بسم هللا الرمحن الرحيم
التحاق الربهان ومحدوك بقطار اخليانة يؤكد عمالتهما لألعداء وإخالصهما هلم
وحيتّم العمل إلقامة اخلالفة
التحق حكام السودان بقطار اخليانة ،بعد أن وافقوا رمسيا على بدء خطوات حنو التطبيع مع كيان يهود،
يف أعقاب حمادثة رابعية مجعت الربهان ،ومحدوك ،ونتنياهو ،وترامب ،وذلك بعد وقت وجيز من توقيع ترامب
على قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة لإلرهاب ،وقد ورد يف البيان املشرتك "أن القادة األربعة
اتفقوا على تطبيع العالقات بني السودان و(إسرائيل) ،وإهناء حالة العداء بني بلديهما" (سودان تربيون) .لقد
مشّت حكام السودان بنا األعداء ،حيث قال نتنياهو ،وهو يشري إىل تبديل الالءات الثالث بنعم" :ي له من

حتول استثنائي ،اليوم تقول اخلرطوم نعم للسالم نعم لالعرتاف ،نعم للتطبيع" (فرانس  .)24وقالت املتحدث
ابسم اخلارجية األمريكية مورغان أوراتغوس" :انتقلنا من الالءات الثالث إىل الـ (نعم) الثالثة"( .موقع قناة

احلرة)!!
إننا ف حزب التحرير /والية السودان ال نعول على هؤالء احلكام؛ خزان الشرور واخليانة ،ألهنم
عمالء للغرب الكافر املستعمر ،وال عالقة هلم أبمتهم ،ولكننا نعول على أمتنا ،ونريد هلا أن تتعظ وتعترب
من حاضرها ،وهي متسك بيد من حديد على احلقائق اآلتية:
أوالا :إن فلسطني مسرى رسول هللا ﷺ ،هي أرض إسالمية مقدسة ،ابركها هللا سبحانه القائل:
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
ِ
ْصى الَّ ِذي ََب َرْكنَا َح ْولَهُ لِنُ ِريَهُ ِم ْن
﴿ ُس ْب َحا َن الَّذي أ ْ
َس َرى بِ َع ْبده ل َْيالا م َن ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِام إِ َل ال َْم ْسجد ْاألَق َ
ِ
آَيتِنَا إِنَّهُ ُهو َّ ِ
ي﴾ ،هذه األرض حيرم التفريط يف أي شرب منها ،وجيب حتريرها من دنس يهود.
السم ُ
َ
َ
يع الْبَص ُ
اثني ا :إن حكام املسلمني؛ سواء من كان منهم ابلبذلة العسكرية ،أو من كان ابلبذلة املدنية ،كلهم يف
اخليانة والعمالة سواء ،ويف خدمة أجندة الغرب املستعمر ،وتنحط خدماهتم إىل مستوى بيع مقدسات
املسلمني ،مقابل فوز ترامب بوالية اثنية ،ألهنم عاطلون عن أي قيمة ،ومركز تنبههم هو االستمرار يف كراسي
احلكم املعوجة قوائمها.
اثلث ا :إن قطيب االستعمار اللذين اختطفا ثورة أهل السودان؛ قيادات العسكر ،رابئب االستعمار
احلديث ،الذين يتلقون تعليماهتم من ترامب وبومبيو ،وتديرهم السفارة األمريكية؛ أصحاب السلطة احلقيقية،
يريدون للحكام املدنيني؛ رابئب االستعمار القدمي الذين يتلقون تعليماهتم من السفارة الربيطانية ،أن يكونوا
جسرا لعبور أجندة الغرب الكافر؛ التطبيع ،وتطبيق روشتات صندوق النقد الدويل ،وإفقار أهل البالد ،وتسليم

الثروات واملوارد للشركات الغربية ،وجتفيف التشريعات والقوانني من أي حكم شرعي ،حىت إذا تذمر أهل
السودان؛ أعاد العسكر اإلمساك مبقاليد السلطة مرة أخرى!
رابعا :إن الدميقراطية اليت تقوم على فصل الدين عن احلياة ،وتتخذ من املنفعة مقياسا ،هي أحد أهم
اجلسور اليت تعرب من خالهلا أجندة الغرب الكافر املستعمر لتورث األمة ذال وخضوعا لعدوها ،لذلك ورد يف
بيان التطبيع" :كما التزمت أمريكا و(إسرائيل) ابلعمل مع شركائهم لدعم شعب السودان يف تعزيز دميقراطيته"
(سودان تربيون).
أيها املسلمون :سيظل هؤالء احلكام العمالء يدوسون على كرامتنا ومشاعران ،ويتحالفون مع أعدائنا،
وهم يفرطون يف املقدسات ،واألرض ،والعرض ،والثروات ،ولن ينصلح حالنا إال مبا صلح به أول هذه األمة؛
اإلسالم العظيم تطبقه دولته اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وجهاد يف سبيل هللا حتت راية اخلالفة ،يرفع
الذل ويعيد لألمة عزها ،ويقتلع نفوذ الكافر املستعمر من بالد املسلمني ،وعندها سيعلم الذين ظلموا أي
منقلب ينقلبون.
أيها األهل ف السودان :أمل أين لكم أن تعلموا أن املدنية ،والعسكرية ،مها وجهان للعملة نفسها؛
حضارة الغرب الكافر ،ومقياس هذه احلضارة هو النفعية؟! وأن تعلموا أن األمة لن تتحرر إال ابإلسالم مبقياسه
احلالل واحلرام ،تطبقه دولة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة؟! هذا هو مشروع النهضة احلقيقية بعيدا عن
الغرب الكافر العدو ،والذي نستنفر ألجل هذا املشروع طاقات األمة إليصاله إىل سدة احلكم ،إرضاء لربنا،
وطمعا يف حياة كرمية ،ملؤها العزة ،والكرامة ،واهلداية .فقوموا أيها املسلمون إىل طاعة هللا سبحانه.
﴿َي أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا است ِجيبوا َِِّ
لر ُس ِ
ول إِذَا َد َعا ُك ْم لِ َما ُْحييِي ُك ْم﴾
لِل َولِ َّ
َ َ
َ َ َْ ُ
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