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أفاد مراسل صوت أمريكا في  ييييرومي  ميويميد ييوسي  ييو  
االثيين في  اريراميش  مير مين ميارر اريقيارإل ايمي يا   فياد  
مقمو ة ت دي  ارمعويات ارتامعة ريممي  اريميتيويد  ومييي يميات 
ارعون ا يساي  ارعاميةية في  ميقيال تي يديي  اريميسيا يدات  ري  
ارمتضررين من ارورب، أن ارالقئين ا رتريين ف   ثيومييا تي  
 قماره  رةي ل  ر  مكان آخر تقيما   ر  اريجيقيميات اريميتيكيرر  
وارمقا ة مسيميب  يد  وقيود ميميرات  رسيال اريميسيا يدات 

 ..ا يسايية  ر  ارمعسكرات

كما اارمت مقمو ات ت دي  ارعون ا يساي  اروكومة ا ثيومية 
موماية ارالقئين وارسماح متي يديي  اريميعيوييات  ري  اريميييااي  

 ..ارمتضرر 

وأضا  ت رير ارمي مة، أن مع   اريالقيئييين ا رتيريييين مين 
معسكرات ارالقئين ف   قةي  ت راإل ارذإل يمجُد ورما  ر  يسيةي  

ميجا ارالقئين ا رتريين، ويتيقة  رجذا اتقه ميعيا اريالقيئييين 
ا رتريين قيوما   ر  ميا ة ارعفير وميييااي  ااميجيراي واريتي  

 .سر ان ما ممةتجا ارورب اردائر  هياك

وقارت ارمي مة أن  دد مي يدر مين ا رتيريييين ييإيادرون  ري  
ودود كيييا ث   ر  أوغيييدايي وسيب ميا قياريه ميو ي  اريعيون 

 ."ا يساي  "تخة 

وأضا  أن ارالقئين يت  ار ما  ةيج  من ارميراية اريكييييييية 
 ..ومعضج  يتمكن من ارجرب  ر  أوغيدا

وارقدير مارذكر أن ارالقئين ا رتيريييين ييتيعيرضيون اوضيا  
مميا فيييجي  -سيئة رةإاية، ويث  ةوا هدفا  ركل أارا  ارصرا  

ف  معسكرات ارالقئين ف   ثييوميييا  ضيافية  -اري ا  ف   رتريا
 ر  ما يتعرا ره  قةي  ارعفر من مواقجات و  ماد  دون أديي  

 .اهتما  من ارمقتمش اردور 

 :16مصادر آدال
فيي  مييرس ارسييودان أيييه مييتييارييي   16أفيياد مييراسييل آدال

 /62دخل  ر  ارسودان مين ويدودا ارميرقييية  62/2/1/11
القئا   رتريا   ن اري  ياوية ودمريف  ميرقي  ميديييية كسيال 
هارمين من قمش اري ا  و قرامه، ومن مييين هيذا اريميقيميو ية 
خمسة فتيات، ومن ارمتوقش ف  اايا  اريمي يميةية وصيول أ يداد 
أخرى من ارجارمين من اتقاا مديية ومداييت وقيريية اري يرقي  

 .ف  قيوب مرس ارسودان

 

 تزايد معاناة الالجئين اإلرتريين في إثيوبيا 

 وصول موجة هاربين من بطش النظام اإلرتري إلى السودان
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 16مصادر آدال
في  ميعيسيكير ارمي يراب ميوصيول دفيعيتيان  16أفاد مراسل آدال

متتاريتان من أمياء اريواين اريجيارمييين  ري  ميعيسيكير ارمي يراب 
ودفعاٌت أخرى متوقعة،  ال أيج  تميزوا هذا ارمر  مأيج  قميييعيا  
من فئة ارمماب، ويث كايت أور  اردفعتيين وصيوال   ري  ميخييي  
ارم راب ف  ارسادر  مر من مارر ارقارإل ه  دفعة مكوية 

ماما  مييج  سمعة فتياتي وثاي  اردفعيتييين قيدميت في   661من 
 .ماما   79ارسامش  مر من مارر ارقارإل ومؤرفة من 

أما  ن اردفعات ارمتوقعة فج  أورئك ارمماب ارذين سي وا  يييو   
 ر  معسكر ساوا وأيجوا ف  ارثارث  مر من مارر ستة أمجر 

، ويييث 21من فتر  ارعذاب ارمؤقت توت مسّمي  اريدفيعية رقي  
 يج  سيميوون فتر  راوة قصير  وه  ارمتوقش هرومجي  فيييجيا 
قمل توزيعج   ر  مييااي  أدائيجي  ريميرييامي  ارسيخير  واريعيذاب 

 .اردائمين
 ةما  أيه كان ضمن هذا اردفعة مقمو ة من ارميمياب ا رتيرإل 

 .ارذين قدموا من خارج  رتريا اداء ما يسم  مخدمة ارعة 
وارإريب ف  اامر أن من يأت  من ارممياب مين خيارج اريواين 
وييج  فتر  ارتدريب يعود من ويث أت  دون أن ييتي  تيوزييعيه 
كأقرايه داخل ارواني وهذا ما ييميعيث ريةيسيخيريية فيييميا يسيمي  

 .""خدمة ارعة 

 فرع سبتمبر يحتف ل بالذكرى الثامنة والخمسين ليوم جيش التحرير اإلرتري

رمعركة ت ورما ارتاريخية يو  قيش ارتورير ا رترإل ارمال واُستُِجّل االوتفال مارترو   ة  مجداء ثيور  اريفياتي   ٨٥أويا فر  سمتممر ارذكرى 
  وأَّكد ارموتفةون  ة  مواصةة اركفاح  ة  اري  ارمجداء وت  يتو   اريصر رمعميا  ة  سةاة االستمداد، وتياول رئير ١٦٩١من سمتممر 

قمجة ارتورير ا رترية قضايا ارراهن ارواي  وا قةيم  ومّدد  ة  ضرور  مواصةة ارم اومة وت  يكون ميعيميييا ميواايييا  ويرا   يةي  تيراميه 
ارواي ، كما تياول يائب مكتب ارمؤون ارتي يمية ضرور  تي ي  وت وية اررافعة ارقماهيرية ريضاريا موص  ارميعيب صياويب اريميصيةيوية في  

ر في  ميأن وايييه   ارتإيير وترسي  قي  ارعدل واروريات ارعامة وو وس ا يسان ف  مالديا وأن يياضل وت  يكون ارمعب هو ارمرقيش واريُمي َيِرّ
 . واختيار من يوك  وكي  تُوَك  ارمالد

 

 موجة جديدة من الشباب اإلرتري الهارب تجّدد حمالت التجنيد اإلجباري في غرب إرتريا

ار وى ااميية وقييش  2/1/11//12ميّت صميوة اريو  
ي ا  ارج د  ومةة كمير  من ارتقييد ا قمارإل ف  كل مين 
مديية تَسي  ف  غرب اروان وار رى ارودودية اريميقياور  

ي ومميةيت هيذا اريويميةية كياميل 62رجا: قرية ستمو وقرية
ارمريا ارودودإل ارإرم  وصوال   ر  قرية أديميرا اريواقيعية 
مرس مديية كسال ارسودايية، واارت هذا ارويميةية اريايرس 
ارمريّة ارمؤدية  ر  ارسودان، وت  ارر ا  ف  اريميرارإل ري  
يسةموا من هذا اريويميةية ويييث سييي يوا تياركييين خيةيفيجي  
مواميج  مارد   ف  ارمرارإلي هذا وتتزامن ومةة اريتيقيييييد 
ا قمارإل هذا مش ارورب ا ثيومية وارت  رةي ا  دوٌر فا يل 
فيجا، ويتوقّش موقات يزوح  ر  كل من  ثيومييا وارسيودان 

 .هرما  من موقة ارتقييد هذا



3  

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

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية _  عدد   36/66//23/_ 26وكالة األنباء اإلرترية نشر

 
قا   مالء اري ا  وارمتعاويون معه ف  مديية ُغيدر ف   قةي  أمجرا ماقتيياد ميقيميو يات مين ارميمياب ا رتيرإل مين ميعيسيكير 
ارالقئين ا رتريين ف  ُغيدر، هذا ور  ت   ارجيئات اردورية متومل مسؤوريتجا ف  ارتصدإل رجذا ارتعدإل  يةي  اريالقيئييين  يةيميا  

 مأيجا ه  ارت  ميدت هذا ارمعسكري

 

أقسى حملة تجنيد إجباري في منطقة الساحل  

 متعاونون مع النظام يقتادون مجموعات من الشباب من ُغندر لبراثن النظام

 16مصادر آدال
 

ميّت أقجز  اري ا  اردكتاتورإل اروياكي  في   رتيرييا أوسيش 
 1/11مارر  11وأقس  ومالت ارتقييد ار سرإل متاري  

ف  ميا ة ارساول وتيويدييدا  في  ميييااي  أدوميويا وأقير  
ويتيقة رجذا ارومةة هرمت أ داد كميير  مين ارميمياب  ري  

 استشهاد مواطن على يد قوات النظام

 16مصادر آدال
 

قُتل ارمواان مومد همد  دريير  يةي   1/11مارر  12متاري  
يد قوات اري ا  وأقجزته ااميية وهو ير   ماميته ف  خور معر 
ف  ميا ة مي  غاال وهو من سكان قرية  اد تيخيالإلي تيإيميد   

 .رووه ماررومة وت مّةه مش ارمجداء

استمرار مشاركة الجيشاإلرتري في الحرب اإلثيوبية التي تطال  

مارر تما  ارسا ة اررامعة  ر  مديية ارُوَمرا ا ثيوميةي  11معمور قوات من قيش ي ا  ارج د  يو  أمر ارمواف   16أفادت مصادر آدال
وأفادت مصادريا مأن ار وات ا رترية مّكةت قافةة مؤرفة من سمش ياقالت  سكرية من يو  أورال، ويث  مرت هذا ار افةة قسر مديية أ  
وقر ا رترية مجد  د   ار ّوات ا ثيومية ف  ارُوَمراي وأفادت اايماء اروارد   رييا من مصادريا أيه ف  اريويادإل واريعيميريين مين ميارر 
ارقارإل ميّت قوات ارت راإل غار   ة  مرصد رةقيش ا رترإل تامش رمديية أ  وقر ف  ميا ة مَرريي   ة  ضفا  ييجير سيييتيييت، ويييث 

 .استمرت هذا ارمعركة وت  ارفتر  ارمسائية ث  ايسومت قوات ت راإل معد م تل ستة أفراد من ارقيش ا رترإل
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ياضل ارمعب ا رترإل رةوصول  ة  است الرهي مدأ ماركفاح ارسةم  ث    اليه اركفاح ارمسة  م ييياد  رائيد  يضياريه اريواييي  قيميجية اريتيويريير 
  م ياد  ار ائد ارمجيد وامد  درير  وات ي وو   ارمعب ا رترإل ارمكسب ارتيارييخي  اريميسيتيوي  6716ا رترية ف  ارفات  من سمتممر  ا  

  ث  دمإه معيميييا مياسيتيفيتياء 6776مايو  11 مر يضاالت وقجود كايت يتيقته   الن اردورة ا رترية أوال مخروج آخر قيدإل  ثيوم  متاري  
ا أسيدل مجذقال فيه كةمته ارتاريخية  مر صيادي  االستفتاء يع  رةورية وال رةتمعية، ممجاد  ارمقتمش اردور  واردورة ارمستعمر  سام ا   ثيوميا و

  ي6772معميا ارستار  ة  و مة من ار جر ارسياس  ومعايا  ارةقوء وارتمرد ويال اال ترا  مدورته ارفتية ف  اام  ارمتود  ف  مايو 
ت وقيفيارورية ارت  دفش ثميجا معميا كان ورإٌل مه أن يتمتش مثمارها، وذرك مدءا  من  ود  ارالقئين ث  ارموث مش ارمقتمش اردور  واردول ارت  

ما مش است الره ارمماركة ف  ارتعمير وارمياء، مل وت  اردورة ارمستعمر  كان يستوقب أن تاارب قايوييا  متعويضات تساه  مجا ف  ارتعويا  
تسممت مه من خسائر ممرية وماديةي وكان من ارضرور  د و  قميش ا رتريين من قوى سياسية ومقتمعيية  ري  ويوار يضيش ميالمي  واين 

 م در ارتضويات وارتاةشي وان يةو  مركب ارتاور رك  يمدأ من ويث ايتجت ارمعوب ارمومة رةسال  واالست رار واروك  اررامد ي
وركن ار در كان يخمئ رجذا اردورة اروريد  ومعمجا فصوال  من ارعذامات دمرت تيةيك ااميال وااويال  وذريك مسيايو  صياميةا سيعيت  قيجياا 
االست الل وارسياد  اروايية، ويث مدأت ارعصامة مار ضاء  ة  معاي  االست الل ميذ أول وهةة من مييالد اريدورية ا رتيريية، ويييث كياييت أول 
ار رارات ه  االيفراد ممكتسمات االست الل و د  اال ترا  مدور كل من ساه  ف  تو ي  ارورية واالست الل، ومصادر  ارو  ارسياس  رة وى 
ارسياسية ااخرى وورمايجا من ارمماركة ف  وضش مالم  مست مل ارمالد، كما وضعت ارعراقيل أما   ود  ارالقئين ومن  ادو ميج  ر  يسم  

 ييي ية ارمرج  مارعود  ار  مياا ج  ااصةية،  كما مدأ اري ا  ارتيكر ردور اردول ارت  سايدت معميا ف  ارورية واالست الل وخاصة اردول ارعرمية 
 وافتعال اروروب مش دول ارقوار ارت  يقمعيا معجا مصير ممترك، مداية  مافتعال اازمة وارورب مش اريمن ارم ي  موقة مةكية  رترييا ريقيزر
 ييجياوييش، تةك اازمة ارت  كان يمكن تقاوزها مارمرافعات ار ايويية كأإل يزا  وول ارودود ارسياسية ف  ارعار  تمجدا ارمياا  ارُمختَةي   يةي

 مين دورتين متقاورتين، وهذا ما ُامِّ  الو ا  وركن معد زه  أرواح أمياء ارمعمين ارم ي يني ث  ارخيال  ميش ارسيودان ارمي ييي  اريذإل تيفياقيئ
ارقميش م اش  القة اري ا  معه وك   اي  معميا من قراء ذرك من  ت ايش ااواصر وخسار  ارمصار  ارتي  كياييت تيوفير اسيتيميرار اريتيواد و 
 االيسقا  وارمصار  ارممتركة ارت  كايت مستمر   ة  مر ارتاري ، وكذرك قيموت  ارم ي ة وارت  كايت آخر معاقل االستعمار ارإيرمي ، واريتي 

وافزا  أساسيا  رةيضال ا رترإل رةورية و االيعتاس وذرك رما تمثةه من أهيمييية قيإيرافييية وتيداخيل  1/6799//19كان است الرجا من فريسا ف 
، وةيفياء اامير وخصيو  ///1-6771اقتما   أوقد مياة ا  يضاريا  آخر رةعمل ارثورإل ا رترإلي وكايت ارورب مش وكومة  ثيوميا ارسام ة 

صيعيييد ار اريو ، تةك ارعالقة ارممموهة ارت  ال يعة  تفاصيةجا  ال ارمتعم ون ف  معرفة ارعالقة مين ارقمجتين ارمعميتين ف  ت راإل و رترياي  ة 
ارداخة  قيا  اري ا  مإقجاا ممرو  اردورة ا رترية  مداية معد  قمول خاوات ا صالح ارقزئ  وت  من مركائه ف  ارتقرمة،  ويذكر ويركية 

   قمل أيا  معدود  من   الن االست الل وارت   رفت ب)وركة ارماار(، ث  مقزر  ماإل ومار رقروي  ويرب اريتيويريير 6772ارقيش  ف   ا 
ارت  ضمت وزراء مارزين وكادر من كل ارمرافي  و اريميسيتيوييات مين اريقيميجية ارميعيمييية  في   G62ث  ما  ر  ب   62وكذرك ممادر  ارـ 

يياير وارت  امترك فيجا كادر أصيل من رو  ارقمجة ارمعمية وكثير من أصوات ا صالح و اريتي يويي  قيميل وميعيد  16ارمعت الت وكذرك مواورة 
هذا ارمواوالت ارمتكرر ، زد  ة  ذرك أسةوب  فراغ ارمالد من ار وى ارممامية ما تماد ارخدمة ا قمارية اريتي  أدت  ري  اريجيروب اريميسيتيمير 

 رةمماب وت  أصموت  رتريا تتصدر قوائ  ارمجاقرين وارالقئين ف  دول ارقوار وا قةي  وارعار  والسيما اردول ااوروميةي
 من خالل استعراضيا رةو ائ  أ الا يمكييا أن ي ول  ن اري ا  ف   رتريا يعتمر ارمجدد ااول رةسياد  اروايية وذرك رمسماب ارتارية:

أوال : ضرب اروود  اروايية رةمعب ا رترإل وزج أ داد غفير  من ارمواايين ف  غياهب ارسقون و د  وضش وةول الستمرار يزيي  هيروب 
ارمماب ارذين يعتمرون ضماية رةدفا   ن ارسياد  ووماية ارمالد ومياء اروان، وكذرك  زوفيه  ين قيميول ااخير وريو ميتيوقيييه ييداء ريةي يوى 

 ارسياسية وت  رتةك ارمتماهية مش ما يّد يه ماردفا   ن ارسياد ي
ثاييا : ا تمادا أسةوب ارتدخل ارعسكرإل ف  دول ارقوار ويث ر  تسة  دورة من دول ارقوار من دخول ارقيش ا رترإل أراضيجيا وكيان آخيرهيا 
تدخةه ارسافر ف  ارمأن ا ثيوم  وارت  مازارت ورمه مستعر ، مل أخذت مياو  تصفية وسامات وتوارفات ساه  رأر ارييي يا  في  تميرييعيجيا 
 قوال  وفعال ، وما كان خاامه مش أم  أومد "ر  يخسر ميئا "  ال م ورة  كمفت سوءته، زد  ة  ذرك ما تومةه هذا ارورب مين آثيار اقيتيميا ييية
سةمية أهمجا ار تل  ة  ارجوية ، كما أيجا خة ت  رو  قديد  من توارفات و أاما  قيدييد  ريوثيييومييييين ميميخيتيةي  تيوقيجياتيجي  ارسييياسييية 

 وارمقتمعية، ويث ر  يسة  من تةك اااما  وت  ارمتوارفين مش اري ا  وخااماتج  ت   ماهد   ة  ذركي
 دولثارثا :  مل اري ا   ة  استعداء ارعم  االستراتيق   رتريا ويضارجا وخاصة اردول ارت  د مت يضاريا ارتوررإل واست الل  رتريا، هيذا اري

 ارت  تي ر  ر  اردورة ا رترية معد ثالثة   ود ويي  من ارتورير مي ر  مختةفة رما كايت تومةه من أمواس ورغمة ف  أن تسياهي   رتيرييا في 
 است رار ارميا ة وتكون  يصرا  أصيال  ومريكا  و ي يا  رمد قسور ارتواصل مش  م جا اراميع  موك  ارقإرافية وارتاري ي

وأخيرا  موقفه من اازمة ارروسية ااوكرايية وارت  مإا اري ر  ن اروروج ف  خصوصيتجا وتصويته مش ارصييين وكيورييا اريةيتيان ييميةيكيان 
 تي يرّ ار در   ددا  و د  روماية مواقفجما، يعد هذا ارموق   دخاال  رمالديا ضمن توارفات دورية سو  يدفش معميا أثمايجا، وكأن  صامة أسيميرا 

 أن من و  أإل دورة أن تعيد وساماتجا ف  ارتدخل روماية أميجا ار وم  ورو أّدى ذرك القتياح دورة معتر  مودودها ارسياسيةي
 ختاما ، ي ول أن ارسال  واالست رار ووت  ارسياد  اروايية  رتريا تمر مأسوأ مراوةجا مما يتاةب ارورص واري  ة من كل وايي  غيييور ميدءا  
 من ار وى ارسياسية ا رترية ارمعارضة و قوات اردفا  ا رترية ومعميا ارصامد صاوب ارمصةوة ارو ي ية ف  االست رار وارسال  في  اريداخيل
و ارخارج، وكذرك أصدقاء معميا مأن تفت  ووارات قاد  و مسؤورة  خراج ارممرو  ارواي  ا رترإل من  ي  ارزقاقة ارذإل أوصةته  ريييجيا 
سياسات اري ا  ارإير مسؤورة وأن يكون معار ارمروةة  ي اذ اروان وارمعب فوس كل م ء روضش يجاية ريةيعيميث اريذإل ييراا اان ومياريتياري  

 سالمة أرا ومعب  رتريا وارميا ة  موما  وارذإل يعتمر مدخةه اراميع  ارتخةص من وك  ارعصامةي
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