
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  حذوقرینه في السودان،هل یحذو النظام االسالمي في ایران

 
ان اتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحكومة السودانية و الحرآة الشعبية  في الجنوب التي 

 بعد ،یرالمصيرقاتلت بكل اصراروتحدي من اجل تحيق اهدافها في الحصول على حق تقر
 خاضت فيه صراعا داميا راح ضحيته االالف من ابنا ء السودان من شماليين ،آفاح طویل
" اضافة الى ازهاق اروح عشرات االالف من البشر " حيث تسبب هذا الصراع ،وجنوبيين 

 آماتسبب في العدید ،فقد تسبب ایضا  في التخلف االقتصادي واالجتماعي للشعب السوداني
 هذا باالضافة الى انه قد ،اعات السياسية الداخليةالتي مرت وماتزال تمر بها البالدمن الصر

تسبب في احيانا آثيرة بتعكير العالقات بين السودان والعدید من دول الجوار وغيرها مما 
آلف الدولة والشعب الكثير من الخسائر المادیة والمعنویة وتسبب في عزل السودان سياسيا 

 . للمدد طویلة
ومن هنا فانه لم یكن من المستغرب ان یفكر المسؤولين في الحكومة السودانية في حل هذه 

القضية التي تحولت الى  حالة مرضية شلت حياةالشعب السوداني في شمالـه وجنوبـه 
ومنعته لـمدة طویــلة من الزمن من فرص التقدم والرفاه والعيش في استقرار وهدوا بعيدا 

 . عن المأسي واالالم
  لهذا فقد جاء نباء التوصل الى اتفاق بين الحكومة والحرآة الجنوبية المسلحة ليشكل 

انعطافة جدیدة في حياة السودانيين وذلك لما سيكون لهذااالتفاق من اثرفي حياتهم المستقبلية 
 لكونه سيو قف نزیف الدماء ویعيد الهدو واالستقرار واالمن الى البال بعد ان فقدته لعقود ،

 . مدیدة 
لقد تم التوصل الى هذا االتفاق في ضل النظام االسالمي الحاآم في السودان والذي آثيرا 

 وفرض عليه حصارا ،مااتهمه اعداه بانتهاك حقوق االنسان ودعمه لالرهاب 
 ولكنه فاجأ اعدائه وعقد مع الحرآة ،اقتصادیاوعزلة دبلوماسيةمن قبل القوى العظمى 

تفاق التاریخي منهيا جميع التكهنات والتحاليل وحتى السيناریوهات المسيحية المسلحة اال
 وبهذا اثبت انه الساعي ،التي وضعة لحالة الصراع الدائرة بين الجنوب والشمال السوداني 

 و انه العارف ،الى  وقف نزیف الدماء وانه ليس باالرهابي والمنتكة لحقوق االنسان 
 بالخارطة السياسية والجغرافية 

  ومن هنا یأتي السؤال؟   ،عالم في القرن الواحد وعشرین لل
 وهل انهم سوف یتعضون  ،هل عرف المسوؤلين في النظام والدولة ایرانية بهذه الخارطة 

 ام ،من مأسي غيرهم ویحتكمون الى العقل ویعيدون الحقوق المغتصبة لشعبنا في احواز 
 انهارجدیدة من الدماء آتلك التي انه لم یرتوي عطشهم للدماء بعد وینتظرون ان تسفك

سفكت في جنوب السودان والبوسنة وآسوفا وغيرهامن مناطق العالم حتى یعودوا الى 
 .رشدهم ویعيدوا الحق الى اهله صاغریين 
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