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رقم اإلصدار01 / 0441 :

بٌان صحفً

حكام باكستان يسلمون كشمير المحتلة للدولة الهندوسية
فأين رجال الحق الذين سيحبطون خطتهم الغادرة؟
(مترجم)
فً مقابلة له مع قناة "ذا واٌر" اإلعالمٌة الهندٌة ،تم بثها فً  21تشرٌن األول/أكتوبر  ،1212نقل الدكتور مؤٌد
ٌوسف للهند رغبة حكام باكستان الشدٌدة لتسلٌم كشمٌر المحتلة .وأعلن الدكتور مؤٌد ٌوسف أن األمن االقتصادي
والترابط اإلقلٌمً من أهم المصالح االستراتٌجٌة لباكستان ،وقال إن كشمٌر تشكل عقبة فً السعً لتحقٌق هذه
األجندة .وذكر أن باكستان مستعدة للتخلً عن كشمٌر المحتلة إذا كانت الهند مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات.
إن مدى استعداد حكام باكستان لمنح تنازالت خطٌرة ومهٌنة للهند أمر خائن حقاً.
فً ظل الحكام الحالٌٌن ،أذعنت باكستان اآلن لمطلب الهند بإدراج "اإلرهاب" فً أجندة الحوار الهندي
الباكستانً ،بٌنما كانت قد أكدت فً السابق على أن كشمٌر هً األجندة الوحٌدة مع الهند .وللتغطٌة على هذا االمتٌاز،
قدم الدكتور مؤٌد أدلة على اإلرهاب الهندي فً باكستان إلظهار أن باكستان تمتلك ما كان فً الواقع مطلباً للهند.
عالوة على ذلك ،أكد الدكتور مؤٌد مراراً أن الهند تتعامل مع باكستان جدٌدة تخلت عن الجهاد وعن الجماعات
المسلحة ولم تعد تدعم النضال الكشمٌري بالوسائل المادٌة .ومؤكداً مراراً أن باكستان ال ترٌد الحرب وتدافع عن
السالم ،اشتكى الدكتور مؤٌد من عداء الهند لباكستان! هل هذه هً الطرٌقة التً تردع بها عدواً لدوداً قام بضم
أرضك من جانب واحد ،وهو ٌتسبب باستمرار فً إثارة المشاكل على خط السٌطرة وٌقوم بأعمال تخرٌبٌة داخل
بلدك؟ هل تكون بالتأكٌد على السالم وإخراج الخٌار العسكري عن الطاولة؟! هل هذا هو مستوى ما ٌسمى بالتفكٌر
االستراتٌجً فً نظام باجوا /عمران؟!
إن التخلً عن كشمٌر المحتلة للحكم الهندوسً القمعً هو جزء من الخطة األمرٌكٌة للمنطقة ،التً ٌتبعها نظام
باجوا /عمران بشكل أعمى .كانت هذه الخطة األمرٌكٌة واضحة عندما رفض الدكتور مؤٌد أن ٌنكر بشدة أن باكستان
كانت تفكر فً منح جٌلجٌت بالتستان وضع المقاطعة ،على الرغم من أن الصحفً الهندي ذكره بأن مثل هذه الخطوة
ستضفً الشرعٌة على ضم مودي لكشمٌر فً الخامس من آب/أغسطس  ،1222وتضعف مطالبة باكستان بكشمٌر
المحتلة .إن الوالٌات المتحدة هً التً ترٌد حل نزاع كشمٌر لصالح الهند ،مما ٌجعل من خط السٌطرة حدودا دائمة
حتى تتمكن الهند من مواجهة الصٌن.
أيها المسلمون في باكستان ،ويا أيتها القوات المسلحة على وجه الخصوص! إن حكام باكستان ٌسلمون كشمٌر
المحتلة ،رغم أنها أرض إسالمٌة فتحتها الجٌوش اإلسالمٌة .هؤالء الحكام ٌسلمون كشمٌر المحتلة إلى الدولة
الهندوسٌة ،رغم أنها ضمت كشمٌر المحتلة بالقوة دون وجه حق .وٌتنازل الحكام عن كشمٌر المحتلة رغم أن حكام
الدولة الهندوسٌة غٌر قادرٌن على الكف عن الخٌانة ألنهم ٌكرهون اإلسالم والمسلمٌن ،كما هو واضح فً الواقع فً
جمٌع أنحاء الهند نفسها .لقد تمادى نظام باجوا /عمران فً االستسالم بما ٌكفً وقد حان الوقت إلٌقافه .لقد حان
الوقت بالفعل للقوات المسلحة القتالع نظام باجوا /عمران الخائن من خالل إعطاء النصرة إلقامة الخالفة على منهاج
النبوة ،والتً ستحرر جمٌع البالد اإلسالمٌة المحتلة من األعداء المنحطٌن.
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