بسم اهلل الرمحن الرحيم

أنهوا هيمنة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا والهند على بنغالدش
انفضوا عن األحزاب السياسية الحاكمة من عمل الكافر المستعمر والعلمانيين
انضموا إلى الكفاح السياسي تحت قيادة حزب التحرير إلقامة دولة العز والظفار؛
الخالفة الراشدة على منهاج النبوة
مع اقرتاب موعد االنتخابات العامة املقبلة ،فإن املهتمني من الذين يتفهمون وجهات النظر يف البالد ،والذين يتابعون
األخبار واألحداث ،ميكنهم أن يالحظوا أن النخبة احلاكمة مشغولة يف عرض أنفسهم إلرضاء أسيادها العلمانيني ونيل ودهم.
يف حني ينشغل الناس يف كفاح مستمر للتخلص من طغيان الشيخة حسينة وفسادها وقمعها ،فإن جرأهتا ما زالت مستمرة ألن
أسيادها الكافرين العلمانيني يدعموهنا عالنية ،ويقدمون هلا اجلوائز ،الواحدة تلو األخرى .يف الوقت نفسه ،تواصل حسينة
مسعاها اخليان من أجل إرضاء أسيادها االستعماريني ،من الواليات املتحدة وبريطانيا واهلند ،وذلك إلنقاذ نفسها من السقوط.
كما اتبعت النخب احلاكمة يف احلزب القومي البنغايل خطأ حسينة بإرسال مندوبيها إىل دهلي ،وعقد سلسلة من االجتماعات
مع الصليبيني العلمانيني يف نيويورك ولندن ،حماولني احلصول على دعمهم .وقد تعهد احلزب باحملافظة على املعاهدات اخلفية اليت
التزمت هبا حسينة معهم ،مبا يف ذلك خدمة مصاحل الواليات املتحدة وبريطانيا واهلند .ال جتد من بني هؤالء مجيعا ،من هذه
الطغمة احلاكمة املخادعة واخلائنة من يعطي أية قيمة ملصلحة اإلسالم واملسلمني ،ألهنم فقدوا مجيعا الثقة والدعم من الناس،
كما فقدوا القيم األخالقية والقدرة العقلية لقيادة الناس ،لذلك جتدهم ذاهبني إىل أساتذهتم األجانب للحفاظ على السلطة أو
احلصول عليها ،ويف الوقت نفسه يستغل العلمانيون هذه الفرصة الذهبية لتعزيز موطئ قدمهم يف بنغالدش.
تدعي الشيخة حسينة ،عميلة بريطانيا ،أهنا مل تستطع الوصول إىل السلطة يف عام  2001ألهنا رفضت إعطاء النفط
والغاز ألمريكا ،بينما احلقيقة هي أهنا فشلت وقتها يف منافسة عميلة الواليات املتحدة (خالدة ضياء) ،ولكنها حصلت على
السلطة يف عام  2009بعد تعهدها خبدمة مصاحل الواليات املتحدة وبريطانيا واهلند .يف شباط/فرباير  ،2009ومن خالل
التعاون يف قتل ضباط اجليش املخلصني يف بيلخانا ،أزالت حسينة العقبة الرئيسية للشراكة االسرتاتيجية بني الواليات املتحدة
واهلند ،وبعد ذلك بدأت اخلطة الشريرة لسيطرة اهلند على جيشنا ،مع العلم أن أمريكا تعمل على تقوية اهلند يف هذه املنطقة
كشرطي يعمل لصاحلها ،والحتواء الصني فيما يعرف (باسرتاتيجية احملور اآلسيوي) وتأخري بزوغ فجر اخلالفة فيما يعرف
(باسرتاتيجية احلرب على اإلرهاب) ،وهذه هي األهداف الرئيسية للشراكة االسرتاتيجية بني الواليات املتحدة واهلند .ولتحقيق
هذه األهداف ،نظمت حسينة العديد من التدريبات العسكرية مع اجليش األمريكي واهلندي ،وسلمت حقول النفط والغاز يف
خليج البنغال إىل الشركات األمريكية ،ومسحت للهند باستخدام موانئ (موجنالوت شيتاجونج) ،وأبرمت الصفقة العسكرية مع
اهلند لشراء املعدات العسكرية منها ،كجزء من إطار الشراكة االسرتاتيجية بني الواليات املتحدة واهلند .إىل جانب ذلك،
تتصرف الطاغية حسينة كجندي عنيد يقاتل يف سبيل احلرب األيديولوجية ضد اإلسالم جبانب الصليبيني ،اليت أطلقوا عليها
اسم "احلرب على اإلرهاب" ،أي احلرب على اإلسالم ،وأثبتت نفسها أمام أسيادها الغربيني كشريك خملص يف هذه احلرب.

وإلرضاء سيدهتا اهلند ،جتاهلت حسينة أمن بنغالدش عند منح اهلند ميزة العبور إىل (كالكوتا-إيشواردي-أكراهورا-
تريبورا ،كلكتا-جيسور-سيلهيت-آسام ،كلكتا-شيتاغونغ-تشاندبور-آسام ،كالكوتا-باريزال-أسام  /تريبورا) .وبينما هتمل
البنية التحتية يف البالد ،حبجة التنمية ،فإهنا تقوم يف الواقع ببناء البنية التحتية للمصاحل االقتصادية اهلندية واألهداف االسرتاتيجية
للرأمساليني ،وهي تفتخر هبذه "املشاريع الضخمة" .فقد حصلت اهلند على األراضي يف بنغالدش لبناء منطقة اقتصادية خاصة
فيها ومسحت هلا ببناء مطار داخل أراضي بنغالدش ،وبفضل ذلك أصبحت بنغالدش املصدر الرابع للتحويالت األجنبية للهند،
كما لو أن دينها باالمتنان للهند لن يتم سداده أبدا!
إن حتالف حزب الشعب البنغايل  -وهو عميل آخر للكافر املستعمر  -كان خيدم املصاحل األمريكية والربيطانية واهلندية يف
السابق ،ومل حيتجوا يف العقد األخري على أنشطة حسينة اخليانية حبق البالد ،ومل يتظاهروا حىت باالحتجاج! ومن خالل استغالل
الغضب العام وانعدام الثقة حبسينة ،دخلوا يف حتالف جديدة مع الدكتور كمال حسني يف جاتيا أوكيافرونت للوصول إىل
السلطة ،وإجياد أمل جديد بني الناس ملنع سقوط احلكم القمعي للدميقراطية .إن الدكتور كمال حسني ،موظف األمم املتحدة،
وهو أداة تابعة للكافر املستعمر ،يقود حزب جاتيا أوكيافراونت وهو ليس إال خدعة أخرى من أمريكا خلداع الناس ،فها هم
يطالبون علنا بدعم الرأمساليني أنفسهم ،الذين منحوا حسينة وقتا طويال خلدمة مصاحلهم ،وال يوجد اهتمام مبصاحل الناس العامة
يف أجندهتم ،بل هناك إصرار على خدمة املصاحل االستعمارية والتعاون معهم يف حرهبم على اإلسالم .هكذا فإنه عندما يكون
الناس يف هذا البلد يتوقون إىل التخلص من الطاغية حسينة ومن هذا النظام احلاكم الفاسد ،ويطالبون بإقامة اخلالفة على منهاج
النبوة ،يظهر علينا حتالف حزب الشعب البنغايل املعارض مع الدكتور كمال ،ال لشيء إال إلنقاذ ما يسمى بالدميقراطية ،وما
هم إال جزء من خدعة إمربيالية خلداع الناس.
أيها المسلمون!
ما الذي يسعى إليه العلمانيون وخاصة الواليات املتحدة وبريطانيا واهلند يف بنغالدش؟ إهنم يريدون استخدام املوقع اجلغرايف
السياسي لبنغالدش من أجل بسط هيمنتهم العاملية واإلقليمية ،ويريدون السيطرة على املوارد االسرتاتيجية مثل النفط والغاز يف
خليج البنغال ،وضمان وجودهم العسكري يف هذه املنطقة ،والسيطرة على جيش بنغالدش واستخدام قوته العسكرية كوقود
هليمنتهم العاملية واإلقليمية ،ويريدون السيطرة التامة على صناعاتنا ،أي االقتصاد ،واألهم من ذلك كله أهنم يريدون عرقلة عودة
اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة الوشيكة ،ويريدون السيطرة على األمة اإلسالمية من خالل احلفاظ على النظام احلاكم املتعفن
السوء وودُّوا لو
سطُوا إلي ُكم أيدي ُهم وألسنت ُهم ب ُّ
بالدميقراطية .قال اهلل تعاىل﴿ :إن ي ث ق ُفوُكم ي ُكونُوا ل ُكم أعداء وي ب ُ
تك ُف ُرون﴾.
إن هذه األحزاب السياسية تتواطأ مع الكافر املستعمر لتمرير حيلة السيطرة على بنغالدش .وتتمثل األهداف الرئيسية اليت
تعمل هلا الطبقة احلاكمة يف السياسة يف :خدمة مصاحل العلمانيني الكافرين ،ومساعدة النخب الرأمسالية القليلة يف جين الثروة
الضخمة خدمة ألنفسهم وأتباعهم ،من خالل استغالل أهل البالد بشكل عام ،وهذا هو السبب يف أهنم فشلوا يف توفري
احلاجات األساسية للناس ،ناهيك عن الكماليات.

أيها الناس!
إن األهداف الرئيسية للسياسة الشرعية يف اإلسالم هي :رعاية شئون الناس يف ظل اخلالفة ،ومحاية األمة اإلسالمية من
هيمنة الكفار العلمانيني ،ونشر العدل باإلسالم يف مجيع أحناء العامل .وفيما يتعلق بالسياسة الشرعية وعظمة اإلسالم واملسلمني
يقول اهلل تعاىلُ ﴿ :كنتُم خي ر أ َُّمة أُخرجت للنَّاس تأ ُم ُرون بالمع ُروف وت ن هون عن ال ُمنكر وتُؤمنُون باللَّه﴾ .لذلك ستضمن
اخلالفة ،القائمة قريبا بإذن اهلل توفري املسكن وامللبس واملأكل والتعليم للجميع ،وبالتايل توفري حياة مزدهرة جلميع الرعايا بغض
ام راع و ُهو مسئُول عن رعيَّته» رواه البخاري ومسلم .وستقوم اخلالفة
النظر عن دينهم أو عرقهم ،يقول رسول اهلل « :اإلم ُ

بإنشاء صناعة ثقيلة تعتمد على الصناعة احلربية وبناء جيش قوي ،وهو شرط مسبق ضروري لقيام دولة قوية وذات سيادة ،قال
اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وأع ُّدوا ل ُهم ما استطعتُم من قُ َّوة ومن رباط الخيل تُرهبُون به ع ُد َّو اللَّه وع ُد َّوُكم وآخرين من ُدونهم
ال ت عل ُمون ُهم اللَّهُ ي عل ُم ُهم وما تُنف ُقوا من شيء في سبيل اللَّه يُو َّ
ف إلي ُكم وأن تُم ال تُظل ُمون﴾ .وسوف تلغي اخلالفة مجيع
ُ
املعاهدات مع املستعمرين اليت مت االلتزام فيها لضمان هيمنتهم على مواردنا العسكرية واالقتصادية واالسرتاتيجية ،قال اهلل
سبحانه وتعاىل﴿ :ولن يجعل اللَّهُ للكافرين على ال ُمؤمنين سبيال﴾ .وقبل كل شيء ،سوف توحد اخلالفة البالد اإلسالمية

ت مشارق ها ومغارب ها وإ َّن ُملك
يف دولة قوية ،قال رسول اهلل « :زوى لي األرض أو قال إ َّن ربِّي زوى لي األرض ف رأي ُ
يت الكن زين األحمر واألب يض» سنن ايب داود.
أ َُّمتي سيب لُ ُغ ما ُزوي لي من ها وأُعط ُ

حزب التحرير هو القيادة السياسية الصادقة ،وعنده مشروع هنضة هذه األمة ،وهو يقوم بالصراع الفكري والكفاح
السياسي من أجل إقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ،دولة العز والظفار .لقد قام حزب التحرير بكشف مؤامرات
اإلمربيالية من الذين يتآمرون على بنغالدش ،ويقوم احلزب بالكفاح السياسي إلحباط اخلطط الشريرة اليت حتوكها الواليات
املتحدة وبريطانيا واهلند من أجل السيطرة على جيشنا مبساعدة اخلائنة حسينة ،ويقف ضد االستبداد من حكم األحزاب
املتنافسة (حزب عوامي وحزب الشعب البنغايل) ،وهو يعمل جاهدا يف النضال السياسي من أجل حتقيق حقوق العباد ،وقبل
كل شيء درء احلرب على اإلسالم اليت هي حرب الكفار العلمانيني ومن يواليهم من األحزاب السياسية احلاكمة ،وهو يغذ
السري من أجل إقامة اخلالفة هدفه املنشود.
أيها المسلمون! إن هذا النظام الدميقراطي املزعوم يتناقض بشكل كلي مع عقيدتنا اإلسالمية ،وهذا النظام احلاكم هو
األداة الرئيسية هليمنة الغرب علينا ،لذلك جيب العمل الفوري على اإلطاحة هبذا النظام وإعادة اخلالفة على منهاج النبوة ،هو
واجب علينا مجيعا ،قال رسول اهلل « :من مات وليس في عُنُقه ب ي عة مات ميتة جاهليَّة» صحيح مسلم .وحنن يف حزب
التحرير ندعوكم ،لتنفضوا عن حزب عوامي وحزب الشعب البنغايل ومن يتحالفون معهم ،من عمالء الكافر املستعمر ،وتنضموا

حتت قيادة حزب التحرير للمطالبة بإقامة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وتنخرطوا يف الكفاح السياسي إلعادة اخلالفة،
وطالبوا ضباط اجليش املخلصني بإزالة الطاغية حسينة وتسليم السلطة حلزب التحرير إلعادة اخلالفة الراشدة﴿ .يا أيُّها الَّذين
ول ب ين المرء وق لبه وأنَّهُ إليه تُحش ُرون﴾.
لر ُسول إذا دعا ُكم لما يُحيي ُكم واعل ُموا أ َّن اللَّه ي ُح ُ
آمنُوا استجيبُوا للَّه ول َّ
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