تسمى ابالنتخاابت التشاركية ليست إال إلضفاء الشرعية على حكم حسينة اجلربي
ما ّ
ضوا عن الطبقة احلاكمة اخلائنة من حزب عوامي وحزب الشعب
انف ّ
وطالبوا ضباط اجليش املخلصني إبعطاء النصرة حلزب التحرير إلعادة إقامة اخلالفة الراشدة
عندما يتوحد الناس يف املطالبة بوضع حد حلكم الطاغية الشيخة حسينة ،أتيت ما تسمى ابالنتخاابت التشاركية لطبقة عوامي
واحلزب الوطين البنغايل كحيلة شريرة ملواصلة احلكم اجلربي ،ويريد الكافر املستعمر (الوالايت املتحدة األمريكية وبريطانيا واهلند)
ضمان هذه االنتخاابت التشاركية حىت تبقى مصاحلهم االستعمارية يف هذه البلد حمفوظة وبال انقطاع .فيا أيها املسلمون ،بدالا من
االخنراط يف املناظرات اليت ال معىن هلا واإلنفاق الباهظ على املسرحية االنتخابية ،حتملوا مسؤولية إميانكم عن طريق املشاركة يف
العمل اجلاد إلعادة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،الطريقة الوحيدة لتحرير أنفسنا مبا يرضي هللا سبحانه وتعاىل.
أيها الناس!
إننا يف حزب التحرير ندعوكم إىل املشاركة يف األعمال التالية من أجل إزالة هذا احلكم اجلربي وإعادة إقامة اخلالفة الراشدة:
* رفض الطبقة احلاكمة اخلائنة من احلزب الوطين البنغايل ورابطة عوامي ،فهي تستغلكم للوصول إىل السلطة ،وبعد وصوهلا
تطعنكم يف الظهر وتظلمكم.
* جعل حكم العدالة للخالفة حمور النقاش يف اللقاءات العائلية واملهنية ،ويف مجيع اللقاءات االجتماعية والسياسية ،وشاركوا
جبد يف أنشطة حزب التحرير إلجياد رأي عام قوي على أن اخلالفة هي احلل الوحيد.
* مطالبة الضباط العسكريني املخلصني إبزالة حسينة وتسليم السلطة حلزب التحرير إلعادة اخلالفة الراشدة ،فهذه هي طريقة
الرسول ﷺ املوحاة له ،وأنتم تدركون أنه عندما مت إجياد رأي عام على اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية ،تقدم رسول هللا ﷺ بنفسه
إىل القبائل اليت كانت هلا سلطة عسكرية يف مكة واملناطق احمليطة هبا وطلب املنعة والنصرة إلقامة الدولة اإلسالمية ،فاستجاب
األوس واخلزرج يف املدينة املنورة (أي األنصار رضوان هللا عليهم) لدعوة رسول هللا ﷺ حتت قيادة سعد بن معاذ ﷺ  ،ليقيم
رسول هللا ﷺ الدولة يف املدينة املنورة.
أيها الضباط املخلصون يف اجليش!
يتطلع الناس إليكم كي تطيحوا ابلطاغية حسينة وتنقلوا السلطة حلزب التحرير إلعادة إقامة اخلالفة على منهاج النبوة ،ألنكم
وحدكم من ميتلك القدرة العسكرية يف البالد ،وواجبكم هو الوقوف إىل جانب اإلسالم واملسلمني ،وليس محاية الطاغية حسينة،
فكونوا مثل سعد بن معاذ ،الذي كرمه هللا سبحانه وتعاىل بشرف عظيم إلعطائه النصرة لرسول هللا ﷺ  ،قال رسول هللا ﷺ :
« ْاهتَ ز َع ْرش الر ْْحَن َعز َو َجل ل َم ْوت َس ْعد بْن م َعاذ» رواه البخاري ومسلم.
شرو َن﴾
ني ال َْم ْرء َوقَ لْبه َوأَنه إلَْيه ُتْ َ
استَجيبوا لِل َوللرسول إذَا َد َعاك ْم ل َما ُْيييك ْم َوا ْعلَموا أَن الِلَ َُيول بَ ْ َ
آمنوا ْ
ين َ
﴿ َي أَيُّ َها الذ َ
العاشر من ربيع اآلخر  1440هجري
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