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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 
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  جايی که خدا هم زورش نمی کشد
  )نعوذ باهللا منها(

  
       

 باوجود آنکه همه اعمال شان ضد اسالم ی فروشان اخوانني دنکهي با تجربه در مورد اداني از موسفیکي با یروز
:  زده و گفتی لبخندرمرديپ. کردمي صحبت مزنند،ي را مهر کافر مگراني و ددهندي به خود اجازه میاست، به ساده گ

 جهي نتني نا خواسته به ای و خدایکني خودت شک منکهي ایکي باشد؛ي دور کافر شدن دو نوع مني پسرم دریدانيم"
 پس از مرور یول. ی شوی که تو کافر منجاستيا. باشدي دروغ مزي و کتابش نامبري که خدا وجود ندارد و پیرسيم

 ه و توبباشدي حق مامبرشي هم خدا وجود دارد و هم کتاب و پر،ي که نه خ،یرسي مجهي نتني و به ای کنی مقيزمان تحق
 ردي پذی از اشتباهت گذشته، توبه ات را مستي و کوچک نی خدا مهربانست و مثل ما انسانها عقده اکهياز جائ. یکنيم

 باشد؟ي چگونه میپس کافر شدن نوع دوم که دم،ي شده و پرسريمن متح." یشويو همانست که تو دوباره مسلمان م
 بازنعوذباهللا منها زور دند،ي ترا کافر کشی اخواننانيدي اگربکهکافر شدن نوع دوم آنست : " کرده گفت یآنمرد دانا تبسم

  ." بسازد کشد که ترا دوباره مسلمان یخدا هم نم
 ومي که پس از ی هم مجازات اخروگري و دستيوي مجازات دنیکي.  آخرتیگري و داستي دنیکياز نظر اسالم 

 حق خداوند، یکي شناسد، ی اسالم دو نوع حق را مکهياز جائ. شوديبه انسانها داده م) امتي قیعنيروزمحاسبه (نيالد
.  که مراعات آن همانا تقواستباشد،ي و نبات مواني ح، هم حق انسانگرشي و دباشدي میکه همانا عبادت و خداپرست

 را شکنجه کند و نباتات و وانيح. دي حقش را تلف نمااي حق ندارد انسان را بکشد و چکسيکه ه بدان معناست، نيا
 وانيح پا نمودن حق انسان، ريانسانها و محاکم حق دارند، انسانها را به خاطر ز. ديدرختان را قبل از کهولت نابود نما

  :دانمي را قابل تذکر مليدر رابطه به مجازات کامبخش نکات ذ. نديو نبات مجازات متناسب نما
خيزند، و اقدام به فساد در روى  آيفر آنها آه با خدا و پيامبرش به جنگ برمى : " ديفرماي مميخداوند در قران کر (١

يا به دار ; فقط اين است آه اعدام شوند) برند، و با تهديد اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى(آنند،  زمين مى
 اسلحه، دي جلو چشم ما با تهدگراني و دیلي خل،ی رباناف،ي س؛ی جنگتکاراني جنایبل ). ۵:٣٣المائده " (ردندآويخته گ

 دانم ینم.  آلوده ساختندگناهيبه جان و مال و ناموس مردم حمله بردند و دستان شان را به خون صدها هزار مسلمان ب
 کامبخش ی اصلني متهمختني اعدام و بدارآویش بجا ای و ضد اسالمی و محاکم ضد انسانیکه حکومت مزدور کرز
ايراد و مجازات بر  "ند؛ي نمای نامسلمانش خالف قران عمل مني و اراکیدولت کرز. دي نمایمظلوم را مجازات م

عاشورا !"(براى آنان عذاب دردناآى است; دارند آنند و در زمين بناحق ظلم روا مى آسانى است آه به مردم ستم مى
  . ثبوت جرم شان آزاد گذاشته استالرغم ی را علی جنگتکارانيجناو ) ۴٢:۴٢

 که به تقوا هم عمل نموده وبه تقوا مشهورهم باشند، حق محاکمه ی عادل باشد و فقط کساندياز نظر اسالم دولت با (٢
 متحده التاي جهان، ای قدرت فرعونني جبارتری دست نشانده مي رژکي که ،یحال دولت کرز.  را دارندنيمجرم
 تي و اکثرسي گرفته تا رئی کرزني آن از معاونني و اکثر اراکی و ضد اسالمی ضد ملستيمي رژباشد،ي مکايامر

و هر آس، فرد باايمانى را از روى عمد به قتل برساند، "  و به حکم قران ی جنگتکاراني شورا همه جنایاعضا
و او را از رحمتش دور ; آند و خداوند بر او غضب مى; ندما مجازات او دوزخ است؛ در حالى آه جاودانه در آن مى

 اند، که هرگز حق مجازات ی ایکافران دوزخ ) ۴:٩٣النساء " (و عذاب عظيمى براى او آماده ساخته است; دساز مى
  .را ندارد... کامبخش ها و 

و ; ، آيين و طريقه روشنى قرار داديمما براى هر آدام از شما. " خداوند کفر مطلق استیمداخله در امور و اراده  (٣
 قهي و طرنيي آنييو خدا انسان را در تع). ۵:۴٨المائده " (داد اگر خدا مى خواست، همه شما را امت واحدى قرارمى

و اين حقيقت را (خواهد ايمان  بياورد  هر آس مى!  پروردگارتانسوىاين حق است از «: بگو" آزاد گذاشته است؛ 
 هندو، ،یسوي مسلمان، عیزدي اوامر انيبراساس ا)" ١٨:٢٩الکهف "(»! آس ميخواهد آافر گردد، و هر)پذيرا شود

 یوشن رقهي و طرنيي هرکدام از آنها آی مخلوق خدا بوده و خدا خودش اراده کرده و برای ادهيسک و صاحب هر عق
شن از طرف پروردگارتان براى داليل رو" امر را نداده است؛ ني حق مداخله درامبرشي به پیقرار داده است و حت

و آسى آه از ديدن آن چشم بپوشد، به زيان ; ببيند، به سود خود اوست) به وسيله آن، حق را(آسى آه ; شما آمد
 ی هيو در آ) ۶:١٠۴االنعام )" (آنم  ايمان مجبور نمىبولو شما را بر ق(و من نگاهبان شما نيستم ; باشد خودش مى

: بگو) به آنها! (را تكذيب و انكار آردند، در حالى آه حق است) آيات الهى(قوم و جمعيت تو، آن : " ديفرماي میگريد
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 نعاماال" (»)وظيفه من، تنها ابالغ رسالت است، نه اجبار شما برايمان! (شما نيستم) آوردن ايمان(من مسؤول «
) در پرتو آن(هر  آس ; اغ شما آمدهحق از طرف پروردگارتان به سر! اى مردم«: بگو " ب؛ي ترتنيبه هم). ۶:۶۶

شما )  به اجبار(و من مامور ; گردد و هر آس گمراه گردد، به زيان خود گمراه مى; هدايت يابد، براى خود هدايت شده
اند، که به . . .  چه ی جنگتکاراني جناست،ي نی به اجبار کسور خدا مامامبري پیحال وقت). ١٠:١٠٨ ونسي"(»نيستم 

 ناني ار،ي عالمند؟ نه خني باالتر از برتری موجوداتنانيمگر ا. دهندي خداوند را میخله در اراده خود اجازه مدا
 شده، در اوند هم سهم مداخله در اراده خدکند،ي میباني پشتناني که ازی و سزاوار اعدام و دارند و کسیگمراهان دوزخ

  .رديگي قرار می دوزخاني لعنتنيکنار ا
 حق خداوند، ی ادای که بجاراي منکر شود، کافرست، زامبري قران و رسالت پتيد خداوند، حقان که از وجویکس (۴ 

 در رابطه به آن مربوط ميي و تصمصلهي که فست،ياتالف حق خداوند جرم.  استدهيکه عبادتست، راه انکار را برگز
 " ازست،ي نیخدا ذات ب. شودي او م فقط مربوط به خودداوندمکافات و مجازات در رابطه به حق خ. شوديبه خداوند م

 در رابطه یحال اگر کس). ۴:١۴٧النساء " (خدا چه نيازى به مجازات شما دارد اگر شكرگزارى آنيد و ايمان آوريد؟
 ک خدا قرار داده و مشری خودش را بجاقتي در حقرد،ي بگميبه مجازات انسان در رابطه به حق خداوند بخواهد تصم

  .يباشدم که کفر مطلق شود،يم
 شان ی دهي که حق محاکمه افراد را در رابطه به عقدانند،ي نمی جنگتکاراني که جنانستي اد،ي آی مشي که پیحال سوال
 ی ملي به دو دلی عمل ضد اسالمنيآنها دست بد. ستندي اطالع نی و بسوادي آنقدر هم بدانند،ي؟ چرا، آنها خوب م ندارند
 تظاهر ی عوام الناس به عبادت و خداپرستبي فری برای ندارند ولمانيل کافرند، به خدا ا آنها از ته دنکهي ایکي زنند؛

مال و جان و ناموس مردم مسلمان  خود بخاطر کشتار، تجاوز بستيالي نعمتان امپریدوم آنها از ول. ندي نمایم
 که سلسله کطرفه،ي ستي اه جادانهگي بی جاسوسی به سازمانهاوستنيپ.  نموده و تعهد گذاشته اندافتيافغانستان پول در

 .گرددي اوامر باعث قتل مزدور ماوردني سازمان و بجا ننيبرامدن از ا.  در آن حاکمستنيمراتب امر از باال به پائ
 در کنار گري دی هاشي کرواني اسالم کافران به اسالم را مسلمانان قتل عام کرده اند؟ مگر در صدر اسالم پیدر کجا

 او خاکروبه ی باالی و زن نامسلمانگذشتي می کنند، که از کوچه ای متي اسالم حکاامبري از پستند؟ي زیمسلمانان نم
 یمدت. گرفتي اسالم آنها را مالمت و جلوشان را مامبري پی خواهان مجازات آن زن بودند، ولامبري پاراني. ختيريم

 ني کلکني که ازدي که در را باز کرد، پرسیکس در خانه را زده، از امبريپ.  متوقف شدامبري بر سر پیزيخاکروبه ر
 آن زن کجاست؟ فرد مقابل گفت، که آن زن شود،ي که معلومش نمستي و مدتختيري مني بود و خاکروبه را پائیزن
 شده و اسالم ماني پشامبري پادتيزن مذکور پس از ع.  را خواهان شدادتشي عی اسالم اجازه امبريپ.  باشدی مماريب
 و دهي بود، ددهي را که شالش را دزدیهودي ی که در زمان حکومتش روزکنند،ي متيحضرت عمر روااز .  آوردیم

 ی شاهداي تو ثبوت و اي آست،يهودي ني حال که شال نزد اد،يگوي به حضرت عمر میقاض. بردياورا به محکمه م
 هودي مال نصورتي که شال درد،کني امر میقاض.  نهديگوي بود؟ عمر مدهي غزوه دزداني که او شال ترا در جر،یدار

 مسلمانان ی فهي که او خلی درحالکند،يحضرت عمر از شالش صرف نظر م. بوده و اجازه گرفتن آنرا از نزدش ندارد
 آکون را تصرف ی هارد وقتني الچاردي ری به رهبرانيسوي عیبي صلیدر جنگها.  مرد عصرش بودني تررومنديو ن
 و سه هزار تن شان را دي نمای را قتل عام مشاني شهر هفت هزار اني مسلمان ای از جمله ده هزار باشنده کند،يم
 ی زمانیول.  کندی اعدام مزي سه هزار تن را نزند،ي از دادن غرامت سربازمنيالح الدص سلطان یوقت. ردي گی مرياس

اسالم مخالف ظلم، . فرستندي را زنده به طرف اروپا میسوي هزار عی سشوند،ي مروزي پانيسويکه مسلمانان بر ع
  . و تجاوزندی تعدت،ي و عمل کنندگان جنااني ما مجری جنگتکاراني جناکهي باشد، در حالیاکراه و اجبار م

 مطالب ی مطالعه اي که اوال او بدون شکنجه اعتراف به جرم نکرده است؛ ثانم،ي بگوديدر رابطه به کامبخش با
 شان چون اراني و ی جنگکارانيجنا.  را داردیاجازه مجازات همچو عمل یمتناقض به اسالم نه جرمست و نه هم کس

 متون متناقض با اسالم افراد مخالف با اسالم گردند؛ ثالثا ی که با مطالعه ترسند،ي راسخ به اسالم ندارند، می دهيعق
د، باز در روز حشر  باشني الدومي مالک ی که اگر کامبخش از اسالم روگردان هم شده باشد، اگر اراده م،يفرض کن

 خداوند را نداشته و حق ی اجازه در اراده ی مسلمانچيمحاسبه کرده و او را درآن جهان مجازات خواهد نمود، ه
 مزدور فرعونان عصر حق مجازات او مي در محاکم رژی کافران دوزخنکهيمجازات کامبخش را ندارد، چه رسد به ا

 .را داشته باشند
 کامبخش اعالم نموده و راه يی و شرط شان را از رهادي قی بیباني تا پشتخواهم،يمسلمان خود ممن از تمام همفکران 

  .رندي گشي دست نشانده را در پمي اربابان شان و رژ،ی جنگتکاراني جناهيمبارزه عل
 .قي من اهللا توفو
  


