مطبوعايت اعالمیه

یوازې د نبوت پر منهج راشده خالفت کوالی يش ،چې فلسطین ازاد او د امریکا ملنډو ته د پای ټکی
کېږدي
امریکا له کینیا غواړي چې د ارساییلو د سیايس او سوداګریزو ګټو مالتړ وکړي ،یا د نړۍ له تر ټولو سرت اقتصاد
رسه د ازادې سوداګرۍ تړون ) (FTAهېر کړي او یا هم د امریکا او یهودي رشکت تر منځ د سوداګرۍ پر وړاندې
خنډ ونه ګرځي.
د امریکا دا وینا نه یوازې دا چې د یوه فرمان بڼه لري ،بلکې دا بهرنۍ پالیيس یې هم له تېري څخه خايل نه
بلل کېږي .پر دې رسبېره دا هم په ګوته کوي ،چې ولې امریکا د فلسطین په سپېڅلې خاوره کې د مسلامنانو
پر وړاندې د جنایت کارانو د جنایتونو مالتړ کوي .د امریکا بهرنۍ پالیيس ځان مکلف بويل ،چې د نړۍ
هېوادونو په چارو کې السوهنه وکړي او د دوی پر بهرنیو سیاستونو امر وکړي .ځکه له شک پرته په افریقا کې
کینیا د نورو هېوادونو په څېر ،د اشغال تر جوش الندې ده ،نو له همدې امله نه يش کوالی په جدي ډول د
امریکا د سیايس فشار پر وړاندې مقاومت وکړي .دا په داسې حال کې ده چې کینیا ډېری وخت نه یوازې
ارسایيل پېژنديل ،بلکې د فلسطین او یهودي دولت تر منځ د حل مالتړ کوي.
دا امر په واشنګټن کې د فلسطین سپېڅلې خاورې ته د لوړ خیانت په تړون کې ،له یهودي دولت رسه د عريب
اماراتو او بحرین له السلیک کولو څخه یوازې څو ورځې وروسته کېږي .دا روښانه ده چې د فلسطین خپلواکي
او د قدس نړیوال کېدل او همدار راز د مسلامنانو او یهودیانو تر منځ د وېش پالن او پالیيس په عميل توګه د
امریکا له لوري ډيزاین او پر مخ وړل کېږي .دا روښانه کوي ،چې امریکا د فلسطین مسالې معامر او اغیزمن
مدیر دی او د اسالمي امت لپاره دوزخ ده.
موږ وایو چې یهودي دولت ،په بشپړه توګه په اسالمي خاوره کې پروت دی او د دې خاورې له اشغال پرته هېڅ
ځای نه لري .دا سپېڅلې خاوره ،چې مسجد االقصی هم پکې دی؛ د مسلامنانو لومړنۍ قبله او درېیم مسجد
دی! په پای کې له یهودی انو رسه هر ډول نړیوالې اړیکې یا سوداګریزې ګټې به دوی ته جواز ورکړي ،په داسې
حال کې چې دا کار زموږ په دین کې منع بلل شوی دی.

د فلسطین مساله یوه اسالمي مساله ده ،چې موږ یې غريب او غیر اسالمي حل ته زړه نه ښه کوو .له همدې
امله موږ په اسالمي خاورو کې د نبوت پر منهج د اسالمي واکمنۍ ،د بېرته راستنېدلو لپاره نه ستړې کېدونکې
هلې ځلې کوو .په حقیقت کې یوازې خالفت کوالی يش ،چې د فلسطین او پاتې نورو اسالمي خاورو د ازادۍ
او دفاع لپاره د مسلامنانو لښکرې رسه یو ځای کړي.
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