
كيف يتعامل الثوري مع جهاز األمن؟

التعاون مع الشر شر. مكان اإلنسان السوداني 
الشريف أصبح السجن ومعتقالت األمن. قانون 

جهاز األمن 2010 يسمح للسلطة بانشاء ميليشيا 
خاصة تعمل ككلب حراسة بمهمة واحدة: »حماية 
السلطة من الشعب«. لهذا تصرف الحكومة على هذه الميليشيات أكثر من صرفها 

على الصحة والتعليم مع  بعض. إحكم بنفسك وستجد أن القانون يسمح لجهاز 
األمن بقهرك بالقوة والتعذيب دون أن يحاسب ولديه حصانة تمنعك من مقاضاته 

أو مراجعته أو محاسبته. جهاز فوق القانون. ستجد أن المعتقلين طالبًا وصحفيين 
وغيرهم ممن يبدون رأيهم. كيف يكون إبداء الرأي والمطالبة بالحق تهديًدا لألمن 

الوطني؟ إن وجود هذا الجهاز عار وجريمة وليس له الحق فى اعتقالك أو 
استجوابك او حتى مساءلتك عن اسمك وعملك وأبسط األشياء النك أنت الشرعي 
وهو الالشرعي. ارفض التعامل معهم ألنهم هم الخارجين عن القانون. سلح نفسك 
بهذه الجملة: أنا غير مستعد أن أتعاون مع جهاز غير شرعي رضي أن يكون أداة 

من أدوات إذالل الشعب.

من شرق السودان

العدد السابع        يونيو ٢٠١٣

ده الزيت
 ادارة السدود خالفت القانون:االرض 
ارضكم وانتو اسيادا يا  ناس ودالحليو

اهلنا في كسال والقضارف ناس الحكومه قالوا ليهم 
حنبني ليكم سدود بقيمة مليارين دوالر!!، والمبلغ دا 

اهلنا الطيبين هناك مابيقدرو يحسبوهو وماعرفوهو كم 
بجنيهنا، المهم فهموا انو الحيكومه جايبا ليهم خير 
كتير والدنيا حتتغير عندهم. ومن 2010م الجماعه 

يبشروا فيهم ويوعدوهم بالجنه الحيدخلوها قريب، 
لحدي ماوصلوا هسي للمحطه االخيره وانكشفت كل 

الحاجات.
اول الظلم واكبرو انو المويه الطالعه من الخزانين 
ماحيشوفوها ناس ودالحليو، وحتمشي لشمال كسال 
مباشرة، لمشاريعهم االستثماريه ومصالحوم، وبدل 

مايسقوا مشاريع ودالحليو واراضيها الخصبه القريبه 
من الخزان، حيودوها للبعيد!

الحاجه التانيه، صادروا 4000 فدان مملوكه لـ 350 
مزارع وماعوضوهم والقعدوا معاهم عشان يوروهم 

التعويضات، وااليام والشهور الجايه حيستولوا على 
المزيد من االراضي لعمل المساكن وانشاءات السد.
وتالتا: معروف ادارة السدود ُملزمه بموجب القانون 
تجيب معاها ادوات الشغل كلها، وهم اشتروا جبال 

واراضي شاسعه من حكومة كسال والقضارف. 
قدامكم مثال »جبل اكالييت« اختفى من الوجود، 

وحكومة كسال قبضت 10 مليارات فيهو ومادخلتا في 
الميزانيه! واسالوا الباقي ودوهو وين؟

رابعا: الرعاه المساكين برضو ماكلموهوم بهائموم 
تمشي وين لما المشروع يقوم. والمستثمرين االجانب 

حيستولوا علي االرض وماحيخلوهم يرعوا فيها، 
والناس عندها ماليين االغنام واالبقار ودي بمرور 

الزمن حتموت او تشوف ليها ارض تانيه.
واخيرا ودا المهم: حيرحلوا اهلنا الرض ماصالحه 

للسكن، ويحشروهم في اقفاص حديد سموها »بيوت 
حديثه«. ونحن شايفنها من حديد وسكسبندا والكارثه 

االكبر االسبتوس البيسبب السرطان.
نقول الهلنا في كل السودان والمتضررين خصوصا، 

القانون السوداني والدولي في مصلحتكم وادارة 
السدود خالفت القانون، اعملوا لجان وخاطبوا االعالم 
والحكومه وكلموهم بمطالبكم والشعب حيقيف معاكم، 
ودا الزم يتم بسرعه قبل مايغرقوا مناطقكم، واتذكروا 

دائما انكم علي حق و»االرض ارضكم وانتو 
اسيادا«.

القضارف تعاني
ظل مواطن والية القضارف ومنذ أن اعتلت ثورة اإلنقاذ منصة الحكم في السودان كنظيره  من 
المواطنين السودانيين في شتى بقاع المليون ميل مقطع. وتمثل التخبطات السياسية واحدة من 

أعمق الركائز األساسية لواقع القضارف البائس فبالرغم من تحمل المواطن لممارسات اإلنقاذ التي 
تنتهك األعراف السياسية الدولية لم يقف كيزان القضارف عند هذا الحد فظل مواطن هذه البقعة 

مضطهد من قبل سياسات اإلنقاذ.
وفى عملية استقالة الوالى المنتخب كرم اهلل عباس الشيخ لعبت حكومة اإلنقاذ أولى خطواتها 

الخارقة للدستور من إقالة والى منتخب و ليت اإلنقاذ توقفت عند هذا الحد, وشهد مواطن 
القضارف عدم احترام الحكومة لعقليته بإدارتها القمعية  لعملية انتخاب الضو الماحي حيث تم 

منع القوة السياسية المعارضة من تنفيذ حملتها االنتخابية بصورة سليمة, كما ولم تسمح الحكومة 
للمواطنين بحضور المخاطبات المعارضة حتى وتم قمعهم بكليات النظام األمني في الوالية  .وفي 

سابقة جديدة من نوعها حيث شهدت ايام االقتراع وقائع غريبة ومنها:-
مواطن من قرية )سالمين( يدخل في الصباح الباكر وهو ثالث مقترع على التوالي فيجد 	 

الصندوق قد ملئ بأصوات الناخبين فيتوجه للصندوق األخر الذي هو قريب منه فيجده هو االخر 
ممتلئ أيضا.

 مواطن من قرية )شاشينا( لم يكن جزء من سجل الناخبين ويجد انه مقيد بسجالت 	 
الناخبين وانه صوت سلًفا لرمز الشجرة!!

 دعونا  نتخطى االنتخابات فواقع االنتخابات في السودان معروفا سلفا فهو ما بين ) الخج ( و 
)الرج ( في عهد االنقاذ, أن المشكلة تاريخية  فى تاريخ القضارف السياسي وهى على ارتباط 

وثيق مع عقلية مواطن القضارف الدينية اال وهى سياسة السيطرة على شيوخ القبائل واستخدامهم 
كوقود لحرق من اراد ان يقول ال فى وجه المستكبر الكوز.......... هذا كثير قوال اليجدى وال 
يكفى وال يوجز عن معانات المواطن القضروفى الذي سلب احقية ابداء الرأي  فى ظل وجود 

البشير.



نحن معاكم يا ناس ام دوم
ام دوم قرية في اطراف شرق الخرطوم... خرج سكانها ليتظاهروا سلميًا يوم الجمعة 2٦ ابريل، االن 

الحكومة باعت اراضيهم لمستثمر خليجي دون ما تاخذ رايهم او تعوضهم. شرطة المحلية ردت عليهم 
بعنف مفرط، واستخدمت الغاز المسيل للدموع و الرصاص المطاتي و الذخيرة الحية ضد اهالي المنطقة، 

و ضربت شبابها الذين حوِصروا في البيوت و االزقة و ُجرَح منهم 30 شاب و ُقِتل شاب في ريعان 
شبابه، بطلقة في راسه. 

محمد عبد الباقي كان طالب ثانوي عمره 1٧ عاما. قتله شرطة المؤتمر الوطني النو دافع ِسلميًا عن 
حقه و حق اهله في ام دوم. الشرطة المحلية في بيانها الذي صدر في 2٧ ابريل 2013، لم تعترف 

بمقتل محمد عبد الباقي. طبعًا اهل ام دوم حزنانيين و غضبانين و بطالبوا بالعدالة و بمحاسبة السؤولين 
من شرطة المحلية. نحن معاكم يا ناس ام دوم النكم بتطالبوا بحقكم  القانوني و عشان استخدام العنف 
ضد المدنيين الُعزل  هو ضد القوانيين المحلية و الدولية. والن شباب السودان هو اغلى ما يمتلك هذا 

الوطن.

عيد العمال
اكون اكبر كذاب ومنافق لو حييت العمال 
بعيد العمال العالمي )1 مايو(، النو لي 3 
يوم ما برفع التلفون لي مبارك وهو عايز 
مني قروشو وقروش العمال التانين … 

خلص الشغل ليهو اسبوع وانا بجرجر فيهو 
النو الشركة االشتغلت ليها مجرجراني في 
القروش وناس الشركة الحكومية متجرجرة 
عليهم وعشان تطلع قروش منها محتاج 

يكون عندك قروش رشوة وهم عندهم قروش 
رشوة لكن ما عاجبة المحاسب.

الليلة الصباح عمال دفع اهلل اختلفو معاهو 
وعايزين قروش وانا امس قلت ليهم القروش 
بكرة مع انو القروش كانت معاي لكن كنت 
تعبان مع انو ما كان بتكلفني حاجة. غايتو 
ممكن أقول ليكم كل سنة حتظلو ممرطين 

كدا مالم تشكلو نقابات تحميكم وتعدلو قوانين 
مكتب العمل ويكون االتفاق واضح ومكتوب 

يضمن ليكم حقكم في الزمن المحدد.

االلغام في جنوب طوكر

جنوب طوكر 
كانت منطقة حلوة 
وفيها ناس كتار 

وكانت سوق 
تجاري حدودي 
بالتحديد مدينة 

قرورة مدينة حلوة 
وهي عبارة عن قرية كبيرة مقسومة بين دولتين 
وفيها تداخل وتوادد حلو كباقي المنطقة اال انو 

قوات التحالف بقيادة ارتريا خشوها في سنة 
199٧ واجتاحوها ومن بعدم القوات الحكومية 
الحررتا بمساعدة ابناء المنطقة كاي منطقة في 

السودان مورس ضددها العنف والخراب.... بس 
لي اسي االلغام االندفنت من الجانبين قاعدة و 

تكتل في الناس وقبل ايام كتلت طفل عمرو 15 
سنة ولي اسي الحكومة مانعة دخول المنظمات 

للمنطقة بحجة عدم توافر االمن ولي اسي ما 
رفعو منها قانون العمليات والماشي بمساعدات 
انسانية الزم يمشي بي تصريح امني ويتعرض 
للمضايقات.  والغريبة حتي الجهات المسئولة 

ماعندها حصر للضحايا الماتو او اتصابو 
بااللغام وهم كتار ال في زول حاصرم وال بيدوهم 
تعويض. والفي منظمة تزيل االلغام وال الحكومة 
جايبة خبرم وكل المنظمات التجي عشان تشتغل 
في المنطقة يرجعوها بحجة عدم توفر االمن بس 
الشرفاء من ابناء الوطن بيجوها وما قافلة تنادينا 

القامو بيها ناس سودانيزاون الين ببعيدة من 
االزهان كحالة وطالب منطقة جنوب طوكر 

بالجامعات وتسييرم السنوي للقوافل اال كمحاولة 
للمساعدة وكمان بعض الشباب النشط من ابناء 

المنطقة يسيرو قوافل متباعدة بس الحكومة رافعة 
يدها بالكامل من المنطقة كان االتحادية او 
الحكومية ومانعين المنظمات يجو ويعمروها.

katamat.katmat@gmail.com للمشاركه والتعليقات ولو بس عايز تفضفض راسلنا

مسرحي مؤتمر البجا
جبهة الشرق، إتفاق الشرق، 
أسمرا، القيادة الثالثية، حكومة 

المؤتمر الوطني، كل هذه علي كفة 
خفيفة في ميزان العطاء واإلستحقاق 
أمام كفة مسرحي مؤتمر البجا التي 

ثقلت بذاًل وتضحية وكنا نفتكر أقل حاجة تحققها 
اتفاقية السالم انو تحسم الملف دا و تغلق الباب أمام 

كثير من اإلهمال إلنسان الشرق. 
واإلتفاقية الموقعة ما فيش حد كان ينتبه ألمراضها 

وبالويها بحجة تحمل ذلك عشان جبهة الشرق التي 
إنصرفت قواعدها حسب كالم الجيش إنصراف 

كيفي وبعدما القيادة شالت اللقيمات وركبتنا التونسية 
نتهى  تسممت ورحلت ألحمد شرفي )المقابر( واإ واإ

العزاء بمراسم الدفن. 
وال يمكن أن تضيع الحقوق بوفاة طرف او طرفين 

اليضيع الحق طالما أصحابه أحياء ومطالبين 
ويقظين وهذا ما أكده مسرحي مؤتمر البجا بنادي 
البجا )ديم العرب - بورتسودان( وما سنظل نؤكده 

بأن الحقوق مهما سامح أوتسامى أصحابها من 
المطالبة سينتقمون ال محالة يومًا ما حينما يعلمون 
بهذا اإلهمال والتالعب عن قصد وذلك ما توصلو 
إليه أخيرًا وأمنو به وكفروا باإلنتظار وقالوا ونقول 

بأن الخيار والإختيار وال إحترام من هذه الشلة غير 
القوة.

عليه ننادي كل الشرفاء من أبناء هذا الوطن 
إلقتالعهم ومن جذورهم ومن أراد الخالص والنجاة 

من زمرة الحرامية واإلنتهازية من كل األطراف عليه 
أن يلملم أمتعته وينتظر لحظة الصفر وتيقنوا أننا 
منتصرون ألننا على حق ومؤمنون بعدالة قضيتنا 

ومن أجلها سنموت وسنضحي.

http://www.girifna.com/5440


