بسم هللا الرزتن الرحيم

أيها املسلمون! قِفوا ِّ
منيعا أمام دول الشرك وضد عمالء النظام الذين يعلنون احلرب ضد اإلسالم
سدا ً
أيها املسلمون يف األجهزة األمنية والقضائية! توقفوا عن لعب دور جنود الكفار ونظامهم العميل يف ىذه
احلرب ضد دينكم
حرب مفتوحة ضد اإلسالم بسم
منذ أكثر من عقد من الزمان ،وحتت ذريعة أحداث  ،6/11أعلنت دولة أمريكا الصليبية وحلفاؤىا ً

حرب عادلية ،أصبحت اليوم ال تستثين أي بلد يف العامل اإلسالمي ،وقد جند الغرب الكافر
"احلرب على اإلرىاب" ،وكانت ىذه احلرب ً
األنظمة القمعية وعمالءىم خلوض ىذه احلرب الوحشية نيابة عنهم .وقد جن جنون أعداء اإلسالم عندما أتكدوا أن مؤامراهتم وجهودىم اليت
حاكوىا ضد األمة منذ ىدمهم لدولة اخلالفة يف عام 1691م دلنع ادلسلمني من إعادة احلكم بإلسالم ،قد ذىبت أدراج الرايح ،حيث
رفضت األمة رتيع أنظمة احلكم اليت فرضت عليهم ،النظام الدديقراطي ،وادللكي ،واجلمهوري العلماين ،واجلمهوري "اإلسالمي" ،واالحتادي،
والدكتاتورايت ادلدنية ،والدكتاتورايت العسكرية ،وغريىا ،فقد ردهتا األمة رتيعها وانفضت عنها ،وأصبح مطلبها الوحيد ىو إقامة اخلالفة على
جدا من إقامتها إن شاء هللا.
منهاج النبوة .وال يوجد ىناك بلد مسلم اليوم خال من دعاة اخلالفة على منهاج النبوة ،وقد أصبحت األمة قريبة ً

لذلك عزمت دول الكفر أمرىا لسحق حركة األمة ىذه ،فيما يطلقون عليو احلرب على "اإلرىاب" وىم يقصدون اإلسالم ،واذلدف من ذلك
ىو منع عودة اخلالفة على منهاج النبوة أبي ذتن وقمع الداعني إلقامتها بكل الوسائل ،والتصرحيات ادلتكررة من بوش ،وبلري ،وأوبما،
رلاال للشك هبذا الشأن ،ففي خطاب جورج بوش للشعب
وكامريون ...والقادة ادلدنيني والعسكريني يف الدول العلمانية اآلخرين ال تدع ً
قائال" :يعتقد ادلتشددون أن السيطرة على بلد واحد ستحشد رتوع ادلسلمني ودتكنهم من اإلطاحة
األمريكي يف 9812/18/85م صرح ً
بكل احلكومات ادلعتدلة يف ادلنطقة ،وإقامة إمرباطورية إسالمية متطرفة دتتد من إسبانيا إىل إندونيسيا" ،وبعد تفجريات  ،4/4أشار توين بلري
إىل ضرورة مواجهة "أيديولوجية الشر" ،اليت تشمل "إقامة دول طالبان ،وحتكيم الشريعة يف العامل العريب يف الطريق إلقامة اخلالفة يف رتيع
البلدان اإلسالمية".
لقد شنت دول الكفر ادلشركة والعلمانية احلرب ضد اإلسالم يف بنغالدش يف عام 9882م ،حتت ذريعة تفجريات متزامنة يف 31
مقاطعة ،ولكن ذلك مل يكن سوى ذريعة ،فالواعون من السياسيني يعلمون أن السبب احلقيقي للحرب ىو أن ادلسلمني يف بنغالدش يطالبون
بحلكم بإلسالم مثل بقي األمة .وقد استخدمت ىذه الدول رتيع الوسائل ادلتاحة خلوض ىذه احلرب ،وىنا أييت دور النظام احلايل للطاغية
حرب ضد اإلسالم مل تشهدىا ىذه البالد يف أي وقت مضى .وسبب
الشيخة حسينة ،وىو الدور الذي يناسبها ،وىي يف الوقت احلاضر تقود ً

كراىية حسينة لإلسالم تكمن يف رعاية ادلشركني ذلا خالل السنوات اليت قضتها يف ادلنفى يف اذلند ،وخاصة رعايتها من أنديرا غاندي ،اليت

قالت حسينة عنها يف 9818/81/19م عندما استلمت جائزة للسالم منها" :إهنا حقا مثل والدتنا" .لذلك وجد االمربايليون يف حسينة
الدافع ﵀اربة اإلسالم؛ بسبب والدىا ،والعائلة ،واترخيها الوثيق مع ادلشركني ،الذين قال عنهم هللا سبحانو وتعاىل﴿ :لَتَ ِج َد َّن أَ َش َّد الن ِ
َّاس
َع َداو ًة لِلَّ ِذين آمنُوا الْي ه َ َّ ِ
حرب ال ىوادة فيها ضد اإلسالم يف
َ َ َُ
ود َوالذ َ
َ
ين أَ ْش َرُكوا﴾ .ومنذ وصول ربيبة أنديرا غاندي إىل السلطة ،وىي ختوض ً
جهدا يف ذلك ،وىذه بعض أفعاذلا:
رتيع االجتاىات ،ومل تدخر ً
 القيام بلدعاية الكاذبة واسعة نطاق ضد اإلسالم ،بوصفو "بإلرىاب"؛ إلجياد جو من الذعر ،وذلك دلنع ادلسلمني من رلرد ادلطالبةبحلكم بإلسالم.
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 رعاية غري مسبوقة دلن يسمون بدلفكرين األحرار دلهارتة اإلسالم والشريعة. تطهري اجليش من الضباط ادلسلمني الذين يلتزمون بإلسالم ،وإقالة أو هتميش الضباط الذين يصلون أو حىت يعفون حلاىم،وحرماهنم من الًتقيات اليت يستحقوهنا.
 مضايقة وترىيب واعتقال واحتجاز األئمة الذين يتحدثون بصراحة ضد سياسات احلكومة ادلعادية لإلسالم ،أو الذين يدعون إىلاإلسالم السياسي.
 التعاون الوثيق مع وكاالت االستخبارات لدول الكفر ادلشركة للتجسس على ادلسلمني ادلخلصني والضباط العسكريني الذينيناىضون العلمانية ويوالون اإلسالم ،وللتجسس على زتلة الدعوة لإلسالم.
 تطبيق قانون مكافحة "اإلرىاب" شديد القسوة ضد شباب حزب التحرير وغريىم ،والقبض عليهم واحتجازىم بطرق تعسفية ،وقدألقي القبض على الكثري من شباب احلزب منذ أن جاءت ىذه احلكومة إىل السلطة .وعلى الرغم من أن اجلميع يعلم أن احلزب ال
ِ
تكتف
يستخدم العنف ،وىو ملتزم بطريقة النيب دمحم ﷺ يف العمل الفكري والسياسي فقط ،على الرغم من ىذا فإن احلكومة مل
بعتقال شبابو ،بل تضغط على السلطة القضائية حلرماهنم من رلرد احلصول على كفالة إلخالء سبيلهم ،وبعض القضاة الفاسدين
ديتثلون ألوامر احلكومة يف ىذا الصدد.
حقدا وكراىية لإلسالم ،فيمارسون التعذيب الوحشي ضد زتلة
 تعيني مشركني وعلمانيني يف الشرطة واألجهزة األمنية ،وىم األكثر ًمؤخرا المرأتني كرديتني من شابت حزب التحرير ،اللتني اعتقلتا يف الثالثني من
الدعوة لإلسالم ،ومن األمثلة على ذلك :تعذيبهم ً

آب /أغسطس 9812م ،وقد كانتا تصرخان وىم يعذبوهنما" :هللا ،هللا" ،وجالدومها يهزؤون منهما قائلني" :انتظرا حىت تقابال هللا
اليوم"!
أيها املسلمون!
ال ديكننا حصر ادلنكرات اليت يقوم هبا ىذا النظام ضد اإلسالم وادلسلمني ادلخلصني لديننا ،وضد العاملني سياسيًا لإلسالم ودعاة
اخلالفة على منهاج النبوة من شباب حزب التحرير .ولكن ما ذكرانه ىنا يكفي لكي يكشف لكم ضراوة احلرب اليت تشنها حسينة ضد
اإلسالم نيابة عن أسيادىا ،ويصدق عليها قول هللا سبحانو وتعاىل﴿ :ي ِري ُدو َن أَ ْن يط ِْفئوا نُور َِّ
اَّلل ِِبَفْ َو ِاى ِه ْم﴾ .ومن ىنا فإننا ندعوكم ألخذ
ُ
ُ ُ َ
موقف ضد ىذه احلرب على دينكم ،وندعوكم لرفع صوتكم ضد ىذه األعمال الشريرة للنظام ،وللمطالبة بإلفراج عن ادلخلصني الذين مت
القبض عليهم ،واألخذ على أيدي األجهزة األمنية لوقف االعتقال التعسفي واالحتجاز.
أيها املسلمون يف جهاز الشرطة واألمن!
صي ِة َِّ
الََ « :ل طَ ِ
ِ
ٍ
اَّلل َع َّز َو َج َّل» رواه أزتد .لقد أمركم اإلسالم بعدم طاعة أوامر النظام يف تعقب
َع ْن النِ ِ
َّيب ﷺ قَ َ
َ
اعةَ ل َم ْخلُوق ِيف َم ْع َ
وخطف واعتقال واضطهاد العاملني لإلسالم ،وادعاء بعضكم أبنو رلبور على تنفيذ أوامر النظام بسبب طبيعة عملو ،ىو عذر ال قيمة لو أمام
هللا سبحانو وتعاىل ،الذي ألزمكم برفض ىذه األوامر اليت ختدم الكفر وأىلو .جيب عليكم اإلقالع عن لعب دور اجلندي الذي خيدم ادلصاحل
األمريكية ومصاحل الدول الكافرة األخرى ،ادلشركة والعلمانية ،وعمالئهم يف احلرب على اإلسالم ،فال تقاتلوا إخوانكم وأخواتكم يف اإلسالم
من أجل أعداء اإلسالم وعمالئهم ،وال تنخدعوا من ادعاء النظام أبن احلرب ضد اإلسالم "اإلرىاب" ىي من أجل حفظ أمن البالد .وال
ديكن إخفاء حقيقة تدمري العراق وأفغانستان واآلن سوراي للتدليل على أن احلرب ضد اإلسالم ليست ذلا عالقة إبنقاذ البالد ،فهي للحفاظ
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على عروش الطغاة الذين بعوا أنفسهم من أجل الكفار .وال تنخدعوا أبن ىذه احلرب ىي ضد عصابة من الناس فقط؛ بل إنكم حني
تقومون مبحاربة الدعوة اإلسالمية وشباب حزب التحرير فإنكم تفصلون أنفسكم عن الناس وتنالون غضب األمة ،فهي مع اإلسالم ومع
الذين يدعون إىل دولة اخلالفة على منهاج النبوة ،وىم دائمو الدعاء عليكم الضطهادكم أبناءىم وبناهتم ادلخلصني .ونذكركم أبن هللا سبحانو
َّ ِ
ِ ِ
ِِ
اب
ين فَتَ نُوا ال ُْم ْؤمن َ
َّم َوََلُ ْم َع َذ ُ
ني َوال ُْم ْؤمنَات ُُثَّ ََلْ يَتُوبُوا فَ لَ ُه ْم َع َذ ُ
وتعاىل زلاسبكم على أعمالكم ،قال سبحانو وتعاىل﴿ :إِ َّن الذ َ
اب َج َهن َ
ِ
ِ
القيامة» كنز العمال .كما ونذكركم أبنو إن مل تكفوا
يوم
ا ْحلَ ِر ِيق﴾ ،ونذكركم أيضا بقول رسول هللا ﷺَ « :م ْن َرَّو َ
ؤم ِن هللاُ َرْو َعتَوُ َ
ع مؤمنًاَ ،لْ يَ ّ
أيضا ،عندما دتتثلون أمام زلاكم اخلالفة على منهاج النبوة القائمة قريبًا إبذن هللا،
عن طاعة الطغاة ،فإنكم لن ختسروا اآلخرة فقط ،بل والدنيا ً

وحتاسبون على جرائمكم ضد اإلسالم وأبناء وبنات األمة ادلخلصني.
أيها القضاة!

ني الن ِ
َّاس أَ ْن ََتْ ُك ُموا
إن هللا سبحانو وتعاىل زلاسبكم ،فقد قضى أن حتكموا بني الناس مبا أنزل هللا ،وىو العدلَ ﴿ ،وإِذَا َح َك ْمتُ ْم بَ َْ
ِِبل َْع ْد ِل﴾.
إن ما يسمى بقوانني مكافحة "اإلرىاب" اليت حتكمون هبا ضد حاملي الدعوة لإلسالم والعاملني للخالفة على منهاج النبوة ،من شباب
وشابت حزب التحرير ،ليست من كتاب هللا وال سنة نبيو عليو الصالة والسالم ،وليست ذلا أية صلة بلعدالة ،فهي قوانني وضعها الكافر
ادلستعمر ﵀اربة اإلسالم وحرمان ادلسلمني ادلخلصني من احلصول على العدالة ،وأنتم على علم اتم بذلك .وإننا هنيب بكم عدم غض الطرف
عن ىذه احلقيقة ،وال تديروا ظهوركم لكلمات هللا سبحانو وتعاىل .وعالوة على ذلك فإنكم تدعون الشرف ألنفسكم يف منصبكم كقضاة؛
جيدا ،واسألوا أنفسكم :أين يكمن الشرف والنبل يف زجكم أببناء وبنات األمة ادلخلصني من اتباع النيب دمحم ﷺ يف أقبية الطاغية؟
ففكروا ً
َّيب
آخرا ،أتملوا يف ىذا احلديث الذي روي عَ ْن النِ ِ
وأتملوا مليًا فيما إن كان ىناك أي شرف يف التواطؤ مع احلرب ضد اإلسالم ،و ً
أخريا وليس ً
ضاةُ ثََالثَةٌ و ِ
اح ٌد ِيف ا ْْلن َِّة واثْ نَ ِ
ف ا ْحلَ َّق فَ َج َار
ضى بِ ِوَ ،وَر ُج ٌل َع َر َ
ان ِيف النَّا ِر ،فَأ ََّما الَّ ِذي ِيف ا ْْلَن َِّة فَ َر ُج ٌل َع َر َ
ﷺ حيث قَ َ
ف ا ْحلَ َّق فَ َق َ
ال« :الْ ُق َ
َ َ
َ
ضى لِلن ِ
َّاس َعلَى َج ْه ٍل فَ ُه َو ِيف النَّا ِر» .أبو داود.
ِيف ا ْحلُ ْك ِم فَ ُه َو ِيف النَّا ِرَ ،وَر ُج ٌل قَ َ
لذلك نطالبكم ونتوقع منكم أن تتبعوا ادلسار الصحيح بلعمل مبا يرضي هللا سبحانو وتعاىل يف أحكامكم ،من خالل إنصافكم للدعاة
بدال من االمتثال ألوامر احلكومة بسجنهم.
لإلسالم والعاملني إلقامة اخلالفة على منهاج النبوة ،واإلفراج عنهم ً
أيها املخلصون من الوجهاء!
ِ
ول َِّ
ِ ِِ
اإلميَ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ف ِْ
ان» رواه
قال َرس َ
ض َع ُ
ك أَ ْ
سانِِو فَِإ ْن ََلْ يَ ْستَ ِط ْع فَبِ َق ْلبِ ِو َوذَلِ َ
اَّلل ﷺ « َم ْن َرأَى م ْن ُك ْم ُم ْن َك ًرا فَ لْيُ غَ ّّْيهُ بيَده فَإ ْن ََلْ يَ ْستَط ْع فَبل َ
أيضا فإن لديكم القدرة على الوصول
مسلم .وإنكم لقادرون على التحدث علنًا ضد منكرات النظام ،ألنكم من ادلفًتض أنكم من ادلؤثرين ،و ً

إىل منصات سلتلفة ديكنكم التحدث من خالذلا .وإننا هنيب بكم أن ال تكونوا من ادلتفرجني الصامتني بينما أمريكا وحلفاؤىا وعمالؤىا
حياربون اإلسالم .وحنن ندعوكم الستخدام نفوذكم إلجبار احلكومة على اإلفراج عن أبناء وبنات األمة ادلخلصني يف ىذا البلد وإجبارىا على

التوقف عن اضطهادىم ،حىت تكون مواقفكم مواقف خري لكم يف ىذه الدنيا ويف اآلخرة ،بدل أن تكون حسرة وندامة.
أيها الضباط املخلصون يف اْليش!
يوما بعد يوم ضد اإلسالم وادلسلمني يف ىذا البلد ،وأنتم ال
إىل مىت تستمر ىذه احلرب ضد اإلسالم؟ فالطاغية حسينة تزيد من طغياهنا ً

تزالون متفرجني ،مع أنو ديكنكم وضع حد ذلذا .وحنن ندعوكم للقيام بواجبكم بشجاعة ،من أجل إخوانكم وأخواتكم ادلسلمني ادلخلصني،

العاملني من أجل اإلسالم وادلسلمني ،وطاعةً ﵁ ورسولو ،وواجبكم ىو اإلطاحة بعدوة هللا الطاغية حسينة ،حليفة دول الكفر ادلشركة ،أطيحوا
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www.hizb-ut-tahrir.info

موقع جريدة الراية
www.alraiah.net

موقع إعالميات حزب التحرير
www.htmedia.info

موقع الخالفة
www.khilafah.net

هبا من السلطة وأعطوا النصرة لنا يف حزب التحرير ،من أجل إقامة دولة اخلالفة على منهاج النبوة ،حىت تضع احلرب ضد اإلسالم أوزارىا،
ليس فقط ىنا يف بنغالدش ،ولكن يف العامل اإلسالمي أبسره.
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حزب التحرير

الثالث والعشرين من تشرين األول /أكتوبر 9812

وَلية بنغالدش

www.ht-bangladesh.info
www.facebook.com/ht.bangladesh
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