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لن ننسى سالمين

العدد  - 2يناير ٢٠١٤

البشير جاء خائبا وعاد بقندول
كرم اهلل

في السنة الفاتت المعتمد قتل طفل واصيب
االخربجرح بترقدمه واصيب طفلين اخرين
بجروح واصابات كبيرة الكالم دافي قرية
سالمين والناس عارفة التفاصيل
 ....الماعارفينوالناس انوالمعتمدالقاتل
مااتقدم الي محاكمة والضباط القتلة شغالين

زار عمر البشير القضارف مرتين في

عادي والوالي على راس المتصدين للدفاع

شهر ديسمبر المنصرم ولم يستقبله سوى

.....

المأمورين والطالب رغم أنفهم وموظفي

عن القاتل والقضاء قال القضية ماوصلتو
طيب الناس الجو لولي الدم وقالوليه هاك الدية وهورفض ديل منو؟؟؟
ياناس القضارف دي مهزلة وداهرج حكومي وناس سالمين ديل اخوانكم عشان كدا دا نداء من هنا
للمطالبة بالقصاص لمتضرري سالمين وقتالهم ونطالب ناس سالمين بااللتفاف حول اطراف القضية
واللجوء الى القضاء ومالحقة القاتل حتى اخرنفس للقصاص من المعتمد.

عندما يحكم الجالد
حكومة االنقاذ في الفترة
االخيرة تعبت وباالخص في

مجندي الخدمة الوطنية المجبرين والجنود

الدولة الخائفين على مقاعدهم  .ومثلت

الزيارة األولى استقبال للرئيس االثيوبي

هايلي مريام إذ أن الجالية األيوبية كانت

أكثر من السودانيين وأكثر ترحابا برئيسهم
 .ثم عاد البشير في الزيارة الثانية ليكذب

أن للقضارف
ويهدد  .كذب حينما قال ّ
السلَم  ،والحقيقة
مشكلتين فقط المياه وبيع َ
أن القضارف كلها مشاكل ومشكلة

المشاكل هو وجود لصوص اإلنقاذ على

قمتها  .وهدد حين قال أن االنتخابات في

مواعيدا والداير يسقطنا يلحس كوعو .

هبة سبتمبر االطرو يدخلو

وقد أهدى كرم اهلل للبشير قندول من الذهب

وتخريب ينسب للمواطن

الهادي وبئس المهدي إليه.

فيها مليشيات لقمع وحرق

في عام الرمادة هذا  ،فبئس الهدية وبئس

علشان يلقو مبرر يقتلو بيهو
الناس وطبعا نجحو مبدئيا بس احنا نحب ننبهن انو دي استراحة مناضل وانو الشارع كلو اتجه
للنضال السلمي بالرغم من كيد االنقاذ النو الناس جاعت وتعبت فالخطوة الجاية حنعسكر في الشارع
وليتهم يعو  .......وحقو ما ننشغل بالتشكيالت البعملوها في حكومتم النها ما حقيقية  ..لو نحن
دايرين تغيير حقيقي علينا بالشارع  ..وبنقول (قريبا ) سنخرج من وطئة الظلم وحنبنيهو البنحلم بيهو
يوماتي.

تقرير كامل عن شرق السودان على
هذا الرابط
http://goo.gl/7h7cEj

مأساة التعليم تتفاقم
بالرغم من تفجير ثورة التعليم وبالرغم من اهتمام االتقاذ باجيال المستقبل وعالوة على اهتمام

تزوير نقابة المحامين

الحكومة بالتعليم العالي وبعد كل الترف والمناخ االكاديمي المهيئ لطالب التعليم العالي ماكان
من حكومتنا اال ان تواصل في هذه االنجازات وتأتي للو ازرة بوزير ةمن اولوياتها ان تحرم الطالب
المكفوفين من مواصلة التعليم وتلفظ (الطالب المكفوفين يشوهون منظر الجامعة )
.....تردت االخالق وانحطت القيم وانتهت االنسانية فوربي اني الستحي ان انظر واجد نفسي محاط
بحكومة تركز جم مشاريعها في دحراالنسان وقهرالضعيف وسلب الحقوق.

اهوال وويالت امير كتيبة االهوال (الضو الماحي) في عام
2013
الضوالماحي الذي كان اميرلكتيبة االهوال الغى ويالته واهواله
على عاتق انسان القضارف .....نحصر اهوال 2013
 /1اوال الضو زور االنتخابات (((يعني والي ماشرعي)))
 /2الضو لعب باموال الوالية وصور انجازات كرم اهلل وملى البلد
الفتات مضيئة وكالم فارغ
 /3الضو سرق اربعة مليار حق موية القضارف
 /4الضو قتل حجاج القضارف وسرق قروشم
/5الضو حمى منظومة الفساد السرقت اموال القضارف من وزير
تخطيط عمراني وغيره من المفسدين
 /6الضو ضيع انفق مايفوق المليارين في زيارات تافهة للبشير
/7الضو سمح بدخول التقاوي المضروبة
/8الضو ساعد الحكومة المركزية في انها شردت انسان ودالحليو
 /9الضو عوق مسيرة نماء الوالية وفي عهدو اتعوقت مسيرة التعليم والصحة
/10الضو في عهدو ماتو ناس في مستشفى القضارف بسبب انوالمستشفى مافيها موية كافية
الجراء العمليات
الضو.....الضو.....الضو......
الضو في ختام االمر كان مشروع من حكومة االنقاذ لدحرانسان والية القضارف ونهب مجهودات
مزارع القضارف لتعمير ونماء جيوب قادة مثلث حمدي

االحتالل مستمر

كلكم بتسمعو ناس المعارضة طوالي بتكلو عن اراضي الفشقة المحتلة من قبل اثيوبيا ودي
قصة طويلة بدت من ايام محاولة إغتيال حسني مبارك المتورط فيها نظام اإلنقاذ يعني بالواضح

كشف نظام المؤتمر الوطني أنه سادر في
غيه بتزويره نقابة المحامين في األيام الماضية
 ،وقد استعمل الكيزان الطرق الفاسدة  ،وقام
أشخاص ال يعملون في مهنة المحاماة من
موظفي الدولة ومن القوات النظامية بالتصويت
 ،ورفضت لجنة االنتخابات الرد على الطعون ،
وقد شارك موظفون من القضارف تم نقلهم بمال
الدولة للتصويت لصالح المؤتمر الوطني رغم
أن القانون قد نص على أن االقتراع يحق فقط
للمحامين الذين يمتهنون مهنة المحاماة  ،ومن
موظفي القضارف الذين صوتوا  :عمرو موسى
معتمد برئاسة الوالية  ،بثينة عبد اهلل سليمان
 ،أميرة عبد اللطيف  ،فتحية عوض السيد
 ،وغيرهم من العاملين باألراضي والمعلمين
والموظفين.

كدا المؤتمر الوطني اتنازل عن جزء من ارض الوطن (الفشقة وحاليب ) مقابل قفل القضية بتاع
محاولة اإلغتيال و مزارعين والية القضارف متضررين بصورة مباشرة ﻷنو هم مالك اﻷراضي
الدخلت عليها اثيوبيا
لو الحظتو انو االمزارعين اﻷثيوبيين مدعومين بالشفته كلو يوم داخلين علينا كم كيلو كدا والنظام
عامل نيام يخلو مزارعننا يواجهو المصاعب ولو جينا دايرين نحسب عدد المزارعين اﻷستشهدو
وهم بدافعو عن ارضهم نلقاهم بالعشرات والشي البخلي الواحد يموت حرقة انو ناس الجيش
الموجودين في المنطقة بقولو ليك انو عندهم تعليمات ما يضربو نار طيب النار بتنضرب متين ؟
وعلى منو ؟
بالعكس انت لو ضربت نار بي سالحك الشخصي عشان تحمي ارضك ومحصولك وبهايمك من
الشفتة بتتعرض للسجن بتهمة زعزعة اﻷمن واإلستقرار بين البلدين.
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