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  والية السودان إلى الجيش -حزب التحريرمذكرة من 
  

ة  م2011مايو /أيار 21لقد كان دخولكم المظفر يوم  وات الحرك ا من ق إلى منطقة أبيي وتطھيرھ
فاءً  ودان وش ى أھل الس رداً وسالماً عل ودان، ب وب الس ي جن ردة ف عبية المتم ؤمنين،  الش وم م لصدور ق

ھذا البلد  وحدة راً بمجد ھذه المؤسسة العسكرية التي قاتلت لعشرات السنين تحافظ علىانتصاراً عاد مذك
  .ساستهمن  خذالنفما ضعفت وما استكانت إال ب

هوالية السودان -حزب التحريرنخاطبكم اليوم نحن  ذي ال يكذب أھل د ال  ،؛ النذير العريان، والرائ
الجيش في أبيي وعلى ابالواجب الشرعي  وتذكرةً  تبصرةً  إن . سائر بالدن دِّ «ف ال  »ةُ يحَ ِصالنَّ  ينُ ال ا ق كم

  .رسول هللا 
  :الواجب الشرعي في أعناقكم ھو إنّ 

ة،  :أوالً  دمائھم الذكي ا الشھداء ب ة؛ رواھ إن أبيي وسائر بالد السودان ھي أرض إسالمية خراجي
ةأقوات لقول بتقسيمھا أو تسليمھا لفال يجوز التفريط فيھا لكائن من كان، أي ال يجوز ا ة أو  فريقي أو دولي

 ً   .غيرھا من تسويات باطلة شرعا
 ً ا الباطل الموقَّ :ثانيا اق نيفاش ام إن الذي أوجد أزمة أبيي ھو اتف تم 2005ع في الع م، وتعلمون أن

ريح،  قبل غيركم كيف أن ھذا االتفاق المؤامرة وضع وحدة البالد؛ التي ھي قضية مصيرية في مھب ال
دزر) االتفاق(وكيف أنه  ذا البل ذلك  .ع الفوضى واالحتراب في كل ناحية من ھ إنل يكم أ ف  نالواجب عل

  .بإعالن أن اتفاق نيفاشا باطل غير ملزم تقطعوا رأس األفعى ال ذيلھا
 ً د  ؛اتفاق نيفاشا بطلواأ :ثالثا د ونحن عن ه عھ ائلين بأن وا للق بالء، وال تلتفت داء ورأس ال و أّس ال فھ

َواٍء :  سبحانه وتعالى يقولعھودنا، فھو عھد باطل، وهللا ى َس ا تََخافَنَّ ِمْن قَْوٍم ِخيَانَةً فَاْنبِْذ إِلَْيِھْم َعلَ َوإِمَّ
ائِنِينَ  َ ال يُِحبُّ اْلَخ ذا إِنَّ هللاَّ ين ، ھ ا رأي الع ة، فكيف ونحن نراھ ة خوف الخيان داءات  في حال من اعت

دنيين والجيش، و ى الم ور،متكررة عل رد في دارف وب لوإشاعة  من دعم لحركات التم لفوضى في جن
  !كردفان وغيرھا؟

 ً وب السودان، وابسطوا سلطانكم  :رابعا ة جن ال تعترفوا بالوليد غير الشرعي للغرب الكافر؛ دويل
  .في طول البالد وعرضھا، فأنتم أھل القوة وهللا معكم ما دمتم على طاعته

 ً والتسويات  حدة بالدنا؛ حق تقرير المصير والمشورة الشعبية،ال تسمحوا بمعاول ھدم و :خامسا
افر بوصفھا ا ا الغرب الك ار يطرحھ ذه األفك روة، فكل ھ لسياسية األنانية على قاعدة تقاسم السلطة والث

يم الم العظ دأ اإلس ي مب تمس ف ا يُل الج الصحيح إنم اكلنا، والع اً لمش اِس أَنْ  عالج ْيَن النَّ تُْم بَ  َوإَِذا َحَكْم
  .تَْحُكُموا بِاْلَعْدلِ 
 ً د هللا ببأن النصر ليس بالعدة وال  ،ركمنذكّ  :سادسا ِد العتاد بل ھو من عن ْن ِعْن ُر إاِل ِم ا النَّْص َوَم

 ِ َداَمُكمْ ، فانصروا هللا ينصركم هللاَّ ْت أَْق ْرُكْم َويُثَبِّ َ يَْنُص املين ، فانصروا هللا بإِْن تَْنُصُروا هللاَّ نصرة الع
  .مة دولة اإلسالم في األرض الخالفة الراشدة على منھاج النبوة، فھو الواجب الذي به تتم الواجباتقاإل
 َ ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما يُْحيِيُكْم َواْعلَُموا أَنَّ هللاَّ ِ َولِلرَّ َّ ِ أَنَّهُ يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َوقَْلبِِه وَ  يَا أَيَُّھا الَِّذيَن آَمنُوا اْستَِجيبُوا 

  إِلَْيِه تُْحَشُرونَ 
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