بسم ا﵁ الرمحن الرحيم

كفى إمالءات غربية استعمارية
نعم لدولة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة
قامت نائبة مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشؤون األفريقية (مكيال جيمس) ،خالل الثالثة أيام ادلاضية ،جبلولة حمادثات واسعة يف
اخلرطلوم ،التقت فيها رئيس اجمللس العسكري ،عبد الفتاح الربىان ،كما التقت قادة قلوى احلرية والتغيري ،وأبلغتهم بأن أوللوية واشنطن تتمثل يف
رؤية حكلومة مدنية بالسلودان .دتخض بعد ىذه اللقاءات اتفاق بني اجمللس العسكري ،وقلوى إعالن احلرية والتغيري على تكلوين جلنة مشًتكة من
اجلانبني للتفاكر حلول ترتيبات االنتقال.
إن (مكيال) ،واليت كانت عضلواً يف ختطيط السياسات باخلارجية األمريكية ،أوضحت أن زيارهتا ىذه تأيت لتقييم األوضاع على األرض.
(السلوداين 6402/40/62م).
ال حنتاج لكبري عناء لتعريف أمريكا ،فهي دولة استعمارية طامعة يف بالدنا ،وىي العدو الذي قتل ادلاليني من ادلسلمني يف شىت أحناء
العامل ،وأياديها ملطخة بدماء األبرياء العزل من أبناء أمتنا ،وىي من ساعدت النظام البائد يف قتل أىلنا يف دارفلور ،وخزائنها مليئة بثروات األمة؛
من بًتول ،وذىب ،وصمغ ،وغريىا ،فبدل أن تكلون ىذه الثلورة ىي ا﵀ررة إلرادتنا ،وادلعززة لكرامتنا ،والكانسة لألنظمة البائدة يف بالدنا،
واقتالعها من جذورىا لألبد ،فإهنا تفسح اجملال لألعداء من جديد ،يصلوللون وجيلوللون وديللون شروطهم ،وحياوللون إجهاض كل عمل خملص يف
األمة ،بل خيططلون دلصاحلهم ،وال يستحيلون من اإلفصاح عن ذلك.
أليست أمريكا ىي مهندسة جردية فصل جنلوب السلودان ،عرب عمالئها؛ البشري وزمرتو يف النظام البايل واحلركة الشعبية ،فلماذا نرى أعضاء
اجمللس العسكري ،وقلوى احلرية والتغيري ،وغريىم يتهافتلون للقاء اللوفلود اليت دتثلها؟
أيها األهل في السودان:
إننا يف حزب التحرير /والية السلودان نلوضح اآليت:
 /0إن اجلللوس مع األعداء ادلستعمرين ،الذين تلطخت أيديهم بدماء أبنائنا ،وهنب ثروات األمة ،وما زاللوا ،ليس لو تفسري غري العمالة
للكفار ادلستعمرين ،واالنتحار السياسي ،والسلب إلرادتنا ،واالردتاء يف أحضان الكافر ادلستعمر.
 /6إن ىذه السفارات اليت تعيث يف األرض فساداً ودماراً ،وحتشر أنفها يف شؤوننا ،ويتدخل سفراؤىا يف كل صغرية وكبرية يف بالدنا -
مثل تردد القائم باألعمال األمريكي وغريه  -على ساحة االعتصام ،جيب إيقافها وإغالقها فلوراً.
 /3جيب منع حكام مصر ،والسعلودية ،واإلمارات ،من التدخل يف شؤوننا ،فإن تدخلهم ما ىلو إال لصاحل أسيادىم األمريكان واإلجنليز.
كما جيب منع االحتاد األفريقي (ربيب األمريكان) من اللوصاية على أىل السلودان.

أيتها األمة الكريمة:
إىل مىت تدار أملورنا بلواسطة األعداء (أمريكا وبريطانيا)؟! إىل مىت تظل سفاراهتم ىي مهندسة سياساتنا؟! إىل مىت نبقى رىناً للدول
االستعمارية اليت تدير شئلوننا بلواسطة العمالء الذين يردتلون يف أحضان وفلودىم؟! لقد آن األوان أن نعمل جادين جمدين من أجل رفع راية احلق
ادلبني ،بإقامتها خالفة راشدة على منهاج النبلوة ،فعلى أبنائنا ادلخلصني الصادقني يف القلوات ادلسلحة ،أن ال ينقادوا حلفنة من أتباع الغرب
ادلستعمر ،بل وينصروا أحكام رب العادلني ،وهنج رسلولو الكرمي  ،فإن حزب التحرير ىلو حامل للواء الدعلوة إىل دولة اخلالفة الراشدة على
منهاج النبلوة  -للواء الرسلول  - فكلونلوا لو ،كما كان األنصار للرسلول عليو الصالة والسالم ،فتفلوزوا خبريي الدنيا واآلخرة﴿ .لِ ِمثْ ِل َه َذا
فَلْيَ ْع َم ِل ال َْع ِاملو َن﴾.
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