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ضد الجھل واألنانية والطغيان

مقتل طالب مقتل أمة
قتلت أجھزة أمن المؤتمر الوطني الطالب علي
أبكر موسى بالرصاص في مظاھرة طالب
جامعة الخرطوم التي خرجت تستنكر تقصير
الحكومة وانفراط عقد األمن في دارفور  ..وبدال
أن تتجه األجھزة األمنية إلى وقف جرائم
الجنجويد في دارفور  ..اتجھت إلى طالب
الجامعة الع ُّزل واغتالت الطالب علي أبكر  ..يا
أيھا الشعب السوداني لقد حان وقت القصاص .

اإلضراب وسيلة فعالة ..
التحية لتجار القضارف
قرر اتحاد تجار القضارف)القطاعي والعطارين والخضر(
خالل مارس الجاري الدخول في إضراب عن العمل  ،بعد
اجتماع التجار في الغرفة التجارية مطالبين بفك الحظر عن
أكياس النايلون طالما أن الحكومة لم توفر بديال مناسبا ،
وخاطب اتحاد التجار معتمد بلدية القضارف وطالبه بفك
حظر األكياس وأمھله  72ساعة وإال سيدخل التجار
في َإضراب عن العمل لمد  3يوم  ،فتمت االستجابة الفورية
لمطلب التجار  .مما يدلل على أن اإلضراب وسيلة فعالة
لنيل المطالب  .فلنستعمل سالح اإلضراب إلسقاط نظام
اإلنقاذ نظام اللقتل والظلم والكبت وتدمير البيئة.

بيع جامعة القضارف
تورّ ط مدير جامعة القضارف السابق محمد عوض
ووزير التخطيط العمراني عبد العظيم البدوي
ومسؤولون آخرون بالجامعة والوالية تورطوا في
بيع أراضي شاسعة من أراضي جامعة القضارف
ونھب ثمن البيع  ..ھذا الوزير عينه الوالي غير
الشرعي الضو  ..ومدير الجامعة الجديد كرّ م
المدير الفاسد مما يدل على أن البلد خربانة من
كبارا.

بئر مياه القضارف المعطلة ودار المؤتمر الوطني
المشيد
يعاني عدد من أحياء القضارف من أزمة مياه حادة رغم أن الصيف
في أوائله وارتفعت أسعار الماء في ظل الفقر المطبق  ،تمت زيادة
تعريفة الماء مطلع العام  ،وقد تم نھب األموال المخصصة للمياه
لصالح بعض ضعاف النفوس ...
بئر مياه القضارف معطلة وحزب المؤتمر الوطني يبني قصره
المشيد في أرض عامة منتزعة وبأموال الشعب .

أبقوا عشرة على المبادئ
مبادرة الخالص تدعو لدولة المواطنة التي ال تمييز فيھا بين المواطنين
على أساس القبيلة أو العرق أو الدين ..

جھاز األمن وتجارة
السالح والمخدرات

أسد على المواطنين وفي الحروب نعامة
استولت اسرائيل على سفينة سالح من مياه السودان اإلقليمية قبل أيام  ..وسبق أن
ضربت إسرائيل مصنع السالح في العاصمة وضربت مواقع ومواطنين بمدينة بورسودان
 ..والحكومة ال تحرك ساكنا  ..أعلنت مصر تحويل حاليب من قرية إلى مدينة ..
والحكومة تتفرج  ..وأثيوبيا ال تزال تستولي على الفشقة  ..والحكومة سااااكتة والسكوت
عالمة الرضا  ...صحيح من يھن يسھل الھوان عليه .

جبايات جبايات جبايات
تبلغ جباية الجزارين بسوق بربر في محلية القريشة بالقضارف  89ج للرأس الواحد ..
في حين ال توجد أماكن صحية للذبح وال مسالخ  ..وھنالك جبايات كثيرة على التجار
وعلى كل العاملين بالسوق يشرف على جمعھا ابن المعتمد شخصيا وال غرابة فھم
ينظرون إلى أن الحكومة حقتھم والمال مالھم  ..وھذا ھو الحال في كل محليات الوالية
فإلى متى الرضا بالضنك والصمت على القھر ؟

عمر البشير الكضاب
غش عمر البشير الشعب السوداني
وقال عندو مفاجأة ولما استمع إليه
الشعب لقى كالمو خارم بارم وقبل
أيام قال في بورسودان اإلنقاذ دي
قاعدة وما حتمشي ومافي
حكومة انتقالية  ..وعمر الكضاب
نسى انو القرار ما قرارو وإنما قرار الشعب .
البخليكم تطيعوا الرئيس الحرامي الكضاب عمر
البشير شنو ؟!
وقف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب يخطب الناس وعليه ثوب طويل
فقال :أيھا الناس اسمعوا وعوا.
فقال سلمان الفارسي :و[ ال نسمع وال نعي... .
فقال عمر :و ِل َم يا سلمان؟
قال  :تلبس ثوبين و ُتلبسنا ثوبا ....
فقال عمر البنه عبد [ :يا عبد [ قم أجب سلمان.
فقال عبد [ :إنّ أبي رجل طويل فأخذ ثوبي الذي ھو قسمي مع المسلمين ووصله بثوبه.
فقال سلمان :اآلن قل يا أمير المؤمنين نسمع وأمر ُنطع .
يا ديدبان الفجر بان ..
أھو داك الح أرض ا ً سالح ..

قبل أسابيع تم افتضاح أحد منسوبي
جھاز األمن يعمل في تجارة السالح
وتم العثور على  20قطعة سالح
بمعيته ولكنه ليس سوى معزة الفداء
ألن تجارة السالح يتورط فيھا ضباط
كباااااار بجھاز األمن والذين
يتورطون أيضا في تجارة المخدرات
لذلك انتشرت المخدرات في واليتنا في
حين غاب األمن وما ظاھرة اختطاف
األطفال إال دليل على غياب األمن ..
وال يزال قتل المواطنين السودانين في
أم توكل وغيرھا من قبل عصابات
األحباش مستمرا  ..وأخوان نافع علي
نافع كتلو مواطن عدييييل كده ألنو
عندو بھايم رايحة  ..وھل تعلم أيھا
المواطن أنه قد تمت سرقة ماليين
الجنيھات من الطبالي التي تقع في
قبالة مكاتب جھاز األمن بالسوق
الشعبي مما يدل على أن األمنجية ھم
اللصوص أو على األقل ما شايفين
شغلھم

بمبان عصي ....

عصيانا بان قسم ا ً قسم ..

وضح النھار وعيان بيان ..
ت ِ تحت يا ذاك البيان تتحت حت ا ً ..

حتي آخر نقطة فيك
ال فيش وال تفتيش يعيش
تسقط زنازين الھوان
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