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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  

 نوتاش فرح

  ٢٠١٩ جنوری ١٤

 ويانا در ھا سودانی اعتراض فرياد
 از چه گر .درساندن جھانيان گوشه ب را خود اعتراض فرياد سودان، مردم با ھمبستگی در ،ويانا در سودان مردم امروز

 رژيم داد بی و ظلم عليه سودان مردم اعتراض شاھد جھان سودان، روستاھای و ھا شھر و رطومخ در ٢٠١٨ مبردس

  .ندا بوده البشير عمر

 می ويانا در سودان انقالب از دفاع پيشگامان که آنگونه کند می فرده ب منحصر را سودان سياسی وضعيت که آنچه

 طراحی سودان دفاع بی مردم عليه مذھبی و قومی اشکال به عمرالبشير، رژيم خود توسط که است یئھا آشوب د،وياناگ

  .شود می اجراء و

 پايان، بی ظلم اين نتيجۀ

 ممالک، ديگر در سودانی آوارۀ ميليون ٥

  خيمه ھابه ھايشان خانه از سودان در مردم  ازميليون ٢ انتقال و یئجاه ب جا

 .است پناھندگان گورستان  که مديتراه، بحيرۀ در شدگان غرق مارآ از غير به کشته ٣٠٠.٠٠٠ و

 ديگر و وآموزش بھداری برای که یئجا در کند می تسليحات و امنيت صرف را ملی بودجۀ %٧٥ سودان فاسد رژيم

  .شود نمی گرفته نظر در ای بودجه عمومی مايحتاج

 فقر از مردم اکثر که یئجا در . است شده ايجاد انگلی طبقۀ عمرالبشير، رژيم بيشمار ھای جنايت و فساد اساس بر و

  .برند می رنج شديد

 بزرگترين از و فريقاا شرقی شمال در واقع عرب، و یئفريقاااز مخلوطی ميليون، ٣٨ بر نزديک جمعيتی با سودان

 آن مردم از %٩ فقط وسيع گاز و نفت منابع وجود با قرون، طی در وقفه بی استعمار دليل به ولی .فريقاستا ھای کشور

  .اند داشته تحصيل امکان

 از را خود توانسته سودان ١٩٥٦ در ولی ، است شده شروع سودان در اول جھانی جنگ از بعده گرايان ملی ھای جنبش

  .برھاند انگليس استعمار سلطۀ

 و کرده پا بر را دخو ديکتاتوری و گرفته دست در را سودان حکومت یئکودتا طی نظامی، عمرالبشير ١٩٨٩ در

 .است بوده سعودی عربستان اقمار از ھمواره
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 روش به را او شديد وابستگی گذشته سال ٣٠ در او داری کشور نحوۀ ولی است پنھانی مريکاا با روابطش چه اگر

 مردمان با کشور پنجمين سودان ٢٠١٣ سال در که یئجا در .سازد می شکارآ مريکاا ھای امپرياليست صھيونيست

  .است شده شناخته سنهگر

 امپرياليست ھرگز نيز مريکاا و انگليس ھای امپرياليست توسط سودان استعمار بين ، ١٩٨٩ تا ١٩٥٦ ھای سال بين در

 نگردانده روی داری برده و قومی ھای پاکسازی و ھا آشوب ايجاد از و اند نکرده رھا خود حال به را سودان مردم ھا

  .اند

 اکثر مثل و است ربوده سودان مردم از را، خود از دفاع برای احزاب ايجاد فرصت مکرر، ھای ديکتاتوری اعمال

 . رھبرست حزب بی جھان امروز ھای جنبش

 لحاظ به لی و شده جدا سودان جنوب ٢٠١١ سال در چه اگر ھا، امپرياليست توسط قومی ھای درگيری ايجاد اساس بر

  .است مانده سودان به وابسته ھنوز اقتصادی

  :سودان مردم ھای خواسته

  عمرالبشير، سرنگونی سياسی، زندانی آزادی

  دموکراسی و آزادی ، نان
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 ١٣/٠١/٢٠١٩ ويانا زنان قدرت امپرياليست ضد جھانی جبھۀ
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