مطبوعايت اعالمیه
پرېږدئ چې زموږ وسلوال پوځونه د مسجد القصی ازادولو ته لړ يش او ټرمپ پلوي کسان
د مخالفت پرمهال تر پښو لندې کړي
د پاکستان مسلامنان د ټرمپ هغې پرېکړې سخت غوسه کړي ،چې د جنوري په  ۲۸مه یې د
القدس سپېڅلې خاوره د یهودي دولت پالزمینه اعالن کړه .په داسې حال کې چې د پاکستان
واکمنان د امریکا په راتلونکو ټاکنو کې د ټرمپ د بریا په موخه د ټرمپ په خدمت کې دي .له بلې
خوا دوی د خپلو خلکو له هغې مینې څخه هم په وېره کې دي ،چې دوی یې دخپلې لومړۍ قبیلې
او زموږ د پیغمرب صيل الله علیه وسلم د ارسا او معراج له ځمکې رسه لري .له همدې امله د پاکستان
د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په  ۳۰مه په یوه اعالمیه کې په محتاطانه ډول د مسلامنانو د ارامولو
په موخه د ټرمپ په پالن نیوکه وکړه ،خو وروسته یې د دوه ګوين دولتي (د دوو دولتونو تر منځ) حل
له الرې د نړیوالو منل شوو پارامتونو غوښتنه وکړه .په داسې حال کې چې د فلسطین یو اېنچ
خاوره هم باید د ښکېالګرو یهودو تر ولکې الندې رانه يش .په دې ډول د پاکستان واکمنان د
یهودي دولت په رسمیت پېژندلو ته الره هواروي او ښکېالکګرو ته د مسلامنانو په خاوره کې د
السوهنې زمینه برابروي ،په داسې حال کې چې د مسلامنانو خاوره باید په بشپړ ډول ازاده يش او
د یهودو اشغال له رېښو رسه له منځه یوړل يش .د پاکستان د واکمنانو دغه مایوسوونکی دریځ د
الله سبحانه وتعالی له دغه حکم رسه په ښکاره توګه په ټکر کې دی:
ح ْي ُ
ح ْي ُ
جوك ُْم﴾
ث أَ ْ
ث ثَ ِق ْف ُت ُمو ُه ْم َوأَ ْ
جو ُه ْم ِم ْ
خ َر ُ
ن َ
خ ِر ُ
﴿ َوا ْق ُتلُو ُه ْم َ
[بقره]۱۹۱:

ژباړه :له دوی رسه هر چېرې چې مخ شئ وجنګېږئ او له هغه ځای څخه یې وباسئ ،چې تاسو
یې ترې ایستيل وئ.

اې د پاکستان مسلامنانو! هندي دولت ته د کشمیر د اشغال له اجازې ورکولو وروسته د پاکستان
واکمنان هم د هغو بې غیرته چارواکو په لېست کې شامل شول ،چې یهودي دولت یې پر وړاندې
د مسلامنانو خاورو او مقدساتو ته سپکاوی کوي ،خو دوی یوازې د بې روحه نانځکو په څېر ورته
ګوري .دغه واکمنان زموږ د هغه زړورو پوځیانو مخه ډب کړې ،چې د کشمیر په ګډون د فلسطین
د ازادولو اراده هم لري .په حقیقت کې د پاکستان اوسني واکمنان هغه لعنتي خنډونه دي ،چې
باید زر تر زره له منځه یووړل يش .له الله سبحانه وتعالی او د هغه له رسول صلی الله علیه وسلم
رسه د مینې لپاره د پاکستان له وسلوالو پوځیانو وغواړئ ،چې خپل مکلفیت د اقصی د جومات په
ګډون د ټولو سپېڅلو ځایونو د ازدولو په موخه ادا کړي .له دوی وغواړئ چې د اوسنيو چارواکو غاړو
ته د هغوی د تېرو خیانتونو له امله د عدالت پړی واچوي او حزب التحریر ته د نبوت په تګالره د
خالفت د تاسیس په موخه نصت ورکړي .یوازې راشده خلیفه کولی يش چې تر خپلې رهربۍ
الندې مسلامن پوځونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیریو د تحقق لپاره د فلسطین د ازادۍ
په موخه روان کړي .مسلم په خپل صحیح کې له ابو هریره څخه روایت کوي چې رسول الله صلی
الله علیه وسلم فرمایي:
سلِ ُمونَ «
السا َع ُة َ
سلِ ُمونَ الْ َي ُهو َدَ ،ف َي ْق ُت ُل ُه ُم الْ ُم ْ
ح َّتى ُيقَاتِ َل الْ ُم ْ
» َل تَقُو ُم َّ

ژباړه :قیامت نه راځي ،تر دې چې مسلامنان به له یهودو رسه جګړه وکړي او یهود به ووژين.
په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي:
سلَّ ُ
طونَ َعلَ ْيه ِْم»
«تُقَاتِلُك ُُم يَ ُهو ُدَ ،ف ُت َ

ژباړه :یهودان به له تاسو رسه وجنګېږي او تاسو به پر دوی براليس شئ.
حزب التحریر-ولیه پاکستان مطبوعايت دفرت
۱۴۴۱هـ ق کال ،د جامدي الثاين ۵مه
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