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Basın Açıklaması
Bajwa-İmran Rejimi, Kartarupur Sınır Açılış Törenine Manmohan Singh’ı Davet Ederek, Trump ve
Modi ile İttifakın Her Şeyin üstünde Olduğunu Kanıtladı
Kritik bir noktadayız. Günümüzün Raja Dahir’i neredeyse iki aydır Keşmir Müslümanlarını rehin almış
durumda. Hindistan Genelkurmay Başkanı General Bapan Rawat, Kontrol Hattı’ndan Azad Keşmir’e geçme
tehdidinde bulundu. Hint ordusunun gelişigüzel ateşi ve bombardımanı nedeniyle neredeyse her gün Kontrol
Hattı’nda masum Müslümanlar ve askerler şehit oluyor. İşgal altındaki mazlum Keşmir Müslümanlarının
kurtuluşu için silahlı kuvvetler içinde Muhammed Bin Kasım gibilere ihtiyaç giderek artıyor. Bajwa-İmran
rejimi, Kartarupur Sınır açılış törenine eski Hint Başbakanı Manmohan Singh’ı davet etmekle tüm ihanet
sınırlarını aşarak gerçek yüzünü göstermiştir. Bajwa-İmran rejimi, Hindistan’ın acımasız saldırganlığı
karşısında ikiyüzlü davranıyor. Ümmetin, asil Müslüman ordularını seferber etme talebini görmezden gelen
rejim, 30 dakika dayanışma ve işgal altındaki Keşmir Müslümanlarına yapılan korkunç zulümden sözde
uluslararası toplumu bilgilendirme gibi kozmetik eylemlere başvuruyor. Oysa sözde uluslararası toplum,
dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara karşı boğazına kadar suçlara karışmıştır ya da Hindistan’ın
saldırganlığından bihaberdir!
Rejim, dünya standardında nükleer stoka sahiptir ve şehitlik için yanıp tutuşan dünyanın altıncı büyük
ordusuna komuta etmektedir. Rejim, efendisi Trump ve Modi’ye yaptığı uşaklıkta yeni bir standart yaratıyor.
Müslümanların kurtuluşunu gerçekleştirecek bir eylemde bulunmak yerine dişsiz manevralar yapıyor.
İçerideki kamuoyunu yatıştırmak için böylesi eylemlerde bulunduğuna dair bir de Trump ve Modi’ye
güvenceler veriyor. Rejim, Hindistan’a hava sahasını kapatacağını söyledi ama Hindistan’ın büyükelçilik
operasyonlarını durdurmak için hiçbir şey yapmadı. Öte yandan hain rejim, eylemsizliğinin nedeninin
ekonomik sıkıntılar olduğunu fısıldayan bir kampanya başlattı. Bajwa-İmran rejimi, yoksulluğun arkasına
saklanırken, Batı sınırında GSYH’si Pakistan’ın onda birinden daha az olan Afgan direniş, GSYH’si 19 trilyon
dolar olan ABD’yi dize getirmiştir. Trump ve Modi’ye yaranma, rejimi Allah ve Rasûl’ünün emirlerine açıkça
isyana götürdüğü gibi tepkisini zayıflatmış, bu zayıf tepki “stratejik ulusal çıkarlar” için bir güvenlik riski
haline gelmiştir Keşmir sorunu, salt insan hakları meselesi değildir ya da sokağa çıkma yasağı da değildir.
Aksine Keşmir meselesi, İslam ümmetinin kalbine saplanan bir hançerdir. Hindu müşrikler ve Haçlılar ile
ittifaka giren rejim, ahiretini tehlikeye atıyor.
Pakistan silahlı kuvvetleri içindeki samimi subaylar, Hizb-ut Tahrir’e nusret vermek üzere bir adım öne
atılmalıdır. Nübüvvet metodu üzere Hilafet, Müslümanları kurtarmak için Pakistan silahlı kuvvetleri
aslanlarını serbest bırakacaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:
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Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tâğut (bâtıl davalar ve şeytan) yolunda savaşırlar. O halde
şeytanın dostlarına karşı savaşın; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.” [Nisa 76]
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