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 9دسمبر 2017

يوايس نے ايک بار پهر ثابت کر ديا کہ وه ايک غير مہذب ملک ہے:ای ابوبکر
پاپولر فرنٹ آف انڈيا کے چير مين ای ابو بکر صاحب نے يوايس کا يروشليم کو اسرائيل کی دارالحکومت قرار دينے پر
يہ کہتے ہوئے سخت مذمت کی کہ اس دهشت کی سياست نے ايک بار پهر واضح کر ديا کہ يو ايس ايک غير مہذب
ملک ہے .حقيقت ميں مشرق وسطی کو غير مستحکم اور عالمی امن و شانتی کو خطرے ميں ڈالنے کے لئے يہ ايک
غير مہذب ملک کے ساته دوسرے غير مہذب ملک کی باہمی سازش ہے .انہوں نے آگے کہا کہ اقوام متحده يہاں تک کہ
يو ايس کے حليف ممالک بهی عرب مسلم ممالک کے ساته ايک آواز بن کر اس ناگوار حرکت کی مذمت کی ہے جو کہ
ڈولنڈ ٹرمپ کی خبطی پن کے لئے ايک چيلنج ہے.
تاريخی حقيقت يہ ہے کہ يروشليم مسلمانوں کا مقدس مقام ہے .اس کو يہودی اور عيسائی عقائد کبهی بدل نہيں سکتے
چاہے اسرائيل کے ذريعہ ہو يا يو ايس کے .يروشليم کا مشرقی عﻼقہ پر  1967کی جنگ ميں اسرائيل نے قبضہ کر
ليا اور ايک ايسے اقدام ک ے ذريعہ اس کو ہڑپ ليا تها جس کو بين اﻻقوامی سطح پر تسليم نہيں کيا گيا.فلسطينی اپنے اس
شہر ميں آزاد خود مختار رياست کا دارالحکومت چاہتا ہے جس حصہ کو اسرائيل نے بالجبر اپنے قبضہ ميں کر ليا
ہے .فلسطين کی حيثيت اقوام متحده کی حفاظتی انتظامات کے تحت فلسطينيوں کی مداخلت کی بنياد پر طے کر نا
چاہئے .يہ حقيقت ہے کہ يروشليم ميں کسی بهی ملک کی سفارت خانہ موجود نہيں ہے اسی لئے اسرائيل کی اپنی
دارالحکومت کے دعوی کی کهوکهﻼپن کو ظاہر کرتا ہے.
ای ابر بکر صاحب نے اميد ظاہر کی ہے کہ ابهرتی ہوئی موجوده صورت حال عرب ممالک کے درميان اتحاد کی بنياد
ڈالے گی جو يو ايس اور اسرائيل کی تفريقی سازشی منصوبہ کے شکار ہيں.
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