
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 9تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

  11/11/4112                   پیمان لوگري
 

 شیطان رقص با طالبان یا با یآشت
 

ان چشم ُپتك صلح باطالبان، در كرزي در تالش آشتي و سالهاي سال است كه دولت علیل، عاجز، نابكار و فاسد حامد
 ،اطفال وي طالبان،خوار و عربده ج گروه خون افغانستان وغافل این بازي ُمهلك، دولت  یکان" با آنها است. درو"ت

شود،  مي عربستان سعودي بزرگان استند. معموالً چشم ُپتكان معصوم اطفال به خنده و خوشحالي منجر و پاكستان و
بي طالبان آنكه حیثیت نس ۀنتیجۀ این بازي نابهنجار، برعالو حال در فاجعه زاست. تا یكان" بدبختانه ُكشنده وولي این "ت

 آگاهي كه از آنها طرفداري مي كند و حامیان بین المللي آنها بلند رفته است، دوان سواد ومظلوم، بي  ۀار كتلدر انظ
ضمن،  دیگر با از دست دادن زیر. در دست دادن سر و این دولت قرباني شده اند؛ یكي با از ۀتن از ُمهره هاي عمد

حامیان طفل باور آن را فریب داده  نه وساخته نیز موفق به آن شده اند كه آن دولت طفال یك تعداد "میانجي" هاي خود
 ند. زننامعلوم دالر دستبرد  مقادیر

ه در این بازي ك اگر درجا نیست.  ینا خوانندگان آگاه از تفصیل این واقعات مطلع استند و ضرورت به تكرار آن در
به وضاحت  شویم، كرزي به چوكي ریاست جمهوري در افغانستان شروع شده است عمیق هاي اول انتساب حامد روز

شان ن یك نگاه سرسري به فولکلور بشر شیطان نیست.  رقص باه تاریک بي شباهت ب دیده مي توانیم كه این كومیدي
ود. او خواهد ب ،پایان یگانه زیانمند معاوضه كند، در مبادله یا یا معامله و شیطان برقصد، یا مي دهد كه هرگاه كسي با

 سرخم.  طرف دیگر ضرر دیده، شرمسار و برمي گردد و خود ۀبه خان و سرشار لمپایان هر معاوضه سا شیطان در
شیطان این است كه باید بدانیم كه گروه طالبان شیطان صفت، سیاه  معامله با اشاره به فولكلور معاوضه یا مطلب از

 اخالقي و سنتياي دیني، هدل، سیاه گر و سیاه پیشه استند. مانند باداران وهابي خود، طالبان از معیار كیش، سیاه
وهابي ها بصورت عموم از  اطوار طالبان بصورت خصوص و انساني كار نمي گیرند. معیارهاي برخورد و ۀجامع

 اب قبل از اسالم سرچشمه مي گیرد.بي عطوفتي بشري اعر جاهلیت و ۀعمق دور
یشه كه رمي پندارم  گردد، ضرور براي اینكه دلیل خشم، خشونت، شیطنت، خباثت و بي مروتي گروه طالبان روشن

بي ابنیاد عقیدوي طالبان را تشكیل مي دهد، مورد غور قرار دهم. طرز تفكر وه وهابیت را كه ۀها و سیر تكاملي عقید
سال  ترواش هاي فكري اي یك روحاني عرب بنام محمد ابن عبدالوهاب است كه در ۀكه آنرا سلفي نیز گویند، زاد

جهان پوشید.  درعربستان چشم از در امارت درعیه 1094سال  نجد عربستان تولد و در میالدي در بیابان 1014
بود. همچنان برادرش سلیمان ابن عبدالوهاب  پدرش، عبدالوهاب از جمله قضات برجسته و علماي سرشناس دیني عصر

شروع كرد. بعداً به  رشعصر خود بود. محمد تعلیمات خود را در امور فقه و دیني اول نزد پد از علماي نامدار
 یذ مختلف به تحصیالت خود ادامه داد. اتكرده، نزد اس منوره نیز سفر ۀمعظمه و مدین ۀبصره و مك

محمد را یك شاگرد ضعیف، كله شخ  ،شاگرد یک مفتي حنبلي مذهب بنام ابن ُحمیدی شد. مگر این استاد مكه، او در
ساخت. البته محمد نتوانست تحصیالت خود را با این استاد به  مغرور خواند. این ارزیابي، پدر محمد را غضبناك و

  كرد. هاي دیگری چون بغداد، قم، همدان، اصفهان وغیره غرض فراگیري علم سفر متعاقباً به شهر پیش ببرد و
، دنمود. وقتیكه او در مدینه مصروف تحصیل بو افكار و نوشته هاي ابن تیمیه آشنایي پیدا ادرطول این سفرها وي ب

متفاوت از عقاید ُمروجه بود. این سخنان محمد، اساتیذ وي  از عقاید خاص و نمایندگیگاهگاهي سخناني مي گفت كه 
 مي گفتند كه اگر این شخص با این چنین تبلیغ با را به تشویش انداخته و نسبت به آینده اش نگران ساخته بود. آنها

تازماني كه پدرش زنده بود، اكثراً بین پدر و پسر منازعات صورت   1برو شود، مردم را گمراه خواهد كرد. مردم رو
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بعد از وفات پدرش، محمد جرئت پیدا كرد كه  اندیشمند بود.  ي ناراض وگرفت و پدرش از نظریات افراطي و مي
 ه مورد: افكار محمد ابن عبدالوهاب كه ناشي از افكار ابن تیمیه بود، در س  4افكار خود را بصورت آشكارا پخش كند.

 ،توحید 

  شرك 

   .و بدعت تمركز یافته بود 
 بینیم كه این ابن تیمیه كي بود؟ ول بیایید با

جنوري  44ابوعباس تقي الدین احمد ابن عبدالحلیم بن عبدالسالم ابن عبدهللا ابن تیمیه حراني ملقب به شیخ االسالم، در 
سالگي  11بعمر 1142سپتمبر  42تولد یافت و در  كنوني عرفا در تركیه( الیتودر ) میالدي در شهر حران 1411

 اردر نزدیكی یك قبرستان، در داخل یك زندان در دمشق وفات نمود. پدر وي شهاب الدین ابن تیمیه از علماي نامد
از اناطولیه  1412سال  ، فامیل ابن تیمیه درطق و كالم بود. نسبت استیالي مغلمنتفسیر،  عصر خود درعلوم فقه،

. پدر وي در دمشق از منبر مسجد امویه دوري مملوك مصري بوتآن وقت تحت سلطه امپرا كه در ،كوچ كرد به دمشق
مچنان ه نامدار وقت به كسب علوم تفسیر، كالم، فلسفه و ذبه وعظ پرداخت. ابن تیمیه از پدر پیروي كرده نزد اساتی

 اوقت ب یاو از ابتدا لي شهرت حاصل كرد.وي بحیث یك فقیه و مجتهد مذهب حنب یرداخت. در مدت كوتاهپتصوف 
 منفور وغیر ابن تیمیه كه او را در نظر علما و فقها و اولیایي امور ۀو متصوفین دشمن بود. عقاید عمد مسیحیان

 که از تعالیم ابن عربيمكتب اتحادیه  رفاعي و با ۀاز تضاد وي با طریقت هاي صوفیعبارت بود  ،مطلبوب ساخت
 ۀكه به عقیدبود، ( و با علمای همزمانش صوفي بزرگ ابن عربي را كافر و زندیق مي خواند. )وي پیروي مي كرد

حدیث، كوركورانه متابعت و تقلید مي كردند. وي تقلید فقهاي  وي از فقهاي ماقبل بدون مراجعه به قرآن شریف و
ركورانه ش هاي خود پیروي كوها و كشی را كه از مالطرزالعمل یهود و نصا وقت را از فقهاي ماقبل، به روش و

آن ها را سرزنش و توبیخ مي كرد. وي ادعا مي كرد  ۀقرار داده بودند، تشبیه كرده، هم)ج( خدا ۀكرده آنها را به مثاب
حدیث در  بي علم شده اند كه طرز دید و تفكر شان با تعالیم قرآني و كه عالم اسالم وعلماي اسالمي چنان گمراه و

 صالح این وضع وي سه پیشنهاد داشت:مغایرت است. براي ا

 ،باید احیاي مجدد گردد. فهم درست مسلمانان از توحید 

 بین برده شود. باید ازفكر مي كرد با اسالم "واقعي" مغایرت دارد،  تمام رسوم و رواجها و عاداتي كه او 

 آن احیاي مجدد گردد.  ۀقاید صحیح اسالمي وعلوم مربوطع 
 

ابعین )مت كرام، و پیروان ۀ، صحاب)ص( که عبارت از حضرت محمد اولي اسالم )یعني سلفیت(وي عقیده داشت سه نسل 
باشند، بهترین نمونه هاي زندگي اسالمي براي مسلمانان استند. رفتار و كردار همین "سلف"  در متابعت  صحابه( می

ه نوع رفتار سلف بدعت و كفر بودنوع سرپیچي از  گاني است. هرزند قابل قبول از قرآن كریم یگانه طریق درست و
جمله تجلیل روز مولود مبارك حضرت  ممنوع است. وي همچنین پیروي از رسوم مسیحیان و سایر ادیان از شدیداً 

دهنده تر از همه اطالق  تكان  1اسالم حرام اعالم نمود. یار مساجد را در جوار قبور اولیاناجایز و اعم )ص( رسول
قمر ذیالً خالصه كرده  این زمینه زبیر است. عقاید او را در )ج( ابن تیمیه به خداوندكردن اوصاف بشري از طرف 

 :2است
o و بدین وسیله او اوصاف بشري را به ذات  است « فزیكي»عیناً و  )ج( ابن تیمیه اوصاف خداوند ۀبه عفید

 اطالق مي كند، )ج( تعالي
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o بوده است، )ج( تمام چیزهاي خلق شده از اذل باخداوند 
o ج(،خداوند یعني واسطه ساختن اولیاي متوفي براي پذیرش دعا در دربار -الفت وي با "توصل"مخ( 
o كوتاه ساختن نماز را نقض مي كند،و  )ص( پیغمبر اسالم براي زیارت قبر آغاز سفر 
o كاران در دوزخ بعد از مدتي به پایان مي رسد و براي همیش نیست،هگن ۀشكنج 
o رد( كه تنها خودش مي داند،)محدودیت دا یك حد )ج( خداوند 
o جاي گذاشته است  )ص( )الكرسي( مي نشیند و براي حضرت محمد )عیناً( باالي تخت خداوند بشكل جسمي

 كه در پهلویش بنشیند،
o ِشرك است، )ص(حضرت پیغمبر دست زدن به قبر 
o ام است،بدعت و حر )ج( دعا در مزار حضرت پیغمبر غرض بدست آوردن مقام و منزلت بهتر از خداوند 
o ه، بعد از موعظ و خداوند، دقیقاً به جهان پائین مي شود و او این پایین شدن را به پایین شدن خودش از منبر

 تشبیه مي كند.
o  :تصنیف توحید در عبادت خداوند بدو حصه 

 الف: توحید الربوبیه
، خالف پیروان وهابي خودو ب: توحید االلوحیه كه این كار هیچ وقت صورت نگرفته بود. با آنكه ابن تیمیه بر

از ، او دانست بعضي از متصوفین از قبیل عبدالقادر گیالني را تأیید مي كرد و تصوف را یك علم "درست" مي
سال ها و قرون بعدي مورد انتقاد، تعجیز، توهین و حتي تكفیر قرار  قت وطرف علما و متصوفین اهل سنت و

 شود، عیناً از ویکیپدیا اقتباس شده است.( م میدیقاین نظریات که ذیالً ت ۀخالص گرفته است.

 1 . کس به ابن تیمیه شیخ "هر ( فریاد مي زند که:221محمد بن محمد بخاري )دانشمند حنفي مذهب، متوفاي
کافر است." )إّن من أطلق القول على ابن تیمّیة أّنه شیخ اإلسالم فهو بهذا اإلطالق كافر( البدر  االسالم بگوید،

 .4/411الطالع: 

 4 . 155، ص1رالکامله، جردالدر کتاب  ، از ارکان علمي اهل سنت( صراحتاً 254ابن حجر عسقالني )متوفاي 
اسالمي )اهل سنت و  ۀجامع"در  نظر بزرگان و علماي اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه بیان مي کند و مي گوید:

 ،(نه شیعه
 ، ی که خدا را جسمانی می داند(کساست )  مجسم بعضي ها مي گویند که ابن تیمیه= 
 ، ضي ها مي گویند ملحد و زندیق استبع= 
)فمنهم من نسبه إلى التجسیم، ومنهم من ینسبه إلى الزندقة، ومنهم من ینسبه إلى " بعضي ها مي گویند منافق است.= 

كس معتقد به "هر ه اعالم کردند:مي نویسد که قضات اهل سنت در زمان ابن تیمی همان ابن حجر عسقالني در(.النفاق
 ، البدر الطالع:1/120ة: لّیة حلّ دمه و ماله( الدرر الكام")من اعتقد عقیدة ابن تیم باشد، خون و مالش حالل است.« ابن تیمّیه»عقاید 

"مردم مسلمانان و علماء اسالم،  گوید: مي 152، ص1نیز در همان ج .424، ص 4ج مرآة الجنان للیافعي،  ،1/10
 گویند او منافق است؛ چون دین و برخي مي گویند او زندیق و ملحد و بي نظرشان نسبت به ابن تیمیه، بعضي مي

 ".ربط زده است هاي بي جسارت و حرف (ع)علی ابن ابوطالب نسبت به ساحت امیرالمؤمنین
 1 .علیه شیعه نوشته است، وقتي به ابن تیمیه مي رسد مي گوید: "خدا او را ابن حجر مکي، در کتابي که حتي بر

الكي ها، و حنفي خوار و گمراه و كور و كر كرده است، و پیشوایان اهل سّنت و معاصرین وى از شافعي ها، و م
بن تیمّیة عبد خذله هللّا، وأضلّه وأعماه، وأصّمه وأذلّه، . 21)الفتاوى الحدیثة: "  ها، بر فساد افكار و اقوال او تصریح دارند.

 وبذلك صّرح األئّمة الذین بّینوا فساد أحواله وكذب أقواله... وأهل عصرهم وغیرهم من الشافعّیة والمالكّیة والحنفّي.(

 2 .گرد نامى مراكشی در سفرنامه اش می نویسد: "در دمشق یكى از بزرگان فقهاى حنبلى به بطوطه، جهان ابن
 (50، ص 1)رحله ابن بطوطه، ج نام ابن تیمّیه را دیدم كه در فنون مختلف سخن می گوید، ولى عقل او سالم نبود." 

 5 . ا كه جه بی پرده سخن گفته است، تا آنبن تیمیّ گذارى و تكفیر ا در بدعت (221)حنفى متوفّاى سال محّمد بخارى
، 4بدر الطالع، ج .)بداند، كافر است« شیخ االسالم»در مجلس خود تصریح نموده است كه اگر كسى ابن تیمّیه را 

 (41ص 

 1 ..ا ردمشقى می نویسد: "ابن تیمّیه اى حصنى حصنى دمشقى )از بزرگان اهل سنت( ابن تیمّیه را زندیق می داند
 علّت گفتار بعضى یاى علم توصیف می كنند، برخى از پیشوایان، او را زندیق )ملحد( مطلق می شمارند.كه در

از پیشوایان هم این است كه تمام آثار علمى ابن تیمّیه را بررسى كرده و به اعتقاد صحیحى برنخورده اند؛ مگر 
رخى دیگر را گمراه می داند.با این كه كتاب این كه وى در موارد متعّدد برخى از مسلمانان را تكفیر می كند و ب
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هاى وى آمیخته به تشبیه حّق به مخلوقات و تجسیم ذات بارى تعالى و هم چنین جسارت به ساحت مقّدس رسول 
 ".و شیخین و تكفیر عبدهللّا بن عباس است )ص(اكرم 

 ا فرد دور از نظر استغاثه كندكس به مرده و ی"ابن تیمّیه گفته است: هر حصنى دمشقى در جاى دیگر می نویسد:
از این سخن ابن تیمّیه، بدن انسان می لرزد، این سخن، پیش از زندیق حّران،  ... ظالم، گمراه و مشرك است.

ابن تیمّیه از دهان كسى در هیچ زمان و هیچ مكانى بیرون نیامده است. این زندیق نادان و خشك، داستان عمر را 
ت ناپاكش در بی اعتنایى به ساحت حضرت رسول اكرم، سّید اّولین و آخرین، قرار اى براى رسیدن به نیّ  وسیله

داده و با این سخنان بی اساس، مقام و منزلت آن حضرت را در دنیا پایین آورده است و مّدعى شده است كه 
اق دقه و نفحرمت و رسالت آن بزرگوار پس از رحلت از بین رفته است. این عقیده به یقین كفر و در واقع زن

 (111)دفع الشبه عن الرسول، ص است." 

 0 .،هجرى، از دانشمندان  051داند. وی متوّفاى سال سنت( ابن تیمّیه را بدعت گذار می)از بزرگان اهل  ُسْبكى
پرآوازه اهل سّنت و معاصر ابن تیمّیه می نویسد: "او در پوشش پیروى از كتاب و سّنت، در عقاید اسالمى بدعت 

اركان اسالم را درهم شكست. او با اّتفاق مسلمانان به مخالفت برخاست و سخنى گفت كه الزمه آن گذاشت و 
جا كه ازلى بودن عالَم را ملتزم شد و با این سخنان حّتى از دا و مرّكب بودن ذات اوست، تا آنجسمانى بودن خ

و الدّرة المضیئة فى الرّد على ابن تیمّیه،  100ص ؛ السیف الصقیل، 451، ص 9طبقات الشافعّیه، ج فرقه نیز بیرون رفت" ) 01

 (5ص 

 2 .( دانشمند بلند آوازه اهل سّنت كه خود همانند ابن تیمّیه، حنبلى مذهب و در علم حدیث و 002)متوّفاى  ذهبى
رجال سرآمد عصر خویش بود، پیروان ابن تیمیه را بیگانه، فرومایه و مّكار می داند. ذهبى در نامه اى خطاب 

كه از تو متابعت می كنند در پرتگاه زندقه و كفر و نابودى قرار دارند ... نه ه وى می نویسد: "اى بیچاره! آنانب
گو، كودن، بیگانه، فرومایه، مّكار، ، گوشه گیر، سبك عقل، عوام، دروغاین است كه عمده پیروان تو عقب مانده

ندارى آنان را امتحان كن و با مقیاس عدالت خشك، ظاهر الصالح و فاقد فهم هستند. اگر سخن مرا قبول 
بسنج".)"یا خیبة! من اّتبعك فإّنه معرض للزندقة واإلنحالل ... فهل معظم أتباعك إالّ قعید مربوط، خفیف العقل، أو 
عامّي، كّذاب، بلید الذهن، أو غریب واجم قوّي المكر، أو ناشف صالح عدیم الفهم، فإن لم تصّدقنى ففّتشهم وِزْنهم 

 ( "بالعدل
 

هاى من گوش فرا دهى! تو با من كه تا آن جا كه می نویسد: "گمان نمی كنم تو سخن مرا قبول كنى! و به نصیحت 
دوستت هستم این چنین برخورد می كنى پس با دشمنانت چه خواهى كرد؟ به خدا سوگند، در میان دشمنانت، افراد 

گو، نادان و بی عار ــراد آلوده، دروغـیان دوستان تو افكه در مصالح و شایسته و عاقل و دانشور فراوانند، چنان 
 (412ص و تكملة السیف الصقیل،  00ص زیاد به چشم می خورند.") اإلعالن بالتوبیخ، 

 

ابن تیمیه چندین بار زنداني شد. وي سالهاي اخیر زندگي خود را در َمحبس در  ،نظربه چنین عقاید ضد افكار عامه
د و در آنجا داعي اجل را لبیك گفت. آثار وي بنابرلزوم دید علما ومتبحرین اهل سنت، در شهر دمشق سپري كر

آنهم بعضي از عقاید و ي بقسم محرمانه و پنهاني درچرخش مصرو سوریه ا ز انظار مردم دور نگهداشته شده بود. با
هل جده عقایدمعدوم ومرده ا ي ابن بود. درین مورد یك عالم سني چنین گفته است: وقتیكه یك تاجر متمول عرب از ا

تیمیه را در آغاز این قرن باچاپ دوباره اي كتاب "منهاج السنه النبویه" و سایر كتب وي، دوباره زنده كرد، مفتي 
روبرو شده بود،  )ج(مصر محمد بخیت المصطفي كه باسواالت جدید در مورد اطالق اوصاف فزیكي به ذات خداوند

آن كسي را كه آن را بیدار كرد ودر غضب گرفتار  )ج(اي بود كه درخواب بود. خداوند تعالي چنین گفت: "این یك فتنه
  5كند." 

 

ابن تیمیه نه تنها افكار محمد ابن عبدالوهاب را متأثر ساخته بود، بلكه تا امروز افراطیون مصري، سوري و سایر 
میدهند. یكي از این اعمال وي فتواي جهاد برضد  اررممالك عربي گفته ها،  فتواها و كردار او را میثاق اعمال خود ق

سني رو آروده بود، كافر اعالم  ُمُغل محمود غزن را كه به اسالم میالدي سلطان 1492مسلمانان بود. وي درسال 
داشت و برضد عساكر مسلمان وي جهاد اعالم نمود. بعدها این فتوا یك نمونه اي بسیار مهلك و بربادكننده اي در عالم 
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از صدور این فتوا، پیروان محمد ابن عبدالوهاب نجدي این فتوا استفاده كرده باالي عساكر  اسالم شد. پنج صد سال بعد
عثماني وهمچنین باالي مسلمان سني و شیعه مذهب در عربستان، اردن، سوریه و عراق امرزوي حمله كرده هزاران 

 دراین مورد تشریحات بعداً ارایه خواهد شد.( ند.)دمت برهزار مسلمان بیگناه را سرزدند و اموالشان را به غنی
 

)كه بعداً تحت يك حرکت احمقانه و بي جا به اشاره  عين اين اعمال را وهابي هاي افغانستان تحت قومانده عبدالرسول سياف
  ل انجام داد.بل ساكنين افشار كاباي باداران وهابي خود، خود را عبدالرب رسول سياف ناميد( همين كار را در مقا

 

شود که از  میگویند به گروهی اطالق می cultانگلیسی آنرا  که درایکور دسته دسته ای طالبان ) همچنان "کور
 ۀکنند.( در مقابل مردم هزار هدایات یک ایدیالوژی یا یک رهبریت نا سالم و گمراه کننده پیروی کورکورانه می

افكار ابن تیمیه كه   1غیره جنایات بي شماري را مرتكب شدند. سا ومثل دره تركمن، سرخ پار یجاها افغانستان در
خواهان اخوان المسلملین مصر اقتباس شده بود در قتل انورالسادات، رئیس جمهور فقید مصر نقش عمده  از طرف هوا

تیمیه و افكار ابن  Absent Precept"صل غیرحاضر"رهبر روحاني قاتلین سادات در كتاب  - داشت. عبدالسالم فرج
شاگردان وي را وسیعاً نقل قول مي كند. هرچهار تن قاتلین سادات عقاید ابن تیمیه را پذیرفته بودند. تمام افراطیون 

ه فتواي كابن تیمیه را تحسین و تعقیب مي كردند. ناگفته نباید گذاشت  ۀخشك و قاتالن كارافسلفي، بشمول سید قطُب، 
 رد نیز از طرف روحانیون پیرو وهابیت مربوط دارالعلوم دیوبندي بود.  غازیخان  امان هللاقیام علیه اعلیحضرت 

 تفصیل خواهیم داد. بعداً این باره 
 

ايش يك ه استاد ۀحمد ابن عبدالوهاب، كه به گفتبينيم كه چگونه مب ميالدي، به بيابان نجد و ۀرن هژدبيائيد برگرديم به ق حاال
 ي بود توانست افكار ابن تيميه را در قالب جديدي، بصورت بسيار شديدتر، ناشاگرد كودن، مغرور و سركش علوم اسالم

 اسالمي تر و خونخوار تر بريزد و آن را به سراسر عالم اسالم صادر نمايد. 
 

د وعقای افكار با طوریكه قبالً دیدیم، محمد ابن عبدالوهاب در طول مسافرت هاي خود به شهرهاي مختلف عربستان،
 سالشهر عنینه رانده شده بود، در زا افكار درشتش وي که در اثر  كرده، دوباره به نجد برگشت. ابن تیمیه آشنایي پیدا

 ،دعوت شد تا در آنجا متوطن شود. این دو ،ي درعیه بودابن سعود كه حاكم منطقه امیالدي از طرف محمد  1022
 تمام اعراب شبه جزیره عربستان را در زیر لواي اصول اسالم واقعي باهم پیوندي بستنند كه طبق آن عهد كردند كه

د بن سعواعربستان سعودي، در مالقات اول  كتاب تأریخ مدوي الرشید، در ۀشان( بیاورند. قرار نوشت)به زعم خود
نجد دست را  مردم، اگر تمام )ج( اظهار داشت: "این واحه ازآن توانست. از دشمنانت هراس نداشته باش. بنام خداوند

جواب، محمد ابن عبدالوهاب چنین  هرگز قبول نخواهیم کرد كه ترا اخراج نمائیم." در د، مانكن ییك ج توابراي اخر
 كني كه در مقابل بي عقیده ها قسم یاد یك شخص عاقل. من مي خواهم كه تو َملِك این منطقه استي و گفت: "تو

اسالمي خواهي  عۀدر عوض تو امام و پیشواي جامجهاد مي زني.  دست به كرین، بي دین ها، كفار و مشرك ها)من
به پیمان همكاري  ( این گفت و شنود منجر4114بود. و من در امور دیني رهبري خواهم كرد." )الرشید، مدوي 

عمال ا بن سعود براي فتنه انگیزي واابن عبدالوهاب و فامیلش كه بنام آل الشیخ یاد مي شد و محمد  متقابل بین محمد و
قمر، اكثریت مسلمانان خبر ندارند كه اولین قرباني هاي دهشت  نفوذ در عربستان وعالم اسالم، شد. قرار گفته زبیر

عربستان سعودي را مطالعه مي كند، مي یابد  تأریخهاي سني مذهب بودند. اگر كسي  وحشت وهابي مسلمان افگني و
طبق نوشته اي مستشرق نامدار رابرت لیسی، "الي زمان  0م كردند.مسلمان سني و شیعه را قتل عا ها وهابي ها هزار

ریق ط بي اهمیتي در بیابان نجد بود كه مانند سایر قبایل از كوچك و ۀد یك قبیلآمدن محمد ابن عبدالوهاب، آل سعو
مجاور،  مناطقسایر قبایل نجد حمله و یرغل به  پرورش اسپ، فروش خرما و خرده تجارت و گاهگاهي در همكاري با

وري سازان نبودند. اگر محمد ابن عبدالوهاب نمي تادیخواه بوده و به هیچ وجه امپراها اندك آززندگي مي كردند. آن
 Robert Lacy,The Kingdom of) آمد، خارج از امكان نبود كه جهان هرگز از موجودیت آنها آگاهي پیدا نكند."

Saudi Arabia, the House of Saud, P.59) stop 
 

                                                           

  1- این نویسنده از چپاول گري و قتل وقاتل طالبان در دره اي تركمن اطالع مشخصي دارد.  
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عالم اسالم كه درعهد سلطان  وهابي در ۀالشافعي مفتي مكه، "اولین فتنموالنا احمد زیني دحالن المكي  ۀقرار نوشت
تخت خالفت  یعني یك سال بعد از جلوس سلطان سلیم سوم بر 1091سال  ( میالدي. در1029 -1210) سلیم سوم

عثماني  ۀطرف خلیف شریف غالب ابن بوسعید كه از صورت گرفت. جنگ میان امیر مكه، موالنا ،عثماني در استانبول
)عربستان غربي شمال مكه و مدینه( وهابي هاي پیرو محمد ابن عبدالوهاب و آل سعود  حجاز بحیث نائب وي در

كرده  تابعین زیادي پیدا خوردها، قدرت خود را متمركز ساخته و پیروان و و شروع شد. وهابي ها قبل از شروع زد
با اطالق عناوین مشرك، گمراه و كافر به مخالفین خود، فتواي روا بودن كشتار آنها را صادر كرده تعداد  بودند. آن ها

 ۀسس این عقیدؤند. مدتصاحب نمو جبر و شان را بزور دارائي، حتي زن هايو اموال  بیشمار مسلمان ها را قتل عام،
 پدرش عبدالوهاب شخص متدیني اي "بنو تمیم" بود. شرق عربستان از قبیله  خبیث، محمد ابن عبدالوهاب بود كه از

)این دو( پیش بیني مي كردند كه محمد ابن عبدالوهاب از اصول دین سرپیچي كرده . بود و همچنین برادرش سلیمان..
 و گمراهي ها را معرفي خواهد كرد. 

 

باعث شد كه مسلمان هاي  به همین ترتیب پیشگویي هاي پدر و برادرش در مورد او صدق كرد و عقاید كجرو او
)خارج از متن( گلچین  دن سخنانش او از آثار اسالمي مطالبي راناشبخواند براي به كرسي ن صادق را مشرك و كافر

خبره جذاب بسازد و  مطالب جعلي را در نوشته هاي خود گنجانید تا آنكه آنها را براي مردم غیر )همچنین(نمود و 
  2راي پیروان خود نوشت تا آنكه آنها باور كردند كه اكثریت مسلمانان كافر استند.پیروان پیدا كند. او مقالتي ب

 

امراي نجد( اوالً كوچي هاي بادیه نشین را تحت فشار گرفتند تا آنكه باالي آنها قدرت پیدا كردند و  این عبدالوهاب )و
 دا كردند كه هرآنا شدند. اینها عقیده پیهابي هرت داوطلبانه، بدون معاش عساكر وآنها را پیروان خود ساختند و بصو

بریدن سر( و به غنیمت گرفتن پول و  )با ن عبدالوهاب عقیده مند نیست، "كافر" است و كشتن اوبكسي به سخنان ا
قرن هجده مي گذرد تاكتیك ها و  ۀسال از واقعات نمی صدسه  امروز كه در حدود  .)روا( است جایدادش حالل

نكرده  یرفریقا تغیابعضي نقاط  سوریه، و ،عراقلمانان در افغانستان، پاكستان، ا در مقابل مسژي هاي وهابي هیسترات
كشند. خواننده ها همان جوان طالب را حتماً  است. براي پیشبرد اهداف شوم خود، مسلمان را كافر مي خوانند و مي

ز مرد و زن را بصورت بي رحمانه بقتل سي نفر اعم ا در جالل آباد كابل بانك اتشعبیکی از بیاد دارند كه در 
اسالمي خود را در برابر كفار انجام مي  ۀطلق بود. او به زعم خودش وظیفرسانید. آن جوان یك وهابي و یك طالب م

درنده اي خبیث تبدیل  )جانور( بیك جناور چشمان او آثاري از انسانیت و اسالمیت نبود. او هم دیدید كه در داد. شما
به   خواند و مي خواهد همراهش راه آشتي را پیش گیرد. كرزي است كه اورا برادر ناراض مي این حامد شده بود. و

خون آشام به تفصیل  cult)) گروه جزئیات جنایات این كور فتنه الوهابیه و از ۀرسال ۀهرحال، حاال برگردیم به بقی
 لوهاب قرار ذیل بود: عمل ابن عبدا ۀوشته شیخ االسالم شافعي، طریققرار ن آشنا شویم. 

 گرفته، این آیات را باالي مسلمان ها  یعني عرب هاي بت پرست ساكن مكه() وقت كفار ۀرا كه در بار یاو آیات
 تطبیق مي كرد. مثال های ذیل از قرآن شریف این نقطه را خوب بیان مي كند. 

دعا مي كند، گمراه  )ج( به غیر از خداوند از آن كسي كه» ( فرموده است: 5)آیه  االهقاف ۀخداوند تعالي در سور
سوره  در كه او برایش دعا مي كند، هرگز دعایش را جواب نمي دهد."  )ج( تراست؟ آن موجود غیر از خداوند

دعا نكنید، آن "االه" غیر از  )ج( خداوند از "برای پرستش به غیر ، خداوند تعالي گفته است: 111یونس، آیه 
برایت نفع نمي رساند و نه برایت ضرر رسانیده مي تواند." در قرآن شریف آیات خداوند كه برایش دعا مي كني، 

: چنین گفت ریف كرده،حآیات فوق الذكر را بصورت فاحشي تشبیه این آیه زیاد است. محمد ابن عبدالوهاب، 
 ياز ایشان توصل م پیامبران یا اشخاص صالح طلب كمك مي كنند و سایر )ص( "مسلمان هایی که از پیغمبر

" بناًء طبق ادعاي غلط ابن عبدالوهاب  قرآن شریف از ایشان ذكر شده است. جویند، مانند كفاري استند كه در
مسلمان هایي كه چنین اعمال را مرتكب مي شوند، كافر استند. اوهم چنین زیارت قبر حضرت محمد و قبور 

 اولیا را كفر خواند.  سایر پیامبران و
 

كه بتان را مي پرستند، گفتند ما  آناني ه الضمر در مورد مشركین چنین فرموده است: "خداوند تعالي در آیه سوم سور
 ابن عبدالوهاب بصورت نادرست چنین گفت: "آناني آن ها را پرستش نمي كنیم الي براي كسب مقام واالتري نزد هللا!" 

                                                           

  2  - از رساله "فتنه الوهابیه"، تحریر موالنا شیخ االسالم احمد زیني دحالن المكي اشافعي- مفتي بزرگ مكه المعظمه
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آن كفاري استند كه در  انندمثال، م کنند، بطور كه به توصل مبادرت مي ورزند خواهش از خداوند توسط پیغمران می
ها را نمي پرستیم؛ الي براي بدست آوردن  بت مر، آیه سوم از ایشان ذكر بعمل آمده است كه مي گویند ماضسوره ال
ها كدام چیزي را خلق كرده باشند؛ آنها به این عقیده استند  گفت: "آن كفار باور نمي كردند كه بت نزد هللا." او مقام وال

سوره الضمر، بدین ترتیب ارایه  12آیه  سوره اللقمان و 45ست." او ثبوت خود را باخواندن آیه خالق ا )ج(كه خداوند
اگر از آنها بپرسي كه آسمان ها و زمین را كي خلق كرده است؟ آنها مي گویند 'كرد: "این آیات بدین معني است 

 ند. دركافر است"توصل" مي جویند، بدین ترتیب وي بصورت نادرست نتیجه گیري كرد كه مسلماناني كه  ’)ج(خداوند
مي گوید كه حضرت پیغمبر  )رض(بخاري با استناد به ابن عمرمورد تطبیق آیات راجع به كفار وقت به مسلمان ها، 

ها تطبیق كنند. ابن عمر گفته  فرموده بود كه خوارج كساني استند كه آیات نازل شده راجع به كفار را باالي مسلمان
"آنچه من براي اُمتم بسیار تشویش دارم یك مردي است كه قرآن را  ا چنین نقل مي كند: هاي حضرت پیغمبر ر

 تفسیرغلط مي كند و آن را از متن مي كشد." 
 ان باطالب حصه تشریح و تشبیه عقاید وهابیان و را تعریف مي كنند. در این دو حدیث وهابي ها و پیروان طالب آنها

 مثال هاي فوق قناعت مي كنیم. 
 

نترنت ا باشند. به كاپي الكترونیك اصل عربي یا ترجمه انگلیسي آن در این زمینه معلومات بیشتر جویا گان درخوانند
كشتارهاي وهابي ها را مورد غور قرار دهیم. طوریكه در باال ذكر  رجوع فرمایید. حاال بیائید كه جزئیات جنایات و

 وهابي ها شروع به آشوب كردند. آنها در ابتدا گروپ ور عثماني،تداي سلطنت سلطان سلیم سوم، امپراكردیم، در ابت
ه شهر متبرك را آلود مدینه به این فكر فرستادند كه شاید بتوانند افكار علماي این دو مبلغین خود را به مكه و یها

ا روقتیكه این مبلغیین به مكه و مدینه رسیدند و عقاید خویش  عقاید ایشان بازي كنند.  كذابي با دروغ و بسازند و با
م مؤثق برضد آنها ارایه داشتند. اینها از ین عقاید را رد كرده، شواهد اسالشهر همه اي ا عیان نمودند، علماي این دو

ناداني و گمراهي وهابي ها مطمئن بوده، آنها را مزخرف و بي فكر خواندند. بعد از آنكه عقاید وهابي ها تحلیل و 
علما  ،ین ترتیب بعد از قایم نمودن ثبوتوهابی ها پا به فرار گذاشتند. بد ارزیابي گردیده، مملو از كفر از آب برآمد،

 آن وهابي ها را به نسبت عقاید شان تكفیر وهابي ها به حضور قاضي القضات مكه نوشتند كه در گواهی نامه ای از
انان دور و نزدیك را به اطالع مسلمتشهیر كرده آن نمودند. هدف علما ازین عمل آن بود كه گمراهي وهابي ها را

 برسانند. 
كه از محبس جان رهانیده بودند، خود را به درعییه رساندیند و آنچه را كه در مكه اتفاق  یییك تعداد از وهابي ها

افتاده بود، در آنجا بازگو كردند. این خبر خون وهابي ها را بجوش آورد و آنها آغاز به حمله باالي قبایل وابسته به 
 مكه نمودند. 

 

شروع شد.  1091امیر مكه كه موالنا شریف غالب نام داشت در سال  ه قبال ذكر شد، جنگ بین وهابي ها وطوریك
وجود آنكه تعداد زیادي كشته شدند، قدرت نظامي وهابي ها رو به از دیاد بود. بدعت آنها ادامه داشت تا آنكه اكثریت  با

مكه بودند. این جنگ ها دوازده سال طول  ۀت شهزادآنانیكه تحت قیاد ینشین به آنها پیوستند حت كوچي هاي صحرا
ماه ذوالقدعه همان سال، آنها این منطقه  لشكر هاي قوي باالي تائیف حمله نمودند. در آنها با 1214سال  كشید و در

اعم  وآنكه باشندگان آن منطقه تسلیم شدند. سپس وهابي برنده به كشتار اهالي پرداختند  را تحت محاصره قرار دادند تا
 دارایي شان را به تاراج بردند. طفل هزاران مسلمان را كافر عنوان كرده، قتل عام نمودند و اموال و از زن و مرد و

كرزي مي خواهد ملت افغان را  گان جنگي. حاال حامدتسلیم شد )این بود روش "اسالمي" وهابي ها در مقابل اسرا و
 گوسفد مانند به این قصابان تسلیم كند؟!؟!(

شدند. چون شریف غالب قوت زیاد براي دفاع نداشت،  سفر در تائیف لشكرهاي وهابي بطرف مكه سرازیر بعد از
 ند و نخواستند مثل آنها شوند در ابتدا بادبو خودش به جده فرار كرد. مردم مكه كه از سرنوشت مردم تائیف خبر

نیت وعده كرده، در روز هشتم محرم وارد مكه كردند. وهابي نیز به مردم مكه ام ءمهاجمین قرارداد تسلیمي را امضا
توجه شان را به سوي جده غرض جنگ با شریف عطف داشتند. وقتیكه آنها جده از تسخیر مكه، وهابي ها  شدند. بعد

شان را كشت و از ورود  را محاصره نمودند، شریف غالب آنهارا تحت گلوله باري توپ قرار داد، یك تعداد كثیر
ند. خود رفت وهابي آن مناطق را ترك گفته، بسوي قلمرو وگیري بعمل آورد. بعد از هشت روز جنگ،ایشان به جده جل

ور عثماني ترك تنائب امپرا همراهي شریف پاشا، والي جده و ماه ربیع االول همان سال، شریف غالب جده را در در
جده راندند و مكه را دوباره تحت سلطه كرده عازم مكه شد. این مرتبه آنها باالي وهابي ها غلبه كرده، آنها را از 

آنها دوباره مكه  1095سال  شریف غالب آورند. وهابي ها براي یك مدت طویل مشغول جمع آوري لشکر بودند. در
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را تحت محاصره قرار داده، تمام راههاي مواصالتي را بند نمودند و از رسیدن مواد ارتزاقي جلوگیري كردند. این 
آنكه مردم مجبور به خوردن گوشت  )تا براي مردم مكه بود. خوراكه گران و بعداً قحط شد.یك مشكل طاقت فرسایي 

عرب( وساطت كردند.  وهابي ها پیش آید. بعضي )از سران عشایر سگ شدند. شریف غالب مجبور شد از در صلح با
ن سال، وهابي ها ماه ذوالقدعه هما آن حكمراني خودش تضیمن شده بود امضاء كرد. در یك پیمان صلح را كه در او

حمله ور شده،  )ص( دوباره وارد مكه شدند و سپس مدینه را نیز تسخیر نمودند. در مدینه آنها به اتاق حضرت رسول
مصر  )سوریه( و این مدت از آمدن مردم شام آنرا تاراج نمودند. وهابي ها براي هفت سال مكه را اداره كردند و در

 ها را ویران كردند.  تمام زیارتگاه به حج جلوگیري نمودند. و
اسالمي را "برادران ناراض" مي  غیر انساني و آگاهي ندارد و این گروه غیر تأریخكرزي که خود از  )حاال حامد
افغانستان را بدست این گورگروه بسپارد. شما خود قضاوت كنید.( باالخره  ۀآیندایشان صلح كند و  خواهد با خواند، مي

ش كمي نفس آرام كشید ازین فتنه ها و آشوب گري هاي وهابي ا همسایگان اروپائي با جنگ ها سلطان عثماني كه از
خدیو مصر را براي سركوبي آنها به عربستان اعزام داشت. لشكركشي اول به شكست  علي پاشا محمد ها خسته شده و

و سوم كشي هاي دوم  علي منجر شد و هزاران عسكر مصري از طرف وهابي ها بقتل رسیدند. لشكر عساكر محمد
یا دستگیر شده در قاهره یا در استانبول  نتیجه آن رهبران وهابي یا درجنگ كشته شدند و به موفقیت انجامید كه در

 اعدام گردیدند. 

 

آخرین رهبر وهابي كه عبدهللا بن سعود بود از طرف ابراهیم پاشا، پسرمحمدعلي دستگیر وبه استانبول فرستاده شد 
كه عبدالعزیز بن سعود دوباره دولت سعودي را به  1911ترتیب فتنه وهابي ها تاسال كه در آنجا اعدام گردید. بدین 

مسلمانان شان اولین هدف نفرت، كدورت وستیزه اي وهابي ها،  تأریخكمك انگلستان بناكرد، خاموش ماند. درطول 
ران مسلمان را "هللا اكبر" گویان یه و نایجریا، هزالسوما سوریه،بوده اند. برعالوه عربستان، اینها در اردن، عراق، 

وهابي ها بردارد. وآن  تأریخاین نویسنده كوشش كرده است كه پرده از روي جنایات  را سربریده اند. دراین مقاله،
رابطه بین تندوران دیوبندي، اخوان المسلمین ووهابي هاست كه هرسه این  چیزي دیگري كه قابل توجه مي باشد،

ن تیمیه پیروي مي كنند مثل یك مارسه سره اي غول پیكر در وجود طالبان عرض اندام كرده اند. فرقه ها از عقاید اب
طالبان یك اشتباه مهلك است كه آسیب هاي غیر قابل  cult)افغانها باید بداند كه هرنوع آشتي و صلح با كوردسته)

واند، لطفا اینرا تكثیركرده به دوستان خود ترمیم و تلهیم را درقبال داشته و مي باشد. هركسي كه این نوشته را مي خ
برساند و از هرطریقي كه مي شود این حقایق باید به گوش مردم مسلمان افغانستان رسانیده شود. طوریكه قبال هم 
ذكرشد، وهابي ها براي كنترول مغزها، آیات قرآن شریف را، خصوصاً آیاتي مبتني برجنگ باكفار و دفاع از اسالم 

متن بصورت نادرست تفسیر مي كند و جوانان نادان افغنستان و پاكستان را گمراه ساخته، آنها را به را خارج از 
انسان ُكشي و برادرُكشي ومسلمان ُكشي وادارمي سازند.  طوریكه همه شاهد استند طالبان افغانستان از بریدن سر 

ي یك دخترك پانزده ساله هم شرم نداشتند. این زنان و اطفال معصوم هم دستبردار نبوده اند و ازحمله نامردانه باال
كورگروه از اسالم، مردي ومروت چیزي نمي دانند. اینها، بیكار، نا انسان و نامسلمان استند. هرنوع معامله با اینها 

مردم  رشوم اینها، رسوا ساختن اینها در انظا تأریخبه ضرر افغانستان است. یگانه راه مبارزه با آینها براشتن پرده از 
 و باالخره تجرید و دفع اینها از محالت، قرات و دهكده هاي سرزمین ماست. 

 

 یاداشت:
این مقاله، مسلمان معتقد، سني مذهب حنفي و از مادر و پدر پشتون بوده بالسان هاي دري، پشتو و انگلیسي  ۀنویسند

نت هاي اج ایران و ته است و پاكستان وآشنایي كامل دارد. او این مقاله را براي نجات وطن اش از شر طالبان نوش
ي نداشته است و نخواهد داشت. ناگفته نماند كه تعداد قابل مالحظه اي از پشتون هاي او مراوده  آنها هیچ نوع ارتباط 

ت به طالبان نسب انتون ها بصورت علني یا در خفپوه افغانستان، بشمول روشنفكرها، نویسنده ها، ژورنالستان، استادان
سیاست هاي آنها در محضر عام و یا در دل خود پشتي باني مي كنند. آنها به  عمال و، اني داشته از موقفخوش بی

مام پشتون ها، پیروزي تپیروزي و برگشت آن ،این فكر نادرست استند كه از آنجائیكه اكثریت طالبان پشتون مي باشند
ي جهاد افغانستان آوردها که از فرخواهد بود شمال  مقابل بهره گیري غیرعادالنه اي گروه جنایتكار اتحادیه ها در
یع رشوه نقد و حق السكوت، براي اعضاي اتحاد نامقدس ز. البته درین جاي شك نیست كه قواي بین المللي در تواست

ملحوظ را داده است، اما به گفته آدم هاي هوشیار و خردمند "دوعمل غلط، یك عمل  قابل توجیه و شمال سهم غیر
تقویت بنیه مالي و سیاسي اتحاد شمال را نمي توان  عمل اشتباهي غربیان در ،ا تشكیل كرده نمي تواند!" یعنيسالم ر

با پشتیباني از كورگروه  جنایتكار طالبان جواب داد! و براي آسیب رسانیدن به یك گروه جنایتكار نباید یك گروه 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئکړله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آرام خواهد شد كه هردوي این دسته هاي فاسد معدوم  نمود. افغانستان وقتي تحمای جنایتكاران را تقویه واز دیگري 
 یشیطان معامله م که با خود را فریب مي دهند. زیر كسي را شوند. پشتون هایي كه به طالبان حسن نظر دارند صرفاً 

د. ندارنرا هم دانست. آنها احساسات پشتون والي را چه مي كني كه احساسات آدم گري  کند، باید از انسانیت بیرون
مي كند(، نه در قوم ستیزي، نه در بیگانه پرستي، نه )طوریكه كرزي  ات افغانستان نه در رقص باشیطانراه حل نج

 در نفاق اندازی و نه درعربده جویی است.   زهرپاشي، نه در خم كردن خود در مقابل اجانب، نه در كینه توزي و
 

 .و بس توانند های دلسوز نجات داده می افغانستان را تنها و تنها افغان
 

 پایان
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