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 احتساب

 

تحتسب جبهة التحرير اإلرترية عند هللا تعالى األستاذ 
طاهر ياسين الذي وافته المنية بمستشفى حامية كسال يوم 

م ووري جثمانه الطاهر  مقابر الحسن ٢٠٢١أغسطس  ٨
والحسين كان المرحوم من الشباب الذين كان لهم أدوار 
كبيرة في دعم جبهة التحرير االرترية حتى تأريخ وفاته 
نسأل هللا العلي القدير أن يجعل قبره روضا من رياض 

 الجنة .

ترك فقد طاهر ياسين فراغا كبيرا ليس بين أفراد أسرته 
الصغيرة واهله  فحسب بل بين طالبه ورفاقه وخاصة جبهة 
التحرير اإلرترية . انا لفراقك يا طاهر لمحزنون  ولكن ال 
نقول إال ما يرضي هللا  انا ?  وانا اليه راجعون وال حول وال 

 خربعاجل    
حتركات مريبة للجيش يف العاصمة وبعض 

  املدن االرترية 

 
 وكالة األنباء االرترية - ٦١متابعات ادال 

 
 ١٥نقل مراسل موقع ادال لوكالة االنبEاء االرتEريEة الEيEوم 

اغسطس الجاري بوجود تحرك غيرعادي للجيش اإلرتEري 
في العاصمة أسمرا وبEقEيEت الEمEدن االرتEريEة ، وقEد ذكEر 
سهود عيان ان  الجيش يمنع حركة المواطنين والمركبEات 
ويأمرها للعودة من حEيEث أتEت ولEن يسEمEح بEالEمEرور اال 
للمركبات العسكرية. لم يEفEصEح الEمEصEدر عEن فEحEوى مEا 
يحدث ولكنه اشار الى حالة من الغموض في المشهد العEام 
في البالد االمر الEذي خEلEق حEالEة الEمEزعEر والEتEرقEب فEي 
اوساط المواطنين ، الذين اشتEكEوا مEن تEعEطEل مصEالEحEهEم 

 جراء هذه االجراءات المفاجئة.
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جبهة التحرير اإلرترية  تقيبم احتفاال مركزيا بالذكرى 
 للكفاح المسلح ٦٠ال

 وكالة االنباء االرترية : —٦١متابعات ادال  �

انتشل المواطنون  السودانيون في قرية حامدايت السودانية 
الواقعة في المثلث الحدودي اإلرتري السوداني األثيوبي  وما 
بعدها  أكثر من ثالثين جثة لشباب في مقتبل العمر مقيدي 
االيدي واألرجل وبعضها عليه آثار الرصاص قادمة من جهة 
إثيوبيا ، هذا  قد افاد فارين وصلوا حامدايت سباحة  مطلع 
األسبوع أن إعدادا كبيرة من الشباب من مدينة الحمرا 
وضواحيها قد اجبروا على مغادرة المنطقة هربا من االعتقال 
والقتل على الهوية وقالوا ان المليشيات القت بالعديد من 
الشباب مقيدين في نهر سيتيت والبعض ممن يجيد أو ال يجيد 
السباحة فضل المغامرة  حيث القوا بأنفسهم في الماء تحت 
ازيز  الرصاص وعبر من يستطيع السباحة  ونجى من 
الرصاص إلى منطقة حامدايت وسجلوا افادتهم التي صدقتها 

م، كما افدت ٢٠٢١يوليو  ٣١الجثامين المنتشلة منذ يوم أمس 
المصادر أن كل الجثامين التي تم انتشالها من اثنية التقراى مما 

 .يوحي بأن القتل كان على الهوية

محكمة بريطانية تأمر سلطات اسمرا دفع مديونية ب 
 مليون جنيه واسمرا تمتنع : ٣٠٠

 

 

 

 

االلكتروني بان بنك قطر الوطني رفع دعEوة  Bloombergنقل موقع 
مEلEيEون دوالر  ،  ٣٠٠سداد مديونية على النظام االرتري تبلغ حوالى 

سبق وان حكمت محكمة بريطانية  لصالح البنك القطري، واشار الموقع 
ان مسؤولي السفارة االرترية بEلEنEدن لEم يEتEجEابEوا مEع مEحEامEي الEبEنEك 
القطري، وقد اساءوا التعامل معهم حتى وصل االمر الEى الEحEجEز داخEل 
مبنى السفارة واالعتداء في احايين اخرى وذكر احد الEمEحEامEيEن حسEب 
الموقع المذكور ان موظفي السفارة تعاملوا باستخفاف مEع الEمEراسEالت 
التي كانت تأتي اليهم كتمزيق الرسائل ورميها في الرصيف خارج مبنى 

 السفارة. 

 هذا ولم ترد السلطات في اسمرا على مكالمات ورسائل محامي البنك.

الصراع االثني يشتد اواره وانتشال جثث مقيدة 
 من نهر سيتيت قبالة حامدايت السودانية: 

في اتصال هاتفEي بEالEمEنEاضEل الEدكEتEور كEرار حEامEد ادريEس 
عواتى عضو المجلس التشريعي لجبهة التEحEريEر االرتEريEة ، 
نائب رئيس دائرة العالقات الخارجية  ، لEمEوقEع ادال اكEد ان 
االستعدادات جارية على قدم وساق القEامEة احEتEفEال مEركEزي  

النطالقة الشرارة االولي لنEضEالEنEا الEمEسEلEح فEي  ٦٠بالعيد ال
م بEقEيEادة الشEهEيEد الEبEطEل حEامEد ١٩٦١الفاتح من سبتEمEبEر 

ادريس ، تحت اشراف الدائرة ،  يEتEخEلEل االحEتEفEال فEعEالEيEات 
مختلفة ندوات ومعEارض بEاالضEافEة الEى االمسEيEة الEثEقEافEيEة 
والمهرجEان الEخEطEابEي الEذي  سEيEخEاطEبEه  رئEيEس الEمEكEتEب 
التنفيذي للجبهة المنEاضEل مEحEمEد اسEمEاعEيEل هEمEد وقEيEادات 

 . وكوادر التنظيم في المواقع المختلفة

االعالمي الكبري حسني زمزمي يستضيف رئيس 

  :دائرة العالقات اخلارجية للجبهة

اجرى المناضل ادريس همد رئيس دائرة العالقات الدولية 
،   ندوة حوارية عبر منصة ١٥/٠٨/٢٠٢١اليوم 

Clubhouse   السياسية االٔرترية، عن الجبهة وتطورات
المنطقة مع بعض الشباب االرتري وناشطين من دول 

المنطقة ، تركزت الندوة حول وضع تنظيم الجبهة وعالقاته 
بالقوى السياسية االرترية، وموقف التنظيم من ما يجري 

في المنطقة خاصة الصراع االثيوبي وتداعياته على ارتريا 
 .والمنطقة

هذا وقد اجاب على استفسارات الحضور وتعليقاتهم. هذا 
ومن المقرر ان تعقد ندوة اخرى مع بعض االعالمين 

والنخب السودانية على نفس منصة سوداني سوداني في 
من ااشهر الجاري في تمام.الساعة السادسة  ١٧يوم 

 بتوقيت لندن
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 بقلم المناضل :  مقال التحليلي 
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 قال تعالى: 

يEEَا أَيEEَّتEEَُهEEا الEEنEEَّْفEEُس اْلEEُمEEْطEEَمEEئEEِنEEَّةُ اْرِجEEِعEEي إِلEEَى َربEEِِّك َراِضEEيEEَةً ( 
 العظيم  ). صدق هللاَفاْدُخِلي فِي ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَّتِي َمْرِضيَّةً 

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدرة تلقينا نEبEأ وفEاة الEعEمEدة حEامEد 
محمد حسEن وسEوك أحEد رجEاالت االدارة االهEلEيEة فEي شEرق 
السودان الذي وافته المنEيEة فEي الEثEالEث مEن شEهEر اغسEطEس 

 الجاري.

عرف العمدة وسوك بحكمته ودماثة خلقة، وشجاعته، فقد كEان 
خطيبا متفوها جريئا في ابداء الرأي، ثقلته التجEارب فEقEد ولEج 
ميدان الحياة العامة منذ نعومة أظافره متEلEمEذا عEلEى يEد والEده 
المغفور له العمدة محمEد حسEن وسEوك رحEمEه هللا، وقEد لEمEع 

 نجمه في العمل السياسي منذ وقت مبكر.

كان الEراحEل الEمEقEيEم مEنEاصEرا لEنEضEال شEعEبEنEا االرتEري ضEد 
االستعمار االثيوبي وصديق لEثEورتEه خEاصEة جEبEهEة الEتEحEريEر 
االرترية وقد بقي عEلEى عEهEده الEى ان غEادر دنEيEانEا الEفEانEيEة 
باألمس، وبفقدانه فقد شعبنا صديقا وفEيEا سEائEلEيEن هللا الEعEلEي 
القدير ان يجعل كEل مEا قEدم فEي مEيEزان حسEنEاتEه ويEلEهEم ألEه 
واصدقاؤه وإخEوانEه رجEاالت االدارة االهEلEيEة الصEبEر وحسEن 
العزاء والتعازي مEوصEولEة لEكEل الشEعEب السEودانEي ولشEعEبEنEا 

 االرتري الذي فقد صديقا وأخا عزيزا 

انا ? وانا اليه راجعون وال حول وال قوة اال با? العلي 
 العظيم. 

 محمد اسماعيل همد

 رئيس جبهة التحرير اإلرترية

٠٥/٠٨/٢٠٢١  

 وكالة االنباء االرترية  -متابعات 

مازالت تدفقات الالجئين األثيوبيين لوالية القضارف 
السودانية مستمرة ، هذا وقد افادت المعلومات التي 
وردت الينا من مراكز االستقبال عند الحدود السودانية 

الجئ عبروا الحدود في   ٣٠٠٠األثيوبية ان ما يفوق ال 
أغسطس الجاري  وهو عدد يفوق  ٢يوم واحد  بتاريخ 

المعدالت اليومية بعد لجوء الدفع األولى في بداية الحرب 
 -  ٣٠٠أشهر إذ كانت المعدالت اليومية من  ٨قبل 
، وأكد المصدر ان الذين وصلوا هذه االيام معظمهم ٥٠٠

من اقليم األمحرا ومن اثنية (القومنت) وهى اقلية اثنية 
 في اقليم األمحرا وتدين باليهودية .

تطورات الصراع الداخلي االثيوبي الذي اندلع في بداية  
نوفمبر من العام الماضي في اقليم التقراى خلف دمارا 
كبيرا في االقليم االمر الذي ادى الى لجوء ما يفوق 

الف من اثنية التقراى الى السودان ليصل عدد  ٦٠ال
الف  ٩٠الذين تم تسجيلهم في مراكز القدوم حتى االن 

 الجئ .

  موجات جديدة من الالجئين األثيوبيين تصل الى مراكز االستقبال بالسودان

 

تاNعونا 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 تحلUلUة ، تقار�ر ، لقاءات 



4  

adal61.net     ة�ة تجدونها ا$ضا ع  الموقع الرس�� لجبهة التح�ر اإلرت  هذە ال+*(

 

ة  نصف شه�ة  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التح�ر اإلرت�ة  ـــ  العدد   ١٥E٠٨E٢٠٢١  ٤٧ –و?الة األن=اء اإلرت�ة ;*(

 

 مصادر ادال 

في خطوة وصفت بالهمجية و الفوضى قامت عصابة أسمرا 
يوليو الماضي باحتجاز مواطنين و عدد ثالثون رأسا  ٣١يوم 

من اإلبل في القاش كانوا في طريقهم لبيعها لتغطية حاجة 
أسرهم . وقد رفضت العصابة اي محاولة للتوسط وتفهم 

أغسطس  ٤حاجة الناس وأفادت المعلومات انه في يوم 
الجاري تم إطالق سراح بعض أصحاب اإلبل بعد أن أبلغتهم 
العصابة بمصادرة إبلهم المحتجزة . والجدير بالذكر ان النظام 
يمارسوا  مثل العصابات النهب والتهريب سواء كان للبشر أو 
احتكار تهريب البضائع باالتفاق مع منظومات تابعة لهذه 
العصابات كما أصبحت ال تراعي حاجة المواطن بل يشتري 
مجبوًرا بالسعر الذي تفرضه العصابة مما يدلل لمزيد من 
تفريغ الوطن من الشعب و هذا يزيد من اسئلة المهتمين في 
ماذا يقصد النظام من زيادة تجنيد اجباري و تضييق معيشي 

�.حتى يجعل خيار مغادرة الوطن األمثل بالنسبة للمواطنين

رئيس دائرة العالقات الخارجية يرسل برقية تضامن مع شعب 
 الجزائر الشقيق

األخ الدكتور محمد االمين بن عودة  السالم عليكم ورحمة هللا  
 وبركاته .
لقد تابعنا بقلق حرائق الغابات التي اندلعت في شرقي الجزائر 
وراح ضحيتها العشرات من ابناء الجزائر الشقيقة  نحسبهم 
عندهللا شهداء. نتقدم عبركم الى كل اهلنا  في الجزائر الىى 
 بالغ التعزي والمواسات في فقد االرواح العزيزة.
اننا في جبهة التحرير اإلرترية ،نقف مع اخوتنا في الجزائر 
في هذه المحنة وواننا  على ثقة بأن الجزائر ستخرج منها 
اكثر قوة ومنعة وتداوي الجراح التي سببتها ألسر الضحايا 

 بتكاتف كل المجتمع الجزائري.  حفظ هللا الجزائر من كل سؤ.

 

 عصابة النظام يف أمسرا تصادر مواشي املواطنني                             خالف خفي بني أبي أمحد وأفورقي

في لقاء خاص للدكتور أسفاو مع قناة إيرى سات اإلرترية 
(قسم التقرينية) ، حول تطورات األحداث في الحرب 
األثيوبية وعالقة ارتريا مع ابي أحمد وفي معرض  رده 
على العالقة بين ابي وأفورقي قال الدكتور أسفاو إن 
افورقي في لقاء خاص له مع مبعوث أمريكي قال للمبعوث 
ان أبي أحمد يجب ان يتغير النه شاب متهور اوقع 
المنطقة في مشاكل وهو الذي كان يقول في  الماضي انت  
الذي ستقودنا . وقال والحديث للدكتور أسفاو  ان أبي 
كذلك من جانبه  قال للمبعوث االمريكي أننا ال نقدر ان 
نعمل سالم بوجود أسياس أفورقي على سدة الحكم، عليكم 
مساعدتنا في إزاحته " هذا وتؤكد عدد من المصادر إن 
أفورقي في تواصل مباشر مع قيادات األمحرا مما يؤكد 
صحة ما ذهب اليه الدكتور أسفاو. وفي رده على سؤال 
عن المعارضة في الشأن االثيوبي ذكر ان عدونا نحن 
االرتريون هو اسياس ونظامه وبالتالي ينصب كل جهدنا 
في ازاحته واالتيان بالبديل الذي يضمن التعايش السلمي 
لنا نحن االرتريين في وطننا ، اما عالقاتنا مع التقراى هى 
عالقة جوار ويجب ان نتعايش في سالم ومصلحتنا  هنا 
مشتركة في ازاحة اسياس ونظامه ولكن يجب ان يأتي 
التغيير بايدينا الننا اصحاب المصلحة الحقيقين في ذلك 
وان دخول طرف ثالث خارجي في معادلة  التغيير امر غير 
مقبول الن الطرف الثالث الخارجي له اجنداته التي سوف 

 تكون على حساب مصالحنا بالتأكيد.

والجدير بالذكر إن الدكتور أسفاو تخستي قيادي سابق في 
منتدى الحوار (مدرخ) وأحد مناضلي حرب التحرير في 
تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ارتريا، ويعمل االن محاضرا 

 في احدى الجامعات االمريكية بوالية كلفورنيا.
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باتصاالت وتفاهمات مع القوى التي  لم تساهم في االبادة 
الجماعية القليم التقراي . من ناحية اخرى اكد  رئيس جيش 
تحرير اورومو السيد (كوميساد يريبا ) توقيع تحالف بين 
قواته و قوات التقراي بحكم العدو المشترك منبها ان هذا ال 
يعني اننا ننسى اخطاء التقراي في مرحلة حكمهم ونتمنى ان 
يكونوا قد استفادو من اخطاهم مؤكدا انهم ليس على رحمة 
احد النتزاع حقهم واكد كوميسا انه البد من الحرب هذه اللغة 
التي يفهما ابي احمد. اما حكومة أبي أحمد التي كانت قد 
أعلنت في فترة سابقة إيقاف الحرب من طرف واحد ، نجدها 
قد اعلنت  التعبئة العامة واستخدام كل مقدرات اثيوبيا 
باالضافة لحلفائه وخاصة النظام اإلرتري في خطوة تؤكد 
تخليها عن قرارها السابق بوقف اطالق النار . مع فشل كل 
المساعي السلمية وخاصة بعد الجولة التي قام بها المبعوث 
األمريكي جنيفر في المنطقة وكذلك عدم التجاوب مع  مبادرة 
رئيس الوزراء السوداني السيد حمدوك رئيس منظمة االيقاد 
للدورة الحالية وتعثر  مبادرة االتحاد  األفريقي من قبل ، 
يمكن القول ان  الجولة الثالثة من الحرب قد اصبحت قاب 

أن االهتمام بالشأن اإلثيوبي . قوسين  قاب قوسين أو أدنى
ومتابعة انفجار هذا البركان أو بذل المجهود لتخفيف آثاره من 
المجتمع الدولي عامة واالقليم ودول الجوار على مستوى 
الخصوص ليس هو فقط لحماية إثيوبيا فحسب بل ضرورة 
تفرضها مآالت  هذه الحرب في المنطقة بل وشراستها بسبب 
االستدعاء االثني وتشكالته التي تتجاوز الحدود فمثال دخول 
النظام االرتري في هذه الحرب  أدى الى مزيدا من عدم الثقة 
بين التقراي ومرتفعات ارتريا التي ترتبط بصلة الدم والرحم 
والثقافة والجوار كما أدى الصراع في إقليم العفر والصومال 
الى بداية صراع اثني داخل جيبوتي التي تجاوزتها االن بحنكة 
الحكومة والفعاليات الجيبوتية ويمكن ان يزيد من ازمة 
الصومال القائمة وكذلك  كينيا التي ترتبط بحدود واثنيات 
مشتركة وجنوب السودان الذي له  بقبائل مشتركة بين إثيوبيا 
وكينيا .والسودان الذي له حدود طويلة  تشمل والية النيل 
األزرق و تداخله االثني مع إقليم بني شنقول اإلثيوبي والذي 
يعيش حالة مواجهة مع االمهرا وقد برزت أهمية بني شنقول 
بوجود سد  النهضة على أراضيه الذي قامت إثيوبيا باجراء 
عملية الملئ الثانية دون موافقة السودان ومصر وهذا ملف 
آخر ال يسعه التحليل والذي اكيد له أثره في تداعيات الصراع. 
وتستمر تداعيات الحرب على السودان على امتداد حدودها مع 
ارتريا التي يعتبر نظامها طرف في الصراع في اإلثيوبي زد 

 على ذلك النزاع الحدودي في الفشقة مع توقع زيادة لجوء 

بدأت األزمة األثيوبية آثر صراع سياسEي بEيEن مشEروع  
الجبهة الثورية الديمقراطية االثيوبية  ) االهودق( بقيادة 
الجبهة الشعبية لتحرير تقراي والتي حكمت أثيوبيEا مEنEذ 
سقوط نظام منقستو اعتمادا على الحكم الفدرالEي االثEنEي 
وبين مشروع حزب االزدهار بقيادة أبي أحمد الEذي أتEي 
على انقاض تلك الجبهة وسEعEى لEمEركEزيEة الEحEكEم عEبEر 
مشروع ( مدمر) اي نتوحد ، وقد علم  ابEي أحEمEد عEلEى 
توطيد تحالفه مع النظام االرتري الخصم اللدود لEلEجEبEهEة 
الشعبية لتحرير تقراي وشهد مسرح األحداث تجهيز مEن 
قبل الحكومة المركزية األثيEوبEيEة و الEنEظEام فEي ارتEريEا 
وذلك بوجEود قEوات مEن الEجEيEش االثEيEوبEي فEي ارتEريEا 
وإجراء تدريبات مشتركة وقد شاهد المEتEابEع زيEارة آبEي 
احمد لمعسكر تدريب ساوا االرتEري بEاالضEافEة الEى الEى 
انخراط حكومة الرئيس الصومالي محمد عبدهللا فرمEاجEو 
والذي شارك فيما بعد بارسال جEنEوده الEذيEن كEانEوا فEي 
معسكرات التدريب في ارتريا ضد الحEرب الEتEي اعEلEنEهEا 
أبي أحمد وأطلق عليها عملية انفاذ (إنفاذ القانون) ، إال 
أنها تحولت الى حرب ابادة وانتقام عEرقEي  شEمEلEت كEل 
إقليم التقراي وخلفت خسائر في األرواح والEمEمEتEلEكEات، 
وحملت حكومة التقراي  المسؤوليEة لEلEقEوات االثEيEوبEيEة 
وحليفها افورقي و مليشيات االمهرا .            اخEلEت 
حكومة التقراي المدن  في  الجولة االولى من الEحEرب ، 
وبما أن الحرب سجEال أعEادت  قEوات الEتEقEراي تEنEظEيEم 
صفوفها وتمكنت من أخذ زمام الEمEبEادرة حسEب شEواهEد 
مجريات المعارك االن واستعادت معظم المدن  بما فEيEهEا 
العاصمة مقلي، حيث أصبح هذا محفزا كEبEيEرا لEحEكEومEة 
التقراي وقد سعت كثير من القEوى االقEلEيEمEيEة والEدولEيEة 
إليقاف الحرب وتحكيم العقل واللجوء إلى مائEدة الEحEوار 
اال ان المعركEة لEم تEتEوقEف عEلEى األرض  فEي الEجEولEة 
الثانية للحرب حيث واصل التقراي تقدمهEم، وقEد دخEلEت 
المعركة مرحلة جديدة وهي اتساع رقعتها لتشEمEل إقEلEيEم 
االمهرا والعفر وقد وصف الناطق باسم حكومة الEتEقEراي 
السيد (قيتا جو ردئ) في لقائه مع االذاعEة الEبEريEطEانEيEة 

أغسطس أن  تقدمهم في مEحEاور الEمEعEركEة فEي  ١١يوم 
إقليمي  االمهرا والعفر ما هو اال اضEعEاف قEدرات قEوات 
أبي أحمد ولم نEتEعEرض عEلEى مEمEتEلEكEات وأرواح شEعEب 
إقليمي  االمهرا و العفر شريطة أن يجلسوا في منEازلEهEم 
و ال يEEقEدمEEون اي تEEعEEاون لEEقEEوات ابEEي احEمEEد كEمEEا اكEEد 
(قيتاجو) لوكالة اسEوشEيEتEدبEرس ان الEتEقEراي يEقEومEون 
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مضطرد من إثيوبيا والتي بدأت تؤثر على الواليات 
الشرقية لقلة االهتمام الدولي بالالجئين مع وجود أعداد 
كبيرة من الالجئين االثيوبيين واالرتريين مما يؤدي 
احتمالية انتقال الصراع إلى السودان .فضال ان انهيار 
دولة عدد سكانها يفوق المائة وعشرة مليون سوف يغير 
خرائط دول على األرض بل وغياب دول لحين من الوقت 
التي سوف يسبقه حروب وقتل في الهوية التي يحس كل 
متابع للمنطقة أن شعوب المنطقة جاهزة الى االنزالق 

 . وراء خطاب دون الدولة مما ينذر بخطر محدق

أمام هذا المستقبل الذي سوف ال تنجو منه دولة أو شعب 
على المجتمع الدولي وشعوب المنطقة رفع جاهزيتها 
إلبطال مشروع تفتيت الدولة االثيوبية الذي يعتبره بعض 
شذاذ اآلفاق مكسب للمنطقة ويكون مهمة الجميع السعي 
إلبطال مشروع التفتيت وبذل اقصى المجهودات اليجاد 
حلول لهذه المعضلة الصعبة والتي ال يمكن أن تكون بكل 
سهولة ولكن ضرورية على قول الخبير األمريكي ايام 
محادثات السالم في نيفاشا بين الجنوب والشمال التي 
وصفها بعملية جراحية مؤثرة غير مضمونة النجاح  
المدخل الطبيعي يأتي بإعالء قيمة الحوار والجلوس مع 
التعمق في المشكالت وإيجاد حلول ناجعة لها ليس على 
حساب طرف بل لمصلحة كل األطراف لتجنيب المنطقة 
مستقبل الدول الفاشلة و الصراعات االثنية حيث ال يكون 
المنطلق هو مشاركة اإلثيوبيين فقط ولكن بحكم  تأثيرها 
الذي  يشمل دول المنطقة في امنها واستقرارها لذلك 
الوضع بحاجة لشراكة حقيقية بين دول المنطقة والمجتمع 
الدولي وقواه المحبة للسالم واالستقرار الن انفجار 
الوضع في هذه المنطقة الحيوية سوف يهدد دول حوض 
النيل والبحر األحمر هذا الممر الحيوي المهم اقليميا 
ودوليا.ويكون المنطلق الغوص في اعماق المشكلة التي 
تمثلت في غياب الحكم الراشد والتحول الديمقراطي و 
اشراك الشعوب عبر دبلوماسية شعبية الن المتضرر اكثر 
هذه الشعوب التي ترزح تحت انظمة قهرية يرتكز تفكيرها 

فقط دون مراعات مصالح شعوبها   على بقائها في السلطة
 واوطانها في االعتبار .

 

وعلى الصعيد االرتري فان نتائEج الEحEرب الEجEاريEة االن بEيEن 
الفرقاء االثيوبين وتدخل أسياس وناظمه يEهEا ، سEوف تEكEون 
نتائجها كارثية على مجمل مناحي الحياة في البالد، الى جEانEب 
فقدان الوطن الى ما يفوق حرب بادمEي مEن الشEبEاب ، هEنEاك 
البنية التحتية التي تم تدميرها وتوقف عجلة التنمEيEة الEتEي لEم 
يكن لها اثرا يذكر على حياة المواطن لفشل الدكتاتور في ادارة 
دفتها حسب ما ذكر هو في لقاءاته المتكررة ، ولكن حتى تEلEك 
التحركات الEتEى كEانEت تEفEشEل لEم تEعEد مEوجEودة لEعEدم وجEود 
االمكانات المادية والبشرية التي اهدرت في هذه الEحEرب الEتEي 

 ال تعني الشعب االرتري بشيئ. 

ازدياد نغمة المجتمع الدولي عEلEى الEنEظEام واالتEهEامEات الEتEى 
تطاله بارتكاب جرائم ضد االنسانية في اقليم التقراى ومطEالEبEة 
المنظمات الحقوقية بمعاقبة مرتكبيها وعلى رأسهم الEدكEتEاتEور 
ومعاونيه بالطبع سوف لن تقف الى هEذا الEحEد بEل نEتEوقEع ان 
تتعداها الى الوطن ومقدرات وربما  تحEدث تEحEديEا جEديEدا فEي 
سيادته، وهو أمر متوقع الحدوث في ظل الEتEأجEيEج الEمEسEتEمEر 
للحرب. لم يكن أما كل الEقEوى الEوطEنEيEة صEاحEبEة الEمEصEلEحEة 
الحقيقية في االستقرار والسالم اال توحيد صفوفEهEا ومEجEابEهEة 
المخاطر المحدق بالوطن االرتري ، وانتزاعه من االفEعEة الEتEي 
تنهشه  والمتمثل فEي عصEابEة الEدكEتEاتEور الEبEغEيEض أسEيEاس 
افورقي وعصابته. ليس أمامنا الى التوحد في خارطة الEطEريEق 
التي ارتضيناها النقاذ الوطن والEتEي عEكEسEت رؤيEة مEتEقEدمEة 
لمقارعة الدكتاتور بكل الEوسEائEل الEمEتEاحEة ، وهEى الEمEرحEلEة 
االولى من الخارطة والتي تعقبها مرحلة مابعد سقوط العصEابEة 
والتي خطEيEنEاه فEي جEداول زمEنEيEة واضEحEة الEمEعEالEم والEتEي 
اسميناها المرحلة االنتقالية التي يسبقهEا مEؤتEمEر الEمEصEالEحEة 
الوطنية الجامع والذي اليستثني أحدا، لضمان االنتقال السلEس 
الى المدنية الديمقراطية التي يختار فيها الشعEب االرتEري مEن 
يحكمEه بEارادتEه وبEدوان اى تEأثEيEرات خEارجEيEة ، وان بEنEاء 
مؤسسات الحكم االنتقالي الذي يتوافق عليها مؤتمر المصالحة 
الEEوطEEنEEيEEة االرتEEريEEة يEEمEEثEEل حEEجEEر الEEزاويEEة فEEي ضEEمEEان قEEيEEام 
المؤسسات الديمقراطية والتعددية السياسEيEة فEي بEلEد مEزقEتEه 
الحروب العبثية لكتاتور متعطش للدمEاء. نEعEتEقEد جEازمEيEن ان 
مرحلة انتصار االرادة الشعبية ليست باالمر المستحيل وليسEت 
بالعيدة ، فعزيمة االنسان االرتري وقدرته على ابتEداع وسEائEل 
نضالية تثقتضيها المرحلة موجودة وأهEمEهEا الEقEبEول  بEاالخEر 
المتعدد والمختلف في ارائه وتEوجEهEاتEه وبEه يEتEحEقEق السEالم 
العادل واالستقرار الدائم ، من خEالل عEدالEة  انEتEقEالEيEة تEعEيEد 

 الحقوق الى اصحابها وتؤسس لدولة المواطنة.
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