بسم ا﵁ الرمحن الرحيم

دعوا أسود القوات المسلحة الباكستانية تحطم قبضة مودي الهشة على األراضي اإلسمامية الطاىرة في
كشمير المحتلة ،وارفعوا راية الخمافة على سريناجار!
أيها المسلمون في الباكستان ،البلد الطاىر الصالح!
مثل كيان يهود يف الغرب ،اختذت الدولة اذلندوسية خطوات لتعزيز قبضتها على ما ليس ذلا حق فيو ،أراضي
كشمري ادلسلمة الطاىرة ،واليت رويت على مدار عقود من الزمن بدماء الشهداء الطاىرة .ففي  5من آب/أغسطس
 ،9102ألغت الدولة اذلندوسية احلكم الذايت يف كشمري من خالل مرسوم رئاسي عاجل ،مع نشر لقوات مسلحة
إضافية يف اإلقليم ،وقطع لالتصاالت ا﵀لية ،واستهداف دلناقق ادلقاومة القوية ،وفتح األبواب للمستوقنات
اذلندوسية ،من خالل إلغاء ادلادتني  -A55و 571من الدستور اذلندي .وىكذا ،فإنو حتت مسع وبصر العيون
غريت الدولة اذلندوسية الواقع الفعلي يف كشمري ا﵀تلة ،من
الساىرة واإلشراف الدقيق للقوى االستعمارية الغربيةّ ،
أجل تأمني السيطرة اذلندوسية ،باتباع التكتيكات نفسها اليت اتبعها كيان يهود يف فلسطني .وأكدت ىذه اخلطوة
على أن الكيد واخلداع يتدفقان يف عروق النخبة احلاكمة يف نفوس ادلشركني اذلندوس ،وأهنم العدو اللدود لإلسالم
اس َع َداوة لِّل ِذين آمنُوا الْي ه َ ِ
ِ
ين أَ ْش َرُكوا﴾.
َ َ َُ
ود َوالذ َ
وادلسلمني ،قال ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :لَتَج َدن أَ َشد الن ِ َ
أيها المسلمون في الباكستان ،البلد الطاىر الصالح!

عززت الدولة اذلندوسية قبضتها على أحد مقدساتنا اليت ال جيوز أن تنتهك ،بعد أن أصبحت ىشاشة قبضتها
واضحة يف السنوات األخرية ،من خالل االنتفاضة الشعبية الضخمة يف كشمري ا﵀تلة ،واليت مت جتديدىا بقوة بعد
استشهاد القائد الشاب (برىان واين) .وعززت الدولة اذلندوسية من قبضتها على كشمري على الرغم من أن قواهتا
ادلسلحة حمبطة من مواجهة الرجال الذين ال خيافون ادلوت ،ويتمنون الشهادة ،ويصيب قواهتا الضجر من قبل النظام
الطبقي والتعصب اذلندوسي داخل صفوف اجليش ،مما يدفع بالبعض منهم إىل االنتحار أو اإلصابة باألمراض
العصبية .وعززت الدولة اذلندوسية قبضتها على كشمري ،على الرغم من أن ىشاشة احتالل الدولة اذلندوسية
أصبحت أكثر وضوحاً خالل الضربة الصغرية لقواتنا ادلسلحة يف وقت سابق من ىذا العام ،بعد سوء تقدير مودي يف
التوغل يف اجملال اجلوي الباكستاين ،البلد الطاىر الصاحل ،حيث أرسل أسودنا ،بعد التوكل على ا﵁ سبحانو وتعاىل،
أرسلوا رسالة فتت يف عضد القوات اذلندوسية اجلبانة واليت أصابتها الفوضى وأثارت فيهم الرعب ،وما زالت الفوضى
تسود يف صفوفهم لغاية اآلن.
أما بالنسبة حلكام باكستان ،فحاذلم كحال حكام العرب الذين ال حول ذلم وال قوة يف الشرق األوسط ،فبدالً
من الشد على أيدي ادلؤمنني بالرد على القوة العسكرية بالقوة العسكرية ،قبل أن يوقد ا﵀تل قبضتو ،فسحوا الطريق
أمام تعزيز تلك القبضة ادلنهكة .ومل يقدم نظام باجوا عمران على ذلك إال قاعة ألوامر سيده ،الطاغية ادلتعجرف،
ترامب ،يف حني رد أوامر ا﵁ خالق كل شيء ،سبحانو وتعاىل .وىكذا ،فإن النظام اجلبان ينتقد بشدة ادلقاومة

ادلسلحة ادلباركة وادلبدئية يف كشمري ا﵀تلة ويعتربىا "إرىاباً" ،وكان وقع ذلك بردا وسالما على آذان الطاغية
ث
وى ْم ِم ْن َح ْي ُ
وى ْم َح ْي ُ
وى ْم َوأَ ْخ ِر ُج ُ
ث ثَِق ْفتُ ُم ُ
اذلندوسي ،مودي ،على الرغم من أن ا﵁ سبحانو وتعاىل يقولَ ﴿ :واقْتُ لُ ُ
أَ ْخ َر ُجوُك ْم﴾ .وىكذا فقد خذل النظام اجملاىدين النبيلني يف كشمري ،وقطع الدعم الضروري عنهم لتجهيز قوهتم
ادلسلحة ،استجابة دلطالب ادلستعمرين الغربيني مبنع "دتويل اإلرىاب" ،على الرغم من أن ا﵁ سبحانو وتعاىل يقول:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ين ِم ْن ُدونِ ِه ْم لَ
﴿ َوأَع ُّدوا لَ ُه ْم َما ْ
استَطَ ْعتُ ْم م ْن قُوة َوم ْن ِربَاط الْ َخيْ ِل تُ ْرىبُو َن بو َع ُدو اللو َو َع ُدوُك ْم َوآ َخ ِر َ

تَ ْعلَ ُمونَ ُه ُم الل ُو يَ ْعلَ ُم ُه ْم﴾ .وبدالً من إقالق األسود من قواتنا ادلسلحة يف رد على انتهاكات مودي ادلتكررة خلط
السيطرة ،مبا يف ذلك إقالق اذلند لقذائف اذلاون بشكل كبري والقنابل العنقودية الرىيبة ،أمر نظام باجوا /عمران
اخلائن بضبط النفس ،وأرسل نداءات متكررة إىل مودي من أجل السالم ،وحىت قلب من الطاغية ادلتعجرف،
ترامب ،أن يتوسط بينو وبني اذلند ،على الرغم من أن ا﵁ سبحانو وتعاىل يقول﴿ :فَماَ تَ ِهنُوا َوتَ ْد ُعوا إِلَى السل ِْم
َوأَنْ تُ ْم األَ ْعلَ ْو َن َوالل ُو َم َع ُك ْم َولَ ْن يَتِ َرُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم﴾.
أيها األسود في القوات المسلحة الباكستانية!

إن ا﵁ سبحانو وتعاىل ،الذي ميلك أرواحكم بني يديو ،قد وعدىا بأن يدخلها اجلنة فهي شهيدة يف سبيلو،
ال وٱلن ِ
وا﵁ سبحانو وتعاىل يقول﴿ :وما لَ ُكم لَ تُ َقاتِلُو َن فِى سبِ ِ ِ
آء وٱلْ ِولْ َد ِ
ض َع ِفين ِمن ِّ ِ
ان
َ
ََ ْ
ِّس َ
يل ٱللو َوٱل ُْم ْستَ ْ َ َ
ٱلر َج َ َ
ِ
ين يَ ُقولُو َن َرب نَآ أَ ْخ ِر ْجنَا ِم ْن َىٰ ِذ ِه ٱلْ َق ْريَِة ٱلظالِ ِم أَ ْىلُ َها﴾ والقائد العسكري الوحيد الذي جيب عليكم السري على
ٱلذ َ
سنتو ىو رسول ا﵁  الذي قال« :ما تَ ر َك قَ وم ال ِ
اد إلّ ذُلّوا» رواه أمحد .فأي كتيبة من كتائبكم ادلباركة
ْج َه َ
َ َ ْ
ستكون أول من يرفع أصوات التكبري عالية للنصر يف معركة حترير (سريناجار) ووضع حد خلطة مودي للهيمنة
اذلندوسية على وادينا؟
إنو وقت إعطاء النصرة إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة ،لتنصيب احلكام الذين سيقودوننا يف معارك النصر،
وباحلكم مبا أنزل ا﵁ سبحانو وتعاىل .واخلالفة وحدىا اليت ستقوم بإغالق ادلفوضية العليا اذلندية ،وتطرد موظفيها
وجتهز قواتنا ادلسلحة للقيام بعمل عسكري لتحرير كشمري ا﵀تلة .واخلالفة وحدىا اليت ستلهم ادلسلمني للتضحية يف
سبيل ا﵁ ،حيث سيبذلون الغايل والنفيس يف سبيل تغذية اجملهود احلريب سعيا لرضا ا﵁ سبحانو وتعاىل .وىي وحدىا
اليت ستنشر األسلحة النووية لردع أي توسع يف مسرح ادلعركة خارج كشمري ا﵀تلة ،وىي وحدىا اليت ستعمل على
تسليح ادلسلمني يف كشمري ا﵀تلة وتدريب الشباب الباكستاين بشكل عاجل ،حىت يكونوا مستعدين للمجاهبة .وىي
وحدىا اليت ستقودكم يف معركة التحرير احلاسم لكشمري ا﵀تلة .لقد حان الوقت لرفع راية اخلالفة يف (سريناجار) بعد
ِ
ين
أن تعزموا أمركم يف معركة النصر والشهادة يف سبيل ا﵁ سبحانو وتعاىل ،قال ا﵁ سبحانو وتعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ين﴾.
َ
ين يَ لُونَ ُكم ِّم َن الْ ُكفا ِر َولْيَج ُدوا في ُك ْم غلْظَة َوا ْعلَ ُمواْ أَن اللّ َو َم َع ال ُْمتق َ
آمنُواْ قَاتلُواْ الذ َ
حزب التحرير

السادس من ذي احلجة  0441ىجري
موقع حزب التحرير
www.hizb- ut- tahrir.org

موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net
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