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 حمالت التجنٌد القصري تشمل أجزاء كبٌرة من ارترٌا 

نوفمبر الجاري قامت عصااباأ أرامارا حاماياأ تاجاناٌاد  ٕٓأفادت مصادر ادال انه فً ٌوم 

الزامٌه مرحوبأ بتفتٌش دقٌق فً ترنً و أرتهدفت الحميأ دور الاباباادات مان مرااجاد 

وكنائس. كما شهدت الباصمأ أرمرا ارتنفاار ياٌار عاادي و  ياال  عادد مان الشاوار  

الرئٌرٌأ  واعتقاالت واربأ النطا  عيً مرتوي البراكر وقطع شباكاأ اصتصااالت و لا  

من الشهر الجاري.و أفادت المصادر أن كثٌر من المتاببٌن فً الداخال تاوقاباو ان ٌٕٔوم 

مثل ه ا االرتنفار ببد الرالم األثٌوبً و االعتراف بالحدود ٌزٌد من الماطاالاباأ باتاحاراٌان 

الوضع اآلقتصادي  بل بالحقو  الراٌااراٌاأ مان دراتاور و صاالا راٌااراً الا ي كاانات 

البصابأ تبرر ببدم تنفٌ ه بربب تهدٌد الرٌادة كما افاد المراقبون أن مثال ها ه الاحاماالت 

تقوم لتصفٌأ الخصوم فً الداخل من أصوات التغٌٌر ،و أفادت المصادر أن الحدود مغيقأ مع الرودان مماا ٌازٌاد مان حاالاأ 

المجاعأ كما أكدت مصادر مطيبأ ان الحرب األثٌوبٌأ وتدخل النظام فٌها كان لها أثارها الواضحأ من فقد عدد كبٌر من ابناء 

ارترٌا من شهداء وجرحى ومفقودٌن مع عجز النظام من الدعم اليوجرتً حٌث فرضت البصابأ عيى المواطنٌن تقدٌم الدعم 

 البٌنً لما ارموه بالمجهود الحربً ، وعيى االرر االرترٌأ التكفل باحتٌاجات الجرحً خاصأ الغ اء. 

 اليجنأ التحضٌرٌأ ليمؤتمر الثالث تواصل اعمالها 

انشطأ اليجنأ التحضٌرٌأ تتواصل وتجري لقاءات جماهٌرٌأ  عبر الزووم مع ببض فرو  

المجيس والجالٌات االرترٌأ ، لشرا خطأ عميها واالرتما  اراء المواطنٌن فٌاماا ٌاتاباياق 

بمرودات االورا  التً تنوي تقدٌمها ليمؤتمر ، وقد شرعت فً تنفٌ  ما تبقى من باراما  

عميها والمتمثيأ فً  الدعم المالً ليمؤتمر وال ي من المتوقع ان تقوم الجالاٌاات الرتارٌاأ 

بتغطٌته  كما فً المؤتمر الثانً ، ومن ناحٌأ ثانٌأ اكد الامانااضال ى عاياى شاباب ناائاب 

رئٌس ركرتارٌأ المجيس الوطنً االرتري ليتغٌٌر الدٌمقراطً فً لقاء ا اعً مان مادٌاناأ 

مولبرن االرترالٌأ ،  ان اعمال التحضٌر فً خواتٌمها وان اليجنأ التحضٌرٌأ ب لت جهدا مقدرا ليوصل الى خواتٌم اعمالاهاا 

فً وقت وجٌز مقارنأ بالزمن ال ي ارتغرقته اعمال التحضٌر مطالبا الجالٌات ان تيبب دورها فً انجاا المؤتمر. ها ا وقاد 

ناقش المكتب التنفٌ ي ليمجيس الوطنً االرتري ليتغٌٌر الدٌمقراطً تقرٌر اليجنأ التحضٌرٌأ  فً وقت رابق مان االراباو  

الماضً ال ي تم ارراله  من قبل رئٌس اليجنأ التحضٌرٌأ  لرئٌس المكتب التنفٌ ي   وال ي حوى مجمل االنشطأ وماقاتارا 

مرودات االورا  التً تنوي طرحها ليجمهور، ومن المقرر ان تتواصل اليقاءات بٌن التحضٌرٌأ والمكتب التنفاٌا ي لاوضاع 

   اليمرات االخٌرة ارتبدادا ليدخول فً المؤتمر وفق الجدول الزمنً المبد. 
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 المناضل ادرٌس همد  ٌشار  فً حيقأ نقاش موقع رنٌتنا 

 

 

 

 

 

 

 

 

تأثٌر النزاعات االقيٌمٌأ واتفاقٌأ الرالم االثٌوبٌأ عيى ارترٌا والمهام  التً تنتظر المبارضأ االرترٌأ ، كان  ل  هو عاناوان 

الندوة الرٌارٌأ التً عقدتها مجموعأ رنٌتنا ، تحدث فٌها كل من اردٌس همد عضو قٌادة الجبهأ والدكتور ٌوهنس هاٌاياى 

من كندا والرٌد عند برهان ابرها من برٌطانٌا  ، تناول المتحدثون االتفا  ال ي تم بٌن الفرقاء االثٌوبٌن بشٌئ من التحيٌل ، 

حٌث  كر المناضل ادرٌس ان الحرب التً اندلبت بٌن االخوة ابناء الوطن الواحد ما كان لها ان تندلع وان قوى الاماباارضاأ 

م، 2020االرترٌأ الرٌما المجيس الوطنً االرتري كان له موقفا واضحا من  الٌوم االول لنشوبها فً الاراباع مان ناوفامابار 

فكانت كل البٌات التً صدرت بارمه ادانت تدخل النظام فً الحرب الداخيٌأ االثٌوبٌأ ورفضت ما تبرض له شاباب الاتاقاراى 

من اعتداءات ، وطالبنا فً نفس الوقت بضرورة اجراء تحقٌق مرتقل عن ما ٌقل عن انتهاكات لحقو  االنران، وان ٌاحال 

الفرقاء االثٌوبٌون مشاكيهم بالحوار ، وفً مبرض رده عيى ارئيأ ببض الحضور عن المبارضاأ وماا تاقاوم باه مان اجال 

التبجٌل بارقاط النظام  كر المناضل ادرٌس ان القوى الرٌارٌأ االرترٌأ تبمل جاهدة من اجل تضٌق الهوة  فٌما بٌنها وانها 

تربى جاهدة القامأ مظيأ جامبأ لكل قوى التغٌٌر وفق رؤٌأ وبرنام  عمل متكامل وفً ه ا الصٌاغ فان المجياس الاوطاناً 

االرتري ليتغٌٌر الدٌمقراطً روف ٌبقد مؤتمره الثالث فً بداٌأ البام القادم وٌربى جاهدا ان ٌكون مؤتامارا تاوحاٌادٌاا لاكال 

قوى التغٌٌر خاصأ وان القوى الرٌارٌأ االرترٌأ ربق وان خيصت من المرودات االرارٌأ والمتمثيأ فً المٌثا  والاناظاام 

االرارً وخارطأ الطرٌق والتً كان مأموال ان تقٌم المظيأ الجامبأ والتً تبثرت الرباب خارجأ عن االرادة . ادار الانادوة 

المناضل عندى برهل قبر مرقل . ومن ناحٌأ اخرى  اجرى برنام  ميفات ارترٌأ ال ي تبثه قناة الحوار اليندنٌأ حاوارا ماع 

المناضل ادرٌس همد تناول فٌه الراهن الرٌارً وماالت اتفا  برٌتورٌا بٌن الفرقاء االثٌوبٌن و ل  فً ٌوم الربت الموافاق 

نوفمبر الجاري وال ي تم بثه عيى الهواء مباشرة ، تناول فٌه االوضا  الداخيٌأ فً ارترٌا وما ٌبانٌه المواطن االرتاري  22

جراء الرٌارات البرجاء ليطغمأ الحاكمأ فً ارمرا ، وتداعٌات الحرب االثٌوبٌأ الداخيٌأ عاياى الاباياد خااصاأ وان الاناظاام 

االرتري جزء من الحرب داعما لطرف الحكومأ الفدرالٌأ ، وما ٌقوم به االن الفشال االتفا  وتاحاالافااتاه ماع باباض الاقاوى 

االثٌوبٌأ الرافضأ  لالتفا  ، وعيى صبٌد الوضع الداخيً  كر ان االمور قد زادت روءا خاصأ فً الوضع المبٌشً وياالء 

االربار وندرة الريع ، وان حالأ الهروب من البالد فً اطراد خاصأ فئأ الشباب ، وتجدر االشارة هنا ان المانااضال ادرٌاس 

كان قد توقع بخروج الجٌش االرتري من اقيٌم التقراى فً كل االحوال خاصأ وان الطرف ال ي كان متحاالافاا ماباه قاد وقاع 

عيى اتفا  رالم بضمانات افرٌقٌأ ودولٌأ ، ولٌس بمقدوره التنصل منها ، واعتبر ان ما تم التوصل الٌه بٌن االثٌوبٌن مهام 

الرتدامأ الرالم واالرتقرار فً المنطقأ ، خاصأ وان اقيٌم  التقراى  كان ٌبٌش حالأ حصار خانق اثر عيى الركان المدنٌان 

 فً انبدام الخدمات االرارٌأ المتمثيأ فً الدواء والغ اء ويٌرها متمنٌا ان ٌبم الرالم كل منطقأ القرن االفرٌقً .
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 (2فً الطرٌق الى المؤتمر الوطنً األول لجبهأ التحرٌر االرترٌأ )

بالتباون مع اررة تحرٌر وكالأ االنباء االرترٌأ ان نطل عيٌكم عبر ناف ة  21ٌرر موقع ادال 
راتبأ  فً حيقات  كرٌات مناضل التً ٌبتدرها لنا المناضل البتٌق واالعالمً الضيٌع 
المناضل عمر جبفر الروري )عمر عيٌم( رئٌس اتحاد الصحفٌن االرترٌن الرابق 
وعضوالمكتب الدائم التحاد الصحفٌن البرب الرابق اٌضا،  تحت عنوان هشٌم ال اكرة ، فً 
الحيقأ االولى له ه الريريأ تناول المناضل عيٌم عالقأ الثورة االرترٌأ بالحزب الشٌوعً 
الرودانً ، وفً الحيقأ  التوثٌقٌأ الثانٌأ ٌقدم لنا  كرٌاته عن المؤتمر الثانً ليجبهأ، فً 
الحيقأ الثالثأ من هشٌم ال اكرة ٌواصل المناضل عمر عيٌم  كرٌاته عن المؤتمر الوطنً 

   م                                     .                                                                           1791االول  ال ي انبقد فً االراضً االرترٌأ المحررة فً البام 

تواصل عمل اليجنأ التحضٌرٌأ وارتمر نشاطها عيى مختيف المرتوٌات وقدم لها الشبب فً مدنه وقراه ما لدٌهم بدون من 
وال أ ى وبأرٌحٌأ ال مثٌل لها، كما قدم لهم الحماٌأ واالمن واألمان عن طرٌق تقدٌم المبيومات عن تحركات البدو واصرشاد 
الى الطر  األكثر أماناً، وب ل لهم الغالً والنفٌس. لوال احتضان جماهٌر الشبب وحرصه عيى بيوغ المؤتمر وتحقٌق أهدافه 

لما تكييت جهود اليجنأ التحضٌرٌأ بالنجاا. بدأت الوفود تأخ  طرٌقها نحو مقر انبقاد المؤتمر 
زراقات ووحداناً، كما وصيت الى الرودان وفود المهاجر وضٌوف المؤتمر. كانت اليجنأ 
التحضٌرٌأ قد وجهت دعوات الى أصدقاء الثورة االرترٌأ من أحزاب وحركات تحرر وصحافٌٌن.  
كان الرودان تحت حكم الرئٌس جبفر نمٌري ٌقدم دعماً ألعمال اليجنأ التحضٌرٌأ وٌرمح لوفود 
الخارج من أعضاء منتخبٌن مشاركٌن فً أعمال المؤتمر وضٌوفه بالقدوم الى البالد وعبور 
الحدود الى ارترٌا. فً تي  الفترة أصٌبت الثورة بجرا داٍم كصٌب من الرماء فٌه ظيمات ورعد 
وبر  نتٌجأ الخٌانأ حٌتما دلهم الخونأ بمكان تواجد الدكتور ٌحً جابر ال ي كان ٌداوي الجراا 

ً يادراً أدى الى ارتشهاده ونفر من الباميٌن مبه والمرافقٌن. لم ٌكن قد مضى وقت طوٌل  وٌبيرم المرضى فشنت هجوما
ً مداوٌا. نظمت قصٌدة فٌه ببد ارتشهاده ببنوان  عيى تخرجه من  ٌطالٌا والتحاقه بالمٌدان طبٌبا
ً فً أوراط االرترٌٌن، ال رٌما أنها نشرت  "ٌا أٌها االنران ال ي مضى" وجدت انتشاراً ررٌبا
تزٌنها صورة الشهٌد.  ببض االرترٌٌن فً الرودان وضبها فً اطار وعيقها فً صالون بٌته. كنا 
فً تي  الفترة نصدر نشرة  خبارٌأ بالرونٌو ونوزعها عيى ورائل االعالم الرودانٌأ واليجان 
الفرعٌأ لجبهأ التحرٌر االرترٌأ، و ل  ببد أن انتقل مكتب الجبهأ فً الخرطوم من المنزل ال ي 
كانت الركرتارٌأ البامأ تدٌر فٌه أعمالها الى مقر جدٌد ال ٌببد كثٌراً فً حً الزهور. تر  الشهٌد 
رٌد أحمد ى هاشم الخرطوم برفقأ عائيته الى كرال ببد أن تريمت القٌادة البامأ لجٌش التحرٌر 

ومن ببدها اليجنأ التحضٌرٌأ، فيم ٌبد ليركرتارٌأ البامأ وجود. كنت أعد النشرة وٌطببها عيى االلأ   االرتري األمور، 
الكاتبأ ومن ثم آلأ الرونٌو الشهٌد عيً عثمان حنطً، ال ي أصبح فٌما ببد أول رئٌس التحاد عمال ارترٌا وارتشهد حٌنما 
هاجمت الطائرات االثٌوبٌأ مكان انبقاد المؤتمر الوطنً الثانً. طببت القصٌدة فً تي  النشرة، ثم طببت مع صورة الشهٌد 

ً ببد ارتٌالء قادة حركأ  ماٌو عيى  22فً مطببأ ٌميكها أحد أصدقاء الثورة. كان جهاز االمن الرودانً قد تكون حدٌثا
أي ببد  1790الريطأ. أعين الرئٌس جبفر نمٌري عن قٌام جهاز االمن القومً فً الخامس والبشرٌن من شهر ماٌو 

عشرة شهور من تولً ماٌو ليريطأ، و ل  برئارأ عضو مجيس قٌادة الثورة، الرائد مأمون عوض ابوزٌد. أعين قراره فً 
خطاب له القاه عيى مرتقبيٌه فً قرٌأ صغٌرة من قرى النٌل األبٌض بالقرب من مدٌنأ الدوٌم. كان نمٌري وعدد من أعضاء 
المجيس ووزراؤه ويٌرهم من المرؤولٌن فً زٌارة، عيى متن باخرة، لمناطق النٌل األبٌض فتوقف عند تي  القرٌأ، وكنت 
ضمن الفرٌق الصحافً المرافق ليرئٌس وشهدت أول محاولأ اليتٌاله واالعتداء عيٌه بركٌن من أحد المناوئٌن لثورة ماٌو. 
حٌنها القى خطابا أعين فٌه تشكٌل جهاز االمن القومً ال ي قام بتدرٌب عناصره جهاز االرتاشً االرتخباراتً األلمانً 
الشرقً. كان الرودان الدولأ الثانٌأ ببد كمبودٌا، من خارج المنظومأ االشتراكٌأ، التً اعترفت بجمهورٌأ المانٌا 
الدٌموقراطٌأ "الشرقٌأ". كيف الجهاز حدٌث التكوٌن النقٌب خيٌفأ كرار وفرٌقه بالتنرٌق مع جبهأ التحرٌر االرترٌأ فً تي  

                                                                            ٌتبع المرحيأ، كما كيفه بان ٌكون مرؤوالً عن الميف االرتري برمته. 
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الصفحأ االدبٌأ   

 هل نبدأُ بالثورة

 أْم نبدأُ بالدولأ

 أَم بالظيم ال ي عمْ 

 تتوهُ منَّا اآلمال

 تفرُّ براعمها

 تغادر براً 

 تغادر بحراً 

 تغالب همْ 

 وترقُب البّز َالمرجَّى

 عيى رفاِت الدمْ 

 أٌُّها الراحيون من الكرامأ

  لى الندامأ والوهمْ 

 أٌُّها القادمون من حزنٍ 

ًَ النبرةِ   عال

  لى حزٍن أصمْ 

 وأنتم كً تزٌدوا األلمْ 

 فكٌف تروموَن  نبالَج الفجرِ 

 وأنتم تدرُّوَن خٌوطهُ 

 فً أقبٌِأ البدمْ 

 ٌ هُب الكلُّ كً ٌؤوبَ 

 قولوها ، ال مدوٌأ

 

 

 

 

 

 

 وارفبوا الراٌأَ التً  

 لن تنكَّس ولمْ   

 زرقاُء فً لوِن الصفاءِ   

 خضراُء فً لون النماءِ   

 قد اعتيت من قبل رارٌاٍت وقممْ   

 تنادٌكم وصاٌاَ الشهداءِ   

 تنادٌكم فً كل المدائن أُمْ   
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adal61.net     ة تجدونها ايضا عىل الموقع الرسمي لجبهة التحرير اإلرترية  هذه النشر

ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  العدد     22/11/33– 87وكالة األنباء اإلرترية نشر

سي  التبيٌق الرٌارًالتعليق السيا  

م  ٩٩١ٔعاشت أثٌوبٌا حالأ حرب مع ارترٌا من  عام 

وكانت هنال  جولتٌن األولى فً نفس البام والثانٌأ عام 

م وقد  نتهت الجوالت باتفاقٌأ الجزائر التً توافق 2000

الطرفٌن فٌها بإٌقاف الحرب و أقرت المحكمأ الدولٌأ 

منطقأ )بادمً(المتناز  عيٌها لصالح ارترٌا مع وجود 

قوات دولٌأ فً الحدود بٌن الدولتٌن لمنع تجدد النزا  ، 

ولكن لم تنتهً البميٌات واالتهامات المتبادلأ بٌن الطرفٌن 

حتى صبد ابً احمد  لى كررً الريطأ فً أثٌوبٌا واعين 

قبوله بنتائ  المحكمأ الدولٌأ وطً ميف الخالف مع 

ارترٌا وتبادل زٌارات وعالقات بٌن الحكومأ االثٌوبٌأ 

واالرترٌأ التً ررعان ما تحولت لحيف ضد  قيٌم التقراي 

و تحول الحيف الى تنرٌق عركري الخراج حكومأ 

التقراى وشهد ألبالم تي  الحرب الطاحنأ وتداخل ميفاتها 

وتدمٌر كامل ليبنٌأ التحتٌأ القيٌم التقراي واحتالل كثٌر 

من مناطق االقيٌم فً الجولأ االولى و قد اعاد التقراي 

أنفارهم وشنوا حرب ضد الحيفاء حتى توييوا  لى ببض 

مناطق االمهرا والبفر، وببد هدنأ لما ٌقارب الخمرأ 

اشهر شن الحيف جولأ مرتدة حتى رقطت مدن االولى 

تيو األخرى تحت ضربات الحيف .رارعت كثٌر من 

المنظمات اصقيٌمٌأ والدولٌأ ليتورط حتى نجح الفرقاء 

االثٌوبٌٌن لتروٌأ الصرا  االثٌوبً ولكن لم ٌتناول 

االتفا  الوضع االرتري بالريم من دورها فً الصرا  

وهنا تكثر التكهنات واالرئيأ منها هل التقراي روف 

ٌطمئن لتريٌم رالحهم ؟.ثانًٌا لما ا اهميت الوراطأ الدور 

االرتري ال ي ٌبتبر طرف دون النظر فً المشكيأ ؟ ثالثا 

ما مصٌر الشهداء واالررى االرترٌٌن   ا  عتبرنا أن 

أثٌوبٌا و التقراي توصال  لى تروٌأ ؟ راببًا ما عائد ه ا 

الصرا  عيى ارترٌا ؟ .ه ه األرئيأ التً روف نحاول 

اصجابأ عيٌها. بخصوص الرؤال األول مخاوف التقراي 

من كرة اخرى ه ا شأن ٌخص التقراي وهم أدرى 

بالحفاظ عيى مصالح شببهم اقالها االتفاقٌأ انق ت األطفال 

بتوفٌر جرعأ دواء وتدفق االياثأ بكل المحاور عبر 

المنظمات وه ا أحد شروط القبول كون  مقابل كل شئ 

تحافظ عيى شبب  من الفناء. اما بخصوص الوراطأ 

و همالها الميف االرتري بالريم حضوره ناهٌ  فً جانب 

رحب القوات و اشتراكها فً القتال بل حتى مرتقبل 

األررى االرترٌٌن والالجئٌن ال ٌن كانو فً مبركرات 

األمم المتحدة وه ا لبيه ٌجبينا نؤكد آن المقاٌٌس الدولٌأ 

تنظر مصيحأ دول النفو  أكثر من الكوارث االنرانٌأ 

وك ل  ٌؤكد عيى أن قضٌأ الشبب االرتري فرٌدة والنظر 

لها ببٌون المتنف ٌن فً البالم فرٌد. اما بخصوص مصٌر 

األررى والشهداء االرترٌٌن من قبل البصابأ ٌبدوا من 

ٌرأل عنهم مصٌره االعتقال برربب رواله عنهم ومن 

عيم روف ٌحرم حتى من زرف الدمو  وك ل  الجرحى 

والمبتقيٌن روف تمنع أررهم من مبرفأ أماكن 

وجودهم.اما اصجابأ عن الرؤال الرابع بخصوص عصابأ 

أرمرا اصتفا  ٌمدد فترة حكمها بنهاٌأ الحرب ولو لوقت 

وٌبطٌها فرصأ لمزٌد من االعتقاالت لكل من تتوقع ان 

ٌكون صوت ولو خافض. اما  شببنا فقد  زرعت البصابأ 

الشو  والغبن بٌنه بٌن الجٌران بإصضافأ لفقد االرر من 

ٌبولها وزٌادة الفاقأ و االمٌأ بل المزٌد من مغادرة 

الشباب ألرض الوطن مما ٌرٌل لباب تجار البشر و 

شركائهم من أجهزة البصابأ  لمماررأ نشاطهم المحموم. 

خالصأ  القول   ا كانت مبركأ التقراي اصابت الببض 

بالغباش وضبابٌأ الرؤٌأ فأن نهاٌتها  لم تكن هى االخرى 

بافضل مما كان ولكنها تؤكد حقٌقأ واحدة بان الطايٌأ 

وعصابته ٌبٌشون فً حالأ االنزعاج التام من االتفا  

وٌهرولون هنا وهنا كمن ٌتخبطه الشٌطان ، وله ا من  

الضرورة بمكان تصبٌد النضال ضد  النظام بكل الورائل 

حتى نبٌد لشببنا رٌادته المختطفأ  وخالصه من جبروت 

الطايٌأ ال ي رطى عيى الوطن من  فجر التحرٌر ، 

والبمل عيى عودة رٌادتنا الوطنٌأ تكمن بوجود 

مؤررات ليدولأ ٌببر فٌها شببنا عن رأٌه ومصٌر وطنه 

عبر مؤررات ٌقرها درتور ٌتراضى عيٌه الجمٌع 

 وبارادتهم الحرة.

 ثم ما ا ببد برٌتورٌا!!!!؟


