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بٌان صحفً

تحذير مسلمي آزاد كشمير من عبور خط السيطرة!
نظام باجوا/عمران ينتقد المشاعر الدينية لدى المسلمين
(مترجم)
نظام باجوا/عمران ٌتخطى كل الحدود إلرضاء ترامب وبومبٌو وإلٌس وٌلز .عمران خان ،متجاه ا
ل أوامر هللا
سبحانه وتعالى ورسوله  وضع المشاعر الدٌنٌة للمسلمٌن جانباا ،حٌث غرد فً الخامس من تشرٌن األول/أكتوبر
" 9102أنا أفهم آالم الكشمٌرٌٌن فً آزاد كشمٌر وهم ٌرون إخوانهم الكشمٌرٌٌن فً جامو كشمٌر المحتلة تحت حظر
التجول اللإنسانً ألكثر من شهرٌن .ولكن أي شخص ٌعبر خط السٌطرة من آزاد كشمٌر لتقدٌم المساعدات اإلنسانٌة
أو لدعم النضال الكشمٌري سوف ٌلعب دورا فً القضٌة الهندٌة".
حول اإلملء األمرٌكًٌ ،بذل نظام باجوا/عمران كل جهد ممكن لسحق المقاومة الكشمٌرٌة ضد العدوان الهندي
ومشروع "الهند الكبرى" (أخاند بهارات) .لقد حجز هذا النظام أسوداا قوٌ اة وشجاع اة من قواتنا المسلحة وعندما ٌحاول
المسلمون العادٌون أن ٌعلنوا تقدٌم نوع من الدعم المسلح أو السٌاسً إلخوانهم وأخواتهم المضطهدٌن فً كشمٌر
المحتلة ،فإن هذا النظام المنافق ٌعلن أنها "قضٌة هندٌة" وٌصبح عقبة أمام المسلمٌن المخلصٌن .إلى جانب العدٌد من
"المنعطفات" األخرى نسً عمران خان أنه منذ أسابٌع قلٌلة طلب من المسلمٌن عدم الذهاب إلى خط المراقبة ،ألن
خطابه فً األمم المتحدة ٌوم  92أٌلول/سبتمبر سٌكون المسمار األخٌر فً نعش الهند .لقد مرت عشرة أٌام منذ خطابه
وتوسله قادة الطاغوت ،لكن القمع الهندي ازدادٌ .تبع نظام باجوا/عمران األجندة األمرٌكٌة والهندٌة ،وبالتالً ،سخر
من المشاعر الدٌنٌة للمسلمٌن بإعلنه أن هذه المشاعر أجندة هندٌة.
تعلٌقاا على الدعم الخارجً ،فإن هذا النظام ٌمثل أقلٌة صغٌرة وال ٌمثل المسلمٌن الشجعان والقوات المسلحة
الباكستانٌة ،بل ٌعمل هذا النظام كحارس لترامب من أجل تنفٌذ خطته "الهند الكبرى" .إن وضع اآلمال على هؤالء
الحكام بأن ٌعلنوا الجهاد من أجل تحرٌر كشمٌر هو حماقة وإهدار للوقت .إذا سُمح لهذه النخبة الحاكمة باالستمرار،
فس ُتدفن قضٌة كشمٌر.
أيتها القوات المسلحة الباكستانية! أنتم أسود وستدركون كم هً قدرتكم مع صفعتكم األولى للعدو .لقد ذقتم هذا
بالفعل عندما انتقمتم من الهجوم الهندي على باالكوت .ال تستطٌع القوة الهندٌة الجبانة الوقوف أمامكم .لٌس إال
الخلفة على منهاج النبوة ،والتً بموجبها ستتاح لكم الفرصة لتصبحوا جزءاا من القوة التً ستحقق األخبار السارة
التً أعلنها رسول هللا ،غزو الهند .أبو هرٌرة رضً هللا عنه تمنى أن ٌكون جزءا من تلك الحملة العسكرٌة .بعد
ذلك ،سوف تتعالى هتافات التكبٌر فً سرٌناغار والقدس وقرطبة .وستكونون من بٌن أفضل الشهداء وأولئك الذٌن
ٌعودون منتصرٌنٌ .دعوكم حزب التحرٌر الحتضان هذا االمتٌاز .فمن منكم سٌستجٌب لهذه الدعوة؟
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