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صالح الدین سعیدی

ننګرهار کې وهابیت!
په تول افغانستان كې تعلیمي مراكز ،پوهنتونونه او کمپیوتری مراکز ،جوړ شول او اوس یو اسالمی نړېوال پوهنتون
ننګرهار کې جوړیږي ،نو باید د وهابیت د اشاعې دهل ګرم او په جوش وغږول شي او ساده او له دنیا بې خبره به
له بې سره چرګه ګډیږي او ګډیږي .اول خو درې کاله کابل کې د ایراني منابعو لخوا د پروژه وځنډیده چې دا
پروژه عملي نه شي او اوس درې کاله ننګرهار کې سروې شوه او اوس چې کار یې پېلیږي نو د افغانستان د اجرائیه
شوراء مشر په اغلب ګمان د ایران په هدایت په دې بهانه چې کابل کې دې جوړ شي ،ددې پروژې خنډ او مانع شو،
خو اوس چې دا دوکه هم ونه چلېده اوس د وهابیت د اشاعې خبرې کېږي .

سادګانو او بې خبرو بېدار شئ !
منصور احمد منصور رور د وهابیت د اشاعې خبرې کوي او هغه هم ننګرهار کې !
غوږونه خالص کړه !
كله چې د تېرې پېړۍ په اویایمو کلو کې د امریکې او  . . .حاکمیتونو د سعودي پادشاهانو سره د تجارت په مقابل کې
د هغوی د پادشاهۍ او د سر د ساتلو تعهد ورکړ او توافق ته ورسېدل نو اول کار دا وه چې د سعودي او عربی هېوادو
نه بهر داسې جهادي میدانونه پېدا کړي چې جهادي ډلې هلته جهادي کارنامو باندې مصروفې ،جهادي تنده یې ماته او
د سعودي ،اردن ،مصر او نور د امریکې دوست حاکمیتونه ددې جهادي ډلو نه په امان کړي .نو بن الدن اول سودان
او بیا پاکستان او سیمې ته استقامت ورکړل شو .مونږ افغانان او پښتانه یې ددې لوبې قرباني کړو او خپل د سعودي
او  . . .د حاکمیت د ساتلو د قربانۍ جز کړو او دادی کله نا کله خیراتونه هم راکوي .
زه وایم دا خیراتونه نه دي دا ستا وجیبه ده .زه افغان لمړۍ کرښه کې ستا او د اروپا او نړۍ امنیت مې وساته او
ساتم .

راشو دا ستاسې د ایران د برنامو الندې د وهابیت ضد شعارونه .
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اول ځان خبر کړئ چې وهابیت یعنې څه او د دغه تعبیر او فهم د بعضې دیني اصولو نه یعنې څه؟ او ایران ولې په
دغه استقامت د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان له حاکمیته تر دا ننه په قوت مبارزه کوي او وهابیت وهابیت او
ورته ساده او له دین نه بې خبره کسان غولوي او دا خبرې کوي .
مونږ ځان نه پوهوو او له دینه خبر نه یو ،خو ببوالې مو زده دي .
د وهابیت په نامه نه مذهب شته او نه دین .د سلهاو اسالمي علماو او مجتهدینو څنګ کې یو هم حضرت محمد ابن
وهاب وه چې ممکن په فتوا ګانو کې په لسو مواردو کې درست او په لس نورو کې خطاء وي چې هللا (ج) دې خطاوې
او هللا (ج) دې خطاء ور معاف کړي .
نو دا چې وهابیت وهابیت د ایران تر پروپاګندو الندې لکه طوطي وایو او له دینه خبر نه یو او د سیاسي لومو ښکار
یو دا خطاء او کم عقل کار دی .
او هو خبر یاست چې پاکستان غواړي دا پوهنتون په پاکستان کې جوړ شي !
نو د پردو د لوبو ښکار مه کېږئ !
مننه

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند.
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