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 فرع اتحاد الفالحين بمنطقة الشهداء يعقد مؤتمره الفرعي

بإشراف نائب رئيس الجبهة وعضو إدارة دائرة الشؤون التنظيمية و ممثل الجبهة بمنطقة سبتمبر، عقد فرع اتحاد الفالحين 

م. في افتتاحية هذا الكرنفال خاطب المناضل ناائاب رئاياس ٥٢٥٥فبراير  ٥٢اإلرتريين مؤتمره الفرعي يوم الجمعة الموافق 

جبهة التحرير اإلرترية المؤتمر متناوالً أوضاع التنظيم واالئتالف الوطني الديمقراطي والمجلس الوطني للتغيير الديماقاراطاي 

وعموم معسكر المقاومة كما تناول األوضاع داخل إرتريا وما يمر به المواطن اإلرتري من اتساع سياسة الاتاجاناياد الاجاائارة 

التي أدت إلى وضع كارثي في الصحة والتعليم مما أدى لتزايد موجات الهروب رغم تعامل النظام بالقتل والتغييب لالاهااربايان 

من التجنيد اإلجباري، وأكد تزايد المخاوف خاصةً مع استمرار التعبئة والتعبئة المضادة بين النظام وإقالايام الاتاقاراي وعابار 

نائب الرئيس عن موقف الجبهة المبدئي من رفض تدخل النظام اإلرتري في الشأن اإلثاياوباي الاداخالاي كاماا أكاد عالاى عادم 

المساس بالسيادة الوطنية وأمن على أن التغيير مسؤولية الشعب اإلرتري التّواق لدولة العدالة والحرية واالستقاالل. وعار  

نائب رئيس جبهة التحرير اإلرترية على أهمية مضاعفة العطاء والدفع إلى األمام لعمل الجبهة الذي بدوره يضاعف من روح 

التحدي و من توسيع رقعة شعبنا في المشاركة باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية في السالم واالستقرار. كاماا أشااد عضاو 

دائرة الشؤون التنظيمية على دور الفالح اإلرتري المتعاظم في نضال جبهة التحرير ووصف الجبهة بثورة الفاالحايان ماذكاراً 

بمواقف الرعيل األول من الفالحين اإلرتريين في تحمل عبئ النضال، وأكد على ضرورة التمسك بجذوة اآلباء في الاتاضاحاياة 

والفداء. وتناول ممثل الجبهة بمنطقة سبتمبر دور المنظمات الجماهيرية لدعم مسيرة الجبهة وأشاد بحضور الفارع الاماماياز 

في العمل النضالي مؤكداً على معاناة هذا الفالح نسبةً لضيق اليد ورغم ذلك تمسكه بالخط الوطني لجبهة التحريار اإلرتارياة. 

ناقش المؤتمر التقارير األدبية والمالية المقدمة من اللجنة السابقة وأجازها، وأقّر القرارات والتوصيات لاتانافاياذهاا مان قابال 

 .اللجنة الجديدة والتي تم انتخابها باالقتراع الحر، متمنين لها النجاح في مسؤوليتها في هذه المرحلة الدقيقة من قضيتنا

وفد من قيادة جبهة التحرير 
 اإلرترية يقوم بجولة تعبوية

في جولة شملت كل من فرع شهداء بارنتو، وشهداء تكاال فاي 

الفترة بين العاشر إلى التاسع عشر من فبراير، عقد المانااضال 

رئيس دائرة الشؤون الداخلية والمناضال ناائاب رئاياس دائارة 

اإلعالم اجتماعات تنويرية بنتاائاا االجاتامااع الادوري الاثااناي 

للمجلس التشريعي الذي أنهى اجتماعااتاه فاي األساباوع األول 

من فبراير الجاري، كما تناول اللقاء نتائا اجتمااعاات الاقاياادة 

المركزية للمجلس الوطني اإلرتري وأنشطة االئتالف الاوطاناي 

الديمقراطي اإلرتاري والادور الاماناوط باالاجامااهايار اإلرتارياة 

إلحداث التغيير. وفي معرض حديثهما عن األوضاع المأساوية 

التي يعيشها شعبنا في الاداخال أكاد األا ناائاب رئاياس دائارة 

اإلعالم على الموقف التنظيمي وقوى الاتاغايايار مان ماغاامارات 

الطاغية الذي أقحم بالدنا فاي الاحاروب الاداخالاياة اإلثاياوباياة، 

ً أعضااء  مؤكداً على عدم المساس بالسيادة الوطاناياة، ماطاالاباا

التنظيم بمضاعفة الجهود من أجل التعاجايال باإحاداث الاتاغايايار 

الديمقراطي وتخليص شعبنا من أسيااس وعصااباتاه. وأشاادت 

جماهير الجبهة بالتنوير والحضور اإلعالمي لالاتاناظايام وأورد 

الحضور في لقاءاتهم بعض األسئلة واالستفسارات والتي لقات 

ردوداً موضوعية من الوفد كما عبّرت الاجامااهايار باتاوصاياات 

ومقترحات عن ضرورة تضافر العمل بايان الاقااعادة والاقاياادة 

 .وخاصة في هذه المرحلة المفصلية من عمر وطننا وشعبنا

 

 



2  

adal61.net     ة تجدونها أيضا عىل الموقع الرسمي لجبهة التحرير اإلرترية  هذه النشر

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  _  عدد    6236/30600_  06وكالة األنباء اإلرترية نشر

 موجات الهروب من بطش الطاغية
 

 ١٦متابعات آدال -مراسل وكالة األنباء اإلرترية 

استمرار سياسة الطاغية في إرتريا من تجنيد كل الشعب اإلرتري 

واستخدام أفراد الخدمة العسكرية المفتوحة كعّمال سخرة في مشاريعه 

العبثية أو إدخالهم في حروب عبثية ال نهاية لها وال غاية إال إشباعاً 

لنزوته. تتواصل موجة إفراغ إرتريا من شعبها حيث وصل منطقة ود 

شريفي عدد مئة وخمسين الجئ إرتري جلهم من الجيش وقد تم 

استقبالهم وتحويلهم إلى معسكر الشجراب لالجئين اإلرتريين وذلك يوم 

. والجدير بالذكر أن في المراحل األخيرة أصبحت ٥٢٥٥فبراير ٥٢

معّدالت الهروب من الجيش اإلرتري أكثر بسبب استمرار الحرب 

المستمرة بين التقراي وإرتريا وخاصة في اآلونة األخيرة في المثلث الجيبوتي اإلرتري اإلثيوبي والتي أكدت مصادر مقربة 

من األحداث تعرض الشعب العفري إلى خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات حيث يعانون من نقص في الغذاء والدواء مع 

 .طبيعة المنطقة ووعورتها مع تعتيم إعالمي لما يتعرض له الشعب العفري من إبادة واستقطاب حاد بين أطراف الصراع

  سفارة أسمرا بالخرطوم والسخط الشعبي
 ١٦متابعات آدال  –مراسل وكالة األنباء 

أفادت مصادر آدال أن السفارة اإلرترية في الخرطوم زادت من معاناة الجمهور اإلرتري 

في المعامالت وخاصة بعد انتقالها لموقعها الجديد الذي يعتبر أكثر ضيقاً من المقر القديم 

مما يؤدي النتظار صاحب المعاملة خار  المبنى، ومن أسباب التذمر في وسط اإلرتريين 

أن عدد كبير من اإلرتريين يعملون في السودان بإقامات. وقد قامت السلطات السودانية 

بحصر الوجود األجنبي نسبةً لظروف السودان األمنية واالقتصادية وتدخلت بعض 

السفارات لتسوية أوضاع مقيميها مع جهات االختصاص السودانية حيث تقوم السلطات 

جنيه سوداني، وتوجد أعداد كبيرة من اإلرتريين في السجون ٥٢٢٢السودانية بتغريم مخالفة عدم تجديد اإلقامة بمبلغ 

السودانية لعجزهم عن تسديد المبلغ، ولم تحّرك السفارة ساكناً تجاه هذه المعاناة، وال حتى التعرف على األفراد والتواصل 

مع ذويهم لتسهيل مهمة الدفع بضمان من السفارة، علماً بأن السلطات السودانية لو حصل معها تواصل لتسوية القضية 

لكان ذلك نسبةً لمعرفة السلطات السودانية ألوضاع اإلرتريين وخاصة الذين يعملون في المهن الهامشية التي ال تفي أحيانا 

بسد الرمق. كما أن تزايد الوجود اإلرتري بكثافة، ناتا عن الهروب االضطراري لإلرتريين بسبب الخدمة الوطنية إلى ما ال 

نهاية والز  بأفراد الخدمة في الحرب العبثية. وأفادت المصادر أن المواطنين اإلرتريين الذين لديهم إجراءات في األوراق 

الثبوتية يتم التعامل معهم من قبل طاقم السفارة بأساليب ابتزاز وإهانة، وأفادت المصادر أن السفير اإلرتري، أحمد عيسى، 

بحكم طول وجوده المتواتر في السودان يدير قضاياه الخاصة إذ أكدت المصادر أنه يعمل عبر شراكات لتنقيب الذهب في 

شمال السودان ويملك في هذه الشراكة ثالثة أجهزة تنقيب حديثة حصل عليها من تجارة التهريب. وأفادت المصادر أن 

السفير أحمد عيسى سحب أبنائه إلى السودان ويدرسون في المدارس الخاصة السودانية، والملفت أن النظام في أسمرا ال 

يسمح للسفراء بوجود أسرهم معهم حتى يضمن عدم هروب السفراء. و الجدير بالذكر أن السفير اإلرتري في السودان 

أحمد عيسى يعتبر من المقربين من رأس النظام و من الطراز الثقيل من أجهزة النظام اإلرتري األمنية حيث أوضحنا سابقًا، 

و يتركز دوره في السودان على القيام بمهام أمنية تتعلق بالملف السوداني و المعارضة اإلرترية وربما اإلشراف على 

 .أعمال تخص راس النظام، مما يجعل مهمته أمنية أكثر من دبلوماسية وخدمة المواطن اإلرتري
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 المنفذ على البحر األحمر حلم إثيوبيا المتجدد   
 

 التعليق السياسي        

    
استمراراً لحلمهم القديم الجديد تحّدث في منصة برلمان بالده الدكتور أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الفدرالية بأن إثيوبيا 

ً بعد تلميحاته المتكررة في  سوف لن تتخلى عن البحر األحمر طال الزمن أم قصر، وهي التصريحات األكثر وضوحا

السابق، في حين يبرر الطاغية أسياس حليف أبي أحمد دخول الحرب معه لمحاربة الجبهة الشعبية لتحرير تقراي 

 )الويّانى( للرأي العام اإلرتري، بالدفاع عن السيادة الوطنية من أطماع التّقارو.

تحّدث أبي أحمد في السابق في إحدى المناسبات عن إثيوبيّة البحر األحمر، وكان الغطاء التحدث عن التاريخ ما قبل العام 

م )عام طرد المستعمر اإلثيوبي خائباً مدحوراً(، وإن العديد ِمن َمن يوصفون بالنُّخب في إثيوبيا يتحدثون من وقت ١٩٩١

آلخر عن استقالل إرتريا محملين تنظيم التقراى مسؤولية ما أسموه انفصال إرتريا، ولم يقتصر األمر على نخب األمهرا 

الشوفينية بل إن بعض قيادات التقراى تصف اإلرتريين بالتّقارو وأن البحر األحمر بحر التّقارو وحسب، وقد تابع 

 اإلرتريون تلك التصريحات التي تعكس تالقي رؤية هؤالء وأولئك. 

إرتريا التي يطمح أبي أحمد ونخب الشوفنين األمهرا والبعض من فاقدي االنتماء إلى الهوية اإلرترية الجامعة، لم يتعظوا 

ً قدم خاللها قوافل من الشهداء األبرار  من التاريخ القريب والنضال التحرري الذي خاضه الشعب اإلرتري لثالثين عاما

م، وإعالن إرتريا دولة ذات سيادة عبر استفتاء ١٩٩١حتى تكلل بهزيمة جيش االحتالل في الرابع والعشرين من مايو 

ئةً مكانها بين األمم.  حر أشرف عليه المجتمع الدولي، فأصبحت إرتريا دولة ذات سيادة متبّوِ

لم ترّد العصابة في أسمرا على ما قاله حليفها على الرغم من أن حديثه يعتبر تعدي واضح على السيادة الوطنية 

اإلرترية، ونحن هنا نوّجه سؤالنا إلى الذين يدافعون عن دخول أسياس الحرب إلى جانب الحكومة المركزية، ما هو 

الفرق بين طموح التقراي كما يقول أسياس وطموح أبي أحمد؟ ما هو الفرق بين الدفاع عن السيادة من طموحات 

)التقراى( وز  الشباب في أتون حرب مازالت مستعرة، والسكوت على تصريحات أعلى سلطة في الحكومة المركزية 

 اإلثيوبية والتي يفترض أنها حليف استراتيجي في هزيمة مشروع جبهة التقراى وفلسفة حكمها )الفدرالية اإلثنية(؟  

ماذا يعني تماهي البعض من اإلرتريين مع هذه المشاريع التي تستهدف الكيان اإلرتري؟ ألم يكن ذلك متوافقا مع 

المشاريع القديمة التي أفشلها شعبنا اإلرتري في مرحلة تقرير المصير متمسكا بالمشروع الوطني على أنقاضه ليفجر 

 أكبر ثورة تحررية في المنطقة؟  

ختاماً، على القوى الوطنية صاحبة المشروع الوطني الرد العملي لمواجهة االنضمامييّن الجدد وإفشال مخططات 

 المتربّصين بالوطن اإلرتري.

 

 


