
 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 اإلقليمية الهندوسية الدولة لهيمنة المجال إفساح وخطر المحتلة كشمير خيانة أوقفوا

 عام، بشكل وادلنطقة واذلند وباكستان لكشمري رؤيتو باجوا اجلنرال أوضح بعناية، صياغتو متت خطاب يف
 مفتاح ىي وباكستان اذلند بني قرةادلست "العالقة أن م0208 آذار/مارس من 81 يف خطابو يف صرّح حيث

 ىذه رأس على كشمري نزاع أن الواضح من... آسيا ووسط جلنوب ادلستغلة غري اإلمكانات إلطالق
 للجنرال اإلقليمية الرؤية كانت أن بعد. قدما" وادلضي ادلاضي لدفن الوقت حان قد أنو نشعر... ادلشكلة
! كبري تساؤل زلط باجوا اجلنرال رؤية تكون أن ستغربادل من فليس للناس، شديدة صدمة السابق يف مشرف

 على النزاع مشكلة حل دون حلها ميكن ال اليت ادلشكلة ىي وما! دفنو؟ جيب الذي بالضبط ىو فما
 األمن حتقيق إىل مهيمنة إقليمية كقوة اذلندوسية الدولة صعود أمام اجملال إفساح سيؤدي وىل! كشمري؟
 للمنطقة؟ واالزدىار
 م،8491 عام التقسيم وقت اذلندي االحتالل كشمري يف ادلسلمون فيو قاوم ماضٍ  فهو ادلاضي ندف أما

 حترير أجل من باكستان يف ادلسلمون فيو حشد الذي ادلاضي إنو باكستان، من جزءاً  يكونوا ألن منهم سعياً 
 ادلبذولة اجلهود إطار ويف ة،ادلاضي السبعة العقود وخالل منها، كبري جزء حترير يف صلحوا وقد بأكملها، كشمري
 ادلليء اجمليد ادلاضي ىذا مثل ندفن فكيف... بأرواحهم اآلالف عشرات ضّحى كشمري، باقي لتحرير

 !وتعاىل؟ سبحانو ا ترضي اليت الصاحلة باألعمال
 األراضي حترير جيب ألنو اذلندوسية، الدولة حتت وتركها اتلة كشمري دفن ميكن ال أنو ىي احلقيقة

 َحْيثُ  مِّنْ  َوَأْخرُِجوُهم﴿: قال حيث بذلك، وتعاىل سبحانو ا أمر فقد ا، حلكمًا وفق اتلة اإلسالمية
َنةُ  َأْخَرُجوُكمْ   ولكن ا، بعون اتلة كشمري حترير على قادرة ادلؤمنة ادلسلحة قواتنا إن .اْلَقْتِل﴾ ِمنَ  َأَشد   َواْلِفت ْ

 .ودعائها الكامل األمة دعم على زحتو  سللصة إسالمية بقيادة
 والدولة باكستان بني السالم ضمان مشكلة ىي كشمري على اخلالف يتصدرىا اليت ادلشكلة إن

 الدولة اإلقليمية وحليفتها ادلتحدة الواليات حاليا تواجهها اليت اخلطرية ادلشكلة ىي وىذه اذلندوسية،
 إقليمية كقوة اذلندوسية الدولة لصعود اجملال تفسح أن انباكست من ادلتحدة الواليات تريد حيث اذلندوسية،

 .اإلسالم وهنضة الصني من كل دلواجهة مهيمنة،
 لوقوع احتمال أي من اذلندوسية الدولة لتحرير اتلة كشمري قضية بدفن ادلتحدة الواليات تطالب ىكذا

 الذي احلايل، الوقت يف السيطرة خط طول على العدائية األعمال وقف جاء فقد وبالفعل جبهتني، على حرب
 الصني مع ساخنة جبهة واجهت حيث إليها، احلاجة أمس يف كانت اليت الطمأنينة اذلندوسية الدولة منح



 اجلنرال جهة من النار إطالق وقف مت ذلك من وبدالً  اتلة، كشمري لتحرير باكستان حترك من وخافت
 منذ مرة ألول الصينية، اجلبهة إىل باكستان مع اجلبهة من ضاربةال فرقها أوىل بنقل بثقة اذلند فقامت باجوا،
 .نفسها اذلند وداخل اتلة كشمري يف ادلسلمني بقمع استمرارىا مع عقود،

 وذلك اذلندوسية، الدولة مع مستقرة بعالقاتًا متام ملتزم باجوا اجلنرال فإن قبل، من مشرف اجلنرال مثل
 النخبة إن. الثقة ىذه مثل استحقاقها عدم من الرغم على مهيمنة، يةإقليم كقوة صعودىا تسهيل أجل من

 وادلسلمني الدنيا اذلندوسية الطوائف إنصاف على قادرة غري األعمى التعصب يف ادلنغمسة اذلندوسية احلاكمة
 دفع الذي ىو اذلندوسية النخبة تعصب إن. سلطتها عن اخلارجني أولئك عن فضالً  جربوهتا، حتت اخلاضعني
 العيش طريقة عن النظر وبغض ذلك، على عالوة. اإلسالم باسم دولة إجياد أجل من للتضحية أجدادنا
 الثروة يركز الذي االستعماري، الرأمسايل بالنظام االلتزام سوى خيار لديهم ليس اذلندوسية أتباع فإن الكاملة،

 من بدالً . العامل أضلاء مجيع يف الناس ارإفق إىل ويؤدي االستعمارية، والدول الية احلاكمة النخب أيدي يف
 ادلدمرة، جهودىا لتشجيع إال تؤدي لن اذلندوسية للدولة ادلقدمة التنازالت فإن والعسل، احلليب من أهنار توفري

 .البؤس يف بأكملها ادلنطقة إغراق إىل يؤدي شلا
 سبحانو ا حكم ألن فوضمر  اذلندوسية الدولة مع العالقات إقامة فإن األخرى، االعتبارات كل فوق

 ِإنََّما﴿: قال وتعاىل سبحانو ا قال قتلنا، على ويظاىرون ديننا يف يقاتلوننا من مع حتالف أي حيرم وتعاىل
َهاُكمُ   َوَمن تَ َولَّْوُهمْ  َأن ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوظَاَهُروا ِديَارُِكمْ  مِّن َوَأْخَرُجوُكم الدِّينِ  ِفي قَاتَ ُلوُكمْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يَ ن ْ
 .﴾الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَأُولََِٰئكَ  يَ تَ َولَُّهمْ 

 !كشمير أهل ومنهم الكرام واألهل الطاهرة األرض باكستان، في المسلمون أيها
 دلاذا. قبل من مشرف اجلنرال رؤية رفضنا مثلما باجوا، للجنرال اخليانية اإلقليمية الرؤية نرفض أن جيب

 إرثاً  ورثنا كرمي شعب ضلن! والضالل؟ الباطل ألىل اجملال إلفساح مقدساتنا عن ونتخلى ديننا طلالف أن جيب
 القارة شبو على اإلسالم ىيمنة ظل يف ذروتو وبلغ الراشدة، اخلالفة زمن منذ بدأ إسالمي إرث إنو عظيماً،
 حجم من بادلائة 02 العادلي االقتصاد من اذلندية القارة شبو حصة كانت اإلسالم، حكم عصر ويف اذلندية،
 قرون كفلت لقد. أالرلري( )أورصلزيب زمن يف م،8122 عام يف بادلائة 01 إىل وارتفعت رلتمعة، أوروبا اقتصاد

 والءىم، أكسبنا شلا دينهم، أو عرقهم عن النظر بغض ادلنطقة، لسكان واألمن االزدىار باإلسالم احلكم من
 أثار شلا العامل، بقية على بنوره ألقىًا ذىبيًا عصر  اإلسالمي العصر كان الواقع، ويف اذلندوس، ذلك يف مبا

 .اإلسالمي العامل يف االنقسام بذور زرعت اليت اجلشعة، االستعمارية القوى حفيظة
 وأاّل  ادلريضة، ادلتحدة الواليات تطلعات لتحقيق اذلندوسية الدولة لصعود اجملال نفسح أاّل  علينا جيب

 اخلالفة غري حكم نظام من فما اإلسالمية، اخلالفة نظام غري إقليمي نظام أو حكم نظام ألي اجملال نفسح
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اً ُمْلك َتُكونُ  ُثمَّ »: والسالم الصالة عليو قال ،ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول بشرى وحيقق نصره ويستحق تعاىل ا يرضي
 مَّ ثُ  ،ةِ وَّ ب ُ الن  جِ ا هَ ن ْ مِ  ىلَ عَ  ةً فَ َل خِ  َتُكونُ  ُثمَّ  يَ ْرفَ َعَها نْ أَ  َشاءَ  ِإَذا يَ ْرفَ ُعَها ُثمَّ  َتُكونَ  َأنْ  اللَّهُ  َشاءَ  َما فَ َتُكونُ  َجْبرِيَّةً 

 كشمري وحترير اخلالفة دولة إعادة أجل من سعينا منا القادم رمضان شهر فليشهد. (أمحد)رواه . «تَ كَ سَ 
 .اإلسالم ىيمنة واستعادة اتلة

اد سعد بن معاذ رضي اهلل أحف من المخلصون الباكستانية، المسلحة القوات في المسلمون أيها
 عنه!

 «َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َمْعِصَيةِ  ِفي ِلَمْخُلوق   طَاَعةَ  َل »: قال حيث ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول أمرىم الذين ا جند كونوا
 كونوا. ملسو هيلع هللا ىلص ورسولو سبحانو عصيانو يف باجوا طاعة على وتعاىل سبحانو ا يعذركم فلن ،(أمحد)رواه 

 ومنعوا اإلسالم، دولة إلقامة النصرة أعطوا الذين ،ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول زمن يف األنصار من السالح يف كإخوانكم
 بن سعد لألنصار العسكري القائد كان كما كونوا. الضالل على قائم ونظام قيادة إقامة من أيب بن ا عبد
 سعد فأجابو ورةادلش ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول طلب عندما ىـ0 عام بدر معركة قبل رمضان شهر يفعنو  ا رضي معاذ
 يتخّلف ما معك، خلضناه فخضتو البحر ىذا بنا استعرضت إن باحلق، بعثك الذي "فوعنو  ا رضي معاذ بن
 منا يريك ا ولعل اللقاء، عند ُصُدقٌ  احلرب، يف لُصبُـرٌ  إنّا غداً، عدونا بنا تلقى أن نكره وما واحٌد، رجلٌ  منا
 ".ا بركة على بنا َفِسر عينك، بو تقرّ  ما

 يكون كيف ؟عنو ا رضي معاذ بن سعد قضاه شلا بأفضل عمره يقضي أن عسكري لرجل ميكن ىل
 رضي معاذ بن سعد جنازة عن ملسو هيلع هللا ىلص ا رسول قال عنو؟ ا رضي معاذ بن سعد لدفن مالئكة ا أرسل وقد
 روح استقبال فرح من العظيم ا عرش تزاى وقد ،(الرتمذي)رواه  «َتْحِمُلهُ  َكاَنتْ  اْلَمَلِئَكةَ  ِإنَّ »عنو:  ا

 لِيَ ْرقَأْ : »ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ذلا فقال والدتو بكت عنو، ا رضي سعد مات وعندما ،عنو ا رضي معاذ بن سعد
 شهر ليشهد. (ينالطربا)رواه  «اْلَعْرشُ  َلهُ  َواْهتَ زَّ  ِإلَْيِه، اللَّهُ  َضِحكَ  َمنْ  َأوَّلُ  ابْ َنكِ  أَلنَّ  ُحْزُنكِ  َوَيْذَهبْ  َدْمُعكِ 
 أو للنصر ادلبارك السعي يف أعدائنا قتال يليها النبوة، منهاج على اخلالفة قيام إلعادة نصرتكم رمضان
 !الشهادة
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