مطبوعايت اعالمیه.
د کڼو او ګونګو ملګرو ملتونو او (  )OICاستیناف ته اړتیا نشته ،کله چې په راشده خالفت کې د
پاکستان وسله وال ځواکونه او استخبارات له هندوستان څخه اشغال شوی کشمیر په اسانۍ ازادولی
يش
عمران خان د ۲۰۲۱م کال ،د جنوري پر ۵مه ،ټوېټ وکړ« ،د ۱۹۴۹م کال ،د جنوري په ۵مه ،ملګرو ملتونو په
بې پرې توګه د جمو او کشمیر د خلکو لپاره د عامه رايي حق تضمین کړ .موږ دغه ورځ منانځو ،چې له کشمیریانو
رسه د ملګرو ملتونو او غړو هېوادونو د ژمنو یادونه کوي ».ولې اړتیا ده چې په پرلپسې توګه له کڼو او ړندو ملګرو
ملتونو او  OICڅخه غوښتنه وکړو ،په داسې حال کې چې د پاکستان وسله وال ځواکونه هندوستان له وحشیانه
دولت څخه د مقبوضه کشمیر د ازادولو لپاره چمتو او وړ وي؟ دا واکمنان ولې نه پوهېږي چې دوی خپله له
ظاملانو څخه د مرستې هیله کوي؟ ملګري ملتونه یوازې د غرب استعامري قدرتونو یوه وسیله ده چې د یهودي
دولت او هندو ریاست له لوري یې نېغ په نېغه مالتړ کېږي .په(  )OICکې واکمنان هغه څوک دي چې اساس نه
لري ،د دوی غريب باداران له دوی څخه د اسالم او مسلامنانو پر وړاندې د خپلې جګړې د پیاوړي کولو غوښتنه
کوي.
دا د ټوېټونو ،استیناف او الریون وخت نه دی ،ځکه چې دا په مقبوضه کشمیر کې زموږ د مسلامنو وروڼو او خویندو
په ټپونو مالګه شیندل دي .اوس د دې وخت رارسېدلی چې د کشمري د ازادولو لپاره د الله سبحانه و تعالی په
الره کې خپلو وسله والو ځواکونو ته د جهاد امر وکړو او د تکبیر نارې پورته کړو .په هغه وخت کې چې هندوان د
مقبوضه کشمري پر مسلامنان فشار راويل ،په داسې حال کې چې زموږ عسکر د کنټرول او کاري پولې په اوږدو
کې په شهادت رسېږي ،نو اوس هغه وخت رارسېدلی چې د الله سبحانه و تعالی په مرسته د پاکستان پوځ او ISI
د کشمیر د ازادولو لپاره روان کړو.
اې د پاکستان مسلامنانو!
په دې وروستیو کې د اذربایجان مسلامن پوځ د ناګورنو ـ قرهباغ نيول شوې سیمې په بریالیتوب ازادې کړې .نو
موږ څه ډول د کشمیر د ازادولو لپاره د نړۍ شپږم لوی لښکر د وتلو د مخنیوي لپاره د عسکرو په ورکولو رسه د
شهادت یا بریا غوښتنه کوو؟ په دې وروستیو کې د الله سبحانه و تعالی په مرسته ،په افغانستان کې هغو مجاهدینو
چې د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره یې جهاد وکړ ،د امریکا وسله وال ځواکونه په ګونډو کړل ،اوس واشنګټن

د ميز پر رس د خربو له الرې د جګړې په ډګر کې د مرست ې غوښتنه کوي .نو کله چې دوی زموږ په لوړه کچه د
روزل شوو مجهزو زمریانو رسه مخ يش ،نو د هندوستان او وېشل شوو رستېرو حال به څه وي؟
اې د پاکستان مسلامنانو!
الله سبحانه و تعالی موږ ته امر کړی دی:
ح ْي ُ
ح ْي ُ
جوك ُْم)
ث أَ ْ
ث ثَ ِق ْف ُت ُموه ُْم َوأَ ْ
خ َر ُ
جوه ُْم ِمنْ َ
خ ِر ُ
( َوا ْق ُتلُوه ُْم َ

ژباړه« :له هغو رسه هر چېرې چې مخامخ شئ ،وجنګېږئ ،هغوی له هغه ځایه وباسئ ،چې تاسې یې ایستيل
یاست؛» [بقرة]۱۹۱۹ :
نو د دغه ایت امر پوره کړئ! د مقبوضه کشمیر د خالصون یوازنی خنډ هغه واکمنان دي چې زموږ وسله وال
ځواکونه او استخبارات یې په واشنګټن کې د خپلو بادارانو په امر بند کړي دي .دا پر موږ پورې اړه لري چې د
پاکستان په وسله والو ځواکونو کې زموږ له پلرونو ،وروڼو او زامنو څخه غوښتنه وکړو چې دوی د نبوت پر منهج د
خالفت د سماليس بیا تاسیس لپاره خپله نرصت وک ړي .یوازې هغه مهال به موږ خوښ یو چې زموږ زمریان د
راشده خالفت تر چرت الندې اسالمي امت لپاره د دوی د خولې ،وینې ،اور او فوالدو رسه بریا تر السه کوي .الله
سبحانه و تعالی فرمايي:
ُصك ُْم َعلَ ْيه ِْم َو َيشْ ِ
ي)
(قَاتِلُوه ُْم ُي َع ِّذ ْب ُه ُم اللَّهُ ِبأَ ْي ِديك ُْم َو ُي ْ
صدُو َر َق ْو ٍم ُم ْؤ ِم ِن َ
ف ُ
خ ِز ِه ْم َو َي ْن ُ ْ

ژباړه « :له هغو رسه وجنګېږئ؛ الله سبحانه و تعالی به ستاسو په السونو هغوی ته سزا ورکړي ،ذلیل او خوار به
یې کړي او د هغوی پر وړاندې به ستاسو مرسته وکړي او د ډېرو مومنانو زړونه به یخ کړي[ ».توبه]۱۴ :
د حزب التحریرـ والیه پاکستان مطبوعايت دفرت
 ۱۴۴۲هـ.ق کال ،د جامدی االول ۲۱مه
۲۰۲۱م کال ،د جنوري ۵مه
د صدور ګڼه۱۴۴۲ /۳۹ :

