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تهنئة جبهة التحرير 
  اإلرترية بمناسبة عيد الفداء

أص��ال��ة ع��ن ن��ف��س��ي و ن��ي��اب��ة ع��ن ق��ي��ادة ج��ب��ه��ة ال��ت��ح��ري��ر 
ل�ل�ش�ع�ب االرت�ري خ�اص�ة و   اتقدم بالتهن�ئ�ة ال�ح�ارة االرترية

المسلمين عامة وكافة شعوب ألعالم المحبة ل�ل�س�الم ب�م�ن�اس�ب�ة 
عيد االضحى المبارك. أن قصة أبينا إبراهيم و تنفي�ذ أم�ر رب�ه 
على ف�ل�ذة ك�ب�ده إس�م�اع�ي�ل ع�ل�ي�ه الس�الم، ه�ي س�ن�ة ال�ف�داء 
والتض�ح�ي�ة و ال�وف�اء وك�م ن�ح�ن ال�ي�وم ب�ح�اج�ة إلع�الء ق�ي�م 
التضحية والفداء . نسأل هللا العلي القدير ان يعيد علي�ن�ا ال�ع�ي�د 

 القادم وشعبنا االرتري ينعم بالسالم و االستقرار في وطنه. 

 محمد اسماعيل همد 

رئيس جبهة التحرير االرترية   
  

رئيس المكتب التنفيذي يشارك في  
مجلس عزاء الراحل المقيم المناضل 

 سليمان موسى حاج

 
اقامت الجالية األرترية بمدينة بيرث مجلس عزاء للقائد 
الشهيد سليمان موسى  احد قيادة جبهة التحرير األرترية،  

يوليو  ١٥والذي حدثت وفاته في مدينة كرن بتاريخ 
 م. .٢٠٢١

تحدث المناضل محمد اسماعيل همد  رئيس المكتب 
التنفيذي لجبهة التحرير االرترية  عن مآثر الفقيد واثني 
على دوره النضالي المشهود فهو علم من أعالم النضال 
الوطني ،  ومن اوائل الشباب االرتري الذين التزموا بخط 
الثورة والنضال فانتظم في الخاليا السرية لحركة تحرير 
ثم جبهة التحرير االرترية ، وذكر ان المناضل سليمان قد 
كلف بمهام عديدة وفي مواقع مختلفة حسب ما تقتضيه 
المهمة النضالية ، كما كان عضوا قياديا في الجهاز 
التشريعي للتنظيم (المجلس الثوري ) في المؤتمرين 

 

الثاني 
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القوات اإلرترية تعبر الحدود إلى أثيوبية 
  عبر بوابة الحمرا

صرح السيد أقانيوا تشاقر حاكم أقليم األمحرا األثيوبي أمام مأدبة 
عشاء كروية عقب نهاية مباراة كرة القدم التي أقيمت في مدينة 
بحر دار تحدث فيها عن وحدة ارتريا وأثيوبيا وقال أن من فرق 
أثيوبيا هم التقراي ونحن شعب واحد و بانتصارنا على التقراي 
نعيد المياه إلى مجاريها وكم يحزنني ما خسرناه في حروب عبثية 
خالل خمسون عام و بالقضاء على التقراي سوف نعيش بسالم 
كشعب واحد وقد تخلل االحتفال بأغني وأهازيج تراثية أنشد فيها 

واطا ) كيف أثيوبيا حرمت من بحرها (احد الفنانين بالة محلية
 وأرضها وتغنى باألراضي االرترية كونها آراضي أثيوبية.

قيادات عسكرية وامنية تطوف معاقل الجبهة الشعبية 
  أبان مرحلة الثورة

أفادت مصادر ادال أن قوة تتكون من قيادات عسكرية وأمنية بقيادة 
ابرها كاسا مسؤول أألمن والمقرب من الدكتاتور أسياس طاف 
منطقة الساحل الشمالي االستراتيجية و الجدير بالذكر أن هذه 
المناطق كانت خلفية استراتيجية للثورة االرترية عامة و الجبهة 
الشعبية خاصة  وان تفقد هذه المناطق في هذه المرحلة يعكس 
مدى تحوطات النظام من حتمية الحرب بين عصابة الهقدف 
الحاكمة في أسمرا والتي تورطت في الشأن األثيوبي وقوات الجبهة 
الشعبية لتحرير تقراي التي تخوض معارك ضارية ضد حكومة آبي 
أحمد والتي أمتدت معاركها لتشمل إقليم العفر باإلضافة إلقليم 
األمهرا وما يحزن أن سجل الحكومة اإلرترية في التعاطي مع 
الشعب االرتري عامة وأهل الساحل خاصة سجل اقل ما يقال عليه 
تجاهل المواطنين وعدم  االكتراث لمشاكلهم بل  افقارهم بمنع 
االستثمار وخاصة في الذهب وحمالت التجنيد اإلجباري المسعورة 
مع هدم البنية التحتية و قتل واجهات المنطقة في العمق السوداني 

م مما ترك جرح غائر في نفوس  ١٩٩٧في جنوب طوكر في عام 
 المواطنين مما يؤكد عدم الترحيب بالجبهة الشعبية مرة أخرى.

 حاكم أقليم أمهرا يؤكد عودة إرتريا الى أثيوبيا 

 

 

  ٦١وكالة األنباء اإلرترية _ مراسل ادال 

في تطور جديد  لألحداث المتسارعة على الحدود اإلرترية 
مدرعة وإسناد  ١٧اإلثيوبية،  القوات اإلرترية مدعومة بأكثر من 

المدفعية الثقيلة  تعبر جسر سيتيت الرابط بين مدينتي أم حجر 
م ،  هذا حسب ٢٧/٠٧/٢٠٢١اإلرترية والحمرا اإلثيوبية بتاريخ 

أن القوات اإلرترية دخلت مدينة الحمرا   ٦١إفادات مصادر ادال 
اإلثيوبية الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر سيتيت والتي كانت 
خالية من التواجد العسكري بعد انسحاب الجيش الفدرالي 
ومليشيات األمهرا منها في نهاية الشهر المنصرم ، وأفاد التقرير 
أن القوات اإلرترية تجاوزت الحمرا  وتقدمت باتجاه الجنوب حيث 
تدور معارك طاحنة اآلن في منطقة (دانشيا) بينها وقوات إقليم 
التقراى، وتجدر اإلشارة هنا أن قوات التقراى كانت متمركزة في 

كيلو مترات من المدينة  ٤منطقة المطار التي تبعد حوالي 
والطريق الجنوبي للمدينة ، وأن الطاغية أسياس دفع في األيام 
الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة تقدر بثالثة فرق عسكرية بما 
فيها فرقة مدرعة واليات وتم نشرها في أم حجر وسالسل 
سرارات مقابل مدينة الحمرا على المثلث الحدودي بين ارتريا 
والسودان واثيوبيا وذلك لتخفيف  الضغط على ميلشيات إقليم 
األمهرا التي  تقاتل التقراى في مناطق الوالقايت  وداخل أراضي 
األمهرا وفي الطريق المؤدي الى قندر مما دفع بإعداد كبيرة من 
سكان إقليم األمهرا من العبور إلى السودان في منطقة (تايا ) 
محلية (بإسنادة) التابعة لوالية القضارف والمتاخمة للحدود 

 اإلثيوبية.

تاMعونا أ$ضا ع  موقع جبهة  
التح�ر اإلرت�ة

(adal61.net) 
تجدون جميع ا ألعداد لو?الة  األن=اء اإلرت�ة ومواد   

اخرى أخ=ار�ة، مقاالت تحلTلTة ، تقار�ر ، لقاءات 
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العفر تدخل الحرب وضع إقليمي جديد وهو دخول المجتمع العفري  

وامتداداته في كل من جيبوتي وارتريا واثيوبيا .وكذلك  مصالح 

القوى الدولية واإلقليمية  بداية مشروع سكة حديد جيبوتي أديس 

أبابا هذا المنفذ الحيوي الثيوبيا وخاصة النفوذ الصيني الممول 

لمشروع السكة حديد انف الذكر وكذلك الدور األمريكي المنافس 

االقتصادي للصين بما فيها أمن البحر األحمر لذلك يمكننا أن نقول 

أن جنوب البحر األحمر وخاصة إثيوبيا و ارتريا وجيبوتي في حافة 

االنهيار . و نتجه صوب الشمال الذي مركزه السودان و الذي يشهد 

بداية انفالت بالرغم من ثورة التحول الديمقراطي و توقيع اتفاق 

سالم وخاصة إقليم دارفور الذي ال يمكن أن نأخذ التطورات فيه 

بمعزل عن امتداده في ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى هذه المناطق 

التي تشهد احتقان قبلي وهشاشة الدولة بحكم التداخل المجتمعي و 

يزداد الوضع في السودان خطورة بدخول الحركات المسلحة 

ومرابطة جيوشها في الخرطوم بكامل عتادها وازدياد الجريمة 

باإلضافة للوضع المعيشي من ارتفاع األسعار وانتشار خطاب 

الكراهية بين مكونات المجتمع والذي شمل في االونة االخيرة حتى 

الشمال بل شرق السودان المنفذ الوحيد للسودان للعالم عبر البحر 

األحمر حيث  يشهد  شرق السودان ازمة  وصلت ذروتها بقيام 

مؤتمرات قبلية و تعبئة جهوية أدت االقتتال بين مكوناته في مدن  

بعض القبائل اإلقليم وفي فترات متعددة حتى ادى الى إغالق زعماء 

الشارع الرئيسي الذي يربط الميناء بباقي السودان مع عدم فرض 

هيبة الدولة والعجز األمني لحماية المواطن طيلة ثالثة سنوات  في 

مدينة بورتسودان الميناء األول للسودان ودخول أالحداث معترك 

جديد وذلك بتفجير نادي رياضي في حي سلبونا ببورتسودان فقدت 

فيه بعض األرواح البريئة واستهداف مواقع اخرى في المدينة لوال 

لطف الواحد الديان زد على ذلك الحشود التي تشهدها الحدود 

الشرقية من قبل الجيش السوداني من جانب و الجيش األثيوبي 

واالرتري من جانب اخر مع بعد التفلتات التي تقوم بها القوات 

بعد استعراضنا ألوضاع المنطقة و تعسر  .األثيوبية واالرترية 

فرص السالم يجب أن نؤكد  أن استمرار هذه األزمات المتماثلة في 

كل دول اإلقليم يحتم الغور في أسبابها و الذي يتطلب إطالق العنان 

 للعقل وبيوت الخبرات من اإلقليم والدول المحبة للسالم. 

شرق أفريقيا وغرب البحر االحمر وجنوب الصح�راء إث�ي�وب�ي�ا 
او الحبشة تاريخيا هذه الشعوب و امتداداتها تشمل الص�وم�ال 
وجيبوتي واريتري�ا واث�ي�وب�ي�ا والس�ودان و ج�ن�وب الس�ودان 
وكذلك تشاد وكينيا ودول اخرى ت�رت�ب�ط ب�م�ص�ال�ح مش�ت�رك�ة. 
تعيش كثير من هذه الدول حالة ح�رب ب�ي�ن�ه�ا وأح�ي�انً�ا داخ�ل 
الدولة المعينة مما يخلف اثار إنسانية على الشعوب من نزوح 
ولجوء و دمار في البن�ي�ة ال�ت�ح�ت�ي�ة ل�م�م�ت�ل�ك�ات ال�م�واط�ن�ي�ن 
باإلضافة القتل على الهوية.و قد تأخذ هذه الصراع�ات ت�داخ�ل 
ملفات مجتمعية هذا الخطر الذي يمث�ل ت�وس�ع رق�ع�ة الص�راع 
بين الدول و خاصة في مناطق التداخل المجت�م�ع�ي و الح�ظ�ن�ا 
ذلك في الصراع التشادي بقدوم قوة م�ن ل�ي�ب�ي�ا وم�واج�ه�ت�ه�ا 
للجيش التشادي هذه الم�ع�رك�ة  ال�ت�ي أدت ل�م�ق�ت�ل ال�رئ�ي�س 
التشادي ادريس دبي ويمكن أن تشمل كل من أفريقيا الوسطى 
ودارفور وما أحداث ال�ج�ن�ي�ن�ة ب�ب�ع�ي�دة ع�ن ه�ذه ال�ت�داخ�الت 
االثنية . وكذلك مشكالت كيني�ا و الص�وم�ال ال�ت�ي ل�ه�ا ن�ف�س 
التداخالت و قد عبرت حرب التقراي وتواف�ق ج�ي�وش ارت�ري�ا 
واثيوبيا بل اشتراك الصومال في هذه الحرب ضد التقراي عن 
مدى خطورة انهيار مش�اري�ع ال�دول وان�ت�ش�ار ال�ح�رب ع�ل�ى 
الهوية والتي سببها ضعف إرادة القوى السياسية لالنتقال الى 
مشروع دولة المواطنة و تدثرها بالحوامل االجتماعية لتغطي�ة 
عجزها في القضايا الملحة للمواط�ن وأول�وي�ات�ه�ا م�ن ت�ع�ل�ي�م 
وصحة وفرص عمل . بغض النظر عن الخالف الذي كان ب�ي�ن 
حكومة التقراي و حكومة إثيوبيا المركزية . أن وت�ي�رة ت�ط�ور 
الحرب أخذت مناحي تصفية حس�اب�ات م�ج�ت�م�ع�ي�ة ح�ي�ث أدى 
انفجار ال�وض�ع ف�ي ال�ت�ق�راي ل�ع�ودة الص�راع ب�ي�ن االم�ه�را 
والتقراي وحرب أخرى  تشتعل في إقليم بني ش�ن�ق�ول وك�ذل�ك 

اتساع نطاق المعركة لتشمل إقليم العفر ال�ذي .إقليم األورومو 
شهد قتال ضاري بين ت�ح�ال�ف أب�ي أح�م�د و ق�وات ال�ت�ق�راي 
بانتقال المعركة إلى إقليم العفر ه�ذا ال�م�ث�ل�ث ال�م�ت�داخ�ل ب�ي�ن  
جيبوتي وإقليم العفر االثيوبي  و عفر البحر األحمر في ارتري�ا 

أم�ا ت�أث�ي�ره�ا يكاد يزيد من تطور واتساع ن�ط�اق ال�م�ع�رك�ة . 
اإلقليمي االخريتمثل في النظام االرت�ري ب�ل ي�ع�ت�ب�ر ال�ع�ن�ص�ر 
األصيل في ب�داي�ة ان�ف�ج�ار االوض�اع ف�ي ال�ت�ق�راي  ب�ت�دخ�ل�ه 
المباشر لصالح اديس ابابا و الدفع بقواته إلى العمق اإلثيوبي 

ال�ت�ق�راى ك�ح�ل�ي�ف وقد صنف النظام االرتري من قبل التقراي 
ألبي أحمد هذه الحرب ال�ت�ي ص�ن�ف�ت ع�ل�ى لس�ان ك�ث�ي�ر م�ن 
المنظمات اإلقليمية والدولية باالبادة الج�م�اع�ي�ة وق�د اع�ت�رف 
النظام االرتري ضمنا بتدخله باقراره االنسحاب من إث�ي�وب�ي�ا . 
وليس بعيدا مشاركة النظام االرتري في الم�ع�ارك ال�ت�ي ت�دور 
اآلن في إقليم العفر بحكم الحدود والت�داخ�ل وارت�ب�اط  مص�ي�ر 

 نظام افورقي بنظام أبي أحمد إذا ببداية الحرب  في اقليم 

 شعوب القرن االفريقي   ومهددات السالم    
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ببركا ، التحق الشهيد  الدكتور يحي  جابر بالميدان بعد تخرجه م�ن 
الجامعة بعد ان تخصص في ال�ج�راح�ة ف�ي اح�دى ج�ام�ع�ات روم�ا 
بايطاليا. الشهيد يحى جابر عمر من مواليد ق�ري�ة ع�ل�ي ق�در  ع�ام  

والمرحلة المتوس�ط�ة    مدرس المرحلة األ بتدا ئية فى القرية١٩٣٨
في كرن. درس المرحلة الثا نوي�ة ف�ى م�درس�ة ح�ن�ت�وب ال�ث�ان�وي�ة 

)جامعة( مودين�ا   –بالسودان. تلقى تعليمه الجامعى فى كلية الطب 
فى شما ل إيطاليا ومن ثم انتقل الي جامعة روما وت�خ�ص�ص ف�ي   –

الجراحة، يعتبر أول طبيب ارتري يلتحق بال�م�ي�دان واس�ت�ش�ه�د ف�ي 
م . وقد اعتمد االتح�اد ال�ع�ام ل�ط�ل�ب�ة ارت�ري�ا ف�ي ١٩٧٠يوليو  ٣١

مؤتمره  الثاني  هذا اليوم كيوم لشهداء الحركة الطالبية االرترية ، 
ومن يومها درج االتحاد االحتفال واح�ي�اء ال�ذك�رى ، وق�د ال�ت�ح�ق 
ال�ع��دي�د م��ن ال��ط��الب االرت��ري��ي�ن ال��ذي ت��خ��رج�وا ب��م�ي��دان ال�ق��ت��ال 
واستشهدوا وهم  واقفون . فكان الشهيد فظ�وم ق�ب�رس�ال�س�ى ال�ذي 

م ، كان يشغل من�ص�ب ١٩٧٣استشهد في ضواحي سويرا في العام 
مسؤل االعالم قسم التقرينية في اللجنة ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ب�ع�د ال�م�ؤت�م�ر 

م  وق�د ١٩٧١الوطني العام االول الذي ع�ق�د  ف�ي أك�ت�وب�ر ال�ع�ام 
استشهد فظوم وهو الذي اتى الى الميدان من ال�دراس�ة ال�ج�ام�ع�ي�ة  
بعد ان نال درجة الدكتوراه من احدى الجامعات االورب�ي�ة  وش�ارك 
في المؤتمر الوطني العام االول وانتخ�ب عض�وا ق�ي�ادي�ا.  الش�ه�ي�د 
ارقاى هبتى الذي تخرج من اوروبا والتح�ق ب�ال�م�ي�دان واس�ت�ش�ه�د  
بعد فترة وجيزة من التحاقه،  ومن الذين التحقوا بميدان القتال ف�ي 
جيش التحرير االرتري الشه�ي�دة ال�م مس�ف�ن ال�ت�ي ت�رك�ت م�ق�اع�د 
الدراسة في مدرسة لورنسو تأزاز المتوسط�ة ب�م�دي�ن�ة ع�دي ق�ي�ح 

ربيعا، واستشهدت مع رفيقها الشهيد حسن باش�م�ي�ل  ١٧وهى ابنة 
واربعة من المقاتلين  في ك�م�ي�ن نص�ب�ه م�ق�ات�ل�ي ق�وات ال�ت�ح�ري�ر 

م.  ال�ت�ح�ق ١٩٧٤الشعبية ( الجبهة الشعبية فيما بعد) ف�ي ال�ع�ام 
بالميدان ايضا الشهيد عثمان همد  وهو من الطالب الذين ال�ت�ح�ق�وا 
بالدراسة في العراق واستشهد ب�ع�ي�د دخ�ول�ه ال�م�ي�دان  والش�ه�ي�د 
عبدالقادر ادريس كرار خ�ري�ج ج�ام�ع�ة ال�خ�رط�وم والش�ه�ي�د ع�ل�ي 
بطري . تواصل عطاء الحركة الطالبية االرترية بتدافع العدد الغفي�ر 
منهم امثال الشهيد صالح درب والشهي�د م�ح�م�د م�وس�ى والش�ه�ي�د 
عبدهللا عمر ناصروالمناضل عمر محمد اح�م�د ام�دهللا ف�ي اي�ام�ه ، 
كما رفدت الحركة الطالبية االرترية المنظمات الجماهي�ري�ة االخ�رى 
فكان المناضل ابراهيم محمود قدم السك�رت�ي�رال�ع�ام  ل�الت�ح�اد ال�ع�ام 

 ، لعمال ارتريا بعد اس�ت�ش�ه�اد ال�م�ن�اض�ل ع�ل�ي ع�ث�م�ان ح�ن�ط�ي ،
والشهيدين ادريس عثمان (حشكب) والشهيد احمد شيخ اس�م�اع�ي�ل 
اللذان كانا اعضاء رابطة الطالب االرت�ري�ي�ن ف�ي ب�ورتس�ودان ف�ي 
ستينيات القرن الماضي قبل ال�ت�ح�اق�ه�م�ا ب�ال�ح�رك�ة ال�ع�م�ال�ي�ة  ث�م 
تفرغهما التام للعمل الوطني ، المناضل ظهى قالتا  وهو من ط�الب 
الداخل الذي شغل سكرتير الشئون المالية في االتحاد ال�ع�ام ل�ع�م�ال 

م. ال�ع�دي�د م�ن ال�ط�الب االرت�ري�ن ح�م�ل�وا ١٩٨٢ارتريا حتى العام 
السالح وتقلدوا مواقع قيادية في الثورة االرترية نذكر م�ن�ه�م ع�ل�ى 

يوليو من كل عام ذكرى شهداء الحركة  ٣١يصادف 

الطالبية االرترية ، تلك الحركة التي ساهمت بفعالية في 

العمل الوطني بل واسست جبهة التحرير االرترية بمشاركة 

بعض القادة السياسين االرترين الذين لجأوا الى ارض 

الكنانة في خواتيم خمسينيات القرن الماضي، اذن  نتحدث 

، هنا عن جسم اساسي وفاعل في العمل الثوري االرتري 

الن الحركة الطالبية االرترية لم تكتفي بالتأسيس بل رفدت 

الثورة المسلحة بالقادة والمقاتلين الذين كانت ومازلت 

بصماتهم واضحة في التاريخ االرتري، وقبل هذا وذاك 

مساهمات الحركة الطالبية االرترية في الحراك السياسي في 

فترة النضال السياسي وابان الفدرالية والمظاهرات الطالبية 

التي عمت المدن الرئيسية ابان الغاء اللغتين العربية 

والتقريتية واعتماد االمهرية بدال عنهما.  وقد يكون مفيدا 

اذا علمنا ان الطالب االرترين الذين كانوا منظمين في روابط 

طالبية كبقية الجاليات في الخارج االرتري اقاموا االرض 

ولم يقعدوها في تلك الفترة وكانت مظاهرات الطالب 

االرترين في القاهرة ضد زيارة االمبراطور المقبور وما 

تعرضوا له من سجون ومضايقات من قبل الجهات االمنية  

شاهد على ذلك، كل ذلك مثل النواة التي بني عليها فعلهم 

م ١٩٦٠الثوري وتأسيس جبهة التحرير االرترية في يونيو 

في اجتماع القناطر الخيرية شمال قاهرة المعز بمصر 

العربية . من هنا يمكننا القول ان تاريخ الحركة الطالبية 

االرترية حافل باالنجازات الوطنية النها كانت دوما السند 

والدرع الحامي لثورة الشعب االرتري. وقبل الدخول في 

اختيار يوم شهداء الحركة الطالبية االرترية دعونا نتناول 

الفترة التي سبقت تأسيس الهيكل النقابي الطالبي والذي 

اللتأم مؤتمرهم التاسيسي  في االسبوع االخير من شهر 

في العاصمة السورية دمشق واختتم  ١٩٦٨ديسمبر العام 

م والذي شاركت فيه ١٩٦٩اعماله في الرابع من يناير 

الروابط الطالبية في الخارج والتي سناتي على ذكر ضمن 

اكتوبر هو اليوم الذي استشهد فيه  ٣١سردنا هذا . يوم 

 الدكتور يحى جابر عمر  في منطقة بالقرب من عردايب 

 ذكرى شهداء الحركة الطالبية االرترية   
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الروابط الطالبية االرترية التي ش�ارك�ت ف�ي ال�ت�ح�ض�ي�ر ل�ل�م�ؤت�م�ر 
كانت هناك روابط طالبية م�ت�ف�رغ�ة ف�ي دول ال�م�ه�ج�ر التأسيسي : 

تنشط في الشأن العام اهمها كانت رابطة الطالب االرتريين بالقاهرة 
م وك�ان ي�ط�ل�ق ع�ل�ي�ه�ا ١٩٥٢والتي مرت بمراحل كثيرة منذ العام 

عدة اسماء اهمها هو نادي الطلبة االرتريين والذي افت�ت�ح دارا ل�ه 
بشارع شريف وسط القاهرة ، ومن الروابط المهمة االخ�رى ك�ان�ت 
روابط الطالب االرتريي�ن ف�ي ال�م�دن الس�ودان�ي�ة وراب�ط�ة ال�ط�الب 
االرتريين في العراق وسوريا وايطاليا ويولندا والمجر. ت�ن�ادت ك�ل 
هذه الروابط وسعت الى اقامة كيان نقابي يجمع الطالب االرت�ري�ي�ن 

م وت�م تش�ك�ي�ل ١٩٦٧وعقدت اولى جلساتها في القاهرة في ال�ع�ام 
 ٣٠لجنة تحضيرية لعقد المؤت�م�ر ال�ت�اس�ي�س�ي وال�ذي ال�ل�ت�أم ف�ي 

ف�ي ال�راب�ع م�ن ي�ن�اي�ر ف�ي ال�ع�ام م واختتم اعماله ١٩٦٨ديسمبر 
م بالعاصمة السورية دمشق وقد تراس االتحاد الول�ي�د ال�ذي ١٩٦٩

اطلق عليه اسم االتحاد العام لطلبة ارتريا المناضل الش�ه�ي�د س�راج 
موسى عبده  توالت انشطة االتحاد العام لطلب�ة ارت�ري�ا ال�ذي ع�ق�د 
مؤتمره االول والثاني والذي ترأسه الشهيد عمر جابر عمر وال�ذي 
ازدهر في عهده ووطد عالقاته ب�ال�م�ن�ظ�م�ات ال�ط�الب�ي�ة االق�ل�ي�م�ي�ة 
والعاليمة وكانت مشاركات االتحاد العام في ال�م�ح�اف�ل  ال�دول�ي�ة ال 
تخطئها العين للت�ع�ري�ف ب�ال�ق�ض�ي�ة االرت�ري�ة م�ث�ل ات�ح�اد ال�ط�الب 
الديمقراطي العالمي واتحاد الشباب الديمقراطي العالمي والمنظمات 
واالتحادات االقليمية خاصة العربية منها االمر الذي انعكس اي�ج�اب�ا 
على القضية االرترية لت�ج�د االع�ت�راف ال�دول�ي واالق�ل�ي�م�ي ول�ع�ب 
االتحاد دورا كبيرا في المحافل االعالمية  والدبلوماسية  وقد ي�ك�ون 
مفيدا ان نعرف عندما تأس�س ات�ح�اد ش�ب�اب ارت�ري�ا ال�دي�م�ق�راط�ي 
االرتري في سبعينيات القرن الماض�ي ك�ان اعض�اء االت�ح�اد ال�ع�ام 
ل�ط�ل�ب�ة ارت�ري�ا ه�م م�ن ق�اده ل�ي�ك�ت�س��ب عض�وي�ة ات�ح�اد الش�ب��اب 
الديمقراطي العالمي مثل حسن كنتيباى  الذي كان مسؤل ال�ع�الق�ات 
الخارجية في اللجنة التأسيسية لالتحاد المذكور وه�و اخ�د اعض�اء 

وفي المؤتمر الثالث ل�الت�ح�اد االتحاد العام لطلبة ارتريا فرع بغداد . 
العام لطلبة ارتريا امتطى جواد القيادة النقاب�ي ال�م�ع�روف الش�ه�ي�د 
ادريس محمد ابراهيم (ابوطويلة) ، وال�ذي ت�م�ت ع�ل�ى ي�ده وح�دة 
طرفي االتحاد العام بعد االنقسام الذي حدث في جسم الثورة وع�ل�ى 
اثرة انقسم االتحاد لطرف مؤيد لجبهة الت�ح�ري�ر وال�ذي ع�رف ف�ي 
حينه ب(قيس بغداد) واخر مؤيد لقوات التحرير الشعب�ي�ة ع�رف ب 
( قيس القاهرة) وكان ي�ت�رأي�س ال�ط�رف االخ�ر الش�ه�ي�د ال�دك�ت�ور 
عثمان ابوبكر وكانت المحطة التي تلت المؤتمر الثالث لالتح�اد ه�ى 
المؤتمر التوحيدي والذي كان حلما يراود الجميع ان يصبح االتح�اد 
منظمة نقابية مس�ت�ق�ل�ة ت�ن�ض�وي ف�ي عض�وي�ت�ه  ك�ل االن�ت�م�اءات 

على ان يقف االتحاد على مسافة واحدة م�ن  السياسية والتنظيمية ،
الجميع ويلعب دوره الريادي في تق�ري�ب وج�ه�ات ال�ن�ظ�ر وت�وح�ي�د 
الساحة السياسة االرترية التي عصفت بها ال�خ�الف�ات والص�راع�ات 

 ولهذا تشكلت لجنة تحضيرية من طرفي االتحاد العام حد االقتتال ،

الذين شاركوا في تأسيس جبهة التحرير االرترية   الطالبالحصر
، ادريس عثمان قاليدوس ، الشهيد محمد صالح همد ، الشه�ي�د 
سيد احمد محمد هاشم، الشهيد طه محمد نوروالشهي�د اب�راه�ي�م 
ادريس بليناى،واخرين  وال�ذي�ن ق�ادوا ال�ث�ورة ب�ع�د ان ت�رك�وا 
مقاعد الدراسة ليلتحقوا بالكليات العسكرية في ك�ل م�ن س�وري�ا 
والعراق وكانت اسهاماتهم  ولمساتهم ال تخ�ط�ئ�ه�ا ال�ع�ي�ن م�ث�ل 
القائد الشهيد أحمد ابراهيم نفع (حليب ست�ى) وه�و اول ط�ال�ب 
ارتري يلتحق بالميدان ليصبح فيما بعد من اهم القادة العسكرين 
لجيش التحرير االرتري وشغل مواقع قيادية في جبهة ال�ت�ح�ري�ر 
االرترية عضوا بالمجلس الثوري في المؤتمر الوطني االول ث�م 
في المؤتمر الثاني وقد كان مشرفا سياسيا للوحدة االدارية رق�م 

(شمال الساحل ) لحظة استشهادة وهو يقود م�ع�ارك الش�رف  ٦
ضد العدو االثيوبي في منطقة (تكل ) بعيال طعدا. م�ع�ظ�م ال�ذي�ن 
قادوا الثورة االرترية في مختلف ال�م�واق�ع ك�ان�وا م�ن ال�ح�رك�ة 
الطالبية االرترية والتي كانت على شكل روابط في حي�ن�ه�ا ف�ف�ي 
تنظيم الجب�ه�ة الش�ع�ب�ي�ة ن�ج�د ال�م�ن�اض�ل م�ح�م�د ع�ل�ي ع�م�رو 
والمناضل رمضان محمد نور واح�م�د ص�ال�ح ال�ق�ي�س�ي واح�م�د 
طاهر بادوري محمد عمر محمود والذي ش�غ�ل م�ن�ص�ب مس�ؤل 
العالقات الداخلية لالتحاد بعد مؤتمر بغداد التوحيدي واخ�ري�ن ، 
وفي جبهة التحرير االرترية باالضافة الى القيادة المؤسسة نجد 
كل من الشهيد احمد ن�اص�ر وال�ذي ك�ان ض�م�ن ط�الب ال�داخ�ل 
والشهيد عبدهللا ادريس محمد والمناضل محمد اب�راه�ي�م ال�ع�ل�ي 
ودكتور هبتى تس�ف�ام�اري�ام وال�دك�ت�ور ي�وه�ن�س زرئ�ي م�اري�ام 
والدكتور يوسف برهانو والدكتور بيني كداني والش�ه�ي�د ه�ي�ل�ي 
قرزا اسحاق وابراهيم ادريس مح�م�د ادم وال�م�ن�اض�ل ال�دك�ت�ور 
حروي تال باريو ووكلهم مدرسة متفردة في العطاء والت�ض�ح�ي�ة  
والشهيد سعيد حسين الذي قضى في س�ج�ون االح�ت�الل س�ن�ي�ن�ا 

م وه�و م�ن ال�م�ؤس�س�ي�ن ١٩٧٨عددا ثم قضى شهيدا في العام 
لجبهة التحرير االرت�ري�ة وال�م�ش�ارك�ي�ن ف�ي اج�ت�م�اع ال�ق�ن�اط�ر 
الخيرية ،  الراحل تسفاماريام ولدي ماريام الذي شغ�ل م�ن�ص�ب 
رئيس مكتب االعالم في الل�ج�ن�ة ال�ت�ن�ف�ي�ذي�ة ل�ج�ب�ه�ة ال�ت�ح�ري�ر 

م ال�ى ١٩٧٥االرترية بعد المؤتمر الوطني العام الثاني في العام 
م  من خريجي جامعة اسمرا وأح�داعض�اء ات�ح�اد ط�الب ١٩٨١

الج�ام�ع�ة ، الش�ه�ي�د ج�ع�ف�ر ع�ل�ي  اس�د ،وال�م�ن�اض�ل ت�ول�دى 
قبرسالسى القيادي  المعروف الذي قاد تنظيم ساقم ل�ع�ق�ود م�ن 

وفي الجانب االخر كان دور الط�الب  الزمن ومازال احد قياداته .
ملحوظا في مواقع العمل الوطني المختلفة ف�ف�ي ال�ج�ن�اح االخ�ر 
من الثورة والمتمثل في ق�وات ال�ت�ح�ري�ر الش�ع�ب�ي�ة ب�اج�ن�ح�ت�ه�ا 
المختلفة لعب الطالب دورا مهما والتحق العديد منهم ب�ال�م�ي�دان 
وشاركوا في قيادة التنظيم  ومنهم من اس�ت�ش�ه�د وه�و م�م�س�ك�ا 

 على الزناد.

 ذكرى شهداء الحركة الطالبية االرتريةيتبع          
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بدأها االتحاد العام ثم الت الى المندوب السامي ومدرسة ودشري�ف�ي 
لالجئين االرترين والتي ك�ان يش�رف ع�ل�ي�ه�ا ل�وق�ت ق�ري�ب ح�زب 
الشعب  الديمقراطي االرتري هى االخري من انجازات االتحاد الع�ام 
لطلبة ارتريا فرع كسال. فت�رة ال�ع�ص�ر ال�ذه�ب�ي ل�ج�ب�ه�ة ال�ت�ح�ري�ر 
االرترية التي حررت كل الريف االرتري ومعظم المدن ،عقد ب�ع�ده�ا 

م في ظروف تختلف عن المؤتم�ر ١٩٧٩المؤتمر الخامس في العام 
الرابع حيث االنسحاب االستراتيجي من المدن وبروز الخالف�ات ف�ي 
جسم التنظيم على السطح ، انتخب المؤت�م�ر ق�ي�ادة ج�دي�دة ب�راس�ة 
المناضل محمود ابراهيم جمجام لدورة  ثم اتى ب�ع�ده ال�راح�ل يس�ن 
مندر ، استمر االتحاد في عطائه وحيويته التي كانت بع�د ال�م�ؤت�م�ر 
الرابع ، ولكن قيادته كانت جزء من الصراعات الخفية ال�ت�ي ك�ان�ت 
تنخر جسم التنظيم ، يحمد لقيادة تلك الفترة توقيع�ه�ا ع�ل�ى م�ذك�رة 
المنظمات الجماهيرية التي طالبت ب�ع�ق�د ال�م�ؤت�م�ر ال�وط�ن�ي ال�ع�ام 

م . ب�ع�د االزم�ة الس�ي�اس�ي�ة ١٩٨٠الث�ال�ث وك�ان ذل�ك ف�ي ال�ع�ام 
والتنظيمية التي عصفت بالجبهة ودخولها االراضي السودانية ، ل�م 
يكن لقيادة االتحاد دور يذكر بل انحازت ال�ى اح�د اط�راف الص�راع 
التنظيمي ، حيث كان الم�ام�ول ع�ق�د س�ي�م�ن�ارات ت�ق�ي�م�ي�ة ل�الزم�ة 
والوقوف على مسافة واحد من اطراف الصراع الذي كان دائرا ف�ي 
تلك الفترة ،  كل ذلك على الرغ�م م�ن اع�الن�ه�ا ال�ح�ي�اد ودع�وت�ه�ا 
للقواعد بذلك لكنها عمليا ك�ان�ت ج�زءا اص�ي�ال م�ن الص�راع ال�ذي 
عصف بالتنظيم ، ومن القضايا الجوهرية التي تظهر انحي�از ق�ي�ادة 
االتحاد الى احد اطراف الصراع في ذلك الوق�ت اص�داره�ا ت�ع�م�ي�م�ا 
داخليا تنعت فيه أحد اط�راف الص�راع ال�داخ�ل�ي ل�ت�ن�ظ�ي�م ال�ج�ب�ه�ة 
بالرجعية واليمينية  وذلك على النغيض من بيانها االول . م�ن ه�ن�ا 
تداعت فروع االتحاد وسحبت الثقة م�ن ال�ق�ي�ادة ، وق�د ك�ون ف�رع 
سوريا لجنة لالتصال بفروع االتحاد المختلفة ك�ان ث�م�رت�ه اخ�ت�ي�ار 
لجنة تحضيرية براسة االخ محمد خير ابراه�ي�م وع�ق�دت ال�م�ؤت�م�ر 

 ١٧م   الذي انتخ�ب ق�ي�ادة ج�دي�دة  م�ن ١٩٨٢السادس في العام 
عضو براسة المناضل سعد بخيت ادريس. وبعد اتفاقية جدة ووحدة 
التنظيمات الثالثة تم دمج االتحاد وت�رأس�ه الس�ي�د ادم م�ن�ت�اى م�ن 
طرف قوات التحرير الشعبية ونيابة االخ عثمان همد سرح�ان ، ل�م 
يدم االتحاد الذي توحد طويال متأثرا بالخالف الذي حدث في التنظيم 
الموحد وتوالت على قياداته اسماء عدة حتى عشية يوم التح�ري�ر .  
أما  قيادة االتحاد التي سحبت منها ال�ث�ق�ة ف�ق�د ع�ق�د م�ؤت�م�را ف�ي 
الخرطوم واعلنت استقالليته�ا الس�ي�اس�ي�ة م�ع اس�ت�م�رار ت�ع�ام�ل�ه�ا 
سياسيا الى ان تم عقد المؤتمر الذي غير اسم االتحاد ال�ى االت�ح�اد 
الديمقراطي لطلبة ارتريا  واعلن رسميا انه رافدا من روافد ج�ب�ه�ة 
التحرير االرترية المجلس الث�وري ، وق�د ت�رأس االت�ح�اد الش�ه�ي�د 
 عبدالقادر غالب ، وخلفة الشهيد محمد االمين محمد علي بعد ذلك.

 

اشرفت على التحضير وانعقد المؤامر التوح�ي�دي ف�ي ال�ع�ام  
م بمدينة بغداد ، وانتخب قيادة جديدة  ب�رأس�ة الس�ي�د ١٩٧٦

عثمان عمر شيخ  اوكل اليها مهام المرح�ل�ة ، م�ث�ل م�ؤت�م�ر 
بغداد التوحيدي نقطة تحول مهمة في مسار الحركة الطالب�ي�ة 
االرترية ، وعلى الرغم من الدور السلبي الذي لعب�ت�ه م�ج�ل�ة 
فجر الوحدة التي كان يصدرها االتحاد بعد مؤتم�ر ب�غ�داد ف�ي 
التهجم على بعض الفصائل االرترية  ومحاوالتها خ�ل�ق رأي 
عام سلبي  تحت مبرر الرأى الحراة والنافذة التي كان يك�ت�ب 
فيها رئيس تحرير المجلة واخرون ، وح�ال�ة ع�دم االنس�ج�ام 
داخل قيادة االتحاد ، اال ان�ه�ا ك�ان�ت ت�ج�رب�ة ك�ان ب�االم�ك�ان 
تطويرها وتصحيح االعوجاج الذي صاحب مسار عمل ق�ي�ادة 
االتحاد، بيدا ان المسار الذي اختطته مجلة فجر ال�وح�دة ف�ي 
التهجم والنيل من اكبر فصائل العمل الوطني ان�ذاك ( ج�ب�ه�ة 
التحرير االرترية ) وجد طريقه الن تصدر قيادة الجبهة بي�ان�ا 
تسحب فيه الثقة من قيادة االتحاد مطالبة الطالب المل�ت�زم�ي�ن 
بخط الجبهة االلتزام بالبيان، االمر الذي اوج�د واق�ع�ا ج�دي�دا 
وعلى اثره عقد الطالب الجبهجين مؤتمر االتحاد ال�راب�ع ف�ي 

م  وان�ت�خ�ب ١٩٧٧أكتوبر  ٧مدينة اغردات المحررة في يوم 
قيادة جديدة  براسة المناضل بشير اسحاق رئ�ي�س ال�م�ك�ت�ب 
السياسي الحالي للحركة الفدرالي�ة ال�دي�م�ق�راط�ي�ة االرت�ري�ة. 
اسهم االتحاد العام  لطلبة ارت�ري�ا ف�ي ال�ف�ت�رة ال�ت�ي ع�ق�ب�ت 
المؤتمر الرابع بدور مه�م ف�ي م�ج�ال ال�خ�دم�ات ف�ي ال�ري�ف 
المحرر خاصة  بعد اتخاذه قرار ال�خ�دم�ة ال�وط�ن�ي�ة ل�ل�ط�الب 
االرترين وضرورة تأديتها في المراف�ق ال�خ�دم�ي�ة ب�ال�م�ي�دان 
وفي  مجال التعليم  على وجه الخ�ص�وص ، ح�ي�ث ال�ت�ح�ق�ت 
اعداد غفيرة بالميدان وس�اه�م�ت ف�ي ال�ت�ع�ل�ي�م وم�ح�و ام�ي�ة 
المقاتلين الذين لم تتاح ل�ه�م ف�رص ال�ت�ع�ل�م الوض�اع ال�ب�الد 
المعلومة ، وشهد  قسم التعليم في مكتب الشئون االجتماعي�ة 
نشاطا محموما كانت ثمرته طباعة المناهج وكلنا يتذكر كتاب 
نقرأ ونناضل من جزئي�ن ل�دارس�ي م�ح�و االم�ي�ة وال�م�ن�اه�ج  
للتعليم النظامي باللغتين باالضافة الى اللغة االنجليزية ، ك�م�ا 
لم يقتصر دور االتحاد في الخدمة ال�وط�ن�ي�ة وذه�اب ال�ط�الب 
الى الميدان بل انتظ�م�ت فص�ول م�ح�و االم�ي�ة م�ع�ظ�م ف�روع 
االتحاد العام بالمدن السودانية وحري بنا التذكير بان مدرسة 
النضال بكسال ما هي اال نواة اسسه�ا االت�ح�اد ال�ع�ام ل�ط�ل�ب�ة 
ارتريا كفصل لمحو االمية للعمال والمرأة ومعلميها كانوا م�ن 
ط��الب ال��ف��رع ، ون��ف��س االم��ر م��درس��ت��ي الش��ه��داء أ وب 
ببورتسودان باالضافة الى مدرسة الشهيد حليب ستى  لنفس 

في خشم القربة باسم الش�ه�ي�د الغرض ، وفصول محو األمية 
 ١٩٧٧علي عثمان حنطي والشهيدة الم مسفن مابين عامي 

 ومدرسة الالجئين االرتريين في الجريف  أيضا  م ،١٩٨٢و

 ذكرى شهداء الحركة الطالبية االرتريةيتبع                           
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المتابع ألحداث منطقتنا خالل الفترة القل�ي�ل�ة ال�م�اض�ي�ة، ي�درك 
حجم الكارثة المتوقعة. فحرب الهوية و اإلن�ت�م�اء ال�ت�ي أخ�ذت 
أشكاالً متعددة منذ منتصف االربعينيات ما فتات ت�ط�ل ب�رأس�ه�ا 

الخارجية وب�ع�ض م�ن   كلنا يذكر كيف تكالبت القوى .من جديد
راق لهم  من المحسوبين على ارتريا دعايتها عل�ى ال�م�ش�روع 
الوطني االرتري ، األمر الذي كلّف شعبنا ما يف�وق ال�خ�م�س�ي�ن 
عاماً من النضال المستمر سلم�ا وح�رب�ا، ق�دم خ�الل�ه�ا ال�دم�اء 

، فكانت  ثورة التحرير الشعبية االرترية  التي قادتها  واالرواح
جبهة التحرير االرترية من أعظم الثورات في م�رح�ل�ة ال�ت�ح�رر 
الوطني ، وفوق هذا نجدها قد أص�ب�ح�ت مض�رب�ا ل�ألم�ث�ال ف�ي 
التضحية وانتزاع الحقوق ، ودحرها ألعتى اإلمبراطوريات ف�ي 
أفريقيا جنوب الصحراء، وعلى الرغم من الخ�الف�ات ال�داخ�ل�ي�ة 
التي وصلت الى حد االقتتال الداخلي اآل انها كانت ثورة ُمْلَهَم�ة 
بكِل المقاييس ، أيقظت الشعوب اإلثي�وب�ي�ة ال�ت�ي ك�ان�ت ت�رزح 
تحت جبروت الكهنوت واالقطاع ال�م�ت�خ�ل�ف، ف�ح�م�ل�ت الس�الح 
حتى تحررت واستلمت زمام أمرها، ومن ب�ي�ن ه�ذه ال�ح�رك�ات 
نجد ثورة شعب التقراى التي مرت هي األخرى بمراحل متع�ددة 

اليوم كاألمس، تمر الم�ن�ط�ق�ة     .في تطورها السياسي والفكري
ترسم مالمحها الحرب الدائرة   بتطورات تؤسس لمرحلة جديدة

تخطت كل خط�وط ال�ت�م�اس ف�ي ص�راع   اآلن في إثيوبيا، حيث
إذ أنها لم تكن حربا إثيوبية خالصة ، بل التق�ى   اإلخوة األعداء

فيها متشابكا الداخلي والخارج�ي ، ف�ن�ظ�ام ال�ط�اغ�ي�ة أس�ي�اس 
أفورقي نجده قد ربط مص�ي�ره (مص�ي�ر ن�ظ�ام�ه) ب�م�ا س�ت�ؤول 

الع�ب   ولهذا  نجده  منغمسا ف�ي�ه�ا ب�ق�وة، ب�ل  األحداث،  إليه
وفاعل أساسي الستمرارها.  وما ي�زي�د ال�ط�ي�ن�ة ب�ل�ة ل�أل�س�ف 
الشديد تلك االصوات التي تؤيده في ذلك من إرتري ال�ج�ن�س�ي�ة 
ويبررون سوءاته هذه على أنها دفاعا عن السي�ادة ال�وط�ن�ي�ة، 

األخرين الذين يدينون هذا ال�ت�دخ�ل الس�اف�ر، ب�ت�ه�م�ة   ويرمون
العمالة والخيانة لل�وط�ن!!، ول�ي�ت�ه�م ع�ل�م�وا أن م�ا ي�ق�وم ب�ه 
افورقي هو الخيانة بعينها المان�ة الش�ه�داء ، وب�ج�ان�ب ت�دخ�ل 

يض��اف م�ن ج��ان�ٍب آخ��ر  -  ال�ح�رب اإلث�ي�وب��ي�ة  أف�ورق�ي ف��ي
والمتمثل في تداخل الم�ص�ال�ح ال�خ�ارج�ي�ة األخ�رى ال�م�رت�ب�ط�ة 
بالجغرافية السياسية لمنطقة القرن االفريقي وأهميتها بالنس�ب�ة 

فحروب منطقتنا تبررها ام�زج�ة ق�ادت�ه�ا، ال   .لالعبين الدوليين
ألنّها في أبسط ص�ورت�ه�ا م�ا ه�ى اال ح�رب   مبرر حقيقي لها، 

بالوكالة وفي أحسن الفروض  يخوضها الزعيم الشباع غروره 
وشهوت السلطة التي عمت القلوب مبررا أن ال�وط�ن ه�و م�ن 
يرعى مصالحه وال يرى الوطن اال م�ن خ�الل�ه، ف�إرت�ري�ا ال�ت�ي 

 خرجت من حرب التحرير وهي تلملم جراح الكفاح المسلح 

مثال، كان حري بها االنك�ف�اء ع�ل�ى ذات�ه�ا وإع�ادة م�ا دم�رت�ه 
الحرب ، والتعجيل بعجلتها حتى تحرق المراحل واللحاق بركب 
من سبقوها  ، وعلى العكس  من ذلك لقد أستيقظ شعبها ع�ل�ى 
 حروب مدمرة أخرى أكثر شراسة من حرب التح�رر ال�وط�ن�ي.

فمنذ السنة االولى للتحرير، كشرت السلطة عن أنيابها وأخ�ذت 
تكيل االتهامات هنا وهناك، فتارة مع الس�ع�ودي�ة ومص�ر ع�ل�ى 
المياه اإلقليمية و حرية الص�ي�د، وت�ارة م�ع ال�ي�م�ن ف�ي ن�زاع 
الجزر المعروف(حانش زقر)، أما السودان ف�ق�د ك�ان�ت م�ه�م�ة 
حكام اسمرا الذين أوكلوا ب�ه�ا أن�ف�س�ه�م  ه�ى ت�غ�ي�ي�ر ن�ظ�ام�ه 

م ف��ي ج��ن��وب ط��وك��ر ١٩٩٧(االس��الم��ي)، ف��ك��ان��ت ح��رب 
وهمشكوريب وتوقان ! التي راح ض�ح�ي�ت�ه�ا ع�دد م�اه�ول م�ن 
البشر وكانت النتيجة ال شيئ  ل�م ت�ت�م ازاح�ة االس�الم�ي�ن م�ن 
السلطة بل عاد الطاغية وتصالح معهم بعد كل ذاكل الدمار ف�ي 
جانبي الحدود،   وكل ذلك لم يشبع رغبات الطاغية وعص�اب�ت�ه 

ال�ت�ي ت�ح�ال�ف   لتدخل البالد في معترك حرب اخرى مع إثيوبيا
فص�ي�ل إرت�ري وط�ن�ي   مع حكامها باألمس للقضاء على أكب�ر

وإبعاده من الساحة االرترية،   تمثل في جبهة التحرير اإلرترية
حتى دخال سويا وحكما بل ووقعا معا اتفاقيات الدفاع المشت�رك 

أدى إلى حرب ض�روس ف�ق�دن�ا ف�ي�ه�ا   ، إلى أن دخال في عداء
اآلالف من األرواح الزكية وكانت الُح�ج�ة ح�ي�ن�ذاك ك�م�ا ال�ي�وم 
الدفاع عن السيادة الوطنية وإرجاع أراضي إرترية تمثل�ت ف�ي 
مثلث (بادمى) التي تحتلها اثيوبيا، فك�ان�ت ال�ن�ت�ي�ج�ة م�ع�ل�وم�ة 
للجميع، واليوم يتكرر مبرر دخول الطاغية الحرب ال�ى ج�ان�ب 
حليفه الجديد الدكتور أبي أحمد أيضا ب�ذات وازع ال�دف�اع ع�ن 
السيادة الوطنية، فوجود تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ت�ق�راى 
حليف مرحلة حرب التحرير في سدة الحكم يراه نظ�ام أف�ورق�ي 
بأنّه يمثل تهديدا للسيادة الوطنبة اإلرترية ، في دعاية رخيصة 
يروج لها من اجل استدرار عاطفة اإلرتريين، ون�ح�ن ن�ت�س�اءل 

ه�ل أع�اد  -وأف�ورق�ي  اتفاق سالم أبي أحم�د  كما تساءلنا فور
الطاغية األراض�ي ال�ت�ي ُح�ِك�َم�ت لص�ال�ح ارت�ري�ا ال�ى حض�ن 

من خالل تورطه في النزاع اإلثيوبي الداخلي؟ أم أن�ه�ا   الوطن
ليست ذات أهمية في الوقت الحالي وإلى أن يتم القض�اء ع�ل�ى 

 شعبية التقراى (ويانى) وبعدها لكل حادث حديث !؟

أّن دعاية الطاغية وعصابته على شاكلة (أومو يغسل أكثر   
بياضا ) ال تنطلي إّال على الذين ربطوا مصيرهم بنظامه وكذا 

 -اولئك الذين تشابه عليهم البقر وهم في خندق المعارضة 
 وينتظرون أن نأتيهم بالحق على أكثر بياٍض لخداع أفورقي..!

                            

                                                                         التعليق السياسي    

  “ الوقوع في الُمتَشابهات” - -أومو يغسل أكثر بياضا          


