مطبوعاتي اعالمیه
له هندو دولت څخه د ټرمپ مالتړاو د اسالم او مسلمانانو پرضد د دښمنۍ اعالن؛ دا په ډاګه کوي چې له امریکا سره د
پاکستان ملګري په زیان ده
ولسمشر ټرمپ د  ۲۰۲۰م کال د فبروري په  ۲۴مه هند ته په خپل لومړني سفر کې هندو دولت د مسلمانانو پر وړاندې په
روانه جګړه کې وستایه او د هندو دولت له هغو کړنو څخه یې مالتړ اعالن کړ ،چې د اسالم پر ضد یې ترسره کوي .په داس ې
حال کې چې د ګجرات قصاب «مودي» په ډېره سپین سترګۍ سره د اشغال شوي کشمیر کالبندۍ ته ادامه ورکوي او کشمیري
مسلمانان بندیانوي .کله چې هندو دولت د هند پر مسلمانانو او د هغوی پر مقدساتو د وحش ي ځناور په څېر بریدونه کوي،
نو متعصب ټرمپ بیا په ډېره لیوالتیا سره مودي د هند لپاره یو بې ساری رهبر او اتل معرفي کوي .مودي د پاکستان پر وړاندې
خپل پټ او ښکاره بریدونه جاري ساتي ،په داس ې حال کې چې د فبروري له  ۲۶مې دوه ورځې وړاندې پر باالکوټ باندې د مودي
د برید په کلیزه کې ټرمپ ژمنه وکړه چې د مودي لښکرې به په سیهاک هلیکوپټرو او جاسوس ي الوتکو تر غاښونو پورې سمبالې
کړي .ټرمپ د راټولو شو هندوانو د خوشالولو په موخه د مودي د روانې اسالم ضد جګړې مالتړ وکړ او دا یې په ډاګه کړه چې
هند او امریکا د خپلو خلکو د دفاع په موخه د اسالمي تروریزم پر وړاندې یو موټی دي.
اې د پاکستان مسلمانانو! په حقیقت کې غربي صلیبیانو او کینه کښو هندي مشرکانو ته هللا سبحانه وتعالی داس ې خبردای
ورکوي:
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[بقره]۱۰۵:

ژباړه :هغو خلکو چې د حق له منلو څخه انکار کړی دی ،دوی که اهل کتاب دي او که مشرکان ،هېڅکله دا نه خوښوي چې
ستاسو د رب له خوا دې تاسو ته څه ښېګڼه ورسېږي ،خو د هللا سبحانه وتعالی چې هر چاته خوښه ش ي هغه د خپل رحمت
لپاره غوره کوي او هغه سبحانه وتعالی د لوی فضل خاوند دی.
نو ایا د پاکستاني د واکمنانو هغه تمه چې له ټرمپ او نړیوالې ټولنې څخه یې د کشمیر د مسلې د حل لپاره لري سمه ده؟ د
پاکستان مزدور واکمنان تمه لري چې له امریکا سره ملګرتیا به د دوی په ګټه تمامه ش ي او د دغو غولوونکو هیلو لپاره یې په
کشمیر او افغانستان کې زموږ ارزښتونه او ګټې تر پښو الندې کړې دي .په داس ې حال کې چې ټرمپ په سیمه کې یوازې له
هندو دولت څخه د تر ټولو لوی سیمه ییز قدرت په توګه مالتړ اعالن کړی .دا په حقیقت کې د پاکستان د نظامي او ملکي

چارواکو پر مخ د سپکاوي او حقارت یوه درنه څپېړه ده .په حقیقت کې هغه څوک چې له هللا سبحانه وتعالی څخه پرته له بل
چا څخه د عزت غوښتونکي دي ،له همداس ې سپکاوي سره مخ کېږي.
اې د پاکستان د وسلوال ځواک افسرانو! ایا ستاسو وینه په جوش نه راځي ،کله چې د اسالم او مسلمانانو دښمنان ستاسو
پر وړاندې په یوه صف کې درېږي او ستاسو واکمنان تاسو د خپل دښمن پر وړاندې د سپکاوي «ځان ساتلو او لټۍ» په زولنو
تړي؟ دا ښکاره خبره ده چې له امریکا سره ملګري زموږ هېڅ درد نه ش ي دوا کولی .نور باید دغې ملګرۍ ته د پای ټکی کېښودل ش ي
او د خپل وسلوال ځواک په زور دغه اسالم ضد صفونه دړې وړې ش ي.
حزب التحریر والیه پاکستان پر تاسو غږ کوي ،چې نور د پاکستان اوسنیو واکمنانو ته داس ې شا کړئ لکه دوی چې د اسالم او
مسلمانانو ارزښتونو او ګټو ته شاکړې ده .دا ستاسو مکلفیت دی چې د نبوت پر تګالره د هغه راشده خالفت (د مسلمانانو
ډال) د تاسیس په موخه حزب التحریر ته مادي نصرت ورکړئ ،چې  ۹۹کاله وړاندې په همدغه رجب میاشت کې له منځه تللی
و .هغه وخت به بیا تاسو د هغه خلیفه لخوا رهبري کېږئ ،چې د هېڅ ډول بې وس ۍ په رس ۍ به نه وي تړل شوی .هغه به تاسو د
هللا سبحانه وتعالی له حکم سره سم د کشمیر او فلسطین د ازادولو جګړې ته ولېږي او زموږ له ذهنونو څخه به د دولت-ملت
د سرحد پالنې چټله مفکوره وباس ي .یوازې هغه وخت ستاسو زړونه داس ې خوښ او خوشحاله کېدلی ش ي لکه یو کال وړاندې
چې د لنډې مودې لپاره خوښ شوي وو او هندو دولت هم همغه مهال د  ۲۰۱۹م کال د فبروري په  ۲۷مه ستاسو د غوس ې مزه
وڅکله .رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمایي:
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اْلمام جنة يقات ُل ِمن ورا ِئ ِه ويتقى ِب ِه»
« ِإنما ِ
(مسلم)

ژباړه :په حقیقت کې امام «خلیفه» ستاسو ډال دی ،تر شا یې جګړه کوئ او د هغه تر شا به خوندي وئ.

حزب التحریر-والیه پاکستان مطبوعاتي دفتر
هجري قمري نېټه ۱۴۴۱ :هـ.ق کال ،رجب  ۱له
مېالدي نېټه ۲۰۲۰ :م کال ،فبروري  ۲۵مه
د صدور ګڼه۴۷/۱۴۴۱ :

