
 الرحيم الرمحن ا بسم

 في الطاىرة سماميةاإل األراضي على الهشة مودي قبضة تحطم الباكستانية المسلحة القوات أسود ادعو 
 !ارسريناج على الخمافة راية رفعوااو  المحتلة، كشمير

 !الصالح الطاىر دلالب ،الباكستان في المسلمون اهيأ
 أراضي ،فيو حق ذلا ليس ما على قبضتها يزلتعز  خطوات سيةاذلندو  الدولة اختذت ،الغرب يف يهود كيان مثل
 آب/أغسطس من 5 فيف. الطاىرة الشهداء دماءب الزمن من عقود مدار على رويت اليتو  ،طاىرةال ادلسلمة كشمري
 مسلحة قواتل نشر مع ،عاجل رئاسي مرسوم خالل من كشمري يف الذايت احلكم اذلندوسية الدولة ألغت ،9102
 للمستوقنات األبواب تحوف ،القوية ادلقاومة ناققدل واستهداف ،الية لالتصاالت وقطع قليم،إلا يف إضافية

 العيون وبصر مسع حتت نوإف ،وىكذا. اذلندي الدستور من 571و A-55 ادلادتني إلغاء خالل من ،اذلندوسية
 من ،اتلة كشمري يف الفعلي الواقع يةاذلندوس الدولة تغريّ  ،الغربية االستعمارية للقوى الدقيق واإلشراف الساىرة

 اخلطوة ىذه أكدتو . فلسطني يف يهود كيان اتبعها اليت نفسها التكتيكات باتباع ،اذلندوسية السيطرة تأمني أجل
 لإلسالم اللدود العدو هنمأو  ،اذلندوس ادلشركني نفوس يف احلاكمة النخبة عروق يف انتدفقي واخلداع كيدال أن على

 ﴾.َأْشرَُكوا َوال ِذينَ  اْليَ ُهودَ  آَمُنوا لِّل ِذينَ  َعَداَوة   الن اسِ  َأَشد   َلَتِجَدن  ﴿ :وتعاىل سبحانو ا قال ،دلسلمنيوا

 !الصالح الطاىر البلد ،الباكستان في المسلمون اهيأ
 قبضتها ىشاشة أصبحت أن بعد ،تنتهك أن جيوز ال اليت اتناقدسم أحد على قبضتها اذلندوسية الدولة عززت

 بعد بقوة جتديدىا مت واليت ،اتلة كشمري يف الضخمة الشعبية االنتفاضة خالل من ،األخرية السنوات يف واضحة
 قواهتا أن من الرغم على كشمري على قبضتها من اذلندوسية الدولة عززتو . واين( )برىان الشاب القائد استشهاد
 النظام قبل من الضجر قواهتا ويصيب الشهادة، ويتمنون ،ادلوت ونخياف ال الذين الرجال مواجهة من حمبطة ادلسلحة
 باألمراض صابةإلا أو االنتحار إىل منهم البعضب يدفع مما ،اجليش صفوف داخل اذلندوسي والتعصب الطبقي

 اذلندوسية الدولة احتالل ىشاشة أن من الرغم على ،كشمري على قبضتها اذلندوسية دولةال وعززت. صبيةعال
 يف مودي تقدير سوء بعد ،العام ىذا من سابق وقت يف دلسلحةا لقواتنا الصغرية الضربة خاللاً وضوح أكثر أصبحت

 وتعاىل، سبحانو ا على التوكل بعد ،أسودنا أرسل حيث ،الصاحل الطاىر البلد ،الباكستاين اجلوي اجملال يف التوغل
 الفوضى زالت وما الرعب، فيهم توأثار  الفوضى هاتأصاب ليتاو  اجلبانة اذلندوسية القوات عضد يف فتت رسالة أرسلوا
 .اآلن لغاية صفوفهم يف تسود

 فبدالً  ،األوسط الشرق يف قوة وال ذلم حول ال الذين العرب حكام كحال فحاذلم ،باكستان حلكام بالنسبة أما
 الطريق وافسح ،قبضتو اتل وقدي أن قبل العسكرية، بالقوة العسكرية القوة على بالرد ادلؤمنني أيدي على الشد من
 ادلتعجرف، الطاغية سيده، ألوامر قاعة إال ذلك على عمران باجوا نظام يقدم ملو . هكةادلن القبضة تلك تعزيز أمام

 ادلقاومة بشدة ينتقد باناجل النظام فإن ،وىكذا. وتعاىل سبحانو ،شيء كل خالق ا أوامر رد حني يف ،ترامب
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 الطاغية آذان على وسالما بردا ذلك وقع كانو  ،"اً "إرىاب ويعتربىا اتلة كشمري يف دلبدئيةوا ركةادلبا ادلسلحة
 َحْيثُ  ِمنْ  َوَأْخرُِجوُىمْ  َثِقْفُتُموُىمْ  َحْيثُ  َواقْ تُ ُلوُىمْ ﴿ :يقول وتعاىل سبحانو ا أن من الرغم على ،مودي اذلندوسي،
 قوهتم لتجهيز عنهم لضروريا الدعم وقطع ،كشمري يف النبيلني نجملاىديا النظام خذل فقد وىكذا﴾. َأْخَرُجوُكمْ 
: يقول وتعاىل سبحانو ا أن من الرغم على ،اإلرىاب" "دتويل مبنع الغربيني ادلستعمرين طالبدل استجابة ،ادلسلحة

ة   ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما َلُهمْ  َوَأِعدُّوا﴿  لَ  ُدوِنِهمْ  ِمنْ  َوآَخرِينَ  َوَعُدو ُكمْ  الل وِ  َعُدو   ِبوِ  تُ ْرِىُبونَ  اْلَخْيلِ  رِبَاطِ  َوِمنْ  قُ و 
 خلط ادلتكررة مودي هاكاتانت على رد يف ادلسلحة قواتنا من األسود إقالق من وبدالً ﴾. يَ ْعَلُمُهمْ  الل وُ  تَ ْعَلُمونَ ُهمُ 

 عمران /باجوا نظام أمر ،الرىيبة العنقودية والقنابل كبري شكلب اذلاون لقذائف اذلند إقالق ذلك يف مبا ،السيطرة
 ادلتعجرف، الطاغية من قلب وحىت السالم، أجل من مودي إىل متكررة نداءات وأرسل ،النفس بضبط ائناخل

 الس ْلمِ  ِإَلى َوَتْدُعوا َتِهُنوا َفماَ ﴿ :ليقو  وتعاىل سبحانو ا أن من الرغم على ،اذلند وبني بينو يتوسط أن ،ترامب
 ﴾.َأْعَماَلُكمْ  يَِترَُكمْ  َوَلنْ  َمَعُكمْ  َوالل وُ  ْعَلْونَ األَ  َوأَنْ ُتمْ 

 !الباكستانية المسلحة القوات في سوداأل اهيأ
 سبيلو، يف شهيدة فهي اجلنة هايدخل نبأ ىاوعد قد ،يديو بني رواحكمأ ميلك الذي ،وتعاىل سبحانو ا نإ

 َوٱْلِوْلَدانِ  َوٱلنَِّسآءِ  ٱلرَِّجالِ  ِمنَ  َوٱْلُمْسَتْضَعِفينَ  ٱلل وِ  َسِبيلِ  ِفى ونَ تُ َقاتِلُ  لَ  َلُكمْ  َوَما﴿ :يقول وتعاىل سبحانو وا
 على السري عليكم جيب الذي الوحيد العسكري قائدوال ﴾َأْىُلَها ٱلظ اِلمِ  ٱْلَقْرَيةِ  َىٰ ِذهِ  ِمنْ  َأْخرِْجَنا رَب  َنآ يَ ُقوُلونَ  ٱل ِذينَ 
 ادلباركة مكتائبك من كتيبة أيف. أمحد رواه «ُذّلوا إلّ  اْلِجَهادَ  قَ ْوم   تَ َركَ  َما» :قال الذي  ا رسول ىو سنتو

 للهيمنة مودي خلطة حد ووضع (ارجسرينا) حترير معركة يف لنصرل يةعال تكبريال أصوات رفعي من أول ستكون
 وادينا؟ على اذلندوسية
 ،النصر معارك يف سيقودوننا الذين احلكام لتنصيب ،النبوة منهاج على اخلالفة قامةإل النصرة إعطاء وقت إنو
 موظفيها تطردو  ،اذلندية العليا ادلفوضية بإغالق ستقوم اليت وحدىا اخلالفةو . وتعاىل سبحانو ا أنزل امب وباحلكم

 يف حيةللتض ادلسلمني ستلهم اليت وحدىا اخلالفةو . اتلة كشمري لتحرير عسكري بعمل للقيام ادلسلحة قواتنا وجتهز
 وحدىا وىي. وتعاىل سبحانو ا الرض سعيا احلريب اجملهود تغذية سبيل يف والنفيس الغايل سيبذلون حيث ا، سبيل
 على ستعمل اليت وحدىا وىي ،اتلة كشمري خارج عركةادل مسرح يف توسع أي لردع نوويةال سلحةاأل ستنشر اليت

 وىي. للمجاهبة مستعدين يكونوا ىتح ،عاجل بشكل الباكستاين شبابال وتدريب اتلة كشمري يف سلمنيادل تسليح
 بعد (ارجسرينا) يف اخلالفة راية لرفع الوقت حان لقد. اتلة لكشمري احلاسم التحرير معركة يف ستقودكم اليت وحدىا

 ال ِذينَ  أَي َُّها يَا﴿ :اىلوتع سبحانو ا قال ،وتعاىل سبحانو ا سبيل يف والشهادة النصر معركة يف مركمأ تعزموا أن
 .﴾اْلُمت ِقينَ  َمعَ  الّلوَ  َأن   َواْعَلُمواْ  ِغْلَظة   ِفيُكمْ  َوْلَيِجُدوا اْلُكف ارِ  مِّنَ  يَ ُلوَنُكم ال ِذينَ  َقاتُِلواْ  آَمُنواْ 
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