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 منطقة الشهيد حسن باشميل تشهد حراكاً سياسياً 

في جولة  شملت منطقة الشهيد حسن باشميل ومناطق أخرى حيث تواجد الجاالاياة  

اإلرترية  اجرى المناضل محمد إسماعيل همد رئاياا الاماكاتاف الاتاناةايا   لاجاباهاة 

التحرير اإلرترية  لقاءات مع أفراد الجالية بارارت تاناويارهاي باماجارياات ا حاداث 

السياسية اإلرترية ودول الجوار ، وا وضاع التنظيمية وقوى المعاارضاة اإلرتارياة 

ودورها  في المساهمة في التريير في إرتريا ، ناقش مع أفراد الاجاالاياة أوضااعاهاي 

المعيشية ، كانت اللقاءات التي أجراها ا خ الرئيا مثمرة من حيث تاجااوف الا يان 

شاركوا فيها وتةهي  وضاع المعارضة والجبهاة عالاج وجاخ الاخاواوى ، وعالاج 

وعيد متول التقج مع بعت قيادات القوى السياسية اإلرترية المتواجدة هناك وكان 

لقاء تةاكرياً حرى فيخ ا خ الرئيا علج التواول مع الجميع وإيواال ريياة الاجاباهاة وابئاتامب بشاكال مابااشار لاهايبء 

المناضلين ، وفي ختاي لقاءاتخ التةاكرية عقد اجتماعا رسميا مع قيادة وفرع الجبهة بالمنطقة واشرب عالاج إعاادة تارتاياف 

 الةرع وال   اختتي بانتخاف قيادة فرعية جديدة أنيط بها مهاي العمل للمرحلة القادمة.

 اللجنة التحضيرية للميتمر الثالث للمجلا الوطني تدشن أعمالها

خاطف المناضل الدكتور نقاش عثمان رئيا المكتف التنةي   للمجالاا الاوطاناي 

اإلرتر  للتريير الديمقراطي تدشين أعمال  اللجنة التحضيرية لالامايتامار الاثاالاث 

للمجلا الوطني اإلرتر  لالاتارايايار الادياماقاراطاي  والا   دعات  لاخ  الالاجاناة 

التحضيرية عبر وسيلة الزووي أعضاء قيادة المجلا والقوى السياسية والمدنية 

ي ، تانااول الادكاتاور 011/  11/00المنضوية تحت لوائخ و لك في يوي السبت  

نقاش مجمل القضايا المتعلقة بالراهن السياسي والادور الاكابايار الامارتاجاج مان 

المجلا القياي بخ في ه ه المرحلة الحاسمة  التي تمر بهاا بامدناا وماناطاقاتاناا ، 

ميكدا استعداد قيادة المجلا لتقديي كل الدعي إلنجاح الميتمر والا   ناتاوقاع أن 

يكون ميتمرا نوعيا يساهي في نقل المجلا الوطني الج خطوات فعلياة مابااشارة 

متجاوزا كل العقبات التي قد تعترت طريقخ إلناقاا  الشاعاف والاوطان. أوضاحات 

اللجنة التحضيرية الخطوات التي قطعتها في التحضير والتي تمثلت في تقسيي أعضائها في لجان عمل أهمها لجناة الاوثاائاق 

واللجنة التنظيمية و ولجنتي اإلعمي و المالية ، وقد قدمت اللجان خططها العملية علج أن تشرع في الخطوة التالاياة باانازال 

مسودات الوثائق الج القواعد لمناقشتها وجمع المقترحات لوضع المسودة النهائية التي سوب تقدي لقيادة المجلا إلجازتها 

 لتوبح جاهزة لمناقشة الميتمرين. 
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 توريح وحةي 

تمكن ابتحاد ا فريقي من خمل لجنة الوساطة التي اختارها برئاسة الرئيا النيجير  السابق أولوسيرون أوباسانجو بعد عشرة أياي 

من المةاوضات،  أن يتوول إلج التوقيع علج اتةاقية السمي الشامل، وإيقاب الحرف المدمرة التي استمرت لعامين، تبدأ بوقب إطمق 

النار و ما تمها من  اتةاقيات تحقن الدماء، وترسي  القانون والنظاي، وتحةظ إثيوبيا من التةتت، وتحقق السمي والتنمية والوحدة. 

وقد كانت لمشاركة الجهات المختلةة وأدوارها القوية من ا وروبيين وابمريكان، وقبل ه ا حرى الحكومة الةيدرالية اإلثيوبية 

نحن في ابئتمب الوطني الديمقراطي اإلرتر  إ  ووالجبهة الشعبية لتحرير تجرا  علج موالح شعبهي ووطنهي جعل  لك ممكنا. 

نهنئ الةرقاء اإلثيوبيين علج ه ا اإلنجاز وعلج التحلي بالشجاعة، لتجاوز مرارة الحرف الطاحنة، نتوقع منهي الوبر علج تنةي  بنود 

ابتةاق، وتقدير المولحة العليا، وقمع شيطان التةاويل.  وهنا نشيد بدور  الوسطاء وبخاوة ابتحاد ا فريقي وحكومة جنوف أفريقيا 

علج ب لهما الجهود المضنية لت ليل الوعاف، والووول الج ه ا ابتةاق التاريخي ال   سيحسف  فريقيا في حال نجاحخ، وسيكون 

نمو جا للحلول لمشكمت أفريقيا ا خرى دون التدخمت الخارجية. ه ه الحرف خلةت ضحايا كثر في كل من إثيوبيا وإرتريا، وحتج 

يكون السمي مستداما وشامم للمنطقة كلها، نطالف الحكومة اإلثيوبية والوسطاء الدوليين بالشروع فوًرا بترسيي الحدود مع إرتريا، 

وفق الحكي الوادر عن اللجنة الدولية في بها ، والتي يعتبر قرارها نهائيًّا وملزًما،  ن  لك سيرلق أبواف ا بستةزازات العسكرية، 

ويحقق فيما بعد التعاون المثمر، والتكامل بين إرتريا وإثيوبيا ودول القرن ا فريقي ا خرى، كما يقطع،  في نةا الوقت،  علج نظاي 

إسياا أفورقي ال رائع التي كان يتشبث بها في رفضخ البدء في اإلومح السياا   وابقتواد ، ووقب التجنيد اإلجبار  من غير 

 ي.0100نوفمبر  4أمد. رئاسة القيادة العليا المشتركة لمئتمب الوطني الديمقراطي اإلرتر . 

 

 توريح وحةي  بشأن توقيع  اتةاقية السمي  بين ا طراب اإلثيوبية  

استقبل  المجلا الوطني اإلرتر  للتريير الديمقراطي  بارتياح كبير  توقيع "اتةاقية سمي دائاي   ووقاب لااعاماال الاعادائاياة"  بايان  

الحكومة الةيدرالية اإلثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تقرا .   وينتهز المجلا الوطني ه ه الةروة ليهنئ الطرفيان، وكا لاك ابتاحااد 

ا فريقي  وكافة الوسطاء علج ه ا ابتةاق التاريخي باعتباره يمثل خطوة شجاعة تحسف لالاطارفايان، وياعابار عان تامانايااتاخ الواادقاة 

ناوفامابار  3بالتنةي  الناجح لمتةاقية. دعا المجلا الوطني اإلرتر  للتريير الديمقراطي، من  اندبع الاحارف فاي شاماا ل إثاياوباياا فاي 

، الطرفان إلج عدي ابنزبق في أتون الحرف، وطالف الطرفان بالسعي من أجل  حل خمفاتهما بالحوار وبالطرق السلمية، و لاك 0101

لقناعتخ الراسخة بأن المميين من ا برياء في أقاليي تقرا ، والعةر، وا مهرا اإلثيوبية سيتضررون من ويمت ه ه الحرف، فضمً عان 

التأثير المباشر له ه الحرف الداخلية اإلثيوبية علج شعبنا اإلرتر ، بما في  لك عشرات اآلبب  من المجئين اإلرتريين ال ين ياقاياماون 

في معسكرات اللجوء في  شمال إثيوبيا. إن توول ا طراب اإلثيوبية إلج اتةاقية السمي ووقب ا عمال الاعادائاياة، ساتاسااعاد بام شاك 

علج إيوال المساعدات  اإلنسانية العاجلة إلج المناطق المتضررة جراء ه ه الحارف الاعاباثاياة،  باماا فاي  لاك ماعاساكارات الامجائايان 

اإلرتريين . وعلج الرغي من أن ابتةاقية لي تتضمن بشكل وريح موضوع خروج القوات العسكرية اإلرترية التي كاانات فاي قالاف ها ا 

الوراع، من ا راضي اإلثيوبية، إب أننا نطالف النظاي اإلرتر  بشدة بسحف قواتخ بشكل فور  من كافة ا راضي اإلثاياوباياة، و وقاب 

تدخلخ في الشيون الداخلية إلثيوبيا أو أية دولة أخرى. ويجدر اإلشارة هنا، أن المجلا الوطني اإلرتر  شاجاف ماراراً تاورط الاناظااي 

اإلرتر  في ه ا الوراع اإلثيوبي الداخلي. وينتهز  المجلا الوطني اإلرتر  ه ه الاةارواة الاتاارياخاياة لايادعاو الاحاكاوماة اإلثاياوباياة 

والمجتمع الدولي باإلسراع في تنةي  إجراءات ترسيي الحدود بين إرتريا وإثيوبيا وفق "اتةاقية الجزائر للسمي"  التي وادرت باتااريا  

. تستحق شعوف  إثيوبيا وإرتريا وجميع دول منطقتنا أن تعيش في سمي ووئاي، إن علج مستوى داخل كل بلد  أو 0111ديسمبر  00

فيما بينها كدول ترتبط بعمقات الجوار واإلخاء.  وعليخ فان جميع ا طراب الحريوة علج شعوبها مطالبة أكاثار مان أ  وقات مضاج  

السعي الجاد من أجل إحمل السمي والوئاي في بلدانها وفي منطقة القرن ا فريقي بشكل عاي.   وانطمق من رييتخ المبدئية ها ه، فاان 

المجلا الوطني اإلرتر  يعبر عن إشادتخ  ودعمخ  لـ "اتةاقية السمي الدائي" التي وقعتها ا طراب اإلثاياوباياة  فاي جاناوف أفارياقاياا. 

 مكتف العمقات الخارجية والشيون اإلنسانية  بالمجلا الوطني اإلرتر  للتريير الديمقراطي. 
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استقبلت القوى السياسية اإلرترية "اتةاقية السمي ووقب ا عمال العدائية" التي تي توقيعها في جنوف أفريقيا بين الحكومة 

الةيدرالية اإلثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تجرا  بكثير من ابرتياح، قناعة منها بأن وقب الحرف التي أزهقت أرواح 

مئات اآلبب والشروع في حل قضايا الخمب بالحوار والوسائل السلمية هي مولحة للشعف اإلثيوبي وكافة الشعوف المحبة 

للسمي. وب يسعنا في ه ا المجال إب أن نهنئ ا طراب اإلثيوبية التي تجاوزت مرارات الحرف ونتائجها المدمرة وتسامت 

علج جراحاتها الميلمة، واتخ ت قراًرا حكيًما بانتهاج طريق يحقق ا من والطمأنينة والسمي للشعف اإلثيوبي بكافة مكوناتخ. 

كما نشيد بالدور الكبير ال   لعبتخ لجنة الوساطة ا فريقية والمدعومة من الوبيات المتحدة ا مريكية وعدٍد من الدول الهامة 

 وعلج رأسها الوبيات المتحدة ا مريكية.         

إننا نعتقد، كمناضلين إرتريين من أجل السمي والديمقراطية، بأن الحرف التي استمرت لعامين كاملين وتورط فيها النظاي 

الديكتاتور  في إرتريا، قد أدت إلج زعزعة ا من وابستقرار في عموي المنطقة، وعمقت الجروح واآلبي بين شعوبنا، 

وعليخ فان اتخا  قرار  السمي ال   يعتبر قيمة إنسانية تحتاج إلج شجاعة كبيرة، وليا هناك رابح  في أية حرف داخلية، 

فكل ا طراب خاسرة تتقاسي فاتورة الحرف، المادية والمعنوية، كما تيكده تجارف الشعوف التي مرت بمثل ه ه التجارف 

المريرة.  إن القوى السياسية اإلرترية المناضلة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة في إرتريا، دعت من  اندبع  الحرف 

العبثية بين ا شقاء في إثيوبيا إلج وقب الحرف والدخول في حوار يةضي إلج إيجاد حلول للقضايا الخمفية بين ا فرقاء، 

 لتتةرغ الشعوف اإلثيوبية لبناء دولة تسع جميع أبنائها بمختلب انتماءاتهي اإلثنية والقومية والدينية والجهوية. 

وتعتقد القوى السياسية اإلرترية جازمة بأن من شروط نجاح اتةاقية السمي الموقعة في جنوف أفريقيا واستتباف ا من 

وابستقرار  فيها، العمل علج إبعاد النظاي الديكتاتور  اإلرتر  عن التدخل في الشأن الداخلي إلثيوبيا وتزيق نسيجها 

ابجتماعي وووًب إلج زعزعة أمنها واستقرارها، كما يحاول القياي بمثلها في السودان الشقيق. ختاًما نتمنج لاطراب 

اإلثيوبية  التوفيق في تنةي  نووى اتةاقية السمي الموقعة بينها، وندعو الشعوف اإلثيوبية لدعي عملية السمي التي تستحق 

 أن يدفع في سبيلها كل غال ونةيا.

 القوى السياسية اإلرترية:

 نجاش عثمان المجلا الوطني اإلرتر  للتريير الديمقراطي

 كحسا  قةلج           الجبهة الوطنية اإلرترية

 تسةا  ولد  ميكائيل )دقيقة(        حزف الشعف الديمقراطي اإلرتر 

 ياسين عبدهللا       التنظيي الديمقراطي لعةر البحر ا حمر
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 (0في الطريق الج الميتمر الوطني ا ول لجبهة التحرير اإلرترية )

بالتعاون مع أسرة تحرير وكالة ا نباء اإلرترية أن نطل عليكي عبر ناف ة  10يسر موقع آدال 
راتبة  في حلقات  كريات مناضل التي يبتدرها لنا المناضل العتيق وابعممي الضليع 
المناضل عمر جعةر السور  )عمر عليي( رئيا اتحاد الوحةين ابرترين السابق 
وعضوالمكتف الدائي بتحاد الوحةين العرف السابق ايضا،  تحت عنوان هشيي ال اكرة ، في 
الحلقة ابولج له ه السلسلة تناول المناضل عليي عمقة الثورة ابرترية بالحزف الشيوعي 

                                    السوداني ، وفي الحلقة  التوثيقية الثانية يقدي لنا  كرياتخ عن الميتمر الثاني للجبهة.                                          

بعد مخات عسير وأماي تحديات جمة وبعد تجاوز عقبات عددا انعقد في مثل ه ه ا ياي قبل 
واحد وخمسين عاماً أ  ما ينوب عن نوب قرن من الزمان الميتمر الوطني ا ول لجبهة التحرير ابرترية و لك في سلسلة 
جبال آر با راضي ابرترية المحررة القريبة من حدود السودان الشرقية. كانت اآلزمة التنظيمية والسياسية والعسكرية بُعيد 

، ب سيما إثر تدفق آبب المجئين الج شرق السودان جراء حملة القوات ابثيوبية العسكرية الضارية واتباع 0611العاي 
اثيوبيا لسياسة ا رت المحروقة، قد استةحلت وكادت أن تعوب بالثورة وت روا 
 -آمال الشعف ابرتر  في الحرية وابنعتاق ادراج الرياح. بدأت ابنقسامات الحادة 

 ً ً وشاقوليا ً في الداخل والخارج ا مر ال   هدد وحدة  -عموديا تأخ  شكمً مأسويا
أداة الثورة ووحدة التنظيي وتماسك قوات جيش التحرير وإلج تجريد المقاتلين 
والمناضلين ابشاوا من معنوياتهي. ثي أتج فشل ما تمخت عنخ ميتمر أدوبحا 
ال   حل المناطق العسكرية الخما وأبطل تكوين الوحدة الثمثية بين المنطقة 
الثالثة والرابعة والخامسة التي كان قائدها قد استسلي للعدو، وكّون قيادة عسكرية 
واحدة بدبً عنها، أطلق عليها اسي القيادة العامة لجيش التحرير ابرتر . كان من 
مظاهر  لك الةشل أن عمد اجتماع عوبل ال   تداعج اليخ ستة من أعضاء ه ه 
القيادة، من بينهي قائدهي ادي والح وبينهي عامر شهابي واحمد ادي عمر وعثمان 
عجيف، والوحدات التابعة لهي الج تهديد لُحمة جيش التحرير ووحدتخ مما ييد  

الج احداث ندوف نازفة في جسده والج تشر مخ وانقسامخ الج مكونات قبلية 
وعشائرية تةتك بالهدب ال   من اجلخ أُعلنت الثورة وهو الشعف الواحد. رغي 
ً للجيش وللثورة وللشعف. فابجتماع ال     لك لي يشكل ابنقساي تهديداً ما حقا
دعوا اليخ في مدينة كسم علج سبيل المثال بُعيد ابنشقاق ال   قاموا بخ، أبان 
لهي بما ب يدع مجابً للشك أن الجماهير ابرترية ترفت حركتهي وتحركهي وتدين 
تمردهي؛ ثي جاء انعقاد ميتمر عواتي، رغي العقبات ورفت بعت أعضاء القيادة 
العامة، حضوره الج التماسك مرة اخرى. ترلبت إرادة الشعف والجيش للمضي 
ً في الحةاظ علج مكتسبات الثورة علج ه ا الشرخ الطارئ، لكن كانت لخ  قدما
تداعيات فيما بعد أسهمت فيما يمكن تسميتخ تجاوزاً بالحرف ابهلية. ثي كان أن 
نأى عضو القيادة العامة، أسياا أفورقي بنةسخ وخدنخ رمضان وعضدهما محمد 
علي عمرو وقواتهي عن العمل المشترك. كان أسياا متمسكاً بأهدافخ المرسومة 
ً في  للسيطرة علج الميدان وحلمخ بابنةراد بالسلطة في ارتريا المحررة مستعينا
البداية بمنظمتخ الوليدة آن اك )سلةي ناظنت( لعرقلة كل جهد مشترك، إن لي يكن هو علج رأسخ. كانت جماهير الشعف 
ابرتر  في الداخل كما الخارج تواقة إلنهاء ابزمة، وكان المقاتلون والمقاتمت يتطلعون بأمل نحو فجر جديد يضع حداً 
للوراع ويدفع بالعمل الثور  الج مشارب النور والتحرير. تعالت ا ووات المطالبة باإلسراع بعقد الميتمر الوطني لجبهة 
ً يتمثل فيخ كل ابرتريين في القرى والمدن والمهجر بمختلب توجهاتهي  التحرير ابرترية بحيث يكون ميتمراً جامعا
وانتماءتهي وهناك يقومون بحسي اختمفاتهي ويرسمون طريق الوحدة الناجزة التي ب تحجر علج أحد رأيخ إن كان ه ا الرأ  
في إطار العمل الوطني الثور ، محافظاً علج نسيج الوحدة الوطنية. تحت الضرط الجماهير  وإورار مقاتلي جيش التحرير 

   أسرعت القيادة العامة في ميتمر عواتي بوضع اللمسات ا خيرة في تشكيل الجنة التحضيرية كي تعد للميتمر.
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 يتبع

 (0في الطريق الج الميتمر الوطني ا ول لجبهة التحرير اإلرترية )

ضمت اللجنة التحضيرية 
عددا من طمف الجامعات 
اإلرتريين الدارسين في 
الخارج وشخويات وطنية 
وقادة ومقاتلين من جيش 
التحرير. كان من بين 
هيبء حرو  تدب بايرو، 
وعمر محمد، وأبوبكر 
لوممبا، ومحمد علي 

ادريا لباف "ود الخليةة"، وإبراهيي ادريا محمد ادي، وادريا بادمي، 
ومحمد نور أحمد، وإبراهيي محمود قدي، وسراج موسج عبده ال   كان أول 
رئيا منتخف لمتحاد العاي لطلبة ارتريا، وشحيي إبراهيي شحيي، ال   انتخبخ الميتمر عضواً في المجلا الثور  لكنخ 
استسلي للعدو ابثيوبي بعد فترة وجيزة قضج معظمها في برداد، واخرين من قادة ومقاتلي جيش التحرير. لي تكن لدى 
غالبيتهي إن لي يكن كلهي تجربة سابقة في القياي بمثل ه ا العمل الجبار كما لي تكن لهي معرفة بمتطلباتخ ودراية بتجارف 
مماثلة وإلماي بالمواعف التي قد تعترضهي وقدرة علج السباحة في لجة الخمفات وخضي عدي الثقة بين ا طراب كلها. كان 
للبعت معرفة محدودة ومحددة بالتحضير لميتمرات  ات طابع فئو  كالميتمرات العسكرية والطمبية ال . كان هيبء 
الشباف يمثلون الةسيةساء ابرترية ويعكسون الطيب ابرتر  بكل ألوانخ وووره. 
لكنهي استطاعوا انجاز المهمة وأوولوا الناا، جماهير ومقاتلين، الج ساحة 
الميتمر، حتج بعد تخلب البعت ومن بينهي عثمان والح سبي وقوات التحرير 
الشعبية واسياا افورقي ورهطخ، فرغي كونخ عضواً في القيادة العامة لجيش 
التحرير، اب انخ استنكب وانتحج بعيدا عن الوةوب المتراوة وخالب ابجماع 
الوطني حتج قبل انعقاد الميتمر بشهور لما تهرف من ممقاة عضو  اللجنة 
التحضيرية، إبراهيي قدي واحمد ناور، ثي لي يرحف بدعوة حضور الميتمر قائم 
انخ سيرسل اليهي رده فيما بعد. تلك وغيرها كانت من الوعاف التي اعترضت 
اللجنة التحضيرية اب انها تجاوزتها باورار واقتدار.    وفرت القيادة العامة 
لجيش التحرير ابرتر  كل الدعي والمساندة وابسناد واإلمكانات المادية المتاحة 
وغير المتاحة وابمداد والتموين والمساعدة اإلدارية المتمثلة في اللجان الةنية 

الملحقة باللجنة التحضيرية )لجان 
الميتمر( وغيرها والمقدرات المالية والتجهيزات بمختلب أنواعها وونوفها 
بدون حساف. ووفر الشعف لهي الظروب الممئمة إلجراء انتخاف ممثليهي في 
داخل الوطن وفي الشتات. كانت تلك أول انتخابات حرة وشةافة يقبل عليها 
ابرتريون بحماسة منقطعة النظير، إن لي تكن ا خيرة. جال أعضاء اللجنة 
التحضيرية ولجان الميتمر القرى والبلدات في ا راضي المحررة وتواولوا 
مع سكان المدن المحتلة وأماكن تجمعات ابرتريين الكبيرة في المهجر بم كلل 
ً ووزعت  وب خوب وب وجل. انتخبت اللجنة التحضيرية حرو  بايرو رئيسا
بقية ا عضاء علج لجان عددا وكلةتهي بمهاي واضحة يجف إنجازها في 
مواقيت محددة.  تولج حرو  بايرو يساعده أحياناً إبراهيي ادريا محمد آدي 
وياغة مسّودة البرنامج السياسي والبرنامج التنظيمي التي كتبها باللرة 
اإلنجليزية، وقمت فيما بعد الج ترجمتها باللرة العربية في الدار التي اتخ تها 

اللجنة التحضيرية مقراً لها. كنت أنهي واجباتي في جريدة سودان استاندرد التي كانت تودر باللرة اإلنجليزية عن دار الرأ  
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الوةحة ا دبية   

 

 

 

 

 

 

 بين حد وحد

 وجحيي ب يحد

 وسيال دون رد

 تحاورنا سيول الترهات

 ونةوا خربة قد هدت معاقلها

 وتلك التي لي تهد

 بيننا والوطن الب سد وسد

 بيننا والحقيقة جيوش الظمي

 وزيب الكمي

 وحوارات كلها ج ف وشد

 تحاورنا سيوب الجهل

 نطأطئ الريوا قسراً 

 وبعضنا قود

 يتسلمنا سجانخ 

 يأخ نا لةناء واسع

 فم سياج هنا ب زنازين

 غير بحر وبضعة جيران        

بيننا وبينهي حوار         

 الطرشان

 واللرة الضد

 عةواّ أيها الوطن

 

 

 

 

 

 

                                             

 فنحن لي نرد الهروف

 وعن حبك الود        

 فانا هنا لنحةظ الوديعة

 ا ناشيد... ممحمك البطولية

 ووايا الشهداء ليوي رد

 وإنا هنا نعر  كل دجالٍ 

 يسبح في السر بحمد الطراة

 ويهرف لحظة جد

 وإنا هنا مشهرة أقممنا

 مترعة بمداد التحد 

 وإنا هنا نقاوي الحوار

 لنسحف من رحي الليل 

 وباحاً كلخ الٌق وسعد

 خ/ كجرا 

محطة قطار مدينة بريستول 

 )بريطانيا(

 ي٥٠٠٢نوفمبر  ٥٢

 سيول الترهات 
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سي  التعليق السياسيالتعليق السيا  

بعد حرف ودمار استمر لعامين  كاملين وقع الطرفان 

ا ساسيان في ا زمة ا ثيوبية ،الحكومة الةدرالية و 

حكومة إقليي التقرا  ، اتةاق بحضور  مقدر من المجتمع 

الدولي و اإلتحاد ا فريقي واستبشر اإلقليي والقوى 

المحبة للسمي خيًرا بوضع حد لنزيب الدي والقتل علج 

الهوية ال   شهده الوراع ا ثيوبي بل كادت أن تشمل 

الحرف  كل دول الجوار جيبوتي والوومال والسودان ،بل 

ي في حالة  ٢٩٩١وشملت إرتريا التي كانت من  عاي 

حرف مع أثيوبيا وانخرطت أخيراً في الحرف ا ثيوبية 

كحليب مع الحكومة ا ثيوبية المركزية التي وقعت معها 

ي بعد إعمن رئيا الوزراء 0102اتةاق سمي  في العاي 

ا ثيوبي المنتخف وقتها الدكتور أبي احمد علي بول 

أثيوبيا باتةاق الجزائر وقرار المحكمة الدولية ، تحول  

ابتةاق الم كور بوجخ السرعة إلج شراكة وتبادل زيارات 

واتةاقات بين دكتاتور إرتريا الدمو  أفورقي والشاف أبي 

احمد ال   توشح في أول عهده بميدالية السمي التي 

سرعان ما حولت أثيوبيا لشمبت دماء غرقت فيها معظي 

أجزاء البمد ، وشهد إقليي التقرا  دمارا  شامم و اجتياح 

مدن وق ب بالطيران وحرمان من الدواء و الر اء مع 

اكتةاء المجتمع الدولي بابستنكار والتح ير في أحسن 

ا حوال . وقد شملت الحرف عدة أقاليي رئيسية في أثيوبيا 

منها إقليي العةر و ابرومو و ابمهرا وبني شنقول . من 

اهي أجندة ابتةاق إيقاب ووت البندقية و نزع السمح من 

المليشيات و وضع الجيش الةدرالي يده علج السمح 

ابستراتيجي بترتيف بين القيادة العسكرية بين الحكومة  

المركزية والتقرا  وخروج الجيش اإلرتر  من آراضي 

إقليي التقرا  و ووول المساعدات اإلنسانية وخدمات 

يمر ابتةاق  .الكهرباء وابتوابت والبنوك لمدن التقرا 

بمخات و لك  لعدي شمول ابتةاق للقوى السياسية 

ا ثيوبية ا خرى حيث تنظر إليخ وكأنخ حلب وتنازبت 

بين الجبهة الشعبية لتحرير تقرا  و الحكومة الةدرالية  

،ثانيًا تشعر بعت قوى التقرا  بآنخ ما زال مبكرا لتسليي 

السمح وحل قوات التقرا  دون معرفة موير الوضع 

اإلرتر  ال   عبروا عنخ انخ  يمكن العيش بسمي إب 

بزوال أحد النظامين حكومة التقرا  أو الحكومة اإلثيوبية 

و تنظر إرتريا لمتةاق وكأنخ تي علج حسابها و لي تشمل 

التسوية إرتريا بل طالف بخروج الجيش اإلرتر  من 

التقرا  مع إقرار الممحقات القانونية لكل من تسبف في 

الجرائي التي شهدها إقليي التقرا  والتي ونةتها بعت 

المنظمات الدولية بجرائي حرف ناهيك عدي شمول ابتةاق 

   شيء يخى الوضع اإلرتر  وخاوة الموقب 

ا ميركي من النظاي اإلرتر  ال   ينظر إليخ كأحد أزرع 

الشر في المنطقة خاوة بعد توويت إرتريا لوالح 

الروا في حرف أوكرانيا وحوولها علج دعي من روسيا 

وتبادل الزيارات بين روسيا و ارتريا والدعي الروسي 

إننا نرحف   .برتريا بالسمح بما فيها طائرات الدرون

بالسمي و نقدر دور قيادات الطرفين الموقعين للسمي 

وحرى المجتمع الدولي وابقليمي إلعادة دور الدولة 

ا ثيوبية ابقليمي و نتمنج أن تشمل الحلول كل قضايا 

الشعوف ابثيوبية بابضافة لمشاكل المنطقة و  لك  

بتحكيي العقل وابستمرار في نهج الحوار السلمي لحل 

القضايا السياسية والتوجخ الج الحكي الرشيد في المنطقة 

حتج تساهي شعوف المنطقة في بناء عمقات حسن 

الجوار. ونيكد أن عوابة اسمرا القابضة علج انةاا 

شعبنا بنظاي احاد  فرد  تحت اسي حكومة ميقتة لما 

يةوق الثمثة عقود  ا اق فيها الشعف ابرتر  كل ونوب 

الع اف من غياهف سجون دون محاكمات حتج اوبح 

وطن طارد للشباف وأوبح الهروف إلج دول الجوار بل 

ركوف الوعاف حتج اوبح الشعف ابرتر  التجارة 

الرائجة لعوابات تجارة البشر وكان حواد الحرف 

اآلخيرة المزيد من الموت بابضافة بجتياح معسكرات 

المجئين في كل من التقرا  والعةر ه ا النزيب و ابنةراد 

ال   تميزت بخ العوابة دون مواقب رادعة من المجتمع 

الدولي وابقليمي ، ل لك نرى أن استمرار عوابة اسمرا 

في السلطة وعدي إهتماي المجتمع الدولي بقضية ألشعف 

ابرتر  سوب يخدي عوابة أسمرا للقياي بدورها 

 لزعزعة ابستقرار في محور أخر.

 تةاق الةرقاء اإلثيوبيين بجنوف أفريقيا بارقة آملا


