اعالمیۀ مطبوعاتی
به رسمیت شناخنت دولت یهود یا پذیرش مشوطاش؛ نیست مگر همدستی در خیانت به رسزمین مقدس فلسطین!
(ترجمه)
عمران خان در مصاحبۀ تلویزیونی که به تاریخ  ۱۸آگست/اوت سال  ۲۰۲۰م پخش شد ،به رسمیت شناخنت دولت جنایتکار
یهود را رد کرد ،اما عدم پذیرش آن را با دقت باالیی مشوط به آزادسازی فلسطین دانست .به طور مشابه ،عربستان سعودی
"معاهدۀ صلح با توافق بیناملللی" را به عنوان رشطی برای به رسمیت شناخنت دولت یهودی پیش گرفتهاست.
در مقابل ،امارات متحدۀ عربی با بیرشمی ،ارتباطات دیپلامتیک بیقید و رشط با دولت یهود را برقرار کردهاست .با این حال،
همۀ حکامیکه دولت یهود را قبول میکنند –چه به صورت مشوط و چه بدون قید و رشط– در خیانت به رسزمین مقدس
فلسطین رشیک اند؛ رسزمینیکه مردم نجیباش تا آخرین نفس خود میجنگند .عالوه بر این ،سقوط حتمی دولت یهود در وحی
الهی نیز مشخص شدهاست .پیامنهای پنهانی و آشکار این حاکامن با دولت یهود برای محافظت از این دولت ،آنگاه که
وقتاش فرا رسد ،به فریادش نخواهد رسید.
ریشهکن کردن کامل دولت یهود تنها راهحل قابل قبول برای رسزمین مقدس فلسطین است ،زیرا این دولت در متامیت خود
مترصف غیرقانونی رسزمین مقدس مسلامنان میباشد .از این رو ،از عمران خان میپرسیم ،منظورت از به رسمیت شناخنت
غیرقانونی دولت یهود پس از آزادسازی فلسطین دقیقاً چیست؟ در حقیقت ،حاکامن تحت حامیت غرب پاکستان و عربستان
سعودی متعهد به راهحل "دو کشور" اند ،یعنی بازگشت به مرزهای پیش از  ۱۹۶۷م که در آن دولت یهود  ٪۷۸از رسزمین مقدس
مسلامنان را غصب کردهبود .عالوه بر این ،دولت یهود با اشاره به معاهداتاش در ۱۹۶۷م میگوید که میخواهد دولت ،به
اصطالح ،فلسطین را با تقلیل  ٪۱۲باقی این رسزمین ،به یک زندان باز افتخارآمیز بدل کند .این حکام منیتوانند با پنهان شدن
پشت زبان دیپلامتیک خویش ،امت اسالمی را فریب دهند .قوم غاصب ،که این حکام با آنها پیامن و رشایط میگذارند ،هرگز
حتی با پیامربان الله سبحانه وتعالی رضایت نداشتند و پس از عهد ،پیامن خویش را پاره کردند .این حاکامن به زودی به اذن الله
سبحانه وتعالی به خاطر این خیانت فجیع ،عاقبت خود را به دست این امت خواهد دید.
ای نیروهای مسلح مسلامنان! نگاه امت به رسفرماندهی کل ارتشهای مسلامن دوخته شدهاست .نیروهای مسلح نجیب هر یک
پاکستان ،ترکیه ،مرص یا ایران میتوانند به اذن الله سبحانه وتعالی دولت نامشوع یهود را از بین بربند .شیخ تقی الدین النبهانی
رحمه الله دولت یهود را به سایه رژیمهای فعلی تشبیه کرده بود؛ هنگامیکه این رژیمها از بین بروند ،سایۀشان نیز از بین میرود.
تنها راهحل واقعی برای فلسطین راهحلی است که توسط عمر رضی الله عنه و صالح الدین رحمه الله برگزیدند .بدین ترتیب ،امت
منتظر اقدام رشیف اردو /ارتش است تا غاصبان قدرت را از بین بربند و برای تأسیس مجدد خالفت راشده به منهج نبوت نرصت
دهند .در حقیقت ،تنها خالفت خواهد توانست این مژدۀ رسول الله صلی الله علیه وسلم را که در حدیثی از ابوهریره رضی الله
عنه چنین روایت شدهاست برآروده کند:
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ترجمه :قیامت برپا منیشود؛ مگر آنکه مسلامنان به جنگ با یهود برخیزند و مسلامنان آنان را به قتل رسانند ،تا آنکه یهودیان
خود را در پشت یک سنگ یا یک درخت پنهان کنند و آن سنگ یا درخت بگوید :ای مسلامن! ای بندۀ الله (سبحانه وتعالی)!
این جا یک یهودی در عقب من است ،بیا و او را به قتل برسان؛ جز درخت غرقد که چنین منیگوید ،چون آن درخت یهودیان
است.
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