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  م٢٧/٠٣/٢٠٠٨                                       حميد
  
  

  چه کسانی در عقب اهانت کنندگان به اسالم قرار دارند ؟
  

درين روز گار ما شاهد واقعاتی هستيم که محور آن اهانت به اسالم ، مسلمانان و پيامبر گرامی آن حضرت محمد ص 
  . ميباشد

  
مان نيست هرچيزی بنا بر مالحظاتی و عواملی زير شالق تهاجم قرار يقينا که هيچ چيزی در دنيا از گزند هجوم در ا

و اگر ما را عقيده بر اين ... انسان و حيوان، بحر و بر، زمين و فضاء، فکر و انديشه ، طبيعت و صنعت و: ميگيرد
اعد و باشد که در هرچيز و هر عملی قواعد و ضوابطی وجود دارد پس در قضيه هجوم و حمله بر ديگران نيز قو

اساساتی است که بايد آنرا هنگام هجوم و حمله بر ديگران مراعات کرد، شايد يکی از مثال های روشن آن در سطح 
کل دنيا که اقال  بصورت  کتبی و روی کاغذ از طرف تمام کشورهای دنيا پذيرفته شده است  همانا قوانين جنگ است 

  .ز آنرا مراعات کنندکه مهاجمين و جنگجويان بايد  در هنگام جنگ و ستي
بنا بر معيار هايی است که مهاجم در آن از اساسات شائسته و معقول کار ) برهرچه باشد(  در بعضی حاالت هجوم 

ميگيرد اما در حاالتی هم کامال اين هجوم غير اخالقی و بدور از هرنوع قواعدی است که بايست آنرا مراعات نمود 
  .يکی و عينی خيلی بوفرت ميتوان يافت که مثالهای آنرا در تهاجم های فيز

فکری  يا هجوم و حمله بر عقيده، رسم و عادات و انديشه ديگران نيز  وجود  در کنار هجمات فيزيکی هجوم ذهنی و
دارد که بايد تابع مقرارات و قواعدی باشد که در ظاهر چنين قواعدی مطرح هم  است ولی عمل به آن چيزی است که 

  .دبندرت صورت ميگير
  

در طول تاريخ اسالم  اگر تاريخ آنرا مطالعه نماييم  بمشاهده ميرسد که اسالم هم چون هر پديده ديگری  مورد هجوم 
درين ميان چيزی که خيلی روشن و واضح است اينست که اسالم  بصفت يک دين . قرار گرفته و يا هجوم نموده است

ده، پيروانش را هميشه بمراعات نمودن قواعد هجوم  که زير شرايط و عقيده ايکه پيروانش بايد به تعاليم آن پابند بو
خاصی صورت ميگرفت توصيه نموده و عملی نمودن آنرا ازجمله وجايب و حتميات ميدانست،  توصيه پيامبر اسالم 

به طفل، زن، سالخوردگان، شخصيت های دينی، مظاهر : حضرت محمد ص به لشکر مسلمانان قبل از هر جنگ که 
گريز است، نبايد اذيتی رساند، چنانچه به اسير دشمن بايد  ی مردم، حتی جنگجوی دشمن که درحال فرار وزندگ

   :معامله کامال انسانی و يا بتعبيری که پيامبر بزرگوار از  اسيران ياد کرده  معامله برادرانه  کرد چنانچه ميفرمايد
يشان از آنچه ميخوريد،  بپوشانيد ايشانرا از آنچه ميپوشيد، و پس بخورانيد برا! براداران شما زير دستان شما يند"  

  ". کار بلند تر از طاقت و قدرتشان را از ايشان نخواهيد و اگر کار ثقيلی بود خود شما هم با ايشان همکار شويد
اجازه نميدهد در پهلوی اين، همين پيامبر گرامی از بستن دروغ بديگران و دشمنان اسالم هم با شدت ممانعت ميکند و 

يا معنوی و تقويت صفوف داخلی و يا بدنام  که حتی بر دشمن هم دروغ و تهمت بست بخاطر کسب منافع مادی و
به مفهوم "  اعدلوا هو اقرب للتقوی. واليجرمنکم شنئان قوم علی ان ال تعدلوا: " آيت قرانی که ميفرمايد. کردن دشمن

عدالت و انصاف . منی تان با قومی  با زير پا قرار دادن انصاف و عدالتشما را به جرم و گناه نکشاند دش:  اينکه 
  .گواه اين ادعا ميتواند شود. کنيد ، چون اين راهی است به سوی  پرهيز گاری و تقوا

   
البته شکی نيست که در ميان مسلمانان، مسلمانانی بودند و هستند  که ازين دساتير سرپيچی نموده کار های خالفی را 

م داده اند که مسؤوليت آنرا نميتوان بر دوش اسالم و عقيده گذاشت بلکه خود اشخاص مسؤول بوده و عقيده انجا
. اسالمی اولين جهتی است که بر عليه اينگونه اشخاص جبهه ميگيرد و به اين باکی ندارد که اينها منسوب به اسالم اند

از نوشته و ثبت نمودن اعمال زشت عده ازمسلمانان توسط و اگر بخواهيم مثال ساده و روشنی را ذکر کنيم  ميتوان 
شخصيت های بزرگ اسالمی ياد کرد که ايشان با ذکر قباحت چنين اعمالی آنرا ثبت تاريخ کردند بدون اينکه مسئله 

ر و همدينی يا ديگر مؤثراتی را که سبب جانبداری از ظالم ميشود مد نظر قرار دهند بلکه ايشان حق و حقيقت را بلندت
واال تر قراردادند مثال  طبری، ابن کثير و ديگران که از جمله مشاهير و برجستگان اسالم بودند هرگز در ثبت وقايع 
و حوادث از جانبداری های ظالمانه پيروی نکرده با امانتی  که روح عقيده اسالمی را تشکيل ميدهد نکات مثبت و 

  .منفی را ذکر کرده اند
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عده از مسلمانان هستند که قبل از ديگران عمل زشتی را که از جانب عده از مسلمانها رخ وامروز هم ميبينيم که 
  .ميدهد ميکوبند و رسوا ميدارند

ولی در مقابل ميبينيم عده يی هستند که روی عوامل خاص خودشان، باالی همين دينی که پيروانش را به اخالق و 
ايد هجومی ميکنند که در آن هيچنوع قاعده و اصلی را مد نظر رفتار شايسته در مقابل خودی و غيرخودی امر مينم

نگرفته از بهتان و افتراء گرفته تا برخ کشيدن کار کرد های خاص فردي  افراد و يا گروه و طائفه يی برای کوبيدن 
ا چنان لهجه و اينان هرگز از جوانب نيک در مجتمع اسالمی و افراد مسلمان يادی نميکنند، اينها ب. اسالم کار ميگيرند

اينجاست که انسان پی ميبرد که ! حالتی به حمله خود دوام ميدهند که گويی هيچ جنبه مثبتی در اسالم ديده نشده است 
در . نقد  اينها از اسالم و مسلمانان  نه بخاطر توضيح قضيه بلکه فقط  برای بدنام ساختن اين دين و آيين است و بس

شده در همين غرب از مزايا و محاسن اين دين که دينشان هم نبود خيلی ها تذکرداده حاليکه توسط چهره های شناخته 
  .شده است

  
 درينجا اين افراد از قبل يک هدف مشخص را برای شان مشخص کرده اند که همانا کوبيدن اسالم است ولو بهر 

ها نيستند بلکه ميکوشند خيلی از اينان هرگز در پی اظهار حقايق و برمالساختن ناشناخته . طريقه و شکلی که باشد
عمل . مسايل روشن و واضح را تغيير مفهوم دهند، متن ها و نصوص خاص را به شکل عام  بديگران نشان دهند

خالصه هر کاری که از دست شان بدر آيد از آن دريغ نميدارند چون عقده . افراد را مربوط به زير بنای دين ميدانند
عقده هايی که از سرعت انتشار اسالم  با وجود . يد از راه هجوم به  اسالم ذوب نمايندهای زشت شانرا که دارند با

اينهمه موانعی که سر راهش ميگذارند، شکست های جبران ناپذيری که توسط مسلمانان ديده اند، عقده ثبات مسلمانان 
 شهرت طلبی و رسيدن بمالی و جاهی  و در برابر اينهمه توطئه هايی که برعليه آن براه افتيده و انجام شده، تا عقده

عقده های متفاوت ديگری که صاحبان آنرا وادار بچنين کارهايی ميکند در پهلوی اينکه عده از اينان مستقيم و يا غير 
  .مستقيم خود را در خدمت ارگانهای ضد اسالمی قرار ميدهند 

ام آنچه از زشتی ها که در ذهنشان پيدا ميشد توصيف اين افراد چنان باشرارت بر اسالم هجوم آورده و اسالم را با تم
ميکنند که دربساموارد  حتی برای خيلی ازهمکيشان و همنظرانشان نيز قابل هضم نيست و چه بسا که نتيجه منفی 
برای خودشان هم بار آورده زيرا عده کنجکاو و جستجو گر را واداشته است تا اسالم را از منابع آن و بدون پيش 

  .ها مورد مطالعه قرار دهند که بآلخره گرويده اين دين و ايين گرديده مسلمان ميشوندداوری 
  

درين جا چيزی که جالب است و از نظر خيلی ها مخفی باقی ميماند نقش عده يی از کسانی است که در فاميل و محيط 
اشته برای افرادی که ميدانند اسالمی تولدشده اند ولی روی عقده های مختلفی در عقب اين حمالت و هجمات قرار د

آنها هم پر از عقده های زشت ضد اسالمی اند با بافتن انواع تهمت و تحريف حقايق  مواد خام تهيه کرده آنان را 
و يا خود را بصفت يک مسلمان و آگاه از دين اسالمی معرفی کرده  سپس بنام اينکه ميخواهد حقايق . بميدان ميکشانند

اين افراد غالبا برای بدست آوردن شهرت وثروت و هم بخاطراهداف ديگری از قبيل . جوم ميداردرا بگويد به اسالم ه
پناهندگی در کشورهای غربی دست بچنين کاری ميزنند و در ينجا نيز از طرف جهت های خاصی مورد تشويق و 

مستقيما نميتوانند انجام دهند ترغيب قرار گرفته استفاده اعظمی را از وجود اين افراد برای حصول آنچه که خودشان 
  . است) مسلمانان (ميبرند و در جهان هم ميگويند که اينها شاهدان واقعی ازميان خودشان  

در ميان اين افراد  نقش افرادی که قبال در کشورهای خويش  پيرو مکتب مارکسيزم بوده و بعد از شکست مارکسيزم 
 درافغانستان برعليه دست نشاندگان شان و بعدا  مستقيما خود که عامل عمده اش هم همان مبارزه مردم مسلمان

اينها با داشتن نام های اسالمی و تابعيت های کشورهای اسالمی  در ديار . ابرقدرت شوروی بود  جايگاه خاصی دارد
 غرب به يکی از وسايل زشت  متوصل شده اند  و آن اينکه خود را از جمله هوا خواهان سينه چاک ديموکراسی

ميخواهند از زشتی های اسالم هم مردم را " بناء بگفته های شان" بشيوۀ غربی معرفی ميدارند که همزمان با آن 
اين ديموکرات های  امروزه هيچ برخ نميارند که تا قبل از زوال کمپ کمونيزم بسرکردگی شوروی !. نجات دهند

وکراسی غربی هزاران هزار، بلکه مليون ها انسان وقت از جمله کسانی بودند که به اتهام طرفداری از  همين ديم
اينها که داشتن مقداری ارز خارجی را نزد . بيگناه را بدار زدند، تير باران کردند و يا زنده زنده بزير خاک فرستادند

 و يا را بصفت الگو، آمر) و در جاهايی هم چين مائويست ( يکی  و يا شنيدن راديويی و يا هم قبول نکردن  شوروی 
بديار عدم ! برادر بزرگ، سند وابستگی بهمين امپرياليزم غربی دانسته صاحبان چنين اتهام را خيلی انقالبی 

ميسپردند، اکنون خود در جستجوی دفتری و  فردی اند که برايشان خود را ديموکرات و ليبرال معرفی کنند و بهترين 
ه اسالم ميبندند، و چه جالب که اين افراد که تا ديروز انسان ها وسيله اثبات هم همان اکاذيب و تهمت هايی است که ب

را جوقه جوقه بخاطر اينکه بخدا معتقدند  نابود ميکردند امروز در غرب آمده و با فريب ميگويند که ما مسيحی 
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 بزرگ و آنگاه از همين تخته بهرسوی خيز زده که  ضربه زدن به اسالم قسمت. ميشويم و از اسالم دوری ميجوييم
اينان در دعواهای خود برعليه اسالم از بستن هرنوع تهمت دريغ نميکنند، عادات و رسم . کاری شان را تشکيل ميدهد

و رواج های محلی شان را ولو که اسالم ضديت روشنی هم با آن داشته باشد بنام  مسائل اساسی اسالمی تعبير 
. عه اسالمی انجام ميدهند ناشی از تعاليم اسالم  معرفی ميکنندميکنند، عمل منفی را که افرادی از مسلمانان در جام
  .خالصه هرآنچه از بدی يافتند آنرا به اسالم نسبت ميدهند

  
از جمله اينگونه افرادی که هيزم  بزير ديگ عقده های کسانی  که در غرب  دشمنی عميقی با اسالم  را با خود حمل 

که سالی چند  قبل به هالند پناهنده " ايان هرسی علی"  االصلی  است  بنام ميکنند  ميريزند  يکی هم خانمی صوماليای
بعد از پناهندگی اين خانم با تکيه بر . شد و با گفتن دروغ های بزرگی خود را در هالند بصفت پناهنده قبوالند

 مثالی مياورد که خصومت اش با اسالم  و  گفتن اينکه اسالم دينی است که عامل سرکوب زنان بوده و خودش را هم
قربانی دساتير اسالمی شده به اين معنی که وی را روی دساتير اسالمی در کوچکی ختنه نموده اند، و يا اينکه بازهم 
مطابق به سنن اسالمی بدون رغبتش  ويرا جبرا بنکاح مردی در آورده اند توانست خيلی زود از طريق مصاحبه ها و 

مردم . ا به شهرت و مقام عضويت در پارلمان از جانب حزبی  دست راستی برسدظاهر شدن در پرده  های تلويزيونه
در اينجا که از اسالم چيزهايی مغشوشی را شنيده  اند هرگز بخود زحمت ندادند که بفهمند مگر رسم ختنه زنان در 

 خانم و قصه هايش  اسالم است يا خير؟ و يا اينکه در اسالم ازدواج بدون رضايت طرفين اصال مجاز نيست، از اين
تا اينکه دروغهايش افشا گرديد که وی برضای خود ازدواج نموده بود، و از شوهرش در صوماليا . استقبال کردند

فرار نکرده  و اينکه نام اصلی اش رانيز مخفی کرده بود تا حقيقت وی را کشف  نکنند،  و رسوايی های ديگری از 
رد محاکمه و پيگرد قانونی قرار گيرد گروههايی وی را به امريکا دعوت اما اين خانم بعوض اينکه مو. دروغهايش

  . کردند و اصال قضيه دروغگويی اش را در آنجا مطرح هم نکردند
"  تيو فان خوخ " اين خانم در هالند هنگاميکه کارش اوج گرفته بود در همکاری با يک فيلمساز از درجه دوم بنام 

ا اسالم کرد که در نتيجه سبب ترور همکارش گرديده و قاتل هم بحبس ابدی محکوم اقدام به تهيه فيلمی در ضديت ب
  .گرديد

سؤالی که درينجا در ذهن خطور ميکند اينست که اگر همه انسانها در برابر قانون برابر اند پس اين خانم در مقابل 
ی از مهاجرين بچنين عملی دست زند آنهمه فريبی که به محققين داده بود چرا محاکمه نگرديد؟ و آيا اگر کسی ديگر

وآيا . آيا باوی هم بهمين گونه سطحی معامله صورت ميگيرد؟ يا اينکه وی را محاکمه کرده برايش جزا تعين ميکنند
  از چنين افراد دروغگويی امريکا چنين محترمانه پذيرايی ميکند؟

  
  . آميز بر اسالم را در امريکا براه انداخته استاز همين قماش زنی است ديگر  بنام وفاء سلطان  که حمله خيلی جنون

اين خانم سوری االصل يکی از مشوقين کارتونيست دنمارکی است که با کارتونهای ضد اسالمی خود خود را به 
خانم وفاء سلطان به خاطر تاييد اين کارتونيست  دنمارکی به دنمارک رفته و در پارلمان آنجا . شهرت رسانيد

  . وی سخن رانی نمودبطرفداری از عمل
اين خانم که گاهی خود را مسلمان و گاهی مسيحی و گاهی هم الئيک و بيدين معرفی ميکند تنها دنبال يک چيز ميدود 

در مورد اين خانم چيزهای خيلی افشاء گرديده از جمله اينکه خود وی بعد از ورود به . و آنهم عيب در دين اسالم 
های  افراطی مسيحيت گرديده و چون عربی زبان و دارای نام عربی است لذا مورد امريکا وابسته به يکی از شاخه 

در حاليکه از نگاه . استفاده گروه های افراطی انتی اسالم  برعليه اسالم در بين مسلمانان عرب زبان قرار گرفته است
ميدانند بوده که بنام فرقه علويه ياد فاميلی مربوط به يکی از فرقه هايکه خود را احيانا به اسالم و احيانا جدا از آن 

  .  ميگردد و اکثرا در قسمت هايی از سوريه و ترکيه مقيم اند
 معقول نيست که در ميان اديان مختلفی که حتی بسنگ و چوب عبادت ميکنند و يا اينکه خود را تنها مخلوق نازدانه 

ثابه حيواناتی ميدانند که بخاطر خدمت به ايشان  خداوندی دانسته و ديگر انسان ها را که از نژاد خودشان نيست بم
از فجايعی که در طول تاريخ توسط پيروان ساير اديان . آفريده شده اند، بيايد و تنها و تنها به اسالم هجوم داشته باشد

انان با رخ داده کامال چشم بپوشد و تنها عمل مسلمانان را زير ميکروسکوب قراردهد و آنرا نقد کند  ولوکه عمل مسلم
  .اسالم در ضديت هم باشد بازهم آنرا ناشی از تعاليم دين اسالم بداند

  
اينگونه افراد که خود را در ظاهر غير مذهبی هم جلوه ميدهند و در ديار اسالمی هر آنچه را که به دين ربط دارد 

دينی رفته و از آنجا ضديت خود را از آن جدا نگه ميدارند اما در خارج از کشورهای اسالمی با افتخار به مراجع 
  . شان را نه برعليه هر آنچه  دين است بلکه فقط بر عليه دين اسالم و در لفافهء از کلمات عام پسند اعالن ميدارند
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   ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 

در بسا جاها استناد به نصوصی ميکنند که در موارد خاصی صادر شده  اما اينان از آن نصوص حکم عام را 
را از هم ديگر جدا کرده يک قسمت آنرا ) مثال  آيه قرانی  يا حديث نبوی(  نصوص و يا اينکه. ميخواهند نشان دهند

گرفته که مفهوم نص در ين حالت تغيير مينمايد، سپس همين قسمت  جدا شده از ماقبل و يا ما بعدش  را بخاطر اهداف 
  .خود مورد استفاده قرار ميدهند

تفاده ميکنند، استفاده از خانم ها است که با بلند کردن دعوی از شيوه های ديگری که معارضين با اسالم از آن اس
مظلوميت زنان در اسالم  خود را بصفت شاهد برخاسته از متن زنان مسلمان که بعد از کسب دانش و علم توانسته 

ن عده يی از اين زنان که از خود چيزی ندارند توسط چندي. زنجير هايی ظلم اسالمی را بشکند عرض وجود ميکنند
برای هر صحبت و کالمش ولو بحد آخر غير . قشر مردان ديکته گر و رهگشا بطرف شهرت  پيچيده شده ميباشند

در محافل بين المللی وی را بصفت قهرمانی معرفی . منطقی و جاهالنه هم باشد هورا و چک چک براه ميندازند
  .  ميدارند

  
که عده از عوام را اغواء کرده باشند در صحبت های ضد از خصوصيات اينگونه افراد هم يکی اينست که بخاطر اين

اسالمی شان در بين مسلمانان هميشه مگويند اسالم  سياسی در حاليکه در صحبت های خاص شان همه اسالم نزدشان 
  .مردود است

  
.  تحقير کنداين حق مسلم هر فرد است که هر دين و آئينی را که ميپسندد اختيار کند ولی نه اينکه اديان ديگری  را

  .چنانچه بجرم کارکرد افراد ديانتشان را نبايد زير حمله قرارداد
  

در اينجا ميخواهم به يکی دو نکته که به افرادی که خود را مسلمان ميدانند ارتباط ميگيرد اشاره نمايم و آن اينکه  
مسلمانان بنا بر مقتضيات غلط  تازمانيکه مسلمانان در قسمت تعليم و تربيه دختران خويش نکوشند، و تا زمانيکه 

محيطی و اجتماعی حاکم، مانع اشتراک و حضور دختران و زنان خويش در فعاليت های سياسی و اجتماعی گردند 
و بر هيچ عاقلی . زنان ديگری به آسانی ميتوانند که در صحنه حضور پيدا کرده و هر آنچه را بخواهند انجام ميدهند

  .ری حرکت و گفتار زنان در اجتماعپوشيده نخواهد بود تاثيرگذا
همچنان هستند عده يی  از مسلمانان که بصورت نا آگاهانه خدمت  بدشمنان خود و دشمنی بدين خود از طريق عکس 
العمل های آنی و احساساتی  و بدور از منطق و تعقل انجام ميدهند  که از آنجمله تخريب مؤسسات، تهديد به قتل ، تا 

شايد اين افرادی که از اسالم کينه هايی بدل دارند . کس العمل به توهينی که بدينشان ميشود، ميباشداقدام به قتل در ع
هرگز به اين شهرت نميرسيدند اگر در مورد شان چنين عکس العمل هايی که بنظر من دور از تعقل است صورت 

 ميريزيم و بجای اينکه ازمجرای  منطق و در حقيقت اين ماييم که آبرا به آسياب  آن دشمن کينه توز اسالم. نميگرفت
بنظر من مقابله با . عقل کار گيريم از مشت و بازوی خويش استفاده ميکنيم که هميشه نتايج معکوس هم بار ميآرد

  .منطق و فکر از طريق منطق و فکر بايد صورت گيرد نه غير آن
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