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رئيس جبهة التحرير اإلرترية  يهنئ الشعب 

 بعيد الفطر السعيد اإلرتري 

باسم جبهة التحرير اإلرترية قيادةً وكادًر وجماهيًر أتقدم 

بأحر التهاني لكل أبناء شعبنا اإلرتري في الداخل والخارج 

بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلين هللا أن يعيده علينا 

وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات وأن يعم 

السالم وأن يتحقق التغيير الذي ننشده في وطننا الحبيب 

إرتريا، عام تتكاتف فيه كل الجهود وتتوحد فيه إرادة 

شعبنا للخالص من الدكتاتورية التي أذاقت شعبنا كل أصنا 

المعاناة. نناشد شعبنا بهذه المناسبة العزيزة للعمل 

والتكاتف من أجل بلوغ الغايات وبناء دولة العدل 

والمساواة االجتماعية لكل مواطنية. وان يعم السالم 

واالستقرار منطقة القرن األفريقي التي تتقاذفها النزاعات  

التي أودت بأرواح اآلالف من البشر ، ودمرت االقتصاد 

المتهالك أصالً. المجد والخلود لشهدائنا األبرار الذين 

قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الشعب والوطن. الخزي 

والعار ألسياس ونظامه القمعي. النصر إلرادة شعبنا 

 اإلرتري البطل .          أخوكم  / محمد إسماعيل همد 

 رئيس جبهة التحرير اإلرترية 
  

رئيس الجبهة يهنئ الشعب اإلرتري بعيد 

 الفصح : 

باسمي واسم قيادة وقواعد جبهة التحرير اإلرترية أتقدم الى 

شعبنا اإلرتري عامة واألخوة المسيحين خاصة باحر 

التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفصح حسب التقويم 

الجئزي ، متمنين أن يعيده على شعبنا اإلرتري الصابر 

بالخير والسالم واالستقرار ، وأن نقيم مناسباتنا الوطنية 

والدينية  في العام القادم في ربوع وطننا الغالي الذي مهر 

بدماء اآلباء واألبناء ، وأن نقيم دولة المواطنة التي تسع 

الجميع  على انقاض حكم الطاغية وعصابته البغيضة. 

ويسعدنا في هذه المناسبة أن أدعو كل فئات شعبنا اإلرتري 

البطل العمل سويا من اجل إسقاط الطاغية وعصابته وهذا 

ليس مستحيل بتكاتفنا جميعا ودعم قوى التغيير التي  

مازالت ممسكة بزناد النضال ، اخص بالمناشدة أبنائنا 

 الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل .

 

 



3  

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

 الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر 
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عاما على ترجل الفارس عن  ١١أبريل مرور  ٩٢يصادف اليوم 

صهوة جواده بعد أن صال وجال مدافعا ومنافحا عن حق شعبه ، حامال 

البندقية  ومتقدما الصفوف قائدا لجيش التحرير اإلرتري الذي أسسه 

الشهيد البطل حامد عواتي ، لم يبق شبرا في تراب إرتريا إال ووطأته 

أقدام القائد الهمام عبدهللا ادريس،  و تحت قيادته وصل جيش الى 

مراحل متقدمة في التطور ، فالجيش الذي بدأ بمجموعة  صغيرة في 

م ، سرعان ما انتظم الشباب اإلرتري ١٢٩١فجر الفاتح من سبتمبر 

في صفوفه من كل أرجاء الوطن فعندما آلت  قيادته للشهيد البطل 

م كانت الفصيلة اعلى تشكيالته بعد ١٢٩١عبدهللا إدريس في العام 

دمج  المناطق العسكرية الخمس وفق مقررات مؤتمر ادوبحا العسكري ،  فقد مر جبش التحرير اإلرتري البطل بمراحل 

مختلفة تحت قيادة الشهيد المغوار فكانت كل تشكيالته العسكرية قد اكتملت في مرحلة السبعينات حتى وصل التشكيل 

العسكري الى اللواء،  واكتملت كذلك أجهزة ووحدات األسلحة المختلفة تقسيمه الى جبهات قتالية على شكل فيالق و قد 

شهدت مرحلة قيادته أشرس مراحل المواجهة بين الشعب اإلرتري واالستعمار األثيوبي الذي استنفد كل التحالفات من غرب 

في مرحلة هيلي سالسي والشرق في مرحلة منقستو وتجدر اإلشارة هنا الى التصدي البطولي لحمالت مليشيات الزماش 

م تسني / علي قدر / اغردات / عيالبرعد / ١٢١١) مليشيات منقستوا هيلي ماريام ( كذلك تحرير كل المدن اإلرترية عام 

مندفرا /عدي خواال /  سلعادعرو/ ماى كنى/عرزا/ منصورة/حقات/ وكل  

دنكاليا عدا عصب / وكثير من المراكز ونقاط االرتكاز للجيش اإلثيوبي ولم 

يتبقى من التحرير للوطن اإلرتري كامال إال العاصمة أسمرا ومينائي عصب 

ومصوع ومدينة بارنتوا التي كانت محاصرة وسقوطها كان قاب قوسين أو 

أدنى لوال تدخل السوفييت وحلفائهم من المعسكر الشرقي لصالح نظام 

)منقستوا( الذي دفع بالجبهة لتغيير تكتيكها العسكري ونقل المعركة الى خارج 

المدن الى السفوح الجبال والمناطق األكثر وعورة حتى يتمكن جيش التحرير 

اإلرتري من انهاك للقوى المعتدية وكان تكتيك ناجح ابقى زمام المبادرة في يد 

الجبهة . وعلى صعيد ذي صلة كان التدريب والتأهيل لقيادات جيش التحرير 

شهدت المرحلة تخرج قادة من كليات عسكرية ودورات متقدمة في فنون القتال 

على سبيل المثال الكلبات من سوريا والعراق التي أهلت قادة متدرجة حتى درجات خريجي كلية القادة واألركان ، والتأهيل في 

مختلف صنوف األسلحة المتطورة. كل ذلك تم تحت قيادة الشهيد أبو إبراهيم  رئيسا للمكتب العسكري ورئيسا لهيئة األركان 

العامة. على الصعيد السياسي مثل القائد الشهيد عبدهللا إدريس رأس الرمح في التصدي لكل المخططات والمشاريع التي 

استهدفت المشروع الوطني اإلرتري الذي تبنته جبهة التحرير االرترية، كان الشهيد مناضال عنيدا وقائدا من طراز فريد  

 وذات كاريزما من خاض قلما وجد نظيرها ومثيلها فقد مثل كل العنفوان الثوري حامال روحه على كفيه من اجل المبادئ .

 رحم هللا القائد الشهيد عبدهللا إدريس محمد وجعل كل ما قدم في ميزان حسناته.
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 ً  فرع شهداء دبر سال  يقيم إفطاراً جماعيا

أقام فرع شهداء دبر سال لجبهة التحرير اإلرترية إفطاراً  
، شاركت فيه قواعد الجبهة  ٩/٩٩////٩٩جماعياً بتاريخ 

في المنطقة والقرى التي حولها. خاطب اإلفطار رئيس الفرع 
مستهالً حديثه عن بركات شهر رمضان المعظم راجياً من هللا 

القبول والمغفرة، ثم عرج إلى األوضاع في المنطقة عموماً 
وإرتريا وتطورات التنظيم خاصة بعد اجتماع الدورة الثانية 

للمجلس التشريعي وما اتخذ فيه من قرارات لمضاعفة 
الجهود، كما طالب رئيس الفرع الحضور باليقظة واالستعداد 

لمواجهة المتغيرات المتسارعة في إرتريا والمنطقة، وأكد 
الحضور تمسكهم بمبادئ وأهداف جبهة التحرير اإلرترية و 

مضاعفة الجهد حتى يتحقق الذي سقط من أجله الشهداء وهو 

  .العيش الكريم لشعبنا في أرضه التي قدم لها المهج واألرواح

 

 .اغتيال قائد من قوات الدفاع اإلرترية

 أفاد مراسل وكالة األنباء اإلرترية 

والمرابطة في   16أن جندي من قوات الدفاع اإلرترية التابع للفرقة 

.منطقة أم هميمت بإقليم الساحل الشمالي، اطلق النار على قائدة المباشر 

، وقد  42/22//214المدعو قرماى قبرهوت( أراده قتيال  في يوم )

ذكر المراسل أن الجندي يدعى علي كرار همد وان سبب الحادثة يعود 

الى حالة التذمر التي يعيشها الوسط العسكري منذ فترة ليست بالقليلة ، 

خاصة في اآلونة األخيرة ومغامرات النظام 

 وحروبه الخارجية في إثيوبيا 

الى جانب الحكومة الفدرالية والمليشيات المتحالفة 

معه والمتمثل في المليشيات المعروفة محليا في 

إقليم األمهار األثيوبي  ب)فانو(، والجدير بالذكر أن 

مظاهر رفض طريقة االستبداد التي تقوم بها النظام 

للمقاتلين تسببت في كثير من األوقات السابقة 

لرفض التوجيهات مما جعل العصابة تنفذ أسلوب التغييب وسحب كل صاحب صوت من الجيش لغياهب معتقالته بل الهروب 

إلى دول الجوار بالرغم من مرارة ترك األرض واألهل. ومن ناحية أخرى أشارت التقارير الواردة من إرتريا أن العديد من 

اسر المجندين لم يتلقوا الى معلومة عن أبنائهم الذين زج بهم في أتون الحرب اإلثيوبية الداخلية ، وان العديد منهم وقع في 

األسر وان الجبهة الشعبية لتحرير تقراى تود تسليمهم الى الصليب األحمر الدولي وفق مصادر وكاالت األنباء اإلقليمية 

والعالمية ، وان أسمرا  توجست من هذه الخطوة التي سوف تكشف مدى فداحة المعركة والخسارة الكبيرة التي وقعت في 

األرواح في حرب ال ناقة إلرتريا بها وال جمل ، وتسعى لتوسط جهات في اإلقليم ليتم تسليمهم الى إرتريا مباشرة  وليس عن 
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 فرع سبتمبر يقيم إفطاراً جماعياً هاتفه رئيس جبهة التحرير اإلرترية

لجبهة التحرير اإلرترية إفطاراً جماعيا بحلول العشر األواخر من شهر رمضان المعظم، وأّم اإلفطار جمع   أقام فرع سبتمبر

غفير من أعضاء الجبهة وكادرها وأعضاء مجلسها التشريعي، وهاتف جمع المفطرين األخ رئيس جبهة التحرير اإلرترريرة  

المناضل محمد إسماعيل همد مهنئاً أعضاء الجبهة بحلول شهر رمضان الكريم، متضرعاً للعلي القرديرر أن يرترقربرل الصريرام 

والقيام والركوع والسجود، راجياً أن يكون رمضاننا القادم إن شاء هللا على تراب وطننا الرذي فرديرنراه دمراء وأرواح أنربرل 

الرجال من شهداء وجرحى جيش التحرير اإلرتري وأبناء شعبنا طوال مسيرة الكفاح الرمرسرلرح ومسرار الرنرضرال مرن أجرل 

إحقاق دولة الحق والعدل والمشاركة الوطنية العريضة، متمنياً للجميع صوماً مقبوالً. هذا وخاطب بعدها نائب رئيس جبرهرة 

التحرير اإلرترية الحضور الكريم مؤّمناً على ضرورة تصعيد النضال بكافة أشكاله وحّمل النظرام الرمرعرانراة والرويرالت الرتري 

نتجت عن نهج النظام الخاطئ في عالقاته الوطنية الداخلية التي أفرزت آالف المعتقلين والمخفين قسراً والفارين من جحيرم 

خدمة النظام وحروبه المكررة والتي أشاعت الال أمن والال استقرار، كما عززت الخوف والتوجس بريرن الرمرواطرنريرن عرلرى 

طوال البالد وعرضها وخلفت اآلالف بين اإلعاقة والموت واألسر والمصير المجهول، وأقحم شعبنا في حرب ال ترلروح لرهرا 

نهاية، وقد يترتب من جرائها وضع خطير على بالدنا وشعبنرا أمرام مرحرك خرطريرر ومرلالت مرجرهرولرة مرفرتروحرة عرلرى كرل 

تنشأ هنا أو   االحتماالت، مما يجبر شعبنا على الدفاع عن وجوده وحريته، وهذا ما يجرنا إليه النظام، وسنقاوم أية عالقات

ً مرقربروالً إن شراء هللا  هناك على حساب حقوق شعبنا ووجوده ومصالحة الوجودية واالستراتيجية، متمنيا للرجرمريرع صرومرا

ومثمنا جهود األخوة في مكتب الشؤون التنظيمية واألمانة الفرعية وكل أبرنراء الرجربرهرة الرذيرن شراركروا فري هرذا اإلفرطرار 

 .أبناء شعبنا اإلرتري بمناسبة عيد الفصح المجيد متمنيا لشعبنا األمن والسالم المبارك، وهنأ
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 التعليق السياسي  

 

 وحدة قوى المعارضة اإلرترية  من التمنيات واألشواق الى  وحدة فكرة المشروع

أن المرحلة السياسية التي يمر بها العالم عامة وإقليم القرن األفريقي خاصة وما تشهده إرتريا من اختالالت يعيد من جديد 

الشعار القديم الجديد وهو وحدة قوى التغيير في إرتريا شرط أساسي لالنتصار ، ولتحقيق هذا الهدف تجري القوى 

السياسية العديد من الحوارات بين مكوناتها المختلفة تسوق خطاها للوصول الى توسيع المظلة القائمة اآلن والمتمثلة في 

المجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي، هناك دواعي وضرورة لمراجعة مشروع الوحدة الذي اخذ حيًزا كبيًرا من 

المناقشة والوقت ، وقد يكون مفيدا لو تطرقنا الى اهم الدواعي لتجديد فكرة المشروع كفعالية قصوى لمواجهة التحوالت 

والعوامل الداخلية والخارجية ، هناك دواعي المخاطر المحدقة بالبالد أهمها ما آلت إليه البالد في مجمل مناحي الحياة األمر 

الذي يتهدد وحدتها وسالمتها أن لم نستوعب ما يدور من حولنا ، وعلى صعيد المعارضة نالحظ تباينات أدت الى جنح 

البعض نحو استقطابات قوى اإلقليم وربطت مصير التغيير به و أخرى تغبشت عليه النظرة للعصابة في أسمرا حيث ربط 

بقاء الوطن ببقاء العصابة. من هنا تأتي ضرورة حتمية استعادة  المشروع الوطني المختطف ، ويتم ذلك بأجراء مراجعات 

حقيقية في طريقة التفكير وتحديث أدوات الفعل داخل مؤسسات قوى التغيير بعيدا عن حشد أشواق عاطفة الوحدة، ومن 

أكبر التحديات قدرة هذه القوى على تجديد  الفكر واإلمعان في تشريح آليات العمل الوحدوي هو المخرج ، إذ لم تعد تفيد 

شيئا الطريقة النمطية التي كانت متبعة للوصول الى الوحدة ،فالتجديد المقصود هنا في كل المناحي الفكرية والسياسية 

واالجتماعية واالقتصادية التي تلبي طموحات الشعب صاحب المشروع الوطني ومؤسسه وبانيه وقبل كل ذلك تلبي وتشبع 

طموح القائمين عليه، أما الحوارات التي تبنى على مواقف مسبقة وتسلك دروبا  عرجاء هي بالضرورة معلومة للجميع 

بحكم التجارب السابقة ال تعدو كونها استهالك للوقت والطاقات التي يجب تسخيرها للفعل الحقيقي على األرض.  إننا في 

جبهة التحرير اإلرترية نعتقد أن العمل وفق آليات جديدة مستوحاة من الواقع الحالي على األرض يمثل حجر الزاوية في 

نجاح المساعي القائمة االن، وأول عوامل النجاح اإلقرار بان المجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي وسيلة نضالية 

وليس خصما على احد وان تطويره وتوسيع قاعدته تنطلق من هذا الفهم ، كما أن الشروع في أي عمل إلقامة مظلة جامعة 

ال تأخذ في االعتبار حقيقة األجسام القائمة سوف يتعثر في احسن الفروض ، وان االنشغال بتحقيق مكاسب آنية ضيقة ال 

يؤسس لشراكة سياسية تقود الى التحول الديمقراطي المتراض عليه من الجميع، من هنا نود أن نلفت عناية القوى 

السياسية اإلرترية والمدنية  أن تضع في االعتبار أن إرتريا التي ننشدها بعد إزالة حكم  الدكتاتور أسياس هي إرتريا التي 

تحترم التنوع بكل أشكاله وان الوصول الى ذلك بوابته الوحيدة أن تقر القوى السياسية التي تناضل اآلن من اجل إحداث 

التغيير بأوزان بعضها البعض وتؤسس لشراكة سياسية حقيقية مبنية على هذا الفهم. ونعتقد جازمين أن المجلس الوطني 

اإلرتري للتغيير الديمقراطي هو  افضل الخيارات الى اآلن ألن الوصول إليه كان عبر عملية نضالية تراكمية منذ  

التسعينيات ، ومن الضرورة بمكان أن يعمل الجميع من اجل تحسين األداء وتطوير أدوات العمل منطلقين مما تحقق على 

األرض وتوسيع قاعدة المشاركة وترميم النواقص وتوسيع مظلة المشاركة حتى تشمل كل قوى التغيير اإلرترية والتي 

تشمل مختلف القطاعات المجتمعية والسياسية مع الحفاظ على كينونة المجلس ككسب تحقق بجهود الجميع والبناء عليه ، 

وقد يكون مفيدا اذا ذكرنا أن مقررات مؤتمراته والوثائق األساسية التي أقرها والمتمثلة في الميثاق السياسي وخارطة 

الطريق وهياكله التي درجت في النظام األساسي تمثل أساسا إلقامة شراكة حقيقية بين كل قوى التغيير والتي عليها 

 المشاركة على قدم المساواة في تأسيس المرحلة االنتقالية بعد إسقاط  طاغية أسمرا.


