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 ۱۴/۰۷/۲۰۱۵                                                     داکتر جالل

 وهابیها کیها هستند؟!

 
 بسم هللا الرحمن الرحیم

جدالهای منطقی و علمی را از ترویج افواهات و بنظر من مدیریت یک سایت انترنتی باید صالحیت و اهلیت تفکیک 
پروپاگندچینی ) بصورت ارادی یا غیر ارادی ( بنفع یکی یا دیگر دستگاه تخریبی و استعماری داشته باشد. ناممکن 
است که تمام انسانها یکنوع طرز فکر داشته باشند وباید هم چنین نباشد، زیرا غیرازآن دنیا بسیار خسته کن بوده و 

ه ای تحوالت مثبت محدود میگردد. وقتی کسی مقاله یا مضمون معلوماتی ای مینویسد که هسته ای آنرا منابع و زمین
مآخذ دیگر تشکیل میدهند، طبعا آنقدر نادان و بیسواد بوده نمیتواند، که قبل ازهمه خود را از حقیقت یا جعلی بودن 

 .آن مأخذ خود مطٔمن نسازد
 

گرفته نشود، دو دلیل را نمیتوان مرفوع دانست: یا اینکه واقعا دلیل قبل الذکر صادق میباشد اما اگر این اصل مدنظر 
 نظر است.  حمطمرق خوانندگان فری باویاهم اینکه نیمکاسه ای زیر کاسه بوده و نیت کالهگذ

ن واقع شود نشر هرسایت یا اداره ای نشراتی یی شاید در بسیاری موارد اختیار داشته باشد، آنچه را مورد پسندشا
نماید، اما باید حیثیت و اعتبارخود را هم مدنظر داشته باشد. اگر نوشته ای واقعا به اساس تحقیق و ارا ءه ای حقایق 
بنا باشد، باید از نویسنده تشکر کرد. اما اگر استناد مقاله مبنی بر مأخذی باشد مثل خاطرات شخص خیالی یی بنام 

تاکید دارند وبخاطر  مدلالا تاب و عدم موجودیت چنین شخصی، حتی خود علمای شیعه همفر که به جعلی بودن این ک
محتوی ضعیف و تاریخهای خالف وقایع آن نمیخواهند با نزدیکی به این کتاب خود را بی اعتبار سازند ) مثالها در 

افتراءات ساخته  ذکر شد (، ویا هم۰۲.۰۷.۲۰۱۵بتاریخ  «بئب و ناصائصا»ه ای گذشته ای بنده تحت عنوان نوشت
در بچه ها شده توسط دستگاههای استخباراتی، بطور اخص مربوط جمهوری مغرض آخوندی و حتی نیمچه 

فیسبوکها، دیگر چی اعتباری میتوان به نویسنده و چی توقعی از نوشتار و پیام وی داشت. اگرچه الحمدهلل دانشمندان 
هتر و مدللتر میتوانند چنین غلطیها را نشاندهی نمایند، اما شاید و صاحبنظران فروانی دارند، که ان شاهللا بمراتب ب

 الزم ندانند در مواردیکه بسیار ازهمه پوشیده نیست، وقت گرانبهای خود و خوانندگانرا ضایع نمایند.
سلسله مقاله هایی در مورد ایجاد به اصطالح مذهبی بنام وهابیت و ارتباط آن با تروریزم جهانی، بذات خود 

لهای زیادی را برمیانگیزد . چنین اظهاراتی توسط هرکسیکه باشند، مرجع اصلی آن دستگاههای تبلیغاتی سوا
جمهوری آخوندی میباشد. قراریکه طرز نوشتار، انتخاب کلمات و عبارات مخصوص، مذموم دانستن بعضی 

سنت میبینند درتضاد میباشند و یا احکامیکه واقعیت داشته اما با طرزفکر کسانیکه مفاد خود را در دوری از قرآن و 
ذکر ماهرانه آنها در بین دروغهایی که برعالوه ای شاخداری نهایت قبیح و مضحک میباشند، تا اگر کسی متوجه 
اکاذیب شود چنین احکامیرا هم درآن حساب نماید!، داشتن عقیده بر دیدارمومنین از رب العالمین را درروز قیامت و 

شریف ثابت است، هرباری  از حکومت سعودی ذکر شود « در حالیکه از احادیث و قرا جنت چیزی عجیب دانستن
آنرا حکومت وهابی آل سعود خواندن، اما حریف مذهبی و اقتصادی او را با احترام جمهوری اسالمی نامیدن، ذم و 

و مردم افغانستان  اما به  تقبیح  تمام، دانشمندان، مدارس و حتی اقدامات مفید اقتصادی و تعلیمی که به نفع مملکت
ضرر جمهوری آخوندی باشند، منجمله قبیح جلوه دادن ساختن پوهتنون اسالمی در کابل به مصرف مملکت 
عربستان سعودی در حالیکه مدارس شیخ آصف محسنی و کمیته های امداد خمینی کابل را پرنموده اند، و یا مذموم 

راه افغانستان که واضحا همسایه ای غربی ازآن بخاطر منافع خودشنود  دانستن پروژه ای پایپالین گاز ترکمستان از
 نمیباشد و امثالهم،  گواه زنده برین مدعا بوده میتوانند.

کسی برین شک ننموده که حکومت سعودی با حمایهء حکومت انگلیس به میان آمده و فعال یکی از متحدان عمده  
گیز تا الحال، از خیانت و نیرنگ محمد ابن علقمی وزیر آخرین خلیفه ای آنها هم به شمار میرود، اما از زمان چن

ای عباسی گرفته تا جنگهای تیمور لنگ و صفویان با خالفت عثمانی و مصروف نگهداشتن شاهان افغانی با حمله 
نان هند ) به والیات افغانستان در زمان حمله ای انگلیس برهندوستان و بازداشتن افغانها ازرسانیدن کمک به مسلما

که اگر چنین نمیشد، شاید تا هنوز زبان رسمی هندوستان دری بوده، افغانستان بزرگ و مقتدر چنین تقسیم و تجرید 
نمیشد. (، و تا به همکاری مستقیم با دشمن بظاهر بزرگ در حمله های نظامی بر عراق و افغانستان و گرفتن 
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مستقیم فعلی وی در ناکام ساختن قیام مردم مظلوم سوریه بزرگترین امتیازات در هردو حکومت و زد و بندهای 
برضد رژیم سفاک بشار اسد بعثی نصیری، رژیم جمهوری صفوی و همکیشان آنها بحیث بهترین وصادقترین 
دوستان دشمنان جهان اسالم خود را ثابت نموده اند، ولی فعال کوشش دارند، حتی با استخدام مستخدمین شکستخورده 

های متوفی دوست جانی دیگر خود، شروع به زهرپاشی در جوامع اسالمی نمایند. هللا بزرگ مثل جمهوری شورا
 بگرداند. آمین خایب و خاسرشانهمیش 

 . 

هدف از نوشته ای بنده توهین و تجریح خاطر فرد یا گروهی نیست، اما زمانیکه بهتان و افتراء از حد بگذرد، باید 
نشود که از جانب عوام کمتر عالقمند به تحقیق، خاموشی به مثابه تصدیق تلقی درمقابل جواب رد اراءه شود، تا 

 گردد.
پیروی از هرفرقه ای، بصورت کورکورانه و رد نمودن مخالفان وی هم بصورت کورکورانه، بدون منطق و بدون 

شیخ ابن عثیمین رحمه سند، کار کامال جاهالنه میباشد، بیتفاوت است که بکدام جهت متعلق باشد. چنانچه قولی از 
هللا ) یکی از علمای به اصطالح وهابی ( را در مورد اجتهاد بر مٔسله ای، شیخ یوسف قرضاوی حفظه هللا ٔریس 

اجتهاد من چنین بوده و من چنین نظری را ثواب یافته ام، اما » مجمع علمای اسالمی، ذکر کرده، بدین قرار که 
 .«درین اجتهاد، بثواب نزدیکتر باشد امکان این وجود دارد که نظر مخالف من

 
المهم الحمدهلل امروز روزی نیست که بتوان با افواهات قدیمی مردم را گمراه ساخته و حقایق را پنهان نمود. شیخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمه هللا آدم خوب بود یا بد کتابهایش موجود است، هرکس میتواند تحقیق کند که چی طرز 

هل علم از وی و کارنامه هایش در ریشه کردن خرافات و جهلیات باقدردانی یاد مینمایند. خرافات فکری داشته. اما ا
و جهلیاتیکه یک نتیجه ای مهلک ونهایت اسفبار آن در همین سال در کابل مشاهده شد. گذشته ازآن چیزیکه واضح 

ستن از گذشتگانرا ولو صالحین و است امام ابوحنیفه رحمه هللا هم خوردن خاک زیارت و سجده بر قبر و مدد ج
پیغمبران باشند، جایز ندانسته است. هللا الحی القیوم که از شاهرگ گردن بما نزدیکتر و دعای دعا کننده را اجابت 

 مینماید و به دعای بنده ای خود خوش میشود و فرموده از بخواهید تا اجابت کنم... 
ل دین کاری نداشته اند و چهره ای دینرا مسخ شده نموده اند، باعث همین خرافه بازیها و خرافه پرستیهاییکه با اص

 فرار بسیار تحصیلکرده ها ویا منورین از دین شده است. 
اگر پرسیده شود، که آیا آن مجاور زیارت شاه دو شمشیره علیه الرحمة چی چیزی برای از دست دادن داشت که 

خنده وارد نمود، که منتج بچنان قتل وحشیانه و ظالمانه در چنان تهمت بزرگی بر دختر جوان و مظلومی بنام فر
 حضور پولیس و سایر ارگانهای امنیتی شود؟!. 

عین سوال را میتوان در مورد سیستم و دستگاهیکه از سالها به تبلیغ و ترویج افواهات نادرست و گمراه کننده 
 خدمت آن قرار داده، با جدیت تکرار نمود.  مشهور بوده و نویسنده ای محترم خود را  دانسته یا ندانسته؟ در

دروغ دروغ است، به هر سویه ای که باشد و فتنه انگیزی فتنه انگیزیست به هرشکلیکه باشد. آن مجاور هم که 
قرار تجربه، چنین اشخاص اکثر جاسوسان حکومتی میباشند و هم این دستگاههای که زیارتبازی و تعویذ و فالبینیرا، 

آشکاربا ارشادات حضرت پیغمبر صلی هللا علیه وسلم واحکام قرآنی، به نام عبادت و اصل دین به  باوجود مخالفت
خورد مردم میدهند، هدفی جز تخدیر و استحمار عوام ندارند تا بدینوسیله بتوانند هرچه بیشتر جیبهای آنها را خالی 

فیست دیده شود، که به چی پیمانه ای در نموده و حتی به آسانی دسترسی به ناموس آنها داشته باشند. تنها کا
زیارتگاهها پول ته و باال میشود و چی کارهایی غیرمشروع و عیاشیهایی بصورت غیررسمی و رسمی درین اماکن 
صورت میگیرند، تا درک نمود که چرا باید دعوتگران بسوی اصالت دین و مانعان خرافات، بزرگترین دشمنان 

 اینها تلقی شوند...
 بهترین راه تحقیق پژوهشگران گرامی است تا دستخوش تبلیغات ناسالم نشوند.برای شناخت وهابیها، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آنالین جرمنافغان  .خواهیم می معذرت تان ارسالی لینکهای نشر از پورتال پالیسی بنابه
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