
 ده الزيت

في شباب 

وشابات بيجوا 

السودان من 

إنجلترا 

وأمريكا 

وألمانيا وفرنسا ودول تانية كتير بيتطوعوا 

إنهم يعلموا الشباب السوداني لغات بالدهم، 

وبيتبسطوا جدا من الكرم السوداني وحسن 

الضيافة، )محمد أحمد( شاب سوداني عادي 

سنة، بيدرس آداب في جامعة  52عمرو 

النيلين، في يوم جمعة )محمد أحمد( قرر 

يعزم أستاذ اللغة األلمانية )كريستوفر( غدا 

سنة،  52في البيت، )كريستوفر( عمرو 

اتبسط جدا بالغدا السوداني ولمة األسرة، 

والونسة مع الشاي األحمر بعد الغدا )محمد 

أحمد( كان في سؤال مغلغلو و نفسو يعرف 

 اإلجابة عليهو، فقام سأل )كريستوفر(:

"إنت ليه جيت من ألمانيا عشان تتطوع  -

 تعلم لغتك في السودان؟"

 )كريستوفر( إجابته كانت سريعة:

"أنا من زمان واحد من أحالمي كان إني   -

 أزور السودان"

طوالي قام )كريستوفر( سأل )محمد 

 أحمد(:"وإنت أحالمك شنو؟"

)محمد أحمد( سكت شوية ورتب أفكارو 

"بحلم إني أتخرج وأشتغل عشان  وجاوب:

 أقدر أعرس وأشتري بيت ملك"

 )كريستوفر( قاطعو وقال:

"أنا سألتك من أحالمك، ما سألتك من   -

 حقوقك" !!

)محمد أحمد( اليوم داك إكتشف إنو ما هو 

براهو الما عارف الفرق بين أحالمو 

وحقوقو.. الغالبية العظمى من الشباب 

السودانيين بقوا ما قادرين يحلموا ألنو أبسط 

حقوقهم ما متوفرة ليهم، الواحد قبال يتخرج 

بيفكر في الواسطة البتمرقو من دوامة الخدمة 

الوطنية، بيفكر في الرشاوي اللي الزم يدفعها 

عشان يتحصل على توقيع المسؤول الفالني، 

بيكون شايف أبوهو بيتعب ويشقى عشان 

يوفر حق اإليجار وحق قفة المالح 

ومصاريف المدرسة وحق العالج البقى 

رفاهية وترف، بيكون شايل هم نظرة أهل 

حبيبتو ليهو لما يتقدم ليها ألنو من القبيلة 

الفالنية وهم من القبيلة العالنية، )محمد 

أحمد( عرف إنو المانعو من أحالمو هي 

المحسوبية والفساد والعنصرية وأعضاء 

المؤتمر الوطني والموالين ليهو هم الوحيدين 

المستفيدين في البلد. في اليوم داك )محمد 

أحمد( قرر إنو ما حيخليهم ينومو لو ما 

يناير  03خلوهو يحلم، و طلع في مظاهرات 

 السنة الفاتت بيهتف 

"حرية سالم وعدالة.. الثورة خيار 

  الشعب".

 "لو ما خلونا حنلم ..

  ما حنخليهم ينوموا" 

  إلى أين تأخذنا السلطة المطلقة

 وت الحـقـيـقـة، صـوت الـتـغـيـيـر، صــوتــنـــاـص

  4العدد 

 1122.يناير.12

السلطة المطلقة تؤدي فى مطلق األحوال إلى 

فساد مطلق. السلطة الرشيدة ليس أحادية، بل 

تتكون فى العادة من أربعة سلطات )تنفيذية: 

حكومة( )تشريعية: برلمان( )قضائية: قضاء 

عالي يؤكد على الشرعية القانونية ودستور( أما 

السلطة الرابعة فهي )أنت( وهي األكثر أهمية 

بينهم األربعة. سلطتك تتيح لك إيصال صوتك 

مباشرة عن طريق إعالم مستقل وحر، سلطة 

نقاباتك واتحاداتك، حقك فى الخروج بشكل 

متحضر إلى الشارع كي يسمع العالم صوتك. 

هذه السلطة هي حقك منذ ولدت .فى هذه الحياة، 

 لكنك فقدتها فى ظل هذا النظام، 

 ولم تعد منحة.



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

katamat.katamat@gmail.com 

 

 

بالضبة والمممفمتماح جمهماز أممن المنمظمام قمرر  

يجفف آخر مصادر المعرفة و يطفى آخر شعملمة  مو   

المكمتمماب  فمبمعمد تمقمفميمل الممجمرايمد إلمفميمهما لممممعمه و ممنمع 

المشاكسين من الكتابة و مصادرة الجرايد البتخالف خمط 

النظام من المطابع  قررت الحكومة إسكات كمل صموت 

مخالف  وترك المممجمال ممفمتموح لمجمريمدة خمال المريمس 

العنصرية )االنتباهة( تبث في السموم وتفرق بيمن ابمنماء 

 الوطن الواحد لعبيد وأحرار.

بمحاكم التفتيش فمي المقمرون الموسمطمى  في هجمة أشبه 

اجبر األمن وزير اإلعالم الديكوري على إصمدار قمرار 

بتقفيل مركمز المدراسمات السمودانميمة بمحمجمة ممممارسمتمو 

ألنشطة مضمرة بماألممن المقموممي  واألنشمطمة دي شمنمو 

يخربنا ما عرفنا عنها حاجه. وال أتقمدم المدكمتمور حميمدر 

ابراهيم لمحاكمة عمادلمة تمفمضمحموا لملمشمعمب)!!(  وفمي 

حركة من أفالم الكاوبوي هجم األمن على مركز الخماتمم 

عدالن وقفلوا بالضبة والمفتاح عشان يكون عبره لمبمقميمة 

المنظمات المخالفة وبقرار بيقول )قررنا تمقمفميمل ممركمز 

 الخاتم عدالن وسحب الرخصه منو نهائيا(.

وفي انتهاك كبير تم  رب النشطاء السلميين المرافمعميمن 

مذكرة تظلم فقط قمدام ممقمر ممفمو ميمة حمقموق اإلنسمان 

بالعمارات وقدام رئيسة وأعضاء المممفمو ميمة لمممن همم 

اتحرجوا ذاتم وقالوا في بيان ده انمتمهماك صمريمح 

 للدستور وتعطيل لعمل المفو ية.

كل الهلع ده و تقفيل المنظمات ومنع أعادة تجمديمد 

بعضها مقصود منو تمرير دستور منزوع الدسمم  

ورسالة وا حة للشعب السوداني ببدايمة ممرحملمه 

جديده من المهمزلمة بمعمد اتمفماقميمة السمالم الشماممل 

الحكم فيها للحزب الواحد. وبأنو البلمد دي حمقمتمنما 

برانا ككيزان وأعملمى مما فمي خميملمكمم أركمبموا يما 

مرتزقة وعمالء البتطالبوا بالتحول المديمممقمراطمي 

وحقوق اإلنسان   وفي رؤيتنا أنو توجه الحمكموممة 

كب للزيت في النار و تشجيع للناس عشان تشييل 

السالح وتطالب بحقوقا وسد ألي منفمذ لملمحموار   

 المنظمات األتقفلت أفرادا مواطنين/ات 

سودانين/ات مسجلين ومكفول ليهم الحق بالتنظيمم 

وفق للدستور الو عو النظام نفسو   لكن يا للعمار 

 لو أفلسنا حتى  قنا ذرعاً بالرأي اآلخر.

السعودية. عشت فيها احملمى ايمام حميماتمي  السالم عليكم ورحمة هللا تعالي وبركاتة. اسمي احمد، شاب سوداني من مواليد المملكة العربية

المفروض اني اعيشها في بلدي بس ظروف البلد ا طرتنا اننا نعيش في السعودية فترة وجيزة من الزمن وتبتدء قصتي حينما قرر ابمي 

سمنمة ووكمنمت فمي قمممة  ١١عمممري  ان نذهب الى السودان ونعيش باقي حياتنا وسط اهلنا واحبابنا ونعيش بكمراممة فمي بملمدنما. وكمان 

اول صدمة تلقيتها حينما وصلنا ميناء سواكن البحري و وجدت مباني متهالكة وافضل فندق في سواكن مجرد مبنى متهالمك ال  السعادة. 

وثاني صدمة كانت ان الكهرباء تمعمممل سماعمة واحمدة فمقمط فمي الميموم وال يموجمد ممراوح وكمنما حميمنمهما فصمل  يصلح لزريبة خراف. 

الصيف ..عشنا يومين وكأنهم سنوات طوال النرى طعم النوم. وبعد داك مشينا سنار الى العائلة. الصمدممة المثمانميمة حميمنممما ذهمبمت المى 

المدرسة الجد عدد من المباني المتهالكة الغير صالحة لالستخدام االدمي ومجموعة من المدرسميمن المذيمن يمعممملمون يمومميمن ويضمربمون 

  اسبوعاً. 

جميع مشاريع التجارة التي دخل فيها ابي خسرت واصبحنا مديونين لينتهي الحال بأبي الممحماسمب المذي خمرج ممن الممممملمكمة المعمربميمة 

السعودية وهو مدير فرع من اكبر بنوك المملكة ليصبح بائع في كشك بيبسي في سوق المواشي لغاية ما اتو خاالتمي ممن مصمر لمزيمارة 

حمكموممة السمودان تمتمعماممل ممع  ورجع ابي للسعودية لنعود ونمعميمش بمكمراممة.  امي فأذا بهم يرون اختهم على وشك الموت من الجوع 

المغتربيين وكأنهم دجاج يبيض ذهباً وال يفكرون لماذا المغتربين غالباً ال يعودون الى الوطن وهللا اني اشعر بمحمسمرة كملممما اسمافمر المى 

 الثورة هي الحل لكرامة االنسان السوداني! السودان في اجازة ... 

 مــــشـــاركــــــة قـــــــــــــاريء
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 أعلن الريس البشير عن

تكوين لجنة لصناعة دستور  

للبلد   اللجنة طبعا جات بتمثل الرؤية حقت المؤتمر الوطني واإلسالميين في 

صناعة دستور بيديهم الشرعية الدينية لحكم البالد والعباد بأسم هللا ليوم الدين   و 

المعايير حقت لجنة ذي دي طبعا الضعف والتبعية واالنقياد لي رأي السلطة  

والحديث عن  عف اللجنة ما مهم   ورؤيتي ورؤيتك ورؤية الشعب السوداني 

الفضل ما مهمة طبعا  ما دام اللجنة بتمثل رؤية هللا في األرض. و الدستور البطلع 

منها حيكون ملزم لينا ومنو حيتم تشريع القوانين الممكن تقمع كل الخصوم 

السياسيين   قانون النظام العام الحالي البجلد البنات بالميات يومياً حيكون قانون 

حديث بالنسبه للهوس الحيجي   قانون األمن الوطني البيصادر روحك ويسجنك 

بدون محاكمة تسعة شهور حيكون رحمه مقارنه بالقوانين الجايه   قانون األحوال 

الشخصية البدي الراجل الحق في أنو يضرب مرتو حيكون متعاطف مع النساء 

بالنسبه للجايات. وبعد داك ذي ما تم إعدام األستاذ محمود محمد طه للخالف 

 السياسي بأسم الشريعة  حيعلق كل الشعب السوداني في الحبل. 

طبعا ما مهم المسيحيين واألقباط الفي السودان ألنهم نصارى   والنسوايين 

الحيتضرروا من الدستور ده ما مهمات ألنهن ناقصات عقل ودين حسب رأي 

الكيزان   والنوبه واألنقسنا والبجا وناس دارفور ديل خونه ومارقين وقصدم 

يدفنوا جذوة العروبة واألسالم   أما نحن المختلفين سياسياً مع الحكومة فعلمانين 

كفار وعمالء ألسرائيل و الزم يتم قمعنا وفق لسياسة التمكين  لكن بنقولكم يا 

مجرمين : العندوا دين ما بسرق البلد العبادو موحدين )!!( العندوا دين ما ببنى 

قصروا العالي في جثث الضحايا الكادحين   و الدستور دا ما بأسمنا وما معترفيين 

 بيهو ما لم يكون في مؤتمر دستوري وحريات وفترة انتقالية. 


