
 

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 السودان والية التحرير/ حزب من مفتوح كتاب
 السودان في أىلنا وإلى البرىان إلى

 وبعد م،5252 أكتوبرأول/ تشرين 52 يف الربىان انقالب منذ القوة واختبار واجلذب، الشد من عام من أكثر مرور بعد
 ادلؤتلفة واألحزاب والتغيًن، احلرية وبٌن جانب، من وجمموعتو ونائبو نالربىا يف ادلتحكمة أمريكا بٌن العلن إىل الصراع خرج أن

 يف نفوذه بسط من يتمكن مل بريطانيا( أو )أمريكا الطرفٌن من أياً  وألن آخر، جانب من وأتباعها بريطانيا عمالء من معها
 فولكر الكافر صاغو الذي اإلطاري االتفاق لىع بالتوقيع ادلؤقت، التوافق إىل عادوا لذلك معاً، ادلدين وادلكون العسكري ادلكون

 تشكيل بغرض لالتفاق الرافضة السياسية الكتل إلحلاق األيام ىذه يف الربىان ويدأب. واإلجنليز األمريكان من مباشر بإشراف
 !ادلدنية احلكومة

 حوايل ألن كذب، ذلكو  واألديان(، واإلثنيات الثقافات متعددة دولة )السودان: أن على ينص اإلطاري االتفاق إن
 إمنا النص وىذا اإلسالمية، الثقافة وىي واحدة وثقافتهم اإلسالم، وىو واحد دينهم وبالتايل مسلمون، السودان أىل من 89%
 دميقراطية مدنية دولة )السودان: أن على أيضاً  اإلطاري االتفاق وينص. والتشريع احلياة أنظمة عن اإلسالم إلبعاد حتايل ىو

 العلمانية الدولة ىي ادلدنية فالدولة لإلسالم، خمالف ذلك وكل السلطات(، مصدر وىو للشعب فيها السيادة بردلانية، فيدرالية
 فيها السيادة وألن الشرعية، لألحكام اعتباراً  تضع ال فهي للبشر، التشريع حق جتعل والدميقراطية احلياة، عن الدين تفصل اليت

 يستمدون الذين احلكام تعدد تعين ألهنا للتجزئة قابلة الدولة جتعل والفيدرالية. إليو رشداأ وما والسنة الكتاب للشرع؛ ليست
 .وقوانينو دستوره إقليم فلكل التشريع، تعدد كذلك وتعين أقاليمهم، من ذاتياً  سلطتهم

 دينو، على غيور مسلم كل يرده ألن يكفي وىو اإلطاري، االتفاق ىذا بو ينضح الذي الكفر فيض من غيض ىذا
 .«َردٌّ فَ ه وَ  ِمْنو   َلْيسَ  َما َىَذا َأْمرِنَا ِفي َأْحَدثَ  َمنْ »: ملسو هيلع هللا ىلص المصطفى بقول عملً 

 عليهم استحوذت والذين اإلطاري، االتفاق على والموقعين البرىان نذّكر السودان والية التحرير/ حزب في إننا
 نذكرىم القوائم، معوجة حكم كراسي حول يدورون فأصبحوا شعوبهم، قونوي شْ  مشاريعها، يخدمون الغربية، السفارات
 :اآلتية بالحقائق

 وأساس حياهتم، أساس وىو ثقافتهم، وىو ىويتهم فهو العظيم، اإلسالم دين يعتنقون مسلمون، السودان أىل إن :أوالً 
رَ  ك ْنت مْ ﴿: تعاىل قال أمجعٌن، للناس وتعاىل سبحانو اهلل أخرجها عظيمة أمة من جزء وىم دولتهم،  ِللنَّاسِ  أ ْخرَِجتْ  أ مَّة   َخي ْ
َهْونَ  بِاْلَمْعر وفِ  تَْأم ر ونَ   لتسوس أخرجت أمة ىم منهم، جزء السودان وأىل فادلسلمون، ﴾،بِاللَّوِ  َوت  ْؤِمن ونَ  اْلم ْنَكرِ  َعنِ  َوتَ ن ْ
 !يعلمون؟ ال الذين والضالون عليهم، ادلغضوب ىؤالء يسوسها فكيف العادلٌن، رب بأحكام الناس

 ىي احلكم كرسي على جيلس من ووظيفة الدولة، ومنو دين ىو أي حياة، وأنظمة عقيدة ىو إمنا العظيم اإلسالم إن :ثانياً 
نَ ه مْ  اْحك مْ  َوَأنِ ﴿ :وتعاىل سبحانو فقال أمجعٌن اخللق سيد بذلك خوطب وقد منقوص، غًن كامالً  اإلسالم تطبيق  أَنْ َزلَ  ِبَما بَ ي ْ

 للكافرين سبيل جعل من حمذراً  سبحانو وقال. ﴾ِإَلْيكَ  اللَّو   أَنْ َزلَ  َما بَ ْعضِ  َعنْ  يَ ْفِتن وكَ  َأنْ  َواْحَذْرى مْ  َأْىَواَءى مْ  عْ تَ تَّبِ  َواَل  اللَّو  
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 ويسلم وأنظمتو، اإلسالم أحكام حيارب مبن فكيف ،﴾َسِبيلً  اْلم ْؤِمِنينَ  َعَلى ِلْلَكاِفرِينَ  اللَّو   َيْجَعلَ  َوَلنْ ﴿ :ادلسلمٌن على
 !!ومنظماهتم وأدواهتم، ادلستعمرين، للكفار البالد وثروات الناس حرمات

 ىذا يوقف الذي فهو صدورنا، على اجلامث االستعمار نًن من البالد حيرر الذي ىو بأحكامو العظيم اإلسالم إن :ثالثاً 
 الذي ىو واإلسالم الفساد، بالدنا يف تنشر اليت الغربية ادلنظمات وسائر اليونيتامس، وبعثة الغربية، السفارات تسلط من العبث؛
 .وأمتهم لعقيدهتم خملصٌن برجال ويأيت لالستعمار، العميل السياسي الوسط ىذا يقصي

 السياسية، وادلكونات اجليش بٌن اخلالف وىي البالد، يف ادلستعصية احلكم أزمة حيل لن اإلطاري االتفاق ىذا إن :رابعاً 
 على استند اتفاق وألنو. وبريطانيا( )أمريكا الكربى الدول حلساب الكراسي على العمالء بٌن صراع ىو حقيقتو يف اخلالف ألن

 يرتبص فريق كل وألن خملصة، غًن قوى بٌن مؤقت ترضية حل وألنو واجملتمع، والدولة احلياة عن الدين فصل وىو باطل؛ أساس
 .سالماإل أحكام إال يعاجلها ولن قائمة احلكم أزمة فتظل باآلخر،

 مرتبطة االتفاق أطراف ألن أجلها، من الناس ثار اليت االقتصادية األزمة حيل لن اإلطاري االتفاق ىذا إن :خامساً 
 ومتّكن غىن، واألغنياء فقراً، الفقراء تزيد كفر أحكام منظومة وىو االقتصاد، يف الرأمسايل ادلبدأ أساس على وتفكر باخلارج،
 .الربوية بالقروض تكبيلها بعد الغنية بالدنا رواتث هنب من ادلستعمرين الكفار

 مضماركم، ليست السياسة أن فتدركوا غيكم، نع وتعودون رشدكم، إلى تثوبون لعلكم لكم نصفها الحقائق ىذه
 لدن من والحياة، واإلنسان الكون عن مبدئياً  تصوراً  تحملون ال ألنكم صنعتكم، ليست الناس شؤون ورعاية الحكم وأن

 خطر بو ولتدركوا. واألزمات المشكلت علج وكيفية الشؤون، رعاية كيفية في األمة عقيدة إلى يستند بير،خ لطيف
 بظلفكم، حتفكم إلى فتقادوا الصديق من العدو عليكم يختلط حيث اإلسلم، مبدأ عن بعيداً  السياسة معترك خوض

 !!المستعمر الكافر العدو ىو الفعلي حاكمها صار بلدكم نإ حتى
 أنك فاعلم تتقون، ولعلكم ربكم إلى معذرة وىو ىذا، كتابنا يصلكم عندما :للسودان الفعلي الحاكم البرىان أيها

 الكفر أحكام تطبيق عن والرجوع ﴾اً َنص وح تَ ْوبَةً  اللَّوِ  ِإَلى ت وب وا﴿ اهلل، إلى بالتوبة فاغتنمها العمر، من فسحة في زلت ما
 ويعي تطبيقو، وكيفية العظيم، اإلسلم مبدأ على يعي الذي التحرير لحزب النصرة بإعطاء يكون إنما وذلك وأنظمتو،

 َواأَلْنَصارِ  اْلم َهاِجرِينَ  ِمنَ  اأَلوَّل ونَ  َوالسَّاِبق ونَ ﴿ ،كاألولين تكونوا أن عسى غماره خوض وكيفية الدولي، الصراع واقع على
ه مْ  اللَّو   َرِضيَ  بِِإْحَسان   ات َّبَ ع وى مْ  َوالَِّذينَ   .﴾َعْنو   َوَرض وا َعن ْ

 النصرة إلعطاء والمنعة، القوة أىل من المخلصين جميع ىمم نستنهض السودان، والية التحرير/ حزب في إننا
 اقتلع ألجل النبوة، منهاج على الراشدة الخلفة بإقامة الحكم، سدة إلى نقياً  صافياً  اإلسلم ليصل التحرير لحزب

 العزة مفاىيم تعني وماذا الدولة، رجال ىم من الناس ويعلم ستعلمون وعندىا بلدنا، من المستعمر الكافر نفوذ
 .والكرامة

 ﴾َعاِبِدينَ  ِلَقْوم   َبَلغاً لَ  َىَذا ِفي ِإنَّ ﴿

 التحرير حزب                                                                ى ٗٗٗٔ ةخر اآل جمادى ٘ٔ ،األحد
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