مطبوعايت اعالمیه
د سوډان واکمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي کوونکو د غندلو پر ځای ،د مسلامنانو
غربګون غندي!
د سوډان د بهرنیو چارو وزارت ،د فرانسې په نیس ښار کې هغه پېښه په کلکو ټکو غندي چې دری کسان پکې
وژل شوي وو .د دوی له کورنیو رسه خواخوږی څرګندوي او وایي« :د ترهګریزو بریدونو او په ټولو هېوادونو کې د
ترهګرۍ پر وړاندې ،د نړۍ یووايل ته اړتیا ده .دغه راز له ترهګرۍ رسه په مبارزه ،په ټولنه کې د سولې راوستلو
او پر ازادۍ باندې ټینګار شوی دی ».رسچینه(:سوډان ټریبیون)
دا د بې عدالتۍ پالیيس ده چې موږ یې له واکمنانو رسه عادي کړي یو ،موږ د ظلمونو پر مهال د دوی له
کمزورو دریځونو پرته بل هېڅ شی نه دي لیديل .استعامري کفار د خپل امت د رس په بیه خوشاله کوي .د دوی
په منځ کې لومړی باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې سپکاوی او خندا کول ،همدا راز په فرانسه
کې د نژاد پرستۍ له مخې د مسلامنانو وژنه او د هغوی سپکاوی جنایت بلل شوی وای .د فرانسوي واکمنانو له
لوري د مسلامنانو پر وړاندې محدودیتونه ،جربي یووالی د پالیسیو منلو لپاره دی ،تر څو دوی اړ کړي چې خپل
ارزښتونه پرېږدي او سیکولریزم ته غېږ پرانېزي .دوی باید مخکې له دې چې د مسلامنانو عکس العمل وغندي
باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وړاندې سپکاوی یې غندلی وای.
پېښو ثابته ک ړه چې په نړۍ کې مسلامن واکمنان له امت رسه ورته والی نه لري ،چې د خپل دین او رسول الله
صلی الله علیه وسلم د سپکاوي پر وړاندې یې پاڅون وکړ .هغه واکمنان چې د اسالم دښمنانو ته منافقت کوي.
دوی یې غولوي او خپل بادار ته سپکاوی کوي ،خپل پالنونه پرې پيل کوي او د مسلامنانو د عزت او حرمت له
غصب کوون کو رسه اړیکې عادي کوي ،چې همدا کار یې له اسالمي امت رسه مخالفت دی ،د امت او د کفارو د
مزدورانو تر منځ همدا توپیر ،الله سبحانه وتعالی ته د نږدېوايل ثبوت دی .الله سبحانه وتعالی فرمايي چې د
هغه سبحانه وتعالی نرصت تر هغه پورې نه راځې ،تر څو یې چې صفونه په الندې دوو برخو ونه وېشل يش؛ د
کافرانو ،جنایتکارو او بد اخالقو ډله .برعکس د مخلصو مومنانو ډله چې د اسالم پر اساس د بدلون لپاره کار
کوي .الله سبحانه وتعالی د خلکو بریا په خپل دین کې ګڼي او بریا یې هغوی ته رحمت ګرځوي .الله سبحانه
وتعالی فرمايي:
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ژباړه :الله سبحانه وتعالی به مومنان په دې حالت کې هېڅکله پرېنږدي ،چې تاسو اوس پکې یاست؛ هغه به
سپېڅيل خلک له ناپاکو خلکو بېل کړي.
موږ حزب التحریرـ والیه سوډان له امت څخه غواړو ،چې له موږ رسه یو ځای کار وکړئ ،تر څو د دښمنانو له
لوري رامنځ ته شوي رژیمونه بدل کړو؛ د اسالم او مسلامنانو د دولت د تاسیس لپاره ـ چې د رسول الله صلی
الله عیله وسلم په منهج راشده خالفت دی ـ کار وکړئ ،ځکه چې همدا عظمت ته د رسېدلو یوازینۍ الره ده.
دا د الله سبحانه وتعالی ژمنه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری دی.
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