
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 ترامب رضىي أن أجل من
 كشمري  وخيانة الكربى( )اهلند مشروع لتحقيق يسعون ابكستان حكام

 !ابكستان يف املسلمون أيها
 اهليمنةو  العسكرية لقوةل احملتلة وكشمري ابكستان يف املسلمني إلخضاع أمريكا مع ابكستان حكام تواطؤ عن تقرأون إنكم
 ."و"التطبيع الثقة" بناء "تدابري شعار حتت اهلندوسية، لدولةل اديةاالقتصو  السياسية

 شيطان كل  مع حتالفها إدارته تأكد  و  واملسلمني، لإلسالم عداوته صراحة ترامب أعلن أن بعدف العسكرية، للهيمنة ابلنسبة أما
 من اجلبانة اهلندية املسلحة لقواتا ثةإغا على ابكستان حكام عكف ،ترامب تنصيب من أايم وبعد ،اهلندوسية الدولة مثل مريد

 ال بشكل ضدان اهلندي العداء يزداد النفس" "ضبطـب املسلحة ناقوات طالبت   حني يفو  ،كشمري  يف املسلحة املقاومة مالحقة خالل
 اهلندية، رغباتلا مع اشي  امت وذلك احملتلة كشمري  حترير أجل من ةلاتقامل املنظمات ضد محلة ابكستان حكام أطلق لقد. فيه هوادة
 محلة خالل من" م:2017 ينايرالثاين/ كانون  من 31 يف ،سواروب( فيكاس) اهلندي اخلارجية الشؤون ابسم املتحدث قال حيث
 ".صدقها على ابكستان ستدلل احلدود عرب اإلرهاب يف املتورطة اإلرهابية املنظمات ضد مصداقية ذات

 االحتالل ضد القبلية املقاومة إلهناء اجلهد" من املزيد "بذل ابكستان حكام من تطلب املتحدة لوالايتا كانت  وكما لذلك،
 كشمري  يف اهلندوسية الدولة وحشية ضد املقاومة خلنق اجلهد" من املزيد "بذل اآلن منهم تطلب اهلند فإن أفغانستان، يف الصلييب
 من الرغم وعلى. اهلندوسية للدولة منه واحد شرب عن التنازل جيوز وال هحترير  جيب إسالمي دبل كشمري  نأ من الرغم على هذا احملتلة،

 ،الظهر يف كشمري  يف سلمنيامل طعن على يصرون ابكستان حكام نأ إال احلملة، هذه من الوحيد املستفيد هو اهلندي اجليش أن
 ينايرالثاين/ كانون  من 31 يف الباكستانية املسلحة للقوات الرمسي الناطق قال فقد ،ابكستان ملصلحة هي احلملة هذه نأ عنيمد  

 يكون كيف  نسأل: أن ولنا عينيها"، نصب الوطنية املصلحة وضع بعد يكون الدولة مؤسسات هخذتت قرار أي "إن م:2017
 عن التخلي يكون وكيف !مصلحتنا؟ يف املعادية اهلندية للقوات األمنية املصاحل خدمة يف العامل يف جيش أكرب سادس استخدام

 !مصلحتنا؟ يف بذلك هللا غضب واستحقاق احملتلة كشمري  يف سلمنيامل

 العقبة هوف إلسالم،اب الشديد متسكنا من لحدل ترامب إدارة مع ونتعاوني ابكستان حكام نفإ السياسية، هليمنةاب يتعلق فيما
 التعصب من رهموحر   اهلندية القارة شبه لسكان والرخاء األمن اإلسالم كفل  قدل. اهلندوسية الدولة هيمنة حتقيق مامأ الرئيسية

 املاليني اإلسالم حر ض كما  ،بطولة بكل الربيطاين االحتالل مامأ لوقوفل املسلمني حاشد اإلسالم كان  وقد ،قرون لعدة اهلندوسي
 سالماإل مكن وقد ،هللا( رسول حممد هللا الإ إله )ال وهو ابكستان لنداء والنفيس ابلغايل خاطر طيب عن للتضحية املسلمني من

 يالذ وحده اإلسالم وهو ،احملتلة كشمري  ضد أم مباشرة ابكستان ضد كانأ سواء هندوسي، عدوان أي ضد الوقوف من املسلمني
 .النبوة منهاج على اخلالفة دولة قامةإ وإعادة كلها،  اهلندية القارة شبه يف املسلمني من املاليني مئات توحيد اليوم هميكن

 للمسلمني، والعز القوة مصدر هي اليت ابكستان يف ناجملرمو  احلكام يتقصد للصليبيني، ياءالعم الطاعة بسببو  ذلك، مع
 وملنع "،رالتحر " شعار حتت ،يةوالتعليم اإلعالمية ناوسائل يف النبيلة اإلسالمية القيم من بدال   الفاسدة الغربية اهيماملف أخذ يتقصدون

 التعبري أشكال من شكل أي ضد واإلرهاب عبر ال من اجو   نالظاملو  هؤالء دوجأ السياسية، الشؤون يف اإلسالم إىل إشارة ةأي
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 جراءاتاإل تلك تمشلو  ،الظلم عن صمتال يرفضون الذين ضد والتعذيب واالعتقال االختطاف إىل فلجأوا ،اإلسالمي السياسي
 كان  قدو  ،م2012 مايوأاير/ من 11 منذ اف  خمتط زال ما الذيو  ،(زب التحريرحل الرمسي الناطق) بوت نفيد مثل الشجعان الرجال

 .2003 ديسمرباألول/ كانون  من 14 يف (الكربى اهلند) مشروع من ينذر احمل أول

 !ابكستان يف املسلمون أيها
 جهة من فهم ،املسلمني بالد داخل للهند فرص فتح على ونعملي ابكستان يف اخلونة احلكام نفإ االقتصادية للهيمنة ابلنسبة

 يف نقصال بسبب ابكستان يف والزراعة صناعةال فيه تضررت الذي الوقت يف اهلندية، الشركات جتارة مامأ احلدود لفتح يعملون
 االقتصادي الباكستاين الصيين املمر يف اهلندية املشاركة النظام أركان يشجع أخرى انحية ومن الكبرية، الضرائب فرضو  الطاقة

(CPEC،) يف. الصني لصاحل الرئيسية مواردها عن التنازل على جيربهاو  الربوية الديون فخ يف ابكستان غرقسي الذي املشروع وهو 
 و"تقاسم املشروع ىلإ لالنضمام اهلند (رايض عامر) الركن الفريق اجلنوبية القيادة قائد دعا ،م2016 ديسمرباألول/ كانون  من 20
 لتجارةاب تقوم كنت  "إذا :(إقبال إحسان) والتنمية التخطيط يروز  قال ،م2017 فربايرشباط/ من 4 ويف "،املستقبل يف التنمية مثار
 عالقاتنا لتطبيع العمل نواصل أن أنمل لذلك ،الصني يف مكان أي إىل خالله من الوصول ميكنك نهفإ ،االقتصادي املمر خالل من
 .اهلند" مع

 ابكستان! يف املسلمون أيها

 احملتلة كشمري  ونونخيو  الكربى( )اهلند مشروع الباكستانية القيادة يف اخلونة يرعى الثقة"، بناء و"تدابري "التطبيع" شعار حتت
لِ  ِمن   َكَفُروا  الَِّذينَ  يَ َود   َما﴿ :يقول وتعاىل سبحانه هللا أن من الرغم على اهلندوس، واملشركني الغربيني لصليبينيل ويسلموننا  َأه 

رِِكيَ  َولَ  ال ِكَتابِ  َِتهِ  ََي َتص   َواّللَُّ  رَبِ ُكم   ِمن   َخري ر  ِمن   ي ُكم  َعلَ  يُ نَ زَّلَ  َأن   ال ُمش   جيب لذلك ،﴾ال َعِظيمِ  ال َفض لِ  ُذو َواّللَُّ  َيَشاءُ  َمن   ِبَرْح 
 قامةإ إعادة خالل من الطغاة كمحب لإلطاحة معهم والعمل ،الشجعانحزب التحرير  شباب أصوات مع أصواتنا ضم اآلن علينا

 .نبوةال منهاج على اخلالفة

 الباكستانية! املسلحة لقواتا يف املخلصون الضباط أيها
 العامل يف اجملرمني احلكام فإن ذلك مع ،وهندوس يهود من وحلفائهم الصليبيني قبل من امقدساهتو  مةاأل حرمات نتهكت  

 هللا رضوان األنصار حفادأ من النصرة هلأ فأنتم عليكم، واجب املسلمني ونصرة ،أعدائنا مع اصطفواو  عنا ختلوا قد اإلسالمي
 حتفظ سوف اليت فهي النبوة، منهاج على اخلالفة قامةإ إعادة جلأ منزب التحرير حل النصرة عطاءإ اآلن عليكم جيب لذلك ،عليهم

ا ام َرأ   ََي ُذلُ  ام ِرئر  ِمن   َما» :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال. أعدائها من النبيلة أمتنا شرف عن تذودو  املقدسات ِلم  ِضعر مَ  يف  ُمس  تَ َهكُ  و   ِفيهِ  تُ ن  
تَ َقصُ  ُحر َمُتهُ  ِطنر  يف  اّللَُّ  َخَذَلهُ  ِإلَّ  ِعر ِضهِ  ِمن   ِفيهِ  َويُ ن   َرَتهُ  ِفيهِ  ُيُِب   َمو  ا يَ ن ُصرُ  ام ِرئر  ِمن   َوَما ُنص  ِلم  ِضعر  يف  ُمس  تَ َقصُ  َمو   ِمن   ِفيهِ  يُ ن  
تَ َهكُ  ِعر ِضهِ  ِطنر  يف  اّللَُّ  َصَرهُ نَ  ِإلَّ  ُحر َمِتهِ  ِمن   ِفيهِ  َويُ ن   َرَتهُ  ُيُِب   َمو   !فاستجيبوا ،داود أبو رواه «ُنص 
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