د قسطنطنیې د فتحې د کلیزې په پار د امریکا حزب التحریر «د الله نرصت
نږدې دی» تر رسلیک الندې کنفرانس جوړ کړ
(ژباړه)
د حزب التحریر د امیر عطا بن خلیل ابو الرشته په مرشۍ «د قسطنطنیې د فتحې زیری په حقیقت بدل شو او

نور زېري هم را روان دي ».نړیوال کمپاین جوړ شو .د امریکا حزب التحریر هم د ۱۴۴۱هـ.ق کال د جامدي اول
په ۲۴مه چې د  ۲۰۲۰د جنورۍ له ۱۹مې رسه سمون لري ،د «الله نرصت نږدې دی» تر رسلیک الندې کنفرانس
جوړ کړ.

د حزب التحریر مرکزي مطبوعايت دفرت دا کمپاین د قسطنطیې د فتحې د کلیزې په پار پیل کړ .دغې فتحې د

۸۵۷هـ.ق کال د ربیع اول له ۲۶مې څخه د جامدي اول تر ۲۰مې یا د ۱۴۵۳م کال د اپرېل له ۵مې څخه د
مې تر ۲۹مې پورې دوام وکړ.

کنفرانس د ال عمران سورې د څو ایتونو په تالوت رسه پیل شو .وروسته داکرت عبدالرفیع په ټوله کې د مسلامنانو
او په ځانګړې توګه د هند پر غمیزه خربې وکړې .د هغه په خربه په هند کې د مسلامنانو د غمیزې علت یوازې

مسلامن اوسېدل دي .همدا راز د نړۍ تر ټولو لویه ډیموکرايس خلکو ته خپل رښتنی واقعیت څرګندوي ،چې په
ځانګړې توګه مسلامنان له ظلم څخه نه ژغوري.

وروسته استاد حسین د قسطنطنیې د فتحې په هکله وینا وکړه .هغه زیاته کړه ،چې دا فارس او روم له فتحې
وروسته لومړی زیری و ،چې په عميل بڼه ور واغوستل شوه .وروسته به د نبوت پر تګالره راشده خالفت تاسیس

کېږي ،روم به فتحه کېږي او د فلسطین سپېڅلې خاوره به ازادېږي .همداراز موږ باید د دغو زېریو په اړه خپل
مکلفیت ادا کړو او دې ته په مته نشو چې بل څوک یې عميل کړي ،ځکه د راشده خالفت د تاسیس په الره کې

باید ډېر زیار وباسو.

وروسته د پوښتنو او ځوابونو لړۍ پیل شوه او د کنفرانس په پای کې الله سبحانه وتعالی ته دعا وشوه ،چې د
نبوت پر تګالره راشده خالفت تاسیس کړي او په دې الره کې د دوی مالتړ وکړي ،ترڅو بریايل يش .حمد او ثنا

یوازې الله سبحانه وتعالی رب العاملین لپاره دي.

 ۱۴۴۱د جامدي اول ۲۴مه
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