
 الرحيم الرمحن ا بسم
 الناس قمع في العلماني النظام سياسة ىي والتعذيب االحتياطي والحبس القسري واالختفاء القضاء نطاق خارج القتل

 الناس وأمن سالمة سُتحفظ الخالفة نظام وبإقامة القمعي بالنظام باإلطاحة فقط
 يف ادلارقة الشرطة أفراد وبعض حسينة حكومة من مسؤوؿ ابطض أيدي على خاف( راشد زلمد )سينها ادلتقاعد الرائد قتل أدى

 مرة الواجهة إىل القضاء نطاؽ خارج اإلعداـ عمليات حوؿ اجملدي غري النقاش إعادة إىل حزيراف/يونيو 13 يف بازار( )كوكس منطقة
 وكأهنا الشرطة قوة تشكيل عادةإل احلاجة عن الصحف وأعمدة احلوارية البامج يف رأيهم عن متغطرسوف مثقفوف عّب  وقد. أخرى

 الذي احلاكم العلماين النظاـ أي ادلشكلة، ألصل اجلذري السبب عناً بعيد الناس انتباه يصرفوف الطرح هبذا فهم. ذاهتا حد يف ادلشكلة
 رلرد وىذه اطي،احتي وتعذيب وقتل، اختطاؼ، وعمليات القضاء، نطاؽ خارج قتل بعمليات قاـ وقد سيادية، بسلطة النظاـ فيو يتمتع

 وذبرمي ربرمي فإف الناس، لقمع حسينة حلكومة السيادية السلطة زلاسبة وبدوف. الناس لقمع منظّم بشكل الدولة تستخدمها أدوات
. حقيقية قيمة بال سيكوف حسينة حلكومة التابعة القانونية لألجهزة اإلرىابية األنشطة من وغريىا القضاء نطاؽ خارج القتل عمليات

 يف فقط، الشرطة على اللـو إلقاء خالؿ من بأنفسهم خيتارونو الذي للجهل أنفسهم الرأي قادة سّلم إذا العبث ىذا حيدث أف وديكن
 .حسينة حكومة قبل من للًتىيب خضعوا إذا أو اإلجرامي، العلماين حسينة نظاـ حلماية منهم زلاولة

 بسلطة النظاـ يتمتع العلماين، النظاـ ىذا ظل ويف ادلسلمني، على لقوةباالكافر ادلستعمر  وضر ف قد احلايل العلماين النظاـ إفّ 
 ويضطهدوف ن،يادلستعمر  وأسيادىم الرأمساليني من أشياعهم ومصاحل أنفسهم مصاحل يؤّمنوف إهنم. مساءلة أي خارجًا دائم وىو سيادية
 بعض بتقدمي اإلطالؽ على النظاـ يهتم ال األمور، تسوء وعندما. لناسل احتجاج أي لقمع الوحشية ادلمارسات إىل ويلجأوف الناس
 خبادمو للتضحية النظاـ ىذا اضطر فقد "سينها" ادلتقاعد للرائد ادلتوقع غري احلادث بسبب وفقط. فداء ككبش الفاسدين الشرطة أفراد

 اليت لػ"شجاعتو'' 1039 عاـ يف شدبنغال شرطة وساـ للشرطة، وساـ أعلى على حصل كاف الذي داس( كومار )براديب ادلخلص
 التضحية ليس ولكن ادلناسب، الوقت يف منيةألا األجهزة بأفراد التضحية ديكن نوإف لذلك،! النار" إلطالؽ "تبادؿ خالؿ أبداىا

 اجليش قائد هبا تقّدـ اليت السرعة مدى رأينا لذلك. ادلارقة العميلة األنظمة ذلذه احلياة شرياف يشّكل الذي ادلؤسسي" "باإلرىاب
 "حادثة بأهنا ىذه القتل جردية وصف خالؿ من األزمة دلعاجلة ش،بنغالد يف الغرب من ادلدعومة العلمانية الدديقراطية معقل البنغايل،
 اجليش قادة ويوفر. القضاء نطاؽ خارج ادلمنهجة اإلعداـ لعمليات متوقعة خسارة كاف "سينها" ادلتقاعد الرائد أف لو كما معزولة"،

 دبقتل مبالني غري خجل بال ويظلوف االنتخابات، وقت خالؿ العميل حسينة نظاـ حلماية بالكامل توظيفهم مت ذينال واجلنراالت
 .بالدنا يف واذلنود األمريكاف عليو هيمنذي يال النظاـ حلماية "بيلخانا" يف الدولة برعاية ادلخلصني ضباطهم
 تكراراً  نسمع منية،ألا األجهزة أيدي على الدولة هبا تقـو ينقانو  غري وقتل عنف حادثة كل بعد !بنغالدش في الناس أيها
 يفًا أبد يًتددوف ال العلمانيوف حكامنا الواقع، يف لكن. التعبري" "حلرية األساسية للحقوؽ الدستوري الضماف حوؿ الفارغ للخطاب
. احلساب يـو من وال ا من خيافوف ال وىم ال كيف واالضطهاد، التخويف ساليبأ خالؿ من نظامهم، محاية أجل من بكم التضحية

. الناس لعذاب وأ للعقاب ليس ىو للعباد، ورمحة البشرية دلشاكل شامالً  اً نظام احلكيم ا لنا رسلوأ الذي اخلالفة، نظاـ ظل يف بينما
 وستضمن. وأعراضهم تهمكرام على وتعتدي الناس حرمات تنتهك بوليسية دولة ا، بإذف قريبا القائمة اخلالفة، تكوف لن لذلك

حزب  تبناه الذي اخلالفة" دستور "مشروع من الصلة ذات ادلواد تطبيق خالؿ من من حيمل التابعية كل وأمن سالمة القادمة اخلالفة
 .والسنة القرآف من مستنبطا التحرير

 يجوز وال محكمة، بحكم إال أحد يعاقب وال الذمة، براءة األصل) أف على الدستور مقدمة من 31 رقم ادلادة تنص :أوالً 
 احلبس غطاء ربت الناس إيذاء أو لتعذيب رلاؿ ىناؾ يكوف لن فإنو لذلك يعاقب(، ذلك يفعل من وكل مطلقاً، أحد تعذيب

 .القضاء نطاؽ خارج القتل أو النار إطالؽ تبادؿ أو القسري االختفاء عن ناىيك االحتياطي،
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 يف الشرطة جهاز فيها دبا الداخلي، األمن قوى مجيع فإف احلالية، اإلسالمية البالد يف رةاجلائ الشرطة حاؿ عليو دلا خالفاً  :ثانياً 
 األمن دائرة تتولى) 00 رقم ادلادة يف ورد وقد ضرر، أو أذى أي من رعاياىا وأعراض أمن حلماية موجودة ستكوف اخلالفة، دولة

 تلجأ وال الشرطة، بواسطة البالد في األمن وتحفظ الداخلي، األمن يهدد ما كل ومنع باألمن، مساس لو ما كل إدارة الداخلي
 تسمى الواليات في فروع الدائرة ولهذه. الداخلي( األمن )مدير يسمى الدائرة ىذه ورئيس. الخليفة من بأمر إال الجيش إلى

 إدارة سًتاقب الناس، أمنو  محاية ضماف إطار يفو  الوالية( في الشرطة( )صاحب اإلدارة رئيس ويسمى الداخلي، األمن إدارات
 يهدد ما أبرز) أفّ  على 01 ادلادة نصت وقد الداخلي، لألمن هتديد أي إىل تؤدي قد اليت اإلجراءات اخلالفة دولة يف الداخلي األمن
 على يالتعدّ  الناس، أموال على االعتداء والحرابة، البغي الردة،: ىو معالجتو الداخلي األمن دائرة تتولى الذي الداخلي األمن
 الناس لقمع األمن قوات استخداـ فإف لذلك المحاربين( للكفار يتجسسون الذين الرِّيب أىل مع التعامل وأعراضهم، الناس أنفس
 .اخلالفة ظل يفاً قطعي ممنوع السياسي القمع ومنو

 رعاية يف متهاونوف أهنم أو باطل على احلكاـ أف ظنوا إذا احلكاـ وزلاسبة الرأي إبداء يف احلق اخلالفة دولة يف للناس اً:ثالث
 ولغـير. عليهم كفاية وفرض حقوقهم من حق المسلمين قبل من الحكام محاسبة) أف على 10 ادلادة نّصت وقد شؤوهنم،

 مث، ومن. عليهم( اإلسالم أحكام تطبيق إساءة أو لهم، الحاكم ظلم من الشكوى إظـهـار في الحق الرعية أفـراد من المسلمين
، القائمة ادلستبدة الدوؿ عكس على اخلالفة، دولة يف أمنيا هتديدا تعتب ال احلكاـ بةزلاس فإف  إىل ادلستبدوف احلكاـ ىيسع حيث اليـو

 .احلق كلمة يقوؿ من سحق خالؿ من وأسيادىم أنفسهم محاية
 للمادةًا ووفق ادلستقلة، ظام"ادل "زلكمة ىناؾ سيكوف نوإف الداخلي، لألمن احلكيمة اإلدارة عن النظر وبغض ذلك، على وعالوة

 أي تصيب قد اليت ادلظام مجيع لرفع السلطة ادلظام كمة فإف للخالفة، حزب التحرير وضعو الذي الدستور مشروع من 70 رقم
 ذلك على 90 ادلادة نّصت وقد االجتماعي، وضعو أو دينو أو لونو أو مكانتو عن النظر بغض الدولة، سلطة ربت يعيش شخص

 وذلك الخليفة، عزل حق لها كما الدولة، في موظف أو حاكم أي عزل حق المظالم لمحكمة) أفّ  على نصت حيث ضوح،بو 
 .العزل( ىذا المظلمة إزالة اقتضت إذا

 الشايف الدواء ىي واليت النبوة، منهاج على ادلوعودة اخلالفة إلقامة جهودكم مضاعفة إىل يدعوكم حزب التحرير إف :الناس أيها
 ادلستعمر للكافر عميالً  اً نظام كذلك تكوف ولن النخب، لبعض الشخصية ادلصاحل لتحقيق تكوف لن اخلالفة أف ودبا لكم، حيدالو 

 اليت الطمأنينة وجللب وأمنكم، سالمتكم يضمن الذي الشرعي احلكم حبسب ستكوف والناس الدولة بني العالقة فإف احلاؿ، بطبيعة
 .ـ3911 عاـ اخلالفة سقوط منذ فقدمتوىا

 واحلكاـ اخلونة قادتكم عن أيديكم وترفعوف العميق سباتكم من تستيقظوف مىت !شبنغالد جيش في المخلصون الضباط أيها
 واآلف )بلخانة(، يف الشجعاف إخوتكم بدماء يديهمأ تلطخت! إخوتكم؟ بدماء القبيحة ووجوىهم أيديهم تلطخت الذين الرويبضات

 الثانية الراشدة اخلالفة إلقامة هبا وجل عز ا أكرمكم اليت ادلادية قوتكم فاستخدموا. الشرير لعلماينا النظاـ ىذا ضحية آخر أخ وقع
 تقعوا أفاً بعيد فليس وسالمتكم، البالد ىذه أمن يهدد الذي اخلطر على والقضاء احلايل بالنظاـ اإلطاحة خالؿ من النبوة منهاج على
 .بإخالص احلماية لو توفروف الذي النظاـ اذلذ فريسةاً أيض أسركم أفراد أو أنتم
 ﴾ُتْحَشُرونَ  ِإلَْيوِ  َوأَنَّوُ  َوقـَْلِبوِ  اْلَمْرءِ  بـَْينَ  َيُحولُ  اللَّوَ  َأنَّ  َواْعَلُموا يُْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّوِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُـَّها يَا﴿
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