
 الرحيم الرمحن ا بسم

 دائمةاً حدود السيطرة خط جعل نحو يتجو عمران /باجوا نظام
 القمعية الهندوسية الدولة لحكم المحتلة كشمير تسليم ونحو

 اذلند بنيًا فعلي كشمري يقسم ،اً دائمًا حد السيطرة خط جلعل األمريكي ادلشروع وفق عمران باجوا/ نظام يتحرك
 كشمري كل يف اإلسالمية األمة حق عن للتخلي حبذر العام الرأي جيّهز النظام أن كما. الراىن ضعللو  وترسيخا وباكستان،

 الذين وىم لألبد، اتلة كشمري يف ادلسلمني عن بالتخلي ملتزم النظام أنّ  كما. باإلسالم ادلسلمون حررىا إسالمية، كأرض
 منذعدة  مهمة خطوات النظام اختذ الشنيعة، الغاية ذلذه وحتقيقا .القمعية اذلندوسية الدولة حكم جربوت حتت معاناهتم طالت
 .األخرية األسابيع يف لوتريتو خطرية زيادة مع ادلاضي، العام

 رغبتو عن أعرب خان، عمران الباكستاين، الوزراء رئيس أن لألنباء رويًتز وكالة أفادت ،9109 أبريلنيسان/ من 9 يف
 إىل التوصل ميكن رمبا - مييين حزب وىو - جاناتا اراتياهب حزب فاز إذا "رمبا: قائالً  اذلندية، باالنتخابات يتعلق فيما الشديدة

 بقيادة جاناتا هباراتيا حزب حكومة مع صفقة إبرام التصريح ىذا أعقب ما وسرعان كشمري" يف التسوية أشكال من شكل
 سحق يف اذلندوسية الدولة سيساعد عمران باجوا/ امنظ بأن واذلند ادلتحدة الواليات من لكل تأكيدا كشمري، بشأن مودي

 ادلايل العمل فرقة االستعمارية، لألداة االمتثال خالل ومن ذلك، على وعالوة. اتلة كشمري يف سالميةإلا ادلسلحة ادلقاومة
(FATF)، وبالتايل،. اذلندية لاالحتال قوات تقاتل اليت اإلسالمية اجلماعات بقمع ادلتحدة الواليات دلطالب النظام انصاع 

 على وعالوة. كشمري يف اجلهاد يدعم مسلم أي على واحلكم وادلالحقة للتحقيق صارمة إجراءات اختاذ يفاً دتام النظام التزم فقد
 أعلن خان عمران أن اجلزيرة قناة ذكرت ،9109 أغسطسآب/ 2 يف بالقوة اتلة لكشمري مودي ضم من الرغم وعلى ذلك،

 سيكون نوفإ كشمري، يف سيقاتل أنو يعتقد وىو اذلند إىل باكستان من شخص ذىب "إذا أنو 9109 بتمربسأيلول/ 01 يف
 ."للكشمرييني كعدو تصرف قد وسيكون الكشمرييني،ب األذى سُيلحق شخص أول

 عمران باجوا/ نظام رفض اذلندي، لالحتالل ادلسلحة اإلسالمية للمقاومة احليوي ادلادي الدعم أشكال كل قطع وبعد
 قال ،9109 سبتمربأيلول/ 01 يف اجلزيرة قناة مع مقابلة ويف. لكشمري العسكري اذلند ضم إلبطال العسكرية القوة حشداً علن

 حتل ال احلروب أن وأعتقد للحرب، مناىض وأنا السالم، دعاة من أنا: واضح وأنا ،اً أبداً حرب تبدأ لن "باكستان نإ خان عمران
 ادلسلحة القوات قبل من اتلة كشمري لتحرير حرب أي الستبعاد النووية احلرب شبح أثار خان انعمر  نإ حىت. مشاكل" أي

 .القوية الباكستانية
 من واحد جانب من اتلة لكشمري الدستوري الوضع بتغيري مودي نظام اهتام من عام بعد نوإف تالية، وكخطوة واآلن،

 وضع بالتستان( )جيلجيت منطقة منح حنو عمران باجوا/ نظام حترك اذلندي، الدستور من أ 02و 071 ادلادتني إلغاء خالل
 لكشمري الدستوري مودي لضم الشرعية فّعال بشكل النظام مينح بذلك، القيام خالل ومن. مؤقت بشكل كمقاطعة ادلنطقة
 أثناء أنو رويًتز وكالة ذكرت وقد. بادلثل ادلعاملة أساس علىبالتستان  جليلجيت الدستوري الوضع تغيري خالل من اتلة،
 وضع مبنحًا قرار  اختذنا "لقد خان عمران قال ،9191 الثاين/نوفمرب تشرين من األول يف جيلجيت يف حاشد لتجمع خماطبتو
 عقود منذ ادلستمر باكستان موقف عن مفاجئ تراجع وىذا. "طويلة فًتة منذ طلبادل وىوبالتستان  جليلجيت مؤقت إقليمي

 ذات وىي عليها، اً متنازع مناطق كشمري، من )اررة( وأزاد بالتستان جيلجيت تعترب كانت حيث كشمري، على النزاع حول
 .اذلندوسية الدولة من بالكامل حمررة كشمري، بكامل مطالبتها يف باكستان موقف لدعم خاص، دستوري وضع
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 !باكستان في المسلمون أيها
 اآلن، لغاية حتريرىا مت اليت باألراضي باكستان احتفاظ أساس على لكشمري مسيالر  التقسيم حنو عمران باجوا/ نظام يتجو

 ويقوم. وباكستان اذلند بني دائمةًا حدود البلدين بني الفاصلة السيطرة خط جيعل دما احتلتها، اليت باألراضي اذلند حتتفظ بينما
 مهيمنة إقليمية قوة جلعلها اذلندوسية الدولة قويةت على اإلشراف يف واشنطن يف أسياده دلساعدة بذلك عمران باجوا/ نظام

 ادلتحدة، واألمم الدويل اجملتمع مع القضية إثارة خطاب كالببغاوات يردد والنظام. ادلنطقة يف وادلسلمني الصني من كل الحتواء
 تدعم ادلتحدة، باألمم وتتالعب الدويل باجملتمع يسمى ما تقود اليت ادلتحدة، الواليات أن جيدا يعرف أنو من الرغم على

 .سياسيا ودعمها عسكريا تقويتها أجل من اذلندوسية، الدولة صارخ وبشكل باستمرار
 اإلنسان صنع من فاسدة قوانني تطبيق خالل ومن علينا، ثقيالًا عبئ عمران باجوا/ نظام كان سبقتو، اليت األنظمة وكمثل

 على للقائمني الفادحة الكفاءة عدم إىل باإلضافة الدويل، والبنك يلالدو  النقد صندوق علينا فرضها باطلة رأمسالية وحلوال
 االقتصادي االهنيار هبذا النظام يستشهد ذلك، على وعالوة. علينا والبؤس والفقر للمشقة العنان النظام ىذا أطلق احلكم،
 االستسالم وىو آخر، نقدي ستعماريا دلشروع النظام خضوع إزاء صامتني للبقاءًا سبب باعتباره االستعماري لإلشراف اخلاضع
 ِفيِهم   ُيَسارُِعونَ  َمَرض   قُ ُلوِبِهم   ِفي الَِّذينَ  فَ تَ َرى﴿ :وتعاىل سبحانو ا قال. اذلندوسية الدولة ىيمنةصاحل ل لكشمري اخلياين

َشى  يَ ُقوُلونَ   أَن  ُفِسِهم   ِفي َأَسرُّوا َماَعَلى  فَ ُيص ِبُحوا ِعن ِدهِ  ِمن   َأم ر   َأو   بِال َفت حِ  يَأ ِتيَ  َأن   اللَّوُ  فَ َعَسى َدائَِرة   ُتِصيبَ َنا َأن  َنخ 
 .﴾نَاِدِمينَ 

تَ ن َصُروُكم   َوِإنِ ﴿ :تعاىل ا قال حيث الدين، يف إخواننا عن التخلي وتعاىل سبحانو ا حرم لقد  فَ َعَلي ُكمُ  الدِّينِ  ِفي اس 
رُ   احلكام وحناسب ادلنكر، ىذا دلنع أصواتنا نرفعأن و  اتلة، لكشمري انعمر  باجوا/ نظام تسليم نرفض أن وجيب. ﴾النَّص 

 رسول قال. اتلة كشمري لتحرير والقادرة الراغبة الباكستانية ادلسلحة للقوات الفورية بالتعبئة ادلطالبة مع التدىور، لوقف اخلائنني
َتِطع   م  لَ  َوَمن   بَِيِدهِ  فَ ل يُ ن ِكر هُ اً ُمن َكر  رََأى َمن  » : ا َتِطع   َلم   َوَمن   َفِبِلَسانِوِ  َيس   .(الًتمذي) «اإِليَمانِ  َأض َعفُ  َوَذِلكَ  َفِبَقل ِبوِ  َيس 

 !الباكستانية المسلحة القوات في المسلمون أيها
 على التغلب ميكنها حية أمة من جزء وأنتم ساعات، خالل يديكمأب ادلنكر ىذا إيقاف على القدرة ا وىبكم الذين أنتم

 وىناك، ادلعركة يف وىشة ضعيفة قلوهبم فإن ادلادية، بالقوة يفوقونكم أعداؤكم كان لو وحىت. وتعاىل سبحانو ربنا بعون أعدائها
 لوال أراضينا، احتالل ترسيخ يف أمل أعدائنا لدى يكن ومل. نفسها اتلة وكشمري والعراق أفغانستان يف دونكم كثرية شواىد
 واالنتصار سبيلو يف اً وجهاد منكم، يراه أن حيب ما وتعاىل سبحانو  روافأظه  . احلاليني ادلسلمني حكام من معهم نو ادلتعاون
 ا سبيل يف ادلوت إنّ . طريقكم يف وقفوا إذا اخلونة احلكام ىؤالء واقتلعوا كشمري، يف وأخواتنا إخواننا إلنقاذ فانطلقوا. لعباده

 أنعم من أنتم فأنتم وأمتنا، وأرضنا لديننا واخليانة الغدر عصر على قضوااو . فيها ماو  الدنيا من وخري ادلعصية يف احلياة من خري
 لإلسالم ستعيد واليت النبوة، منهاج علىالثانية  الراشدة اخلالفة لقيام اآلن نصرتكم عطواأو . ىذا مبثل للقيام بالقوة عليهم ا

ب  ُهمُ  َقاتُِلوُىم  ﴿ :تعاىل ا قال وأىلو، الكفر وتذل كرامتهم، وأمتو زِِىم   بِأَي ِديُكم   اللَّوُ  يُ َعذِّ فِ  َعَلي ِهم   َويَ ن ُصر ُكم   َوُيخ   ُصُدورَ  َوَيش 
م   ِمِنين قَ و   .﴾ُمؤ 
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