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 صحفً بٌان

 أهل كشمٌر جزء ال ٌتجزأ من األمة اإلسالمٌة، وقضٌة كشمٌر لٌست "مسألة داخلٌة" للهند

 انضموا للعمل إلقامة الخالفة على منهاج النبوة لتحرٌر كشمٌر من احتالل الشرك الهندي

 وقفاتجمعة بعد صالة ال ،32/80/3802/ والٌة بنغالدش الٌوم الجمعة، حزب التحرٌر منظ  

أن قضٌة ب الذي ادعى فً مختلف المساجد فً دكا وشٌتاجونج ضد موقف نظام حسٌنة ٌةحتجاجا

ٌف الناس لمنعهم من التعبٌر عن ٌقوم النظام بتخوكما و ،كشمٌر هً "مسألة داخلٌة" فً الهند

 ث الخطباءقد تحد  كشمٌر. و ن فًمسلمٌال خوانهمإفً تضامنهم مع ضد الهند  همحتجاجهم واغضب

عن  حكام المسلمٌن الخونة تقاعسفً خضم  ،كشمٌرفً كارثة المسلمٌن عن تجاجات فً االح

تحوٌلها و ،كشمٌر بالكاملل هااحتالل وسٌة على اإلعالن عن ترسٌخدولة الهندال عواجبهم، مما شج  

لت حكومة ، حو  من الدستور الهندي 278اء المادة بعد إلغوفً شبه القارة الهندٌة.  فلسطٌن" ثانٌةل"

 لاحظر التجوفرض ، وللموت، من خالل نشر قوات عسكرٌة ضخمة زار مودي كشمٌر إلى واد  لجا

فً كشمٌر المحتلة، كما القمع الوحشً للمسلمٌن  فاستمر، واإلنترنت ، وإغالق خطوط الهاتفٌهاعل

على تجمعات ، وتطلق النار ةالجماعٌ تمن أجل االعتقاال الناس زلاالقوات الهندٌة من تداهمو

 فًلعالج بسبب الخوف من االعتقاالت المستشفٌات ل الذهاب إلىبحتى للمصابٌن ، وال تسمح الناس

كشمٌر من خالل  ن فًمسلمٌالٌسخر من خائن نظام حسٌنة ال، ترى أخرى من ناحٌةوالمستشفٌات. 

بدالً من إرسال قواتنا العسكرٌة دعماً  ش،زٌر الخارجٌة الهندي فً بنغالداستقباله الودي لو

أن  لمسلمٌن بادعائهخٌانته ل نظام حسٌنةوزاد ، مٌر لتحرٌرهم من االحتالل الهنديكش ن فًلمٌلمسل

وعالوة . ٌنمشركالاإلمبراطورٌٌن  ، وذلك إلرضاء أسٌادهلهندلقضٌة كشمٌر هً "مسألة داخلٌة" 

امنا تضاالحتجاج ضد الهند  وأ همغضبمن مغبة التعبٌر عن ش بنغالد فقد هدد النظام أهل ،على ذلك

ٌِن ﴿ :القائل مر هلل أل صارخ كاانتهفً  مع أهل كشمٌر المسلمٌن، َوإِِن اْسَتْنَصُروُكْم فًِ الدِّ

ُكُم النَّْصرُ  ٌْ  .﴾َفَعلَ

أهل كشمٌر جزء ال ٌتجزأ من  إن   ن!ها المسلموٌأ: فً الوقفات االحتجاجٌة كما قال المتحدثون

َمَثلُ اْلُمْؤِمنٌَِن فًِ » :قال رسول هلل  لهند،للٌة" "مسألة داخ لٌست ٌة، وقضٌة كشمٌرمسالاألمة اال

ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطفِِهْم َمَثلُ اْلَجَسِد إَِذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى لَُه َسائُِر اْلَجَسِد بِ  َهِر َتَوادِّ السَّ

ى  قضاٌامة هً اٌا األها من قضوغٌرمٌانمار وفلسطٌن وكشمٌر فقضٌة . صحٌح مسلم «َواْلُحمَّ

نا إٌمانو سرها،األمة بألم ٌؤ ةاإلسالمٌ بالدأي جزء من ال فًما ٌؤلم المسلم و، قاطبةاإلسالمٌة األمة 
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مع نب ، جنبا إلى جكشمٌر ن فًمسلمٌالالدفاع عن بالعقٌدة اإلسالمٌة ٌفرض علٌنا مسئولٌة 

 .حل مشكالتهمالمضطهدٌن فً جمٌع أنحاء العالم لالمسلمٌن اآلخرٌن 

 الراشد، الخلٌفة مخلصة لألمة،لغٌاب القٌادة الحقٌقٌة وال طبٌعٌةكشمٌر هو نتٌجة لم  بأإن  الذي 

، بل بدأ سقوطها فً من الدستور الهندي 278الحتالل الهندي بسبب إلغاء المادة لكشمٌر  فلم تخضع

فً  ،العثمانٌة الخالفة ،العجمبمساعدة من خونة العرب و ،نوستعمرمالفٌه األعداء  هدمالٌوم الذي 

وأجبرونا على قبول  ،دولة قومٌة 08، وقسمونا إلى أكثر من م0231مارس الثالث من آذار/

من دون حام أصبحنا ضعفاء وف. أٌدٌهم نظام كفر من صنعكام علٌنا، وفرضوا علٌنا عمالئهم كح

على  الوحوش المفترسة كما تنقض وا علٌناعمروا بالدنا وانقض  ، استلكبعد ذو العادل، مامٌحمٌنا، اإل

 .، بما فً ذلك كشمٌرع المسلمٌن فً جمٌع أنحاء العالماعتداءاتهم جمٌ فعم ت، فرائسها

إال  امنظمة المؤتمر اإلسالمً لٌستو إن  األمم المتحدة ن!ها المسلموٌأكما قال المتحدثون: 

على منهاج قط الخالفة الراشدة . فعلى قضاٌانا ٌنتحرٌص اكونأن ت اهمال ٌمكنو ،أدوات استعمارٌة

 وباقً بالد المسلمٌن المحتلة،هً التً سترسل جٌشها لتحرٌر كشمٌر  النبوة، القائمة قرٌبا بإذن هلل،

ُ ِمْن النَّاِر ِعَصاَبٌة َتْغُزو اْلِهْنَد » :قال ثوبان رضً هلل عنهعن 
تًِ أَْحَرَزُهَما َّللاَّ ِعَصاَبَتاِن ِمْن أُمَّ

اَلمَوِعَصاَبٌة تَ  ِهَما السَّ ٌْ َم َعلَ ٌَ  رواه أحمد والنسائً «ُكوُن َمَع ِعٌَسى اْبِن َمْر

صراع لالنضمام إلى ال حزب التحرٌرالناس العمل مع بمطالبة  خطاباتهم هى المتحدثونأنو

ر كشمٌر من تحرعلى منهاج النبوة، التً  دةاشرالفة الخال قامةإمن أجل الفكري والكفاح السٌاسً 

على  هموٌقمعالمسلمٌن من هذا النظام العمٌل الذي ٌضطهد  ٌمكن أن نتوقع الخٌروال الهند. 

لإلطاحة قد حان الوقت الهند على المنطقة، و هٌمنةفرض ل ٌنستعمرممع أسٌاده ال، وٌعمل أرضهم

، كما كنا أقوٌاءلنعود  لمسلمٌنهم إلعادة درع اتدعو، وغرب والهند، عمٌل البنظام حسٌنة هذا

َوإِنََّما » : قال رسول هلل بالد المسلمٌن المحتلة، من وغٌرهاأراكان و وفلسطٌن كشمٌر فنحرر

َقى بِهِ  ٌُتَّ ٌَُقاَتلُ ِمْن َوَرائِِه َو ٌة   .البخاريرواه  «اإْلَِماُم ُجنَّ
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