر شويم بد که اسالم را قبول نداشتندیدگی مردمان بی پناه وبيگناھن و غارت و تاراج زروان دين مبين اسالم

 ٢۴٩در سال را  بزرگترين کشتار و بروز  خشم اعراب جاھل . تاريخمگر دقيق بهنخواھد بود  نظری اجمالی 

نام قيام زنج معروف است و اين ه  که بیبينيم که در سر کوب شورش بزرگ و خونين  ميالدی می٨٧٠خورشيدی 

در قيام سپار (ھزار نفر را کشتند ۵٠٠بازان خليفه سرم  در ھم شکست و  ٨٨۵ سال يعنی در سال ١۵ زقيام پس ا

  ھمچنان خشونت اسالم را در .)رده قيام کرده بودند و کشته شدند ھزار ب١٢٠ قلمرو امپراتوری رومتاکوس در 

  :رسد  و آزاد انديش  چگونه به قتل میمرد آزادهآن بينيم که  کشتن منصور حالج می

ی ئھا حالج در جوانی مسلمان شد و کتاب. به دنيا آمد)  م ٨۵٨(ورشيدی خ٢٣٧ حسين پسر منصور حالج در سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

خودش در يک فاميل زرتشتی متولد شده بود او که مسلمان بود و مدتی بودائی و بعد .  دين اسالم نوشتۀدر بار

 حسين به ۀعقيد)  ممن خدا ھست: (گفت دين را کنار گذاشت و حالج می مزدک ۀمسيحی و در اخير با پيروی از عقيد

ی از طرف جانی ئشيدی فتواخور ٢٨۶ و مبارزه با دگتاتوری خليفه باعث شد که باالخره در سال "انسان خدائی"

اين کاری است که در طول تاريخ . ھای اسالمی صادر شود که حالج دشمن دين اسالم است و کشتن او واجب است

 خورشيدی ٢٩٣ساله ستم گری اعراب و مسلمانھا در ھمه جوامع بشری عملی گرديده است باالخره در سال  ١۴٠٠

يان وعباسيان و  اموۀدر بار(ستادند  فر مقتدر عباسیۀ او را دستگير وبه در بار خليف،محفی گاه حالج کشف شد

 ٩٢٢ ھشت سال زندان در  سال زاپس ) ی خواھيم داشتئھا مظالم و عياشی ھای خلفای آنان  در آينده صحبت

  . محکوم کردندخدا به مرگۀ ميالدی حالج را به اتھام دشمنی با اسالم و بی احترامی به قرآن و دشمنی با خليف

ی حالج را رو.  مردم می گشتند روز اعدام مردم زيادی جمع شده بودند و سر بازان خليفه با لباس معمولی بين

  :بريدند حالج گفتبلندی بردند و يک دست او را 

يدن از آدمی که دستش بسته است آسان است بعد با دست ديگر خون خود را به صورتش ماليد و گفت چون  دست بر

سپس . ده استيم زرد شخواھم فکر کنيد که از ترس رو نمیرود پس رنگم زرد خواھد شد  خون زيادی از من می

دا کردند بعد غروب سرش را از تنش ج و دريدندانش را بر زب.دھايش را در آوردن چشم. يدند دست ديگرش را بر

 حالج و ھمفکرانش نشان ۀحشيان کشتار و. انداختند دجلهۀختاندند و خاکسترش را در رود خانھای جسدش را سو تکه

   و امروز پيروان اسالم و دنباله روانندھايش وحشت داشت  اسالم و مسلمانان از او و انديشهۀ آنست که خليفۀدھند

جمله  ھای  بزرگ من ھای سياسی استعماری قدرت ھای شطرنج را در بازی شيخک ھای عرب که حيثيت مھره

که  با کشتن ) بايد بدانند(دانند  اند  و نمی روان شده) بدون اختيار (توحشھمان راه وحشت و  و به رنداعراب دا

و شورش ھای زياد برای آزادی مردم و زندگی بھتر حالج مردم نه تنھا آرام ننشستند بلکه تا سالھای بعد با قيام ھا 

 . دن را لرزاندۀھای سلطنت جباران اسالمی و خلفای خود کام پايه

ام به بعضی از  ھای قبلی يدن موجود است که من در نوشتهخشونت و قتل و سر بر زيادی در مورد  در  قرآن آيات

ر آمده است بد نخواھد بود  خشم و عضب اسالم به تحرير دی ھمينحال که  اين نوشته رو. ام  ھا اشاراتی داشته آن

دازم تا رو شنگر اين ادعا که دين اسالم ه شرح مختصر چند آيت ديگر ھم بپرشن شدن ذھن ھموطنانم بغرض رو

  .است باشددين خشونت و کشتار 

شتی شدت و  تا در شما در بکشيديک شمايندان آورده ايد اين کافرانی که نزدای کسانی که ايم (١٢٣ توبه آيتۀ سور

چون با کافران در جنگ رو برو  (۴ محمد آيت ۀورس) بند و بدانيد که خداوند با پرھيز گاران استخشونت را بيا

ھا را سخت فرو فگنديد اسير شان کنيد و سخت ببنديد آنکاه يا به منت آزاد کنيد يا  شديد گردن شان را بزنيد چون آن

گرفت ولی  خواست از آنان انتقام می به پايان آيد و اين است حکم خدا و اگر خدا میتا آنگاه که جنگ . به فديه 

 احزاب ۀسور) کند اند اعمال شانرا باطل نمی خواست تا شما را به يکديگر بيازمايد و آنان که در راه خدا کشته شده

حال بايد توجه نمود  که )  وندشته شاينان لعنت شدگانند ھر جا يافته شوند بايد دستگير گردند و به سختی ک (۶١آيت 

  ھایادعا ھای ديگر اين که مردم عر بستان و بعداً مردم سر زمين یخاطره ب اين ھمه وحشت و خشونت چرا؟؟

ير خواستند پيرو دين او شوند به اين ملحوظ محمد خشونت را پيشه ساخته و شمش  محمد را قبول نداشتند و نمیواھی

ھای قرآنی  راجع به کشتار ديگر انديشان برای خود مجوز قانونی آسمانی داد و بعداً  تدن آيرا انتخاب نمود و با آور

ھا  سو خت و با کشتن آن حال مردم میه و شايد ھم دلش ب) در ھای بھشت زير سايه شمشير ھاست(خودش ھم گفت 

 .ھا را به بھشت خيالی خودش رھنمائی کند خواست آن می
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 آن است و جز ۀھمه خير ھا در شمشير و ساي: دارد که رسول خدا فر مودند يت میامام  صادق از پدرانش روا

  . شمشير چيز ديگری مردم را اصالح نمی نمايد و شمشير کليد بھشت و جھنم است  

با در نظر داشت تأثير گذاری فرھنگ خشونت در تطبيق اسالم در جريان توسعه و  حاکم ساختن آن  بر جوامع 

دست سرداران فاتح اعراب انجام شده است ه بانی ھای انسانی را که بوان قر تانون الھی نمیبشری منحيث يک ق

ه است و تا ششم ميالدی پايه گذاری شدی و اعمال خشونت که درقرن ئکه اين زور گو ناديده گرفت مخصوصاً اين

ھمان ه  ما بۀھا در جامعبو نوکران شان غرض تأمين منافع عرامروز دوام داشته  به ھمکاری وابستگان سياسی 

فقط دو تفاوت اساسی و مھمی را درين . باشند گونه اعمال زور قرون ششم و ھفتم ميالدی قابليت تطبيق را دارا می

  :توان ديد راستا می

ھا و  ول کشتار مردم  ديگر سر زمينؤمندی عثمانی ھا اعراب خود را  مس تا ھنگام قدرت ء يکی اينکه در ابتدا

آن يک تعداد ازکردند اما بعد  خاطر رواج دادن اسالم حساب میه  و دارائی ھای مادی و معنوی شان بچپاول اموال

مردم موقع شناس و منفعت جو را به حيث نمايندگان واقعی خود در ممالک مختلف از جمله کشور ما نظر به 

ام اسالم به نفع نه ھا را ب  آن جنايت و آدمکشیۀن نمودند تا اين وظيفيھای غالم منشی آنان مشخص و تعي خصلت

قدر کافی عرب زده و خود ه کشند ب يعنی ديگر اعراب مارا نمی. اعراب بر سر ھموطنان خود شان تطبيق دارند

  .دھند  اين اعمال شوم را انجام میبا افتخارفروخته ھای داشتيم و داريم که 

 کشتار ديگر انديشان شمشير بود اما پيروان و ۀ تفاوت دوم اين است که از صدر اسالم تا چند قرن به بعد وسيل

نمايند و گروه ديگر شان که  بح اسالمی میذھا را با کارد  تر نموده و انسان مداحان شان شمشير ھا را کوتاه

 دست و فابريکه ھای باداران و يا ساخته ذھنيت ھا ی جنايت پيشه ۀمسلمانھای وحشی مدرن ھستند با بم ھای  ساخت

. سازند  مبدل میگناه ما را به پارچه ھای گوشت باشد بدن ھای ھموطنان بی خون خود شان میه لوده بھای آ و دست

اينھا که در ظاھر ادعا دارند که گويا با اشغالگران در نبرد اند، در حالی به چنين جناياتی دست می زنند که در عين 

تر  که ھنوز به مدارج باالئی  ينئ را بطه قشر پا در ين.زمان با اشغالگران در خلوت به آن کار ديگر مشغول اند

 خدمت ۀکه از قافل خاطریه سواد ھم  بوده ب جنايت نر سيده اند  يعنی مداحان و تير آوران اعراب که در مجموع بی

 به فحش شت افگنیھمقامات باالئی ددست آوردن چند پولی واحراز ه گذاری به اعراب عقب نمانده باشند برای  ب

يعنی اعراب و دنباله روان بايد ) تمام شان(ھا  پردازند و اما آن طنان ديگر انديش  ما مینا سزا گفتن ھموی و ئگو

 خاموش و المی ديگر آن نسلھای تلخ کشتار اس بدانند که نسل ھای امروزی مجھز به علم و دانش با داشتن تجربه

زودی با سالح علم و ه ی شريف آينده ساز ھستند و بھا انقالبی و انسان،  رھياب، بلکه مبتکر؛قربان شونده نيستند

 نوينی را بنياد خواھند گذاشت که ۀدانش خود جلو نفوذ بيش از حد اين ھمه خرافات و کشتار اسالم را گرفته و جامع

به او شان جامعه  محروم ات حقوق مشروع زن افغان و طبق،در آن شرافت و شعور انسانی احترام گذاشته شود

ی بقايای اسالم ناب محمدی را بنياد خواھند گذاشت و ئخالی از تفنگ ساالری و زور گوای د و جامعه مسترد گرد

  اديان را به گورستان تاريخ خواھند سپردۀاين ھمه خرافات و جھل و سلطنت مطلقه و مستبد

 ا خواھم پر داختھ در شرايط مقتضی البته به شرح جنايات پيروان اسالم در ادوار مختلف و چپاول گری ھای آن

 ترجمه ابراھيم ١٣٧٨ثواب االعمال و عقاب االعمال تأليف عالم ربانی شيخ صدوق چاپ دوم تا بستان  (:خذآم

الفصاحه مجموعه کلمات حضرت رسول  تر جمه ابوالقاسم پاينده انتشارات جاويدان  (، )۴٠٩محدث بند ريگی ص 
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