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بيان صحفي

االعتماد على "المجتمع الدولي" لكبح جماح الهند ،يش ّجع الدولة الهندوسية في عداوتها
في الوقت الذي أدان فيه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ،الهند واتهمها بالوقوف وراء هجوم 29
حزيران/يونيو 2020م على بورصة باكستان ،أضاف أيضا" :سنحبط جميع االستراتيجيات الهندية ونكشفها أمام
العالم" .ومع ذلك ،فشلت استراتيجية نظام باجوا /عمران في فضح الهند ،ألن مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أعمى
عن االحتالل الوحشي لحلفائه ،من أمثال الدولة الهندوسية وكيان يهود .واستسالما ً لمطالب الواليات المتحدة لكبح
جماح القوات المسلحة الباكستانية المتحفزة للقتال ،فإن النظام يسهل بروز الدولة الهندوسية كقوة إقليمية مهيمنة ،بينما
يختبئ النظام وراء النداءات الموجهة إلى األمم المتحدة من أجل خداع المسلمين في باكستان وكشمير المحتلة بسبب
تقاعسه اإلجرامي.
وتتجلى العقلية االنهزامية لنظام باجوا /عمران في مناشداته المستمرة لمجلس األمن الدولي للمساعدة في حل
قضايا األمن القومي الباكستاني .والحقيقة هي أن األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن الدولي ،هم من يعلمون
الدولة الهندوسية وكيان يهود دروسا ً في الجرائم ضد اإلسالم والمسلمين .فقد احتلت الواليات المتحدة األراضي
اإلسالمية ،في حين عززت من احتالل الدولة الهندوسية وكيان يهود لبالد المسلمين ،وهي التي تقيد جيوش المسلمين
من خالل وكالئها الذين يحكمون البالد اإلسالمية حالياً .وقد انتهكت روسيا حرمات أفغانستان والشيشان ،قبل سفكها
لدماء المسلمين في سوريا ،للحفاظ على نظام الطاغية بشار األسد .وتقوم الصين بإبادة جماعية ضد ماليين المسلمين
اإليغور ،بينما تتنافس مع الدولة الهندوسية على غنائم األراضي اإلسالمية في كشمير المحتلة .ولم تتخل بريطانيا عن
الخبث االستعماري ضد المسلمين طوال قرون ،وهي تشارك اآلن بكل نشاط في المشاريع الصليبية المدمرة أينما
كانت ،على الرغم من تراجع نفوذها في العالم .وقد اغتصبت فرنسا وذبحت المسلمين في مستعمراتها السابقة في
أفريقيا ،وعملت على إفقارهم من خالل االستعمار االقتصادي ،وهي اآلن تقود حملة شرسة على اإلسالم باعتباره
طريقة للحياة وتعتبر نفسها حامالً معياريا ً فخورا ً للعلمانية الليبرالية.
أيها المسلمون في باكستان:
تتمثل استراتيجية نظاام بااجوا /عماران فاي إخضااع أمنناا القاومي لسالطة الكاافر المساتعمر ،والاذي يناافس الدولاة
الهندوسية في عداوة اإلسالم والمسلمين .وعالوة على ذلك ،فإناه بينماا يقاود النظاام مئاات اآلالف مان القاوات المسالحة
التي يمكنها بسهولة هزيمة القوات المسلحة الجباناة للدولاة الهندوساية والمنقسامة علاى نفساها فاي كشامير المحتلاة ،فاإن
نظام باجوا /عمران ينشر الخوف من الحرب لكبح جماح قواتنا المسلحة .وهكذا ،يتحلى نظام باجوا /عمران بالتقااعس
باعتبار أنه فضيلة ،مما يجعلنا نعيش تحت معاناة ضربات الدولة الهندوسية المتكررة ،في الوقت الذي نملك فيه القدرة
على ضرب رأس الثعبان الضعيف .وقد أظهر التقاعس اإلجرامي لنظام باجوا /عمران أن الخالفاة علاى منهاا النباوة
اإل َماام جنَّاة يقَاتَا ِم إ
ان َو َرائِا ِ َويتَّقَاى
هي وحدها التي ستمنعنا فعليا ً من أي أذى من أعدائنا .قاال رساول هللا ﷺ« :إِنَّ َماا إ ِ
بِ ِ » (رواه مسلم) .إن الخالفة على منها النبوة هي وحدها التي ساتتعامل ماع أعاداء األماة فاي سااحات الجهااد ،وهاي
التي ساتمزق التحالفاات واتفاقياات التطبياع معهام ،كماا ساتقوم الخالفاة باالتحرك العملاي لتوحياد الابالد اإلساالمية تحات
سلطانها ،لتصبح أكبر دولة في العالم ،لذلك يجب أن نطالب جميعا ً الضباط في قواتنا المسلحة إلعطاء نصرتهم إلقاماة
الخالفة على منها النبوة ،حتى ينهزم أعداؤنا ويولوا الدبر ،فليعط ضباطنا النصرة اآلن لحزب التحريار باإمرة العاالم
الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة.
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