
 الرحيم الرمحن ا بسم

 الكبر أحدى فهي الهند مع الدفاعي التعاون اتفاقية تنفيذ وامنعوا وارفضا !ونمسلمال اهأي
 لسياسةا وفق فقط الهند مع العالقات جميع تنظيم يجب بل الجيش ضباطل وال كمل ملزمة وغير

 اإلسالم في الشرعية

 رابطة قادة إن. واذلند بريطانياو  أمريكا يسيادىا أل مستسلمة بالدلل واخليانة الغدر عن نظامهاب حسينة توقفت مل
 حيث ،قبلهم من رليب الشيخ فعل كما ،ذلندا يسبيل يف الدماء اقىر بإ مشكلة ةأي لديهم تليس احلاكمة عوامي

 "عالقة دم".بـ اذلند مع عالقتهم خجل وبال علًنا يصفون هنمإ
 إلهناء الوحيد السبيل ىوحزب التحرير  قيادةب النبوة منهاج على فةاخلال وإقامة النظام هبذا اإلطاحة نأ وااعلم

 بأقصى ومقاومتها ىذه الغدر يسيايسات رفض ةواصلم عليكم يتعني وأنو حياتكم، يف قيقياحل تغيريال وإحداث الغدر
 يف كرينيالعس الضباط ومن الناس عامة من لخلصنيادل مجيع ندعوحزب التحرير  يف حننو . داهتجوا تصميم وبكل قوة

 النظام أفعال فيو ننكر الذي الوقت ىذا يف النبوة، منهاج على اخلالفة وإقامة النظام ىذا إلزالة اجلاد العمل ىلإ البالد
 من العاشر إىل عالساب من) للهند زيارهتا خالل حسينة ةالشيلخ عليها وافقت اليت الدفاعي التعاون اتفاقيةو . يانيةاخل

 نوفإ يسنة، ٕ٘ أم يسنوات ٘ مدهتا كانتأ ويسواء تفاىم، مذكرة أم عاىدةدب وصفها مت يسواء م(2ٕٔٓ أبريلنيسان/
 ضعفت ويسوف ،قطًعا زلرمة يةاتفاق فهي ؛اجليش يف والضباط الناس قبل من تطبيقها دون واحليلولة رفضها جيب

 .ناعلي اذلندية اذليمنة قّويتو  جيشنا
 عندما دةوزلد واضحة بلغة خر األ دولال مع عسكرية معاىدات إبرام ادلسلمني على  ا ريسول حظر قدل

 ،العسكرية القوة نع كناية ىو احلديث يف النار كلمة ايستلخدامو  ،النسائي «اْلُمْشرِِكينَ  بَِنارِ  َتْسَتِضيُئوا اَل »  قال
 اىداتادلع حكم ألن ،الميةاإليس الشريعة يف حرام ىي الكافرة الدول مع العسكرية والتحالفات ادلعاىداتف إذن

 يستثبت اذلند مع الدفاعية الصفقة ىذه فإن ذلك، على عالوة. حرام كلو ،هبا العمل وكذلك عليها التوقيعو  العسكرية
 بناء حسينة قبل من لخلصنيادل اجليش ضباط تصفيةو  القتل عملياتو  ،يسيايسي انتحار وىذا جيشنا على يسيطرهتا

 والسيطرة الدفاعية قواتنا إضعاف يف نواياىم على واضح ليلد ىو األمريكية ادلتحدة والواليات اذلند من طلب على
 َوَلنْ ﴿  قال حيث ،عليهم العليا اليد ذلم كونت أنب للكافرين السماح ادلسلمني على حرم وتعاىل يسبحانو او  ،عليها
 كدولة تصويرىا النظام حاول مهماو  ،فعاًل  اربةزل دولة اذلند نأ كما. ﴾َسِبيالا  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَلى ِلْلَكاِفرِينَ  اللَّهُ  َيْجَعلَ 

 النَّاسِ  َأَشدَّ  لََتِجَدنَّ ﴿  وتعاىل يسبحانو ا قال فقد ،واقعها من غريي ال الوصف ىذا فإن قريب، جار أو صديقة
 من منهم كثري ني،ادلسلم اءبدم طلخةمل ىااويد لنا معادية دولة يفه ،﴾َأْشرَُكوا َوالَِّذينَ  اْليَ ُهودَ  آَمُنوا لِلَِّذينَ  َعَداَوةا 
 أرض ىي كشمريف ،كشمري ألرضنا احتالذلا بسبب ،يهود دولة مثل سباًما ادلسلمني لبالد زلتل عدو وىي ،شبنغالد

 أو ذشلنا تشًتي أن ميكن ال الدوالرات من ادلاليني فإن اذلند من زلتلة كشمري دامت ماو  أرضنا، ىي إيسالمية،
 اذلند لد  يكن مل لو حىت كشمري، يف أىلنا وبني بيننا اإليسالمية لرابطةا تقطع أن ميكن وال ،شهدائنا عن تعوضنا



 بتحرير وجيشهم شبنغالد يف سلمنيادل تلزم الشرعية ألحكاما إن. شبنغالد ذباه عدوانية ويسيايسات شريرة نوايا أي
 .لإليسالم للدودا العدو ىذا مع - منها عسكريةال عن ناىيك - اىداتادلع توقيع وليس اذلندي، العدو من كشمري

 ناحية ومن ،بو تقيدال ادلسلمني على جيبو  ،اذلند مع الدفاعية عاىداتادل ىذه يف الشرعي احلكم ىو ىذا كان
  مصاحلنا ضد وىي والعباد، البالد على كبريًا خطرًا سبثل عاىداتادل ىذه فإن أيًضا عملية

 لهيمنةل وسذلندا نيكوادلشر  األمريكيني نيالصليبي بني االيسًتاتيجية الشراكة إطار ربت الصفقة ىذه تندرج -ٔ
 ادلتطورة العسكرية التكنولوجيا نقل طريق عن يةذلندا العسكرية لقدرةل أمريكا زيتعز  ذلك ضمن ومن ،ادلنطقة على
 فيما الصني الحتواء ؛ادلنطقة ىذه يف شرطيها تكون أن اذلند من ادلتحدة الواليات تريد حيث ،العسكرية قدراهتا وبناء

 تسمى مافي النبوة منهاج على الثانية ةالراشد اخلالفة دولة قيام دون احليلولةو  "اآليسيوية اور ايسًتاتيجيةبـ" ىسمي
 اذلند بقيادة ادلنطقة دول من ائتالف إنشاء على كيونرياألم عملي بايسباأل ذلذه. "اإلرىاب مكافحة يسًتاتيجيةبـ"ا

 ."التطرف"و "اإلرىاب" مكافحة يستار ربت اإليسالم على احلرب ومواصلة الصني قوة دلوازنة
 .كبري ايسًتاتيجي خطأ اذلند من الرديئة العسكرية ادلعدات على االعتماد إن  -ٕ
 ايسًتاتيجياتنا عن حسايسة معلومات على اذلند ربصل يسوف ،جيشنا مع ادلشًتك التدريب خالل من  -ٖ

 .جيشنا على العليا اليد وازباذ نااربت ايسًتاتيجية ميزة تعطيها أن شأهنا من اليت اجليش قدراتو  العسكرية
 وىذه ،سلتلفة خبيثة ويسائل خالل من جيشنا يف اإليسالمي احلس إضعاف ىلإ يسعون ويسادهتا حسينة  -ٗ

 ادلسلحة القوات جنود ربط احلدودية ادلناطق بعض يف شهدنا ادلاضي العام فيف. اكثريً  ذلك سهلت يسوف عاىدةادل
 حبمايتهم! أخر  ناحية من تعهدوا الذينو  "ادلقدس" اذلندوس يسوار   البنغاليني اجلنود معصم يف نديةاذل

 ،للبالد( العسكرية للمعدات الرئيسي )ادلورد الصني عن شبنغالد ابتعاد إىل ؤديت يسوف ادلعاىدات ىذه  -٘
 .حدودية جوانب ثالثة من تعادينا اليت اذلند على دائم بشكل تعتمد شبنغالد جعلتف

 المسلمون! أيها
 لسيايساتنا اأيسايسً  اإليسالمية العقيدة وجعل غري، ال الشرعية كامألحا حبسب اذلند مع عالقاتنا مجيع تنظيم جيب

 اإليسالم إن. البنغالية القومية أو البنغالية النعرات توليس ويتنا،ذل ددا وحده اإليسالم جعلو  ،اعيةوالدف اخلارجية
 وحيدةال الطريقة ىي وىذه ،إيسالمية اأرضً  كانت فقد ،اإليسالمي كماحل ظل ربت أخر  مرة اذلند عادةإ علينا يفرض

 وربرير اذلند هرلق باإليسالم يتقيدوا أن العسكرية قوتنا يف واجلنود الضباط على بجي .اذلندي للعدوان هناية ضعت اليت
 ويسيلة بكل ىازيز تعو  احلربية السيايسة أيساس على صناعاتنا قامت   أن جيب. اجلهاد خالل من اذلند قمع من كشمري
   ا ريسول قال. النبوة منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة قيادة ربت ا بإذن اقريبً  يسيتحقق وىذا شلكنة،

 َعَلْيِهَما َيمَ َمرْ  اْبنِ  ِعيَسى َمعَ  َتُكونُ  َوِعَصابَة   ،اْلِهْندَ  تَ ْغُزو ِعَصابَة   :النَّارِ  ِمنْ  اللَّهُ  َرزَُهَماَأحْ  أُمَِّتي ِمنْ  ِعَصابَ َتانِ »
 ،العسكرية قوتنا يف إليسالمل أثر كل على ضاءبالق منهجي بشكل تقوم لهندل التابعة حسينة حكومة لكن .«السَّاَلم

 اذليمنة تكونو  أضعف جيشنا جلعل ةادلشين ةالعسكري ادلعاىدة ىذه أيتت الشريرة، الثقافية ادلؤامرة مع جنب إىل اجنبً و 
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 متبكامكو  متكعائال يف عليها نكرواأو  الغادرة، لخططاتادل ىذه ضد متكاصو أ وارفعاو  ،متنيصا تبقوا الف. لهندل وعلي
 ىذه تنفيذ عن لو العد لىع النظام إلجبار... والسيايسية الفكرية والساحات العامة تجمعاتوال قايسو األ يفو 

 ال أن جيب لذلك ،يةيسيايس مكايسب ربقيق جلأ من فقط ىي البنغايل الشعب حزب معارضة أنب واذكر ت. ادلعاىدة
 عملوال ئونكمش لرعاية اإليسالم على فقط عتماداال جيب بل ،عوامي رابطة حزب من ادلالذ ىاباعتبار  اإليه تنظروا
 .الشريرة األجنبية القو  براثن من التحررو  مكحال من لتغيريل النبوة منهاج على الثانية ةالراشد اخلالفة قامةإل اجلاد

 !الجيش يف مخلصونال الضابط أيها
 ْرو زِي زلمد ا عبد أبو أخرج

 َعَلى اْلُمْسِلِمينَ  ِمنَ  رَُجل   ل  كُ »   اللَّوِ  ر يس ول   ق ال   ق ال   م ْرث ٍد، ْبنِ  ي زِيد   ع نْ  ادل
ْساَلِم، ثُ َغرِ  ِمنْ  ثَ ْغَرة   ْساَلمُ  يُ ْؤَتى اَل  اللَّهَ  اللَّهَ  اإْلِ  قامةإل اإليسالم أجل نم قوتكم توظيف إىلف ...«ِقَبِلكَ  ِمنْ  اإْلِ

 أعداء زلاربة ىو عملكمف ؛عليكم يسبيل اذل كوني أنب ةكوادلشر  علمانيةال للدول السماح وعدم اإليسالمي احلكم
 أن ال مجع،أ للعامل اإليسالم عدل نشرو  وادلسلمني اإليسالم حلماية وىزميتهم (اذلندو  ،ريطانياوب ،أمريكا) اإليسالم
 الدميقراطي النظام ىذا خالل من عليكم باذليمنة اذل السماح عن ناىيك ،شراكاإلو  رالكف دولل أصدقاء واتصبح

 .﴾لِْلُمْجرِِمينَ  َظِهيراا َأُكونَ  فَ َلنْ ﴿  قائلني النظام ىذا وجو يف فاصرخوا ،العلماين
 بن زلمد) جدادكمأ انك كما وكونوا موقفكم، يف التفكري يدواعأ ؟واذلوان للذل ركمذب حسينة أن ترون أال

 يسنة مخسمائة من ألكثر وىاوحكم القارة شبو يف ادلضطهدين والعباد البالد واحرر  نالذي (خاجلي وخبتيار ،قايسمال
 شابو ما أو عامة جامعة يف أيستاذ أو حكومي سكرتريك ،الدولة يف موظف أي مثل موقفكم نّ يكون وال ،باإليسالم

 ،يسالماإل حكم وإقامة بالنظام إلطاحةا خالل من ،قياحلقي التغيري تحقيقل مكييدأ بني اليت القوة وظفوا بل ،ذلك
 اليت النبوة منهاج على الثانية اشدةر ال اخلالفة قامةإ أجل منزب التحرير حل النصرة طواأعو  ،حسينة الطاغية اخلعواف

 .«ُيوفِ الس   ِظاَللِ  َتْحتَ  الَجنَّةَ  َأنَّ  َواْعَلُموا»   ا ريسول قول وتذكروا ،اذلند قهر حنو متقودك يسوف
 

 حزب التحرير        ىجري 1ٖٗٔ عام من رجب من عشر التايسع
 شبنغالد والية       م2ٕٔٓ عام من بريلأنيسان/ من عشر السادس


