
 الرحيم الرمحن اهلل بسم   
 الوطني الوفاق حكومة

 منها يُرجى خير الو  العيش وضنك والتمزيق العلمانية قاطرة

 الوفاق حكومة عن اإلعالن ىي واليت ؛الوطين باحلوار يسمى ما خمرجات إلنفاذ األخرية اخلطوة يدي بني
ية السودان وال التحرير/ بحز  يوضح ادلسلحة، واحلركات السياسية، قوىال من عدد مبشاركة الوطين،

 :اآلتيةالحقائق 

 واحلركات السياسية، األحزاب من عدد مع ،احلكومة توافق يعين ،(الوطين الوفاق حكومة) سماال :أوالا 
 يف البشري، قال حيث ،(كيكة) بوصفها عليها يقبلون ،قوائمها معوجة سلطة كراسي اقتسام على ادلسلحة،

 ةصغري  "الكيكة: للوزراء رئيسا صاحل حسن بكري نائبو تنصيب ىامش لىع اجلمهوري، بالقصر صحفي مؤمتر
 التنفيذية السلطة يف موقعها ستجد مسلحة حركة 09 من وأكثر حزباً  09 عليها ويتنافس كترية واأليادي

 إال جاءوا ما ،نيادلستوزر  ىؤالء أن على ليدل الواقع ىذا إن. م(90/90/7902 نيوز )سكاي والتشريعية"
 السياسي، بالعمل احنطوا الذين ىؤالء وخسر خاب أال! ادلسمومة الكيكة أكلب ،اخلاصة مشاكلهم ليحلوا

. السياسي العمل جوىر يى يتال الناس، مصاحل حتقيق عن بدالً  أنانية، آنية ،ذاتية مصاحل لتحقيق وقفاً  فجعلوه
 َمنْ  ِإالَّ  َوَنَداَمة   ِخْزى   اْلِقَياَمةِ  يَ ْومَ  َوِإن ََّها َأَمانَة   َوِإن ََّها. ..»:  لقولو أمانة، فهي اإلسالم، يف السلطة أما

 .«ِفيَها َعَلْيهِ  الَِّذى َوَأدَّى ِبَحقَِّها َأَخَذَها

 وأفقر البالد، أقعد الذيذاتو  النظام ىو لتطبيقو، السلطة على نو ادلتهافت ىؤالء ىأت الذي النظام إن: ثانياا 
 للبشر البشر تشريع أي الطاغوت، نظام وىو ،ادلستعمر أتباع ثوور  يالذ للنظام مكررة صورة وىو العباد،

 الَِّذينَ  ِإَلى تَ رَ  أََلمْ : ﴿سبحانو قال حيث الطاغوت، إىل التحاكم عن هنى قد وتعاىل سبحانو واهلل ،باألغلبية
 َأنْ  أُِمُروا َوَقدْ  الطَّاُغوتِ  ِإَلى يَ َتَحاَكُموا َأنْ  يُدونَ يُرِ  قَ ْبِلكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما ِإلَْيكَ  أُْنِزلَ  ِبَما آَمُنوا أَن َُّهمْ  يَ ْزُعُمونَ 
 وجعل اإلسالم، إىل بالتحاكم وتعاىل سبحانو وأمر ،﴾بَِعيداا َضالال ُيِضلَُّهمْ  َأنْ  الشَّْيطَانُ  َويُرِيدُ  ِبهِ  َيْكُفُروا

نَ ُهمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُموكَ ُيَحكِّ  َحتَّى يُ ْؤِمُنونَ  ال َورَبِّكَ  َفال: ﴿قال حيث اإلميان، صنو ذلك  ِفي َيِجُدوا ال ثُمَّ  بَ ي ْ
 ﴾.َتْسِليماا َوُيَسلُِّموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرجاا أَنْ ُفِسِهمْ 

 الظلم ألن احلاكمني، األشخاص تغيري ال النظام، تغيري ىو للتغيري، جادة عملية أي يف األساس إن: ثالثاا 
 َيْحُكمْ  َلمْ  َوَمنْ : ﴿سبحانو لقولو ظلم، ىو إمنا اإلسالم، نظام غري نظام وكل ادلطبق، النظام من آت   ىو إمنا
 .الناس خيار تطبيقو أمر على قام ولو ،﴾الظَّاِلُمونَ  ُهمُ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ  أَنْ َزلَ  ِبَما
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 فصل بعد ىو والذي السودان، يف أمريكا مشروع تنفيذل أداة ىي الوطين، الوفاق حكومة إن :رابعاا 
 فيها وتشجع ،حياة أنظمة بوصفو اإلسالم إىل دعوة أية فيها بحتار   اليت الصرحية، العلمانية يزترك اجلنوب،
 تريده مما وأيضاً . فقط والشعائر ،والعبادات ،العقائد أمور على وقفاً  اً كهنوتي اً دين بوصفو اإلسالم، دعاوى
 أو جهوية، أسس على الذايت، واحلكم ،الفدرالية بأفكار السودان، من قىتب ما متزيق احلكومة، ىذه عرب أمريكا
 شامل وطين حوار بابتدار احلكومة ىذه أمرت اليت ىي أمريكا أن كيف يرى ادلتابع ولعل قبلية، حىت أو عرقية،

 كل يف تتدخل ادلسرح، ساحة إىل ،الكواليس خلف من خرجت أهنا كيف رأينا مث م،00/90/7900 منذ
 ادلبعوث وحركة ادلقبل، يوليومتوز/ يف منها ىتبق ما برفع وعودلاو  للعقوبات، جلزئيا الرفع فكان وكبرية، صغرية

 إلدخاذلا السياسية، والقوى ادلسلحة، احلركات وسط ستيفن(، )بول مكتبو، مدير بعده ومن السابق، األمريكي
 األمريكية، السفارة مع وصغرية كبرية كل ينسق ادلالية، وزير إن بل الوطين، الوفاق حكومة مث ومن احلوار، يف

 وسائل هبا ئمتتل اليت التفاصيل من وغريىا ،نيالدولي والبنك النقد، لصندوق الربيع اجتماعات إىل سفره قبل
 !!يومياً  اإلعالم

 تزيد لن الدوليني، والبنك النقد، وصندوق أمريكا، بإرضاء ادلعنية ،الوطين الوفاق حكومة إن: اا خامس
 يسمى ما برفع ،الصندوق وشتةر  يف االستمرار يكفي إذ ضنك، فوق ضنكاً  إال يشةوادلع فقراً، إال البالد

 ومجيع ،احلال يكون كيف مث. الناس ةمعانا لزيادة والصحة، ،التعليم على احلكومي اإلنفاق وتقليل الدعم،
 الثروات هنب على ادلتهافتة ،األمريكية للشركات تسلم ،(الفاشلة السياسات عطلتها اليت) ،البالد ثروات

 !باالستثمار يسمى ما الفتة حتت وغريىا، واحليوانية، والزراعية، ادلعدنية،

 والتمزيق، العلمانية، قاطرة ىي الوطين، الوفاق حكومة إن :السودان في األهل أيها المسلمون، أيها
 للدين ونصرة ،ادلخلصني مع عمالً  وتعاىل، سبحانو اهلل طاعة إىل فقوموا. منها يرجى خري الو  العيش، وضنك
 ،الصحيح اإلسالم تطبق اليت ،النبوة منهاج على الراشدة اخلالفة بإقامة للتغيري، اجلاد بالعمل بالتلبس العظيم،
 أمة خري او يعودف ادلبادرة، بزمام نيادلسلم كس  متو  ادلمتدة، أمريكا حبال فتقطع بالسماء، األرض وتصل

 .للعادلني اخلري حتمل للناس، أخرجت

نْ َيا اْلَحَياةِ  ِفي آَمُنوا َوالَِّذينَ  ُرُسَلَنا لَنَ ْنُصرُ  ِإنَّا﴿  ﴾ْشَهادُ األَ  يَ ُقومُ  َويَ ْومَ  الدُّ
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