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 رئيس جبهة التحرير اإلرترية يجري لقاءات جماهيرية مع الجاليات اإلرترية 

في جولة شملت عدة دول عقد المناضل محمد إسماعيل همد رئيس جبهة 
التحرير اإلرترية لقاءات جماهيرية  شرح فيها الوضع السياسيي اليراهي  
في ساحة اإلرترية واإلقليمية ، وتأثيرات ما ييجيري فيي اليمينيىيقية عيلي  
الوضع اإلرتري خاصة الحرب المشتعلة في شمال إثيوبيييا ودور ىيا ييية 
اسمرا المباشر فيها ، منوها أ  المسؤولية التاريخية والضمييير اليوىينيي 
اإلرتري يحتم عل  الجميع للقيام بمسؤولياته إلنقاذ الوىي  ، واليتيخيلي  
م  النظام القائم ، وم  ناحية ثانييية فيا  اليوضيع السييياسيي اليقيائيم فيي 
السودا  وحالة عدم االستقرار التي يعيشهيا هيذا اليقيىير الشيقييي  تيليقيي 
بظاللها عل  أوضاع شعبنا في مخيمات اليليجيوء يضياى الي  ذلي  حيالية 
اللجوء المستمر والتي فاقت كل التخيالت حيث بلغ معدل اللجوء اليييوميي 

شخ  ، وا  مناى  إيواء القادمي  الجدد م  إرتريا تعج بالمئات م  األسر اإلرترية فاقدة السند بعد أ  اجبر  06ألكثر م  
معيليها لحمل السالح والزج بهم في الحرب التي يخوضها ضد التقراي في ظاهرة تنم عي  عيدم اليميسيؤولييية   تينياول فيي 
لقاءاته الدور المنوى بالقوى السياسية اإلرترية ، وفي هذا الصدد مبادرة االئتالى الوىني اليدييميقيراىيي اإلرتيري كيتيجيربية 
يتوقع لها أ  تكلل بالوصول ال  تنظيم سياسي واحد يتحمل مسؤوليته في قيادة العمل اإلرتري المعارض ميع بيقييية اليقيوى 
السياسية اإلرترية والمدنية  وداعما أساسيا للمظلة الجامعة والمتمثلة في المجلس الوىني اإلرتري للتغيير الديمقراىي  هذا 

 وا  الجولة مازالت مستمرة 

 سلىات الىا ية أسياس تأمر بإ الق متاجر في مدينة أ ردات

في خىوة تصعيدية ضد المواىني  الذيي  رفضيوا حيميل السيالح أ يليقيت 

ميتيجيرا ، وذكير  23السلىات المحلية في مدينة ا ردات  رب إرتيرييا  

شهود أعيا  أ  السلىات ىلبت م  جميع المواىني  م  مختلى األعميار 

 06التوجه ال  ساحات القتال في إقليييم اليتيقيراي ، وذكير ميراسيل  دال 

لمحرر الصفحة أ  المواىني  الذي  تم إ الق متاجرهيم رفضيوا اليتيوجيه 

ال  جبهات القتال تحت حجج مختلفة األمر الذي رفضته السيليىيات هينيا  

معتبرة ذل  رفضا ألوامرها ، ويذكر أ  السلىات قامت بأعيميال ميخيتيليفية 

في مناى  ومد  متفرقة م  إرتريا ولم يسلم م  ذل  حت  المساك  حيث 

اخرج ساكنيها منها وأ لقتها بالشمع االحمر وذل  اما لعدم وجود االبنياء 

وم  يمك  اخذهم  لمحرقة التقراى او لرفض اصحاب المنازل   واضياى 

المصدر ا  م  يأوي م  تصادر منازلهم يقعو  تحت ىيائيلية اليميسياءلية 

والتي قد تؤدي ال  نفس العقوبة ، فلكم ا  تيتيخيييليوا ميا تيعيانيييه االسير 

 االرترية جراء هذه االجراءات الظالمة في  ياب المعي  م  االبناء والشباب الذي  يمكنهم تحمل مسؤلية االسر  

  



2  

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

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  العدد     20/01/33 –67وكالة األنباء اإلرترية نشر
 
 
 
 
 

 

 

 أخبار متفرقة:                                                                                                         

 تزايد موجة معاناة الهروب واالعتقال في إرتريا 

مواى  إرتري الي كينيا  منهم  ٨٤أفادت مصادر البوليس اإلثيوبي في منىقه جنوب إثيوبيا عل  شخ  يشتبه في تهريبه  

ىفل  كانوا عل  مت  شاحنه  حيث تم القبض عل  سائ  الشاحنه ومسياعيده مي  قيبيل بيوليييس  5امرأة و 36رجال و   23

أكتوبر في تمام الساعة العاشرة ليال بتوقيت إثيوبيا  وقال نائب مدير بوليس الحدود  ٨٤الحدود اإلثيوبي والقوة الخاصة في 

أ  المقبوض عليهم سوى يتم تسليمهم الي البوليس الفيدرالي في أديس اباابا  وسوى يتم فتح تحقي  معهم ومع عدد اثني  

م  البوليس اإلثيوبي وشخ  اخر مساعد في التهريب  كما أفادت مصادر امنية في السودا  إنه تم تيحيريير ثيميانييية عشير 

أكتوبر كما تزايد عدد  الالجئي   ٨٤رهينة م  االرتريي  في جنوب ىوكر عل  حسب ماورد في الصحى السودانية الصادرة 

في معسكرات الالجئي  في كل م  ود شريفي و الشجراب و أفادت مصادر  دال أ  االجراءات االخيرة م   إخالء المنازل م  

سكانها  وإ القها  في حالة  هروب ابنها   باإلضافة لفرض  مبالغ ومواد وماشية مع حمالت التجنيد الجائر الذي تر  االسر 

 والمواشي بدو  عائل  

مع حضور األىراى المتحاربة في إثيوبيا محادثات السيالم اليرسيمييية األولي  فيي نيزاع   - (AP) نيروبي ، كينياأثيوبيا:  

مدمر دام عامي  مازل القتال الدامي مستمرا  أخبر شهود عيا  في منىقة تيغراي المحاصرة في البالد وكالة أسوشيتد برس 

مع  .أ  القوات م  إريتريا المجاورة تقتل بعض المدنيي  وتنهبهم   والقوات اإلثيوبية المتحالفة تتجه إل  العاصمة اإلقليمية

قىع االتصال باإلنترنت والهاتى ع  المنىقة ، ومنع الصحفيي  المستقلي  م  دخول تيييغيراي ، ييقيول ميراقيبيو  إنيه مي  

الصعب بشكل متزايد الوصول إل  الناس للحصول عل  روايات ع  القتال الذي اندلع مرة أخرى فيي أ سيىيس بيعيد هيدوء 

وتقدر الواليات المتحدة اآل  أ  مئات اآلالى م  األشخا  قد يكونو  قد قتلوا فيي اليحيرب اليتيي اتسيميت   .استمر شهوًرا

تيحيدثيت وكيالية أسيوشيييييتيد   .بانتهاكات م  جميع األىراى مع تنامي المخاوى م  وصول الصراع إل  أكثر مراحله دموية

برس مع شهود م  مد  شيرى وأكسوم وعدوة ، حيث تتواجد القوات اإلثيوبية والقوات المتيحياليفية أثينياء ميحياربية قيوات 

 تيغراي   تحدث الجميع بشرى عدم الكشى ع  هويتهم خوفا م  االنتقام   

 

 

 

 

 المجلس الوىني اإلرتري للتغيير الديمقراىي يصدر تصريحا صحفيا:

اصدر مكتب العالقات الخارجية والشئو  اإلنسانية بالمكتب التنفيذي للمجلس الوىني اإلرتري للتغيير الديمقراىي تصريحا 

صحفيا بخصو  الحرب الدائرة في شمال اثيوبيا ، مؤكدا مواقى المجلس المبدئية م  الحرب وضرورة وقفها والجلوس 

لىاولة المفاوضات  لحل الخالفات بي  االىراى االثيوبية ، وتاكيدا لنفس المواقى التي سب  وا  اعلنها المجلس الوىني 

االرتري للتغيير الديمقراىي ، استنكر  التصريح  ما يتعرض له شعب اقليم التقراى وادا  تدخل النظام االرتري في الحرب 

الداخلية االثيوبية ، مىالبا المجتمع الدولي بالتدخل النهاء معانات المدني  العزل الذي  تحاصرهم المجاعات وتحصدهم الة 

الحرب   اكد التصريح عل  ماذهب اليه حديث السيد انتون  قتيروس االمي  العام لالمم المتحدة في هذا الشأ  ، الفتا في 

الوقت نفسه ال  معانات الشعب االرتري الذي يتعرض هو االخر ال  ابادة م  خالل الزج به في حرب ال تعنيه  وتشريد 

السكا  ومصادرة مساكنهم وه  معانات ال مثيل لها ، وقد وصل االمر ال  اقتياد القصر والشيوخ ال  ساحات القتال وامامنا 

 مشاهد االسرى الذي  قزى بهم النظام االرتري في هذه الحرب اللعينة 
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 بيا  امريكي يصى القوات االرترية بالمرتزقة 

 –في ظاهرة ملفتة و وصى خىير، السناتور األمريكي بوب مينيينيدييز 
رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يصى التورى اإلرتري 

ويدعو أبي أحيميد بيإخيراجيهيم   –في النزاع اإلثيوبي الداخلي بالمرتزقة 
 65 -م  إثيوبيا  وجاء ذل  في البيا  اليذي نشير ليليسينياتيور بيتياريي 

في صفحة لجنة العالقات الخارجية بمجليس الشيييوخ   –  3633أكتوبر 
بيانه م  مدينة جرسي، إلي  وقيى   في  األمريكي  حيث دعا السيناتور

فوري إلىالق النار في شمال إثيوبيا ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق 
في أعقاب استئناى األعمال العدائية بي  الحكومة اإلثييوبييية   –اإلنسا  
وقال السيناتور بوب مينينديز في البيا :  … بعد وقى إىالق النار لمدة خمسة أشهر: 3633في أ سىس   التغراي  وجبهة

إنني أدعو أىراى النزاع في شمال إثيوبيا إل  الوقى الفوري لألعمال العدائية ، وأ  يأمر رئيييس اليوزراء اإلثيييوبيي أبيي “ 
مرتزقته اإلريتريي  بالخروج م  إثيوبيا، و أ  يرفع الحصار القاسي الذي يفرضه عل  تيغراي ، وأ  يلتزم كل م  الحكومية 

وييعيتيبير وصيى اليتيدخيل اإلرتيري فيي الينيزاع ”  اإلثيوبية وجبهة تحرير تيغراي بتجديد محادثات السالم دو  شرى مسب   
يجعل القوات اإلرترية وخاصة بعد أ  عرض إعالم قوات التقراي أسيرى مي  اليجيانيب اإلرتيري عيلي    –اإلثيوبي بالمرتزقة 

إذا سرى عليهم وصفهم بالمرتزقية كيميا فيعيل  -مما قد ينفي عنهم صفة أسرى الحرب وف  القانو  الدولي  –شاشات قنواته 
 رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي 

  اإلدارة األمريكية تجرى اتصاالت مع كل م  ب  زايد واالتحاد اإلفريقي 

ذكر مصادر اعالمية ا  االدرة االمريكية ممثلة في وزير الخارجية السيد انتوني بلينيكي  اجير اتصياالت ميكيثيفية خيالل االييام 

الماضية متعلقة بالنزاع االثيوبي الداخلي الذي دخل عامه الثاني، وذكر وكالة 

رويترز ا  الوزير اجرى مكالمة ميع الشييي  ميحيميد بي  زاييد رئيييس دولية 

االمارات العربية المتحدة متعلقة بالشا  االثيوبي حاثا اياه لعب دور اييجيابيي  

للصول ال  سالم في هذه الجزء م  العالم ، ويذكر ا  الشي  محمد بي  زاييد 

داعم مهم للحكومة الفدرالية االثيوبية ويمكنه ا  ييقيوم بيدور ميهيم فيي هيذا 

الشأ  ، كما اجرىالسيد بلنك  مكالمة اخرى مع السيييد ميوسي  فيكي  رئيييس 

 مفوضية االتحاد االفريقي ورئيس الوزراء االثيوبي أبي احمد علي  

 تمديد المحادثات  اإلثيوبية التي تجري في جنوب إفريقيا 

تم تمديد زم  المحادثات االثيوبية التي عقدت  بي  الحكومة الفيدرالية اإلثيوبية 

، بقيادةرئيس    3633أكتوبر  35وحكومة اقليم التقراى  في جنوب إفريقيا في  

سابقي  لكل م  نيجيريا وكينيا ونائبة رئيس جنوب إفريقيا السابقة والتي كا  

اكتوبر الجاري ، وستستمر حت  االربعاء  26م  المقرر ا  تنتهي باالمس االحد 

لم  .، وفقًا لمختلى  المصادر التي كانت تتابع األمر ع  كثب 3633نوفمبر  3

يصدر اى بيا   م  األىراى المعنية مباشرة بشأ  القضايا التي أثيرت خالل 

 32المناقشات  ومع ذل  ، تأجلت المحادثات بعد أ  قال الوفد اإلثيوبي في 

إنه ل  يواف  عل  وقى إىالق النار ما لم ينزع سالح جيش  3633أكتوبر 

ساعة معًا  كانت االقتراحات التي  23-32تيغراي واستسالم قادته في  ضو  

قدمها وفد تيغرايتمثلت في وقى إىالق النار الفوالي ، والسماح للمساعدات اإلنسانية  ير المقيدة وانسحاب الجيش 

اإلريتري م  تيغراي  م  جانبهم  يتشاىر االتحاد األفريقي والغرب والواليات المتحدة  راء مبعوث تيغراي بأ  الحرب 

وقال رئيس االتحاد األفريقي موس  فكي في بداية المحادثات إ  االتحاد مستعد لتقديم كل مساهمة  .الدموية يجب أ  تتوقى

لضما  االستقرار والسالم في إثيوبيا  م  جانبه ، حث وزير الخارجية األمريكي ، السلىات المعنية عل  االهتمام بضما  

   سالم دائم في إثيوبيا 
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سي  التعلي  السياسيالتعليق السيا  

دخلت الحرب الضروس بي  قوات التحالى المتمثلة 

في القوات الفدرالية األثيوبية و مليشيات االمهرا  

) الفانو ( وقوات الدفاع اإلرتري م  جهة وقوات 

حكومة إقليم التقراي م  جهة أخرى ودخلت الحرب 

شهرها الثالث وهي تدور بال هوادة وتسح  في 

ىريقها المواىني  العزل وتبلغ الحرب ذروة المأساة 

بدخول التكنولوجيا الحرب م  خالل الىيرا  المسير 

) الدرو  ( كما تستخدم الحصار والتجويع لتركيع 

الخصم   وتالقت مصالح فرقاء الحلى وعل  خلفية 

ثورة شباب القيرو  ضد حكومة )االهدق (التي تشكلت 

في إثيوبيا بعد سقوى نظام الدرق والتي اعتمدت  

تىبي  مبدأ المشاركة القومية وسيلة لحكم أثيوبيا و 

كانت ركيزة تل  الجبهة العريضة الجبهة الشعبية 

لتحرير تقراي والتي كانت فيما مض  حليى للجبهة 

الشعبية لتحرير إرتريا وهذا الحلى حارب معا في كل 

الجبهات وتبادل عوامل القوة حت   تحرير إرتريا   

واسقى معا نظام الدرق في أديس أبابا وكل أثيوبيا  

بوصفه العدو المشتر  ولك  سرعا  ما اختلفت 

مصالح الحلفاء ودخلوا في خالى وصل لحد الصدام 

م وحصلت مواجهات دموية بي  ٨٩٩٤المسلح  عام 

الىرفي  وتكرر األمر مرة أخرى عام 

م  وسادت األوضاع بي  البلدي  حالة اال حرب ٨٢٢٢

والالسالم  حت  رحيل ملس زيناوي الذي خلفه عل  

قيادة التحالى ) جبهة االهي ودق ( هيلي ماريام 

دسالي   واستمرت ذات السياسة وبدا التململ داخل 

إثيوبيا وخاصة بي  شباب االورومو الذي  اىلقوا 

حرا  شباب القيرو وسار معهم في الخى شباب 

االمهرا ولمعالجة األمر اختارت اللجنة المركزية 

للجبهة الحاكمة أبي أحمد رئيسا للوزراء ، وبعد 

اختياره سرعا  ما بدأت االختالفات بي  مكونات 

الجبهة الحاكمة وخاصة بي  أبي واألعضاء م  

التقراي  واتسع األمر ألقص  مدى بي  الىرفي  

ووصلت البالد للحرب تحت عنوا  إنفاذ القانو  

ونهجت الحكومة المركزية نحو االستخدام الفعلي 

للقوة وىرحها المبررات م  وجهة نظرهم والخوض 

الفعلي في مستنقع الحرب ، كا  داللة عل  عجز 

حكماء إثيوبيا بل وإفريقيا ع  معالجة األمر بالىرق 

السلمية والدبلوماسية وعمقت الش  بي  الىرفي  

لألسى أخذت الحرب أبعاد قومية بمشاركة بعض 

القوميات واألقاليم وخاصة قومية االمهرا   والجدير 

بالمالحظة   بي احمد الذي جاء  للسلىة أثيوبيا عبر 

مركزية االهي ودق ىرح  مشروعا مخالفا لما تواثقت 

عليه مكونات حكومات أثيوبيا السابقة اال وهو 

مشروع الدولة المركزية )حزب االزدهار(  هذا التغيير 

الذي رفض م  عديد تيارات الحكومة أثيوبيا السابقة 

وخاصة التقراي ، كما أ  الصراع التاريخي بي  

االمهرا والتقراي كا  مشجعا  لصيا ة تحالى جديد 

اخذ مكانه في المنىقة بعد ىرح أبي احمد السالم مع 

إرتريا والزيارات المتبادلة بينه ورئيس إرتريا 

واىالق العبارات التىمينية المتبادلة وترتيب تحالى 

جديد في مدينة  ندر شار  فيه الرئيس الصومالي 

الساب  وتىور األمر إلدخال مليشيا االمهرا وقوات 

الحكومة اإلقليمية لالمهرا  والشعار الذي تدور تحت 

عنوانه الحرب حمالة االوجه انفاذ القانو  الذي ىالب 

بمثول بضع افراد م  التقراي امام المحاكم وىالبت 

حكومة االقليم بتقديم اثباتات ويبدو ا  االمر كا  هدفه 

كسر شوكة التقراي واخضاعهم للمركز وبالفعل تمك  

التحالى في الجولة االول  م  الحرب م  دخول كل 

حواضر التقراي بما فيها عاصمة اإلقليم  وشهد اقليم 

التقراي إبادة جماعية وتجاوزات في مجال حقوق 

االنسا  حسب تصريح بعض المنظمات الدولية 

وىالبت المنظمات والدول إيقاى الحرب وتقديم 

المتسببي  للماسي اإلنسانية لمحاكم بعد التحقي  

وإعادة الحياة لالقليم اال ا  االمر تعسر واعاد التقراي 

تنظيم صفوفهم وخاضوا  مار حرب ىاحنة  اعادو 

بعض مد  اإلقليم وأعل  الحكومة في أديس وقى 

إىالق النار م  ىرى واحد وقرروا االنسحاب م  

اإلقليم اال ا  التقراي  إل  عاصمتهم بل وإل  عديد 

المد  في إقليم االمهرا حت  صاروا عل  بعد 
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سي  التعلي  السياسيالتعليق السيا  

بعد نداءات وضغوى دولية حسب قولهم وتحت وىأة 

القصى الجوي وخاصة الدرو  والحرب البرية حسب 

اعال  الحكومة في اديس وايا كا  االمر فقد بداءت 

مالمح تهدئة بي  التقراي والحكومة المركزية في 

أثيوبيا واستمرت خمسة اشهر تقريبا ، وتابعت 

االىراى استعدادها للحرب مرة اخرى وتواصل 

الحصار الخان  لالقليم  ونهارت الهدنة ورم  كل 

ىرى بدأ الحرب عل  اآلخر  ودارت عجلة حرب 

ىاحنة اخرى منذ أ سىس الماضي والتزال تسح  

تحت قذائفها  مئات األرواح م  الجنود والمواىني  

العزل وتدور هذة بعنى أشد ضراوة  قد تستعيد 

الحكومة المركزية كل او بعض المد  والبلدات ولك  

الحرب بابعادها القومية وروح االنتقام السائدة فيها 

ستوسع التباعد بي  شعب التقراي وسيكو  االمر 

اخضاع بالقوة القهرية وستكو  حرب تلد حرب دامية 

وىويلة اخرى ستدفع ثمنها الشعوب اإلثيوبية 

وشعوب األخرى وهي ل  تكو  اال تكرار لمأسي 

حروب اباىرة االقىاع في إثيوبيا ، ومالم يتدار  

االمر فإ  المنىقة ستشهد حرب  وريال قاسية 

محورها منىقة التقراي وربما تمتد لالقاليم اإلثيوبية 

األخرى وقد تمتد لبالدنا ارتريا لولوغ حكومتنا في 

بخصو  أىراى ٢حرب االخوة االعداء في إثيوبيا  

الصراع االثيوبي عمقت الحرب األزمة بل يكاد 

إستمرارها يؤدي إلي إنهيار الدولة التي تعاني أزمات 

وفقدا  ثقة في عدة أقاليم أهمها إقليم اورومو ذو 

التعداد السكاني األكثر ووالدي  القامبيال و  إقليم بني 

شنقول والذي يمك  أ  يؤدي لتدخالت كثيرة وربما 

انتقلت األزمة إل  إقليم الصومال الذي شهد انفجار 

قبلي بعد مقتل عضوة البرلما  وما سبقه م  تغلغل 

حركة الشباب الصومالية زد عل  ذل  إقليم العفر الذي 

اصبح  ساحة حرب منذ بداية الحرب ،  أًما بخصو  

التقراي ليس امامهم خيار سوى خوض معركة البقاء 

ولو عل  شكل حرب عصابات داخل أرضهم والتواجد 

بي  شعبهم مستفيدي  م  تعبئة شعب التقراي الذي 

ظل حت  اال  مدافعا م  اجل البقاء وا  اي انتقا  

م  كرامة شعب التقراي واهانته سوى تصب في 

خانة تعمي  الكراهية القومية وتعيد عقلية االستعالء 

واالحتقار وبالتالي ستزايد سعير الحرب وربما تنتج 

مساعي  وضغوىات المجتمع الدولي حيث يلوح األمل 

لوصول حلول في الحوار الذي يجري في جنوب 

أفريقيا و قد نقول صراع مكونات أثيوبيا السياسية 

والقومية يتم لتحقي  كل ىرى مكاسب في السلىة و 

ولك  السؤال الذي يحتاج اإلجابة بوضوح ما  .الثروة

هي فائدة ارتريا م  هذه الحرب وهل كانت الوسائل 

السلمية معدومة لوصول لتسوية اذا أخذنا األسباب 

المىروحة ) بادمي (  قبل سلىة  أسمرا  ؟!  ثم هل 

التحالى مع التقراي تارة والتحالى مع االمهرا تارة 

أخرى يعضد السيادة الوىنية التي يتخذها النظام 

حصا  ىراودة ال بقاء سلىته ؟ وتتزايد االسئلة هل 

ما يتخذه النظام م  إعداد ألشعب االرتري وقواه 

الحية المجتمعية والسياسية والعقدية كتعبئة و كسب 

و لعب دور دبلوماسي مع المجتمع الدولي م  القوى 

المحبة للسالم و أصدقاء ألشعب االرتري لكسب الراي 

العام لصالح ارتريا ؟ ثم نزيد عل  االسئلة هل الشعب 

االرتري في معركة تقرير مصيره أعتمد حشد جيوش 

وتحالفات أم اعتمد أسلوب حرب التحرير الشعبية 

ىويلة األمد ؟ونختم أسئلتنا هل االستقواء بقوى 

أثيوبية )الوياني التقراي( كانت مجزية لتحقي  

تىلعات ألشعب االرتري حت  يتكرر المشهد بالتحالى 

مع االمهرا لتحقي  احالم شعبنا في الحرية واالستقالل 

؟هذه كلها اسئلة تجيب عليها ذاكرة شعبنا الجمعية 

التي تحملت عبئ التضحية ومازال يدفع أ ل  ما يمل  

في سبيل اعادة الوى  المختىى م  عصابة مستبدة 

مازالت تسومه العذاب ولم يذق للتحرير ىعما  حت  

اآل  وهل بعد الثم  الرهيب سيعيش مواىنا عزيًزا 

 مكرًما ووىنا ابيا شامخا بي  الدول 
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