یوازې اسالم او خالفت د خلکو یووايل تامینوي؛ نژادي ،منطقوي او قومي تعصب له منځه وړي
(ژباړه)
په  ۲۰۱۹/۱۱/۲۰نېټه ،د چهارشنبې په ورځ ،د سوډان په بندر کې د دوو ډلو ،بنی امیر او بیجا تر منځ د قومي
جګړې د بندولو لپاره  -چې تیره دوشنبه پیل شوې وه  -یو تړون السلیک شو .د انقاليب جبهې مرستیال ،امین
داوود چې له کلونو وروسته له خپلې سازماين انقاليب جبهې رسه د دولت په ضد سوډان ته راورسېد ،خلکو ته یې
له وینا وروسته په ښار کې قومي جګړه بیا تازه شوه چې په پایله کې یې شپږ کسه مړه او لسګونه نور ټپیان شول.
په خرطوم کې د ده له ډله ییز هرکيل وروسته ،نوموړي یوه وینا وکړه چې موخه یې خپلې قبیلې ته نیږدې کېدل
وو؛ ده ویيل وو چې د بیجا قوم کوچنی دی!! په دې توګه یې د بیجا غوسه راوپاروله ،په ټولنیزو رسنیو او وېبپاڼو
کې یې د کرکې وړ قبیلوي یووالی خپور کړ ،چې له شخړو ډک و او خلک د قوم او توکم پر اساس تنظیم او یوځای
شول .دی هغه وخت د سوډان بندر ښار ته الړ چې د شخړې میوې پخې او ټولولو ته چمتو وې .باج نیوز وېبپاڼه
لیکي « :نوموړي د رسې بحرې له وايل رسه له تړون څخه رسغړونه وکړه؛ دوی پر دې هوکړه کړې وه چې د جوبا
د خربو اترو له بل پړاو وروسته به خلکو ته عامه وینا وکړي ،خو پرځای یې نوموړی مخ پر وړاندې الړ ،خربې یې
وکړې او جګړه پیل شوه!!»
هغه څوک چې په هیواد کې بلوا یا بغاوت راپورته کوي او د وخت په تیریدو خلک د سیمې ،توکم یا قوم پر اساس
په جګړه اچوي؛ پخپله حکومت او سیايس مرکز دی چې د غريب کافر ملګرتیا کوي؛ دوی هغه څوک دي چې د
نفاق اور ته ملن وهي .دوی د هیواد د خلکو ترمینځ د تبعیض او نفاق دیوالونه ودرول څو د غرب کافر پروژې ته
خدمت وکړي؛ غرب له پخوا د مسلامنانو هېوادونه ټوټه ټوټه کوي چې سیاست یې کمزوری يش .د قهات حکومت
د پخواين حکومت الر تعقیبوي؛ دا حکومت د ونډو پر اساس جوړ شوی .د  ۲۰۱۹کال د سیپټمرب په ۵مه،
پنجشنه ماښام  ،هامدوک په یوه مطبوعايت کنفرانس کې د خپلو  ۱۸وزیرانو نومونه اعالن کړل او څرګنده یې
کړه چې دوه وزارتونه وزیران نه لري ،نوموړي وویل« :موږ له ختیځ او نیيل نیل څخه د دوو وزیرانو پیدا کولو په لټه
کې یو( ».د العربیه چینل وېبپاڼه  .)۲۰۱۹/۹/۶دا واکمنان د خلکو ترمینځ توپیر او جالوالی پیدا کوي او د
توپیرونو د لرې کولو پرځای دوی د سیمو پر اساس رسه یو کوي!!
د انتقايل حکومت پالنونه؛ «اضطراري پالنونه» د «مذهب او دولت» ۱۰مه پاڼه په مذهبي اساس د سیايس ګوندونو
د تاسیس مخه نیيس!! خو دوی پر سیمه ایز ،توکمیز یا قبیلوي اساس د سیايس ګوندونو د تاسیس مخه نه
نیسی ،ځکه چې دغه تخریب او سپکاوی د دغو سیاستمدارانو ګټه او شتمنی ده ،دا د دوی د السته راوړنو رسچینه
او منبع ده .تر دې ال بده دا چې د دغو سیاستمدارانو عسکر چې وسله یې را اخیستې ،هغه کسان دي چې له

پامه د غورځېدو او بې عدالتی خربه کوي؛ د دې پرځای چې د بې عدالتۍ پای ته رسولو لپاره د یوه سیايس نظر
په لټه کې يش ،دوی د وزیرانو د څوکیو لپاره دفاسدې ځمکې ونډې اخیستو ته وړاندې کېږي؛ لکه د انقاليب
جبهې ،د سوډان د خپلواکۍ حرکت او د الهیلو ډلې غوښتنې چې له دولت رسه یې په جوبا کې پرې خربې اترې
وکړې او غوښتنه یې وکړه چې موافقې تر رسیدو پورې د واليانو او پارملان ګامرلو مخه ونیيس؛ ځکه چې په دې
کې هغوی برخه لري .نو دا د واکمنانو او سیايس مرکز ذهنیت دی؛ د هیواد د خلکو تر منځ سهمیه او تبعیض ،او
ان په ښکاره د هغه څه غوښتنه کوي چې دوی یی د خلکو تر منځ مثبت تبعیض او امتیاز بويل ،نو په دغه هیواد
کې به بلوا او بغاوت ژوندی پاتې يش ،چې د خلکو تر منځ به تفرقې او حدونه رامنځته کړي او دوی به پری
جنګېږي!!
سپېڅلی اسالم د برش په تاریخ کې یوازینی دین دی چې بېالبېل نسلونه او قومونه یې د یوه امت تر نامه الندې
رسه راټول کړي .اسالمی خلفاوو له عربانو او پارسیانو څخه عراق فتح کړ چې عیسویان ،اور ملانځونکي او
زردش تیان پکې وو؛ پارس یې فتح کړ چې غیر عرب ،یهود او رومیان پکې وو؛ الشام یې فتح کړ چې د سوریې
خلک ،ارمنیان ،رومیان او عرب پکې مېشت وو .شاميل افریقا یې فتح کړه چې بربریان پکې اوسېدل او همداراز
سند ،خوارزم ،سمرقند او اندلس یې ونیول او دا ټول یې د یوه امت تر چرت الندې رسه راټول کړل چې هېڅ ډول
تبعیض پکې نه و؛ ځکه چې اسالمي احکام نژادي او فرقهیي لید نه لري .له همدې امله د اسالم احکام پر هر چا
پيل کېږي ،په دې کې د مسلامن او نامسلامن توپیر نشته؛ الله سبحانه و تعالی فرمایي:

ى[
] َو ََل يَ ْ
َل َََّّل تَ ْع ِدلُوا ا ْع ِدلُوا ُه َو أَ ْق َر ُ
ب لِل َّت ْق َو ٰ
ج ِر َم َّنك ُْم شَ َنآنُ َق ْو ٍم َع َ ٰ
ژباړه« :د کومی ډلې دښمني دې تاسو دومره را ونه پاروي چې له عدالت څخه واوړئ عدالت وکړئ ،دا له پرهیز
ګارۍ رسه نژدې اړیکه لري»[ .املائده]۸:
په اسالمي حکومت کې د محکمې پر وړاندې ټول خلک مساوي دي او د حکومت سیستم د دولت د سیمو یووايل
رامنځته کوي .د هر والیت اړتیاوې په ښه توګه پوره کوي.
اې مسلامنانو! دا دولت او سیايس مرکز له غرب رسه ملګری دی ،دوی قبیلویتوب ته ملن وهي او د اسالم پر
ضد جنګېږي ،دوی زموږ دښمنان دي ،له دې ځان خرب کړئ او د خپل پروردګار اطاعت وکړئ .د جاهالنو غوښتنو
رد او وغندئ .دا ناوړه توکمپايل پرېږدئ ،وسلې مو پر ځمکه کېږدئ او خپلې ستونزې د وروڼو په شان حل کړئ.
الله سبحانه و تعالی فرمایي:

خ َوة[
]إَِّنَّ َا الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ إِ ْ

ژباړه« :بیشکه مومنان په خپلو کې رسه ورونه دي» [الحجرات.]۱۰ :
همداراز پیغمرب صيل الله علیه وسلم فرمایيل: :

سلِ ِم»
سلِ ُم أَخُو الْ ُم ْ
«الْ ُم ْ
ژباړه« :مسلامن د مسلامن ورور دی».
په یاد ولرئ چې دا بې عدالتۍ ،له پامه غورځېدل او ستاسو د ژوند ټول تاوتریخوالی یوازې هغه وخت لرې کېدای
يش چې اسالمي عدالت پلی يش ،دا عدالت راشده خالفت پلی کوي؛ نو د دنیا او اخرت د ښېګڼې لپاره مو ،موږ
پر تاسو غږ کوو:

سولِ
[يَا أَيُّ َها الَّ ِذي َ
اس َتجِ ي ُبوا لِلَّ ِه َولِل َّر ُ
ن آ َم ُنوا ْ

ُم]
حيِيك ْ
إِ َذا َد َعاك ُْم ِل َام يُ ْ

ژباړه« :اې ایامن راوړونکو! د الله او د هغه د پېغمرب بلنی ته لبیک ووایاست چې کله پېغمرب تاسې ته د هغه يش
په لوري بلنه درکړي چې تاسې ته ژوند بښوونکی دی[ »...االنفال]۲۴ :

