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حكومة غير محترمة تخدم مشروع العدو...
يجب تغييرها لتطبيق الشريعة اإلسالمية
بتاريخ 0202/20/20م ،استلم حزب التحرير /والية السودان ،موافقة مكتوبة من اجلهات ادلختصة ،على إقامة مهرجان خطايب

حاشد ،مبناسبة الذكرى ( )69ذلدم اخلالفة ،حتت شعار( :أمة واحدة ..راية واحدة ..في ظل خالفة راشدة) ،مبيدان الرابطة بشمبات -
اخلرطوم حبري .مث أكمل احلزب كل ما يلزم إلقامة ادلهرجان .وقبل ساعات من انعقاد ادلهرجان ،أبلغتنا جهات ظالمية شفاىةً ،بأن ىذا
ادلهرجان ممنوع ،وعلى طريقة البالطجة ،نشطت يف تفكيك الصيوان ادلقام يف ادليدان ،وىددت اجلهات ادلتعاقد معها مبصادرة ممتلكاهتا ،بل
وىددت القائمني على جتهيز ادليدان باالعتقال ،كما اعتقلت فعالً القائمني على الدعاية واإلعالن!!
إننا في حزب التحرير /والية السودان نوضح الحقائق اآلتية:
أوالا :إن ىذا ادلهرجان يأيت حتت شعار( :أمة واحدة ..راية واحدة ..في ظل خالفة راشدة) ،مبشاركة عدد من قيادات اجلماعات

اإلسالمية ،والعلماء ادلخلصني ،واحلضور احلاشد ،اصطفافاً خلف مشروع األمة؛ اخلالفة الراشدة اليت تطبق شريعة اهلل سبحانو ،وتوحد األمة
حتت راية العقاب ،راية رسول اهلل  ،سعياً دلرضاة اهلل رب العادلني.
ثانيا :إن احلكومة الساعية دلرضاة أمريكا؛ رأس الشر واإلجرام يف األرض ،وأجهزة أمنها اليت تضع نفسها خدمة للمخابرات ادلركزية
األمريكية ( ،)CIAومها الساعيتان؛ أي احلكومة وأجهزة أمنها ،للسري يف تنفيذ مشروع أمريكا الذي يراد عربه تطبيق العلمانية الصرحية،
ومتزيق ما تبقى من السودان ،لذلك فإن احلكومة وأجهزة أمنها تقوم مقام العدو دلنع مشروع األمة؛ مشروع اخلالفة الراشدة والشريعة
اإلسالمية .فهي حكومة غير محترمة ،تتنازعها مراكز ثقل ،آلت على نفسها خدمة مشروع العدو ،ومحاربة مشروع األمة ،المتمثل

في اإلسالم العظيم .حكومة ال تحترم عهودها ومواثيقها ،فهي غير جديرة بالبقاء ،فيجب تغييرها لتطبيق الشريعة اإلسالمية.
ثالثا :إن حزب التحرير ماض يف عزمو ،يرص صفوف ادلسلمني ،خلف مشروع اخلالفة الراشدة؛ اليت تطبق شريعة اإلسالم العظيم،
يفضح العمالء ،وادلنافقني ،الذين يتخندقون يف صف العدو ،ادلشائني بالعلمانية البغيضة ،الذين حياربون دعوة اإلسالم ،ويصدون عن سبيل
اهلل ،ويبغوهنا عوجاً.
أيها المسلمون األتقياء األنقيـاء :الذين استجبتم لداعي اهلل ،وحضرمت إىل ادليدان ،لقد سجلتم بشرف أنكم لوحدة ىذه األمة
عاملون ،ولراية رسول اهلل  رافعون ،وللخالفة الراشدة ساعون ،فنعم مواقف العزة والكرامة؛ اليت ترضي اهلل سبحانو وتعاىل ،فهنيئاً لكم،
ض ِرب اللَّه الْح َّق والْب ِ
َّاس فَـيَ ْمكث فِي األَ ْر ِ
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أيها المسلمون األتقياء األنقيـاء :لقد فضح الصبح فحمة الدجى ،وأدركتم احلقيقة على وجهها ،فمن أجل إعالء كلمة اإلسالم،
ومن أجل إبطال الباطل الذي ىو كيد ساحر ،وال يفلح الساحر حيث أتى ،اصطفوا خلف حزب التحرير ،وانصروا مشروع هنضتكم،
مشروع اخلالفة الراشدة الثانية ،اليت أظل زماهنا.
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