مطبوعايت اعالمیه

له کفارو رسه ګډ نظامي مترینونه او عملیات روا نه دي؛ ځکه کفارو ته دا
زمینه برابروي چې زموږ د پوځ له رازونو خرب يش او په لیکو کې خپل
السپوڅي ځای پرځای کړي
د ۲۰۲۰م کال د جنورۍ په ۴مه د مرکزي او جنويب اسیا لپاره د متحده ایاالتو د بهرنیو چارو وزارت استازي
پر خپل ټوېټر ولیکل« :د امریکا ولسمرش د پاکستان لپاره د ګډو لومړیتوبونو او د امریکا د ميل امنیت د ګټو
د ودې پر اساس ،د نظامي همکاریو د پیاوړتیا په موخه د نړیوالې نظامي روزنې او زده کړې ) )IMETد بیا
پیل الرښوونه وکړه ».د امریکا په تعلیمي ادارو کې زموږ د پوځ د افرسانو روزنه دوی ته دا زمینه برابروي ،چې
زموږ له ټولو نظامي رازونو خرب يش او د پوځ په رهربۍ کې خپل السپوڅي پیدا او ځای پرځای کړي .دغو
ښکېالکګرو نظامي انسټیټیوټونو له تېرو څو لسیزو راهیسې د پاکستان امریکایي پلوه نظامي رهربي په دې
قانع کړې ،چې له امریکا رسه دغه وژونکي زهري اتحاد ته د پاکستان د سرتاټیژیکو ستونزو د هر اړخیزې
حلالرې په سرتګه وګوري .دا ډول امریکایي پلوه رهربي زموږ رستیري د امریکایي پروژو د پيل کولو په موخه
قرباين کوي؛ په داسې حال کې چې په فلسطین ،اشغال شوي کشمیر ،میامنار ،عراق او سوریه کې پر
مسلامنانو د روانو ظلمونو د مرستې لپاره له خپلو اډو څخه د راوتلو اجازه نه لري .جرنال پرویز مرشف ،جرنال
کیاين ،جرنال راحل او اوس جرنال باجوه ټول د دغو استعامري نظامي پروګرامونو تولیدات دي .واقیعت دا
دی چې دا ډول نظامي پروګرامونه په اصل کې د امریکا استخبارايت کړنې دي ،چې زموږ د پوځي ځواکونو
له نظامي وړتیا ،روزين او فکر څخه خرب يش.
اسالم له محاربو کفارو رسه د ډیپلوماتیکو اړیکو په شمول هر ډول اړیکې ناروا بللې دي .له دوی رسه باید
یوازې د ټوپک په خوله خربې ويش او هر ډول تړون ،سټراتیژیکې خربې اترې ،ګډ مترینات او روزنیز
پروګرامونه ناروا بلل شوي دي .الله سبحانه وتعالی فرمایي:
ن يَ َّت ِ
ج ِمي ًعا﴾
خ ُذونَ الْكَا ِفرِي َ
﴿الَّ ِذي َ
ن أَ ْولِ َيا َء ِمن دُونِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
ي ج أَيَ ْب َتغُونَ ِعندَ ه ُُم الْ ِع َّز َة َفإِنَّ الْ ِع َّز َة لِلَّ ِه َ
[سورة النسا]۱۳۹ :

ژباړه :هغه کسان چې د مومنانو پر ځای له کفارو رسه د دوستۍ اړیکې ټینګوي؛ ایا دا خلک هغوی ته د
عزت الس ته راوړلو لپاره ورځي؟ په داسې حال کې چې هر ډول عزت د الله سبحانه وتعالی له لوري دی.
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:

«ال تستضيئوا بنار املرشكي»

(احمد ،نسایي)

ژباړه :د مرشکانو له اور رسه روښنایي مه لټوئ!
دلته اور د جګړې په معنا دی او موخه یې دا ده ،چې له محارب کافر رسه هر ډول اړیکې ناروا دي؛ الله
سبحانه وتعالی فرمایي:
﴾
[نسا]۱۴۱:

ژباړه :الله سبحانه وتعالی هېڅکله کافران پر مومنانو نه دي براليس کړي.
له امریکا رسه د تېرو اوو لسیزو ملګرتیا ،ګډو نظامي متریناتو ،او نظامي روزنیزو پروګرامونو موږ ته له سپکاوي
پرته بل څه نه دي ډالۍ کړي .امریکا یوازې د مسلامنانو ښکاره دښمن نه دی ،بلکې زموږ د نورو دښمنو
سټراټیژیک دوست هم دی او هغوی زموږ پر وړاندې پیاوړي کوي .څنګه باور وکړو چې زموږ دښمن دې زموږ
د پیاوړتیا په موخه دا ډول مرسته وکړي؟ نور باید له دا ډول محاربو کفارو رسه هر ډول اړیکې پرې يش او د
خپل تېر برم او عزت د بیا السته راوړلو په موخه باید د نبوت پر تګالره د خالفت د تاسیس لپاره کار ويش.
خالفت به پاکستان ،مرکزي اسیا او منځنی ختیځ د یو واحد او پیاوړي دولت په توګه رسه یوځای کړي .امریکا
به د مسلامنانو له خاورې څخه وشړي او داسې درس به ورکړي چې بیا به هېڅکله د اسالمي خاورو د اشغال
جرات ونه کړي .الله سبحانه وتعالی فرمایي:
َل اللَّ ِه َفلْ َي َت َوكَّلِ
نُصكُم ِّمن َب ْع ِد ِه ۖ َو َع َ
ب لَك ُْم ۖ َوإِن َي ْ
نُصك ُُم اللَّهُ ف ََال غَالِ َ
خ ُذلْك ُْم َف َمن َذا الَّ ِذي َي ُ ُ
﴿إِن َي ُ ْ
الْ ُم ْؤ ِم ُنونَ ﴾
[عمران]۱۶۰:

ژباړه :که چېرې الله سبحانه وتعالی دررسه مرسته وکړي ،هېڅ قوت به درباندې برالسی نه يش! که الس تر
څخه واخيل ،نو له هغه سبحانه وتعالی وروسته به څوک ستاسې مرسته وکړي؟ یوازې مومنان دې پر الله
سبحانه وتعالی توکل وکړي.
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