بالخره په سوریه کې د امریکا له مزدورو څېرو (اردوغان ،روحاين او پوتین) پرده لرې شوه!
دا درې کسان دا دنده لري چې د سوریې له السپوڅي حکومت څخه د امریکا په ګټه دفاع وکړي ،تر څو امریکا ته د دې موقع برابره يش چې په
کوریا او چین کې خپلو کړکېچونو ته پام واړوي

(ژباړه)
د ۰۲١۸م کال د اپرې په ۴مه د روسیې ،ایران او ترکیې ولسمرشان په انقره کې رسه راټول شول او یوه بیانیه یې خپره کړه،
د دغې بیانیې له منت او مفهوم څخه په څرګنده داسې ښکارېدل چې دا درې کسه په سوریه کې د امریکا د السپوڅي
حکومت د ساتنې او د اسالم د حاکمیت لپاره د شام د خلکو د خوځښتونو د ځپلو لپاره ټینګه اراده لري .نور جزیات دا
دي :
اردوغان :اردوغان د انقالب له پیله تر اوسه د شام له خلکو او انقالبیونو رسه دوکه کوي؛ نوموړي د فرات ډال په نوم
عملیاتو کې ډېر انقالبیون د خپل دغه «ډال» له مخې لرې کړل چې د حلب د سقوط او بشار ته یې د تسلیمېدو زمینه
برابره يش او هامغسې وشول؛ بیا یې د زیتون څانګې تر نامه الندې نور عملیات پیل کړل او نور وسلهوال انقالبیون یې
عفرین ته وروغوښتل چې بیا د ادلیب او ورپسې د ختیځې غوطې د تسلیمېدو زمینه برابره کړي ،چې بیا هم هامغسې
وشول چې غوښتل یې .اوس یو ځل بیا د «ډالونو او څانګو» په اړه فکر کوي چې بیا انقالبیون له ادلیب څخه بهر بل
ځای ته ولېږي او ادلیب یې له السه وبايس.
روحاين-خامنهاي :دا خربه له هېچا پټه نه ده چې له رسه تر پایه په وسلو سبامله ملیشې د سپاه پاسدارانو او په لبنان کې
د ایران د حزب هللا او نورو مزدورانو په ګډون یې چې هرې خوا راټول شوي دي او د سوریې په دښتو او غرونو کې

خواره دي چې په ټول ځواک هڅه کوي د شام د ظامل حاکم د ساتنې لپاره په ډېره بې رحمۍ خلک ووژين.
پوتین :په سوریه کې یې ټولوژنې او جنایتونه ټولو ته ښکاره دي؛ البته په دې قضیه کې له اردوغان او روحاين رسه د
پوتین توپیر دا دی چې پوتین د خپلو جنایتونو توجېه او فریب ته اړتیا نه لري ،ځکه هغه په ښکاره له اسالم او مسلامنانو
رسه دښمني کوي ،خو اردوغان او روحاين چې ځانونه مسلامنان بويل ،باید د مسلامنانو د تېر ایستلو لپاره له رنګارنګ
فریبونو او دسیسو کار واخيل .په دې کې هېڅ شک نشته چې دا درې کسان په سوریه کې د امریکا د السپوڅي او غالم
حکومت د ساتل و په هڅه کې دي او د دې کار لپاره له هېڅ ډول جنایت او وژنې مخ نه اړوي .دوی ښه پوهېږي چې
امریکا د سوریې پ ه حکومت کې ډېر نفوذ لري او دوی د امریکا په استازیتوب جنګېږي چې امریکا د کوریا او چین
کړکېچونو ته پام زیات کړي .که دغو دریو یو څه درک هم لرالی ،پر دې الر باید نه وای تليل؛ خو ریښتیا دا دي چې
شیطان تر خپلو ملګرو داسې چاپېر وي چې هغوی هېڅ نه ویني.
له دې رسه رسه ،باید له یاده ونه باسو چې که هغو ځینو انقاليب ډلو که د دښمن د ګواښ د سیاست او تطمیع او چټلو
پیسو فریب نه وای خوړلی؛ هېڅ کله به دغه جنایت کوونکي -هم دغه درې حکام اوهم امریکا چې د پردې له شا یې
کنټرولوي -نه وای بریايل شوي چې دومره جنایتونه وکړي او تر دې حده مخته الړ يش .هو ،که هغه فریب خوړيل نه
وای ،جنایتکار دښمن به تر اوسه له پښو لوېدلی و .که څه هم حزب التحریر د انقالب له همغو لومړیو ورځو خپله ټوله
هڅه وکړه چې د فرېب خوړلو انقاليب ډلو سرتګې او غوږنه په هغه څه خالص کړي چې شاوخوا یې تېرېدل؛ خو دوی
د فریبکارانو خربو ته غوږ نیوه او داسې یې توجېه کول :هغوی په خپلو امکاناتو او وسلو له موږ مالتړ کوي ،دا داسې
کار دی چې د حزب په وس کې نشته او یوازې نصیحت کوي او دا نصیحتونه په هېڅ صورت د دښمن د تورې په مقابل
کې زموږ ساتنه نيش کوالی .دوی پر دې نه پوهېدل چې دغه توره یې څښنت په الس کې دوه رسه وي؛ که یې
کاروونکی هوښیارانه عمل وکړي ،د دښمن له ګوزاره یې سايت او د دښمن د ماتولو لپاره به کلکه وسیله وي؛ خو همدا
توره د هغه غ ولول شوي په الس کې چې جنایتکارانو په مرستو پسې دی ،داسې وسیله ده چې له دښمن مخکې یې
کاروونکی له منځه وړي.
هغو نظامي ډلو ته چې زموږ الرښوونې یې نه منلې او نه یې غوښتل چې زموږ تر فکري پوښښ الندې وي او ویل یې:
دا خربې د جګړې په ډګر کې زموږ هېڅ ستونزه نه حل کوي؛ موږ مايل او تسلیحايت مرستو ته اړتیا لرو او هغه به له
خاینو مسلامنانو ،هم له عربو ،ترکانو ،فارسیانو او حتا په ځینو مواردو کې له جنایتکارې روسیې او امریکا اخیستل او
داسې فکر یې کاوه چې د دغو چټلو مالونو اخیستل به د دې المل نه يش چې ستاسو څخه دفاع وکړي .موږ اوس دغو
نظامي ډلو ته وایو :اوس مو د هغو خربو او کارونو پایله ښه وګورئ؛ کډوالۍ ته یې اړ کړئ او حتا له خپله کوره یې و
ایستئ.
خو دا خربه باید هېره نکړو چې د خوړل شوو فرېبونو او اوسني وضعیت رسه رسه ،بیا به هم ،که د هللا سبحانه و تعالی
خوښه وه ،دغه امت به ماتې ونه خوري؛ ځکه چې وخت په بدلېدو دی او دا امت څو ځله له داسې او تر دې لویو

ستونزو رسه مخ شوی ،صلیبیان او تاتاریان یې مات کړل او یو ځل بیا یې د نړۍ رهربي په الس کې واخیسته .ښایي
ځینې ووایي :هغه وخت د دښمن د ماتې او د امت د ویښېدو المل دا و چې د اسالم حاکمیت و او خالفت که څه هم
ضعیف شوی و ،خو بیا هم شته و او مسلامنانو داسې یو څوک لرل چې رسه راټول یې کړي ،د دښمن پر وړاندې یې
منسجم کړي او حق پر باطل زورر کړي؛ خو اوس اسالم حاکمیت نه لري او خالفت نشته ،نو څوک به مسلامنان رسه
راټولوي؟ دا سمه خربه او داسې پوښتنه ده چې له اوسني واقعیت رسه بشپړ تطابق لري ،خو د واقعیت بل اړخ دا دی
چې د خالفت د تاسیس لپاره کار په ډېر قوت روان دی او اوس په ډېری هېوادونو کې د مسلامنانو اصيل غوښتنه
خالفت دی او په خپلو خربو او چلند کې یې مالتړ کوي او په دې هڅه کې دي چې امت د ١۲۴۰هـ.ق کال د رجب
په  ۰۲ ،۰۲او  ۰۸کې تجربه کړې ،هغه ورځې چې امت د هغو دسیسو او جنایتونو شاهد و چې د خالفت د سقوط
المل شول ،معکوسې کړي او د خالفت په بیا تاسیس روښانه ورځې هغه وخت راويل چې هللا سبحانه و تعالی مخکې
له مخکې ټاکلې او دا کار د عزیز او توانا هللا لپاره ستونزمن نه دی .هغه وخت به خاینان او جنایتکاران خپل واقعیت
درک کړي او پوه به يش چې څومره سختې ورځې ورته په مته دي!
اې مسلامنانو! خرب اوسئ چې دغو دریو خاینو د سوریې په حق کې له هېڅ ډول دسیسې او جنایته درېغ نه دی کړی،
دوی به هېڅکله د شام د خلکو پر وړاندې د جنایت او وژنې په خاطر د ارامۍ او اسودګۍ مخ ونه ګوري او له داسې
ځایه به درناک عذاب پرې رايش چې حتا مته به یې نه وي .لکه نور یاران او همفکران یې چې په تېر وخت د شام د
خلکو په سخته ابتال کې ګیر او هالک شول ،اوس هم تاریخ تکرار شوی او دوی به هم د هغو نورو پشان د هللا سبحانه
و تعالی په خوښه هالک يش.
يش ٍء َقدْ ًرا﴾
َّللا َبالِ ُغ أَ ْمرِِه َقدْ َج َع َل َّ ُ
﴿إِنَّ َّ َ
َّللا لِكُل َ ْ
[طالق]3 :

ژباړه :هللا(سبحانه وتعالی) خپل پالن پلی کوي .پرته له شکه چې هللا سبحانه و تعالی د هر څه لپاره اندازه ټاکلې ده.
وروستۍ خربه مو د مسلامنانو لښکرو ته ده چې په خپلو اډو کې ارام ویده دي :موږ ستاسو واقعیت ته ډېر متعجب یو؛
کله چې خاین حکام د مسلامنانو د وژلو امر درته وکړي ،ژر یې منئ؛ خو کله مو چې مسلامنانو مرستې او دفاع ته
راوغواړي  ،پر دوی له ظلمونو سرتګې پټوئ او لکه مړي چوپ پاتې کېږئ .دلیل مو دا وي چې ګواکي له خپلو
قومندانانو اطاعت کوئ ،په داسې حال کې چې له داسې کسانو اطاعت د دې المل کېږي چې په دنیا کې خلک کرکه
درنه وکړي او په اخرت کې دردناک عذاب ووینئ ،هلته به هېڅوک نه وي چې دفاع درنه وکړي ،حتا هغه کسان چې
تاسو د هغوی لپاره بېشمېره خلک وژيل او خپله هم د هغو په دفاع کې وژل شوي وی ،هللا سبحانه و تعالی فرمایي:
َّللا َوأَطَ ْع َنا ال َّر ُس َ
َُا َءنَا َفََََ لوونَا
َّب ُو ُجو ُه ُه ْم ِ
ِف ال َّنا ِر يَقُولُونَ يَا لَ ْي َت َنا أَطَ ْع َنا َّ َ
﴿يَ ْو َم تُ َقل ُ
وال َوقَالُوا َربَّ َنا إِنَّا أَطَ ْع َنا َسا َدتَ َنا َوُ َ َ
السب َ
ِيال﴾
َّ

[احزاب]66-66 :

ژباړه :په هغه ورځ چې د دوی څېرې د دوزخ په اور کې پورته او کښته يش ،نو دوی وايي :اخ کاشکي د هللا او د رسول
پیروي مو کړې وئ ،اې ربه موږ د خپلو مرشانو پیروي وکړه او موږ یې ګمراه کړلو.
خو له دې رسه رسه ،باید ووایو چې تاسو اوس هم وخت لرئ چې خپل تېر غفلتونه او اعامل ،د هللا سبحانه و تعالی
دین ته په نرصت ورکولو رسه جربان کړئ او د اسالم د حاکمیت کوښښ وکړئ؛ له ظاملانو ،منافقینو او استعامرګرو
کفارو رسه مو اړیکې پرې کړئ ،ښایي د تېرو عاملو کفاره مو يش؛ لکه څنګه هللا سبحانه وتعالی فرمایي:
حا ثُ َّم ا ْهتَدَ ى﴾
َاب َوآ َم َن َو َع ِم َل َ
صالِ ً
﴿ َوإِين لَ َغفَّا ٌر لِ َم ْن ت َ
[طه]02 :

ژباړه :پرته له شکه چې زه د هغو کسانو لپاره بښوونکی یم چې توبه کوي او صالح عملونه کوي او سمې الرې ته
راګرځي.
بله خربه مو ټولو مسلامنانو ته متوجه ده چې داسې نه چې د هللا سبحانه و تعالی له رحمته نهیيل شئ! د شام ځمکه به د
شام ځمکه وي؛ ځکه چې د رسول هللا صيل هللا علیه وسلم په وینا ،شام د دارالسالم اصيل مرکز دی:
احمد په خپل مسند کې له جبیر بن نفیر څخه روایت کوي چې سلمه بن نفیل هغوی ته ویيل :زه رسول هللا صيل هللا
علیه وسلم ته ورغلم او راته ویې فرمایل:
ني الشَّ ا ُم»
«أَ َال إِنَّ ُع ْق َر دَا ِر الْ ُم ْؤ ِم ِن َ

ژباړه :خَ اوسه چې د مسلامنانو اصيل مرکز د شام خاوره ده.
په یوه بل روایت کې له نعیم بن حامد څخه او ده له کثیر بن مره څخه روایت کړی چې رسول هللا صيل هللا علیه وسلم
فرمایي:
« ُع ْق ُر دَا ِر ْ
اْل ِْس َال ِم بِالشَّ ِام»

ژباړه :د اسالم مرکز شام دی
وروستۍ خربه دا ده چې؛ حزب التحریر داسې یو پېشوا حزب دی چې خپلو پريوانو ته یې کله هم دروغ نه وايي ،له
امت رسه یوځای خپلو مبارزو ته دوام ورکوي او د هللا سبحانه و تعالی په فضل او رحمت رسه به همداسې پر حق ټينګ
والړ وي او خپله فکره او طریقه به کله هم بدله نه کړي ،ځکه له حقانیت څخه یې ډاډه دي او په خپل رب باندې یې
تکیه کړې ده او عزت په اسالم کې پلټي او له هللا سبحانه و تعالی څخه په خورا عاجزۍ غواړي چې د دعوت له
حاملینو رسه خپله وعده محققه کړې ،هللا سبحانه و تعالی فرمايي:
ح ِ
خلِ َف َّن ُه ْم ِفی ْ
اْلَ ْر ِ
َف الَّ ِذي َن ِم ْن َق ْبلِه ِْم﴾...
اس َت ْ
ات لَ َي ْس َت ْ
خل َ
َّللا الَّ ِذي َن آ َم ُنوا ِم ْنكُ ْم َو َع ِملُوا َّ
الصالِ َ
﴿ َوعَدَ َّ ُ
ض ُ ََام ْ
[نور]55 :

ژباړه :له هغو کسانو رسه چې پر هللا یې ایامن راوړی او صالحې کړنې کوي ،هللا ور رسه دا ژمنه کوي چې دوی به د
ځمکې پرمخ خپل ځایناستي ټاکي لکه څنګه یې چې پخواين قومونه خپل ځایناستي کړي وو.
همدارنګه هللا سبحانه و تعالی ته السونه لپه کوي چې د رسول هللا صلی هللا علیه وسلم الندې زیری چې د دعوت
حاملیونه ته یې ورکړی دی تحقق پیدا کړي:
«...ثُ َّم تَكُونُ ُملْكًا َج ْ ِ
َّللا أَنْ تَكُونَ  ،ثُ َّم يَ ْر َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء أَنْ يَ ْر َف َع َها ،ثُ َّم تَكُونُ ِخ َال َف ٌة َع ََل ِم ْن َهاجِ ال ون ُب َّو ِة»
َيَّ ًةَ ،فتَكُونُ َما شَ ا َء َّ ُ

ژباړه ... :بیا به د ظلم حکومت وي او تر هغه وخته به وي چې هللا غوښتي وي او کله چې هللا وغوښتل لرې کوي به یې
او وروسته به د نبوت پر منهج خالفت وي.
راوي وايي رسول هللا صلی هللا علیه وسلم تر دې خربې وروسته سکوت وکړ .احمد داسې روایت کړی دی:
« ...ثُ َّم تَكُونُ ُملْكًا َج ْ ِ
َّللا أَنْ تَكُونَ  ،ثُ َّم َي ْر َف ُع َها إِ َذا شَ ا َء أَنْ َي ْر َف َع َها ،ثُ َّم تَكُو ُن ِخ َال َف ًة َع ََل ِم ْن َهاجِ نُ ُب َّو ٍة ثُ َّم
َ َّي ًةَ ،فتَكُونُ َما شَ ا َء َّ ُ
َت».
َسك َ

ژباړه ... :بیا به د ظلم حکومت وي او تر هغه وخته به وي چې هللا غوښتي وي او کله چې هللا وغوښتل لرې کوي به یې
او وروسته به د نبوت پر منهج خالفت وي او بیا [رسول هللا صلی هللا علیه وسلم] سکوت وکړ.
حزب ډاډه دی چ ې د هللا نرصت را رسېدونکی دی او هللا سبحانه و تعالی یوازې نبیان او رسوالنو ته مرسته نه ورکوي،
بلکې رښتینو مومنانو ته هم نرصت ورکوي او دا نرصت نه یوازې په اخرت کې دی ،بلکې په دنیا کې هم شته دی ،ځکه
هللا سبحانه و تعالی فرمايي:
ح َيا ِة الدو نْ َيا َويَ ْو َم يَقُو ُم ْ
اْلَشْ َهادُ﴾
ُص ُر ُسلَ َنا َوالَّ ِذي َن آ َم ُنوا ِ
ِف الْ َ
﴿إِنَّا لَ َن ْن ُ ُ
[غافر]55 :

ژباړه :موږ خپلو رسوالنو او مومنانو ته په دنیوي ژوند او اخرت کې نرصت ورکوو.
په هغه ورځ به مسلامنان د هللا د نرصت له امله خوښ او خندان وي او جنایت کوونکي چې د دنیا خوندونه یې څکيل
دي د اخرت په سخت او درد لرونکي عذاب رسه اخته وي ،ځکه هللا سبحانه و تعالی انتقام اخیستونکی ،جبار او مقتدر
دی.
حزب التحریر
 ،۹۳۴۱د رجب ۹۱مه
 ،۸۱۹۱د اپرېل ۵مه

