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 صحفي بيان

 كشمير خانوا والمعارضة النظام

 الخيانة بتهمة ستحاكمهم التي النبوة منهاج على الخالفة وحدها

 حزب يعود عندما هأن   إقبال، أحسن السيد ،ةالباكستاني اإلسالمية الرابطة حزب في البارزين القادة أحد حصر  

 ةنائب وات همت كشمير، تهخيان على خان عمران ضد ضيةق رفعسي فإنه السلطة، إلى الباكستانية اإلسالمية الرابطة

 وحدها الخالفة فإن ذلك ومع. كشمير قضية ببيع خان عمران نواز، مريم ،الباكستانية اإلسالمية الرابطة حزب رئيس

 ألن وذلك. كشمير قضية في فريطهالت والسابقة الحالية والعسكرية المدنية القيادات ضد محاكماتب قومست التي هي

 القانون يمنح بينما الوطنية"، "المصلحة باسم المسلمين مصالح في لتفريطل الكاملة الحرية الحكام تمنح الديمقراطية

 بضع قبل المعارضة في اليوم الحاكم نصافإ حزب كان ولما. الحاكمة للنخبة الحصانة ابريطاني عن ورثوه الذي

 واالتجار الهندية للهيمنة بالخضوع الباكستانية، إلسالميةا الرابطة حزب آنذاك، الحاكم الحزب اتهم فقط، سنوات

 السلطة في السابقة المعارضة أصبحت أن بعدو. مودي مع ودية عالقات أجل من المحتلة، كشمير في نمسلميال بدماء

 أحد يوجد ال هأن   هي الحقيقةو. الباكستانية اإلسالمية الرابطة حزب الهندوسية، الدولة أمام الخنوع في ،تجاوزت اآلن،

 وهكذا،. واشنطن خدمة على ونبقيتسا فهم المحتلة، كشمير في نلمسلميل نومخلص الحاليين المعارضة وأ الحكم في

 السياسي الدعم ميتقد على إال يقوون الو المسلمين، صراخ عن آذانه صمي برمته الحالي السياسي طالوس فإن

 .العسكري للعمل تام غياب ظل في ،فقط واألخالقي والدبلوماسي

 الجهاد، إعالن باكستان حكام على كان ،2019 أغسطس/ آب 5 في المحتلة كشميرالدولة الهندوسية  ضم بعد

 في الجهاد نإ خان عمران قال ذلك، من بدالا  ولكن. سريناغار لتحرير السيطرة خط عبورل المسلحة القوات حشدو

 مثل ورائها من طائل ال بأعمال تطالب بل ،يضاأ المسلحة اقواتن بتعبئة تطالب ال فهي المعارضة أما. خيانة كشمير

 النخبة موقف ضعف سببوب. المتحدة والواليات الدولي والمجتمع اإلسالمي المؤتمر ومنظمة المتحدة األمم مناشدة

عت باكستان، في السياسية  شهداست ،2020 ديسمبرمن كانون األول/ 30 فيو. احتاللها ترسيخل الهندوسية الدولة تشج 

 كانون 30 حتى يومو. سريناغار ضواحي في الهندية االحتالل تاقو مع مواجهة في كشميريين شبان ثالثة

 معارك في أي القضاء"، نطاق "خارج تصفيات ضمن مدنياا، 65و مقاتالا  232 استشهد ،2020 /ديسمبراألول

 القوات لتعبئة بالفعل الوقت حان قدو. منزالا  657 عن يقل ال ما الهندية االحتالل قوات هدمت بينما النارية، باألسلحة

 .كشمير تحرير أجل من والقادرة المتأهبة الباكستانية المسلحة

 عاجالا  ثمن، بأي دائما المحتلة أراضيهم يحررون المسلمون كان فقد ،اا حاضر الخالفة، األمة، درع كان طالما

المسلمين  حكام ىتخل   ،الخالفة هدم بعد والديكتاتوريات اطياتوالديمقر ملكاتالم قيام منذ نهإف ذلك، ومع. آجالا  أم كان

 فإن الحاليين، الحكام عكس على ولكن. وتعالى سبحانه هلل صارخ عصيان في الكفار، نمحتليلل المحتلة األراضي عن

 ﴾أَْخَرُجوُكمْ  َحْيثُ  ِمنْ  ْخِرُجوُهمْ َوأَ  َثقِْفُتُموُهمْ  َحْيثُ  َواْقُتلُوُهمْ ﴿ :تعالى هللا قال حيث ،هللا أوامر طبيقبت ملزمة الخالفة
 تحرير أجل من هللا، سبيل في الجهاداا أبد يعلن لن نهإف الديمقراطية، ظل في يحكم الذي الحزب عن النظر وبغض

 منهاج على الخالفة تقيمواو الديمقراطيةب تطيحوا أن ،باكستان في المسلمون أيها عليكم يجب لذلك. المحتلة كشمير

 .وتعالى سبحانه ربنا أمرنا كما المحتلة بالدال جميع ستحرر تيال النبوة

 والية باكستان يف حزب التحريرلالمكتب اإلعالمي 
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