بسم اهلل الرمحن الرحيم

يسهل احتالل الدولة الهندوسية لكشمير
طاعة حكام باكستان ألسيادهم األمريكيين ّ
صعدت الدولة اهلندوسية من هتديدها اإلقليمي.
بعد ضم اهلند لكشمري احملتلة قسراً يف  5من آب/أغسطس 2019مّ ،
حيث يطارد مودي الذين يقاتلون قواته احملتلة ،ويقوم بالتجسس واالعتقاالت والتشويه والتعذيب واإلعدامات يف أهل
كشمري .ومثل االحتالل الربيطاين الوحشي ،يعاقب مودي بشكل مجاعي كل الذين يدعمون القتال ،ويفرضون حظر
التجول وحيدون من إمدادات الطعام واألدوية للناس يف كشمري .ومثل كيان يهود املخادع ،تقلب الدولة اهلندوسية احلقائق
على األرض يف املناطق ذات الغالبية املسلمة ،من خالل سياسة االستيطان والنزوح .ولتزيد من عدواهنا ،انتهكت الدولة
اهلندوسية خط السيطرة ،الذي يفصل كشمري احملتلة عن آزاد كشمري احملررة ،آالف املرات ،حيث استشهد مدنيون
وعسكريون على حد سواء.
وتزيد الدولة اهلندوسية يف عدواهنا ،على الرغم من أن معنوية جيشها املنقسم على نفسه مل يكن أبداً نظرياً لقوة
مسلحة مسلمة ،حيث عقيدة املسلمني يف القتال هي النصر أو الشهادة .ويف زمن التقسيم ،وعندما عاون املسلمون يف
باكستان املسلمني يف كشمري يف القتال ،مل تكن الدولة اهلندوسية قادرة على منع حترير آزاد كشمري .وألكثر من سبعة
عقود ،كانت باكستان تدعم القتال يف كشمري ضد الدولة اهلندوسية وضد احتالهلا هلا .أما اآلن ،فإنه ميكن للقوات
املسلحة الباكستانية طرد قوات االحتالل اهلندوسية ،اليت ما زالت ترتعش من الضربة العسكرية احملدودة اليت حصلت يف
شباط/فرباير من عام 2019م.
ومع ذلك ،فإنه بدالً من وضع حد للتهديد املتزايد ومواجهة القوة املسلحة للدولة اهلندوسية بالقوة املسلحة ،بدالً من
ذلك فإن حكام باكستان يدعمون الدولة اهلندوسية ،ومينحون اإلعانات للقوات اهلندوسية املنهكة ،وال مينع احلكام
الباكستانيون قواتنا املسلحة من القتال فحسب ،بل ومينعون أي دعم للقتال يف كشمري .وبعد تلقي األوامر من أسياده يف
واشنطن ،قال عمران خان يف  18من أيلول/سبتمرب 2019م "إن الذي يذهب من باكستان للقتال يف كشمري أو للجهاد
فيها سيكون ظاملاً للكشمرييني ،وأي شخص يقوم بأي حماولة من هذا القبيل سيكون عدواً لباكستان وكذلك عدو
الكشمرييني".
إ ّن تشديد حكام باكستان على خط السيطرة ملنع القتال يف كشمري احملتلة ،يريح القلق احلدودي مع الدولة اهلندوسية،
يسهل هنوضها كقوة إقليمية ،وقد قاموا بتخفيف التشديد على احلدود يف (كارتاربور) وفتحوا باباً للعدو يف القلعة،
مما ّ
وقاموا بتخفيف التشديد عن حدود (واجا) ،وبالنسبة لصادرات أفغانستان ،فقد ُمنحت الدولة اهلندوسية الفرصة لزيادة
روابطها ونفوذها يف أفغانستان ،وقد منعوا إرسال األموال واألسلحة للذين يقاتلون يف كشمري بينما أطلقوا سراح طيار العدو
(أهبيناندان) بسرعة ...وبينما يقومون باختطاف وتعذيب الذين يقاتلون يف كشمري ،مينحون أهل العقل املدبر للتجسس
اهلندي (كولبوشان) حقوق زيارته.
يسهلون للدولة اهلندوسية السبل ألن أسيادهم يف الواليات املتحدة أمروهم بذلك .واخلطة
إ ّن حكام باكستان اخلونة ّ
األمريكية هي ضمان صعود اهلند يف املنطقة ملواجهة كل من الصني والنهضة اإلسالمية يف املنطقة .ومع ذلك ،تدرك
واشنطن جيداً أنه ال يوجد أمل يف صعود اهلند إذا واجهتها باكستان بأي شكل من األشكال ،لذلك تعتمد الواليات

املتحدة بشكل كامل على حكام باكستان لكبح مجاح باكستان بالكامل ،جلعل اهليمنة اهلندية ممكنة .هذا هو السبب يف
أن الواليات املتحدة تقوم بالثناء على عمران خان وتدعم بقوة التمديد للجنرال باجوا يف اخلدمة العسكرية ،حيث يبيعان
أرواحهما على طريق الغدر غري املسبوق.
أيها المسلمون في الباكستان!

نظام باجوا /عمران يستنكر اجلهاد يف كشمري ويع ّده قتال ظلم ،على الرغم من أن رسول اهلل  قالَ« :ل ِه ْج َرةَ بَ ْع َد
ِ
ِ ِ
استُ ْن ِف ْرتُ ْم فَانفروا» (البخاري) .ويعامل الذين حياربون االحتالل كأعداء ويقاتلون قتال بغاة،
الْ َف ْت ِح َولك ْن ج َهاد َونيَّةَ ،وإِذَا ْ
على الرغم من أن اهلل سبحانه وتعاىل يقول﴿ :واقْتُ لُوهم حي ُ ِ
ث أَ ْخ َر ُجوُك ْم َوال ِْف ْت نَةُ أَ َشد
وهم ِّم ْن َح ْي ُ
وه ْم َوأَ ْخ ِر ُج ُ
ث ثَق ْفتُ ُم ُ
ُ ْ َْ
َ
ِم َن الْ َق ْت ِل﴾.

ي ّدعي نظام باجوا /عمران ،الذي مل يكن نادماً ،حىت اليوم ،على أن احلرب ليست خياراً ألن الدولة اهلندوسية
وباكستان متتلكان أسلحة نووية ،على الرغم من أن األسلحة النووية مل متنع الصني أو اهلند من القتال مؤخراً على األراضي
حتمل تكاليف القتال ،على الرغم من أن بالدنا غنية ،لكنها
اإلسالمية يف كشمري .والنظام يصر على أننا فقراء وال ميكننا ّ
فقرية بقوانينها اليت تعصي اهلل سبحانه وتعاىل ،واليت يطبقها النظام نفسه ،وأن الناس على استعداد إلفراغ منازهلم وربط
احلجارة على بطوهنم ،يف سبيل إرضاء اهلل سبحانه وتعاىل .كما أ ّن النظام ي ّدعي أن يف التخلي عن اجلهاد عزة وكرامة،
ورسول اهلل  يقول« :ما تَر َك قَ وم ال ِ
اد إلّ ذُلّوا» (أمحد).
ْج َه َ
َ َ ْ
أيها المسلمون في القوات المسلحة الباكستانية!
ويسهل صعود العدو يف املنطقة ،ويقيدكم حىت يعزز العدو من قوته
يتعاون نظام باجوا /عمران مع الواليات املتحدةّ ،
ليتمكن من االستمرار يف االعتداء علينا ،على الرغم من أن رسول اهلل  يقول« :وال ِ
اد َماض ُم ْن ُذ بَ َعثَنِ َي اللَّهُ إِلَى أَ ْن
ْج َه ُ
َ
ي َقاتِل ِ
ِ
ِ
ِ
آخ ُر أ َُّمتِي َّ
يما ُن بِاألَقْ َدار» (أبو داود) .ولو وافق احلكام على
الد َّج َ
ال لَ يُ ْبطلُهُ َج ْوُر َجائر َولَ َع ْد ُل َعادلَ ،وا ِإل َ
ُ َ
حشدكم ،لكانوا قد تصرفوا التصرف الصحيح ،ومع ذلك ،ونظراً ألهنم هم الذين مينعونكم من القتال ،فالواجب عليكم
إزالتهم وأن تتخذوا مكاهنم حكاماً وقادة يقودونكم يف ساحات اجلهاد.
إ ّن اإلطاحة بنظام باجوا /عمران اخلائن واجب عليكم ،وإن إعطاءكم نصرتكم إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة أكثر
وجوبا ،وذلك حىت تتمكنوا من أداء واجبكم دون قيود ،فكونوا مثل األنصار الذين نصروا اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله ،
فامتدحهم اهلل سبحانه وتعاىل يف آياته الكرميات ،وهرعت املالئكة إىل تشييع جنازة قائدهم سعد بن معاذ رضي اهلل عنه،
ت تَ ْح ِملُهُ» (الرتمذي) .فأعطوا نصرتكم اآلن إىل
حيث قال رسول اهلل  عن جنازة سعد بن معاذ« :إِ َّن ال َْم َالئِ َكةَ َكانَ ْ
حزب التحرير حتت قيادة أمريه العامل اجلليل عطاء بن خليل أبو الرشتة ،حىت يقودكم من نصر إىل نصر ،فأمام املؤمن اجملاهد
ْجنَّةَ يُ ِحب أَ ْن يَ ْرِج َع إِلَى الدنْ يَا َولَهُ َما َعلَى
َحد يَ ْد ُخ ُل ال َ
إحدى احلسنيني النصر أو الشهادة ،قال رسول اهلل َ « :ما أ َ
ض ِم ْن َش ْىء ،إِلَّ َّ
األ َْر ِ
الش ِهي ُد ،يَتَ َمنَّى أَ ْن يَ ْرِج َع إِلَى الدنْ يَا فَ يُ ْقتَ َل َع ْش َر َم َّرات ،لِ َما يَ َرى ِم َن الْ َك َر َام ِة» (البخاري).
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