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 فرھنگ وحشت و کشتار  سرداران

  جنگی عرب

۴ 
 

و چه بد . جايگاه شان جھنم است. رھا سخت بگي پيامبر باکافران ومنافقان جھاد کن و بر آن  ای« :٧٣ توبه آيت ۀسور

 ».سر نوشتی دارند

 ھجری ۶٢ سوم  اسالمی  متوفی سال ۀھای خشن و آدمکش اسالمی سعيد بن عثمان فرزند خليف يکی ديگر از چھره

طمه بنت وليد بن مغيره بن عبدهللا بن عمر بن مخزوم است که در جريان کشته شدن عثمان مادرش ام عبدهللا فا. است

در .  ذکر نموده اندفاتحين مشھور و شجاع سعيد بن عثمان بن عفان را در تاريخ اسالم يکی از .با او کشته شداو ھم 

 و معاويه او را والی  بعد از مرگ پدرش به معاويه پيوستکرد و  زمان خالفت پدرش در جنگھا شر کت می

 ورود به خراسان به سرعت  بخارا  زو بعد اا. اسان مقرر نمود پيش از او عبدالرحمن بن زياد والی خراسان بودخر

کشتار قثم بن عباس بود که در ين ارا فتح کرد ھمکار نز ديک او در قند لشکر کشيد و آ نرا  فتح و به سوی سمر

 بيشماری را ناياتج انسان بسيار کشته و ستانو تخار  سمر قند،او در فتوحات خويش در بخارا. سمرقند کشته شد

ھا گذاشت ده مليون درھم  خراجی که بر آنگرگان را فتح  و   و بعداً .را به ماورا ءالنھر رسانيدشد و خود مرتکب 

  . بود

 چپاول ھمين. ھای مفتوحه کوشش زياد داشت زمينده و به جمع آوری مال مردم در سر بوحريص و  بخيلاو آدم 

که رئيس را ض او اسلم بن زرعه کالبی  باز طلبيد و عونشد که معاويه او را از واليت خراسااموال مردم باعث 

ھای زياد خراج جمع آوری شده را به  ن نمود و سعيد از او کينه داشت چون اسلم پولي تعي،خراج واليت خراسان بود

. بعد از مرگ معاويه به يزيد پيوستسعيد . را به عبيدهللا بن زياد که امير بصره بود می فر ستاد داد و آن سعيد نمی

 سعيد وارد ۀين برده ھا که سغدی بودند روزی در خانا و تعدادی اززيادی از ممالک مفتوحه آورده بودی او برده ھا

ھا خود   آنۀو خواستد سی نفر برده قاتل را دستگير نمايند ھم فداران سعيد خانه را احاطه نمودهو او را کشتند طر
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 .کشی نمودند

نش آويزان بود از که روزه داشت و قرآن در گرد ن در حالیعبدهللا بن حباب يکی از اصحاب محمد در ماه رمضا

کند که ترا بکشيم ؟؟ و  ما حکم میه ھمان قرآنی که در گردن داری ب: طرف مسلمانان کشته شد و برايش گفتند

سپاھی  به فرماندھی  اسامه برای حمله و  )  97کشف االرتياب ص  . ( حامله ھم بود شکم دريدندھمسر اورا که 

نام مرداس بن نھيک بر خورد کردند که ه آنان در راه با مردی ب. سوی قبيله بنی ضمره فرستاده شده بوده  بتاراح

ش رفت ھا را ديد به غاری پناھنده شد و اسامه ھم دنبال وقتی مرداس آن. راھش گوسفندان و شتر سرخ موی بودھم

اشھد آن الاله هللا (  طرف سپاه اسامه رفت و گفت سفندان خود را آنجا گذاشت و بعد بهوقتی مرداس به کوه رسيد گو

 الدر .يد سر او را بر سفندان و شترشخاطر گوه و نکرد و باسامه توجھی به ااما ) آن محمداء رسول هللا اشھد و 

 ٣۵ ص٢المنثور ج

نويره مالک بن : گويد  ترجمه و می۵۶٠» ص ۵اال صابه ج«بن حجر عسقالنی در کتاب  ، مالک بن نويرهۀدر بار

موع در جاھليت بود و بعد از مسلمان جنگجو بود و جز نام آوران بنی يرھای بر جسته و  شاعر و يکی از شخصيت

   جنايات و آدمکشی ھای بيشتری را »۵٣٠ ص ٢تاريخ طبری ج«شدن محمد اور را به رھبری قبيله اش گماشت

که   که در زمانی وحشی و خونخوار بودآنقدر) الدخ(او .  بعدی مال حظه خواھيد فرمودۀاز خالد بن وليد در  نوشت

زد محمد چنان آرزوی سخت داشت که اگر روزی او   سوار کار و  طر فدار قريش بود و به ضد محمد شمشير می

 در جمله لشکر يان او باشد

مرگ شخصی ديگری که از قصی القلب ترين  جانيان اسالم بود محمد بن معتضد متخلص به قاھر بود که پس از 

 نمودند و بزرگان دولت و مونس  عباسی به خالفت رسيد و  ھنوز سالی نگذشته بود که سپاه او طغيانۀمقتدر خليف

سخن شدند اما خبر به قاھر رسيد که  مانده سپاه و بن مقله وزير به خلع وی و نصب يکی از فرزندان مکتفی ھمفر

ه بود و ھميشه سنگدلی شھرقاھر به سختی و . گل کرد ار بکشت و نامزد خالفت را ميان دو ديوھمه را بگرفت و

کرد در دم او را با  خشم مینشست آنرا پيش رو می نھاد و با ھر که  باخود داشت و چون می) نيزه کوتاه(زوبينی 

 .کشت زوبين می

   :شاه دو شمشيره ولی

به نقل از مرحوم کھزاد مبتنی بر کتاب باال حصار کابل و ) ساله اعراب بر افغانستان ١۴٠٠سيطره ( در کتاب 

حمن بن اشعث سردار لشکر طاوسان چھل مرد ھجری عبدالر٨٠در سال : شود که  پيشامد ھای تاريخی روايت می

مانده مور حمله بر  کابل کرد و اين فرأ را تحت قيادت ليث بن قيس بن عباس م»البته چھل ھزار درست است«جنگی

پيش سپاه خود جنگ کنان به کابل داخل شد و ھر قھر و غضب دو شمشير در دو دست گرفته و پيشا ط عرب از فر

ما با رد اب  کشتن ديگران لذت می بود  که از قھار و ديوانه مزاجیاو مرد. شد آمد کشته می  جلو شمشيرش میکسی

که از   از کشتن باز ماند در حالیدشآلو دستان خونش زمين شد و ديگر ر نيزه ای دلير مردی از کابل  فر سۀبضر

از  يک کيلو متر او صد ھا تن ۀصلدر فا »فعلی«حدود دھمزنگ با مدخل کوه شير دروازه تا مسجد شاه دو شمشيره 

جسد او را در کنار . نمودند گردن زده بود زمين آبائی  و نواميس ملی خود دفاع میمدافعان فدا کار را  که از سر

  . معروف گشت » شاه دو شمشيره« او به مزارۀاک سپردند بعد ھا مقبرخه  کابل بۀرود خان

ھجری در زمان خالفت ٣٢يا ٢٨در سال ( شود که    امااز ياداشت ھای حافظ نورمحمد کھگدای چنين بر داشت می

نام ه دگی عبدالرحمن بن سموره از طريق غزنی به کابل حمله کردند و در کابل کسی ب کرعثمان مسلمين به سر

ه ھم خراج بير و با قبول ساالنه يک مليون درکرد عبدالرحمن شھر را محاصره و اعرج دستگ اعرج حکومت می
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که  زمانی .حضور عبدالرحمن مسلمان گرديد و عبدالرحمن تميم بن قيس و جبير را با چندی در کابل گذاشته و رفتند

 را با تميم و جبير خراج ابا ورزيد و ۀ از تأديعثمان کشته شد اعرج ھم فوت شده بود و جيپال شاه کابل شده بود

 قمری در زمان ٧٩ در سال .شود کشت  ياد می شھدای صالحيننامه  فعلی  که بۀاصحاب شان در ھمين منطق

 .کابل آمد که رتبيل يا زنتبيل بن جيپال شاه کابل بوده عبدالملک مروان حجاج بن يو سف ثقفی که حاکم سيستان بود ب

 تلفات ۀ عالوهبقايای مسلمين ب. ای کابل اکثراً اسير و کشته شدند و حجاج شکست خورد و در تنگنجنگ در گر فت

دو سال بعد عبدالملک به سر کردگی عبدالرحمن .  داد و خود را زنده بيرون کشيدندھم برای کابل شاهھفت لک در

 و توسط اھالی کابل و عساکر  رتبيل ھراسان شده.بن اشعث برای فتح کابل با يک فوج بزرگ وارد کابل شد

ی شير دروازه و دورادور شھر ديوار بزرگی با بروج و در ھای محکم اعمار کرد که بقايای آن تاھنوز در پھنا

  .قندھار به غزنی رسيد بست و ،قشون اسالم بعد از فتح سيستان. آسمائی موجود است

 برای فتح  ليس بن قيس بن عباسدگیبه سر کرو قسمتی از قشون خود را حمن برای فتح غزنی معطل شد الردعب 

ستاد وقتی که ليث با لشکر خود در پای ديوار رسيدند چند موضع ديوار را از حد معبر دھمزنگ سوراخ کابل فر

کابل نمی ه نموده داخل شھر گرديدند جنگ شديدی در گرفت و اگر در ھمين اثنا عبدالرحمن بعد از فتح غزنی  ب

ی که ئحمن ليث را که کشته شده بود در ھمين جاند و  شھر کابل فتح گرديد عبدالرشد م قتل میرسيد تمام لشکر اسال

 به دو شمشيره مشھور شد وکرد   ليث با دو شمشير جنگ میاکنون به شاه دو شمشيره معروف است دفن کرد چون

  )د را در پھلوی قبر ليث آباد نمودلين مسجعبدالرحمن او

خون و يک تن ه ديوانگان تشنه ببه احتمال قوی  ليث بن قيس يکی از  ی ارايه نداشته اندخذأ کھگدای منبع و مآقای

که  ا مشغول بوده است و اينديوانه وار با دو شمشير به کشتن آبا و اجداد مب بوده که از جانيان و چپاول گران عر

اين ) . وولی زمان  بود. (کشت  میافوھاتی در مورد است که او سر بريده خود را زير بغل داشته و باز ھم انسان

 آنقدر در لنجزار بد بختی ھای ھا توان از شھکار ھای دماغی عرب زده ھای خود ما دانست چون آن مسأله را می

ھنگی اجانب غرق شده  بودند که ھر ديوانه و جانی را زياد تر از خود عربھا مقام و احترام قايل شده و به فر

ين  گرداب خرافات غرق ادھند تا باشد که نسل ھای بعدی در   رو حانی داده و میھا شکل ھای چنين آدم شخصيت

توان گفت اگر  شده و از اسالم و نوکران اسالم به نام نيک ياد نموده و خدمت گذار عرب شوند و به يقين کامل می

دن اين د و جلو گسترنش و علم مجھز نسازناين نسل جوان  که آينده سازان مملکت ما ھستند خود را با سالح دا

شريف و مزار ، امام صاحب، کندز،طقه بغالنن قريب مۀبينی نمود که در آيند   بايد چنين پيش،خرافات را نگيرند

ی  برای مردم  ماخواھد گرديد و ئتوره و بوره که جسد  صد ھا الشخور عربی در آنجا ھا دفن است زيارت گاه ھا

 و محل زيارت و گريه و زاری مردم خوش باور ما خواھد شدھا بيرق خواھد داشت گنديده آنۀ ھر الش

 ادامه دارد

 

 

  


