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رئيس املكتب التنفيذي يلتقي بالشباب يف منطقة أومال
يوم الجمعة الموافق  31من مارس الجاري التقى المناضل محمد إسماعيل همدد ريديد
المكتب التنفيذي لجبهة التحرير االرترية بالشباب بمندقدقدة المداكا لاداق الدقدقدا لدقدا ا
تنويريا شرح فيه المناضل ابو مقكة األلضاع في داخل ارتريا لدلك الدجدوار لالدمدحديد
االققيمي لالدللي ااما تحدث عن مخرجات المؤتمر العاشر لقجبهة مدبديدندا دلر الشدبداب
في التغيير القادم ل في استمرار الجبهة لاضدقدهعدهدا بددلرهدا الدتداريدخدي فدي دمدايدة
لصوق المشرلع الوطني االرتري ،لنضالها بجانب الدتدنداديدمدات الدوطدنديدة لالدمدجدقد
الوطني تى اسقاط الناام الداتاتوري لإرسا دللة المؤسسات ل الحرية لالديمقراطيدة
لالعدالة الابدى الشباب بدلرهم ماسا عدالديدا لتدفداعده ايدجدابديدا تدمدمدل فدي اسد دقدتدهدم
لاستفساراتهم لمداخهتهم القيمة لابدلا استعدادهم لقعمل الدؤلب تى تدحدقديدق الدندادر اهدذا لقدد ضدر الدقدقدا عضدو
المجق التشريعي مسؤلك الشؤلق اإلدارية في المجق التشريعي ،لاذلك عضو المجدقد الدتدشدريدعدي مسدؤلك مدندقدقدة
الماكا

موقع عربي  12ينشر نداء دائرة العالقات اخلارجية
نشر موقع عربي  13ندا دايرة العهقات الخارجية لجبهة التحرير اإلرترية ل ذار اق
جبهة التحرير اهابت بكل المنامات الدللية لاإلققيمية العامقدة فدي الدمدجداك اإلنسداندي
لهلتفات إلى الضاع الهج ين اإلريتريين في معسكرات القجو فدي ادل مدن السدوداق
لاليمن لإثيوبيا.
لقالت الجبهة ،في بياق لدهدااأل دد ،لصدل "عدربدي "13نسدخدة مدنده ،إق الدهجد ديدن
اإلريتريين "يعانوق من ظرلف صحية لاجتماعية قاسية" ،داعديدة لدمدد يدد "الدعدوق
لالمساعدة ،خاصة الاحة الوقايية في ظل ظرلف انتشدار االلبد دة الدفدتداادة ،لعدقدى
راسها لبا فيرلس اورلنا الذي اصبح مهددا خقيرا في ال ارجا المعمورة".
لاضافت" :تعيش في هذه المخيمات (السوداق لاليمن لإثيدوبديداع اعدداد ادبديدرة مدن
اإلريتريين من األطفاك لالنسا لابار السن الذين يحدتداجدوق إلدى الدرعدايدة الادحديدة
األللية لالوقاييةا راجين اق يجد نداينا االهتمام ،لنخص بذلك منامة الاحة العالميدة
لالمنامات اإلققيمية لالدللية األخرى لالمحقية العامقة في المجاك الاحي".

اما ناشدت جبهة التحرير اإلريترية "المواطنين اإلريتريين في هذه المعسكرات االهتمام باإلرشادات القبية لصحة الدبديد دة
في مخيماتهم ،سايقين هللا اق يحفظ الجميع من ال سو ".
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النظام يقوم حبملة جتنيد واسعة

افادت ماادر موقع اداك اق األجهزة األمنية لقناام شدندت خدهك
األسبوع المنارم مقة تجنيد لاسعة شمقت مدق دقدي امدحدري
لعدي قيح لمندفرا لعدي خاال لارق لماوع  ،لاانت اقدواهدا
عقى األطهق الحمقة التي قامت بها في مدينة ماوع مدن ديد
امافتها لاقتحامها لقمنازك لالعنف الذي مورست به  ،لاق مقدة
التجنيد لطريقة تنفيذها تسببت في تشريد امير من األسر لتعقل
ماالحها لتوقف اعمالها لهرلب اعداد ادبديدرة مدن الشدبداب ،
لاضاف المادر اق اسباب مقة التجنيد مدجدهدولدة لتدتدردد فدي
الشارع الكمير من الشايعات التي تقوك اق الذين يتم تجنيدهم يتدم
تجنيدهم لسد النقص الذي سيحدث في عدد الدجديدش ألق الدندادام
قرر إرساك قوات لقمشاراة في الحرب في ليبيا ليبرر من يدقدوك
ذلك بالحمقة التي يشنها اعهم الناام عقدى تدراديدا بدعدد دخدولدهدا
اداعم لحكومة السراج  ،لشايعة اخرى تقوك اق الدقدوات سديدتدم
إرسالها لقاوماك تنفيذا التفاقات سرية تمت بين ريي الدوزرا
األثيوبي ابي ا مد لالريي الاومالي فرماجو لاسياسا

حالة هروب عام تنتاب العائدون
من السعودية

افددادت ماددادر مددوقددع اداك
فددي إرتددريددا  ،اق األعددداد
الددكددبدديددرة الددتددي عددادت مددن
الممقكة العربيدة السدعدوديدة
لالتي إستفادت من اإلعدفدا
الددذي مددنددحددتدده الددحددكددومددة
السعودية لإلرتريين  ،بددات
تغادر إرتريا بدععدداد ادبديدرة
هربا من ما تعتقد اق النادام
يخققه لهداالالدجدديدر ذادره
اق الحدكدومدة تدتدعدمدد إثدارة
هددقددع هددذه الدددفدد ددة عددبدددر

االشاعات التي تبمهدا بشدعق
عدم العمل بدندادام ضدريدبدة
األثنين في الم ة التي يعدفدى
بددمددوجددبددهددا الددقددادمددوق مددن
خارج الدبدهد مدن الدتدجدنديدد
لتددعادديددد انددهددم مشددمددولدديددن
بالتجنيد  ،باإلضافة لحمهت
التجنيد الواسعة التدي يدقدوم
بها الناام لهي في دقديدقدة
األمر تدفعهم دفعدا لدمدغدادرة
البهد ألنهم من الف ات غديدر
المرغوب فيهاا

أخريا حزب اجلبهة الشعبية يصعد للسطح!!!
ذارت ماادر موقع اداك اق سمنارات لاسدعدة تدندتدادم ادل ارتدريدا يدقدودهدا دزب
الجبهة الشعبية لقديمقراطية لالعدالة في محاللة ميمة من قبل القدغدمدة الدحداادمدة
فدددي إرتدددريدددا بددددات مدددندددذ ثدددهثدددة اشدددهدددر إلعدددادة الدددحدددزب مدددن جدددديددددا
ليقود هذه السمنارات ثهثة شخايات من الحزب  ،هم لزيدر الدخدارجديدة عدمدمداق
صالح  ،لامين الشؤلق االقتاادية في الحزب قوس قبرهدوت ( دقدوس اشداع ،
لامددديدددن الشدددؤلق السددديددداسددديدددة فدددي الدددحدددزب يدددمددداندددي قدددبدددر ب (مدددوندددكددديع
لتتمحور موضوعاتها وك الحفاظ عقى السهم لاالستقرار لاألمن الداخقي لدقدبدهد
لابراز القيم السمحة لقمجتمع االرتري لمكافحة الاواهر السقبية لتقوية االنتاجيدة
لقمواطنين عبر تنفيذ انشقة ترتكز عقى التوعية لالتنايم لالتجهيزات الدمدهدنديدة ،
ل وك الفرص الداخقية راز المحاضرلق عقى السهم بإعتبداره اسداس الدتدندمديدة ،
اما افردلا مسا ات لاسعة لقتادي لقمحالالت الخارجية لالداخقية الهادفدة لدزرع
الفتنة لاالنقسام لب األفكار الهدامة لدلق الوطنيةا
لاضاف المادر اق الهاج األمني الخارجي لالداخقي هو المسيقر عقى ال السمنارات لاعق الناام يتوقع دلث اختراق خارجدي
ال شرخ داخقي لي باستقاعته لمقمت اطرافه خاصة لاق ثار لتداعيات ا داث مقارح الزالت مستمرة الالجدير ذاره اق اغدقدبديدة
اعضا القجنة المرازية لقحزب قد تم اعتقالهم ل خرلق هربوا لخارج البهد للم يتبق منهم إال الققيل الدذي يدعدد عدقدى اصدابدع الديدد
الوا دة  ،ل اق الحزب قد فقد منذ مدة طويقة شرعيته لعدم عقد مؤتمراته الدلرية فآخدر مدؤتدمدر لده عدقدد مدندذ اادمدر مدن خدمدسدة
لعشرين عاما  ،اما انه فقد هيااقه القيادية لاإلداريةا
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إذاعة صوت إرتريا مبلبورن باحتـفـالـيـة تـدشـن
كتابها األول وفرع اجلبهة يشارك بفاعلية

الطغمة احلاكمة تنزح بطريقة ملفتة حنو
مصوع !!!
افادت مادادر
موقع اداك فدي

ا تفقت الديدوم األ دد الدمدوافدق  8مدارس الدجداري إذاعدة “صدوت
إرتريا” بمدينة مقبورق بعستراليا بإصدار اتابدهدا األلك الدذي يدوثدق
لمرا ل مخدتدقدفدة مدن مسديدرتدهدا الدتدي اندقدقدقدت فدي عدام 1003م
لاستمرت في عقايها المتواصل عقى مدى تسعة عشر عدامدا ا لقدد
شارك جمع غفير من افراد المجتمع االرتري في مدقدبدورق فدي دفدل
التدشين باإلضافة لمشاراة فرع جبهة التحرير االرتدريدة بدمدقدبدورق
لقد اانت مشاراته مشاراة مميزة لمقدرة ،فقد قدم شهادات تدقدديدر
لإلخوة الذين خدموا فترة طويدقدة فدي إذاعدة ”صدوت إرتدريدا“ ادمدا
اهدى مسؤلك مكتب الجبهة بعستراليا بوستر تذااري خداص إلذاعدة
“صوت إرتريا” عبارة عن خريقة إرتريا التي لجددت االسدتدحدسداق

مسؤول دائرة الشؤون اإلدارية باملكتب
التنفيذي يلتقي بعضوية اجلبهة يفمنطقة
بارنتو
عدقدد عضدو الدمددكدتددب
الددتددنددفدديددذي مسددؤلك
الشدددؤلق اإلداريدددة ،
اجدددتدددمددداعدددا عدددامدددا
بددعددضددويددة الددجددبددهددة
بمنققة بارنتو  ،يد
قام بتنويرهم بمخرجات المؤتمر الوطني العاشر لناقش معهم ايفيدة
تنفيذ قرارات المؤتمر فدي ار الدواقدع لاالسدتدفدادة مدن األجدوا
لالحالة الاحية التي الجدها نجاح الدمدؤتدمدر ،ادمدا تدندالك مدجدمدل
األلضاع في المنققة لموقف الجبهدة مدندهدا مدؤاددا عدقدى ضدرلرة
مضاعفة الجهود لقنهو بالمشرلع الدوطدندي  ،لمدن جداندبده اادد
الحضور دعمهم التام للقوفدهدم مدع تدنداديدمدهدم لقديدادتده لاشدادلا
بالمؤتمر الوطني العاشر لتعاهدلا عقي المدضدي قددمدا فدي مسديدرة
النضاك تى تتحقق ماك لاماني شعبنا تحت راية جدبدهدة الدتدحدريدر
اإلرترية رايدة النضاك الوطني  ،اما اشادلا بالجهدود الدتدي يدبدذلدهدا
ابنا الجبهة في ال الققاعات لعقى جميع األصعدة من اجل تحسين
األدا لرفع لتيرة العمل بهمة لاقتدار لفي نهاية االجتماع دمدقدوه
رسالة شكر لزمهيه في المكتب التنفيذي ا

الددددعدددداصددددمدددددة
اسدددددمدددددرا اق
الداتاتور اسياس نقل مقر سكنه لعمقه إلى مدينة ماوع
 ،اما اق قيادة القوة الجويدة هدي األخدرى ندقدقدت مدقدرهدا
لمدينة مادوع  ،امدا قديدادة لزارة الددفداع بددات تدندتدقدل
لمنققة دنققوا لاق راة االنتقاك إلدى مادوع مدتدواصدقدة
باورة مكمفة ل غير معقنة لكدمديدر مدن مدقدرات األجدهدزة
الحساسة لاق األسباب لرا ندقدل الدمدقدرات إلدى مدديدندة
ماوع مجهولة  ،لاضاف الدمداددر اق هدنداك تدغديديدرات
ابيرة يجريها راس الناام في المس وليات المناطة لدقدادتده
العسكريين  ،لاذلك لحاامّي اققيمي شماك لجنوب الدبدحدر
األ مر لاضاف المادر اق الشارع يرجح انه سيتم تعيين
إمراتين فيهما تردد إسميهما اميرا خهك هذه الفترةا
لالجدير ذاره اق القغمة الحاامة مدندذ اسدتدهمدهدا لدزمدام
األمور في إرتريا لهي تتدبدع سديداسدة عددم االعدهق عدن
الددتددغدديدديددرات الددتددي تددحدددث فددي الددوزرا ل ددكددام األقددالدديددم
لمسؤللي المديريات  ،لتدتدبدع اسدقدوب تسدريدب األخدبدار
لب اإلشاعات التي فيما بعد تابح قيقةا

تذكرة الطائرة إىل
السعودية تصل
لثالثة آالف دوالر !
افادت ماادر موقع اداك في اسمرا اق سدعدر الدتدذادرة مدن
إرتريا إلى الممقكة العربية السعودية لصل إلى ثدهثدة الف
دلالر بعد اق ااق م ة لخمسوق دلالر ندتديدجدة األسدتدغدهك
البشع الذي تقوم به الخقوط الجوية اإلرتدريدة لاألثديدوبديدة
لحاجة المقيمين االرتريين المقحة لإجبار مدن لدديده تدذادرة
عودة عقى تكمقة سعرها الجديدالالجدير ذاره اق مدن يدتدم
إبتزازهم ضرلا في اجازات ألهدالديدهدم لاضدقدرلا لدقدقدع
إجازاتهم نتيجة القرار السعودي بتعقديدق السدفدر مدن لإلدى
السعودية لبعض الدلك  ،لالذي اعدقدى مدهدقدة  21سداعدة
لقمواطنين للمن لديهم إقامة سارية المفعوك مدن مدواطدندي
تقك الدلك لقعودة لقممقكة ،لذلك قبل بدد سدريداق تدقدبديدق
قرار تعقيق السفرا
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املناضل حسن آدم حسن عضو اجمللس التشريعي جلبهة التحرير االرتريـ وأمـا الـعـالقـات
اخلارجية باالحتاد العام لنقابات عمال ارتريا يلتقي بـقـيـادة وأعضـاء املـنـتـدي االرتـري
لألكادمييا واملثقفا يف ماليزيا

في يوم األ د الموافق األلك من مارس الجاري التقى المناضدل
سن دم سن عضو المجق التدشدريدعدي لدجدبدهدة الدتدحدريدر
االرتريه لامين العهقات الخارجية باالتحاد العام لنقابات عدمداك
ارتريا بقيادة لاعضا المنتدى اإلرتري لألااديميين لالممقفديدن
في ماليزيا لذلك في مقر الجالية االرترية في ماليزيا بالعاصمة
اوااللمبورا
في بداية الققا ر ب الداتور ياسديدن مددندي عضدو الدمدجدقد
التدشدريدعدي لدجدبدهدة الدتدحدريدر اإلرتدريدة ل مسدؤلك الشدؤؤق
اإلعهمية لالعهقات الدلليه في المنتدى االرتري لألاداديدمديديدن
لالممقفين في ماليزيا بالمناضل ابو مهند لذار اق ابو مهند قدد
رص رغم قار فترة زيارته لماليزيدا اق يدقدتدقدي بدالدمدندتددى
لاعضايه  ،ثم اعدقدى ندبدذة بسديدقدة عدن الدمدندتددى لقداك اق
المنتدى يضم نخبدة مدن الدداداتدرة االرتدريديدن فدي الدجدامدعدات
الماليزية لالكتاب لالممقفين ي تم انشاؤه في 1033م لاداق
له ضور في مؤتمر الاسا  ،لاق الدمدندتددى جدهدة ااداديدمديدة
بحمية مستققة تستقبل لتر ب بكل الشخايات اإلرتدريدة الدتدي
تزلر ماليزيا لترغب بدالدقدقدا لالدتدفداادراثدم اعدقديدت الدكدقدمدة
لقمناضل ابو مهند الذي استهل الققا بإشادته لتقديره لقمنتدي
لاعضايه لالمهمة العقمية التي يقوم بها من ديد الددراسدات
لالبحوث لاالستفادة من تجارب اآلخرين ل رص فدي دديدمده
عقى التذاير بعق المنتدي يعوك عقيه شعبنا لخداصدة الدمدجدقد
الوطني االرتري لدقدتدغديديدر الدديدمدقدراطدي فدي تدقدديدم دراسدات
لمقتر ات لقمجق لتفعيل دلره  ،لاق الدمدجدقد يدمدمدل إطدار
تحالف لتعالق بين ال المكونات لعقدى الدجدمديدع تدقدع مدهدمدة
تفعيقه لتنشيقه لدعمده  ،لاق تدفدعديدل نشداط الدمدجدقد هدو
انعكاس لقوة مكوناته ألنه ماقة جامعة لكل مكونات المعارضده
اإلرترية لاضاف اق الناام المجرم في ارتريا يجب اق ندعدد لده
العدة بكافة الوسايل السقمية لالضغ الدعدسدكدري لهدي الدقدغدة
التي يفهمها النااما لتقرق في الفقرة المانديدة الدي الدمدؤتدمدر
الوطني العاشر لجبهة التحرير االرترية ي ااد اق المدشدرلع
الوطني الذي اقره يممل ال فسديدفدسدا الشدعدب االرتدري لهدو

دادى بدإشدادة
نققة التقا بين ال مكونات الدمدعدارضدة ديد
مكونات المعارضةا لاق المشرلع الوطني هدو مدقدك لدقدشدعدب
عقيه نحن نقبل لنشجع األخذ لالعدقدا فديده لبشدعق مشدارادة
الشباب في قيادة الجبهة ااد اق اعضا المجق التشريعدي بده
نسبة ابيرة من الشباب لالمراة لاقها قوي مستنيرة عدقدمديدا ،
لأللك مرة تقدم دراسة للرقه وك رؤية الجبهة لحكم الددللدة
عن طريق ناام الحكم الهمرازي لهذه الرؤية تم اجازتهدا فدي
المؤتمر لهي تممل رؤية الجبهة ليمكن مدنداقشدتدهدا لالدتدفداادر
ولهاا بعد ذلك تم فتح باب المداخهت لقحضور فتداخل الكدمديدر
من اعضا المنتدى لاثرلا ما طرح  ،منها ايفية التغقدب عدقدى
ازمة المقه بين مكدوندات الدمدعدارضدة مدن خدهك عدمدل لطدندي
مشترك ي اق هذه األزمة عمقت الخهف لعققت الكمير مدن
القاقات لمن جانبه ااد ابو مهند اق التغقب عقي هذه المشدكدقده
يكوق من خهك الوضوح في القرح لالرؤية لهي ستدزلك مدن
خهك العمل المشترك لتغقيب الماقحة العامة عقي الدمدادقدحدة
التنايمية  ،لتم االستفسار وك ايفية نارة الجبهة في تفدعديدل
منامات المجتمع المدني ي ااد ابو مهندد اق تدفدعديدل نشداط

لبرامج منامات المجتمع المددندي امدر مدهدم جددا ل الدجدبدهدة
ساعية في تنشي الموجود لاعدادة تدكدويدن غديدر الدمدوجدود ،
فممه تم تعسديد مدندادمدة دقدوق االنسداق االرتدريدة لتدعدندى
بإنتهااات قوق االنساق لالتواصل بالمنامات الدلليةا ل مدل
الحضور المناضل ابو مهند رسالة شفهية إلى رياسة المجدقد
الوطني االرتري لقتغيير الديمقراطي بزيارة ماليزيا ال تدوجديده
دعوة الدارة المنتدى لققا رياسة المجق فدي السدويدد بشدعق
تقديم مقتر ات لدراسات لفتح قدندوات اتاداك لتدواصدلالقدد
دزب الدوطدن
ضر الققا الددادتدور ا دمدديدن صدالدح ريديد
الديمقراطي االرتري ( اديع لاذلك ضدره األسدتداذ الدحدسدن
ابددراهدديددم مسددؤلك الشددؤلق الددمددالدديددة فددي الددمددنددتدددى االرتددري
لهااديميين لالممقفين لريي منتدى الخريجديدن فدي مدالديدزيدا
باإلضافة إلى اعضا المنتدى لاعضا من الجالية ا لفي ختدام
الققا شكر المناضل سدن دم سدن الدحدضدور الدكدريدم لتدم
التقاط بعض الاورا
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بيان مبناسبة يوم املرأة العاملي
ياادف  8مارس ذارى اليوم العالمي لقمراة ي تعدتدبدر الدمدراة
عماد الحياة بل رانها األساسي فهي ناف المجتمع لتدقدد نادفده
اآلخر  ،لهي شريك اساسي في الحياة لخداصدة فدي ظدل الدحديداة
المعقدة من ال النوا ي  ،اما ابرزت المراة دلرهدا الدريدادي فدي
ال المحافل من قيادة دلك إلى قيادة الدمدشداريدع الدتدندمدويدة دتدى
ققت نجا ات ابيرة مما ضاعف من مشدارادتدهدا عدقدى مسدتدوى
االققيم في التغيير إذ يشهد دلر المراة تقدما مقحوظا في مشدارادة
الكندااة السودانية التي ساهمت في تحريك الشارع لاسدتدندهدا
الضمير اونها الققب النابض لألمة لقد لضحت جقديدا مشدارادتدهدا
في تمبيت اعدمددة الدمدورة لشدغدقدت مدنداصدب سديداديدة لشدارادت
مشاراة فعقية في اتخاذ القرار لاذلك في اثديدوبديدا ديد شدغدقدت
المراة مناصب عدة بما فيها لزارة الدفاع اعنار اصديدل لده دلر
في دلالب الدللة اإق الدمدراة االرتدريدة اداندت سدبداقدة فدي ريدادة
النضاك ي ساهمت في العمل السري بل ااق لها ابداعداتدهدا فدي
تقوير العمل الفدايي للعبت دلرا هاما في بدندا الدخدهيدا السدريدة
لتوجت تضحياتها بامتشاق السهح لاستشهدت في خدنددق لا دد
مع شقيقها الرجل ضاربة ارلع اممقة البقوالت لالتضحديدة ندذادر
منهن الشهيدات :سعدية سن  ،لالدم مسدفدن  ،لاداندت لدقدمدراة
االرترية مساهمات سخية عقى جميع األصعدة دتدى خدرلج خدر
جندي اثيوبي من ارتريا في  12مايو 3993م لبدعدد جده الدعددل
استبشرت خيرا نتيجة تضحياتها مع بقية الشعب االرتدري إال اق
هذه الفر ة سرعاق ما تحولت إلى معساة رمت فيها ام الشدهديدد
ال زلجته ال ابنته من ابس الحقوق بل سعى الناام فدي تدعدمديدق
الجرح باإلهماك التام لتراة الندضداك لزاد الدقديدن بدقدة بدافدتدعدالده
المعارك مع ال دلك الجوار مما جدد من مدعسداتدهدا ديد تدرادت
ل يدة بهجرة األبنا للقوعهم في شباك عاابات تجار البشر ال
جعقهم غذا لحيتاق البحر لذياب الاحاري  ،ل رمدت األم دتدى
من التعبير بالدموع باالضافة لشدادف الدعديدش لالدحدرمداق الدذي

فرع بريث يعقد إجتماع الدوري حبضور
ممثل التنظيم املناضل آدم اجلندي

تعيشه ام الشهيد ال زلجة المقاتل لتعرضها لإلعتقاك لزجها فدي
غياهب السجوق لخير مماك ادمى اإلنسانية اعتقاك القفقة  /سهام
عقي عبده التي لم تكمل عقدها الماني  ،هدذه الدجدرايدم لالدمدعسداة
التي تتققب مضاعفة الجهود لتحمل الدمدسدؤللديدة لدقدعدب دلرهدا
المعهود إلسقاط الناام الدذي اسدتدخددم الدمدراة االرتدريدة سدخدرة
للسيقة إشباع لرغبدات ل دوا الدندادام الدحديدوانديدة بداالعدتددا
لاالغتااب ا
في ذارى يوم المراة العالمي نتوجه بدالدنددا لدقدمدجدتدمدع الددللدي
لالمنامات الحقوقية لاالنسانية لالقوى المحبة لقسهم اق تدقدعدب
الدلر المنوط بها في هذا الدمدقدف اإلنسداندي ادمدا ندقدالدب الدمدراة
االرترية اق تتبنى قضاياها لتعك معاناتها تى توقف الدمدهدازك
التي ال يمكن إيقافها إال باقتهع عاابة الناام المجرما لاق تقدعدب
المراة دلرها في قيادة التغيير ا
ختاما نفخر بنضاالت لتضحيات المراة لعموم الشدعدب مدن اجدل
تحرير ارضنا لنؤاد اننا سدوف ندكدوق السدد الدمدنديدع لدمدواجدهدة
غقرسة الناام الداتاتوري لنعمل في اعادة دلر المدراة الدريدادي
لصوق عرضها ل مايتها تى تحقق النجاح لالتقدم لبنا لطدن
مستقر لبنا األسرة لالتي تعتبر عماد المجتمدع لالددللدة  ،ادمدا
نتققع لقعب درلنا في قيادة المااهرات لتبني المواقف المدحدرجدة
لقناام تى نكوق في مقدمة قوى التغيير فدي ارتدريدا ادمدا اداندت
مقدامة في بذك التضحيات لالفدا ا
مكتب شؤلق المراة بدايرة الشؤلق التنايمية
جبهة التحرير االرترية
8مارس 1010م

عقد فرع جبهة التحرير األرترية ببيرث يوم األ د الموافدق األلك مدن مدارس
 1010الجاري ،لفي بداية االجتماع اعقيت الكقمة لقمناضل دم الجندي ندايدب
مسؤلك دايرة الشؤلق التنايمية بالمكتدب الدتدندفديدذي ،ديد قدام بدتدندويدرهدم
بمخرجات المؤتمر الوطني العاشر ل ناقش معهم ايفية تنفيذ قرارات المؤتدمدر
في ار الواقع لاالستفادة من األجوا لالحالة الاحية التي الجددهدا ندجداح
المؤتمر ،اما تنالك مجمل األلضاع في المنققة لموقف الجبهة مدندهدا مدؤاددا
عقى ضرلرة مضاعفة الجهود لقنهو بالمشرلع الوطني لقتدعدجديدل بدإسدقداط
الناام الداتاتوري ا لمن جانبهم اادلا اعضا الفرع دعمهدم الدتدام للقدوفدهدم
مع تنايمهم لقيادته لتعاهدلا عقي المضي قددمدا فدي مسديدرة الدندضداك دتدى
تتحقق ماك لاماني شعبنا تحت راية جبهة التحرير رايدة الدندضداك الدوطدندي ،
اما اشاد الفرع بالجهود التي يبذلها ابنا جبهة الدتدحدريدر فدي ادل الدقدقداعدات
لعقى جميع األصعدة من اجل تحسين األدا لرفع لتيرة العمل بهمة لاقتدارا
ثم لاصقوا مناقشة بقية بنود جدلك اعماك اجتماعهم الدلريا
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ملاذا تقوربا دون غريها من املعارك ؟ “قراءة خمتلفة”
منذ اامر من خمسين عاما يُسكب الكمير من الحبر في الكتابة عدن
معراة تقوربا لمعانيها العميقة  ،ل اذلدك رليدت ا دداثدهدا مدرارا
لتكرارا في اال تفاالت العامة لالمجال الخاصة لالعامة  ،لزاد
التفاعل مع ا داثها اامر منذ اق اتخذت القجنة التندفديدذيدة لدجدبدهدة
التحرير االرترية المنتخبة من المؤتمر الوطني األلك المنعقد عدام
3923م قرارها التدعريدخدي بداعدتدبدار يدوم مدعدرادة تدقدوربدا “31
مارس” يوما لجيش التحرير االرتري لمنذ ذلك التعريخ ا دتدفدقدت
جماهير الشعب االرتري لجيش التحرير االرتري تسعة لاربدعدوق
ا تفاال تفالتت في جمها تبعا لقارلف الموضدوعديدة الدمدحديدقدة
بالمحتفقين بها  ،لقبل ذلدك اداندت مدجدرد ذادرى جدمديدقدة يدعدرف
اهميتها ليتحدسد مدعدانديدهدا الدعدمديدقدة الدرعديدل األلك لقددامدى
المحاربين لمن لااب ا داثدهدا مدن الدجدمداهديدر اإلرتدريدةا لقدبدل
الخو في القرا ة المختقفة يجب ذار بعض األ داث التدي يدكداد
يعقمها الجميع  ،لهي اق معراة تقوربا اداندت الك مدعدرادة بديدن
جيش التحرير االرتري ققيل العدد لالعتاد لالجيش األثيوبي بعددده
لعتاده لتدريبه المتقدم  ،لما قبل معراة تدقدوربدا اداندت مدعدارك
خاطفة مع البولي لقوات الفقد فورس لعمقيات فدايديدة جدريد دة
ااق ينفذها ابقاك جيش التحرير بين الفينة لاألخرى  ،بديدندمدا فدي
تقوربا قد اختقف األمر  ،فالمعراة دثدت مدع الدجديدش األثديدوبدي
لتحديدا مع الكتيبة القادمة من الكونغو بعد اق شارات فدي سدم
األمور هناك  ،لاانت في قمة زهوها لخيهيها  ،لبدغدض الدندادر
عن ما ابده جيش التحرير لقعدل األثيوبي من خساير  ،إال انه هدو
اآلخر تكبد فيها خساير ابيرة  ،ففقداق ثدمدانديدة عشدر بدقده هدي
خسارة ابيرة بمعايير هذا الزمن ناهيك عن ذاك الزمن الذي ااندت
تعاني فيه المورة من شح لندرة في ال شي ا
اما القرا ة المختقفة فقها ثهثة محالر:
الدمدحدور األلك  :هدو الدذاادرة الدجدمدعديدة  ،ل تُدعدرف “الدذاادرة
الجمعية” بعنها القريقة التي تتذار بها الجماعات تعريدخدهدا  ،اي
اننا نتعامل مع الذاارة هنا ال بكونها فعه فدرديدا خداصدا لمسدتدقده
بنفسه ،للكن بكونها ظاهرة تجمعنا اقنا  ،لتدقدوربدا هدي ذاادرتدندا
الجمعية التي يجب اق ال نفرط فيها اختقفنا ام اتفقنا في غيرها من
القضايا  ،فتفريقنا فيها هو تفري في نققة ارتكاز مدحدوريدة فدي
تعريخنا  ،فتقوربا من نا ية النارة السياسية الدعدامدة اداندت قدبدل
الخهفات لاالختهفات لالتشرزمات هذا من نا ية  ،اما من نا يدة
ثانية اجتماعيا فهي ايضا ممقتنا امجتمع يوم اق تم تعقيق جماميدن
شهدايها األبرار في معام المدق اإلرتريةا اما الدمدحدور الدمداندي :
تقوربا اانت نققة انقهق قيقية ألنها رسمت الندقدقدة الدفداصدقدة
لما قبقها لما بعدها  ،فما بعدها لم يكن يشبده مدا قدبدقدهدا  ،فدعدقدى
الاعيد الجماهيري إزداد التفاف الجماهير اإلرترية وك الجدبدهدة
نتيجة الحشد الجماهيري الذي الجدته ليقتحدم اهدل الدريدف بدعهدل
المدق ليشكقوا سيمفونية متناغمة ادل ادى فديدهدا دلره بدتدفداندي
لإخهص  ،لعقى الاعيد اإلعهمي ا دثت تقوربا فرقا لاضدحدا ،
فقد سار الراباق بعخبار الجبهة بل اق اخبارها تعدت إرتريا لتادل

دلك اإلققيم لتذيعها إذاعة صدوت الدعدرب فدي الدقداهدرة  ،لعدقدى
الاعيد العسكري ا دثت فرقا في نا يتين  ،النا ية األللدى زادت
اعداد جيش التحرير عنددمدا بددا يدقدتدحدق الشدبداب بده ل دداندا ل
زرافات األمر الذي اضقر جيش التدحدريدر إلنشدا هديد دة تددريدب
عامة بقيادة الشهيد القايد عمر دامر لالنا ية المانية الدتدسدقديدح ،
عندما لصقت الك دفعة سهح ديمة مدن سدوريدا  ،دخدقدت أللك
مرة السا ة اإلرترية هي عبارة عن ستين ققعة اهشنكدوف لقدد
ا دثت فرقا لاضحا بعد اق اانت تعتمد الجبدهدة عدقدى بدندادق ابدو
عشرة لابو خمسة التي هي اقرب لبدندادق الاديدد مدنده لدقدبدندادق
الحربيةا
اما المحور المال  :تقوربا جسدت اإلرادة القويدة فدقدم يدحدسدمدهدا
العدد لال العتاد فاألفدقدر فدي هدذا الدجداندب اداق جديدش الدتدحدريدر
االرتري مقارنة بالعدد لالعتاد لالدتددريدب الدذي اداق يدتدفدوق بده
جيش العدل اإلثيدوبدي  ،لالدذي بددلره اداق غدارقدا فدي خديدهيده
متفاخرا بما لديه لدرجة اق بدا ضبداطده لجدندود هدجدومدهدم عدقدى
جيش التحرير لهم لقدوفدا يدرددلق اهدازيدج الدفدرلسديدة  ،لدكدن
سرعاق ما اجبرتهم تقك المقة المباراة عقى القتاك لهم مقتادقديدن
باألر بدعدد اق شداهددلا رفداقدهدم يدتدسداقدقدوق قدتدقدى امدامدهدم
لبجوارهم ا
ختاما ماذا يمكن اق نستخقص من ال ذلك لنحن الذين فدي داجدة
ماسة لكل عاة لعبرة في نضالنا ضد اعتى داتاتوريدات الدعدادر
الحدي  ،فدعلك الدعدبدر اق اداك لالمداك لتدقدوربدا لغديدرهدا مدن
محقات تعريخنا المشترك قد بقت ية الرتباطها بذاارتنا الجمعيدة
لإال لكانت تهشت اما تهشت الكمير من اشياينا الدجدمديدقدة قدوتدندا
لفاعقيتنا نموذجاا لنحن قد بانا هللا بمدحدقدات تدعريدخديدة ادبديدرة
تشكل ذاارتنا الجمعية  ،بينما الكمير من المجتمعدات لديد لدديدهدا
ممل هذا التاريخ  ،لألنها لاعية ألهدمديدتده لدهدذا تدحدالك بدكدل مدا
التيت من قوة لاناعته عبر تضخيم المواقف الاغيرة لالبسيقة
لتانع ذاارة جمعية لمجتمعاتها ،بينما نحن ندفدتدقدد لدقدوعدي بدمدا
لدينا ،خاصة لاننا نواجه ناام يعمل مدندذ قدرابدة الدمدهثديدن عدامدا
إلجتماثنا ل رغم محالالته الحميمة فشل في طم تعريخندا لدقدوتده
لإرتباطه بذاارتنا الجمعية  ،لهذا عقينا إ يا هذا التدعريدخ بشدكدل
مستمر لبكل السبل ل التمسك به تدى الدرمدق األخديدر لتدوريدمده
ألبناينا ما لسعنا ذلك  ،اما ثداندي الدعدبدر فدهدي اندندا الديدوم ندمدقدك
اضعاف ما ااق يمقكه اسهفنا في تقوربا لغيرها لمع هدذا دالدندا
اقرب لقموات منه لقحياة لذلك ألق تدندقدادندا اإلرادة الدتدي اداندوا
يمقكونها بكل تفاصيقها لنفتقدها نحن  ،فبينما هم اانوا بسقا لدم
ينالوا من العقم ما نقناه نحن  ،لاذلدك لدم يدندالدوا مدن الدمدرلة مدا
نقناها نحن  ،فقد اانوا فقرا مقارنة بمجتعنا اليوم الذي فتحت لده
ال سبل الرفاهية خارج السجن الكبير في الوطن االرتري  ،لمدع
ال هذا نعجز اق ننجز لال لا د في الم ة مما انجزله  ،فدقدندشدحدذ
الهمم لنقوي اإلرادة تى ننجح في اقتهع الكابوس الجداثدم عدقدى
صدر شعبنا ا
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