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حقوق اإلسنسنن مجرد شعنر براق لذر الرمند في العيون
بمشاركة مجلس السٌادة ٌشهد ٌوم غد فندق السالم روتانا انطالق أعمال الدورة التدرٌبٌة األولى من نوعها والتً
تقٌمها المفوضٌة القومٌة لحقوق اإلنسان بالسودان بالتعاون مع الشبكة العربٌة للمؤسسات الوطنٌة لحقوق اإلنسان.
وعنوان الدورة التدرٌبٌة التعرٌف بمنظومة حقوق إإلنسان وفق مبادئ بارٌس لعام  3991وسوف تستمر أعمال الدورة
لثالثة أٌام ٌتلقى خاللها المتدربون وعددهم خمسون ،جرعات عملٌة ،وعلمٌة ،مكثفة ،تزٌد من قدراتهم وتعرٌفهم باآللٌات
اإلقلٌمٌة والدولٌة لحقوق اإلنسان( .سونا0603/60/31 ،م)
كل ٌوم تطالعنا الحكومة االنتقالٌة وهً تتفانى فً إقرار مبادئ الغرب فً كل مجاالت الحٌاة ،فهل مبادئ حقوق
اإلنسان جدٌرة باالهتمام على مستوى مجلس السٌادة ،والناس تعانً من االنهٌار فً كل المجاالت؟! لم ٌبق لحقوق
اإلنسان؛ تلك الفرٌة الغربٌة أي رواج فً بالد المسلمٌن ،فقد انفضح أمرها وأصبح الجمٌع ٌعً أنها استعمار جدٌد،
ومجرد كذبة كبرى وشعار براق ومصطلح فضفاض ،تلوكه األلسن المأجورة وتتخذه الدول االستعمارٌة ذرٌعة للتدخل فً
شؤون البالد ،ونهب ثرواتها ،واستعباد شعوبها ،وفً نهاٌة المطاف ال ٌحصل الناس حتى على حقوق الحٌوان! أجلكم هللا.
وكان لحكام المسلمٌن وإعالمهم دور كبٌر فً تسوٌق هذا المصطلح بتعتٌم حقٌقته بعصف ذهنً جعل القاتل حامً
حقوق اإلنسان والمقتول إرهابٌا متطرفا معتدٌا على "حقوق اإلنسان" كما هو الحال فً كل بالد المسلمٌن المحتلة التً
تراق فٌها دماء المسلمٌن الزكٌة دون أن ٌرف لهؤالء الحكام جفن ودون تحرك جدي من منظري حقوق اإلنسان الغربٌٌن
بمنظماتهم الكاذبة! وكل حٌلة الساسة الغربٌٌن هً التباكً على من ٌقتل من المسلمٌن ،معبرٌن عن "قلقهم المتزاٌد" من
انتهاكات "حقوق اإلنسان" فً فلسطٌن والعراق وأفغانستان وسورٌا...الخ وهم الذٌن داسوا على حقوق اإلنسان بدعمهم
لكل من حارب المسلمٌن ومدهم بالسالح والدعم المادي واختالق الحروب المصممة وفق الخطة التً وضعوها.
أما ما ٌسمى بالمنظمات والهٌئات الدولٌة التً تدعً االستقاللٌة والدفاع عن حقوق اإلنسان ،فكم تنادت واجتمعت
وقررت وأعلنت ،دون طائل ،تمٌٌعا لقضاٌا مصٌرٌة ٌذبح فٌها المسلمون بأسلوب خبٌث ومكر فً صراع دولً ال ناقة
لهم فٌه وال جمل ،مدعٌة حرصها على السالم المزعوم .فعلى أرض الشام سفكت دماء ما ٌقارب المائتً ألف شهٌد،
ومئات اآلالف من الجرحى والمعتقلٌن ،ومالٌٌن النازحٌن والمهجرٌن فً مشارق األرض ومغاربها ،دون أن ٌحرك
العالم الذي ٌتشدق بـ"حقوق اإلنسان" ساكنا ،بل انتخب األسد قاتل األطفال والنساء مرة أخرى وفاز زورا بأعلى من
 !%99وقس على ذلك كل بالد المسلمٌن.
إن حدٌث الغرب عن حقوق اإلنسان ،تدحضه طائرات الموت األمرٌكٌة بدون طٌار التً تقصف المسلمٌن ،دون
حسٌب أو رقٌب ،فً الٌمن وباكستان وأفغانستان والصومال ومن قبلها العراق الذي حولته دٌمقراطٌة بوش ومناداة بالده
بـ"حقوق اإلنسان" إلى قتل وجرح وتشرٌد وتهجٌر المالٌٌن من أهلنا األبرٌاء .أما معتقل غوانتنامو فهو صفعة خالدة لكل
من ٌتشدق بحقوق اإلنسان من الغرب الكافر المستعمر ،واألنكى من ذلك أن أمرٌكا تعطً لنفسها الحق فً اعتقال وقتل
المسلمٌن من بالدهم ،فً ظل حكام ٌطأطئون رؤوسهم ألسٌادهم وٌستأسدون على شعوبهم.
إن حقوق اإلنسان مجرد شعار براق لذر الرماد فً العٌون وقد انفضحت حقٌقتها ومن ٌقف وراءها .واألمة قد
تجاوزت كل األعداء؛ الغرب ومن ٌسانده بتزٌٌف الحقائق ،وهً تتطلع لمجدها الذي ستعٌده دولة الخالفة الراشدة على
منهاج النبوة القائمة قرٌبا بإذن هللا.
السننطقة الرسمية لحزب التحرير في والية السودان – القسم السنسنئي

موقع حزب التحرير
www.hizb-ut-tahrir.org
موقع المكتب اإلعالمي المركزي
www.hizb-ut-tahrir.info

بريد إلكترونيtageer312@gmail.com :
موقع والية السودانwww.hizb-sudan.org :

