مطبوعايت اعالمیه
د یهودو پر وړاندې د تعصب په اړه د ډمنارک د لومړۍ وزیرې څرګندونې له اسالم څخه کرکه بیانوي
د ډمنارک لومړۍ وزیره ميټ فریډریکن څو ورځې وړاندې مستعمره فلسطین ته په رسمي سفر تللې وه .له یهودي
االصله ولسمرش ریون ریولن رسه یې په مستعمره بیت املقدس کې وکتل او همداراز د اشوټز د خپلواکۍ د ۷۵مې

کليزې په یاد غونډه کې یې ګډون هم وکړ.

په داسې یوه ایالت کې د عام وژنې د قربانیانو یادول چې دغه ایالت د فلسطین د اصيل خلکو پر وړاندې د عام

وژنې پر اساس جوړ شوی دی ،نه یوازې منافقت دی ،بلکې دا پر قربانیانو پورې ملنډې وهل هم دي .بله رسوایي
یې دا وه ،چې د بنیامین نتانیاهو په څېر جنګي مجرم هم په یاده غونډه کې وینا وکړه ،هغه چې په غزه کې د
زرګونو بې ګناه مېرمنو ،بوډاګانو او ماشومانو د وژلو مسوول دی.

وړاندې له دې چې ميټ فريډریسکن الړه يش ،مسلامنان یې د یهودو پر وړاندې په تعصب کړلو تورن کړل .هغې
ادعا وکړه ،چې له ځينو هېوادونو څخه کډوايل د یهودو پر وړاندې د تعصب د ډېروايل المل شوې ده ،د دې موخه
په ښکاره توګه اسالمي هېوادونه وو .د یهودو پر وړاندې تعصب ژورې اروپایي رېښي لري ،په ځانګړي ډول په رينډر
ښار کې د نوي ـ نازیانو له لوري د یهودانو د قربونو ډبرې ړنګول د یادولو وړ دي ،چې د ډمنارک اوسېدونکي وو.

همداراز دا د هغو کسانو په قضیې پورې هم اړه لري ،چې په وروستیو کې یې د ډمنارکي یهودانو په بکسونو کې

د زیړو ستورو سټيکرونه اېښې وو.

هغه هېوادونه چې مسلامنان ترې کډوال شوي دي ،یو بېل تاریخ لري .د یهودو پر وړاندې د تعصب په اړه باید

وویل يش ،چې یهودان د هسپانیې په څېر د اروپایانو له خونړیو ظلمونو څخه تښتېديل وو .دوی هغه وخت له
اسالمي خاورو پرته چې قدرت یې درلود ،بل هېڅ ځای د ښه راغالست او پاتې کېدو لپاره پیدا نه کړ.

په ډمنارک کې له پېړیو راهیسې د یهودانو پر وړاندې کرکه روانه ده .په ۱۸۱۹م کال کې د یهودانو ځورول دومره
ترینګيل وضعیت ته ورسېدل ،چې حتا پوځ په کوپنهاګن ښار کې بېړنی وضعیت اعالن کړ .د ډمنارک لویې
ورځپاڼې لکه پوليټیکن ،جیالنډز پوسټني او بیرلینسکي په ۲۰مه پېړۍ کې د یهودو ضد احساساتو په خپرولو

کې ډېرې محتاطې وې .یعنې هغه مهال د یهودو پر وړاندې تعصب داسې معمول و ،لکه اوس چې د اسالم پر
وړاندې کرکه معمول ده .د اروپا د تعصب هغه تیاره وختونه باید په اسالم پورې ونه تړل يش ،ځکه دا هېڅ حقیقت
نه لري او یوازې یوه دسیسه ده.

د پروپاګند د یوې برخې په توګه ،دغه لومړۍ وزیره غواړي چې د صهیونېسټ استعامر په اړه د سعودي نیوکې د

یو ځانګړي تعریف په کارولو رسه د یهودو خالف بیان کړي او د هغه چا نوم بد کړي چې د «ارساییل» په نوم دولت
باندې نیوکه کوي .په هر صورت ،د فلسطین د ازادۍ لپاره غوښتنه له ټولو یهودانو رسه د جګړې غږ نه ،بلکې دا

د غیر قانوين «ارساییل» د اشغال پای ته رسولو غوښتنه ده .د نظامي ځواک په وسیله په ټول فلسطین کې د
مسلامنانو مقاومت د ډمنارک د مقاومت له هغه حق څخه کم نه دی ،چې په ۱۹۴۰مو کلونو کې یې له جرمني

رسه جګړه وکړه.

په ميل محکمه کې د مونزر عبدالله پر وړاندې فیصله باید سیايس پرېکړه وګڼل يش ،لکه څرنګه چې د «ارساییلو»
پر وړاندې هر ډول انتقادي بیان جرم ګڼل کېږي .هغه د جمعې د خطبې له امله چې د فلسطین د وحيش

«ارساییلو» د استعامر په اړه وه ،محکوم شوی دی .د هغه وینا په عمومي توګه د یهودانو په اړه نه وه .په خربو کې
یادونه وشوه ،چې د اشغال له منځه وړل یوازې د اشغال پر وړاندې د بریدونو له الرې شونی دی .دا د یهودانو پر

وړاندې د جګړې اعالمیه نه وه .له بل پلوه ،دا د هر ډول پوځي اشغال په اړه سم اسالمي نظر دی ،که هغه په

فلسطین ،کشمیر یا افغانستان کې وي .د یهودو په اړه تعصب له ډېر وخت راهیيس د فلسطین د استعامر پر

وړاندې د خربو د تحمیلولو لپاره یوه سیايس وسیله ده .مسلامنان به هېڅکله دا ونه مني او دا مهمه نه ده چې
څومره سیايس پرېکړې به تصویب يش.

په ډمنارک کې د حزب التحریر مطبوعايت دفرت
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