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 اللجنة التنظيمية تعد لسمنارها الثاني 

في اتصال هاتفي مع المناضل محمود عمرر نرا رئ ر رير  

يرونريرو  82اللجنة السياسية والرترنرظريرمريرة صرر  الريرو  

  بأن اللرجرنرة فررنرا مرن ااوراد الرمرعرد  لرعر رد 8288

السمنار التنظيمي الثاني، والذي مرن الرمرترونرع تن يرلرترأ  

خالل ااسابيع ال ليلة الر رادمرة، وت رار ألرا تن السرمرنرار 

ااول الذي ع د في نهاياا العا  الرمراضري  ران نرد ونر  

علا مجمل توضاع التنظيمية وند  توصياته لل ياد  العلريرا 

للتنظي  والتي بدورها بدتا في تنفيذها . ومن المتونع تن 

تن ي   السمنرار عرلرا ااوضراع السريراسريرة فري أرترريرا  

والمخاطر التي تهددها باإلضافة ألا ااوضاع في منط تنرا 

خاصة اازمة الداخلية اإلثيوبية وآثرهرا عرلرا اقسرتر ررار 

باإلضافة ألا الوضع المرترفرجرر عرلرا الرحردود السرودانريرة 

   اإلثيوبية .

ونفا هي ة ر اسة اق تال  الوطني الديم راطي اإلرتري 

علا مجمل تن طة لجانها المختلفة ، وحثتها علا 

مضاعفة الجهود من اجل ترنية ااداء وتحس  م امن 

الضع ، هذا ومن المتونع تن تع د ال ياد  العليا اجتماعها 

الدوري خالل اايا  ال ادمة مطالبةً ااجهز  المختصة 

بإعداد ت اريرها الدورية، والجدير بالذ ر تن اقجتماع 

ال اد  سو  ي   علا ااداء بالت يي  لمسير  اق تال  

التي  ارفا علا العا ، ووضع خطط وبرامج للمرحلة 

ال ادمة وت ملة ما بدت من برامج حتا يتثنا اقنت ال  

للمرحلة التي تليها وفق جداول زمنية. ومن ناحية ثانية 

ع د فرع اق تال  ببريطانيا اجتماعه ااول  في مدينة 

  بحضور عضو ال ياد  8062/68228برمنجها  بتاريخ 

العليا ر ي  اللجنة اإلعالمية المناضل صال  علي تحمد 

ً مفصالً عن ت وين اق تال  وما مرجو  الذي ند   رحا

منه في م بل اايا ، هذا وند اختار اقجتماع س رتارية 

لتسيير تمور الفرع من ثالثة تعضاء، هذا وند صر  

المناضل خالد  جراى نا ئ ر ي  الس رتارية بان 

 اقجتماع سادته رو  التفاه  واقستعداد.

  

 

 

 ال ياد  العليا  لال تال  الوطني الديم راطي اإلرتري ت   علا تن طة اق تال  
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 نا عصاباا تمن النظا  ال معي  8288 -/ -82بتاريخ 

الدموي حملة تجنيد أجباري واسرعرة الرنرطراد فري  رمرال 

الوطن ونطا مناطق تدوبحرا، ومرعرا هر رر، وتنررع فري 

الساحل ال مالي، وت  في هرذ  الرحرمرلرة الرواسرعرة انرتريراد 

الذ ور من مختل  ااعمار، حتا تنها  رمرلرا مرن برلر را 

تعمار بعضه  سن السبعريرن، ونريرل لر ربرار السرن هر قء 

بأنه  سيعودون ألا نراه  بعد تن يعاينوا من نبل الطبريرئ 

ويت  فحصه  للتأ رد مرن تعرمرارهر ، فري أ رار  واضرحرة 

  .قنعدا  الث ة بين المواطنين والنظا  وتجهزته ال معية

والجدير بالذ ر تن النظا  الدمروي فري أرترريرا يرعرد الرعرد  

لخوض حرٍئ تلو  نُذرها في اافق ضد أنلي  ت راي  مال 

أثيوبيا، ولذا فالنظا  بحاجة لونود ب ري لحروبه العبرثريرة 

يوفر  من حمالا التجنيرد اإلجربراري الرتري ترطرال ال ريرئ 

  .وال بائ للزج به  في محارد النظا  المت رر 

 ما ويخطط النظا  تن يخوض الحرئ هذ  المر  بالتحالر  

مررع تعررداء اامرر  حررلررفرراء الرريررو  اامررهرررا ااثرريرروبرريرريررن 

وميلي ياته  )فانو( ضد حلفاء اام  تعداء اليو  الت ارو 

  .اإلثيوبيين

نذ ر تننا ند ت رنا في تعداد ساب ة لو الة اانباء اإلرترية 

لعبور تعداد  بير  من ملي يا فانو اإلثيوبية عربررا جسرر 

مدينة ت  حجر في الجنوئ ال ربي من أرتريا نحرو الرعرمرق 

اإلرتري وتمر زها علا تخرو  الرحردود ال رمرالريرة إلنرلرير  

 ت راي اإلثيوبي.

و ان هروئ ملي ريراا فرانرو اامرهرريرة ألرا أرترريرا برعرد 
تعرضها للهزيمة جّراء الضربة العس رية التي وجها لها 
من نربرل الرجريرد الرفردرالري اإلثريروبري ور رير  الروزراء 

  .اإلثيوبي تبي تحمد

 

  

عُو ِّ َوأِّنَّا أِّلَْيهِّ َراجِّ َّ يبَةٌ نَالُوا أِّنَّا ّلِلِّ يَن أَِّذا تََصابَتُْهْ  ُمصِّ يَن، الَّذِّ ابِّرِّ رِّ الصَّ رْ   َن،نال تعإلا )َوبَّ ِّ رْن َربِّّرهِّ رْ  َصرلَرَواٌا مِّ تُولَ َِّك َعرلَرْيرهِّ

 َوَرْحَمةٌ َوتُولَ َِّك ُهُ  اْلُمْهتَُدوَن( صدد هللا العظي  

تحتسئ جبهة التحرير اإلرترية عرنرد هللا ترعرإلرا 

الم فور له بإذن هللا الرمرنراضرل صرالره أبرراهرير  

بحري   يق ال هيد  ي اي أبراهي  الذي فاضرا 

روحه ألا بار ها في منط ة الحفيرا صربرا  يرو  

يونيو الجاري ووري جثمانه الطاهرر الرثررى  ٧٢

بم ابر نرية الحفيرا في ري   سال،  ولد الرراحرل 

الم ي  بمنط ة بير را نررئ مرديرنرة تنررداا فري 

مطلع ثالثيناا ال رن الماضي، والتحق في مطلرع 

 بابه في بداية الخمسيناا ب رو  دفراع السرودان 

وناتل ضمن صفو  الجيد السوداني في جنوئ 

السودان، وبعرد أيرفراء مرد  الرعرمرل فري الرجريرد 

السوداني التحق بجريرد الرترحرريرر اإلرترري فري 

منتص  الستيناا وعمل في هي ة التدريئ لي هِّل 

منها مع رفانه آق  الم اتلين، وظل مناضالً فري 

هي ة التدريئ نير عابئ بت د  العمرر والرمررض،  

وظل علا ذاا المبادئ وااهدا  التي آمن بها حتا آخر لحظة من عمر ، عزا نا ابنا ه وبناته وتحفاد  وتهرلره ورفرانره 

 من الرعيل ااول، ورن  الحزن واال  ق ن ول أق ما يرضي هللا أنا هلل وأنا أليه راجعون وق حول وق نو  أق باهلل.

 تخو   محمد أسماعيل همد 

 ر ي  جبهة التحرير اإلرترية

 

 نعي تلي 

 حمالا التجنيد اإلجبارية تطال الساحل ال مالي
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في أطار مذ ر  التفاه  التي ونعا بين تنس يه ال وى  

السياسية اإلرترية ومنظمة  فاية اإلرترية العالمي، تحيا 

اللجنة التنسي ة العليا لل وى السياسية اإلرترية باق تراك 

مع منظمة  فاية ذ ري ال هداء عبر الفضاء اقسفيري ، 

 ارك فيه عدد م در من الجماهير اإلرترية التي تفاعلا 

مع الحدث ب ل حما  م  دين علا العمل من تجل أتما  

ما س ط من تجله ال هداء اامجاد وهو تحرير اإلنسان 

اإلرتري ليعيد عزيزاً سيداً في بلد. وند تل ا المناضل 

أدري  همد عضو اللجنة التنسي ية، عضو الم تئ 

التنفيذي للمجل   لمة ال وى السياسية نيابة عن ااخ 

منظمي  ااعزاءر ي  المجل  الوطني هذا نصها:  

ذ رى يو  ال هيد! ااعزاء منس ي ال وى السياسية 

اإلرترية وحر ة  فاية اإلرترية العالمية. ااعزاء ناد  

وتعضاء الفصا ل السياسية والحر اا ال عبية! السيداا 

والساد  نيابة عن ال وى السياسية اإلرترية، نود تن 

نعرئ عن خالص امتناننا للجنة اإلعالمية الم تر ة 

لل وى السياسية اإلرترية وحر ة  فاية العالمية، 

لدعوته  لنا إلحياء ذ رى  هداء أرتريا. ومن هذ  

المنصة نتوجه بتحية أ بار وأجالل ألا  هدا نا اابرار ، 

الذين جادوا بأرواحه  ال الية من تجل  عبه  ووطنه .  

ً وتينما  نا من  ويحدونا تمٌل  بير في تن نتم ن جميعا

العمل معاً بمختل  منظماتنا السياسية والمدنية، من تجل 

تح يق الحرية ل عبنا، ونتذ ر في هذ  المناسبة تول ك 

اابطال  الذين دفعوا حياته  وترواحه  مهراً ثميناً لتحرير 

 عبه  واست الل بالده . ل د تح ق است الل بالدنا أرتريا  

نتيجة للنضال السياسي الذي خاضه  عبنا نرابة نرن من 

الزمان و فا  مسله مرير تواصل علا مدى ثالثين 

عاماً. ومن الصعوبة تن نحصي الثمن الباهظ الذي ت  

دفعه في هذ  المسير  النضالية الطويلة لتح يق النصر 

علا تعدا نا. ول ننا ينب ي تن نعي جيًدا تن الم ابل  ان 

حيا  م اا اآلق  من خير  تبناء  عبنا. في هذ  المسير  

النضالية ند   ل فرد في  عبنا، نساًء ورجاقً، ص اراً 

و باراً، اامهاا واآلباء وااجداد، حياته  رخيصةً من 

تجل الحرية واقنعتاد. في هذ  المسير  التاريخية الملي ة 

ل ب عبنا، وتُبيدا  ب ي  الوفاء والعطاء، تُحرنا نُرانا، ونُّ ِّ

ا البالد، حتا وصلا المخاطر ألا  الحيواناا، وانفرَّ

تعتائ بيا  ل أرتري.   أق تنه وبفضل بطوقا  هدا نا 

وتضحياته  الجسيمة ل  يستطع العدو من ألحاد الدمار 

ال امل علا بالدنا و عبنا. ونحن، وأذ نتذ ر الدور 

الحاس  الذي نا  به  هدا نا اابطال،  علينا  تن ن  د 

علا تنه  ضحوا بأنلا ما يمل ون من تجل تحرير البالد 

من اقستعمار ااجنبي ، ومن تجل يتمتع  عبنا في ظل 

دولته المست لة  بالحرية  ال املة ، وليزدهر وطنه ليعيد 

فيه في سال  وطمأنينة، ويعود الالج ون ألا دياه ، 

وليطلق سرا   افة المعت لين في سجون اقحتالل 

ليتنفسوا هواء الحرية واقنعتاد. اإلخو  اافاضل، 

ً من    13وااخواا الفضلياا، اآلن وبعد مرور   عاما

تس لة موضوعية، تحرير أرتريا، فإنه ق بد من طر  

حول ما أذا تح  ا ااهدا  التي س ط  هدا نا في 

سبيلها، وما أذا  ان  عبنا يتمتع في ظل اقست الل بما 

 ان يتطلع أليه؟  لألس  ال ديد اإلجابة علا هذ  

 هدا نا اابطال !!التسا قا مرير  ومخيبة لآلمال.. 

الطاهر ، ونعبر عن تسفنا  اسمحوا لنا تن نخاطئ روح  

تنلا ما تمل ون في سبيلها، ل  بأن ااهدا  التي ندمت  

تتح ق، ف عب   ق يزال يعاني  ل صنو  ال هر 

واقضطهاد، وما زالا الحرية بعيد  عنه، اامر الذي 

اضطر ال ثيرون منه ألا اللجوء من جديد، بدق من تن 

تتا  للجيل الجديد الفرصة للتعل  واقبت ار والمساهمة 

في أنماء البالد وتزهارها .... بدت يساد ال بائ اإلرتري 

العس رية نير محدد    ألا معس راا التدريئ والخدمة

ااجل، ويتعرض اآلق  من  عبنا ألا اقعت اقا 

التعسفية والت ييئ ال سري ونير  من الجرا  .  أننا 

نعت د بأن روح   الطاهر  تتأل  ب د  بسبئ ما يعانيه 

أليها حال البالد  أن السبئ الر يسي لما وصل عب  .  

والعباد في بالدنا ألا هذ  ااوضاع هو النظا  

الدي تاتوري ال ا  ، الذي خان مباد    ومصاله  عب  . 

هذ  النظا  الفاسد بدت يعطي ظهر  ل ل اآلمال والتطلعاا 

 82التي وعدت  بها  عبنا اابي... ففي مثل هذا اليو  ، 

، عا  التحرير، عندما بدتا عاصمتنا 3223يونيو 

تتنف  الهواء الحر تحا أدار  تبنا ها، جاء النظا  ليلوث 

هذا الهواء الن ي وبدت يته  تي تحرك  عبي بالفوضا، 

ومنذ ذلك التاريخ  س طا البالد رويداً رويداً تحا ح   

دي تاتوري  امل، وأننا علا ي ين بأن تروح   ال الية 

ً وحسر  لما ظل يعانيه  عب   منذ فجر  تصرخ تلما

اإلخو  وااخواا الم ار ون .  التحرير وحتا هذ  اللحظة

 ما نعل  جميعاً،   والم ار اا في أحياء ذ رى يو  ال هيد

 نا نحتفل بذ رى ال هداء تينما  نا.  في تواريخ مختلفة، 

وذلك بسبئ خالفاتنا المتعدد ، ونيائ  رعية وطنية 

نتفق عليها جميعاً. وق يخفا علا تحد بأن بعض فصا لنا 

الوطنية  انا تحتفل بعيد ال هداء منذ ما نبل است الل 

 

 

   8288يونيو  80 لمة ال وى السياسية اإلرترية في ذ رى  هداء أرتريا السبا 
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أق تن ااه  اآلن هو تن نحتفل به سويًّا  إلحياء ذ رى   

 هدا نا اابطال، ولنجدد العهد علا مواصلة النضال حتا 

ح ًّا تن تتح ق ااهدا  التي س ط  هدا نا في سبيلها. 

 هدا نا ل  تصل ألا مبت اها، ول  تتح ق  المسير  التي بدتها

أق تن الوفاء بالعهد ي ع علا عات نا   آماله  وتطلعاته  بعد.

نحن، فإن المس ولية الوطنية تحت  علينا المضي ندًما في 

سبيل است مال مسير  التحرير وتن نجعل تولويتنا الوصول 

ألا نهاية الرحلة التي بدتها ال هداء. ق خيار تمامنا سوى 

مواصلة ال فا ، وتعزيز العمل الجماعي أذا  نا توفياء 

في هذا اليو ، ونحن نحيي لل هداء وترواحه  الطاهر . 

 هدا نا اابرار، ق يم ن تن نمر دون تن نتذ ر  جرحا   ذ رى

حرئ التحرير اابطال، الذين ظلوا تحياء علا الرن  من تنه  

ندموا جزءاً من تجساده  من تجل  عبه  ووطنه . ولألس  

ال ديد فإن عدداً منه  ق يزال يعيد في مناطق اللجوء 

وال تاا، والبعض منه  نابع في نياهئ سجون النظا  

الدي تاتوري، بدًق من تن ي رموا نظير ما ندمو  من تضحياا 

جسا . وننتهز هذ  السانحة لنعبر عن أدانتنا لما يتعرض له 

جرحا التحرير  و افة الوطنيين من تعذيئ جسدي ونفسي 

من نبل النظا  وذلك لمجرد  ممارسة ح ه  في التعبير عن 

آرا ه  ومطالبته  بالحرياا.  ق ن ك مطل ًا بأن اقستبداد لن 

يدو  تبًدا بل سيزول عاجاًل ت  آجاًل، وسو  يأتي بدق عنه، ق 

محالة،  دولة الديم راطية والعدالة التي ست يمها ال وى 

اإلرترية الموحد .  وفي هذا اليو  التاريخي، ونحن نحيي 

ذ رى ال هداء،  ق يسعنا ألا تن ن  د علا تهمية العمل 

الم ترك الذي انطلق اآلن علا مستوى ال وى السياسية 

اإلرترية وحر ة " فاية" اإلرترية العالمية، وتطوير  ألا 

تحية أ بار وأجالل ل هدا نا مستوياا نضالية توسع. 

اابطال !!عا ا أرتريا حر  تبية ألا اابد !! ال وى السياسية 

  8288يونيو  80اإلرترية ، 

 صور  من اار ي 

 

 

 

 

 صور  من اار ي  

توضه ر ي  دا ر  ال  ون  التنظيمية واقجتماعية 

للجبهة  بان دا رته في حراك دا   من تجل الوصل 

ألا ال اعد  الجماهيرية العريضة  والونو  علا تداء 

الفروع، وع د  ل اءاا جماهيرية موسعة بما تسمه 

به الظرو  النضالية في موانع تواجد الجالياا 

اإلرترية وعضوية جبهة التحرير اإلرترية، و ر  

آخر التطوراا علا الصعيد الوطني واإلنليمي 

والدولي،  و اقستماع ألا تراء المواطنين ال را   

وتوضيحاته   وم ترحاته  لتطوير ااداء.  ما تن 

أدار  الدا ر  التي تترت  اللجنة السياسية والتنظيمية  

سو  ت و  بطر  توراد السمنار للعضوية بعد 

منان تها من نبا تعضاء السمنار المجمع ع د  في 

ااسابيع ال ليلة ال ادمة ، خاصة واننا نتونع عد  

م ار ة نطاع واسع من ال ادر المت د  لظرو  

تتعلق بالت نية وعوامل تخرى.  ومن جهة ثانية 

توضه المناضل ر ي  الدا ر  بانه  يستعدون 

لإل را  علا الم تمراا الفرعية  وم تمراا 

المنظماا الجماهيرية  ومن المتونع تن ت هد فروع 

المنظماا الجماهيرية ونياداتها المر زية حر ة 

ن طة من اجل أنجا  الم تمراا ، والمنظماا 

المستهدفة هي اقتحاد العا  لن اباا عمال أرتريا، 

واقتحاد العا  للمعلمين، اقتحاد العا  للفالحين، 

اقتحاد العا  للمرت  اإلرترية واقتحاد العا  لطلبة 

 أرتريا. 

 

 

 

ن اطاا  دا ر  ال  ون التنظيمية واقجتماعية يتبع   لمة ال وى السياسية                                                      
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 اللجنة التنسي ية ل وى المعارضة اإلرترية ومنظمة  فاية العالمية يحييان ذ رى ال هداء  

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  عدد   2/6/863/33 – 86وكالة األنباء اإلرترية نشر

  

 

 

تحيا نوي الت يير ممثلة في المجل  الوطني الديم راطري اإلرترري 
والررتررنررظرريررمرراا خررارج مررظررلررة 
المجل  والتري ترعرمرل ترحرا 
اس  التنسي ية الرعرلريرا لر روى 
المعارضة السياسية اإلرتريرة 
باإلضافة ألا منرظرمرة  رفرايرة 
الررعررالررمرريررة اإلرتررريررة ذ رررى 
ال هداء عبر وسيلرة الرزوو  
، وذلررك فرري يررو  السرربررا 

يونيو الرجراري،   80الموافق 
خرراطررئ الررفررعررالرريررة  ررل مررن 
الررمررنرراضررل تسررفرراى دنرريرر ررة 
والمناضل أدري  همد براسر  

ح روص ر رير  مرنرظرمرة  رفرايرة الرعرالرمريرة ال وى السياسية اإلرترية والمناضل س يد 
ال يا في المناسبة  لماا باس  الرمررت  مرن المناضل س يد حر روص  رلرمرة مرمراثرلرة. 
الم تئ التنفيذي للمجل  الروطرنري اإلرترري المناضلتين حرنران مرحرمرد صرالره عضرو 
منظمة  فاية العالمية اإلرترية،  ما تل ا  رل للت يير الديم راطي  وادحنا برهاني مرن 

باس  ال ربرائ، و ران الرمرحراربريرن الر ردمراء  لمتين  نرى  ومندي وافري  ح وصمن 
مررن الررمررنرراضررل نرررزنررهرريررر تررولرردي وافررريرر  حضورا في تلك اامسية حريرق تلر را  رل 

اابرار وبطوقته    ما تل يا بعض ال صا د ترمرجرد ال رهرداء ح وص  لرمراا مرعربرر  
الساعتين نضا خاللرهرا الرجرمريرع ونرترا مرع الررمررعرربررر  . اسررتررمرررا الررفررعررالرريررة  زهرراء 
تتا بتضحياا جسا  ونروافرل مرن ال رهرداء البطولة اإلرترية واست الل أرتريرا  الرذي 
ثالثين عاماً وضعا حداً اراجي  اقستعمار اابرار خالل حرئ التحرير التي استمرا 
لإلجابة علا الس ال الجوهري الرذي مرفراد  اإلثيوبي واعوانه، وتررك الربرائ مرواربرا 
ً عرلرا تمرانرة ال رهرداء  وح  نا ااهدا  التي س طوا من اجلها؟  نرد هل حافظنا جميعرا
ول ننا جميعا نتفق تننا ل  نحق ما س رط مرن نختل  في تر ريريرمراترنرا فري تمرور  رثريرر  

تجله ال هداء ال را  ، ول  نصن اامانة اننا مازلنا نرز  تحا ح   عصابة ول  ت ن هناك دولة بمفهومها المترعرار  عرلريره، 
ليسا هناك م سساا ح   ولي  هناك نانون يضبط أي اع الحيا  ، ل  يتح ق ال ق ااساسي من النضال اإلرتري وهو تحرير 
اإلنسان اإلرتري تن يعيد سدا في بلد  ، وتن يعبر عنما يجول في خاطر  ويختار من يح مه من تبنا ه ب ل حريرة و رفرافريرة 
دون نيود  تو أ را  من تحد.  ل هذا عبرا عنه  لماا المتحدثين، بل واا ثر من ذلك وعلرا الررنر  مرن  رل مرا نردمره هرذا 
ال عئ اابي ل  ي ن هناك يوماً وطنياً متفق عليه ليصبه يو  ال هيد اإلرتري، وبالرن  من ذلك  ها نحن نتذ ر ال رهرداء فري 

 اليو  الذي حدد  الطانية في اسمرا وليته صانه وحفظه ول نه خانه وعاث ومازال في اارض فساداً .
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   هداء الوطن  عل في طريق اقنعتاد          التعليق الساسي 

    

ال هاد  عنوان لنبل صاحبها الذي استرخص روحه من تجل ما آمن به، تار اً وراء  الزوج والولد وجميع ااهل وملذاا  

الحيا   ليعيد نير  في سال  وتمان ليستمتع بما ندر له من عمر و  انا البطوقا  اإلرترية مضرئ مثل  لل زا  

والمحتلين أذ ناو  اإلرتريون  ل في مونعه ال زواا المت رر  وند  نوافل من ال هداء في الدفاع عن ترضه التي ورثها 

 ابراً عن  ابر، مازالا نزواا رت  تلوق حاضر  في تذهان اإلرتريين الذي ن لا أليه  عبر تجداده  وآبا ه  ومعارك 

 وفيا )وتل تى ( وايدى فونجاى )هجو فونجاى( ونزواا ااباطر  في وادي حداث و أمباسيرا وهزموا وبطوقا دن اليا 

ضد ال زا  البرت اليين  ونيرها ال ثير. تصدى لها ال عئ اإلرتري البطل ب ل بطولة نادر  وند  رموز  وتبطاله الذي تت نا 

ببطوقته  ااجيال ألا يومنا هذا، أن التاريخ يحدثنا عن ناماا سام ة دفعا حياتها تمثال دماا ود ت د و  نتيباي حامد بك 

و نتيباي دافال وبهتا ح و  ورت  ود مي ا يل الذين نادوا مجتمعاته  بل وت دموا الصفو . وعلا درئ ه قء  ان من 

جاء بعده  من ااجداد واإلباء في فتر  ت رير المصير يت دمه   هيد ال تلة اقست اللية ال ا د ال هيد عبدال ادر  بيرى الذي 

س ط برصاص ال در وهو في طري ه ألا الجمعية العامة لألم  المتحد  مترافعاً عن نضية  عبه وال هيد عبدهللا اندوباى 

عضو الرابطة اإلسالمية  الذي انتالته عصاباا حزئ اقنضما  في  رن، باإلضافة ألا ال تل الجماعي و النهئ والتعذيئ 

اللذان  انا سمة تلك الفتر  التي تصدرها حزئ اقنضما  إلثيوبيا برعاية ودع   املين من أثيوبيا اإلمبراطورية. علا خطا 

  في جبل آدال بالمنط ة 32/3ه قء وتول ك ناد  عبنا ثور  عظيمة تذهلا العال  ف انا طل ة الفاته من سبتمبر العا  

ال ربية من أرتريا ب ياد  ال هيد البطل ال ا د حامد أدري  عواتي هي ال رار  التي عما  ل ربوع الوطن والت  حولها 

ال عئ اإلرتري  ب ل ف اته وانتماءاته ورفدها بأبنا ه وماله، ند  اإلرتريون م اا اآلق  من ال هداء نربانا للوطن ال الي ، 

فمنذ معر ة تومال ال هير  التي نادها مفجر الثور  حامد أدري  عواتي بعد ت هر نال ل من أعالن ال فا  المسله التي 

س ط فيها تول  هيد للثور  البطل عبد  محمد فايد استمر النزي  اإلرتري حتا احتضن  ل   بر من أرتريا  هيد تو 

  هيد  من تبناء أرتريا، تو  ما نال ال اعر

:  

 من يو  آدال فاض من دمنا سيل

  سه الخفافيد هز  ال نلوئ اليابا  يل

 ...  اهدي ديل

 من يو  آدال .. يو  النضال

 نس ي اارض ق وزن وق  يل

 ...  اهدي ديل

 من يو  آدال .. يو  النضال

 بنوزع في الموا للرجال

 عواتي نال الراسها مال جبانة في الخيل

ثالثون عاما تحدى  عبنا الجبار   ل الصعائ والم امراا التي حي ا ضد . و ان ال هداء العنوان اابرز في ذلك التحدي  

العدو اإلثيوبي من أرتريا مدحورا الذي ون  العدو نبل الصديق بذهول تما  صمود . ف ان ثمر  تلك التضحياا  الثر   طرد 

 ، لتصبه أرتريا   خالصة ابنا ها. . تزاح  ال عئ المتعطد لذلك اليو  3223مهزوما في الرابع والع رين من مايو العا 

في الساحاا العامة داخل وخارج الوطن ، و ان ال هداء ه  ال ا بون الحاضرون ، ال ا بون بأجساده  ول نه  حضورا 

 مميزا بأرواحه  التي عرجا ألا السماء تنظر ألا بهجة المنظر في  ل الساحاا التي عمها الفر  والتي ازدانا براياا
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 تتمة          التعليق الساسي 

    

 وه  حضور تيضاً في  ل تف د  اإلرتريين الذين ت اطروا ألا ترلرك الرمريراديرن مرعربرريرن عرن  الوطن الذي س ط تحته  هداء،

العبر  هنا لي  بتحديد يو  لل هيد تو اقختال  حوله تي يو  تو تي م ان تو زيار  ، يجول في صدوره  الفر  العار  الذي 

م ابر ال هداء تو أنامة سرادد عزاء ونحيئ،  ما تنه لي  رفع صور و عاراا وأنامة احتفاقا. ول ن التحدي ي مرن فري 

اإلجابة علا تس لة تدور في نف   ل وطني نيور وهي هل صنا تمانة ال هرداء؟  هرل ترحر رق حرلر  مرن روى بردمره هرذ  

اارض؟ لألس  ال ديد منذ فجر التحرير تو منذ ثالثون عاماً ويزيد ل  يذد هذا ال عئ الصابرر  طرعر  الرحرريرة برل تصربره  

مصير  مواجهة خياراا أما اقعت ال تو الخدمة ال سرية مجهولة الهد  و تفاجأ ال عئ اإلرتري بمرحلة  ظرلر  جرديرد مرن 

نظا  تن ر لتضحياا ال هداء وعامل رفاد ال هداء وتمهاا وتبناء ال هداء بأسلوئ منافي ل ل الح ود اإلنسرانريرة نراهريرك 

استح اناا  عئ ند  فيه  ل بيا عزيز لديه في ساحاا التحدي و الونا، في عملية تعتربرر رد  عرن  رل تحرال  ال رهرداء 

الذين رووا هذ  اارض حتا نعيد فيها  رماء تعزاء. هذ  الظرو  تدا من جديرد ألرا مروجرة لرجروء جرديرد  ، وتصربره 

اإلرتري الذي  ان يوص  بـالثورية والنضال والبطولة ينظر أليه علا انه متسول متل ي المساعداا اإلنسانية ومألا تخبار 

ال بائ الفار بجلد  مخاطرا بحياته في الصحاري والبحار  ل اإلذاعاا وو اقا اانباء، وما برحرادثرة جرزيرر  )قمربريردوزا( 

من ال بائ اإلرتري نرناً، وتن ر الطانية قنتما ه  اإلرتري نبل سنواا نال ل  1/2اإليطالية  التي ابتلعا ما يفود عن تل 

ببعيد  عن اقذهان،  علا الرن  من خيراا بالد  الوفير  التي يعبث بها الطانية في حروبه العبثية وبناء تررسرانرة الر رمرع 

ل عبه. وأن تجهزته ال معية تن ط في تجار  الب ر حسئ ت ارير منظماا ح ود اإلنسان العرالرمريرة واإلنرلريرمريرة، والرعرجرئ 

العجائ تن الطانية وعصابته الب يضة ي يمون المهرجاناا الخطابية والمسيراا بيو  ال رهريرد، وهر  الرذيرن خرانروا تمرانرة 

ال هداء وجعلوا حلمه  سرائ يحسبه الظمآن ماء. ول  يب ا من الوطن اإلرتري أق اسمه ول  يحتفظ اإلرتريون أق بما هرو 

نبيه افعال الطانية، وأزاء هذا الوانع المرير يب ا الحفاظ علا السياد  الوطنية في ظل وجود تسيا  وعاصربرة درئ مرن 

دروئ الوه  ، وعلا الذين يعت دون تن أرتريا وسيادتها في خطر والمحافظة علريرهرا يرجرئ تن ير رون براقصرطرفرا  خرلر  

الطانية عليه  مراجعة موانفه  والنظر ألا ما خلفة تسيا  من دمار في  ل مناحي الحيا  .  تن التحدي ق ي من في تعليق 

صور اابطال وال هداء علا جدران البيوا و الصفحاا ال خصية علا التواصل اقجتماعي ول رن الرترحردي فري أدراك مرا 

ندما من تجله ااروا  والمهج، وذلك بأن يعمل الجميع مت اتفين قنتالع هذ  العصابة وصيانة حق  عبنا لريرعريرد عرزيرزاً 

م رماً في ترضه مصان الح ود والواجباا بل تحا ظل نظا  حر ر  را رد يصرون اارض والرعررض ويسراهر  فري السرال  

 واقست رار مع  عوئ المنط ة وال وى المحبة للسال  و اقست رار.   


