مطبوعايت اعالمیه
په اوکراین کې د خونړۍ لوبې د پای ته رسولو لپاره یوازې اسالم حالره لري

د اوکراين له جګړې او غريب هېوادونو له موقعیتي غربګون څخه ښکاري ،چې اوسنی سيکولر نړيوال نظم
څومره کمزوری دی ،موږ ته پکار ده چې له نفاق څخه یې پرده پورته کړو او پر ځای یې د اسالم بدیل بیان
کړو.
له دغو سیاسیونو او د هغوی له مطبوعايت اجنټانو بله مته نه يش کېدای ،چې د همدې ستړيو فکرونو دفاع
کوي او د تېرو  ۰۵۱کلونو د ټولو جګړو مسوولین دي ،ځکه دوی په ميل ګټو او نړیوالو قوانینو پورې تړاو لري.
حقیقت دا دی ،چې په اروپا او امریکا کې غريب هېوادونو د خپلو ميل ګټو د خدمت لپاره نړیوال قوانین رامنځ
ته کړل ،چې اوسمهال په ځانګړې توګه د رشقي هېوادونو لکه روسیې او چین پر ضد کارول کیږي او کله یې
چې هلته د ځان لپاره ګټه وه ،په ډېر منافقت رسه یې دوی په سپېڅيل نوم یادول ،خو کله چې وررسه جوړ نه
شول ،ټول یې تر پښو لندې کړل .روسیه اوسمهال د غرب له لوري له څو لسیزو ذلت وروسته د خپل ميل وقار
د بېرته راګرځولو لپاره کار کوي او خپل تیری د ميل امنیت د ګټو په توګه توجیه کوي؛ په همدې منطق غريب
متحدینو پر عراق او افغانستان یرغل وکړ .په حقیقت کې دا هامغه کمزوری عذر دی ،چې د فلسطین او
کشمیر غاصبین یې د خپلو ظلمونو د توجیه کولو لپاره وړاندې کوي.

ولې د یو لوري ګټې له بل لوري ډېر ارزښت پیداکوي او بیا په وژلو او جرب رسه توجیه کېږي؟ رسبېره پر دې،
ولې باید دواړه لوري چې یوازې یو کمزوری قومي وېش لري ،په خپل رس یو لوری د خپلو ګټو لپاره له بل لوري
رسه رسحدونه ټاکي؟ دا هغه ستونزې دي چې د ملت پالنې له لوري رامنځ ته شوي او له وینو تویولو ،ډېر
وېش او تاوتریخوايل د دوام ،چې عام خلک یې د شتمنو ،ارشافو او مرشانو په پرتله ډېر زیان مومي ،بله حالره
نه لري.
د قوم پالنې تاریخچه د برش له تاریخ رسه سمه ده ،خو په ډېر رصاحت رسه د اميان او اسالمي حکومتي نظام
یعنې خالفت له لرې دا ستونزه حل شوې ده .لکه څرنګه چې صحابه وو په قبایيل عربو کې د عقیدې د
یووايل غږ پورته کړ او د ميل وقار ،ميل ګټو او د خپلو ګټلو لپاره یې د نړیوال قانون او ائتالفونو د سطحي او
مخربو نطریاتو څخه ډډه وکړه ،مسلامنان هم مکلف دي چې ډډه وکړي.

مسلامنان باید د دوی له هغه منافقت څخه پرده پورته کړي ،چې له افغانانو او عراقیانو رسه یې وکړ ،د جعيل
غريب ځواکونو په لسونو یې ووژل ،روسیه ښايي بالخره اوکراین ویجاړ کړي ،لکه څرنګه یې چې دوې لسیزې
مخکې چیچنیا ویجاړه کړه .د بېلتون غوښتونکو سیمو مالتړ د روسیې اخرتاع نه ده .امریکا او اروپا څو لسیزې
کېږي چې له جعيل «استقالل» غوښتونکو خوځښتونو څخه مالتړ کوي .رشقي تیمور او جنويب سوډان یې
وروستۍ دوې رسمي منونې دي ،په یمن ،سوریه او لیبیا کې بې شمېره شخړې د غرب د مداخلې غیر رسمي
منونې دي.
نن ورځ هېڅ داسې اصول او اخالق نشته ،چې د غرب یا رشق د بهرين سیاست جوړوونکو ته لرښوونه وکړي.
دوی د پانګوال نظام کمزوري اصول پر ځان مني ،چې د خپل مرشتابه ارشافو له نفيس خواهشاتو پرته بل
هېڅ واک نه پیژين.
همدا د اسالم او سیکولریزم اسايس توپري دی .د مسلامنانو لپاره قانون رشیعت دی چې واکمنان د هدایت پر
لور هدایت کوي او د ظامل لسونه تړي .کله چې سیکولریزم منل کېږي ،ټوله نړۍ د زورواکو ارشافو د ظاملانه
هوسونو رسه تړل کېږي ،پرته له دې چې مخنیوی یې ويش.

اوس د دې وخت رارسېدلی دی ،چې مسلامنان ودریږي او د نړۍ خلکو ته اسالم وړاندې کړي ،ځکه دوی د
سیکولر ظلمونو لپاره یوه عادلنه بدیل ته سخته اړتیا لري ،دوی له ډېر وخت راهیسې ځورول شوي دي .اوس
د دې وخت رارسېدلی ،چې د ارشافو او د هغوی د مزدورو رسنیو له لوري هر وخت د اسالمي فکر لرونکو
مسلامنانو پر وړاندې په سیايس او نړیوال ډګر کې د «اسالم ګرا» او «افراطیت» په نوم له سپکاوي څخه ډک
تورونه رد يش .دوی د مسلامنانو پر ضد ډېر درواغ وويل ،تر څو زموږ پر ضد کرکه را وپاروي ،خو د دوی منافقت
او ناوړه پالنونه ان شاالله ډېر ژر راسپړل کېږي.
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