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 صحفي بيان

 معه! هتحالفحافظ على يبينما عاٍل  بصوت (ترامب) المخادع يدين عمران باجوا/نظام 

، بب الحرب األمريكية في أفغانستانلخسائر التي تحملتها باكستان بسباترامب  بعد يوم واحد من ابتهاج

تشرين من  19ي ف، فضروريةال هي األفعال فيه تكون الذي بكلمات جوفاء في الوقتالحزب الحاكم  رد  

: "إن خسارة شيرين مزاريالدكتورة  الحزب الحاكموزيرة حقوق اإلنسان في  ، قالتم2018نوفمبر /الثاني

، مالءمن الع وغيره يموند ديفيسريدي ، وإطالق أ(اإلرهاب)مريكية على في الحرب األ األرواح الباكستانية

 يؤكدذلك  كل ال تنتهي، التي والقائمة ...ات بدون طيارمن خالل هجمات الطائر وعمليات القتل غير القانونية

 ن! كما إ؟باألفعالال تقترن  مثل هذه الكلمات عندما فائدة ما. "سياسة االسترضاء غير صائبة مرة أخرى أن

مي خط إمدادات يح، وقةكما فعلت جميع األنظمة الساب أمريكابشكل كامل مع  عمران يتعاون-نظام باجوا

في أفغانستان، بينما يستخدم في الوقت نفسه كلمات لالحتالل األمريكي  الحياة الرئيسي شريانو ، الذي هالناتو

فوذه في استخدام ن عمقب ا  أيضمتورط  في حين هو، بصوت عال  أمريكا مران ع-يشجب نظام باجواف الشجب،

ي المستمر مفاوضات لتوفير غطاء قانوني لالحتالل األمريكال للجلوس على طاولة طالبان إلخضاع

يقوم الوحيدة في العالم. في الوقت الذي  سالميةاإل على أعتاب القوة النووية ، ذلك االحتالل الجاثمألفغانستان

لجيش الكامل ل ستخداماالالنظام على  ، يحافظلخداع الناس أمريكابإطالق تصريحات نارية ضد  فيه

في مقابر  عمياء اءبكمصماء  ستكون بدونهي الذ، هاالستخباراتي معاتواصل للوالعسكريين والمخابرات 

التجسس بؤر  سالمة ، يضمن النظامللخداع حرب التصريحات اإلمبراطوريات. وفي الوقت الذي تدور فيه

 .اعمل بكامل طاقتهعلى شكل سفارة في العاصمة ت ةاألمريكي المتنكر

 مقراراته في  ورسوله به مر هللاوال يطبقون ما أ، ون الدروس من التاريخال يتعلم ينم المسلماكإن ح

، يحتقر ديننا مع عدو هتحالفعلى عمران -نظام باجوا فظايح من ذلك، ، وأكثرلقة بالسياسة الخارجيةالمتع

 :يقولعلى الرغم من أن هللا سبحانه وتعالى قتالنا،  علىظاهر وي ،العالم ويقاتل المسلمين في جميع أنحاء

يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِديَاِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى إِخْ ﴿ ُ َعْن الَِّذيَن قَاتَلُوُكْم فِي الد ِ َراِجُكْم أَْن تََولَّْوُهْم َوَمْن إِنََّما يَْنَهاُكْم َّللاَّ

 .﴾يَتََولَُّهْم فَأُْولَئَِك ُهْم الظَّاِلُمونَ 

التي  الخيانية طواتعمران يسير على نفس الخ  -واباج من الواضح أن نظام باكستان! المسلمون فيا هيأ

موقفه  ما يزيدو نواز،-، وراحيلزرداري-وكياني، عزيز-مثل نظام مشرف ،سالفه من الحكامأ اسار عليه

 نيجب أ ضد أمريكا وحربها المدمرة. عن طريق خداع المسلمين بدعوى أنهإلى السلطة  سوءا  هو أنه وصل

 قامة، من خالل إ هللا نزلما ألحكم بإليجاد اونسعى بجدية  ،رويبضةظام اللهذا الن جميعا   ندير ظهورنا
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