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رئيس جبهة التحرير اإلرترية ينعي المناضل 

 الجسور عابدين عبد الصبور                                          

 بسم هللا الرحمن الرحيم

قال تعالى ) يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية 

 مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ( صدق هللا العظيم 

بقلوب محتسبة راضية بقضاء هللا وقدره تحتسب جبهة التحرير 

اإلرترية عند هللا تعالى المناضل عابدين عبد الصبور الصادق الذي 

م وهو فقد لذاكرة نضالية ولرفيق من ٠٢٠٠/  ٥/  ٠٢توفي يوم 

رفاق شهداء  جبهة التحرير اإلرترية وال ننسى أن األستاذ عابدين 

كان من مؤسسي جمعية الصداقة الشعبية السودانية اإلرترية في 

مدينة ود مدني حاضرة الجزيرة مع كوكبة من رفاقه ومن بين 

الرجال الذين التصقوا بساحات النضال الوطني اإلرتري وارتادوا 

الميدان بجانب جيش التحرير لعكس حقيقة الكفاح الوطني اإلرتري 

ومن بين الذين اسهوا في الدفاع عن عدالة القضية الوطنية 

اإلرترية وكان بجانب كوكبة من المناضلين  السودانيين الذين 

ظلوا أوفياء لنضال شعبنا وعلى رأسهم األستاذ الراحل إبراهيم 

عبد القيوم رئيس تحرير جريدة األيام الغراء  واألستاذة الراحلة  

امال مينا و اليوم ننعى  األستاذ المناضل عابدين عبد الصبور 

الصادق وهو ليس فقد آلل عبد الصبور وأبنائه ومدني فحسب بل 

فقد لنا نحن أبناء إرتريا فقد لرفيق ولمناضل صنديد  لطالما كانت 

له مواقف ورغم أن العين تدمع والقلب يحزن ، ال نقول إال ما 

 يرضى إنا هلل وانا إليه راجعون ، عزاؤنا ألبنائه وبناته وألخواته 

 أخوكم محمد إسماعيل همد رئيس جبهة التحرير اإلرترية .

  

وكااالااة األنااباااء اإلرتااريااة         —16مصااادر م مااراساال أدال 

م  2522  61/51قامت قاوة مان عصااباات الاناظاام فاي 

باختطاف عروس وأختيها  عالاى باعاد أماتاار مان حادود 

والية كسال في شرق السودان، إذ كانت العروس وأختيها 

قادمات من قرية )توم بتا ( في منطقة هقر غارب مادياناة 

بارنتو وكن  على متن عربة كارو )عربة تجرها الخيول( 

إلى قرية ودشريفي في شرق مدينة كسال السودانية حيث 

يقيم العريس، وفور االعتقال تم اقتياد العروس إلى مدينة 

تسني والى مصير مجهول، و تم نقل شقاياقاتاي الاعاروس 

وصاحب عارباة الاكاارو إدرياس ناوراي الامالاقاب )حاا  

عافة ( إلى معسكر التدريب العساكاري اإلجابااري الاواقاع 

في منطقة ) أقبر منعا ( جناوب مادياناة أغاردات، وتامات 

مصادرة الحصان وعارباة الاكاارو وماقاتاناياات الاعاروس 

 .وأختيها

 

 

 اختطاف عروس واقتياد شقيقتيها إلى معسكر التدريب العسكري
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بسم هللا الرحمن الرحيم                                           
قال تعالى )ُكلُّ َمْن َعلَْيَها فَاٍن َويَْبقَى َوْجهُ َربَِِّك ذُو اْلَجالِل   

 َواإِلْكَراِم(
احتساب                                                                                                               

تحتسب جبهة التحرير اإلرترية عند هللا تعالى وهللا حسيبه 
المغفور له بإذن هللا الشيخ الجليل حا  موسى إبراهيم، 

م ٠٢٠٠مايو  ٠٢الثالثاء   الذي فاضت روحه لبارئها يوم
في القاهرة، وهو الرجل الذي وقف بصالبة مسانداً لنضال 
شعبنا اإلرتري العادل من أجل االستقالل والحرية وكان ركناً 
ً لمناضلي جبهة  ً وفيا ً يشار إليه بالبنان وصديقا نضاليا
التحرير اإلرترية في مدينة القضارف التي عمل فيها منذ 
بواكير شبابه، الرجل الذي عرفناه بالمواقف الصلبة، وكان 
بيته مالذاً للمناضلين وهو ليس فقداً ألسرته وألهله وألهل 
القضارف وعموم الشرق فقط، بل فقد لشعبنا اإلرتري 
ولمناضلي جبهة التحرير اإلرترية، ورغم فداحة الفقد ال 
نقول إال ما يرضي هللا، إنا هلل وإنا إليه راجعون، متضرعين 
للعلي القدير أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن 

يتقبِّله في جنات الفردوس مع األنبياء والصديقين والشهداء 
في جنات النعيم. عزاؤنا ألبنائه وألهله وألحبِّائه ولمناضلي 
جبهة التحرير اإلرترية، وال حول وال قوة إال باهلل. لكم 

   .خالص العزاء باسمي واسم رفاقي
أخوكم محمد إسماعيل همد، رئيس جبهة التحرير اإلرترية       

 

  

احتفل المجلس الوطناي اإلرتاري لالاتاغايايار الادياماقاراطاي 

الساتاقاالل إرتارياا  16احتفاال مركزيا بمانااساباة الاذكار  

 22م ، وذلك فاي ياوم 6996مايو  26والذي يصادف ال

مايو الجاري عبر وسيلة الزووم ، شارك فياه عادد ماقادر 

من اإلرتريين ، شمل برنامج االحتفال فقرات ثرية تماثالات 

في قصائد تعبر عن المناسبة وأناشيد ثورية  نالت إعجاب 

المشاركين، افتتح االحتفال بكلاماة تارحاياباياة مان رئاياس 

اللجنة المنظمة السيد محمد عالاي شاياا ثام كالاماة رئاياس 

مكتب اإلعالم والثقافة الامانااضال أحاماد ناقااش و اكااناتاا 

كلمتين معبارتايان .بااإلضاافاة الاى كالاماة رئاياس الاقاياادة 

المركزية للمجلس الوطني اإلرتري المناضل تخال  ابارهاا  

ورئيس المكتب التنفيذي للمجلس الوطني المناضل ناقااش 

عثمان إبراهيم ، تناولت كلمتي القيادة أهاماياة الامانااساباة 

وتاريخيها لشعبنا الذي قدم  األالف مان الشاهاداء األبارار 

ومئات األالف من الالجئيان الاذيان ماازالاوا ياقاباعاون فاي 

مخيمات الاباؤس والشاقااء فاي دول الاجاوار وماعااوناات 

األرامل واأليتام وجرحي حارب الاتاحاريار وناهاب ثاروات 

ومقدرات البالد خالل حرب التحرير الوطنية التاي اساتامار 

لثالثين عاما حسوما. وأشارت الكلمتان الى معاناة الشعاب 

اال ر ر ااإلرتري في ظل حكم  اش ا  االر ا االرسرطرارذر  الفرد 

الويالت وجعل إرتريا سجنا طاردا ألباناائاه ، كاماا شاددت 

على رفض التدخالت التي ياقاوم باهاا الاناظاام فاي الشا ن 

الداخلي اإلثيوبي ودق طبول الحرب تحت حجة الدفاع عن 

السيادة الوطنية اإلرترية والتي انتقصها النظام نفسه قابال 

غيره بان سمح لنفسه التدخل في شئون الاغايار وهاا هاي 

اإلدانات تطارده لما ارتكبه في إقليم التقرا  . كاماا الاقات 

الدكتورة سعاد دنكال  والمناضلة ألم تسفا  كلمة الامارأة 

باللغتين العربية والتقرينبة وكلمة أخر  لالاشابااب ألاقااهاا 

محمد نور شمسي ، عبرت كلمة الشباب والنساء عن دور 

هاتين الفئتين فاي إناجااز االساتاقاالل واالساتاعاداد إلتاماام 

مرحلة التغيير الديمقراطي داعين الجميع العمال مان اجال 

ذلك،  مؤكدين على ضرورة الاعامال الاماشاتارك لالاتاعاجايال 

بإسقاط النظام وإقامة البديل الديمقراطاي الاذي ياماثال كال 

الوان الطيف السياسي واالجتماعي الرتريا التي نحلم باهاا 

وإعادة الالجئين الى ديارهم لياشاارك الاجاماياع فاي إعاادة 

بناء البالد أعقبت ذلك كلاماة الارعايال األول الاتاي ألاقااهاا 

المناضل محمد سعياد مافالاس وكاانات باحاق ماعابارة . تاداخال 

الحضور معبرين عن فرحتهم بااالساتاقاالل وطاالاباوا باتاصاعاياد 

النضال من اجل الوصول الى الغايات المرجاوة وإناقااذ شاعاباناا 

فاي األرض ووطننا من جبروت الطاغية وعصابته التي تعيث 

 

 المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي اإلرتري يحتفل بذكر  االستقالل 

 الشيخ موسى إبراهيم في زمة هللا ورئيس الجبهة ينعيه
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 اإلخوة واألخوات جماهير وقواعد وقيادات العمل الوطني اإلرتري المقاوم لنظام الطغيان واالستبداد 

تحية النضال المشترك والمقاومة ضيوفنا الكرام من الشقيقة  مصر المحروسة ،الحضور الكريم ، 
المستمرة. اسمحوا لي أصالة عن نفسي ونيابة عن جماهير وقواعد ومكونات المجلس الوطني 

اإلرتري للتغيير الديمقراطي ، أن أَهنئَكم و عبركم أن أهنئ  شعبنا اإلرتري الصامد في الداخِل 
والخار  بالعيِد الواحد والثالثين لتحرير و استقالل إرتريا. كما أتقدم بالشكر أجذله لمكتب اإلعالم 
والثقافة في المجلس الوطني اإلرتري وكافة العاملين فيه، للجهد الكبير الذي بذلوه إلحياء ذكر  

تحرير إرتريا من االستعمار اإلثيوبي البغيض. الحضور الكريم، أود أن أرسل في هذه المناسبة التاريخية، انطالقًا من مسؤوليتي 
أقول لشعبنا، أنني لست هنا بصدد توصيف النظام رسالتي األولى  الى الشعب اإلرتري كافةم وضميري الوطني، الرسائل التاليةم  

القائم في إرتريا، ألنك تعلم طبيعته الديكتاتورية وتعيش بنفسك مآسي ممارساته. ولكن أود فقط أن ألفت نظرك إلى أن  سيادتك 

الوطنية التي ال تزال منتقصة في وجود نظام إسياس أفورقي، أصبحت مهددة في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. وعليه فكما 
كان لك دوًرا محوريًّا في صناعة التحرير واالستقالل، عليك أن تنتفض مرة أخر  ضد اإلقصاء والتغييب الذي ظل يمارسه ضدك هذا 
النظام األرعن ألكثر من ثالثة عقود، وتمارس دورك األساس لتحافظ على مقدرات بالدك وسيادتك لتكون سيد قرارك الوطني، داخليًّا 

رسالتي الثانيةم إلى كافة قو  المقاومة وخارجيًّا وفي السلم والحرب، وتتبوأ مقعدك الذي تستحقه في المجتمع اإلقليمي والدولي.  
أقول علينا أن نعترف ب ننا، بضعفنا وتشتتنا وعدم تحديد أولوياتنا الوطنية اإلرترية السياسية منها و منظمات المجتمع المدني .. 

ي ي فالوطنية، قد أصبحنا عمليًّا جزًءا من األزمِة التي تمر بها بالُدنا. ويكفي للتدليل على ذلك اإلشارة إلى استمرار  الديكتاتور أفورق

 السلطة منفرًدا طيلِة الواحد والثالثين عاًما، وأن تكون إرتريا الدولة الوحيدة في العالم تقريبًا التي تحكم بدون دستور أو أي جهاز
تشريعي أو قضايي حتى لو كان صوريا. واإلقرار بالضعف ليس  استسالًما أو خنوًعا، بل أنني على ثقة ب نه سيشكل بداية صحيحة 
لمسيرة ظافرة. وعليه وجب علينا جميعًا  مضاعفة النضال المشترك وتوحيد طاقاتنا تحت مظلة وطنية جامعة ومتحدة مهامها الرئيس 

رسالة الثالثةم لكافِة الخالص من النظام الفردي الديكتاتوري وإحداث التغيير الديمقراطي الذي ينشده شعبنا المغلوب على أمرهم 
أقول إلخواني قيادات مكونات المجلس الوطني اإلرتري، ب نِّه يجب أن يكون مكوناِت المجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي   

حد في كافِة جوانِب العمِل السياسي والدبلوماسي و اإلعالمي والجماهيري،  و أال تكون  المجلس الوطني هو جهازنا التمثيلي الموِّ

تنظيماتُنا منفردةً  بديال عن المجلس الوطني، ما دمنا قد تعاقدنا جميعا على ميثاقه الوطني لمرحلِة التغيير الديمقراطي، وضوابط 
مرجعية النظام األساسي للمجلس، ووضعنا بالتوافق آليات عمل مثلى تضمن مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات وتسيير مؤسسات 

أقول لشبابنا الذين نعول الرسالة الرابعةم إلى كافة الشباب اإلرتري من الجنسين المجلس الوطني التشريعية والتنفيذية والقانونية. 
بل  لك،عليهم كثيًرا، اعلموا ب نِّ قيادةَ العمِل النضالي الوطني اإلرتري المقاوم، ال يمكن أن ت تيكم هبة من أحد، وال أن تقدم لكم دعوة لذ

عليكم النضال والمثابرة واالجتهاد والتواجد الفعال في كل األنشطة الوطنية المقاومة، والذي سيكون، بالت كيد، طريقكم للوصول إلى 
المواقع النضالية التي تستحقونها. عليكم، يا شباب وشابات الوطن، أن تضعوا في حسبانكم ب نكم ورثة من سبقكم في النضال والعطاء، 

األمر الذي يتطلب منكم إدراك المسؤولية الوطنية الكبيرة الملقاة على عاتقكن والمساهمة بكل عزيمة وإرادة وطنية وإصرار في 

الرسالة الخامسةم موجهة إلى المجتمع الدولي ودول المسيرة المقاومة لشعبنا وتحقيق سنة التجديد والتوارث بين األجيال. 
أقول للمجتمع الدولي الذي أصبح يعرف جيًدا طبيعة النظام الديكتاتوري القائم في إرتريا،  آن األوان أن تقف مع الجوار،

الشعب اإلرتري وقواه المناضلة، حتى يتخلص من النظام القمعي القائم، ويبني نظاًما مبنيًّا على العدالة والديمقراطية 
والمساواة، األمر الذي سيجعل من إرتريا عضًوا فاعال في منطقتنا والعالم، تساهم مع المجتمع الدولي ودول اإلقليم في 
استتباب األمن واالستقرار في منطقتنا والعالم.  وفي هذا السياق نحذر أيًضا أية جهة  تحاول أن تستهداف سيادتنا الوطنية 
أو تنتقص منها، إن نتيجة لألخطاء الفادحة التي ظل يرتكبها النظام القائم طوال فترة حكمه الديكتاتوري، أو نتيجة ألطماعها 
التاريخية في وطننا. وختاما  أؤكد عن قناعتي  الراسخة ب ن من يقف من أبناء شعبنا مع النظام الديكتاتوري الال شرعي و 
يساند منظومته الدموية ضد شعبه، ومهما تدثر بلباس وطني زائف، وادعى الحرص على إرتريا وشعبها، سيكون بمثابة 
عدو  لشعبه و متنكر ألمانة الشهداء وجرحى حرب التحرير ومئات اآلالف من الالجئين، ومساهم في إجهاض المشروع 
الوطني الذي ناضل شعبنا في سبيله ألكثر من  خمسين عاًما مضت.، وعليه فإنني أدعو  كل الذين يدعمون النهج الذي يسير 
عليه النظام الديكتاتوري، بشكل مباشر أو غير مباشر،  إلى أن يتصالحوا مع أنفسهم األمارة بالسوء، ويعودو إلى رشدهم  
ولنضع أيدينا معًا ضد الطغيان واالستبداد للوصول إلى إقامة نظام وطني ديمقراطي يسع الجميع،  فالخيار لنا اآلن قبل فوات 

 األوان والتاريخ لن يرحم المتخاذلين. عاشت ارتريا وشعبها حرا مستقال ، المجد والخلود لشهداء التحرير واالستقالل. 
 م2522مايو  22نقاش عثمان ابراهيم ، رئيس المكتب التنفيذي ، 
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 مصادر م  

  16مراسل أدال    —وكالة األنباء اإلرترية 

أفادت األنباء الواردة من إقليمي القاش وباركاا باان األجاهازة 

األمنية للنظام في غرب إرتريا قامت بحملة اعتقااالت شامالات 

أعدادا كبيرة من أفاراد اإلدارتايان الاعاساكارياة والامادناياة فاي 

اإلقليمين المذكورين ، وذلاك بااتاهااماات وحاجاج عاديادة فاي 

مقدمتها وأخطرها الاتاخاابار ماع الاويااناي فاي إقالايام تاقاراي 

اإلثيوبي )الجبهة الشعبية لتحرير تاقاراي(، و باتاهام الافاسااد 

المالي واإلداري وتفيد المعلومات بورود اسم المساؤول األول 

المباشر في المنطقة وهو العقيد ياونااس قابار اماالن  ضامان 

المعتقلين ، ويذكر أن تهمة التخابار ماع الاويااناي ساباق وان 

  2556في العام  G61الصقها على المجموعة المعروفة ب  

والتي ضمت قيادة من الصف األول في تنظيم الجبهة الشعبياة 

والنظام وبموجبها مازالوا يقبعون في المعتاقاالت حاتاى االن، 

ولم يتثنى لمراسل وكالة األنباء مكان اعاتاقاال هاؤالء األفاراد 

الى االن، والجدير بالذكر أن السلطات درجت عالاى ماثال هاذه 

األفعال من وقت وأخر خاصة فاي أوقاات األزماات وماا اكاثار 

الذين يقبعون في معتقالت وسجاون الاعاصااباة، ومان نااحاياة 

أخر  ذكرت بعض المصادر أن النظام يجري استعدادات حرب 

شاملة مع التقرا  وقد صرح باذلاك فاي وساائال اإلعاالم مان 

خالل التعليق السياسي الذي نشر في شابيت الموقع الارساماي 

لوزارة اإلعالم اإلرترية  متناوال ذلك تحت عنوان اساتاعادادات 

زمرة وياني لخوض الاحارب ضاد إرتارياا. هاذا وساف ناورد 

المستجدات  التي ت تينا من الاوطان أول با ول فاور حصاولاناا 

عليها لنضع شعبنا وأشقائنا وأصدقائنا على حقاياقاة ماا يادور 

 في إرتريا .

  

تفيد األنباء الواردة من إثيوبياا با ن أعاداد كابايارة مان أفاراد 

مليشيا )فانو( األمهرية اإلثيوبية والتي كاانات ماتاماركازة فاي 

المنطقة الممتدة ما بين مدينتي قندر والحمرا اإلثيوباياتايان قاد 

عبرت إلى الداخل اإلرتري عابار جسار مادياناة أم حاجار فاي 

جنوب غرب إرتريا مصطحبة معها عتادها من آليات وذخائار، 

وتمركزت هذه المليشيات داخل إرتريا على حدود إقليم تقاراي 

اإلثيوبي جنوب إرتريا. وتفيد األنبااء با ن الاجاياش الافادرالاي 

اإلثيوبي قد حل في المواقع التي اخلطها المليشيات األماهارياة 

، من ناحية أخر   مستجلباً معه أعداد كبيرة من قواته وآلياته

أصدرت الحكومة الافادرالاياة اإلثاياوباياة قارارا باتاجارياد هاذه 

المليشيات ، وقد صدرت األوامر الى الجهات المعنية لاتاجارياد 

المليشيات من اسلحتها، وقد أشارت بعض المصادر أن بعاض 

هذه المليشيات رفض القرار ودخلت في مواجهات مع الجياش 

 الفدرالي 

 

 

  عبور مليشيات فانو األمهرية اإلثيوبية إلى إرتريا وتمركزها على الحدود بين البلدين

 حملة اعتقاالت تقوم بها أجهزة أمن النظام في صفوف إدارته المدنية والعسكرية
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أقامت قوي التغيير ممثلة في المجلس الوطني الديمقراطي اإلرتري والتنظيمات خار  مظلة المجلس باإلضافة الى منظمة 
كفاية العالمية احتفاال بالذكر  الواحد والثالثين ألعياد التحرير واالستقالل عبر وسيلة الزووم ، خاطب االحتفال  المناضل 
نقاش عثمان و تسفانكئيل يوهنس باسم القو  السياسية باللغتين العربية والتقرينية ، والقى رئيس منظمة كفاية العالمية 
المناضل سقيد حقوص كلمة مماثلة. القيت في المناسبة كلمات من الحضور تمجد المناسبة كما ألقيت بعض القصائد عن 
المناسبة. استمر االحتفال زهاء الساعتين قضى خاللها الجميع وقتا ممتعا عاش خاللها أجواء االستقالل الذي أتي بتضحيات 
جسام وقوافل من الشهداء األبرار خالل حرب التحرير التي استمرت ثالثين عاما وضعت حدا الراجيف االستعمار اإلثيوبي 
وأعوانه حيث قال الشعب كلمته بعد أن خر   آخر جندي إثيوبي يجر أذيال الهزيمة و العار مؤكدا حريته من خالل استفتاء 
عام أشرفت علية األمم المتحدة وبقية المنظمات اإلقليمية ) االتحاد األفريقي والجامعة العربية(. إليكم الكلمة االفتتاحية للجنة 

ضيوفنا الكرام  ،السادة قيادات التنظيمات السياسية والمنظمات المدنية. المنظمة الحتفال ب عياد االستقالل. السادة رجال الدين
، الحضور الكريم، اسمحوا لي في البدء بالنيابة عن اللجنة المنظمة لالحتفال أن أتقدم إليكم بخالص الشكر و التقدير لتلبية 

سيداتي سادتي وجهاء الوطن ورجال الدين ،نحتفل  بالعيد الواحد والثالثين  .ومشاركتكم في حفل عيد االستقالل المجيد دعوتنا
ثمرت نضاالتنا بيوم الخالص من االستعمار البغيض الذي وهبنا لذلك مهرا والذي هو  لتحرير والتاسع والعشرين لالستقالل 

أبناء الشعب اإلرتري ولكن بالرغم من الجهود و النضال المرير الممتد  لثالثين عاما من الكفاح وإنجاز  عشرات األالف من
نيل االستقالل و ت مين السيادة الوطنية ال يمكن تجاوزه على اعتبار انه   االستقالل، لم تتحقق  آمال وطموحات شعبنا بعد.

أن ال نتجاهل ما يمر به شعبنا من مصاعب وذل وظلم في ظل االستقالل الوطني ,  مجرد خطوة الى األمام  ولكن   أيضا يجب
ولتغيير هذا الواقع المزري وبناء دولة القانون ونظام ديمقراطي وجلب األمن والسالم لبلدنا و منطقتنا ولمنع تفكك االسرة 

حياة كريمة لشعبنا وإلنهاء نزوح الشباب الى المجهول بحثا عن المستقبل الذي فقدوه في وطنهم بسبب  اإلرترية  ولت مين
الالمحدود يتطلب منا أن نوحد صفوف القو  الثورية المناضلة ومن هذا المنطلق  المدرك ألهمية  النضال المشترك و  التجنيد

العمل الجماعي بدأت القوة السياسية و حركة كفاية العالمية السير في هذا االتجاه ولم ي تي هذا من فراغ  بل كان نتيجة 
 لعدة شهور , ولض ن استمرار وتطوير  هذه   المبادرة حتى بلوغ غايتها المنشودة لتحقيق طموحات الشعب حوارات استمرت

الدفع بهذا  اإلرتري ألقامة نظامه الديمقراطي ولكي ينعم باألمن والسالم والتنمية االقتصادية المستدامة نناشد كافة المواطنين
 وحدتنا ضمان انتصارنا العمل الى األمام.

 في  الختام نشكر لكم كريم مشاركتكم .،المجد والخلود للشهداء النصر لنضال الشعب اإلرتري العادل
 2522مايو   26 اللجنة المنظمة

 عصابات النظام تقتل وتختطف مواطنين في الحدود اإلرترية السودانية

وصلت قوه عسكرية قوامها شاحنة عسكرية كبيرة مليئة بجنود النظام إلى منطقة )سبل اناكايات( الاواقاعاة فاي   -مصادر آدال
ً عان الاقاوة الاتاي كاانات 62/51/2522جنوب )عد سمبر( ضواحي مدينة تسني في الشمال الغربي بتاريخ  م. وذلاك عاوضاا

متمركزة في المنطقة والتي رحلت عنها قبل يوم من وصول هذه القوة البديلة. هذه القوة الجديدة وفور وصولها قامت بسلسة 
من األعمال اإلجرامية تمثلت فيم قتل مواطن إرتري يدعى داير آدم وهو من سكان مدينة كيرو الواقعة غرب مدينة أغاردات، 
وذلك إثر مطاردته على الحدود اإلرترية السودانية وإصابته بطلق ناري في رأسه. وكان المواطن داير آدم ياعامال فاي تاجاارة 
البضائع عبر الحدود محمالً إياها على جمله الذي تمت مصادرته هو االخر بعد قتل صاحبه، كما تام اعاتاقاال ماواطان إرتاري 
اسمه اركا محمود حامد اركا يسكن قرية ودشريفي في ريف مدينة كسال الساوداناياة، وهاو صااحاب ساياارة شاحان صاغايارة 

وفور اعتقاله تم اقاتايااده إلاى مادياناة تساناي، وتامات مصاادرة   )بوكسي( كانت محملة عند اعتقاله بقطع غيار )اسبيرات (،
 الشاحنة وحمولتها وال يزال المواطن اركا مجهول المصير حتى اآلن.
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 في ذكر  االستقالل م ماذا جر .. وماذا نقول؟

 بسم هللا الرحمن الرحيم

كان  الشعب اإلرتري يعي جيداً ، أن االستقالل لاياس غااياة فاي ذاتاه ، ولاكاناه 

وسيلة لحرية الشعب وبناء مجتمع جادياد ياقاوم عالاي الادياماقاراطاياة والاعادالاة 

والمساواة ، لذلك كان تصوره وهو في غمرة كفاحه ضد المستِعمر لتحرير بالده 

، أنه بمجرد أن يتحقق االستقالل ، وتؤل أمور البالد إلى أيدي أبنائها وياتاولاون 

مسؤولياتها ب نفسهم ، سيزول كل أو أكثر ما خلفه المستعِمر فياهاا مان عاوامال 

الت خر المختلفة ، وتقام فيها دولة المؤسسات الدستورية القانوناياة ، ويشاتارك 

فيها المواطنين في القرار والمراقبة. ومن أجل ذلك التصور الجميل صعد الشعب 

من وتيره نضاله ، وقدم تضحيات جسام ، وبطوالت نادره في معارك التحرير ، 

م كبيرة بتحرير كامل التراب اإلرتاري مان 6996/  20/51وكانت فرحته  بيوم 

ً فاي  براثين االحتالل البغيض ، وتعاظمت فرحته يوم إعالن استقالل بالده رسميا

 م ، بعد النجاح المنقطع النظير لعملية االستفتاء الذي شاركت فيه20/1/6991

 المهندس سليمان فايد دارشح  

بحماس شديد الجماهير اإلرترية بمختلف اتجاهاتها السايااساياة والاتاناظاياماياة. 

ولألسف الشديد تالشت كل هذه التصورات واآلمال عند اعتالء الجبهة الشعبية 

سدة الُحكم ، حيث أنها أقدمت بشكل سافر وبدون أي وجاه حاق عالاي انافاراد 

بالُحكم ، وإقصاء شركاء النضال األخرين ، شقت وحدة الصف الوطني ، وهذه 

الممارسات المتنافية مع القيم والمبادئ واألخاالق ، هاي قاماة الاغابااء ، أدت 

بالنتيجة إلي ضرب االستقالل عشية إعالنه ضربة موجعة قاتلاة. لاذلاك ساعات 

الجبهة الشعبية في ذلك الوقت المبكر من عمر االستقالل لجمع الناس حولها بالترغيب والترهيب ، وفوق ذلك كله وجدت في 

الطائفية جماهيرها الجاهزة ، ما أغناها عن جمع الناس ب سلوب التوعية أو أسالاوب اإلقانااع والاحاوار ، أو قاباول األخار ، 

وبالتالي لم يكن في تفكير الجبهة الشعبية في ذلك الوقت ، أرساء مبادئ أسس الديمقراطية ، ووضع برامج وخاطاط لاتاناماياة 

وازدهار البالد ، والعمل علي توطيد الاوحادة الاوطاناياة ، بال كاان 

همها وتفكيرها منصب فاي تاحاقاياق مصاالاح أفارادهاا الاخااصاة ، 

والحفاظ علي بقاءها في سدة الُحكم لفترة أطول لتعربد في الاباالد. 

واليوم .. قد مضت واحد وثالثون عاماً عالاي طارد وإجاالء جاناود 

االحتالل من هذا البلد ، ها هو نجده واقفاً في ماكااناه ... ال .. بال 

تقهقر إلى الوراء ، ونكص علي أعقابه ؟ مااذا جاري ؟ .. ومااذا 

نقول؟. هل نقول م أن إرتريا من دون العالام الاتاي اساتاقالات ماعاه 

وبعده ، قد أفلت زمام الُحكم من أيدي أبنائها ، وتاهت نظراتهم عن 

الطريق السليم ، وتنكبوا الجادة ، وركبوا علي قارب اختالاط حاابال    

ركابه بنابلهم ، وهو يسير ويتمايل بال دليل أو ربان ، وال يدري أحد أيان يرسى ويحط رحاله؟؟. أم نقول م أن أبنائاهاا الاذيان 

تولوا الُحكم منذ جالء المستعِمر وحتى يومنا هذا كانوا يفتقدون الرؤي الصائبة ، واألهداف الوطنية الواضحة ، والاناظارياات 

البينة ، والنيات السليمة ، والبرامج المحددة ، واألذهان المتفتحة ، واألفكار النيرة ، والنظريات المستقبلية والعزائم الماضية 

، والعقول المتجرد ، والمطامح المتطلعة ، واإلصرار العنيد من أجل فعل شيء لهذا الوطن الذي ناهاباوا ماناه الاكاثايار ، ولام 

يعطوه سوي النذر ، ومضو به يتخبطون ، ويلعبون بمصائره إلي أن أوصلوه إلي الدمار والخراب في كل باناياة مان بانايااتاه 

األساسية إلي أن ت خر كثيراً وطويالً عن البالد التي استقلت معه وبعده ، وها هو اليوم يندب الشعب اإلرتري حظاه الاعااثار ، 

وخيبة امله في بنيه!!!. وخطورة ما يحدث ويجري اآلن في إرتريا ، ليس هو تهديم وتخريب الابالاد واقاتاصاادهاا وماا ياتاباع 

فحسب ، بل هو تهديم وتخريب اإلنسان نفسه ، هذا اإلنسان الذي هو أساس البناء ، وعماد وباني االقتصاد ، وكال الاركاائاز 

 التي تقوم عليها أي دولة .. 
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خطورة ذلك أن يتهدم ويتخرب هذا اإلنسان من الداخل ، كما تخرب وتهدم من الخار  ، وتتداعي كل معناويااتاه ، وتاتاحاطام 

ال يادري   إرادته ، ويصيب الشلل كل فعالية عنده ، ويصبح مجرد شبح يتحرك بال إرادة أو فعل ، مجرد صورة إلنسان كان ،

من أمر نفسه وال من أمر بلده شيئاً !! وستمضي األيام والشهور والسنوات والبالد في تخلفها وقعودها عان إدراك غايارهاا 

من الدول األخر  ، ألنه إنسانها ، وبانيها ودافعها لألمام ، مقهور محطم المعنويات ، ال يمتالاك مصاياره وقاراره ، ياعاياش 

ليومه ، وال يعرف له غداً أو مستقبل ، ألنه مغيب الوعي ، فاقد اإلرادة يمأل قلبه الخوف والخوُر والتردد ، وغير قادر عالاي 

النزول للشارع بقوة وشجاعة وثبات إلسقاط النظام الدكتاتوري المتسلط علي رقبتهُ. عاالوة عالاي ذلاك اساتامارت الاطاغاماة 

العجاف فاي درباهاا الاماخارب ، تاذل ، الحاكمة في أسمرا خالل هذه السنوات 

وتهين الرجولاة وتاطا طائ الارؤوس ، وتادوس الاكاباريااء، وتاجاعال النفوس 

األغلبية من الشعب ، حفاة عراة مشردين ، ف صبح هذا الشعب الاياوم ياعاياش 

في أسوا حالته من الحرمان ، وقد انعكس ذلك في حياته اليومية والمعيشية ، 

إضافة إلي انعدام كل الخدمات األساسية المتمثلة في الكهرباء والماء والصحة 

والتعليم ، مع العجز التام من قبل النظام ، في توفير سبل الحياة الكريمة ، بال 

قيامه بمحاربة المواطنين في حلهم وترحالهم ، والتضييق عليهم في حايااتاهام 

اليومية ، ك نهم ليسوا مواطني إرترياً ، كما عمل النظام إلي تحويل البالد إلي سجن كبير يائان تاحات وطا تاه  الامانااضالايان 

وبهذه المماارساات الاعادواناياة  .الشرفاء األحرار من أبناء إرتريا ، كما شهدت البالد هروباً متزايداً ومستمر من دول الجوار

المختلفة ساقت الطغمة الحاكمة في أسمرا هذا البلد وناسه المنكودي الحظ إلي مصير مظلم ، كثيف الاظاالم ، ولام يشاهادوا 

مثله من قبل ، وال سمعوا بشبيهه قط ، حتى في أبشع أيام المحن الذي قايال ضاربات الاباالد ، ومارت با هالاهاا ، وفاي كال 

وهنا نقول م لهؤالء الظلمة أين المفر لكم؟ سوف تدور عليكم الدوائر عاجالً أو أجالً ، لتجدوا أنفسكم مالاقااة فاي  .!!تاريخهم

مزبلة التاريخ نسياً منسياً ، بعد أن تجردتم من كل ما كنتم تنعمون به وتتمرغون فيه.. أال تدركون أيها الجهلة ، ب ن الليالي 

من الزمن حبالي مثقالت يلدن كل عجينة ، وب ن الدهر دوالب يدور ، وإن ما سرق تحت جنح ظالم الالايال ، ألباد أن ياعاود 

ألصحابه الشرعيين ، عندما يبزغ الفجر ، وتتضح الرؤية ، ويظهر الحق األبالاج 

، بعد تغاياب طاال ، وتاعاتايام 

ويبقي القول م أياهاا  .استطال

الااهااقاادف الااطااائاافااي الاالااعااياان 

المسخوط .. يئس اليوم الذي 

حطك ضيفاً ثقاياالً عالاي هاذا 

البالاد الاماباارك الاماعاطااء .. 

وعلي هذا الشعب الكريم المتسامح الطيب .. يا سارق القاوت مان أفاواه 

المحرومين والجوعى .. يا ناهب الاعاافاياة مان جساوم الامارضاى .. ياا 

مزعزع األمن واألمان واالستقرار والسالم .. ياا زارع الافاتان واألحاقااد 

والطائفية .. يا ممزق الوحدة الوطنية ، فلتسقط اليوم قبل الغد ، لتارتااح 

النفوس ، وتهدأ العواطف ، وتجمع الزنود لتباناي وتارمام ماا هادماتاه ، 

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

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  عدد     5225/653/33 56وكالة األنباء اإلرترية نشر

 إرتريا بين حقيقة االستقالل وفزاعة االستغالل          التعليق الساسي 

احتفل شعبنا اإلرتري بالذكر  الواحدة الثالثين للتحرير واالستقالل  والذي يصادف الرابع والعشرون من    

شهر مايو، احتفال هذا العام ي تي في ظرف محلي داخلي  ومتغيرات إقليمية  ودولية ، فمنطقتنا مازالت تمور بالحروب 

والصراعات وكذا العالم نجده قد دخل في نفق حرب قد يطول أمدها في شرق أوروبا ) الحرب الروسية األوكرانية( والتي 

سوف تلقي بظاللها على المشهد السياسي واألمني ،  فعلى الصعيد اإلرتري مغامرات الطغمة الحاكمة مستمرة سادرة في 

غيها ، تنسج تحالفات هنا وهناك بعيدا عن ما تقتضيه المرحلة الراهنة األمر الذي  يجعلنا نستشعر الخطر الماثل وما يمكن 

أن يتعرض له الوطن وشعبه وهو ما  يتطلب فيه من القو  الوطنية اإلرترية التنادي من اجل انقاد الوطن والشعب،  

فالكيان  اإلرتري الذي مهرناه بقوافل من الشهداء األبرار تتهدده مخاطر جمة ، حيث مازال نظام الطاغية اسياس افورقي 

يعيث في األرض فسادا وينسج المؤامرات ويعبث بسيادة البالد، وأمامنا اتفاقياته مع الحكومة اإلثيوبية وقد تجاوزها االن 

بان نسج خيوط مؤامرة جديدة مع مليشيات واطراف جانبية في إثيوبيا )مليشيات فانو األمهرية( ، ومن جانب أخر نجد أن 

العديد من القو  السياسية اإلثيوبية تتربص بارتريا وسيادتها في تحدي سافر للنيل من سيادة الوطن اإلرتري ، مضافا الى 

ذلك األصوات النشاز المحسوبة على الجنسية اإلرترية  التي تريد إعادة عقارب الزمن الى الوراء بطرح مشاريع على 

شاكلة تقرا  تقرينية واقازيان ، وغيرها وان كانت أصوات محدودة أال أنها مازالت تنشط في العديد من وسائل التواصل 

كما أن الموقع الحساس واالستراتيجي الرتريا جعلها قبلة لألطماع الدولية   .االجتماعي أو ما يعرف باإلعالم الشعبي

واإلقليمية في وقت يشهد فيه العالم صراعات حادة من اجل  تحقيق مصالح الدول الكبر  ، هذه الظروف التي أشبه بمرحلة 

ميالد المشروع الوطني اإلرتري في مرحلة مخاضه األولى وحالة الفرز التي حدثت بين من يقف الى جانب الوطن وسيادته 

وأخرين رأوا أن يختاروا طريقا مغايرا باالصطفاف الى رغبات امبراطور اثيوبيا  المقبور . ما أشبه الليلة بالباحة ف صحاب 

المشاريع اإلقصائية المتعارضة مع المشروع الوطني الذي أسسه اآلباء األوائل مرتفعة وصراخها عالي ، والطغمة الحاكمة 

في اسمرا غير آبه بما يحاك وهى المتسبب حقيقي في ذلك ، ولكن رصيد الشعب اإلرتري في مواجهة التحديات يستدعي 

من جديد التنادي من اجل إرتريا أرضا وشعبا وذلك بالت كيد على أن كل ما تعرض له الكيان اإلرتري كان أسبابه وجود نظام 

غير مؤهل لحماية األرض والشعب وذلك بفشله الذريع في حل األزمة اإلرترية  الداخلية ، وان تلويح النظام  بفزاعة  

استهداف السيادة الوطنية ما هي أال كلمة حق أريد بها باطل  لتطويل أمد حكومته المؤقتة التي تجاوز عمرها الثالثة عقود 

في مشهد ال يشبه شعبنا الذي حقق انتصاره وكان تواقا أن يبني وطن يتمكن فيه من الحفاظ على اإلنسان أوال حتى يمتلك 

مقومات صيانة األرض ويحافظ على سيادتها المنهوبة من النظام قبل األطماع الخارجية. نجده يدق طبول الحرب مجددا بعد 

أن ادخل شبابنا في أتون حرب داخلية إثيوبية ، ها هو اليوم يعلن للعالم بان التقرا  تريد أن تغزو إرتريا ويطالب الشعب 

اإلرتري للدفاع عن السيادة الوطنية  على حد تعبيره . والسؤال الملح هنا من الذي أوصل إرتريا الى هذه المرحلة من 

الهوان والضعف ؟ وهى التي طردت جيوش المحتل الغاصب بعزيمة أبنائها وأصبحت عضوا أصيال في المجتمع الدولي 

؟!!!  الم يكن الدكتاتور وعصابته البغيضة من عاث في األرض فسادا بمغامراته الغير محسوبة من أجل إشباع غروره ؟ 

م والذي بموجبه يفترض 2562الم يوقع الدكتاتور على اتفاق سالم مع رئيس الوزراء اإلثيوبي الحالي أبي احمد في العام 

أن تنتهي حالة الالسلم والالحرب مع إثيوبيا ويتم ترسيم الحدود وفق قرار المحكمة الدولية؟ لماذا تجاوز كل ذلك  وقال أن 

مس لة ترسيم الحدود ليس أوانها اآلن يمكن  الوصول اليها فيما بعد ونسج تحالف مع الحكومة الفدرالية اإلثيوبية التي 

كانت على خالف مع حكومة إقليم تقرا  المتاخم الرتريا ، وهو الحزب الذي كان  قائدا لتحالف  االئتالف اإلثيوبي (الجبهة 

الثورية الديمقراطية اشعوب إثيوبيا )اهودق( قبل مجيئ أبي أحمد؟!! ماذا يعني أن يقول الطاغية ) أن من يقول الشعب 

اإلرتري واإلثيوبي شعبين ال يعرف التاريخ ( أو فيما معناه !!! آن األوان لكل وطني غيور وعلى رأس المخاطبين القو  

السياسية اإلرترية ومنظمات المجتمع المدني وشعبنا بالداخل صاحب المصلحة الحقيقية لمد جسور التواصل إلنقاذ الوطن 

مهما عظمت المخاطر والمؤامرات ف ننا    . وبناء دولة المواطنة المتساوية ليصبح اسياس ونظامه شيء من الماضي

واثقون بان  أبناء الوطن  عازمون لوضع حد لهذه المهزلة وإعادة المياه الى مجاريها بإسقاط هذه العصابة وصيانة 

الوحدة الوطنية حتى نعيد ثقة شعبنا  وتجسير العالقات بين مكوناته في الداخل والخار  ال يجاد دولة تحترم ذاتها وتضع 

 حد للتالعب هذا الحق المصون دوما بوحدة شعبه والتمسك بالمشروع الطنين اإلرتري  الخيار الذي ناضل من أجله .


