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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 ة االنتقالية تضاعف أسعار الوقودالحكوم

 أسيادها بتعليمات شعبها إفقار في بعيدا   وتمضي
 051% على سعر لرت البنزين، من 93 قدرىا بزيادة ادلتمردين وأكابر السياسة، مرتزقة من العمالء حكومة االنتقالية؛ احلكومة قامت
 حيث %،008 بنسبة اجلازولني لرت سعر وزيادة. جنيهاً  675 عن بدالً  جنيهاً  0315عر اجلالون الواحد صبح سلي جنيهاً، 091جنيهاً إىل 

 .جنيهاً  560.0 عن بدالً  جنيهاً  0080 اجلازولني جالون سعر ليصبح جنيهًا، 085 إىل جنيهاً  005 من اللرت سعر ارتفع
 من اخلاص والقطاع الدولة، مؤسسات متكن بنية لتأسيس": يأيت ذلك بأن الناس معاش على الكارثية اخلطوة ذلذه احلكومة بررت وقد

 يوم والعربية احلدث قنايت مع مقابلتو يف كشف قد إبراىيم جربيل ادلالية وزير وكان ،(برس تاق) "الدولية التمويل مؤسسات مع التعامل
 يف استعداد على لسنا حنن": فقال أخرى عسل عن الدعم لرفع جديدة )تعليمات( دلطالب احلكومة تلقي عن م00/5/0100 السبت
 .(النيلني موقع) "الحق وقت في اإلجراء هذا يأتي أن معهم اتفقنا": وقال ،"واخلبز الطبخ غاز عن الدعم لرفع احلايل الوقت

 :اآلتية الحقائق نوضح السودان والية التحرير/ حزب في إننا
 تام، خبنوع وأوامره تعليماتو ينفذون ادلستعمر، الكافر الغرب لدى موظفني ردرل ىم ومدنيني، عسكريني من احلكام، ىؤالء إن :أوال  

 )قناة "خفية قوة تديرها دولة في أشارك أن أريد ال" قالت حيث استقالتها، يف األمر ىذا موسى عائشة السيادة رللس عضو كشفت وقد
RT 00/15/0100،)الدولية؛ )الربا( التمويل مؤسسات إرضاء ىو مههم وكل ذمة، وال إالا  البالد أىل يف يرقبون ال احلكام فهؤالء م 
 !!ببعيد عنا ادلشبوه باريس مؤمتر وما )االستثمار(، الفتة حتت ومقدراهتا، البالد ثروات على يدىا لوضع الساعية الرأمسالية الشركات ذراع

 وصفوف ادلدقع، والفقر الطاحن، فالغالء الناس، إليها لوص اليت ادلعيشية األحوال بسوء حيسون ال ادلوظفني الساسة ىؤالء إن :ثانيا  
 الناس، ظهور قصمت اليت العالية ادلواصالت وكلفة النقل، ووسائل الدواء وانعدام العيش، وضنك وادلعاناة، احلياة، متطلبات على احلصول
 للكافر البالد ارهتان بسبب وإحباطاً، وشقاءً  وبؤساً  أدلاً  الناس فامتأل يطاق، ال جحيما احلياة فأصبحت التعليم، على الصرف وصعوبة
 .الربوية ومؤسساتو ادلستعمر

 ،"الحق وقت في" سيأيت الطبخ وغاز اخلبز عن الدعم رفع بأن والعربية احلدث قنايت مع مقابلتو يف الناس ادلالية وزير توعد كما :ثالثا  
 .خرياً  منهم ترجوا فال صنعوه، الذي التعيس احلاضر ىذا بعد وشقاءً  وبؤساً، قتامة، أكثر مستقبل صناعة يف ماضون العمالء ىؤالء فإن

 :أيها األهل في السودان
 أهنم خيفون ال عمالء يطبقو نفسو، الرأمسايل النظام إنتاج وأعادت ادلستعمر، الكافر الغرب سفارات سرقتها قد للتغيري زلاولتكم إن
 طبق على ويقدموهنا بالدكم، ثروات وبني بينكم ليحولوا الفقراء من ادلزيد وقتل الفقر، صناعة يف يسارعون أسيادىم، من التعليمات يتلقون

 .القارات عابرة أسيادىم لشركات ذىب من
 والعمالء الرأمسايل للنظام وليس العظيم، لإلسالم والؤىم يكون وادلنعة، القوة أىل من سللصني بتحرك إال حقيقي تغيري مثة يكون ولن

 اإلسالم فأحكام احلكم، سدة إىل نقياً  صافياً  اإلسالم ويصل اخلالفة، فتقام ادلغتصب سلطاهنا لألمة ادلخلصون ىؤالء يرد قونو،يطب الذين
 وثرواهتم، بإمكانياهتم، مبدئهم أساس على هنضتهم ويبنون الصديق، من العدو الناس فيتبني احلياة، بوصلة ضبط بإعادة كفيلة الراقية

 لذلك أيها ادلسلمون من العاملني. فكونوا األمة، ساسة من ادلخلصون يقودىم
 ﴾ُتْحَشُرونَ  ِإَلْيهِ  َوَأنَّهُ  َوقَ ْلِبهِ  اْلَمْرءِ  بَ ْينَ  َيُحولُ  اللَّهَ  َأنَّ  َواْعَلُموا يُْحِييُكمْ  ِلَما َدَعاُكمْ  ِإَذا َولِلرَُّسولِ  لِلَّهِ  اْسَتِجيُبوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا﴿
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