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 عن السودانيين العسكر واألحزاب

 

 الحربية  والكلية  واألم  األب  عن  الذكريات  شريط
قساوة الحياة جعلت الوالد يطلب من األخ  ●  السودانيةالوالد عمل كساع في شركة سيارات بعدما كان عمل جنديًا في قوة الدفاع  

 المهانة التي ألحقها المفتِّّش البر طاني بالجّد وأثرها على نفسةةةةية نم ر   ● األكبر أن يوقف الدراسةةةةة و عمل لوي أوالةةةةل الدراسةةةةة
ف حم ر أهل الحي في الن ل وتقديم خدمات للعاجز ن ● ت الُعقدة النفسةةةةةةةةةةةةةةية عند  أبعدمحبة الناس له  ●  كيف كان نم ر  ينظِّّ

الحربية كان جن ه ن ونصةةةةةةةةةةةةةةف ولَّعها على أافال العا لة والمرتب المرتَّب األول لنم ر  في الولية   ●  من ر اضةةةةةةةةةةةةةةة كرة القد 
اختارت الوالدة  ● الفاجعة الوبرى لنم ر  كانت عندما بلغه مقتل والد  ووالدته في سةةةةةيارة أجرة ● الثاني إلعداد وليمة ألهل الحي

أسةةةةةةةةةةبا   ● إلبنها اسةةةةةةةةةةم جعفر تيمنًا بجعفر الطيار وبعد التراس تمحقنَّ الحلم ألن نم ر  كان دا مًا يرى نفسةةةةةةةةةةه في الحلم يط ر
 ارتداء البنطلون للمرة األولى بعدما بلغ التاسةةعة عةةةرة من عمر  وقبل كلن كان يرتد  والةةةورتو ●  االنتسةةا  ىلى الولية الحربية

قصةةة ألمة مم مدكور أبو العز ولةةلت تداهياتها ىلى  ● منطقة الغربية الذ  قال وىن نم ر  هذا سةةينون جنرال الجيشوقا د ال ●
قصةةةةةة تقر ر ناقةةةةةةت ر اسةةةةةة  ●  1955التحق ن األول مم نم ر  بتهمة التحضةةةةة ر للبيا  بانقن  كان عا   ● الر يس ىبراهيم عبود

تحذيرات من نم ر   ● بخمسةةةة جنود أحرقوا منبس الةةةةاو ش وألقوا بها في دورة الميا األركان نم ر  فيه قبل أن ُيرسةةةله و تعلَّن  
)الضةةةابإل ىلى سةةةر الختم خليفة )المدنيل من أنه يخةةةةى أن يخرل الحنم العسةةةنر  )حنم عبودل من البا  ل دخل بعد كلن من 

ين كانوا في العالةةةةمة ُتطالب بتطه ر الجيش في المئة من الضةةةةباذ الذ 98حناية ويو  المتار سو بعد عر ضةةةةة من  ●  الةةةةةبَّا  
قصةةةةةة اعتصةةةةةا  ضةةةةةباذ في  ● مقدمات تسةةةةةف ر نم ر  ىلى الواليات المتحدة في دورة تدر بية ● من ضةةةةةباذ تعاونوا مم حنم عبود

د الحم ةد الجنو  ألن الحنم المةدني لم يلةبِّ احتيةاجةاتهم من الوسةةةةةةةةةةةةةةةاء والغةذاء والةذخ رةا واعتقةال هوالء لول ر الةدفةاع الةدكتور عبة 
 ترقية غيابية لنم ر  من مقدَّ  ىلى عق د تسببَّت عند عودته بإشنال... ● لالح ور يس األركان اللواء الخواض

 واألحزاب  عبود  بين  الصراع  أمام"  األحرار  الضباط"  تنظيم
األحزا  وقرار مجلس ىشةةةةةرا  الةةةةةة وع  ن في حنومة   ●  1964الخطوة األولى التي لم توتمل ضةةةةةد حنم عبود عةةةةةةية ثورة أكتوبر

عى المنل  ثان  ● الولراء بإعتقال عدد من الضةةةباذ ب نهم نم ر ف مفاجنتان سةةةبقتا ىبعاد نم ر  من الخراو  ىلى كسةةةن كيف ىدَّ
ىبعاد نم ر   ● خالد الود قر ب عبد الخالن محجو  أن نم ر  وبعض الضةةةباذ شةةةركاء معه في محاولة انقنبية سةةةاكجة قا  بها

قصةةةةةةةة لقاء ب ن نم ر  والةةةةةةةة يم أحمد الةةةةةةةةي  تولى  ●  ام ركا يتنل  مم عد  اسةةةةةةةتقرار األحوال في حنم األحزا  مرة أخرى ىلى
فاروق حمد هللا الذ  يطبم منةورات الضباذ األحرار في مطابم الة وع  ن  ● ترت به محمد ىبراهيم ُنقد لم ل األول ورف ن الثاني

قصةةة خطوة توتينية  ● سةةاعة 24ع  ن لتنف ذ التحرُّ  أوجبت تقديم سةةاعة الصةةفر  سةةباق مم الةةة و  ●  وبواسةةطة اإلخوان المسةةلم ن
القرار من البداية ىالَّ  ●  أوهم بها نم ر ا قبل بضةةةةم سةةةةاعات من التحرِّ ا عبد الخالن محجو  بننه تم االسةةةةت نء على السةةةةلطة

بسةةةةةةةةةةةةبب اجتماع المنتب  ●  يختار الولراءمايو أ  منالةةةةةةةةةةةةب ولار ة وتر  ر يس الحنومة بابنر عوض هللا   25يتولَّى ضةةةةةةةةةةةةباذ 
الولراء الذين اختارهم بابنر عوض هللا رغمًا عن ىرادة عبد الخالن  ●  السةةةةةياسةةةةةي للحز  الةةةةةة وعي تنخر أداء اليم ن الدسةةةةةتور ة

اتخاكها في قرارات يتم  ● احتجال بعض الولراء لنامئنان على السةةةةةةلطة قبل تسةةةةةةج ل البيان على شةةةةةةر إ وكاسةةةةةة تو ●  محجو 
تسةةةةةةةةج ل لةةةةةةةةوتي الجتماعات مجلس قيادة الثورة بداًل من التدو نا وحف   ● مجلس قيادة الثورة تتسةةةةةةةةر  ىلى الحز  الةةةةةةةةة وعي

سةةةةنل نم ر  عن ةاهرة كثرة رفم األعن  الحمراء وترديد الةةةةةعارات الماركسةةةية في المدن واألقاليم  ● التسةةةةج نت في منان أم ن



ر فةةاروق حمةةد هللا الظةة  ىلحةةام من جةةانةةب عبةةد الخةةالن للقةةاء نم ر  انتهى ىلى اجتمةةاع ُمبةةاغةةت في  ● اهرة بمةةا لم ُيقنم نم ر  وبرَّ
القرارات التي اتخةذهةا مجلس قيةادة الثورة  ●  مةا الةذ  قةالةه عبةد الخةالن في كلةن االجتمةاع ● منزل محمةد عبةد الحليم وبترت ةب منةه

معي نفذَّها الدكتور مح ي الدين لةةةةةابر فإعتبر  الةةةةةة وع ون عم ًن خطة للتوسةةةةةم في التعليم الجا ● وعارضةةةةةها الحز  الةةةةةة وعي
ر ف ها  ● تداهيات ال و  األحمر في واإلسةةةةتادو الر اضةةةةي في الخراو  بحضةةةةور عبد النالةةةةر والقذافي ● لمصةةةةر اللحظة التي قرَّ

 نم ر  أنه بات ال بّد من مواجهة التحرُّ  الة وعي...
 المهدي   الهادي  تمرد  مع  والمواجهة   الشيوعيين  مع  الصراع

في برل ن لةةرَّم عوض   ● قصةةة األلمة مم بابنر عوض هللا بعد تصةةر حه الةةةه ر في ألمانيا الةةةرقية لمصةةلحة الةةة وع  ن السةةودان  ن 
هللا بنن تحالف وثورة مايوو مم الةةةةة وع  ن هو لوال كاثوليني وفي السةةةةودان تولَّى ول ر اإلعن  عثمان محجو  الذ  كان عوض هللا  

تنحية بابنر عوض هللا لمجرد عودته من ألمانيا   ● اختار  لهذا المنصةةةةةةةب بي التصةةةةةةةر ح من اإلكاعة السةةةةةةةودانية مرة كل عةةةةةةةةر دقا ن
القاعدة الجو َّة التي يحتال بنااها ىلى سةةتة   ● يتزامن مم اعتراضةةات هاشةةم العطا وبابنر النور وفاروق حمد هللا على قرارات اقتصةةادية

ةرو  التةةةةةاور   ● سةةةةتة أسةةةةابيم السةةةةتببال الطا رات والقاكفات المصةةةةر ة في فترة حر  االسةةةةتنزا  مم ىسةةةةرا  ل أشةةةةهر تم ىنجالها في 
  األمور التي أوضةحها نم ر  لعبد النالةر في شةنن الوحدة والتوامل ب ن مصةر والسةودان ول بيا ● والمحادثات في ىاار م ثاق ارابلس

ل في   ● أمر الوحدة هو ىجهاض لها وكان علي لةةةبر  وشةةةعراو  جمعة فمحمد فا ن من هذا  عبد النالةةةر كان يرى ضةةةمنًا أن التعجُّ
عندما تجاهلت ىكاعة الدولة تصةةةةةةةةةةر ح ر يس الدولة نم ر  حول موقف السةةةةةةةةةةودان من الوحدة الُثنثية التي أُعلنت في بنغال     ● الرأ 

ه ول ر الداخلية فاروق حمد هللا في ال و  نفسةةةةه مذكرَّة ● ىلى ر يس الدولة نم ر  )تسةةةةربَّت ىلى الحز  الةةةةة وعيل يتهمه  ... وعندما وجَّ
 ... وكيف رفض حمد هللا الب نم ر  نفي لةةةةةةةدور المذكرة●بننه بدخوله في وحدة مم مصةةةةةةةر وسةةةةةةةور ة ول بيا ينون باع السةةةةةةةودان   

و  اتخاك قرار بإبعاد عبد ةر   ●مخطإ بابنر النور ىعادة النظر في شةةةةةةةةةةةةنل الُملوية في مةةةةةةةةةةةةةروع الجز رة الذ  يملوه القطاع العا  ●
ىعفاء المثلي   ●  محجو  المتوالةل بمسةلوية نظا  نم ر  وموالةلة االسةتفزال من منفا  في القاهرة تنديد عبد الخالن   ● الخالن محجو  

عبد النالةةةةةةةةر الب   ● من عضةةةةةةةةو ة مجلس قيادة الثورة  1970نوفمبر    16الةةةةةةةةة وعي بابنر النور وهاشةةةةةةةةم العطا وفاروق حمد هللا يو  
... وبابنر النور الب السةةمام بالسةةفر ىلى ن روبي وأُعطي الموافقة لونه سةةافر  ●السةةمام بعودة عبد الخالن ىلى السةةودان ونم ر  وافن  

دم ر  بسةةةةةبب ار قة حصةةةةةد  محصةةةةةول السةةةةةمسةةةةةم الذ  جرى ت ● منها ىلى لندن... وهاشةةةةةم العطا الب رفم الرقابة عنه وتمَّ له ما الب 
الهاد  المهد  ىما  اا فة األنصةةةةةار يتلقَّى  ● ضةةةةةغوذ االتحاد السةةةةةوفياتي من أجل أن يتم التعاون ب ن نم ر  والةةةةةة وع  ن  ● النباتات 

بادة حوار حول اإل  ●  وتهديد الهاد  بقتل نم ر  قصةة المواجهة مم الهاد  المهد    ●  السةنم و درِّ  جماعاته و تعاون مم عبد الخالن
عندما بلغ نم ر  أن الهاد  ُألةةةة ب  ● كيف تعامل أبو القاسةةةةم ىبراهيم مم التمرد في الجز رة وأباو ●   ب ن نم ر  ومنمون عوض أبو ل د 

 برلةةةةةال رجال بوليس على الحدود وحاولوا ىسةةةةةعافه لونه توفيَّ كان تعل ن نم ر ف لقد نال جزاء . الباقي هو هللا والةةةةةةعب السةةةةةوداني 
 جاء السنم ىلى األنصار في الجز رة وأباو؟من أين  ●

 االنقالبية  حسين  حسن  ومحاولة...  السوفياتي  الدور  ألغاز  بعض
حوار مم لةةةةدين الدراسةةةةة محمد ىبراهيم ُنقد  ●  كيف وضةةةةم الةةةةة وع ون اعكان والع ون لهم في الموسةةةةسةةةةات والوحدات الحنومية

برقيات احتجال من سةةةة ب ر ا  ●  محاكمات الةةةةة وع  ن في ُمعسةةةةنر الةةةةةجرةنظرة على ابيعة   ● بضةةةةرورة البيا  بانقن  عسةةةةنر  
امات الد و في شةةةوارع الخراو  هل لوال المحاكمات كان سةةةيحدل للةةةة وع  ن في السةةةودان ما حدل  ●  وام ركا النت نية على وحمَّ

 لهم في أندونيسيا؟

 القصر   داخل  االحتجاز  ومحنة...  الشيوعية  االنقالبية  المحاولة  ساعات
حبيقةة مةا حةدل لنم ر  ول ن العةابةدين عبةد القةادر في منزل الر يس في   ● المعسةةةةةةةةةةةةةةنر الُمخترق الةذ  هر  منةه عبةد الخةالن محجو  

 الضةابإ الذ  قال لنم ر ف هل هنا  حز  غ ر الحز  الةة وعي السةوداني العظيم ●  1970يول و   19الثالثة من بعد ةهر يو  االثن ن 
الةعور الغر ب   ●  وب ن نفسه وهو يرافن الضابإ الة وعي الذ  نقله ىلى منان االعتقال في سيارة نقل منةوفةتسااالت نم ر  ب نه  ●

 الذ  انتا  نم ر  وهو ق د االعتقال داخل غرفة في القصةةةةةةر الجمهور  بعدما لار  هاشةةةةةةم العطا وفي يد  مسةةةةةةدس يحركه اول الوقت 
  مايو  25لَّن أحد الجدران واامنن ألن الجماه ر تهتف بإسةةةمه وبحياة ثورة عندما سةةةمم نم ر  ألةةةوات الرلةةةال خارل القصةةةر تسةةة  ●



بيان لنم ر  من اإلكاعة من دون أن   ● كيف ارتدى نم ر  منبس أحد الجنود ولةةةةةةةةةةةعد دبابة من دون أن يعر  ىلى أ  فر ن تتبم ●
نم ر  يعتبر  ●  كي ال ُيقال أنه سوهارتو آخر قرار مبد ي من نم ر  بعد  سحل الة وع  ن وكبحهم ●  يعر  ابيعة التحر  الجماه ر  

ة في السةةةةةعودية ليس لةةةةةدفة و نما هي ىرادة هللا  22أن كل ما حدل يو   عندما  ●  يول و وبالذات سةةةةةقوذ الطا رة العراقية قر  مدينة جدَّ
  االنقن  الةةة وعي اكتةةةف نم ر  أن أقر  الناس ىلى شةةخصةةه وهو قا د الحرس الجمهور  ابن شةةبيقة مح ي الدين لةةابر شةةار  في 

كيف تمَّ ىغراء ر يس   ● روى عبد الخالن أن هاشةةةم العطا تولَّى تهر به من المعتقل بمسةةةاعدة محجو  ىبراهيم الضةةةابإ خارل الخدمة ●
ألف جنيه وجوال سةةةةفر    20دور ة الحراسةةةةة وهو برتبة شةةةةاو ش بالسةةةةفر ىلى موسةةةةنو والحصةةةةول على منحة لدراسةةةةة الطب ومنافنة تبلغ 

ر و  خطوات سةةةةةةةةةةةةةةوفيةاتيةة   ●  عبةد الخةالن قال ىنه بدأ تدب ر االنقن  منةذ أن كان في مصةةةةةةةةةةةةةةر ●  كلن لتمن ن عبةد الخةالن من الهر  مزوَّ
لعوبة التم  ز   ●  تمه دية سبقت المحاولة االنقنبية من ب نها المماالة في ىعطاء ول ر الدفاع خالد حسن هباس تنش رة لز ارة موسنو 

كيف تعامل نم ر  بعد االنقن  الةةة وعي مم أقطا  شةة وع  ن   ●  ن ُأب دوا داخل القصةةر الجمهور  ب ن ضةةابإ وآخر من الضةةباذ الذي
 1973ابيعة الظرو  التي أدَّت ىلى حوادل شةةابان في سةةبتمبر   ● أمثال مصةةطفى خوجلي وعز الدين علي عامر فمحمد ىبراهيم ُنقد

نظرة على خصةةةةةةةةةةةةولةةةةةةةةةةةةية   ● محمد الباقر ُيعلن حالة الطوارئ في غيا  نم ر  ما الذ  جعل النا ب األول لر يس الجمهور ة اللواء   ●
   تنظيم الضباذ األحرار في ضوء المحاولة االنقنبية الة وهية...

 تونغ  ماوتسي  أمام  والسودان  الصين  بين  الشبه  أوجه  بعض
تفالةةةةةة ل اللقاء األول ب ن نم ر   ●  خل ية التقدير السةةةةةةوداني للصةةةةةة ن وشةةةةةةو ان ال  الذ  اسةةةةةةتوعب تمامًا قضةةةةةةية التنمية في مصةةةةةةر

الماركسةةية المحللَّة والماركسةةية المحرمَّة في السةةودان من منظار   ● حقا ن وأرقا  حول دور التنمية ودور الصةة ن ف ها ● وماوتسةةي تونغ
لماكا بنى  ● العالم العربي رأ  مبنر لنم ر  في الماركسةةةية ُخنلةةةته أنه ال مسةةةتقبل لها ليس فقإ في السةةةودان و نما في كل   ● نم ر  

انطباعات وككر ات عن العنقة ب ن مصةةةةةةةةةةر   ● نم ر  وهو ينزل من الطا رة في الطر ن للمةةةةةةةةةةةاركة في تةةةةةةةةةةة يم جنالة عبد النالةةةةةةةةةةر
 فمحمد نج ب وأيا  التدر ب على المدرَّعات في مصر  1952يول و   23... وككر ات نم ر  عن ثورة  ●والسةودان في لمن عبد النالةر 

تفالةةة ل عن الز ارة   ●  1960كان نم ر  قا د حرس الةةةةر  وأحد أفراد الحرس الخال لعبد النالةةةر عندما لار السةةةودان عا  كيف  ●
كيف   ● نظرة على تطور العنقات ب ن عبد النالةةةةر ونم ر   ● األولى لنم ر ا بعدما بات ر يسةةةةًاا ىلى مصةةةةر واجتماعه بعبد النالةةةةر

لعود   ●  نصا ح وتمنيات من عبد النالر لنم ر  ورفاقه أعضاء مجلس قيادة الثورة ●  النالرالح  نم ر  دقَّة الوضم الصحي لعبد  
تفالةة ل المداوالت المتعثِّّرة في شةةنن االتحاد ب ن مصةةر والسةةودان وسةةور ة   ● وهبوذ في العنقات ب ن مصةةر السةةادات وسةةودان نم ر  

نم ر  يرى أن السةةةةةةةةادات نجح في تحو ل األلمة ب ن  ●  الةةةةةةةةر  موقف نم ر  من السةةةةةةةةادات في لةةةةةةةةراعه مم رمول النظا  الن ● ول بيا
ابيعة العنقات ب ن نم ر  وكل   ● كما يراها نم ر    1973اإليجابيات والسةةةةلبيات في حر  أكتوبر  ●  السةةةةودان ول بيا ىلى قطيعة كاملة

هوار  بومدين والةةةةةةةةةةةي  لايد   من الملن فيصةةةةةةةةةةل والملن خالد والر يس حاف  األسةةةةةةةةةةد و اسةةةةةةةةةةر عرفات والملن الحسةةةةةةةةةةن الثاني والر يس
 سلطان والةا  محمد رضا بهلو  واالمبرااور ه نس نسي... بن 

 مربع  ميل  المليون   بلد  في  والبشر  لألرض  موضوعية  قراءة
ةرو  حملة التصةةةدِّّ  للعطش التي قا    ● مفهو  نم ر  لنسةةةتقرار ● تنمنت في مةةةةاكل التنمية والدسةةةتور وتجربة االتحاد االشةةةتراكي 

 ●لماكا تقسيم مدير ات السودان ىلى حنومات ىقليمية   ● ةرو  الجهود الستخرال النفإ في السودان  ● بها نم ر  
 


