
 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 الديمقراطي النظام ظل في للحكام الحقيقية السياسة هي واالضطهاد والخداع األكاذيب

 التمييزي الحصص نظام يطبق الذي الديمقراطي النظام بإزالة المطالبة ويجب

 ترعاها ليتا "اإلرهابية" األعمال مواجهة يف أحنائها مجيع يف املتصاعد االستياء من حالة بنغالدش تشهد
 والطالب والساخطون العمل عن العاطلون نّظمها اليت احلصص إلصالح الشعبية احلركة لقمع سعيها يف الدولة

 شهر ويف. الطالب( حقوق حلماية املنظمات )جملس ائتالف إطار يف والكليات اجلامعات خمتلف من
 ضد الشديد للعنف الشرطة وممارسة كة،احلر  هذه شعبية يف الكبري االرتفاع رصد وبعد املاضي، أبريل/نيسان
 حكومة لعبت بعدها... املتظاهرين ضد واهلراوات املياه وخراطيم للدموع املسيل الغاز استخدام من احلركة،
 احلني، ذلك منذ لكن. احملتجني طلبات بقبول الكاذبة الوعود إرسال طريق عن االسرتضاء لعبة عوامي رابطة

 من احلركة متنع شريرة بأفكار جاء بل وعوده، لتنفيذ شيًئا يفعل مل ألنه اكماحل احلزب من مستاءة واحلركة
 هكذا،. شاترا جامعة يف الطالب جناح خالل من فيها، العناصر بعض دسّ  طريق عن املستقبل، يف االحتجاج

 البالط جناح عناصر عملت ،2018 حزيران/يونيو 30 يف االحتجاجات من الثانية املوجة بدأت عندما فإنه
. البالد أحناء مجيع يف احلصص بإصالح املطالبة االحتجاجات لتفكيك ضاربة وحشية كقوة للحكومة التابعة

 املتظاهرين مبهامجة - الشرطة بأعمال القيام من منعها عن الشرطة تتقاعس اليت - شاترا رابطة تقوم ناحية، من
 ناحية ومن حتركات؛ بأية للشروع مكان أي يف التجمع من ميكنوهم ال حىت البالد، أحناء مجيع يف وضرهبم
 الدميقراطية ملبادئ ضرب وهو للحركة، الرئيسيني املنظمني مجيع واعتقال باختطاف الشرطة قامت أخرى،

 .يّدعوهنا اليت العلمانية
 واختاذ احلصص نظام إصالح قبوهلا عدم يف عوامي حزب حكومة تصرُّفات وراء الدوافع فهم السهل من
 وهو الناس، عن منفصل سياسي حزب وكأنه يعمل فاحلزب الوشيكة؛ االنتخابات قبل للناس مضاد موقف
 يف هو احلايل احلصص ونظام بالسلطة، لالحتفاظ السياسيني، كوادره أي طاقته، كامل حشد إىل حباجة
 احلكومة رتأصد وقد. احلكومية املناصب يف كوادرهم لتعيني وطريقة هلم، القذر" "للمال رئيسي مصدر الواقع
 عوامي حزب قادة أصدر وقد احلرية، أجل من مقاتلون حامليها أن تثبت وثيقة 250،000 حوايل اآلن لغاية

 خالل من العامة املناصب شراء يتم بدء، على وعود. والتزوير الرشوة خالل من الشهادات هذه من العديد
 من ٪56 نسبة ألن باإلحباط الشباب يصاب بالتايل،. املباشرة التعامالت خالل من أنفسهم، األحزاب قادة
 لوقف فّعال بعمل القيام من بدالً  فإنه ذلك، على عالوة. السياسية باحملسوبية متمأل العامة املناصب مجيع

 عام كل جديدة وظيفة مليوين إجياد عن ناهيك املتعلمني، من العمل عن العاطلني عدد يف السريع االزدياد
 .األمة شئون يرعى ال فهو العنف، إىل االستبدادي لنظاما هذا جلأ موعود، هو كما



 النظام ظل يف للحكام احلقيقية السياسة هو واالضطهاد واخلداع األكاذيب من النوع هذا :الناس أيها
 إىل احلكام هؤالء ويصل كما. الدميقراطي النظام هذا ظل يف عقود منذ ذلك الناس يشهد حيث الدميقراطي،

 فإن السيادية، السلطة هذه استخدام خالل ومن هبا، ويتشبثون للناس كاذبة وعود دميتق طريق عن السلطة
 من الناس عامة وحيرمون الرأمسالية، النخب من قليل وعدد العلمانيني، مصاحل خيدمون الفاسدين هؤالء

 لرصاصبا الناس بقمع احلكام هؤالء يقوم حبقوقهم، مطالبني الشوارع إىل الناس خيرج وعندما. حقوقهم
 فإن األوروبية، والدول وبريطانيا األمريكية املتحدة الواليات يف ذاهتا، الدميقراطية مهد يف أنه واحلقيقة. واهلراوات

 النظام هذا على احملافظة أجل ومن. روتينية أعمال هي احلكام قبل من وقمعها اجلماهريية االحتجاجات
: األمريكية املتحدة الواليات يف مثل جديدة، شعارات برفع الدميقراطي العامل يف احلكام يقوم الدميقراطي،

 وقت "حان بنغالدش ويف يب"،و األور  االحتاد من "اخلروج: بريطانيا ويف أخرى"، مرة عظمى أمريكا "جعل
 هذه وترفع وغريها،... م"2030 عام و"رؤية م"2020 عام و"رؤية البلد"، على "احلفاظ و التغيري"،

 وهم اآلخر، تلو الواحد احلكام الدميقراطي النظام هذا أجنب لقد. السلطة يف جديدة وهوج إنتاج مع الشعارات
 يُ ْلدَغُ  اَل »:  اهلل رسول قول من الرغم على عديدة مرات منهم لمدغنا وقد وطغاة، وخمادعون كذابون
 .ومسلم البخاري «َمرَّتَ ْينِ  َواِحد   ُجْحر   ِمنْ  اْلُمْؤِمنُ 
 مصاحل هلا هلم شعبية قاعدة إلجياد "الكوتا" نظام احلكام يستخدم قراطي،الدمي النظام ظل يف إنه

 الفساد يف غارقون احلكام هؤالء. بالسلطة للتمسك الفاسدة السياسية أجندهتم خدمة على اعتادوا شخصية،
 املتصاعد الغضب لقمع هلم املقربة اجملموعة هذه ويستخدمون الناس، حقوق غصب يف ويستمرون

 جتعل اليت األخرى القضايا من املئات هناك فإن هذا، العنصري احلصص نظام ومثل الشعبية، تواالحتجاجا
 لضريبة املناهضة احلركة: مثل القضايا، هذه على مقتصرة مطالبنا تظل ألن احلكام هؤالء ويسعى ضنكا، حياتنا
 النظام أن حتديد على قادرين غري نظل لكي ذلك، إىل وما... العامني املدراء بتضمني واملطالبة املضافة، القيمة

 جذور أن يثبت فالواقع الرئيسية، للمشكلة أعراض جمرد هي القضايا هذه وأن احلقيقية، املشكلة هو الدميقراطي
 احلكم سدة يف الدميقراطي النظام على احلفاظ كان لذلك. الدميقراطي النظام هذا من هي معاناتنا كل

 جيب. شيئا حيل لن احلصص، نظام ذلك يف مبا العديدة، الفرعية لقضاياا يف وطاقتنا جهودنا كل واستنفاد
 حركة إىل واالنضمام والقمعي، الفاسد الدميقراطي النظام هذا إلزالة جهودنا كل نبذل أن ذلك من بدالً  علينا
 .وتعاىل سبحانه اهلل أنزله الذي الوحيد العادل النظام النبوة، منهاج على اخلالفة إقامة إعادة
 ظل يف تعيشها اليت البائسة احلالة من األمة النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة ستحرر :المسلمون يهاأ
 قال الباطل، وتبطل احلق وحتق صحيح بشكل الناس شؤون رعاية وستتوىل القمعي، الدميقراطي النظام هذا

َمامُ  ؛َرِعيَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئول   وَُكلُُّكمْ  رَاع   ُكلُُّكمْ »:  اهلل رسول  الراشدة اخلالفة يف. «رَِعيَِّتهِ  َعنْ  َوَمْسُئول   رَاع   اْْلِ
 الوقت ويف وتعاىل، سبحانه اهلل مرضاة إىل ذلك خالل من ساعًيا عليه، كواجب األمة مسؤولية اخلليفة يأخذ
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 يف يادةالس اخلليفة ميلك ال اخلالفة ظل يف. الناس حقوق يف إمهال أي من وتعاىل سبحانه اهلل خيشى نفسه
 اخلليفة فإن ذلك، إىل باإلضافة. السمحاء الشريعة هو القوانني مجيع وأساس القانون، فوق هو وال القانون سنّ 

 األمة جملس يف األمة وممثلي السياسية واألحزاب اإلعالم ووسائل الناس أمام واجباته أداء عن مسؤوال سيكون
 واملسكن وامللبس املأكل من األساسية، تياجاهتماح رعاياها جلميع اخلالفة وستضمن املظامل، وقاضي

 ويتمتعون باألمن املسلمني غري ويتمتع كما هانئة، حياة حتقيق على وتساعدهم واألمن، الطبية واخلدمات
 وبالتايل للثروة، العادل التوزيع وتضمن الناس ثروات وهنب للفساد هناية اخلالفة وستضع. الرعايا حقوق جبميع
 .الناس بني االقتصادي للتمييز حد وضع

 مثل العامة املمتلكات ستحرر اهلل، بإذن قريبا القائمة اخلالفة فإن للبالد، االقتصادي االزدهار ولتحقيق
 اقتصاد ببناء وستقوم الناس، لصاحل وتستخدمها واألجنبية اخلاصة امللكية براثن من... والفحم والغاز النفط
 ذوي الشباب ومنهم للناس ضخمة عمل فرص توليد سيتم لذلك ونتيجة واحلربية، الثقيلة الصناعة على قائم

 وحلفائهم الكافرين العلمانيني سلطة النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة تتحدى وسوف. العايل التعليم
 كفاءةال ذوي املوهوبني اإلداريني املوظفني من وجمموعة وقوية، كبرية عسكرية قوة يتطلب ما وهو اإلقليميني،

 ربوية؛ فائدة أي دون املال رأس هلم وتوفر جماناً، الصغرية املشاريع باحأص بتدريب اخلالفة وستقوم. الرفيعة
 فحسب، للوظائف الناس بإعداد اخلالفة تقوم ولن. ذاتياً  سيكتفون الناس من كبريًا عدًدا فإن لذلك، ونتيجة

 خريية مع يتناسب مبا الرائدة، مكانتها اإلسالمية الدولة حتقيق مسؤولية حتمل على قادرين ليكونوا ستعّدهم بل
رَ  ُكْنُتمْ ﴿: وتعاىل سبحانه اهلل قال النبيلة، األمة هذه َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  تَْأُمُرونَ  لِلنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّة   َخي ْ  َعنِ  َوتَ ن ْ

ًرا َكانَ لَ  اْلِكَتابِ  َأْهلُ  آَمنَ  َوَلوْ  بِاللَّهِ  َوتُ ْؤِمُنونَ  اْلُمْنَكرِ  ُهمُ  َلُهمْ  َخي ْ  .﴾اْلَفاِسُقونَ  َوَأْكثَ ُرُهمُ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِمن ْ
 من ختافون ال أنكم أثبتم احلقوق، مبختلف للمطالبة الشوارع إىل اخلروج خالل من :المسلمون أيها
 اياقض بتحقيق للمطالبة احتجاجاتكم حتصروا أال إىلحزب التحرير  شباب حنن ندعوكم لذلك الطغاة، غضب
 وال الدميقراطي، النظام براثن من وأهليكم أنفسكم لتحريرحزب التحرير  إىل لالنضمام تقدموا بل فرعية،
 حترير أجل من. فقط (االجتماعي) التواصل وسائل يف النظام ضد غضبكم عن التعبري يف أنفسكم حتصروا
حزب  بقيادة الثانية الراشدة اخلالفة إلقامة السياسي والكفاح الفكري الصراع إىل انضموا النظام، من البالد

 اخلالفة تقام وسوف أمره بالغ وتعاىل سبحانه اهلل أن نبشركم أن ونودّ . دولة كرجال أنفسكم وإعداد ،التحرير
 .﴾َقرِيب   اللَّهِ  َنْصرَ  ِإنَّ ﴿. اهلل بإذن قريباً  الراشدة الثانية

 حزب التحرير                                         جريه 1439 القعدة، ذي من التاسع
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