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 محاكمة مرتكبى مجزرة السنادرة

 القاضى/ عابدٌن حامد ضاحى ة الخرطوم شمال أماممكحبم 2018ٌر فبرامن عشرون الوثامن الفً  لمحاكمةا جلسةقدت ع  

 .لجلسة القادمةموعداً ل 2018 السابع من مارسضً حدد القا .وكٌل النٌابة فً حٌن تغٌب األطرافبحضور كل و

  ةجلسال خصمل

 وكان إستجواب المتهمٌن إستأنف القاضً فً هذه الجلسة. )بتوقٌت السودان(صباحاً  11:00بدأت الجلسة فً تمام الساعة 

 كما ٌلً: إلستجوابملخص ا

 المتهم السادس/ برداب محمد أبكر

  العباسٌةمدٌنة أنا أقطن بالموٌلح شمال 

 ببندقٌة كالشنكوف.  اً مسلحكنت أنا مجاهد بالدفاع الشعبً و 

  النهار ، كنت بمنزلً مع آخرٌن حتً منتصف2012الثانً من سبتمبر فً ٌوم الجمعة. 

 أكن ضمن من هاجموا قرٌة السنادرة. ال أملك دراجة بخارٌة كما أننً لم 

 الشخص الوحٌد الذي أعرفه  .محمد الفكً حسان الزئبق أوالشهود  ولم ألتقً قط بأي من ال أعرف

 بالسنادرة هو شٌخ القرٌة بابكر.

 المتهم السابع/ عثمان محمد عثمان

 .أنا أقطن بالموٌلح شمال مدٌنة العباسٌة 

  ًولم أكن مسلحاً كما أننً ال أملك دراجة بخارٌةأنا جندي بالدفاع الشعب. 

 ع السنادرة.كما أننً ال أعرف أٌن تق لم أكن ضمن من هاجموا السنادرة 

  مع آخرٌن ، كنت بمنزل برداب2012لثانً من سبتمبر افً ٌوم الجمعة. 

  صالح  الزاكً كل من برداب محمد، أحمد الطٌب، الهادي عبدالرحمن،أحمد عبدالقادر، أعرفمن المتهمٌن

 .الدٌن، أحمد جازم والصادق محمد، صالح إبراهٌم، محمد نصرأبكر فضل المولًالزاكً، حامد المنزول، 

 محمد الفكًأو  حسان الزئبق أي من الشهود ال أعرف. 
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 براهٌم المهديالمتهم الثامن/ الهادي عبدالرحمن إ

 مدٌنة العباسٌة.أنا أقطن ب 

 لقبً هو لكٌلك. .ببندقٌة كالشنكوف اً مسلحكنت وبالدفاع الشعبً  / مجاهدأنا جندي 

  مع آخرٌنً ، كنت بمنزل2012لثانً من سبتمبر افً ٌوم الجمعة. 

  شاهد ولكنً لم أذهب معهم أبداَ لمنزل  صالح الزاكً الزاكًوأحمد جازم إثنٌن من المتهمٌن هما أعرف

 .كما أننً لم أضربه ثالثة طلقات حساناإلتهام 

 ولم ألتقٌه قط قبالً  حسان الزئبق الشاهد ال أعرف. 

 المتهم التاسع/ أحمد عبدالقادر صالح محمد

 مدٌنة العباسٌة.المسن شمال أنا أقطن ب 

 مسلح ببندقٌة كالشنكوفكنت وبالدفاع الشعبً  / مجاهدأنا جندي. 

  الساعة الواحدة حتً من الصباح و آخرٌنإثنٌن  معً ، كنت بمنزل2012لثانً من سبتمبر افً ٌوم الجمعة

 لم أكن ضمن المجموعة التً هاجمت السنادرة. .ظهراً 

  أبكر فضل المولً، محمد نصرالدٌن وصالححامد المنزولمن المتهمٌن هما  أربعةأعرف ،. 

 فقط شاهدته ألول مرة بقاعة هذه المحكمة. نورالدٌن أحمد آدماإلتهام  شاهد ال أعرف 

 المتهم العاشر/ الزاكً صالح الزاكً محمد

 مدٌنة العباسٌة.أنا أقطن ب 

 ال  .وبندقٌتً موجودة مع المحكمة كمعروضات ببندقٌة كالشنكوف اً مسلحكنت وبالدفاع الشعبً  أنا جندي

 أملك دراجة بخارٌة

  كما  .حتً موعد صالة الجمعة مع آخرٌن جاري ، كنت بمنزل2012لثانً من سبتمبر افً ٌوم الجمعة

 إننً لم أكن ضمن الذٌن هاجموا السنادرة.

 ملم ألتقٌهنً أو ٌوسف آدم، كما أن حسان الزئبق شهود اإلتهام عبدالرحٌم آدم أو الشرٌف أحمد أو ال أعرف 

 .أبداً من قبل

  أٌضاً أنا الشعبً.  عبدالرحٌم آدم. لم أكن أعلم بأن الشرٌف أحمد جندي بالدفاع علًبعة طلقات رألم أضرب

 لم أضرب محمد عبدهللا.

 المتهم الحادي عشر/ حامد المنزول أحمد
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 مدٌنة العباسٌة.أنا أقطن ب 

 وهً بطرف المحكمة كمعروضات ببندقٌة كالشنكوف اً مسلحكنت وبالدفاع الشعبً  / مجاهدأنا جندي. 

  دعٌت إلجتماع المحلٌة بواسطة نائب الدائرة لدي المجلس ، 2012لثانً من سبتمبر افً ٌوم الجمعة

الوالئً حٌث إلتقٌت كل من العمدة/ الطاهر منصور، أبكر فضل المولً وآخرٌن. لم أكن ضمن الذٌن 

 .نادرةهاجموا قرٌة الس

 إمام عبدهللا أو آدم سنادة أو أحمد العاتً فقط أعرف أحمد آدم شخصٌاً والجٌلً آدم أعرفه  الشاهد ال أعرف

 بالشكل.

 .أعرف المرحوم عبدهللا سلٌمان، هو لم ٌتحدث إلً كما أننً عرفت بمقتله الحقاً ضمن قتلً السنادرة 

لمواصلة  موعداً للجلسة القادمةصباحاً  11:00فى تمام الساعة  2018 السابع من مارسبنهاٌة الجلسة، أعلن القاضى 

 المتهمٌن. بقٌة إستجواب

 

 

 وصيات/ مناشداتت

 جمٌع المعنٌٌن، وخاصًة:  HUDOتحث منظمة

  .المحكمة بضرورة توفر النزاهة وشروط المحاكمة العادلة 

 .الناشطٌن والمناصرٌن بمتابعة حضور جلسات المحاكمة 

 .السفارات والبعثات الدبلوماسٌة لمراقبة سٌر المحاكمة 

 مة.اإلعالم السودانى والدولى بإٌالء المحاكمة التغطٌة اإلعالمٌة الالز 

 

 ىإنته

 hudo2009@gmail.comلمزٌد المعلومات الرجاء الكتابة إلً: 
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