
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 احلكام مسمع على وأهله السودان دماء يف أيديهم يغمسون وأورواب اأمريك
 يؤفكون أىن هللا قاتلهم عوهنم،بو  بل ،واملدين العسكري ْي املكون    من

 الوزراء لبعض ابعتقاالت قامت اجليش من مشتعلة حتركات على م25/10/2021 اليوم السودان أهل استيقظ
 الربهان ألقى ذلك وبعد... نفسه محدوك الوزراء رئيس ابعتقال مث املدين االنتقايل احلكم يف املشاركني من عدد إىل ابإلضافة

 وطلب الوزارات وكالء مث الوالايت مديري وإعفاء الوزراء وجملس السيادة جملس وحل الطوارئ حالة فيها أعلن متلفزة كلمة
 جاء كما األساسية املواد منها ألغى ولكنه الدستورية، الوثيقة يلغ مل أنه وأعلن... اتالوزار  شئون إدارة العامني املديرين من
 !الثورة إلغاء وليس الثورة مسار تصحيح يريد وأنه خطابه، يف

 وأهله، ابإلسالم فتكا   أشد أيهم املستعمرون الكفار عليه يتنافس مسرحا   املسلمني بالد أصبحت لقد :املسلمون أيها
 اأمريك إن. يعقلون ال فعال   هم بل يعقلون ال كأهنم أتييدا   أيديهم على يشدون املسلمني أبناء من هلم دواتأ جيدون مث

 ابلسيطرة يفوز أيهم يتصارعون ،وإخوانه محدوك وزارة يف بريطانيا خاصة وأورواب وأعوانه، الربهان: اجليش قيادة يف وعمالءها
 بصرية على بل ،أهلها من غفلة على نقول ال وثرواته، موقعه على واالستيالء تهخريا المتصاص وأهله السودان على واهليمنة

 يسارعون مناوإ عباده، من وال رسوله من وال هللا من او ييستح أن دون ،محدوكا   أم برهان   أكان سواء ،رقاهبا يف يتحكمون ممن
 .العظيم ياخلز  هو وذلك واآلخرة، الدنيا احلياة يف اخلزي طريق هلما ميهد ما إىل

 39 مدة 21/8/2019 يف الدستورية الوثيقة على الطرفان اتفق لقد! بعضا   بعضهم فيها يوقع فرا  ح   حيفرون الطرفني إن
 مايوأاير/ شهر يف املدنيون يبدأ مث ومن اتلية شهرا   18 معه ومن محدوك تلوهي مث شهرا   21 وأعوانه برهان منها ليحكم شهرا  

 فيبدأ ،الدستورية الوثيقة من اعتبارا   شهرا   53لتصبح حنو  3/10/2020 يف جواب اتفاق دبع لتع د   هاولكن ،م2021
 ميكنوا ولن ،بتعطيله يقومون مث ومن بذلك يسمحوا لن العسكر أن معروفا   وكان م،2021 اثن تشرين يف احلكم املدنيون
 وقد وجهها، على لألمور مدرك واع كل على ال  جمهو  األمر هذا يكن ومل العام، هذا من اثن تشرين يف احلكم من املدنيني

 :فيه قلنا الدستورية الوثيقة اتفاق حول م23/9/2019 يف جوااب   أصدرن أن سبق

 خارجية وبوالءات متفاوتة بصالحيات فريقني من م شكَّال   يكون يكاد الدستورية الوثيقة وفق السودان يف احلكم إن -]
 االجتاه خدمة منهما كل َهم   وسيكون عيشهم، وسالمة الناس مشاكل حل يف هماعمل على األمر هذا وسينعكس متصارعة

 يف اجملالس هذه مثل إنشاء عن واملعروف... وخارجية داخلية بوسائل لي قصيه ابآلخر أحدمها يرتبص مث ومن يواليه، الذي
 الدولة أوراق ترتيب من اجليش يتمكن أن إىل وذلك... واألزمات االنتقالية ابلفرتات مرتبطة إال ت نشأ تكن مل أهنا السودان

 هبدوء، معا   تتعايشا لن وبريطانيا أمريكا فإن املتوقع أما -] :أضفنا مث ،[اجليش ضباط من للبالد رئيس وفرض اجمللس وحل
 متابعة ومن! اآلخر حتركات إلجهاض الطرفني من كل فسيعمل ولذلك هلما، تبع احمللية وأدواهتما خمتلفة فمصاحلهما

 ميكن فإنه... واألوروبيني األمريكان املسئولني وخاصة وحمليا ، خارجيا   التصرحيات ومتحيص متعلقاهتا وتدبُّر اجلارية األحداث
 كان، ما وهذا ،[...احلكم عن إقصائه مث منه والتمكن خصمه ملضايقة الطرفني من كل سيستعملها اليت الوسائل ترجيح
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 والعناء والشقاء البؤس من ومزيد البالد يف الطوارئ حالة من اليوم هذا الربهان أعلنه ما إىل مهدت أمورا   العسكر فافتعل
 !املستعمرين الكفار من ألسياده خدمة السودان ألهل

 ذلك يتم أن احملزن الغريب ولكن والعباد، البالد إضعاف على اإلسالم أعداء يتنافس أن غريبا   ليس :املسلمون أيها
 شظف من يشكون مث! ويسمعون يرون وهم عليهم املسلمون ويسكت واملسلمني، اإلسالم على بنيحمسو  هلم عمالء أبيدي
 ي  ْوم   و َن ْش ر ه  ا  ض ْنك م ِعيش ة   ل ه   ف ِإن   ِذْكِري ع نْ  أ ْعر ض   و م نْ ﴿: سبحانه قوله يعلموا مل كأهنم واملشرب، املأكل وضيق العيش
ِلك   ق ال   *ا  ب ِصي  ك ْنت   و ق دْ  أ ْعم ى ح ش ْرت ِن  ِل   ر ب ِ  ق ال   * أ ْعم ى اْلِقي ام ةِ  ت  ن ا أ ت  ْتك   ك ذ   اْلي  ْوم   و ك ذ ِلك   ف  ن ِسيت  ه ا آَي 
 .﴾ت  ْنس ى

 يف وجتوالن تصوالن وبريطانيا أمريكا أفرتون ملعتذر، عذر ال إنه !رشيد؟ رجل منكم أليس :واملنعة القوة أهل َي
 يف تقفوا ال لكي املعاذير تقدمون ذلك ومع ،واهلوان الذل إىل يقودونكم قادة بل بينكم شونيعي رجال وأدواهتما بالدكم،
 اْلع د و   ه م  ﴿ ﴾،اْلم ْعت د ون   ه م   و أ ول ِئك   ِذم ة   و ل   ِإل    م ْؤِمن   يف  ي  ْرق  ب ون   ل  ﴿ املستعمرين الكفار هؤالء إن !؟وجههم

ْره مْ   ظلمة فسقة وهم إليهم ركني   أن جيوز ال املسلمني بالد يف احلكام من يوالوهنم من نَّ وإ ،﴾ي  ْؤف ك ون   أ ىن   اّلل    ق ات  ل ه م   ف اْحذ 
! ن؟تتحركو  ال فكيف ﴾،ت  ْنص ر ون   ل   ث    أ ْولِي اء   ِمنْ  اّلل ِ  د ونِ  ِمنْ  ل ك مْ  و م ا الن ار   ف  ت م س ك م   ظ ل م وا ال ِذين   ِإل   ت  رْك ن وا و ل  ﴿

 ذكرواتفت اإلسالم عزة أتخذكم ال كيف !ورسوله؟ هللا اءدأع الطغاة أولئك فتزيلوا والنصرة ابلقوة العزة أتخذكم ال كيف
 !دعوته؟ ومحلة هللا وعباد هللا دين لنصرة الثانية العقبة يوم يف األنصار

 الكفار ملصلحة والعباد البالد يف نيتحكمو  الذين الطغاة وإزالة هللا حكم إلقامة لنصرته يدعوكم التحرير حزب إن
 وذلك الدارين يف فتعزوا هللا حكم وإقامة تو الطاغ حكم إلزالة ورسوله هللا نصرة إىل واملنعة القوة أهل اي هلم   املستعمرين،

 دين لنصرتهو  ميانهإل تكرميا   ملوته الرمحن عرش زتاه الذي معاذ بن سعد واذكروا واملنعة القوة أهل اي هلم .العظيم الفوز هو
 .(...«اذ  ع  م   نِ بْ  دِ عْ س   ِلم وتِ  الع ْرش   اْهت  ز  »: يَ ق ول    النَِّبَّ  َسَِع ت   َعن ه ، اّللَّ   َرِضيَ  َجاِبر   َعن   البخاري أخرج ،هللا

 اّلل    وات  ْنص ر   ِإنْ ﴿: احلق وقوله ،العزيز القوي قول وتذكروا ،هللا أعداء ختشوا ال وأن لنصرته يدعوكم التحرير حزب إن
ام ك مْ  و ي  ث  بِ تْ  ي  ْنص رْك مْ  ن ات   و ي ْدِخْلك مْ  ذ ن وب ك مْ  ل ك مْ  ي  ْغِفرْ ﴿ ﴾،أ ْقد  ا ِمنْ  َت ِْري ج  ار   َت ِْته   ج ن اتِ  يف  ط يِ ب ة   و م س اِكن   اْْل نْ ه 

ب ون  ه ا و أ ْخر ى * اْلع ِظيم   اْلف ْوز   ذ ِلك   ع ْدن    .﴾اْلم ْؤِمِني   و ب شِ رِ  ق رِيب   و ف  ْتح   اّلل ِ  ِمن   ن ْصر   َتِ 

 آم ن وا ال ِذين   أ ي  ه ا َي  ﴿ فأعزوه بكم ويعتز فانصروه، يستنصركم التحرير حزب: واملنعة القوة أهل َي املسلمون، أيها
ْرءِ  ب  ْي   ُي  ول   اّلل    أ ن   و اْعل م وا ُي ِْييك مْ  ِلم ا د ع اك مْ  ِإذ ا و ِللر س ولِ  ّلِل ِ  اْست ِجيب وا  .﴾َت ْش ر ون   ِإل ْيهِ  و أ ن ه   و ق  ْلِبهِ  اْلم 
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