
  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  قاطعوا االنتخابات: يها املسلمونأ

   احلقيقياعملوا للتغيريظهروا احلزن وأ 
  

األحد  تبدأ بأصواهتم مدة ثالثة أيام لإلدالءأعلنت املفوضية القومية لالنتخابات أن مراكز االقتراع سوف تفتح أبواهبا للناخبني           
  .ذلك الختيار رئيس مجهورية، وحكام واليات وأعضاء جمالس تشريعية قومية ووالئية؛ والثالث عشر منه وتنتهي يفم ٢٠١٠ أبريل١١

  : هذا الواقع نوضح اآليتإزاء  والية السودان-حزب التحريرإننا يف  
 أو  حيكمون بغري مـا أنـزل اهللا،  صناديق االقتراع الختيار رئيس مجهورية أو حكام والياتإىل  حيرم على املسلمني الذهاب      :أوًال

 املـأخوذ مـن   ع من دون اهللا، ألن كل ذلك قائم على غري أساس اإلسالم، بل على أسـاس دسـتور الـسودان العلمـاين    شرِّء جمالس تُ  أعضا
  .اتفاقية نيفاشا
علـى   االقتراع ألن هذه االنتخابات قررهتا اتفاقية نيفاشا، ويسهر الغـرب الكـافر   إىل صناديق حيرم على املسلمني الذهاب      :ثانيًا

 اضفاء ما يسمى بالشرعية على انفصال اجلنوب، يف لقائـه        لذلك يراد هلذه االنتخابات   تكتمل مؤامرته الرامية لتمزيق السودان،      لجناحها  إ
لقد أدركنـا ان مثـل      : [قال الرئيس البشري  م  ٢٤/٠٣/٢٠١٠نقلته صحيفة الشرق األوسط بتاريخ      الذي   مع صحيفة ديرشبيغل األملانية   

 - وهو عينه ما نطقت بـه أمريكـا  ،] ال ميكن البت فيه سوى من قبل ممثلني شرعيني عن الشعب      - اجلنوب  انفصال -هذا احلدث التارخيي  
: م٢٦/٠٣/٢٠١٠يف مقابلة مع وكالـة رويتـرز يف   ) سكوت غرايشن ( للسودان اخلاص  قال املبعوث األمريكي   -مهندسة اتفاقية نيفاشا  

  ].ادم يف السودان السبيل اىل طالق مدين ال حرب أهليةان الواليات املتحدة تأمل أن متهد انتخابات الشهر الق[
لنظـام القـائم، ال يقـال ذلـك     ا تثبيت االقتراع حىت ال يتمكن العلمانيون من رقابنا، يريدون بذلك  إىل صناديق ال يقال نذهب    و

، كـل   احلـاكم سالم من هذا النظامألن هذا ضرب من التضليل، فتاريخ السودان احلديث مل يشهد نظامًا أشّد علمانية وأكثر بعدًا عن اإل           
علـى رؤوس النـاس   من الكفـار والعلمـانيني      اجملرمني  برات وحجج واهية، أليس هذا النظام هو من وّقع على اتفاقية نيفاشا فأيت              ربذلك مب 

نظـام هـو مـن قـّنن        ألـيس هـذا ال     !!أليس هذا النظام هو من هّدد وحدة البالد عندما قبل للجنوب حبق تقرير املـصري؟               !حكامًا مكرمني؟ 
 ا االقتـراع حـرام شـرعًا ألهنـ    إىل صـناديق إن الذهاب  !!لألحزاب والتنظيمات القائمة على غري أساس اإلسالم؛ من علمانيني وشيوعيني؟        

مانية نبـوء حنـن بـإمث       العلمانية املفروضة علينا عل   ب العلمانية بعينها، فهل نستبدل      يهه  أيت مبن يطبق اتفاقية نيفاشا ودستورها، وهذ      تسوف  
  !!؟االتيان هبا

 االقتراع رغبة يف التغيري، نريد بذلك رفع الظلم عن كاهلنا، ال يقال ذلك ألن األساس الذي بنيت إىل صناديقوال يقال نذهب 
 التغيري املتوقـع    سه ألن  وهذا يعين استمرار الظلم نف     ،من أجل تنفيذ اتفاقية نيفاشا      يوضح لنا ان هذه االنتخابات إمنا هي       عليه االنتخابات 

   . ال تغيري النظام العلماين القائم يف أسسه وأجهزته وتشريعاته اليت هي رأس الظلم وأس البالء،هو فقط تغيري األشخاص احلاكمني
ون من  جيب أن تك االقتراع لنختار من خيدم أهلنا ومنطقتنا، ألن الغاية ال تربر الوسيلة، بل الوسيلةإىل صناديق نذهب وال يقال

 انـشاء   يـربره  وال دنا، فإن هذا حـرام شـرعاً       بال نوفطاملا أننا سنختار حكامًا ومشرعني من دون اهللا حيكموننا بالباطل وميزق           جنس الغاية، 
 هلـو أكـرب مـن بنـاء مدرسـة أو         سيـسأهلم عنـه اهللا سـبحانه      الـذي   و ؛يف أعناق هؤالء احلكـام     واجب الرعاية    بل إن مدرسة أو مستشفى،    

 ُيـَزكِّيِهْم َوَلُهـْم     الُيَكلُِّمُهْم اللَُّه َيـْوَم اْلِقَياَمـِة وَ       ال َثٌةالَث «:  ابتغاء عرض من الدنيا    احلاكممبايعة   هنى عن     رسول اهللا    ما أن ك،  مستشفى
  .رواه البخاري» ... َلْم َيِف َلُه الُه َوِإ ِلُدْنَياُه ِإْن َأْعَطاُه َما ُيِريُد َوَفى َلالُيَباِيُعُه ِإ ال  َوَرُجٌل َباَيَع ِإَماًما...َعَذاٌب َأِليٌم 



فالشرع ألزم املسلم باجتناب احلـرام؛ وهـو مـا     ، االقتراع ُيعد ضربًا من السلبية املذمومةإىل صناديقوال يقال إن عدم الذهاب  
َفـِإَذا  ...  «: رسول اهللا    قال،  لذلكيعرف بالتكاليف السلبية، وكل مسلم يستطيع أن جيتنب احلرام ألن الشرع مل يشترط االستطاعة               

  .رواه البخاري» َنَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوُه َوِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتْم
  

  : أيها املسلمون
  .ري التمزقبأصواهتم لفصل اجلنوب، ووضع البالد على شففيه ن يف هذا اليوم الذي يراد أن يديل الناس أظهروا احلز •
 اىل  واخواننـا املترشـحني   امث االتيـان بـه فنـدفع بأنفـسنا    تحمـل ننظام علماين   ألن مثرهتا ال حمالة     قاطعوا هذه االنتخابات     •

 .جهنم والعياذ باهللا

للمسلمني، خليفة فيه الناس من خالل مشروع اخلالفة العظيم، الذي خيتار   احلقيقي وجوبًا بالعمل اجلاد للتغيريتلبّسواو •
 . ِإنَّ َهَذا َلُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ، طبق شرع رب العاملني ويعمل لتوحيد بالد املسلمنيي

  
  هـ١٤٣١ربيٍع الثاين ٢٤
                                                                               م  ٢٠١٠ أبريل ٠٨

  زب التحريرح
  والية السودان 


