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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 أمريكا / رسالة مفتوحة من حزب التحرير

 بنغالدش الطاغية في للحكومة

 )مترجم(

 ،حزب التحرير/أمريكا يحذر الطاغية حسينة من عواقب تعذيب أخواتناإن لحكومة الطاغية في بنغالديش، إلى ا

 .ويطالب باإلفراج الفوري عنهن

آب/أغسطس  30عضوتين من أعضاء حزب التحرير وذلك في يوم األحد وتارا، في دكا، باعتقال أقامت شرطة 

للمشاركة في مؤتمر  ماهي دعوة معارفه انتالملتزم انتاألخاتان جريمة الوحيدة التي قامت بها ه. وكانت ال2015

عنوان والذي جاء تحت  2015أيلول/سبتمبر  4إسالمي لحزب التحرير على شبكة اإلنترنت والذي عقد في يوم الجمعة 

فبعد أن فشلت في مواجهة شباب حزب التحرير،  "الخالفة القادمة ... التغيير الحتمي في سياسة بنغالدش واقتصادها".

 هماوبعد أن تم اعتقال لجأت الطاغية حسينة إلى مثل هذه األفعال اليائسة والجبانة ضد النساء المسلمات المخلصات.

للضرب المبرح. وقد كان التعذيب نفسه شديدًا لدرجة أن الدماء أخذت  حيث تعرضت إحدى األخوات ،للتعذيب تاتعرض

 تنزف من أنحاء مختلفة من جسد األخت وقد فقدت الوعي جراء ذلك.

 تاناك ماسوى أنه ماوتعذيبه ماه األمة الكريمة حتى يتم اعتقالههذمن بنات  انتاألخ اتانما هو التهديد الذي قامت به ه

! وإن هللا على منهاج النبوة س للعمل وفق أمر هللا عز وّجل من أجل العمل إلقامة الخالفةن من أجل كسب الناعمالت

َسن   َوَمن  ﴿سبحانه وتعالى يثني على المسلمين الذين يحملون دعوة اإلسالم إلى الناس، يقول تعالى:  لا  أَح  مَّن قَو   إِّلَى دََعا م ِّ

 ِّ لَ  اّللَّ نَ  إِّنَّنِّي َوقَالَ  َصالِّحاا  َوَعمِّ ينَ  مِّ لِّمِّ س   [33]فصلت:  ﴾ال م 

لمؤمنين، فنحن نتذكر عندما قامت قريش على اب ضد أخواتنا ليست شيئًا جديدًا إن هذه الجرائم الشنيعة التي تُرتك

بتعذيب أول شهيدة في اإلسالم، سمية )رضي هللا عنها(، حتى الموت. وهي امرأة قد ثبتت على قول الحق! إن التضحيات 

ية يتردد صداها في جميع أنحاء العالم في هذا الوقت بالذات، في الوقت الذي تتعرض فيه بناتنا وأخواتنا التي قامت بها سم

 .ملسو هيلع هللا ىلصهلل سبحانه وتعالى ورسوله  نللتعذيب والقتل ال لشيء إال لحبهوأمهاتنا 

ر أهل القوة أن أخواتكم يتعرضن للتعذيب بسبب التزامهن بأوامر هللا سبحانه وتعالى، وأنهن يتعرضن نذكّ  إننا

للتعذيب نيابة عن دلهي والغرب. أين كرامتكم؟ وإن دعمكم للطاغية حسينة في "حربها المفتوحة ضد اإلسالم" لن يجلب 

واآلخرة. ونحن نحثكم للوقوف بكل شجاعة للقيام  لكم شيئًا سوى غضب هللا سبحانه وتعالى، وعذاب أليم في الدنيا

تنا وندعو هللا أن يفرغ على أخوا بواجبكم، فيجب عليكم تخليص أخواتكم من التعذيب الوحشي وتحريرهن من السجون.

فع هن برحمة من عنده وأن يعاقب الظالمين. ونسأل هللا أن يرهن ابتالءهن وأن يعم  نالصبر والسكينة، وأن يفرج ع

تهن في الدنيا واآلخرة على صبرهن وتضحياتهن. ونسأل هللا أن يخلص بالدنا من الظلم، وأن يمن علينا بإقامة دولة اجدر

يد  ﴿. يقول هللا سبحانه وتعالى: وةاج النبالخالفة الراشدة على منه نَّ  أَن َون رِّ ينَ  َعلَى نَّم  ف وا الَّذِّ عِّ ت ض  ضِّ  فِّي اس  َر  عَلَه م   اْل   َونَج 

ةا  عَلَه م   أَئِّمَّ ثِّينَ  َونَج   [5القصص: ] ﴾ال َوارِّ
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