بسم هللا الرمحن الرحيم

أيها املسلمون! خذوا على أيدي احلكومة اليت تضطهد الذين يدعون للحكم مبا انزل هللا
اخلالفة على منهاج النبوة
يعمل حزب التحرير الستئناف احلياة اإلسالمية من خالل حترير البلدان اإلسالمية ،مبا يف ذلك بنغالدش ،من
براثن املستعمرين الكافرين وإقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة .ومن جانب آخر ،حياول الكفار
املستعمرون منع عودة اخلالفة من خالل عمالئهم ،حكام املسلمني العلمانيني ،وحكومة حسينة هي واحدة من
هؤالء احلكام الرويبضات الذين حياولون بشكل منهجي قمع شباب حزب التحرير الذين يقودون حركة إقامة اخلالفة
يف هذا البلد الطيب .وعلى الرغم من كونه حزبا سياسي ا وعقدايا ،ال يتبىن العنف ،إال أنه يتم اعتقال وحماكمة شباب
حزب التحرير مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب سيئ السمعة ،واحتجازهم يف زانزين سرية دون تقدميهم للمحاكمة يف
الوقت احملدد "قانونيا" ،ورفض اإلفراج عنهم بكفالة مرارا وتكرارا واالستمرار يف ظلمهم .وممارسة السجن وترهيب
أفراد األسرة ،واحملاولة اليائسة النتزاع "تصرحيات طائفية" مبوجب املادة  164من خالل اخلداع ،والتعذيب اجلسدي
والنفسي ،هي جمرد أمثلة قليلة على القمع املنهجي الذي متارسه هذه احلكومة .وسيا على تقليد وكالة املخابرات
املركزية األمريكية ،تبنّت هذه احلكومة االستبدادية أساليب استخدام أسلوب الصدمات الكهربئية يف احلبس
االحتياطي واستخدام أساليب التعذيب الشريرة ،مثل اإليهام بلغرق.
أيها املسلمون! ضمن سياسة قمع الدعوة لإلسالم ،فإن حكومة حسينة تسي على خطا أيب هلب الذي مل

ي ّدخر وسعا يف عرقلة إقامة النيب حممد ﷺ دولة اإلسالم ،ما جعله مستحقا ألن يهلكه هللا القوي العزيز﴿ :تَبَّت يَ َدا
ب﴾.
أَِب ََلَب َوتَ َّ
أيها املسلمون! أنتم تعلمون أن حزب التحرير حزب سياسي مبدؤه اإلسالم ،وطريقته هي من الكتاب والسنة،
ول َِّ
﴿لََقد َكا َن لَ ُكم ِف ر ُس ِ
اّللَ َواليَ وَم اْل ِخ َر َوذَ َك َر َّ
سنَة لِ َمن َكا َن يَر ُجو َّ
اّللَ َكثِيا﴾ .ويعمل حزب
َ
اّلل أُس َوة َح َ

التحرير على إجياد وعي مجاهيي ورأي عام للخالفة من خالل أنشطته الفكرية والسياسية مثل النشرات وامللصقات
واملسيات واالجتماعات والتجمعات والندوات واملؤمترات واالتصال اجلماهيي يف وسائل التواصل (االجتماعي) وما
إىل ذلك .وال يؤمن حزب التحرير بتغيي السلطة من خالل العنف السياسي أو الكفاح املسلح ،بل يدعو ضباط
اجليش املخلصني إىل اإلطاحة بلنظام احلاكم وإعطاء النصرة للحزب إلقامة اخلالفة.
وكما تعلمون ،فإن حزب التحرير كان يفضح للناس األيديولوجية العلمانية وقمع النظام الرأمسايل هلم ،وفضح
التدخل السافر للمستعمرين األمريكيني والربيطانيني وحلفائهم اإلقليميني يف سياسة واقتصاد البالد ،إىل جانب فضح
الدولة وخططها الشريرة ومؤامراهتا ضد سيادة البالد وقوهتا العسكرية ،واإلنكار على فساد وسوء حكم احلكام
العلمانيني .ولعلكم تتذكرون أن حزب التحرير أنكر على النظام خمتلف االتفاقات العسكرية ،وكذلك على معاهدات
منح العبور إىل اهلند ،وكشف أيضا املؤامرة اهلندية إلضعاف اجليش يف مذحبة حرس احلدود "بيلخاان" .وأنكر على

العديد من التدريبات العسكرية املشرتكة مع الوالايت املتحدة ،مبا يف ذلك تدريبات "القرش النمر" واتفاقيات مثل
 TICFAو ،ACSAواليت مت إبرامها إلثبات هيمنتها على مواردان االسرتاتيجية ومنها السيطرة على اجليش .وقد
أوضح حزب التحرير كيف سيقيم نظام اخلالفة بوصفها دولة قائمة على الذات وقيامها ضد النظام الرأمسايل القمعي
الذي فرضه املستعمرون الكفار .وأورد بلتفصيل كيف يضمن اإلسالم احلاجات األساسية جلميع رعااي الدولة ،بغض
النظر عن الدين أو العرق ،وكيف يضمن التوزيع العادل للثروة بني الناس ،دون أن ترتكز يف أيدي قلة من اجلشعني.
ومن خالل العديد من املؤمترات عرب اإلنرتنت ،ق ّدم حزب التحرير للناس مشروع دستور دولة اخلالفة ،واهليكل
اإلداري لدولة اخلالفة ،وكذلك السياسات املتعلقة بالقتصاد والعالقة بني الرجل واملرأة (النظام االجتماعي) والسياسة
اخلارجية .وقد أدى هذا إىل إجياد أتييد واسع النطاق للخالفة يف مجيع مناحي احلياة.
أيها املسلمون! ملاذا تعترب املطالبة حبكم اإلسالم يف بالد املسلمني جرمية؟! بينما يقول هللا سبحانه وتعاىل:
﴿إِ ِن احلكم إَِّّل َِِّ
ّلل﴾؟! وملاذا تعترب األنشطة السياسية والفكرية السلمية إلقامة اخلالفة مساوية ألعمال التطرف
ُ ُ
والتشدد؟! والواقع أن من مبادئ الكفار املستعمرين منع هنضة اإلسالم حبجة اإلرهاب أو التشدد الذي هو نتاج
طبيعي لظلم النظام العميل .وتدعي حكومة حسينة أن دولة الشرك والكفر "اهلند" تق ّدم هلا الدعم من أجل جناحها
يف "احلرب على اإلرهاب" واليت هي يف احلقيقة "حرب على اإلسالم".
فيا أيها املسلمون ،ندعوكم لرفع الصوت ضد هذه احلرب املستمرة على ديننا ،واالخنراط يف أعمال إقامة
اخلالفة ،واالحتجاج على اضطهاد احلكومة من يدعون إىل إقامة اخلالفة.
أيها الصحفيون املخلصون! نستغرب أن بعض وسائل اإلعالم تندد حبزب التحرير بعتباره مجاعة متشددة أو
متطرفة ،واإلشارة إىل إصدارات حزب التحرير ومنشوراته عن الدستور واهليكل اإلداري للخالفة واالقتصاد والسياسة
اخلارجية لدولة اخلالفة بعتبارها "تطرف ا"! أال جتعل هذه االفرتاءات والدعاية من صحافتكم "املوضوعية" موضع شك
وريبة؟! مبا أن حزب التحرير راسخ يف اجملتمع بوصفه حزبا سياسيا ومعروفا جلميع فئات الناس ،أال تلطخ هذه
ت َِّ
ِ
ي﴾ .كما أنه
االفرتاءات والدعاية مصداقيتكم ومسعتكم؟! وتذكروا أبن هللا قد لعن الكاذبني ﴿لَعنَ َ
اّلل َعلَى ال َكاذبِ َ
َّ ِ
آمنُوا إِن
ين َ
من واجبكم التحقق من املعلومات اليت تقدمها هذه احلكومة القمعية عن حزب التحرير ﴿ َي أَيُّ َها الذ َ
ِِ
جاء ُكم فَ ِ
اسق بِنَ بإ فَ تَ ب يَّ نُوا أَن تُ ِ
ي﴾ ،إن نداءان لكم هو أن تردوا
صيبُوا قَ وما ِِبَ َهالَة فَ تُصبِ ُحوا َعلَى َما فَ َعلتُم ََندم َ
َ َ
ََ
اإلشاعات الكاذبة عن حزب التحرير ونشر احلقيقة والعدالة.
أيها القضاة! تذكروا أن هللا سبحانه وتعاىل هو القاضي على مجيع القضاة ،وسيكون عليكم يوم القيامة الوقوف
أمام العزيز اجلبار إلصدار حكمه عليكم .لقد أوجب هللا تعاىل عليكم عدم القضاء أبي قانون آخر غي الذي أرسله
ي الن ِ
َّاس أَن ََت ُك ُموا ِِبل َعد ِل﴾ ومن
سبحانه وتعاىل لكم ،وجيب عليكم إقامة العدل يف القضاء ﴿ َوإِذَا َح َكمتُم بَ َ
الواضح لكم متاما أن ما يسمى بقانون مكافحة اإلرهاب الذي سنته احلكومة العميلة يف احلرب ضد اإلسالم قد
صدر بتوجيه من الوالايت املتحدة وحلفائها لقمع اإلسالم واملسلمني ،وهذا القانون ال عالقة له بلعدالة .وليس من
العدل حماكمة شباب حزب التحرير هبذا القانون سيئ السمعة .وعالوة على ذلك ،من الظلم الكبي تسليمهم لقوات

"األمن" لتعذيبهم بشىت السبل ،ومن خالل منحها صالحية تكرار حبسهم احتياطي ا ،أو إبقائهم يف السجن لشهور
ضاةُ ثََالثَة و ِ
احد ِف اْلن َِّة واث نَ ِ
ان ِف
َّيب ﷺ قال« :ال ُق َ
َ َ
َ
من خالل رفض اإلفراج عنهم بكفالة مرارا وتكرارا .عن الن ّ
ف احلَ َّق فَ َج َار ِف احلُك ِم فَ ُه َو ِف النَّا ِر َوَر ُجل
ضى بِ ِه َوَر ُجل َع َر َ
النَّا ِر فَأ ََّما الَّ ِذي ِف اْلَن َِّة فَ َر ُجل َع َر َ
ف احلَ َّق فَ َق َ
ضى لِلن ِ
َّاس َعلَى َجهل فَ ُه َو ِف النَّا ِر» رواه أبو داود .لذلك جيب عليكم اختاذ أحكام القضاء الشرعية الصحيحة،
قَ َ
واتقوا هللا يف أحكامكم ،وأنصفوا من حيملون دعوة اإلسالم والناشطني السياسيني من العاملني إلقامة اخلالفة،
وأطلقوا سراحهم متجاهلني أوامر احلكومة إببقائهم يف السجن ظلما.

اعةَ لِمخلُوق ِف مع ِ
صيَ ِة اخلَالِ ِق» رواه أمحد ،فإن
َ
ي أعضاء هيئة تطبيق القانون! قال رسول هللا ﷺَّ « :ل طَ َ َ
اإلسالم قد أوجب عليكم عصيان أمر احلكومة اليت أتمركم مبالحقة النشطاء السياسيني من العاملني لنهضة اإلسالم
واعتقاهلم وخطفهم واحتجازهم وتعذيبهم .ونعلم أن كثيا منكم يزعم أنه جمربر على طاعة أوامر احلكومة بسبب
وظيفته ،ولكن هذا العذر ال قيمة له عند هللا سبحانه وتعاىل ،ألن إطاعة أوامر احلكومة اجلائرة حرام ،ونذكركم أبن
َّ ِ
ي والمؤِمنَ ِ
ِِ
ات ُثَّ َل يَتُوبُوا
ين فَ تَ نُوا ال ُمؤمن َ َ ُ
هللا سبحانه وتعاىل سيحاسبكم على أفعالكم؛ قال هللا تعاىل﴿ :إِ َّن الذ َ
ِ ِ
ع ُمسلِما» رواه أمحد،
اب احلَ ِر ِيق﴾ ،وقال رسول هللا ﷺَّ « :ل ََِي ُّل ل ُمسلم أَن يُ َر ِو َ
َّم َوََلُم َع َذ ُ
فَ لَ ُهم َع َذ ُ
اب َج َهن َ
نذكركم كذلك أبنكم إن مل تكفوا عن جرائمكم هذه فلن تكونوا من اخلاسرين يوم اآلخرة فحسب ،بل إنكم
ستواجهون أيض ا خسارة فادحة يف احلياة الدنيا بعد عودة اخلالفة قريبا إبذن هللا ،وسيق ّدم اجلناة منكم إىل العدالة على
مجيع اجلرائم اليت ارتكبتم حبق أبناء اإلسالم واألمة املخلصني.
أيها الضباط املخلصون ف اْليش! قال النيب ﷺَ « :من َرأَى ِمن ُكم ُمن َكرا فَ ليُ غَِيهُ بِيَ ِدهِ فَِإن َل يَستَ ِطع
ِِ
اْلميَ ِ
ف ِ
ان» رواه مسلم ،ويف هذا احلديث أنتم تقعون يف اجملموعة األوىل،
ك أَض َع ُ
سانِِه فَِإن َل يَستَ ِطع فَبِ َقلبِ ِه َوذَلِ َ
فَبل َ
ألن بني أيديكم القوة العسكرية اليت تستطيعون من خالهلا إزالة أي منكر وظلم .لذلك من واجبكم أن تبادروا
إبخالص إلزالة قمع احلكومة ضد محلة الدعوة للخالفة .ووجهوا زمالءكم يف اإلدارة امليدانية بلكف عن اضطهاد من
يدعون إىل اخلالفة .وأخيا ،فإنه من أجل اإلسالم واملسلمني ،أطيحوا هبذه احلكومة املستبدة من السلطة وسلموا
السلطة حلزب التحرير من خالل إعطائكم النصرة له إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة.
اّلل وُكونُوا مع َّ ِ ِ
َّ ِ
ي﴾
الصادق َ
ََ
ين َ
َ
﴿ي أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا اتَّ ُقوا ََّ َ
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