
 

 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

ًيهودًكيانًمعًللتطبيعًيسعىًأمريكاًمنًبأمرً ًالبرهانًوالعار،ًبالخزيًمتسربلًا

 األحد يوم ىاتفية، مكادلة عرب ،(بومبيو مايك) األمريكي اخلارجية وزير من مباشرة بتعليمات
 الفتاح عبد ركن أول فريقال االنتقايل، السيادة رللس رئيس بالعار، مسربالً  ذلياًل، سافر ،م20/20/0202

 نتنياىو، يهود كيان وزراء برئيس م20/20/0202 االثنني يوم ليلتقي اليوغندية، عنتيب مدينة إىل الربىان،
 رسالة يف ،يهود لكيان الوزراء رئاسة ديوان وأكد!! والشيوخ واألرامل، الرضع، دماء من يداه تقطر الذي

 بني العالقات تطبيع إىل يقود أن شأنو من الذي ،ادلشرتك لتعاونا سبل حبثا والربىان نتنياىو أن مقتضبة،
 )صحيفة الربىان مع لقاءه نسق األمريكي اخلارجية وزير أن نتنياىو مكتب أصدره بيان ذكر كما!! الطرفني

 الرتتيب أن حكومي مصدر اعترب م،20/20/0202 يف الصادرة الصيحة صحيفة وحبسب. عربية( ندبندنتإ
 مايك األمريكي اخلارجية ووزير الربىان، بني اذلاتفي االتصال تناوذلا اليت ادلهمة اتاألجند دأح كان للقاء

 !!األول أمس بومبيو

ً:اآلتيةًالحقائقًألمتناًنوضحًالسودان،ًواليةًالتحرير/ًحزبًفيًإننا

 دويالت ىي إمنا ادلسلمني؛ بالد يف ادلستعمر، الكافر صنعها اليت الوطنية، بيكو-سايكس دويالت إن 
 أعدائها ومسادلة ثرواهتا، وهنب ومتزيقها، عقيدهتا، عن األمة إبعاد الكافر؛ الغرب مشاريع خدمة يف وظيفية
 مروراً  تونس، من بدءاً  العريب الربيع ثوار وقتل بل االعتصام، فض حادثة يف كما أبنائها، وقتل يهود(، )كيان
 .وغريىا وليبيا، وسوريا، مبصر،

 أمرهب يأمترون وأدواتو، الغرب عمالء ىم إمنا الكبري، السجن حراس ادلسلمني؛ بالد يف احلكام إن، 
 الوقت ففي الغرب، يف أسيادىم إرضاء يف يتنافسون ،ذمة وال إاّلً  رعيتهم يف بونقير  فال أجندتو، وينفذون

 أُدخلت اليت لشرعيةا األحكام بعض من القوانني بإفراغ االنتقالية غيريترية والوى احلق حكومة فيو تنشغل الذي
 الوقت ىذا يف ادلزعوم، االستقالل منذ واالحنطاط الضعف أورثتنا اليت الغربية، التشريعات منظومة إىل نفاقاً 

 يسمى وما احلائط، عرض ادلسلمني ومشاعر اإلسالم، بأحكام ضارباً  نتنياىو، السفاح للقاء الربىان يهرول
 !!احلرة( )قناة النكراء ةالشنيع اجلرمية ىذه يبارك ادلهنيني بتجمع

 وأقاموا اخلالفة، ىدم بعد يهود، واغتصبها الراشدة، اخلالفة فتحتها ،إسالمية أرض ىي فلسطني إن 
 ينفذون الذين الكافر، الغرب عمالء ادلسلمني؛ حكام بتواطؤ ،ودمائهم ادلسلمني مجاجم على كياناً  فيها
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 )خيانة الفتة حتت معهم، العالقات تطبيع إىل يهود، يانك محاية رلرد من لالنتقال ويسعون ترامب، تعليمات
 !يفعلون ما ساء أال عالنية، يفعلوهنا الربىان، أمثال وادلتهافتون الطاولة، حتت يفعلها بعضهم العصر(،

 مجيع يعاجل اإلرىاب قائمة من السودان حذف بأن البسطاء مينون أمريكا، إلرضاء احلكام سعي إن 
 ةقو ال واستمداد. ادلتني القوة يذ الرزاق إرضاء يف يلتمس فالرزق ل،يجهتوال التضليل، ىو إمنا البالد، مشاكل

ًالشَّي طَانًًُيَِعُدُهمًًَُوَماًَويَُمنِّيِهمً ًيَِعُدُهمً ﴿: القائل وتعاىل تبارك احلق وصدق ،العزيز القوي من يكون إمنا ةعز وال
 .﴾اًاُغُروًرًِإالًَّ

 ومقدسات اإلسالم، أحكام على الدوس يف ماضون وحكومتو، الربىان إن :السودانًفيًاألهلًأيها
 جنوب فصل الذي البائد، النظام جرائم حياكون أخرى، إىل خيانة من ينتقلون ومشاعرىم، ادلسلمني،
 عدوكم، بكم أغرى الذي ذلو ،وجرائمهم احلكام، ىؤالء خيانة على صمتكم وإن لألمريكان، إرضاء السودان،

 من دلنعهم اخلائنني احلكام أيدي على فلتأخذوا! منها أقبح أخرى على ونصبح ،خيانة على منسي فصرنا
ًَوَتُخونُواًَوالرَُّسولًًَاللَّهًًََتُخونُواًاَلًًآَمُنواًالَِّذينًًََأي َُّهاًيَا﴿: سبحانو يقول فلسطني، يف ادلسلمني قضية تصفية

 .﴾تَ ع َلُمونًًََوَأن  ُتمً ًَأَمانَاِتُكمً 

 أصحاب ، اهلل رسول طاعة يف الداخلون هلل، العابدون ادلسلمون أيها: السودانًفيًاألهلًأيها
 أوان آن لقد النعيم، جنات من وتعاىل سبحانو اهلل عند ما يف الطامعون الساجدة، واجلباه ادلتوضئة، األيادي

 تطبق وة،النب منهاج على راشدة خالفة إلعادهتا العاملني مع واعملوا خرياً، أنفسكم من اهلل رواأف اجلد،
 فلسطني، لتحرير اجليوش وتسرّي  ،أنظمتهم وسائر ادلسلمني، بالد من ادلستعمر الكافر جذور وتقتلع اإلسالم،

 من الناس فتخرج للعادلني، اخلري حتمل للناس، أخرجت أمة خري فتعودوا ادلغتصبة، ادلسلمني بالد من وغريىا
 ودلثل. الطريق ىو وحده ىذا بأن وقائعو وتنطق إال جديد يوم مشس تشرق تكاد ال إنو النور، إىل الظلمات

مً اًالََبَلغًَهَذاًِفيًإنًَّ﴿. العاملون فليعمل ىذا  .﴾َعاِبِدينًًَِلَقو 

 
ًالتحريرًحزب               ىـ1001 اآلخرة ىمجاد من عشر احلادي

ًالسودانًوالية                  م20/20/0202


