اعالمیه مطبوعاتی
هیچ چیز ،جز دولت خالفت راشدۀ ثانی منیتواند جلو کشتارهای قبیلوی را بگیرد!
(ترجمه)
رژیم قبلی و مزدور سودان ،قبایل را چوبسوخت منازعات خویش ساخته است ،بر عالوۀ این که تعیین وزیر در دستگاه دولت در
چندین دهه بر اساس عرفهای قبیلوی و منطقوی صورت گرفته است .در واقع؛ نه رژیم ملکی و نه رژیم نظامی از این حقیقت

چشمپوشی میتوانند و بدتر از همه این که در متام این زدو بندها ،بازنده واقعی مردم خوب این قبایل اند .در اصلیت مردم عام تنها
کسانی اند که در گذشته و در زمان حال قیمت گزاف این جنگها را با خون ،جان و مال خود میپردازند .جنگهای قبایلی

هیچگاهی در سودان جامد باقی مناند ،بلکه گوشه و کنار خود را نیز شعلهور ساخت که همۀ آن به خاطر قطبیسازی منافع میان
عنارص مفسد دولت و جناح مخالف صورت گرفته است .از تازهترین واقعۀ آن میتوان از جنگهای قبایلی میان قبایل سودانرشقی

در شهر سودانساحلی نام برد.

حزبالتحریر-والیه سودان در روشنایی حوادثاخیر به موارد ذیل تاکید میورزد:
اول) اسالم ریخنت خونمسلامن و جنگ میان مسلمین را حرام کرده است .پیامرب صلی الله علیهوسلم میفرماید:
«ال تَ ْر ِ
ِقاب بَ ْعض»
ج ُعوا بَ ْعدي كُفَّاراً يَ ْ
ِب بَ ْعضُ ك ُْم ر َ
ْض ُ

ترجمه :بعد از من (بعد از مرگ من) با کشنت یکدیگر کافر نشوید.
و نیز میفرماید:

َِم فَالْقَاتِ ُل َوالْ َم ْقتُ ُ
ِف النَّا ِر»
ول ِ
ِسيْ َفيْه َ
سلِ ََمنِ ب َ
«إِ َذا الْتَقَى الْ ُم ْ

ترجمه :اگر دو شخص با شمشیر علیه یکدیگر جنگ کنند ،درین صورت ،هردو (قاتل و مقتول) داخل دوزخ میشوند.
دوم) اسالم جنگ زیر پرچم عصبیه را منع منوده است؛ گرچه برای قوم و یا وطن باشد .پیامرب صلی الله علیهوسلم میفرماید:
ص َّ
َّل؟ َفق َ
ص َّ
س َ
َالَ :وإِ ْ
صا َم َو َز َع َم َأنَّهُ
جا ِهلِ َّية فَ ُه َو ِم ْ
« َو َم ْ
َّل َو َ
ن َ
صا َم َو َ
ول اللَّ ِهَ ،وإِنْ َ
ي َ
ن َد َعا بِدَ ْع َوى َ
ج َهنَّ َم .قَالُوا :يَا َر ُ
ن جِ ِث ِّ
سلِم»
ُم ْ

ترجمه :کسی که به جاهلیت دعوت کند؛ هیزم جهنم خواهد شد .مردی پرسید ":ای پیامرب الله! حتی اگر او مناز و یا روزه
بگیرد؟" او صلی الله علیهوسلم گفت :حتی اگر و مناز و یا روزه بگیرد و ادعای اسالم کند.
سوم) در حقیقت ،دولت و جناحمخالف هردو ،دو رخ یک سکه اند و نباید از آنها توقع داشت که این چنین درگیریها و مشکالت
را به شکل بنیادی حل کرد .در حالیکه این جنگها را خود و حامیانشان شعله ور میسازند و تنها کاریکه آنها انجام میدهند
خاموشساخنت بحران فعلیست که اثرات آن به زودی از بین رفته و دوباره به حالت قبلی برخواهد گشت.
پیام ما برای مردم سودانرشقی و مناطق دیگر اینست :باید درک کنید که دلیل اصلی بحران و مشکالت جاری ،موجودیت
دستۀسیاسی فعلیست که توان حل مشکل را ندارد؛ چون فاقد افکارسیاسی و آگاهیسیاسی اند .لهذا هیچ چیز ،جز دولت خالفت

راشده ثانی منیتواند جلو خونریزی و کشتار جنگهای قومی را بگیرد؛ زیرا بنیاد این دولت بر اساس عقیدۀ اسالم و دکرتین

اسالمی بنا یافته است .تنها دولت اسالم ست که توانایی ذوب ملتها را بر اساس دکرتیناسالمی دارد؛ لهذا این وجیبۀ متام
مسلمین است تا برای ایفای چنین مسؤلیت بزرگ و احیای دولتمقدر کار کنند.
﴿ إِنَّ ََٰه ِذ ِه ُأ َّمتُكُ ْم ُأ َّم ًة َوا ِ
ع ُبدُ ونِ ﴾ [انبیا[92 :
حدَ ًة َو َأنَا َربُّك ُْم فَا ْ

ترجمه :این (پیامربان بزرگ و پیروانشان) همه ا ّمت واحدی بودند (و پیرو یک هدف) و من پروردگار شام هستم؛ پس مرا پرستش
کنید.

ابراهیم عثَمن (ابوخلیل)
سخنگوی رسمی حزبالتحریر-والیه سودان
شَمره صدور13/1441 :
مرتجم :عبدالله صالحی
 23ربیع االول  1441هـ.ق
 20نوامرب  2019م

