
 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أمريكا إرضاء في المتفانية الحكومة
 اإلسالم إلى الدعوة وتحارب تمنع

 يف للسلطات، مكتوب بطلب ـ،31/31/8332 الثالثاء يـو السوداف، والية / التحرير حزب تقّدـ
، العاصمة  الدويل صاحل حممد الزبري الشهيد دبركز الثاين، اخلالفة أشباؿ مهرجاف بإقامة خيطرىا اخلرطـو

 - بشمبات الرابطة دبيداف خطايب، مهرجاف إلقامة وبطلب ـ،13/31/8332 السبت يـو يف للمؤمترات،
 دبدينيت للسلطات بطلب احلزب تقدـ التاريخ، نفس ويف ـ،31/31/8332 السبت يـو حبري، اخلرطـو

 وىذه ـ،30/31/8332 السبت يـو بادلدينتني، احلرية ميداين يف خطايب مهرجاف إلقامة واألبيض، القضارؼ
 وعز للدين إقامة الخالفة): شعار حتت اخلالفة، ذلدـ والتسعني السابعة للذكرى إحياءٌ  ىي الفعاليات،

 .(وتمكين

 وادلخابرات، األمن جهاز بأف شفاىة، اخلرطـو يف السلطة ردت ـ،88/31/8332 اخلميس يـو ويف
 لقضارؼ برفضها إقامة الفعاليات!!وا األبيض يف السلطات ردت مث. اخلرطـو فعالييت إقامة يرفض

 الفت حشد وسط القضارؼ دبدينة احلرية ميداف يف مهرجانو احلزب أقاـ ـ30/31/8332 السبت اليـو
 يف مجاىريية خماطبة زباحل نظم فقد األبيض مدينة يف أما. اإلسالمية اجلماعات قيادات بعض ودبشاركة للنظر

 رىن زالوا وما والضيوؼ احلزب شباب وبعض الناطق باعتقاؿ السلطة قامت قدو  ،الكبري ادلسجد ماـأ السوؽ
 !!النشرة ىذه كتابة حىت االعتقاؿ

 :اآلتية الحقائق نوضح السودان، والية التحرير/ حزب في إننا

 نزؿي السياسي، بالطريق أي ؛ اهلل رسوؿ بطريقة اإلسالـ، إىل الدعوة حيمل التحرير حزب إف :أوالا 
 مة،األ مصاحل يف وتفريطهم خيانتهم، على احلكاـ حياسب ،اجلارية احلياة وقائع على وأحكامو إلسالـا أفكار

 والشد وتأييده، ومساندتو، نصرتو يف خملص مسلم كل ينافس العظيم العمل وىذا. العدو أحضاف يف وارمتائهم
 وادلتنفذين احلكاـ، من ومصاحل عن الدفاع وخطوط العدو، الكافر الغرب إال بو، ادلتلبسني أيدي على

 فو ادلشاؤ  ىؤالء ئيطف أف ىيهات ىيهات لكن ،لعرقلتو فيسعوف العظيم، العمل ىذا يسوؤىم وادلنافقني،
 !!الشمس نور بالباطل

 مثل يف نشط فكما إلعادهتا، للعمل ادلسلمني، لطاقات استنفار ىو اخلالفة ىدـ ذكرى إحياء إف :ثانياا 
 ينشط اخلالفة، إلسقاط ادلؤامرات ؾو وحي اخليانة ينسج كماؿ مصطفى اجملـر ىػ3118 رجب من األياـ ىذه
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 اخلالفة إذ ،اهلل بإذف زماهنا أظل اليت الراشدة اخلالفة صرح كماؿإل  األمة أبناء من وادلخلصوف التحرير حزب
. واجلهاد عوةدبال العامل إىل اإلسالـ ومحل اإلسالمية، األمة ووحدة اإلسالـ، لتطبيق الشرعية الطريقة ىي

 يف الرجاؿ وأشباه ،وادلنافقوف الرويبضات وحتّكم ،ومتزّقت األمة، حياة عن ـاإلسال غاب اخلالفة وبغياب
 للدين إقامةً  جديد، من اخلالفة فجر فيبزغ ضحاىا، أو عشية إال ىي إف ولكن وصغاراً، ذالً  فأورثوىا أمرىا،

 .اهلل بإذف اً ومتكين اً وعز 

 ينقلبوا مث وشعاراتو، اإلسالـ خبطاب األمة، أمرىا على القائموف ينافق اليت السلطة ىذه على عار :ثالثاا 
 تتسع ادلزعومة فحرياهتم الكافر، للغرب إرضاءً  إليو الدعوة عن ادلخلصني ويصدوف اإلسالـ، حياربوف خاسرين،

 !!دعوتو ومحلة اإلسالـ على حربو  تضييق حقيقتها يف ولكنها وباطل، منكر لكل

 للغرب قربة (اإلرىاب على احلرب) راية حتت ودعوتو اإلسالـ على حرهبا يف ماضية احلكومة اف :رابعاا 
 نائب قاؿ دلا وفقاً  ،باإلسالـ لو عالقة الو  الكافر الغرب حضارة مع متساوقاً  للبالد دستور لسن وسعياً  الكافر
 القوى عليو وستتفق الوطين احلوار رجاتخم عنو حتدثت الذي الدائم الدستور فإ): بالربدلاف التغيري كتلة رئيس

 ."(8302) العدد التيار صحيفة"!! غريىا( أو إسالمية كانت فإ الدينية اخللفية من خالياً  سيأيت السياسية

 الكفار أنف رغم ، اهلل رسوؿ بطريقة اإلسالـ لدعوة محلو يف ماضٍ  التحرير حزب إف :خامساا 
 .ينقلبوف منقلب أي ظلموا الذين سيعلمو  ه،عند من وفتح قريب نصر اهلل؛ موعود يأيت حىت ،وادلنافقني

 :المسلمون أيها

 ،عصراً  الرابعة عند ـ31/31/8332 السبت يـو اخلري، رجب فعاليات ختاـ يف ادلوعد على معكم إنا
 احلق، لنصرة فقوموا اخلالفة، ذلدـ والتسعني السابعة للذكرى إحياءً  حبري، باخلرطـو بشمبات الرابطة ميداف يف

 ادلبني، احلق عن الناس وصد النفاؽ، على مردوا الذين احلكاـ، ذلؤالء باالً  تلقوا وال خرياً، أنفسكم من اهلل وأروا
 واألرض واتاالسم عرضها وجنة اهلل لطاعة فلنقم ،﴾َضِعيفاا َكانَ  الش ْيطَانِ  َكْيدَ  ِإن  : ﴿وتعاىل سبحانو يقوؿ

 ﴾.ُيْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلر ُسولِ  لِل هِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا ِذينَ ال   أَي َُّها يَا: ﴿للمتقني أعدت
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