بسم اهلل الرمحن الرحيم

فلتكن ثورة محصنة تبلغ غاياتها في التغيير الحقيقي
إن األمة اإلسالمية أمة حية ،مترض ولكنها ال متوت ،وها هي األحداث تتصاعد يف مدن السودان املختلفة ،ويف العاصمة ،حيث
َّ ِ
ين
خرجت مجوع الناس إىل الشوارع تطالب بتغيري النظام ،متلبسة بفضيلة رفض الظلم ،والعمل للتغيري ،يقول سبحانهَ ﴿ :وََل تَ ْرَكنُوا إِلَى الذ َ
َّار﴾ ،وحىت ال تتكرر التجارب السابقة ،منذ انفصال السودان عن مصر فيما يسمى باالستقالل ،مروراً حبركة اجلماهري
ظَلَ ُموا فَ تَ َم َّ
س ُك ُم الن ُ
يف تشرين األول/أكتوبر 1964م ،ويف نيسان/أبريل 1985م ،واليت ساقت الناس من سيئ إىل ما هو أسوأ منه ،وألجل حتصني ثورة
اجلماهري ،لتبلغ غاياهتا يف التغيري احلقيقي ،فإن حزب التحرير /والية السودان ،يرى أن ذلك يقتضي التزام الثائرين يف الشوارع باآليت:

 سلمية التظاهر اقتداء بالنيب  ،حامل لواء التغيري احلقيقي ،الذي أقام أول دولة على أساس اإلسالم العظيم ،دون أن تراق
قطرة دم واحدة.
 عدم االجنرار وراء األعمال املشبوهة؛ من إتالف ،وختريب ،وقطع للطريق العام ...ألن ذلك كله حرام شرعاً ،وظلم للنفس،
َرر وَل ِ
َ َّر اهللُ بِ ِهَ ،وَم ْن
َ َّ
ار َ
َ َر َارَ ،م ْن َ
وللغري ،واستواء يف املعصية مع السلطة الظاملة اليت نريد تغيريها ،قال ََ « :ل َ َ َ َ
َش َّ
اق َش َّق اهللُ َعلَْي ِه».
 استهداف تغيري الظلم بالعدل ،وال عدل إال باإلسالم ،لذلك جيب أن يكون مطلبنا هو استئناف احلياة اإلسالمية ،وتطبيق
الشريعة اإلسالمية ،بإقامة اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة ،التزاماً هبدي املوىل عز وجل القائل يف كتابه الكرمي﴿ :قُ ْل إِنَّ َما
ِ
صائُِر ِم ْن َربِّ ُك ْم َو ُه ًدى َوَر ْح َمة لَِق ْوم يُ ْؤِمنُو َن﴾.
وحى إِلَ َّي م ْن َربِّي َه َذا بَ َ
أَتَّبِ ُع َما يُ َ

 االستمرار يف الثورة ،ويف السعي للتغيري ،ورفض أي تغيري يبىن على غري أساس اإلسالم؛ من وطنية مفرقة لألمة ،ودميقراطية كافرة
ظاملة ،وغري ذلك من األسس ...وعدم االعتماد على الكفار املستعمرين ومؤسساهتم ،فالتغيري احلقيقي ال يقوم إال على أساس
َّص ُر إََِّل ِم ْن ِع ْن ِد اللَّ ِه إِ َّن اللَّ َه َع ِزيز َح ِكيم﴾.
عقيدة اإلسالم ،واالعتماد على اهلل وحده وهو القوي ومن عنده النصرَ ﴿ ،وَما الن ْ
إلى األجهزة األمنية والشرطية:
ع ُم ْؤِمناً لَ ْم يُ َؤِّم ِن اهللُ َرْو َعهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِةَ ،وَم ْن أَ َخ َ
اف ُم ْؤِمناً
فإنه ال جيوز شرعاً قتل املتظاهرين ،أو ضرهبم ،أو ترويعهم ،قال َ « :م ْن َرَّو َ
ال الدُّنْ يَا أ َْه َو ُن ِع ْن َد اللَّ ِه ِم ْن قَ ْت ِل َر ُجل ُم ْسلِم» .فال تكونوا أداة يف يد
لَ ْم يُ َؤِّم ِن اهللُ َخ ْوفَهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة» .وقال عليه الصالة والسالم« :لََزَو ُ
األنظمة الباطلة الظاملة ،فتكونوا يف اآلخرة من اخلاسرين.

إلى أبنائنا من أهل القوة والمنعة في القوى المسلحة المخلصين لعقيدتهم:
كونوا كاألنصار الذين نصروا رسول اهلل  ،فأقام لإلسالم دولة قلبت احلياة اجلاهلية جذرياً ،إىل حياة إسالمية نظيفة ،غريت خارطة
العامل السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،واألخالقية ،وتبدلت حال املسلمني من ذل ،وضعف ،وهوان ،فأصبحوا ساد ًة للعامل ،وخري أمة
أخرجت للناس ...فأعيدوا الكرة أيها المخلصون من أهل القوة والمنعة ،وغيروا وجه التاريخ ،فبإمكانكم فعل ذلك ،بانحيازكم ألمتكم،

بإعطائكم النصرة لحزب التحرير إلقامة الخالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة.
ِ
ادي َّ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
الزبُوِر ِم ْن بَ ْع ِد ِّ
الذ ْك ِر أ َّ
ين﴾
﴿ َولََق ْد َكتَْب نَا فِي َّ
َن ْاأل َْر َ
الصال ُحو َن * إِ َّن في َه َذا لَبَ َالغاً ل َق ْوم َعابد َ
ض يَ ِرثُ َها عبَ َ
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