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 !اليمني أيها الجيش
 دولة الخالفة الراشدة الثانية ْموأِق ،الجبري إزالة الحكمببشرى رسول اهللا  ْقحقِّ

 
، )الحاكم والمعارض(ستعمار بوجهيه نتاج اال ما هوإن ،..إراقة للدماءن اليوم من فساد وفقر وظلم وإن ما يعانيه المسلمو

في الشوارع  لناسَ ان قتل النظام اليمن من كوارث وأزمات أصلها الحكم بغير ما أنزل هللا؛ فإ دث لمسلميفكالهما شريكان لما يح
 .ته المعارضة في النظام الرأسماليقرّ تمثيل الذي أما هو بسبب الإن ،دث في صنعاء وعدن وغيرهماكما ح ،اليوم

لحال في وكذا ا مصر، خارجأبكى الناس وتكرر في مصر و ،في تونس وبكى عليه الناس خارج تونس حدثإن ما 
 .ها واحدها واحد وهمُّ مُ ن األمة اإلسالمية ألَ يعني بكلمة واحدة أ ...،اليمن

عن إزالة جميع الحكام هو بل حديثها  ما، في بلدواحداً  اً زالة ليس حاكمإلبصوت واحد  تهتفإن األمة اإلسالمية اليوم 
أشد العذاب شعوبهم ا لوا في البعد عن اإلسالم وساموأوغقد ألنهم  ؛ة إلى أقصاهامن أدنى البالد اإلسالميوتغيير األنظمة 

تي ألقيت على المعتصمين في لغازات السامة الالنظام الهالك في مصر ل تقديمُ ماذا يعني فوإال  ،متعاونين فيما بينهم في ذلك
لحرب التي يشنها القذافي على أبناء الشعب الليبي المسلم ا ظلإلى ليبيا في  اً علي عبد هللا صالح وفد وماذا يعني إرسال !؟صنعاء

شعال األرض وخطاب القذافي عن إ ،القرى الليبيةوتوجيه الضربات على المدن و ،ئرات والمدفعية وراجمات الصواريخبالطا
بد هللا بن عبد العزيز الذي عمثلهم و ،!؟)وشبر شبر ،وزنقة زنقة ،دار دار(تحت أقدام المسلمين وتطهير ليبيا  اً حمراء وجمر اً نار

إنه  ،!؟األسلحة والمعدات الحربية إلى عدن لقمع المتظاهرين فيهاب محملّةً وأرسل باخرة  ،أرسل قواته لقمع الناس في البحرين
 .تكبيل األمة اإلسالمية وتقتيلهاال وهو أ ن هؤالء الحكام همهم واحد وعملهم واحد،دل على أي

نقشع عنها ما تالقيه من أحداث وويالت إال بإزالة الحكام الرويبضات وإقامة دولة حالها ولن ي إن األمة اإلسالمية لن يهدأ
 البصر وعلى مرمى حجر، ىعلى مرأ والتي أصبحت ،الخالفة الراشدة الثانية التي بشرنا بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .ويريد الكافر أن يؤجلها ويجعلها بعيدة

وهذا هو الوقت  ،ن وقت إقامة دولة الخالفة قد حانأيقول لكم  حزب التحريرن إ: ات المسلحة في اليمنيها الرجال في القوأ
 .راتهام الكافر بها وبمقدَّ وتحكُّ  عاماً عن هدم دولتها ناإلسالمية التي سكتت سبعةً وثمانيإلزالة الظلم وإقالة اإلثم عن األمة 

ض، فتعيدون أنتم أال يكفينا ما يحصل من مجازر للمسلمين في شتى بقاع األر: أيها الضباط والجنود في الجيش اليمني
 .ونشر اإلسالم بالجهاد لدفاع عن األمةا هوجيوش المسلمين إنما إن دور !! ؟اإلسالم وأهلهلنصرة ن وأال تهب! ؟الكّرة

لتدخل عسكرياً كما لغرب لاً لمبرر يصنعتحركك ضد الناس  نرك بأيذكّ  حزب التحرير إن :رض اليمنأيها الجيش في أ
وال داعي لتكرار  ،يجدي نفعاً ولن وإن انضمام قادة عسكريين إلى ساحات االعتصام ال  عليك،ذلك يقع  إن وزرحدث في ليبيا و

ء البالد ظ على بقاافالحهي مهمته ، واألشخاص فقط ي أعلى بعد رحيل النظام ألنه لتغييرتجربة مصر بتشكيل مجلس عسكر
 .رب الكافرتحت نفوذ الغ

بحروف من نور في  مالذي سيكتب لكفائزين بالشرف العظيم  ،يدعوكم لتكونوا سباقين غير متخاذلين حزب التحريرإن 
خليفة للمسلمين يحكم  وادولة الخالفة وبايع وأقيموا ،وا علي عبد هللا صالح ونظامهاخلعف ؛واألجر العظيم في اآلخرة ،الدنيا

ل هللا يقول رسو ،تلوح في األفقرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فبشرى  .كلها تحت راية واحدة د بالد المسلمينباإلسالم ويوحّ 
تكون النبوة فيكم ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خالفة على منهاج «: صلى هللا عليه وسلم

أن يرفعها، ثم تكون ملكًا عاضًا، فيكون ما شاء اهللا أن يكون، ثم  النبوة، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء اهللا
يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكًا جبريًة، فتكون ما شاء اهللا أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خالفًة 

 .ألن تكونوا أو ال تكونواهذا هو أوانكم فهذه تذكرة منا إليكم وخطاب لكم أّن ، »على منهاج النبوة ثم سكت

 اللهم قد بلغنا اللهم فاشهد

اِبَهـَذا َبَالٌغ لِّلنَّاِس َوِلُينَذُروْا ِبِه َوِلَيْعَلُموْا َأنََّما ُهَو ِإَلـٌه َواِحٌد َوِلَيذَّكََّر ُأْوُلوْا اَألْلَب 
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