بسم هللا الرمحن الرحيم
أيها الثائرون أمام القيادة العامة للقوات املسلحة
احذروا من مثلث إجهاض الثورات
يعب عن حيوية هذه األمة؛ خري أمة أخرجت للناس ،استطاعت حشود الشباب الثائر على
يف مشهد ّ
الظلم ،واليت كسرت حاجز اخلوف من شياطني اإلنس؛ احلكام ،استطاعت أن ختتق كل الدفاعات ،واحلواجز
األمنية ،ووصلت إىل بواابت القيادة العامة للقوات املسلحة ،يف موكب مهيب قل مثيله ،حيث اعتصمت
احلشود حول مقر القيادة ،تطالب برحيل نظام الظلم ،والفقر ،والقهر .وبذلك ُو ِضع النظام أمام احلقيقة
اجملردة؛ أال وهي حتمية الرحيل .لكن هل سريحل النظام؛ الدستور ،والتشريعات ،والقوانني ،هل تُقتلع من
جذورها ،وأساسها ،بوصفها أنظمة وضعية ،جلبت لنا الشقاء عقودا من الزمان ،أم سريحل فقط طاقم تنفيذ
النظام؛ الرئيس وزمرته ،وخيلوا كابينة القيادة آلخرين يقودون قاطرة األنظمة الوضعية نفسها ،ما يعين استمرار
الشقاء والفقر واإلحباط ،أي إعادة إنتاج النظام القدمي نفسه بوجوه جديدة؟!
إننا يف حزب التحرير /والية السودان ،وحرصا على ثورة أهلنا املباركة ،ولكي تبلغ غايتها يف التغيري
احلقيقي ،حن ّذر من مثلث إجهاض الثورات ،والذي هو احنياز قيادة اجليش ،وهي املخلصة للنظام القدمي ،مث
تكرس تشريع البشر؛ النظام
تكوين حكومة انتقالية ،تسري ابلنظام القدمي نفسه ،مث عقد انتخاابت دميقراطيةّ ،
الوضعي ،وهو النظام نفسه الذي جلب لنا الشقاء ،لذلك فإننا حنذر من السقوط يف هذا املثلث املشئوم.
أيها الثائرون املباركون إبذن هللا:
إن التغيري احلقيقي ،وحىت ال تذهب جهود الثورة املباركة ،ودماء شهدائنا هدرا ،إمنا يكون ابحنياز فئة يف
اجليش خملصة لعقيدة اإلسالم ،وليس للنظام القدمي ،هذه الفئة املخلصة متثل أهل حل وعقد ترد لألمة
سلطاهنا املغتصب ،تعقد البيعة خلليفة املسلمني ،الذي يطبق شريعة اإلسالم ،دستورا ،وقوانني ،وأنظمة ،وإذا
احنرف اخلليفة عن الوحي ُُياسب على أساس اإلسالم العظيم ،وإذا مل يرجع تعزله حمكمة املظامل ،فاخلليفة إمنا
هو رجل من سواد الناس ،ال يتميز عنهم أبية ميزة ،أو حصانة ،بل هو أثقل الناس محال ،لقوله ﷺ« :ا إل َمام
َراع َوه َو َم ْسئول َع ْن َر إعيَّتإ إه» ،هذا هو الذي يصنع تغيريا حقيقيا يف حياتنا ،بل يف حياة اإلنسانية مجعاء،
يعيش يف كنفه الناس بعدل اإلسالم ،يف ظل اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة.
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