




غازى صالح الدين العتبانى- الحلقة الثالثة- ندوة الشعبیة

لقد ازدان میدان الشعبیة ببحرى بھذا العقـد الفريـد           
ــودھم   ــى عھ ــصادقین ف ــال ال ــن الرج ــان . م ان الزم

والمكان ال يتسع لرجال بھذه القامة وھـذه العظمـة          
ولكن لتھنى بحـرى الـشعبیة بھـذ االختیـار ولتھنـى            

ور غـازى صـالح الـدين       بولدك البـار ومرشـحك الـدكت      
العتبانى الـذى كـان مـن ھـؤال الرجـال الـذين  كـانوا               
ومازالوا يعملون بصمت وحملوا السودان أمانة فـى        
اعناقھم فسجلوا وانتزعوا للسودان انتصارات عالیة      
ورفرف علم السودان عالیا بجوارھم وھـم يحققـون         

رجال بھذه العظمة وبھذه القامـة      . االنجاز تلو االنجاز  
رجـال قـد سـجلوا بـأحرف        -وا بمیدان الشعبیة  اجتمع

مـــن نـــور وكلمـــات مـــن ذھـــب تـــاريخ تلیـــد المتنـــا 
لة ويا له من    یفیالھا من ندوة ويالھا من ل      -السودانیة

. لقاء

لحظات من عمرك ايھا البلد الكريم وانت تحتضن 
رجال الكرام الذين حملوك فى لاؤال الكم منھ

اعدھمسوبوبنوك احداقھمفى حفظوك واعناقھم
ن االمم یرفعوا اسمك عالیا بیكافحوا لنیسن.الفتیة

حالھم وكان لسانانتمتھايكانت اھدافھم انت وغا
ا انت يلة فترة البناء والعطاء یوطنیى مر السنلع
رجال تسلحوا .غرقناالسودان الحبیب يا ھيا

كان ان تشرق شمسك عالیة زادھممانيباال
یز الفقرلدھاتطلعاتھم كانت ان يخرجوا بك من

نركع لنكانشعارھمنونةیوان تكون لك كةیوالتبع
جى يقلعنا لم يھابوا یالر اهللایوالزارعنا غاال هللا

جال ر.لتكتب لھم الشھادةتمنونهيالموت وكانوا 
لما وعملوا لھم الف حسابھابھم عظام العالم

وصدق واخالص مةیشكللھم من قوة یوجدوا ف
اعتمدوا توكلوا وق اھدافھمیمة  فى تحقيعزوقوة 



.فنجح سعیھمانفسھمعلى ربھم ومن ثم على
نزرع ونبنى مما نصنع صار نأكل مماكان شعارھم

النھم افلحوا واصلحوا ن االمم یبشأنللسودان
ة وصادراتیخارجتصاد وصار للسودان تجارةاالق

وتساھم بشكلتتدفق عطاءةیبترولریوغةیبترول
وانا اء وزيادة الدخل القومىبنومرتب فى نماء

من عمر ذلك فى تلك الثوانى الرائعةاسترجع كل
المتكلم القادم ترجل رجل الزمان وانا فى انتظار

ھذه المرحلة الى وعمالقةرجالوعمالق من 
سرد یلغازى صالح الدين العتبانى. دالمنصة
لنا ما تبقى  عن )لحظات تملیك الحقائق(ويوثق

یھا ھؤالء الرجال االشاوس فتى بنى تلكم الفترة ال
العالیة فى ھذه المرتبة ب ووضعوهیوداننا الحبس

تتدفق االستثمارات الخارجةجعلت ممابین االمم
والسلة الغذائیة التى لكل العالمالیه فھو االمل 

سوف تساھم فى دفع الفجوة والنقص الحاد فى 
المواد الغذائیة التى نجمت ولسوف تنجم عن 

.ث االقتصادية واالجتماعیة والبئیة العالمیةالكوار

انى  بطلته البھیة بغازى صالح الدين العت.د
ثهيوبحدشخصیته المتدينة المھیبة المتواضعة و

ابحر بنا الى تلك الفترة من المقنع  الشیقاللبق
من ةالعطاء وما سیأتى وما اعدته ھذه الزمر
الرئیس رجاالت المؤتمر اللوطنى بقیادة معالى 

عمر البشیر

ه وعلى رسوله یثنى علبعد ان حمد اهللا وافقال
ا یعھيجب ان يمانة على عنقى ورسالة واهللا انھا ال

عرفھا كل مواطن سودانى فبغض النظر عن اننا يو
ة ينعد العدة لالنتخابات للفوز  واننا نعد للدعا

خ ھناك يالنفسنا لننجح ولكن ھناك امانة ھناك تار
كون ياتھم لنكون ھنا ویوا حبال وھرج.عمل انجز



نا ان نوثق ھذه یب علوجالسودان على ھذه الحالة 
. ونحفظ حقوق ھؤال الرجالوتلك المرحلةالفترة

تجه الى يعلى كل مواطن سودانى وقبل ان 
عرف من اعد له يعى االتى ويصندوق االقتراع ان 

ن وراء يقوم بذلك من ھم الرجال الذیصل امن لیل
قف يجبار الذى جعل السودان ان لاعمل لذلك ا

انھم ھؤال . ع دول العالمیجممامامكرما امناعززام
ادة یالرجال االشاوس رجاالت المؤتمر الوطنى بق

وحتى . ریس البشئیدھم المقدام معالى الرئقا
وثق لكم وجب على ان انسب الحق الى اھلهي

وانتم ةتلكم الفترة من العطاء لتكونوا على بین
ن وانتم یقيبأصوتكم وحتى تكونوا على تدلون 

یسبوا رجل االمة وقائدھا المغوار معالى الرئتنتخ
واثقن من . اءیفت المؤتمر الوطنى االؤر ورجاالیبشلا

الرموزعیوانتم تختارون الشجرة على جمأختیاركم 
.بأنكم اخترتم االمثل واالصلح ومن يستحق

یارالختلى ھذا اوانتم عتفتخرونانا ھنا الجعلكم
ولديكم الحجج والدلیل الدامغ على احقیة ھؤالء 

من صروح جازھم على مر السنین نالرجال ال
التى تقف شاھدة على البناء والقة التنمیة العم

. واالنجاز والعطاء

مھدى معالى االستاذقد تكلم اخوانى من قبل 
الدكتور عبد معالى والى الخرطوم م ویابراھ

ر من المحاور یلكم كثاالرحمن الخضر ووثقو
نفذه واسسه وانجزه ھؤالء الرجالوما ةیاالستراتج
من ھذهاطرح لكم ما تبقى بصدد ان وانا ھنا 

:المحاور



استدامة السالم والوفاق الوطنى والسیادة
.الوطنیة

محور المواطنة والھوية السودانیة.

ة القانونأداء محور الحكم الراشد وسیاد.

ربوع على مرمى ون نفسھا بنفسھا والتى تحكى ع
البالد وتكادوا تحسونھا من خالل وجودھا العمیق 

:ج مجتمعنا السودانى وھىیا ونسيفى خال

ةاستدامة السالم والوفاق الوطنى والسیاد: أوال
:الوطنیة

ــشريكان    -1 ــل ال ــسالم توص ــتدامة ال ــار اس ــى اط ف
بــالحوار الموســع الــى االتفــاق علــى مــشروعات 

ــوانین  ــسالم    الق ــة ال ــن اتفاقی ــة م ــة العالق الھام
تبقـى مـن الفتـر       مات بھا حكموواجازتھا كقوانین   
:االنتقالیة واھمھا

oقوانین االنتخابات القومیة
oاالمن الوطنى
oالصحافة والمطبوعات
oقانون المشورة الشعبیة
oمشروع قانون استفتاء منطق أبیى

كما جرى استكمال ملفات سالم الشرق ويجـرى        -2
ــداد ــاالع ــرةللجول ــور  االخی ــات دارف ــن مفاوض ة م

.على خلفیة من سالم أبوجالوبالدخ



ــوى    -3 ــین القـ ــوطنى بـ ــاق الـ ــو الوفـ ــسعى نحـ الـ
السیاسیة على الثوابـت الوطنیـة ذات المـساس         

.بالسیادة والوحدة

تطــور واســع ثوفــى أطــار الحكــم االتحــادى حــد-4
ــ ــات   ثحی ــى مــستوى الوالي ــسلطات ال ــت ال تنزل

قومى وأصدرت جمیع الواليات    بموجب الدستور ال  
دســــاتیرھا الخاصــــة وقوانینھــــا بمــــا يتوافــــق  

.الى القسمة العادلة للمواردضافةوخصوصیتھا ا

تحقیقــا لمبــدأ حراســة الــسیادة الوطنیــة واالمــن -5
:القومى باعداد القوة فقد شھدت الفترة

حوظـا فـى قطـاع التـصنیع الحربـى          ا مل تطور
.الدفاعیةةركیز على االسلحبالت

       االھتمام بالجانب البشرى من حیث التـدريب
مــصنع الــصافات وانتــاج أول   (وبیئــة العمــل 

)الطائرات

    ــسرحین ــتیعاب الم ــى اس ــل ف ــل العم تواص
والعسكريین وادماجھم فى المجتمع المدنى

ــ ــة    ةتكمل ــام بمنطق ــة االلغ ــى ازال ــل ف العم
.جونقلى فى جنوب السودان

    مــشروعات االغاثــة والمــساعدات العاجلــة
.لنازحین بواليات دارفور الكبرىل

انشاء قرى السالم النموذجیة بدارفور.

استكمال مطلوبات سالم الشرق.



  شــمل االنفــاق التنمــوى مبــالغ مقــدرة فیمــا
:يخص

      التحويالت التنموية بالنیل االزرق وجنـوب
كردفان وابى

وصندوق دعم الوحدة

 ومشروعات استدامة السالم

ذبة للوحدةوالمشروعات الجا

          وفى اطار التـصدى للھجمـة الـشرسة علـى
سیادة البالد وھیبتھـا جـرى دعـم المنظمـات         
الوطنیة العاملة لسد الـنقص المترتـب علـى         

.يقاف المنظمات االجنبیة المشبوھةا

ــھدت-6 ــام   ش ــات وقی ــانون االنتخاب ــدور ق ــرة ص الفت
ــات     ــى لالنتخاب ــدول الزمن ــالن الج ــیة واع المفوض

ــس و ــرة الت ــت فت ــشاء اهللا  انتھ ــیح وان جیل والترش
.االقتراع بنجاح تأكیدا على التحول الديمقراطى

تم بلورة الـسیاسة القومیـة لتمكـین المـرأة وقـد            -7
أثمرت عن توافق سیاسى تدعمه الدولـة يـضمن        
ــد      ــى مقاع ــرأة ف ــع للم ــیة أوس ــشاركة سیاس م
الھیئــات التــشريعیة والقومیــة والوالئیــة بحیــث ال 

فـى  % 25بات العامة عـن     يقل نصیبھا فى االنتخا   
الفــرص ةكلیـات انتخابیـة مخصــصة لھـا مــع اتاحـ    

فى الدوائر الجغرافیة والتمثیـل      ةامامھا للمنافس 
النسبى وذلك كأعلى نسبة لمشاركة المرأة فى       

.میة والعالمیةیسائر البرلمانیات االقل



كما أن قانون االنتخابات يتیح ايضا مشاركة أوسع -8
:عن طريقینةلسائر القوى السیاسی

الدوائر الجغرافیة

 التمثیل النسبى

ــ ــن  حتـ ــوة ذات وزن مـ ــة قـ ــرم ايـ ــذه ى ال تحـ ھـ
.الرقابیةالمشاركة التشريعیة

حققــت الدبلوماســیة الــسودانیة خــالل الفتــرة     -9
نجاحات باھرة كان نتاجھا عالقات متمیزة اقلیمیـا        
ودولیــا وكــان لھــا أثــر واضــح فــى دحــر مــؤامرات  

.حقوق االنسانومجلس) الجنائیة(

عملــت الــوزارات القومیــة خــالل اعــوام الخطــة  -10
ــثالث االولـــى   علـــى 2009-2007الخمـــسیة الـ

تحقیق االھداف االستراتیجیة للمحور من خـالل       
:عدد من المشروعات ابرزھا

  االســتمرار فــى مراجــع التــشريعات والقــوانین
الـــسارية للتأكـــد مـــن مواءمتھـــا مـــع دســـتور  

ومى االنتقــالى لــسنة جمھوريــة الــسودان القــ
والدولیـة   ةم ومواكبة التطـورات االقلیمیـ     2005

وانــشاء االلیــات والقیــام بــالخطوات المؤديــة     
.لتنفیذ بنود اتفاقیات السالم

   ــام ــة االلغـ ــسالم بمكافحـ ــتدامة الـ ــز اسـ تعزيـ
جیل سالمضادة وااللغام التى تعیق الطـرق وتـ       
لطبیــة وترحیــل النــازحین وتقــديم الخــدمات ا   

ــة  ــتقبال   المتكامل ــز الس ــیس المراك ــم وتأس لھ



العائدين وتسھیل اجـراءات المنظمـات العاملـة        
بالـــسودان لتـــسھیل عملیـــة انـــسیاب العـــون 

.االنسانى وبصف خاصة فى اقلیم دارفور

عزيز قیم الحرية والديمقراطیة وكفالـة حقـوق        ت
االنسان والتحول الديمقراطى وتحقیق الوفـاق      

الحريـة   الوطنى بـسن القـوانین المعـززة لقـیم        
والتى تساعد فى النقلة الديمقراطیة والجديرة      
بحفـــظ حقـــوق االنـــسان والقیـــام بـــاألجراءات 

.والخطوات الالزمة لھم

 اســتدامة الــسالم ببنــاء قــوات مــسلحة رادعــة
احـدث  ةوقادرة على جماية الـسالم  مـستخدم    

باتھا وتحقیق  التقنیات للدفاع عن البالد ومكتس    
ــن ط   ــا ع ــتقرار لھ ــن واالس ــقاالم ــسلیحري الت

وتـــوفیر المعـــدات والمـــواد الـــالزم وتطــــوير     
.الصناعات الحديثة وصوال لالكتفاء الذاتى

      فـى مجـال دعـم الــسالم وتنمیـة الجنـوب فقــد
شمل محور استدامة  السالم والوفاق الوطنى      
والسیادة الوطنیة توضیحا السـھامات الـوزارات       
القومیة فى دعم السالم وتنمیة الجنوب وذلـك        
بأعتبار ان كل ذلك الجھد سواء كان فـى مجـال           

او االقتــصادية او البــشريةةالــسیاسیةالتنمیــ
عزيــز الــسالم وتكــريس مبــدأ فانــه يــصب فــى ت
مـــن اجــل تحقیــق الوحـــدة   الوحــدة الوطنیــة   

فجانب المـوارد التـى قامـت بتحويلھـا         .الجاذبة
الحكومة القومي للجنوب ووالياته مـن عائـدات        
البترول حـسب االتفاقیـة فقـد قامـت الحكومـة           
القومیــة بتحويــل مــوارد اخــرى اضــافیة مــن      

ة التى تخـص الحكومـة القومیـ       الموارد القومیة 
عات الجنوب خارج االتفاقیة للصرف على مشرو 



الـسودان بجانـب     جنوبكدعم اضافى لحكومة    
ــة    ــى المــشروعات القومی ــصرف القــومى عل ال
بالجنوب والصرف مـن المـوارد الخارجیـة التـى          

خـالل  وجھت للجنوب من الدول المانحـة وذلـك       
م2008-2005الفترة 

        ن مـ ترسیخ ثقافة السالم فى الداخل والخـارج
ــة  خـــالل ــرامج االذاعیـ ــن البـ ــد مـ ــذ العديـ تنفیـ

.والتلفزيونیة والمطبوعات وورش العمل

       تطوير العالقات الخارجیة االقتصادية مع العديـد
من الدول فى مجاالت مختلفة وتحسین صـورة        

.السودان فیھا

  ــوام ــشروعات لالعـ ــة المـ ــت جملـ -2007(بلغـ
فى الوزارات القومیة فى ھذا المحـور       ) م2009

من اجمـالى   % 65تمثل نسبة    مشروعا) 223(
المــــشروعات بــــالمحور وجملــــة مــــشروعات 

مـن  % 47مشروعا تمثل نسب    ) 150(الواليات  
.اجمالى المشروعات بالمحور

:ثانیا محور المواطنة والھوية السودانیة

ــى    ــثالث ســنوات االول جــاءت المــشروعات خــالل ال
ــى    2007-2009 ــه عل ــسیة موج ــط الخم ــن الخ م  م

:جیة التالیةاالھداف االستراتی



ارساء دعـائم التعـايش والتـسامح الـدينى واتاحـة           -1
الفــرص الكاملــة للتعبیــر عــن التنــوع الثقــافى      

.واطنة للجمیعموالدينى وتعزيز االحساس بال

تعريفا بالوطن ومكونـات     ةمحلیال ةتشجیع السیاح -2
.فیهةالمواطن

مراجعة المناھج التربوية لغرس وتعمیـق مـشاعر        -3
الوطنیـة   ةء والمواطن وادخال مـنھج التربیـ      االنتما

.فى التعلیم العام

استكمال ونشر التشريعات التى تكـرس مـضامین        -4
حقوق االنسان مـع انـشاء الموسـسات القـومي          

ــ  ــات الوطنی ــةوالمنظم ــسان  ةالمعنی ــوق االن بحق
والحضور الفاعل فى المحافل الدولیة واالقلیمیـة       

.المعنیة بحقوق االنسان

سیج االجتماعى وتوظیـف النظـام االھلـى        رتق الن -5
لذلك وترسیخ قیم الحوار بین الثقافـات المتنوعـة         

.لتعزيز الھوية السودانیة

حــة تحقیــق معــانى االنتمــاء للــوطن ودرء ومكاف   -6
محاوالت طمس الھوية السودانیة

واســتخدمت عــدة الیــات لتحقیــق أھــداف الھويــة  -7
: والمواطنة وھى

 ــو ــین وع ــشروعات الالجئ ــوعي م دتھم الط
الى البالد 

  ــواز الــــسجل المــــدنى واســــتخدام  الجــ
االلكترونى



    ــوار ــع دول الج ــة م ــدود الدولی ــیم الح ترس
واالھتمــــام بــــالتعريف بــــاالرث الثقــــافى 
والــسیاحى الــسودانى مــع التركیــز علــى  

االثار والتنقیب عنھا

        مراجعة المناھج التربويـة لغـرس وتعمیـق
ال مـنھج   مشاعر االنتمـاء والمواطنـة وادخـ      

التربیة الوطنیة فى التعلیم العـام وتأصـیل        
.وتعريب المناھج الجامعیة

 فــك النزاعــات القبلیــة بقیــام المــصاالحات
االھلي واصدار بعض الكتیبات فى التربـي       
الوطنیة والتأكید على أھمیة حوار االديـان       

:والتعايش السلمى وقیام العديد من

المھرجانات

الملتقیات

الندوات

ــدعم   ال ــة التــى ت ــة والخارجی مــشاركات الداخلی
ذلك االتجاه

أداء مشروعات محور المواطنـة والھويـة الـسودانیة         
:فى الوزارات القومیة والواليات

عــام ر فــى االوبلغــت جملــة مــشروعات ھــذا المحــ 
ــة   2007-2008-2009 ــوزارات القومیـــ ــى الـــ م فـــ

علــى الترتیــب مــشروع79,160,78والواليــات عــدد 



على % 64, %70,%59واداء تنفیذةبمتوسط نسب 
.الترتیب

ــا ــیاد  : ثالث ــم الراشــد وس ــور الحك ــانون ةأداء مح الق
:)2009-2007(لالعوام

يبرز التقريـر مـدى التقـدم الـذى احـرز فـى تحقیـق               
شروعات ة للمحـــور عبـــر مـــاالھـــداف االســـراتیجی

:صوبت نحو عدد من االھدافةطموح

ةوالكفــــاءةعلــــى رأســــھا تحقیــــق الفاعلیــــ
:فىةشفافیوال

ةالمدنیةالخدم

الحكم الوالئى والمحلى

م االتحادىكمكونات الح

دور النظام العدلى

ةالعاملین فى االجھزة العدلیةرفع كفاء

الشعبیة فى الحكم عبـر المنظمـات         ةالمشارك
والقطاع االھلىةالوطنی

 فـى جمیـع انحـاء الـبال        من واالسـقرار  بسط اال:
:عبر

ــ ــةتقوي ــزةشرطدور ال ــةواالجھ ةاالمنی
االخرى 



    ةالقومیـ  ةواحكام التنسیق بین الحكومـ
ةوالحكومات الوالئی

        والتأمین على النظـام الرئاسـى والـدور
الرقابى للبرلمان

ومعــــايیر ةالرقابیــــةاالجھــــزةوتقويــــ
ةالشفافی

   ــت ــع الدسـ ــشريعات مـ ــة التـ ر وومواءمـ
االنتقالى واتفاقیات السالم

ــاص فــــى  وتفعیــــل دور الق ــاع الخــ طــ
.الموسسات االعالمیة

     ــوزارات ــى ال ــور ف ــشروعات المح ــة م ــت جمل بلغ
:2009-2007القومیة 

)280مشروع(

93 100مشروع نفذت بنسب%.

161مشروع جارى العمل فیھا.

26بعدمشروع لم تنفذ.

       وقد بلغت نسبة اداء الوزارات القومیـة
62%

 ــسبة ــل نـ ــالى % 55.5تمثـ ــن اجمـ مـ
.بالمحوروعات المشر



 فقد بلغت) 2009-2007(اما فى الواليات:

 ــشروعات الوال ــة مــ ــجملــ 224ات يــ
مشروع

65100نفذت بنسبة منھا%.

119منھا جارى العمل فیھا.

40بعدمشروع لم تنفذ.

56وقد بلغت نسبة االداء للواليات.%

  مــن اجمــالى  % 44.5وتمثــل نــسبة
.مشروعات المحور

 ت جملة مشروعات الواليـات والـوزارات       وقد بلغ
:)2009-2007(القومیة 

504مشروعا

158 100مشروع نفدت بنسبة%.

280زمشروع جارى العمل فیھا

66بعدمشروع لم يتم تنفیذھا.



اوثقـو یل ل اء الرج الة وقف ھؤ  یكل شفاف ببكل امانة و  
كـون المـواطن    يوحتـى    زذلـك الزمـان    تلكم المرحلة 

قـوده  يختار من   ينة من امره وھو     یعلى ب  ىنالسودا
ــة     ــذه الحلق ــت ھ ــد ترك ــة ولق ــة القادم ــى المرحل ف

ولــم كــل ھــذا الزمــانالــشعبیةةواالخیــرة مــن نــدو
ةیفزمـان نـدوة الـشعب     .انشرھا لسبب فى خاطرى   

ــان ــل   كـ ــن ابريـ ــسادس مـ ــو الـ ــاى ق2010ھـ ل بـ
.االنتخابات بعدة أيام

ك منھـا   یـ الحاالقـدار    فان ارى تـصاري   امل   كنت لقد
مـان والمكـان    زا رائعا لالنتـصار ولقـد اسـعفنى ال        بثو

قـد فـاز    ور  یلبشفھا ھو معالى الرئیس ا    . والحمد هللا 
ــوج  یــومعــه رجالــه االوف اء مــن المــؤتمر الــوطنى وت

والـسید  للـسودان للمرحلـة القادمـة      اسیر رئ یالبش
ــة   ــرئیس الجمھوري ــا اول ل ــت نائب ســیلفاكیر میردادي

ــ    ــان محم ــى عثم ــشیخ عل ــرئیس   وال ــب ل ــه نائ د ط
ــة  ــوطنى  الجمھوري ــس ال ــون المجل ــان(وتك )البرلم

المـؤتمر  رجاالتوالسید احمد ابراھم الطاھر    بقیادة
عـالى  مھـا ھـو     و واالحزاب االخرى  االوفیاء  الوطنى

ضة مـن   يـ ن حكومـة عر   ير بـصدد تكـو    یبـش لس ا یرئلا
ــسودانى  ــشعب ال ــن ال ــ م ــل قطاعات ــالى .هك ومع

ة یبحقلقیادةياحا قومرشينالدكتور غازى صالح الد 
ننى وھنا وعند ھذه اللحظة من الزمان فـإ       ة  یالخارج

لـى  تكرم ع يادعوا اهللا العظیم رب العرش الكريم ان      
ادى مـع   یـ قمقعـد   بواحظـى    س البـشیر  ئیمعالى الر 

وحتـى اتمكـن ان    ھذه الزمـرة الكريمـة مـن الرجـال          
اساھم معھم فى    ھذه الدروس وان   لاتعلم منھم ك  

مــة مــن العطــاء فــى یالعظنمويــةالترةیھــذه المــس
.ر السودانیسماء سوداننا الوطن الكب



بلــد وحفظكــم اهللا لايھــا الرجــال ذخــرا لھــذاودمــتم ا
ــودكم  ــظ جھ ــر     وحف ــل الخی ــا ك ــم جمیع ــى لك واتنم

ر ومعـالى  یس عمـر البـش   یوأخص منھم معالى الـرئ    
ــب االول ــة النائ ــرئیس الجمھوري ــسید ل ــال لفاكر یس

خ یة الـش  يـ س الجمھور یرئـ ت ومعـالى نائـب      يردادیم
وزيــر رئاســة  علــى عثمــان محمــد طــه ومعــالى     

ومعـالى   الفريق اول بكرى حسن صـالح     الجمھورية
وزيــر الــدفاع الفريــق اول ركــن عبــد الــرحیم محمــد  

ومعالى وزير الدولـة بـوزارة مجلـس الـوزراء           حسین
ف ومعــالى الــدكتور والــى یــد اللطبــكمــال عالــسید

لخــضر ومعــالى الخرطــوم المنتخــب عبــد الــرحمن ا 
ــن     ــد م ــانى ومزي ــدين العتب ــالح ال ــازى ص ــدكتور غ ال

.العطاء الرض الخیر والعطاء والنماء سوداننا الحبیب

ياهللا يا اهللاللھم يا اهللا 

يا قیوم السموات واالرض وما بینھما ويا رحمن 
السموات واالرض ومابینھما ويا روؤف السموات 

واالرض وما واالرض وما بینھما ويا عزيز السموات 
فوق كبیربینھما ويا ذو الجالل واالكرام ويا كريم ويا

أتوسل الیك -عظیمويا عظیم فوق كل كل كبیر
والمحتاج واتوجه الیك وأسألك سؤال المتذلل

من صدعت لك سوالحتاج الیك وأسألكموال
أسألك بديمومتك وبجالل بھاء تألأل حواسهكل

ھیبة الجبروت أشراق ھیبة وجھك الكريم أسألك ب
وجبروت الھیبة



.ان تعز االسالم والمسلمین

.لف بین قلوبھمأوأن ت

وان تنصرنا وان تنصر البشیر نصرة اذا جاء نصر اهللا 
والفتح وبغلبة نصرة السماء وبیسن والصافات 

.وأحتماء وكھیعص امین

وان ترد عننا وعن بالدنا كید االعدا

نا وحدودناوأمنا فى أوطاننا وسرب

وحبب فینا خلقك وحببھم الینا

وسخر لنا جنودك الخفیة من حیث نعلم ومن حیث 
.ال نعلم وبحدود ما بعد الرجاء والدعاء

و ان تجعل السودان سخاء رخاء وساير بالد 
.المسلمین

اداتنا وتوحد كلمتھم وتنصرھم على یأن تنصر قو
.اعدائھم أعداء المسلمین

.ھم وترفع رأيتھموان تعلى كلمت



وان تسكت اصوات المرجفین وأعدائنا وأعداء 
المسلمین الذين يسعون الى بلبلة كلمتنا ويقفون 

اللھم اتیھم من حیث ال يعلمون -على تشويه افعالنا
ومن حیث يعلمون

وافضح لنا افعالھم واثبط تخطیطھم فال يصلون الینا 
ا وال من تحتنا عن يمیننا وال عن شمالنا وال من فوقن

وال من امامنا وال من خلفنا واعوذ بك ربى  ان 
يغتالوننا من تحتنا

اللھم اجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا 
جعل فتنا فى ديننا وال وانصرنا على من عادانا وال ت

.فى دنیانا

اللھم اجرى الخیر على ايدى قاداتنا وعلى يدينا 
لرفعة سوداننا وفجر طاقات شبابنا وسخرھا

الحبیب
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