
 

 :شباب بحري هللا فوقم 

بحري وشباب بحري هللا فوقم , 

تواترت االنباء عن الوقفة الصلبة 

لشباب/ات بحري وأهل بحري 

األوفياء في جمعة لحس الكوع 

بكل من حلة حمد الصافية 

وشمبات الحله والحلفاية وقد 

استخدمت قوات نظام البطش 

 النازي الغاز المسيل للدموع 

دعت األمم المتحدة الخميس الحكومة بدا الهوااا المكندش يأتي لنظام القمع في الخرطوم من كل الطاقات , فقد  

السودانية إلى وقف قمع المتظاهرين وإطالق سراح المعتقلين "فورا ومن دون شروط"، عشية استعداد 

المعارضة السودانية إلى التظاهر في ما سموه جمعة "لحس الكوع".وحثت نافي بيالي مفوضة األمم المتحدة 

 31لحقوق اإلنسان السلطات السودانية على تجنب "القمع المشدد" تجاه المظاهرات التي تشهدها البالد منذ 

 يوما.

 أدانتت, وبرضو الحكومة البريطانية طلعت بيان ادانت فيه تعامل الحكومة مع المتظاهرين والخارجية األمريكية 

وللمرة الثانية حملة االعتقاالت والتصدي للمتظاهرين في السودان. وانتقدت المتحدثة بأسم الخارجية األمريكية 

فيكتوريا نوالند ما وصفته باألسلوب الصارم المثير للقلق الذي اتبعتتته قتوات األمتن الستودانتيتة فتي متواجتهتة 

المتظاهرين، مطالبة باإلفراج الفوري عن المحتجين سلميا. 

حتا جتتة   ت متتنتة     تتصتتبتر ي   

 ا ستعتا ر   ا لتستلتع   ا لتيتو م   

 كيلو السكر جنيه   6  

 كيلو الدقيق  جنيه    3,5 

 رطل اللبن  جنيه    2,5  

 جالون البنزين جنيه  12,5

 كيلو اللحمة  جنيه    42 

 كيلو العدس جنيه   21

 رطل الزيت  جنيه 7  

 كتاحة دولية

 كـــتمـــت  ا لتز يتت   

هتتتتذ د   ا أل صتتتتد ا ر ة   بتتتتر عتتتتا يتتتتة   ,   ا لتتتتتتتتت تتتتيتتتتيتتتتر ا   ن   ,   قتتتتر فتتتتنتتتتا   , شتتتتبتتتتا ب   حتتتتز ب   ا أل متتتتة   ,   

  نتتتتشتتتتطتتتتا ا   شتتتتبتتتتا ب   متتتتن     حتتتتز ا ب   ت ختتتتر     و ا لتتتتر عتتتتا يتتتتة   متتتتفتتتتتتتتتو حتتتته 

متتع انتتطتتثقتتة التتثتتورة والتتتتت تتيتتيتتر فتتي 

السودان وفي جتو التقتمتع التحتاصتل دد 

نتتحتتن قتتررنتتا نتتبتتتتتد  وستتا تتل اعتتثمتتنتتا 

الخاصه بينا , يا ناس جهاز األمن انتتو 

راقتبتتوا التتجترايتتد قتتبتل التطتتبتاعتتة وبتتعتتد 

الطباعة , شيلتو  ي متعتلتومتة  بتتت ثتر 

على النظام من وجهة نظركم ,  عتقلتوا 

الصحفيين/ات وكمتمتوا افتواهتم عشتان 

ما يكتبوا الحقا ق , لكن الحتقتيتقتة التمتا 

مخفيه , انها ختث  كتتتمتت عتلتيتكتم , 

السجن ترباسو انخلع , ود  مساجتيتنتو 

وطلع و نهد كتف المقصله , كتمت هتي 

صوت الشار  الحر والتثتورة , صتوت 

الت يير الشبابي ا تي من رحم الشتعتب 

الحر التفجتجتر  كتتتوبتر التمتمتهتور بتالتدم 

وفتتجتتر ثتتورة ابتتريتتل التت تتراا. كتتتتتمتتت 

حتتتتتوثتتق ايتتام التتثتتورة التتقتتادمتتة لتتحتتظتتة 

بلحظة , تسجتل انتتتهتاكتتتكتم , وتتحتفتظ 

للشتعتب فشتل حتكتومتتتكتم و تتقتصتيترا, 

حتوثق لشباب/ات الثورة جيتل التعتطتاا 

التتمتتستتتتتجتتيتتش ضتترواة ومصتتادمتتة , 

المشر ب التي التنتجتوم لتيتنتتتقتي صتدر 

السماا لشعبنا, وهي بتادرد طتوعتيتة , 

بتتكتتتتتبتتهتتا شتتبتتاب/ات التتثتتورة متتن كتتافتتة 

تيارات الشباب وبتأختتتثف انتتتمتا تتتهتم 

والهدف واحد هو الت تيتيترونتحتن جتيتنتا 

  للسرقنا حقنا وعرقنا

ودنتتوبتتاي :   يتتومتتيتتات التتثتتورة

 الصمود تركز في يوم لحس الكو 

نفذ الشعب السوداني ملحمة تاريخية 

 12في جمعة لحتس التكتو  بتتتار  

يونيو بتجتامتع الستيتد عتبتدالترحتمتن 

بتتودنتتوبتتاي, فتتقتتد صتتلتتت كتتل فتت تتات 

الشتتعتتب فتتي جتتامتتع انصتتار األمتتام 

رافضه للظلم ومطالبه بت يير النتظتام 

و تقتدم الصتفتوف شتبتاب/ت حتركتة 

الت يتيتر ا ن وحتركتة قترفتنتا وكتان 

هنالك حضوراً الفتاً لشباب/ات حزب 

األمتتة و التتتتتنتتظتتيتتمتتات الستتيتتاستتيتتة 

, ولم يتختذل حتزب  المختلفة والمر ة

األمة الجماهير السودانية بتبنية ختط 

الثورة والت يير عبر التختطتبته التتتي 

القاها األمام الصتادق التمتهتدي بتعتد 

خطبة الجمعة. وانتطتقتت التجتمتاهتيتر 

الهادرة بعد الصثة معانقة الرصا  

وال از المسيل للدمو  وسقط متنتهتم 

عشتترات التتجتترحتتى لتتكتتنتتهتتم متتا  ن 

عزمهم بل فر جمتع التطتا,تيتة, فتقتد 

حشدت القوات األمنية والشرطية كل 

االتت القتمتع إلرهتاب التمتتتظتاهتريتن 

العزل. لتكتن التمتتتظتاهتريتن فترضتوا 

ستتيتتتطتتترتتتتهتتتم فتتي جتتتامتتتع الستتتيتتتد 

عبدالرحمن وشتار  ود التبتصتيتر و 

الدومة والهجرة حتى م يب الشمتس 

  بوقفة الشباب/ات والشيو  الصلبه

 هوااا وال ي :

 كوستي تنتفض ضد الكيزان

خرجت كوستي ردا على نافع المانافتع 

في جمعة لحس الكو   بتالتمت تات بتعتد 

صثة الجمعة , وقد قتابتلتتتهتم التقتوات 

 األمنية والشرطة بال از.

وقفة الحرية من  جل صحافة حرة 

 7/ 4 مام مفوضية حقوق اإلنسان 

 طعمية :حديث مرسي الم سي 

شيد الكككيكزان قصكور مكن الكرمكال 

على استالم األخكوان لكلكسكلكطكة فكي 

مصر وهللوا وككبكروا عكلكى أسكاس 

انككو الككراجككل مككن عككنككيككدهككم , لكككككن 

الحقيقه المحكزنكة أنكو مكرسكي وفكي 

أول تصريح ليهو خكا  بكالسكودان 

قككال ا الشككعككب السككودانككي األولككى 

بالرعاية وهو ما حيقيك  مكن نكظكام 

فاسد ضد شعبو ( و بنهدي للككيكزان 

أغنية وآآآآآآآسفاي و المكلكل الكبكقكول 

جات الحزينكة تكفكرا مكا لكقكتكلكهكاش 

 مطرا 



 وقود الثورة : 

ويل لهم من قضبة الحق 

 األنوف وثورة الشعب الجليلة 

ستظل وقفتنا بخط النار  

 رائعة طويله 

سنعلم التاريخ ما معني 

 الصمود وما البطوله 

سنذيقهم جرح بجرح والظلم  

 ليلته قصيره

 محمد  المكي ابراهيم 

  قالوا عن ثورة السودان

المعتقلين بجهاز االمن م ات المعتقلين في بيوت اشباح النظام :

 بمدينة عطبرة يدخلون فى اضراب عن الطعام

 ذكراك ما ذكراك ,غير العذاب ألوان 

  قا مة الشرف
 الق اف لة  شهدائنا وجرحانا و معتق لينا أنتم كالنجوم تضيئ درب  

 ذدانتتت ستتاحتتة مستتجتتدا األمتتام 

عبدالرحتمتن يتوم جتمتعتة لتحتس 

الكو  و ما جاورها في ودنوباي 

 بعشرات الجرحي نورد منهم:

ابكر الصادق متظاهر اكبر  -

اصيب برصاصة  54من 

مصعب  - -مطاطية اا(

كسر في  -مزمل سليمان 

 اصابن اليسرى الخمس

اختناق -حنان علي محمد  -

 بالغاز

رصا  -الء الطاهر -ا

مطاطي في الرجل اليسرى 

 فوق الركبة

رصا   -آية ادم ادريس -

 مطاطي 

أحمد عيسى ابكر  -

 ارصا  مطاطي(

احمد علي اطلقة مطاطية  -

  في رجله اليسرى(

يونيو ذكرى مؤلمة , ذكرى سرقة الديمقراطية متن قتبتر حترامتيتة اإلنتقتاذ  13تمر علينا اليوم 

والكيزان بحجة انقاذ الوطن , وياريت  لو رجعونا مكان أنقذونا , جاء الرئيس الرقتا  ومتعت  

األربعين حرامي الي السلطة بلير , فأشعلوها حرباً دينية في جنتو  الستودان , وقتتتلتوا او د 

الناس في الفاضي , بعد داك فصلو الجنو  , واشعلوا الحر  في دارفتور وشتردوا اهتلتنتا فتي 

معسكرات اللجوء في السودان وتشاد وبقية دول العالم , وقبلوا على أهلنتا فتي التنتيتر األ رق 

وجبال النوب  وبدأوا عليهم األبادة الممنهجة. ذكرى هذه الحتكتومتة تتذكترنتا بستنتوات شتبتابتنتا 

الغضة التي سقطت مننا ذي الورق البتساقط من الشجر مع هبو  ريح الشتاء. ضيتعتنتا أجتمتر 

سنين عمرنا في في حرو  وكذ  ونفاق , وآخر النهاية أكتشفنا أن لص كتافتوري وعشتيترتتو 

واألربعين حرامي ناهبين البلد ومودنها للهالك. في الذكرى  دي بنقول لتيتكتم يتأ أهتر األنتقتاذ  

انشاء هللا السن  الجاية تمر عليكم وأنتو قدام العدالة المحلية والدولية جراء ما اغترفت  أيتدكتم 

 من ظلم , والشبا /ات شغالين للما بتأجر اليوم الشمسو قوية.

 فادة مصدر مطلع بإن الشباب المعتقلين بجهاز األمن بعطبرة قد تعرضوا لمعاملة قاسية وتعذيب ، وان حالتهم الصحية فى  

يونيو  03وضع سيئ وقال بأنهم قد قرروا الدخول فى  ضراب عن الطعام منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت 

وحتى يتم اإلفراج عنهم  و يتم تقديمهم لمحاكمة .فى نفس السياق فقد تم منع اسرة المعتقل فتح العليم عبدالهاد  من 

زيارته ويرجع ذلك بان السبب فى ذلك خوف األجهزة األمن من مقابلته اسرته وهو فى حالة صحية سي ه من اثر التعذيب 

حيث تأكد بأنه مصاب فى يدد ورجله واماكن اخر  متفرقه من جسدد.  وقد تحصلت كتمت على بعض  سماا  المعتقلين  من 

 عطبرد  المضربين عن الطعام حتى األن و يبلغ عدد خمسة شباب هم :

 سنة . 12محمد الماحى محمد الحسن _ 

 يونيو . 12سنة وكان اعتقث منذ الخميس  17 مجد عادل حمزة _ 

 سنة . 03فتح العليم عبدالهاد  _ 

 يونيو من سوق حى المطار . 12سنة وكانا اعتقث يوم الثثثاا  13ياسر عبدالرازق طه _ 

 يونيو من امام كلية الزراعة جامعة واد  النيل بدارمالى . 12سنة اعتقل يوم الخميس  14 حمد عبيد محمد  حمد _ 

 ال السياط بتهز يقين ,

  طريق الكادحين...ال سجون العتمه بتودر 

الناشطة المدنتيتة حثت توكر كرمان  

اليمنية والحا زة على جتا تزة نتوبتل 

الستودانتيتيتن عتلتى التقتيتام   للتستثم

بتتثتتورة ضتتد التترئتتيتتس عتتمتتر حستتن 

البشير وقالت كرمتان أيتهتا التبتشتيتر 

إنهم شبا  الربيع في الستودان متن 

يمتلكون التحتلتم بتالتحتريتة والتحتيتاة 

التتكتتريتتمتتة ولتتديتتهتتم التتقتتدرة عتتلتتى 

التضحية في سبيلها، وليتستوا شتذاذ 

اآلفاق كماادعيت في ختطتابتل التيتوم 

والذي يذكرنا بالتختطتا  األول لتمتن 

خلعتهم شعوبهم، فما أغتنتت عتنتهتم 

  خطاباتهم شيئا!!

 مهم جداً :الجمعة الجاية 

يوليو ول  ةوشواو   و     6 

 ألفوو , ي يوو   وو وو      

 يسلد ن  ي نحن  مرقنو  دو  

 يسرقل  حونونو  قنورقونو  ي 

قنش ن ن لن أطواو يونو  مو  

 7     6تضل,  يهزيش  ي يول  

  مساجينك


