
كسال بلد حلوة بس دوام الحال من 
 المحال
 

كسال بلد حلوة وناسا طيبين وأخوان 
متألفين... في الخير والشر في أفراحم 
وأتراحم يتقالدو كان اختفو من بعض 

ايام ، بس دوام الحال من المحال 
اليومين دي مقبلين عليهم تجار البشر 

في الحدود. و جوة المدينة اليلقو 
مطرف يقبضوا وبتاجرو بيهو او 
باعضاؤا يقطعو البنكرياس براها 

والعين براها والكلى وبقية الحاجات 
يعني لو مسكوك تموت  الجوة جوة. 

مقطع وكل قطعة بثمن. يا أهلك يدفعو 
مليون  ٠٦٦مليون الى  ٠٦من 

)بالقديم ( والعجب المدينة كلها تتكلم 
إنو في أفراد وضباط وأشخاص 
وزى  نافذين في الحكومة مشتركين. 

ماسمعنا كلنا بالحافلة المهربة ناس من 
اثيوبيا ومتورط فيها ضابط 

كبيرعدييييييييييل ومرت العملية 
والناس المشتركين في الجريمة 
هربوهم عشان ما يكشفو باقي 

العصابة والضابط الضرب مواطن 
في الشجراب طلقة المحكمة طلعتو 

 بريء.
 

والحكومة هسي بتفكر في تسليح 
المواطنين عشان يقومو بواجب 

ياحليل الناس  الحكومة وهي تتفرج. 
في كسال والحوامة في أرجاء 

المدينة.... اسي الناس جوة السوق بقو 
يخافو من عصابات التجارة بالبشر 
والواحد والواحدة يخاف يأشر ألي 

أتوز أو ألي بوكسي في 
والحكومة االتحادية  الشارع. 

والوالئية ما جايبة خبر مواطنينها و 
ربيع عبد المعاطي بتاع المؤتمر 

الوطني كمان ينفي ويقول مافي أي 
حاجة زى دي وهي حاجة بسيطة 

لو بسيطة ياربي ليه  وتتحسم. 
الحكومة دايرة تعمل مؤتمر دولي 

 للقضية وليه عايزة تسلح المواطنين.
 

ناس كسال عوووووووووك توزيع 
سالح معناها حروب بيناتكم زى ما 

أعملو حسابكم ….عملوها في دارفور 
 ما توافقو .

 ده الزيت

شهدت والية القضارف في الفترة االخيرة 
تدهور في البنية التحتية للتعليم و ادى دا 
لعدم وجود فصول ثابتة، ال توجد فصول 

ثابتة بكل مدارس خط البحر .. مدرسة 
فصول  6سندس األساسية المختلطة بها 

قش ، ومدرسة أصيل فصل واحد بالثابت 
، ومدرسة أبوعليلة فصلين ثابتين بنتهم 

ومدارس ام عدارة ام ختر  اليونسيف ، 
جميزة قش بس . في مجال الصحة ال 

يوجد سوى مركز صحي واحد فيهو طبيب 
 في مهلة.. الباقي شفخانات بدون طبيب .

ردمية ثبوت مدق مريود مهلة سندس 
 اتصدقت وما نفذوها حتى اآلن .

 

ويبيعوا جبايات البهايم والموقف بالمزاد .. 
والمدرسة أو المركز الصحي يشتري 

الجباية بالدفع المقدم ويتحول إلى جابي 
على أمل أن يكون هنالك ربح لمصلحة 
المدرسة أو المركز الصحي . هذا حال 

قرى خط البحر .. هذا حال صعيد 
القضارف .. هذا حال السودان .. راجين 

 شنو ؟

انتظمت والية   
القضارف 

مواكب الخالص 
حيث انطلق 

عبر  6/6موكب الخالص األول يوم األربعاء 
شارع المليون ثائر وإلى ميدان الحرية ، ثم تتابعت 

موكبا وعلت  51مواكب الخالص حتى تجاوزت 
الهتافات )ال ال للغالء( .. )ال ال للفساد( ..   )ال ال 
للتزوير( .. )جوعت الناس يا رقاص( .. )فاسدين 

فاسدين تجار الدين( .. )ال قبلية وال جهوية 
سودانية مية المية(.. )عائد عائد يا أكتوبر عائد 

عائد يا أبريل( .. )الشعب يريد إسقاط النظام( .. 
)حرية سالم وعدالة الثورة خيار الشعب( .. ولم 

ُتطق حكومة المؤتمر الوطني هدير الجماهير 
فاعتقلت عدد من عناصر الخالص التي قادت 

مارس : عبد هللا عبد  51موكب الخالص يوم 
القيوم ، أنس عبد هللا ، معتز محمد عبدهللا تنو ، 

رامي خضر ، الجمري الطاهر ، عبد السالم 
إسماعيل ، جعفر خضر ، أحمد شفا ، علي حسن ، 

أحمد عوض الكريم ، وغيرهم  بواسطة الشرطة 
األمنية وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة األوسط .. 

ولكن الشرطة قامت بتسليمهم إلى جهاز األمن مما 
يكشف عدم مهنية قيادة الشرطة .. وقام جهاز 

األمن بتعذيب المعتقلين بصورة وحشية وتعرض 
المعتقلون إلساءات عنصرية وإساءات بذيئة ، 

وأشرف على التعذيب وشارك فيه كل من مدير 
جهاز األمن عبد الحليم والضباط إيهاب اإلمام ، 

ومحمد قسم ، ومحمد حسان ، ومعاوية محمد 
صالح .. ومطلوب منك يا مواطن أن تساهم في 

استمرار مواكب الخالص دي عشان تتخلص من 
حكومة المؤتمر الوطني الظلمت الشباب ديل 

 وظلمتك انت وظلمت الوطن كلو.

مواكب الخالص : التعذيب 

 لن يزيدنا إال قوة

 وت الحـقـيـقـة، صـوت الـتـغـيـيـر، صــوتــنـــاـص

  5العدد 

 3103مارس. 3

 حظيرة الحياة البرية وتهجير القرى   
بعد ما انتهت حكومة المؤتمر الوطني من حظيرة الدندر جاءت بفكرة خبيثة تهدف إلى 
تهجير قرى محلية باسندة بحجة إقامة حظيرة الحياة البرية ، ال بد أن ينتبه أهل قرى : 

بابكري ، ود أبو طاهر ، ورميلة ، أم خراييت ، باسندة ، أم مليحة ، رميلة ، هيافة ، ام 
ِدْبلو ، حسكنيت ، ود العجوز ، ود أب لسان ، ُكُرنكيلة ، ُعْطُرب ، ُكّنينة ، جزولي ، 

كريمة ، َفَزرة ، جزيرة الدود . يجب أال تأمنوا حكومة المؤتمر الوطني وتتكاتفوا صفاً 
 كالبنيان المرصوص ضد مؤامرات الحكومة .

 كيف يفرض هذا النظام سلطته؟

هذا النظام يصادر الصحف، يراقب، يعتقل، يحل النقابات عبر 
قانونه المخترع )قانون المنشأة( الذى يجعل على سبيل المثال عامالً فى 
الخرطوم ليس له أي عالقة بعامل فى بحري، ويضع المندسين وبائعي 

الذمة مكانك ليزيفوا صوتك. جهاز األمن الذي يصرف عليه معظم دخل 
السودان أصبح جهازاً لحماية أفراد بعينهم، ومهمته منعك من إيصال 

 صوتك والمطالبة بحقوقك

 في شرق السودان

صعيد القضارف .. ال صحة ال 
 تعليم ال شوارع



 

 للمشاركة او التعليقات او لو بس داير تفضفض معانا، راسلنا في البريد االلكتروني

katamat.katamat@gmail.com 

قام جهاز األمن والمخابرات الذي يتبع لوالي 
القضارف غير الشرعي الضو الماحي رئيس 

على كاميرات  اللجنة األمنية بالوالية  االستيالء 
من مبادرة القضارف للخالص ، وقامت شرطة 

المباحث باعتقال مرشح مبادرة الخالص تاج السر 
فبراير و اتهامه باالسائه للحكومة ،  ٢القاسم يوم 

واعتقل أحد منسوبي الشرطة األمنية مرشح 
الخالص بدائرة القالبات الشمالية عبد هللا حامد 

ومن ثم تسليمه إلى  ٢٦٠٢يناير  ٠١بالقوة يوم 
جهاز األمن الذي استولى على الكاميرات .. وقد 
درج جهاز األمن على نهب ممتلكات المواطنين 
الشرفاء ، في حين تتفرج األجهزة األمنية على 
أراضي الوالية المحتلة دون أن تفعل شيئا علما 

% من ميزانية الدولة تذهب لألمن 17بأن حوالي 
والدفاع . يا مواطن الناس ديل بيكضبوا باسم الدين 
ساكت .. جهاز األمن كان قلع حقك وداير تشتكي 

البالغ ما بينفتح ، في حين انو الخيلفة الراشد 
الرابع علي بن ابي طالب وقف أمام القاضي مع 

يهودي وحكم القاضي لليهودي ضد خليفة 
المسلمين . عشان كده الكيزان كضابين وما عندهم 
عالقة بالدين .. يالكم نقوم قومة واحدة ونسقطم و 

 نجدد ثورة أكتوبر وأبريل .

يا دنيا يا دينهم اديهم زيديهم خلى البطن تكبر ..... اصلو البطن دى وطن لى ستين توديهم .. ما يصحوا من نومهم اليفروا 
من كومهم ..وفجأة فى غفلة يلقوا الخالص جاتهم شايل الهديرو الخوف فانيه فى جحرهم تتشتت الغنمات والراعى وين طشى 

اصلوا الزمن دا زمين ال بستر الشينة ال برحم الدقسوا ...اتناسوا نكباتوا ....الليلة من وين جات دافره مكشوحة تجرف 
عسارة الجوع من جوفك الجعان تشدد عزيمة ديل البكنسوا الوسخان وسخ شوارع الجاك والغنوة لى وطنهم الليلة وين تندس 

 واجه الخالص لو تقدر توريك قدر كم دا لو اصلو ليك تمن لو اصلو ليك تمن ..

 مــــشـــاركــــــة قـــــــــــــاريء
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اعتقاالت ومصادرات في االنتخابات 
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تصدقوا إنو الحكومة عاوزة 
تعوض مواطني القرى المتأثرة 

نقول ألهلنا في القرى  ألف جنيه فقط !  6فدان ب  1بقيام خزان سيتيت ال 
سفاوا ، ود جابر ، حليبة غرب ،  المتأثرة ما ترحلوا من أرضكم .. يا أهل 

مشرع الدوم ، الصوفي البشير، البهكر غرب ، كعبر ، الدرابل ، كاترجي ، 
مداشي ، ود النقر ، طردونا ، حواتة جديد ، كازرو، حليبة شرق ، البهكر شرق 

، بِرقما ، ناكورا ، التالتا وغيرها ـ األرض أرضكم وانتو المفروض تستفيدوا 
من األرض حول البحيرة ومن المشروعات الحتقوم بعد الخزان، أنتم أولى من 

 المستثمرين األجانب . أقيفوا وقفة واحدة والشعب السوداني كلو معاكم .

 شاعر من القضارف      مافي انقاذ يا عصابة

 جو العساكر للحكم ***

 خلفهم كيزان منافع

 قالوا انقاذ المواطن***

 هو السبب و أهم دافع

 لكن انقاذ الغالبة***

 ما بأسماء الشوارع

 بين شهيد مغمور و غامض ***

 و بين شهيدا صيتو ذائع

 مافي انقاذ يا عصابة ***

 بالشعارات الخوادع

 ال .. إلنقاذ التعابة ***

 بي قذيفات المدافع

 أصال إنقاذكم محدد ***

 للبواليكم و خادع

 أصال إنقاذكم موجه ***

 للبجاريكم و تابع

عندما كان ؟

مرشح 
المؤتمر الوطني الضو الماحي معتمداً لمحلية القريشة 

صّدق بكهرباء لمنطقة القريشة لم تر النور حتى اآلن فلم 
يعرف مواطنو القريشة هل هو الضو الماحي أم الماحي 

ولم يتم  6771الضو ؟ وصدق بشارع أسفلت في العام 
تنفيذه حتى اآلن ، وفي عهد الضو هذا قامت إحدى 

الشركات بعمل سد على خور القريشة في ذات السنة 
فصانته نفس الشركة  6772ولكن السد تهدم في  6771

واآلن تسعى ذات الشركة  6756التي قامت ببنائه فتهتدم السد مرة أخرى في 
مليار .. فما هذا ؟ وهذه الحكومة ال ترحم وال تخلي  6لصيانته بتكلفة مقدارها 

رحمة هللا تنزل بدليل أن الحكومة طردت منظمة أطباء بال حدود التي أسست 
  مستشفى الكالزار بقرية تبارك هللا .

 الضو الماحي أم الماحي الضو ؟

ال تستطيع أن تحدد مساحة 
أراضي الفشقة المحتلة النها 

% من ميزانية الدولة 17تتزايد باستمرار واألجهزة األمنية تصرف 
وال تفعل سوى السكات مثلما سكتت األجهزة األمنية على 

     حاليب .. 

قرى األسرة ودكولي ، وبركة نورين ، وجميزة ، ودالمجيد ، وعالو ، 
ومربطة وغيرها ما قادرين يزرعوا في أراضيهم التي يسيطر عليها 

األثيوبيون ، والبهايم البتعبر يستولي عليها األثيوبيين وما بترجع تاني، 
 والبهايم البتعبر وتجي بي جاي تعيدها الشرطة السودانية لألثيوبيين .

 الفشقة وما أدراك ما الفشقة ؟!

لغت نسبة التصويت في انتخابات القضارف 

% طبعا المفروض األطفال ما يتعدوا 7حوالي 

والناس البيصوتو لي غيرهم وضباط المراكز 

القعدو يشختو من طرف ويملو الصندوق .. زيادة 

الزمن ساعتين والتصويت في الظالم في الريف 

الما فيهو كهرباء .. ديل خلو مركز كارتر قال 

% . رغم إنو الكيزان 7% لكن الحقيقة نسبة التصويت حوالي 51نسبة التصويت 

عملو السجل االنتخابي بمزاجهم وشغالين بكل إمكانات الدولة وال يتورعوا في تقديم 

الرشوة للحصول على األصوات .. بعد ده كلو ما قدرو يجيبو الناس للتصويت .. 

معناتا كلنا عرفنا حجم الكيزان الحقيقي .. الخطوة الجاية يا مواطنين نمرق للشارع 

 عشان نقتلعهم من جذورهم.

 فضيحة الكيزان في انتخابات القضارف

 تعويضات سد سيتيت والتهجير


