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 وفد من ادارة دائرة العاللات الخارجٌة ٌشارن  فً سٌمنار منظمة كفاٌة

بناء على الدعوة التً لدمتها منظمة كفاٌة العالمٌة لجبهة التحرٌر 

االرترٌة للمشاركة فً السٌمنار التفاكري الذي عمد فً الفترة منن 

دٌسمبر الجاري ، شارن المننناننالن ابنرادمحمنٌند   عنبند   9-10

نائب رئٌس دائرة العاللات النخنارجنٌنة والندكنتنور تنادٌنوس تسنفنو 

مسؤل مكتب اوروبا وامرٌكا باالدارة ،لدد االخوة فً منظمة كفاٌنة 

العالمٌة رؤٌتهد للعمل المشترن مع بمٌة لوى المعارنة االرتنرٌنة 

والعمل على الامة مظلة جامعة ، دمحمذا ولد نالش الحنننور منا لندد 

من لبل منظمة كفاٌة ، وفً مداخلة مهمة نالت اعجاب الحنور تداخل وفد الجبهة حناانا االخنوة 

فً منظمة كفاٌة توحٌد الجهود خاصة انهد لد بدأوا حوارات وبرامج عمل مع النمنوى السنٌناسنٌنة االرتنرٌنة وعنلنى رأسنهنا 

المجلس الوطنً االرتري للتؽٌٌر الدٌممراطً، وان المجلس الوطنً على ابواب عمد مؤتمره الاالث لرٌبا . والجدٌنر بنالنذكنر 

ان الموى السٌاسٌة االرترٌة ومنظمة كفاٌة العالمٌة كانت لد  ولعت على مذكرة تفادمحمد بٌنهما وعلى اساسها تد تكوٌن لجنننة 

حوار مشتركة من الطرفٌن خطت خطوات اٌجابٌة من اجل الوصول الى الامة مظلة سٌاسٌة تشمل الجمنٌنع لنبنل ان تنخنطنو 

 منظمة كفاٌة نحو الامة برنامجها المذكور  منفردة والذي دعت الٌه الموى السٌاسٌة والمدنٌة . 

 المكتب التنفٌذي للمجلس الوطنً ٌعمد اجتماعا مشتركا مع اللجنة التحنٌرٌة 

عمد المكتب التنفٌذي للمجلس الوطنً االرتري للتؽٌٌر الدٌممراطً اجتماعا مشتركا مع اللجنة التحنٌرٌة للمنؤتنمنر النانالنث 

بحنور رئٌس ونائب سكرتارٌة المٌادة المركزٌة ، حٌث نالش االجتماع الخطة  التً عدتهنا النعنامنة النجنننة النتنحنننٌنرٌنة، 

والتمالة فً مسودات الواائك واالجراءات الفنٌة االخري المرتبطة بالتصعٌد لعنوٌة المؤتمر باالنافة الى الخطة االعالمٌة 

والتعبوٌة التً تسبك التصعٌد ، لدد الحنور ممترحاتهد وتعدٌالتهد النرورٌة فً الخطة  مامنا  الجهود الكبٌرة التً بذلتها 

التحنٌرٌة  حتى االن ، دمحمذا وسوؾ تتواصل الجلسات المشتركة لتكملة ما تبمى من الخطة المعدة لتبدأ التحنٌرٌة بعددمحما فً 

االنطالق لعمد السٌمنارات الفرعٌة والماعدٌة لمنالشة مسودات المستندات واخذ اراء النمنواعند وتننمنٌنننهنا فنً النمنسنودة 

النهائٌة ، كما ان االجتماع المشترن سوؾ ٌنالش  المناٌا المتعلمة باالعداد المالً وزمن ومكان انعماد المؤتنمنر ، وتنجندر 

االشارة دمحمنا الى ان المؤتمر الاانً للمجلس الوطنً االرتري للتؽٌٌر الندٌنمنمنراطنً كنان لند عنمند فنً النعناصنمنة السنوٌندٌنة 

د ، بعد التطورات السٌاسٌة التً حدات فً ااٌوبٌا حٌنها وتنحنسنن عناللنة النننظنامنٌنن 2019استوكهولد فً ابرٌل من العاد 

االاٌوبً واالرتري ومنع انشطة النمنعنارننة االرتنرٌنة عنلنى االراننً 

االاٌوبٌة ، وٌحتفظ المجلس الوطنننً االرتنري لنلنتنؽنٌنٌنر الندٌنمنمنراطنً 

بعاللات متوازنة مع العدٌد من دول المنطمة التً تتعاطنؾ منع الشنعنب 

 االرتري وتطلعه لمستمبل افنل ٌتمال فً الحٌاة الكرٌمة .
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 استاناء ارترٌا من االعفاء الجمركً الصٌنً

 تمارٌر وكاالت االنباء العالمٌة : 

دولة سمحت لها  11أن إرٌترٌا واحدة من فً فترة سابمة  أعلنت الصٌن  

باستٌراد منتجات معفاة من الرسود الجمركٌة إلٌها ، لكنها خفنت العدد الحمًا 

إلى تسعة واستبعدت إرٌترٌا من المائمة الجدٌدة. ولد ٌتد تمدٌد أي تفاصٌل 

وكانت إاٌوبٌا  .عن سبب استبعاد إرٌترٌا من البلدان التً أتٌحت لها الفرصة

أًٌنا واحدة من البلدان التً أتٌحت لها الفرصة فً البٌان السابك ، لكنها 

فشلت فً النهاٌة فً االستفادة من الناحٌة العملٌة. وذكرت وسائل إعالد 

إاٌوبٌة مختلفة أن إاٌوبٌا لد تستفد من دمحمذه الفرصة ألنها فشلت فً تمدٌد 

كما أن جٌبوتً والسودان    .الواائك التً كان علٌها تمدٌمها فً ولت سابك

دٌسمبر ، وبناًء علٌه ، لد تتمكن أي دولة من دول  8دولة لكنهما لد تستفٌدا من الفرصة أٌنا  اعتباًرا من  11فً لائمة  

وذكر التمرٌر أن الدول المستفٌدة من فرص التصدٌر المعفاة من الرسود .شرق إفرٌمٌا من االستفادة من دمحمذه الفرصة

الجمركٌة للصٌن دمحمً أفؽانستان من آسٌا وبنٌن وبوركٌنا فاسو ولٌسوتو ومالوي وساو تومً وبرٌنسٌبً وتنزانٌا وأوؼندا 

وزامبٌا من إفرٌمٌا. ولال التمرٌر إن دمحمذه الدول ، التً ركزت علٌها الصٌن تعد من  أفمر الدول فً العالد ولدٌها إمكانات 

 .منتًجا ، لكن لد ٌتد تمدٌد تفاصٌل 8881تصدٌر نئٌلة للؽاٌة. سمحت الصٌن بواردات معفاة من الرسود الجمركٌة لنحو 

ملٌار دوالر سنوًٌا إلى الصٌن ، بما فً ذلن النفط والمعادن ،  100وبحسب التمارٌر ، فإن جمٌع الدول األفرٌمٌة تصدر نحو 

 ر.ملٌار دوال 250فً حٌن تمدر تجارة الصٌن واستاماراتها فً إفرٌمٌا بأكار من 

 أخبار متفرؼة من الداخل 

 : مصادر وكالة األنباء  االرترٌة من الداخل

افادت مصادر وكالة األنباء االرترٌة من الداخل إن رئٌس 

دمحمٌئة االركان الجنرال  فلٌبوس ولدي ٌودمحمنس عمد اجتماعا 

بعدد من المادة العسكرٌن ااناء زٌارته الى معسكر ساوا 

بؽرب ارترٌا ٌرافمه كل من اللواء رمنان اولٌاي وعدد من 

المٌادات العسكرٌة  ذكر الجنرال فلبوس  فً فً اللماء 

المذكور بأنهد اتفموا مع رئٌس الوزراء  االاٌوبً آبً احمد 

فً لماءات خاصة إبان االخٌر  ٌمود بتجرٌد لوات االتمراى 

خالل شهرٌن كألصى حد وفً حالة عدد  االلتزاد فانهد 

جادمحمزٌن الستئناؾ المعارن ، ولهذا سوؾ نستمر فً إعداد 

شعبنا وتجنٌد أكبر لدر من المستجدٌن والعمل على عودة أصحاب اإلجازات والهاربٌن والجرحى الذي تد شفائهد،  كما طالب 

الحنور بالجادمحمزٌة المصوى على ان تشمل كل موالع الجٌش وخاصة الجبهات االمامٌة. ومن ناحٌة اخرى أكد مصدر مطلع 

لوكالة االنباء االرترٌة  أن حمالت التنٌٌك على المواطنٌن مستمرة حٌث لامت عصابة النظاد باعتمال تجار فً بعض المدن 

شملت مدن افعبت ، كرن ، نمفة ،حملمالو وؼٌردمحما و استولت السلطات االمنٌة  على مفاتٌح المحال التجارٌة كما ان حملة 

اخالء المنازل من مالكٌها  مستمرة الى االن  الرؼاد األدمحمالً االتٌان بانائهد  و أكدت المصادر استمرار حمالت فرض 

االتاوات على المواطنٌن حٌث فرنت اخراج  بهٌمة من كل اسرة تمتهن الرعى  وكذلن جوال عدس أو سكر من اي متجر 

وذلن لتؽطٌة تكالٌؾ الحرب باإلنافة الستمرار االعتماالت وسط الجٌش وخاصة المٌادات العسكرٌة و أفادت المصادر أن 

الشعب بالداخل ٌعٌش حالة دمحملع وخوؾ من االوناع المتردٌة التً شلت حالة البلد مع إستمرار إؼالق الحدود مع السودان 

 االمر  الذي زاد من معاناة المواطنٌن.
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 (3فً الطرٌك الى المؤتمر الوطنً األول لجبهة التحرٌر االرترٌة )

بالتعاون مع اسرة تحرٌر وكالة االنباء االرترٌة ان نطل علٌكد عبر نافذة  11ٌسر مولع ادال 
راتبة  فً حلمات ذكرٌات منانل التً ٌبتدردمحما لنا المنانل العتٌك واالعالمً النلٌع 
المنانل عمر جعفر السوري )عمر علٌد( رئٌس اتحاد الصحفٌن االرترٌن السابك 
وعنوالمكتب الدائد التحاد الصحفٌن العرب السابك اٌنا،  تحت عنوان دمحمشٌد الذاكرة ، ما 
زلنا فً الحلمة الاالاة من زكرٌاته تحت عنوان الطرٌك الى المؤتمر الوطنً العاد االول  عن 

د .                                    1981المؤتمر الوطنً االول  الذي انعمد فً االرانً االرترٌة المحررة فً العاد 
لد ٌكن الطرٌك الى المؤتمر الوطنً معبداً مفروشاً بالورود والرٌاحٌن، ولد ٌكن السبٌل الٌه 

ً بالمصاعب، تكتنفه التحدٌات من كل جانب، وتلد به الملمات من كل حدب  ً ملٌئا ممهداً سهالً بل كان الدرب وعراً شائكا
وصوب ال سٌما الشروخ التً بدأت تظهر فً بنٌة التنظٌد وتحؾ بجٌش التحرٌر وتوار فً المماتلٌن وروحهد المعنوٌة وإن 

وما تمخض عن ذلن   –ودمحمو ؼٌر مألوؾ   –لد تطل صموددمحمد الجبار وعزمهد على المتال. كانت أصداء ما ٌجري فً الخارج 
فً الداخل االرتري واستجد فً خلفٌة الاورة االرترٌة وظهردمحما، السودان، ٌتردد خافتاً حٌناً وصاخباً ذا دوي أحٌاناً أخرى. 
فمؤتمر عمان الذي عمدته "البعاة الخارجٌة" برئاسة الراحل عامان صالح سبً ومن بعده مؤتمر بٌروت الذي شارن فٌه 
اسٌاس أفورلً ونتائج المؤتمرٌن، ومن اد اجتماع سدوحا عٌال الذي أفرز تحدٌاً مٌدانٌاً لجٌش التحرٌر ولعمود الجبهة شكل 
كل ذلن عارة وراء أخرى فً طرٌك انعماد المؤتمر. فً دمحمذه األجواء المحفوفة بالمخاطر الملبدة بسحب االنشطار الداكنة 
استمر عمل اللجنة التحنٌرٌة بال كلل، وإن شابت عملها فً بعض األحاٌٌن عارات من صنع ٌدٌها وأخرى صنعها بعض 
أعنائها كما الخالفات العارنة ؼٌر ذات البال التً ٌمكن التؽلب علٌها بٌسر ودمحمو مما ٌحدث فً مال دمحمذا العمل الذي تتعدد 
فٌه اآلراء. كانت أفكار أعناء اللجنة التحنٌرٌة متباٌنة؛ لكن الماسد المشترن األعظد بٌنهد ودمحمو الوصول الى المؤتمر كان 
سائداً. كان من بٌن األعناء من لدٌه طموح للزعامة والمٌادة فً مرحلة ما بعد المؤتمر؛ وكان علٌه أن ٌعمل على ذلن بكل 
الوسائل وإن كان بٌنها اظهار الموة والبأس واالعتداء الجسدي على اآلخرٌن. ففً ااناء االعداد النتخاب أعناء المؤتمر من 
الداخل االرتري، اعترنت بعض المعولات أخد أعناء اللجنة التحنٌرٌة الذي كان علٌه المجًء بعدد من المشاركٌن 
المنتخبٌن وبأسماء آخرٌن، لكنه لد ٌستطع الوصول الى بعض النواحً لسبب أو آخر، سواء كان ذلن نتٌجة نمص االمداد أو 
تحاشٌاً للولوع فً مكامن العدو االاٌوبً أو االفتمار الى الحس السلٌد أو التردد فً اتخاذ المرار مما أخر انتخاب ممالً تلن 
المرى والدساكر. حٌنما التمى ذلن العنو برئٌس اللجنة، حروي باٌرو، الذي سأله عما انجزه فً مهمته النتخاب أعناء فً 
المؤتمر من منطمة معٌنة كان لد كلؾ بها وأٌن دمحمد، لد ٌمتنع حروي بما أورده العنو فً تمرٌره الشفهً واألسباب التً 
أدت الى ذلن الفشل المؤلت، فما كان منه اال أن وبخه بلؤد وازدراء ال ٌلٌك حتى بأجٌر عنده، وصفعه فً وجهه صفعة لوٌة 
لد ٌكن العنو ٌتحسب لها وذلن أماد معاونٌه وأماد مساعدي العنو من اللجان الفنٌة والحراسة. كان ذلن المنانل أسبك 
فً الننال وبذل التنحٌات اكار من حروي المادد من السوٌد ودمحمو الذي ترعرع فً بحبوحة ورؼد من العٌش وفردمحما له ابوه 
حٌنما كان رئٌسا لوزراء ارترٌا ابان الحكد الفدرالً، اد عنواً فً برلمان دمحمٌلً سٌالسً ومن بعددمحما سفٌرا فً السوٌد حتى 
التحاله بجبهة التحرٌر عبر مكتبها بدمشك. رأى حروي كٌؾ كان والده، تلال باٌرو ٌعامل معاونٌه ومستخدمٌه فتشرب منه 
تلن العنجهٌة وذلن الصلؾ. تردد صدى تلن الصفعة فً أوساط اللجنة التحنٌرٌة وفً صفوؾ أعناء جبهة التحرٌر وبعض 

المماتلٌن، كما أحدات ادمحمتزازات تشبه توابع الزالزل. أراد حروي أن ٌشٌع الخوؾ 
والردمحمبة بٌن أعناء اللجنة وٌظهر لوة المٌادة وبأس المائد تمهٌدا لما سٌأتً من 
بعد ذلن. أما المنانل الذي تلمى الصفعة فمد كان ممن التصك باألرض وتدرج فً 
عتبات الننال ددمحمراً. عرفته حٌنما علمنً فً السنة األولى بمدرسة عدالة االبتدائٌة 
التً كانت تجاور الطاحونة الوحٌدة فً مصوع لبل أن تُهدد المدرسة لتمود مكانها 
مدرسة لول مكونن نمن مشروع التمهٌر االاٌوبً وفرض اللؽة األمحرٌة، فانتملت 

اد عملت معه فً السكرتارٌة العامة لجبهة التحرٌر االرترٌة   الى مدرسة طوالوت. 
الشهٌد سٌد أحمد   دمحماشد. كان   بالخرطود تحت لٌادة عنو المجلس األعلى، 

مااالً للصبر واالٌاار وااللداد وتحمل المشاق لد ٌرد أعناء اللجنة اآلخرون 
 وعنوٌة الجبهة أن توار تلن الحاداة على زخد االشؽال أو تحد من تدفمها، فبردت 
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 (3فً الطرٌك الى المؤتمر الوطنً األول لجبهة التحرٌر االرترٌة ) 

 

حرارة الصفعة واستمر عمل اللجنة التحنٌرٌة بذات الوتٌرة لكن بحذر من مفاجئات ما لد ٌرتكبه الوافدون الجدد المادمون 
من بالد الالج والصمٌع ومدرجات الجامعات، ال من صفوؾ الجمادمحمٌر والمماتلٌن البواسل. كان حروي باٌرو ٌتطلع الى لٌادة 
الجبهة بعد أن حصل على لٌادة اللجنة التحنٌرٌة دون مسّوغ ٌمّكنه من تولً تلن 
المسؤولٌة. تلن المعولات والماالب وؼٌردمحما التً اعترت مسار المؤتمر الوطنً األول 
تؽلب علٌها اإلصرار على بلوؼه والعزد على الخروج من ذلن المأزق الى رحاب 
بشائر النصر المؤزر. بدأت الوفود المشاركة فً المؤتمر من ارترٌٌن وأصدلاء فً 
التوافد على الخرطود تمهٌداً لالنتمال الى األرانً المحررة. جاء الزعٌد االرتري 

البارز، رئٌس حزب الرابطة اإلسالمٌة فً فترة تمرٌر 
المصٌر والفدرالً، إبرادمحمٌد سلطان من المادمحمرة التً 
كان لد لجأ الٌها فً خمسٌنٌات المرن المانً، وتخلؾ 
عن المجًء المائد العمالً ولدآب ولدمارٌاد الذي كان 
لد لجأ الى مصر أٌنا فً تلن الفترة، ووصل الزعٌد تلال باٌرو، الذي خشٌت اللجنة 
التحنٌرٌة من اكتشاؾ االستخبارات االاٌوبٌة لمدومه ومن اد التنبه الى بلوغ التحنٌرات 
لعمد المؤتمر مراحلها األخٌرة فمرروا أن ٌبحاوا له عن مكان إلامة ٌبعد الشبهات فألاد عندي 
ً اد عاد ادراجه  بمنزلنا بحً العمدة بامدرمان أٌاما
الى السوٌد دون أن ٌشارن فً المؤتمر، ؼٌر انه 
ترن مع ابنه رسالة موجهة للمؤتمرٌن لرأدمحما ٌود 

االفتتاح. كما جاء مشاركون من إٌطالٌا بٌنهد المهندس ٌودمحمنس زرامارٌاد ازازي، 
ابن لائد الشرطة االرترٌة السابك، الجنرال زرامارٌاد ازازي الذي خلؾ الجنرال 
تلال عمبٌت بُعٌد اؼتٌال االستخبارات االاٌوبٌة له فً مكتبه ؼداة اجتماع حاشد 

لعناصر الشرطة لٌل إن الجنرال عمبٌت حرض 
فٌه على التمرد على السلطة االاٌوبٌة اد 
أشاعوا انه لنى منتحراً. توفً الجنرال 
زرامارٌاد فً العاصمة الؽانٌة، أكرا، التً كان 
سفٌراً لإلمبراطور دمحمٌلً سٌالسً فٌها لبل أن 
ٌعفٌه الدرق من منصبه، فأار اإللامة فً 
عاصمة ؼانا حتى رحٌله حٌث دفن فً ارادمحما.  ومن بٌن وفود إٌطالٌا جاء خلٌفة عامان 
وٌوسؾ بردمحمانو وجمع علً بخٌت صحبة مصور ومخرج تلفزٌونً إٌطالً من جماعة 
الموجة الجدٌدة فً السٌنما اإلٌطالٌة وؼٌردمحمد، ومن السوٌد 
سلمون معشو. كان دمحمؤالء الخرٌجون والطلبة ممن التصموا 
ً الشٌوعٌٌن وتأاروا بالحركات  بالٌسار اإلٌطالً وخصوصا

الجٌفارٌة والحرب الفٌتنامٌة، فأتوا بأفكار مشوشة عن الننال االرتري وما ٌجب أن ٌكون 
علٌه وخٌاالت عن االزمة وسبل الخروج منها وما دمحمو مطلوب من المؤتمر الوطنً ومفترض 
فٌه. كانوا من الٌسار الطفولً، بل الهالمً، إن شئت، ٌمسكون بالترجمة اإلٌطالٌة لكتاب لٌنٌن 
الشهٌر "ما العمل" فٌتوسدون الكتاب لٌالً وٌحتننونه فً لٌلولتهد دون أن ٌمرأوا سوى 

وصل الخرطود أٌناً وفد جٌش      صفحات للٌلة منه وإن لرأه البعض منهد كامالً لد ٌستوعبوا السؤال ولد ٌدركوا اإلجابة!
التحرٌر الفلسطٌنً الذي ٌمال منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة. كان الوفد مكونا من النمٌب أبو الولٌد والمالزد أول   لدورة 

السورٌٌن المتعاونٌن مع مكتب -والمالزد طه. كان فٌصل لدورة، شمٌك المالزد أول   لدورة، من الصحافٌٌن الفلسطٌنٌٌن
الجبهة فً دمشك أاناء إدارة الشهٌد صالح إٌاي، ٌحرر بعض االخبار وٌسهد فً تحرٌر جرٌدة "الاورة" لماء مكافأة مالٌة 

 "ٌتبع"ٌتلمادمحما من المكتب. كما وصل ممال لجبهة تحرٌر ظفار.  
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الصفحة االدبٌة   

 دمحمادمحمو التارٌخ ٌعٌد نفس

 ولكن دمحمذه المرة فً الحساب

 وحصان طروادة عصري

 ال شن دمحمذا ال ارتٌاب

 ال حاجة لصوت آخر

 فمد اكتمل النصاب

 الولت ٌدادمحمد الكل

 ونحن ادرى بالبالد وبالشعاب

 أحراد علٌنا ركوب الجٌاد

ودمحممو لد ركبوا لبلنا بؽال 

 الهناب

 وان انرنا شمعة فً لٌلنا

 ناوشودمحما بالعصً وبالحراب

أما نحن فنحمل مصباح 

 عالءالدٌن

 ٌكشؾ نوره كل ستر وحجاب 

 خبرونً فهذا الذي ٌجري

 عصً على الفهد واإلعراب

 ألن جهٌنة تخفً سردمحما

 وترٌدنا ان نمتنع بأن الحمالن

 لد ترعى مع الذئاب

 وتمسرنا أن نرنى

 من الؽنٌمة باإلٌاب

وتنسى بأن الجنوب لد سمانا 

 كؤوساً مترعات بدماء األحباب

 فال تحراوا فً األرض الؽرٌبة

فالزرع ال ٌؤتً أكله فً األرض 

 الٌباب

 2008أؼسطس  31لندن 

 

 

 

 

 

 لن تفٌد ارارة الممادمحمً

وحربة دون كٌشوت دون ساحة 

 النزال

 لن تبلػ ألوالنا حد الفعل

إن اخترنا السكوت والالمباالة 

 نهجاً للننال

والؽنب المخزون سٌبمى أسٌر 

 الجوانح

 ونبمى نحن أسرى اإلنفعال

 لن ٌجدنا التحلٌل 

 ال التنظٌر

 وبعٌد مرامنا إن كان بالجدال

 إن كنا ال نملن شجاعة عواتً

 فلماذا اخترنا ببندلٌته المتال

 فلنكن بمدر دمحمذا الزمان العصٌب

 فلكل زمان رجال.

 

 

 خ/ كجراي

 ؼلوستر/برٌطانٌا

 د٢٠٠٢فبراٌر 

 لصائد مختارة
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سي  التعلٌك السٌاسًالتعليق السيا  

المماومة تعنً رفض توجه آو سلون ٌنر بمصالح الوطن 

والمجتمع وكل ما تنرر أكبر عدد من المواطنٌن كلما 

لوٌت شوكة المماومة وتنامت حتى تشكل سدا منٌعا 

لمواجهة المخاطر واألنرار التً تعتري البالد والعباد. 

الناظر للونع فً ارترٌا ان النظاد االرتري ومنذ سطوته 

على المشروع الوطنً مارس كل الوسائل المستفذة  

شعب حٌث لاد اوال بإلؽاء دور الفصائل الوطنٌة و اللرؼبة 

رفض المصالحة الوطنٌة معلنا عدد التعامل مع التنظٌمات 

ومن اراد الدخول فالٌأتً منفردا متنصال من التزاماته 

السٌاسٌة السابمة، ولد لبت بعض الفصائل دمحمذه الرؼبة 

وبعنها حاول أن ٌعطً النظاد فرصة حتى ٌرتب المٌدان 

وكان بعض الجهات اإلللٌمٌة والدولٌة لد نصحت  بذلن 

ولكن النظاد استمر فً طؽٌانه إذ لد ٌحتمل األفراد خارج 

مدرسة الشعبٌة وبدا باعتمال وتصفٌة المادمٌن الجدد من 

رعٌل ولٌادات الاورة نذكر منهد المنانلٌن محمود دٌناي 

لائد المنطمة العسكرٌة االولى فً ستٌنٌات المرن المانً 

ونائبه انذان صالح   ادرٌس )ابوعجاج(، سلٌمان زكرٌا 

أحد لٌادات الرعٌل االول ، صالح  عامان أري ،  خٌر 

موسى ، محمود خالد والمائمة تطول كما ؼٌب المشاٌخ 

د وواجهات المجتمع  أماال 1995والعلماء  فً العاد 

شٌخ المعتملٌن االرترٌن الشٌخ الجلٌل   مرانت الذي 

د  بعٌد دخولهد 1991ؼٌب فً سجون العصابة منذ العاد 

اسمرا ، ودمحمو الذي لنى سنٌنا عددا فً سجون االحتالل 

االاٌوبً مدافعا عن حك شعبه فً الحرٌة والسٌادة 

الوطنٌة ، وتجدر االشارة دمحمنا  أن النظاد لد ٌمبل االصالح 

من داخل مؤسساته حٌث رفض مذكرة  الاالاة عشرالتً 

دفعت بها  مجموعة من المامفٌن واالكادمٌن الذٌن كانوا 

من داعمً النظاد وعملوا فً مرافمه المدنٌة ، و تلى ذلن 

حركة الخمسة عشر التً نمت مجموعة من المتنفذٌن 

فً مشروع الجبهة الشعبٌة لتحرٌر ارترٌا ومؤسسٌها 

ووزراء ولادة عسكرٌٌن منهد محمود شرٌفو الذي كان 

ٌمال الرجل الاانً فً النظاد  ووزٌر الحكومات المحلٌة 

لبل الالته وبطرس سلمون رجل االمن المعروؾ والذي 

لاد ما ٌعرؾ بجهاز امن الاورة و دمحمٌلً ولدتنساي )درع( 

وزٌر الخارجٌة واحد المادة البارزٌن للشعبٌة وحامد حمد 

والجنرال عمبى ابردمحما وصالح كٌكٌا  وؼٌردمحمد و تتالت 

نتٌجة حالة التردي الذي عاشته  األحداث فً الداخل  

وتعٌشه البالد فكانت ما عرؾ فً حٌنها جمعة الحرٌة  

وكان الحدث االكبر للمؤسسة العسكرٌة والذي تمال بما 

عرؾ بحركة فورتو التً لادتها  بعض المٌادات العسكرٌة 

ولدمت أحد لادتها شهٌدا ) الشهٌد سعٌد علً حجاى( 

وكانت اورة مدرسة النٌاء االسالمً بمٌادة  الشٌخ  

الشهٌد موسى   نور والتً مالت نمطة تحول كبٌرة فً 

مسار الننال ند عصابة أسٌاس االجرامٌة حٌث زج 

بالشٌوخ واالطفال فً السجون، وكانت استجابة الشارع 

المتعطش للحرٌة لتشهد اسمرا وألول مرة مظادمحمرات 

حاشدة تندد بما حدث لمعلمً وتالمذة مدرسة النٌاء 

االسالمً وتدخل وزارة التعلٌد فً تصرٌؾ شئونها ومنع 

لبس الحجاب داخلها . من خالل ما تد ذكره ٌمكننا المول  

ان السواد االعظد من الشعب االرتري ٌعانً من ظلد 

أسٌاس وشلته  والظلد االكبر ٌمع على المؤسسات  

العسكرٌة والمدنٌة التً افرؼها اسٌاس من معنادمحما 

وأصبحت اداة فً تنفٌذ احالمه المرٌنة  فموات الدفاع  

تعانً من شظؾ العٌش وعدد وجود نظاد تشكٌالت 

عسكرٌة بل حتى العٌش الكرٌد لما ٌعولونه من زوجة 

وأطفال واالدمحمتماد باسر الشهداء و المفمودٌن نادمحمٌن عن 

الشباب الذي ودع األدمحمل واألحباب وواجه لدر الهجرة التً 

ؼالبٌتها إنتهت بالموت فً الصحاري أو البحار أو فرٌسة 

الذئاب البشرٌة من عصابات تجار البشر.السؤال الذي 

ٌطرح نفسه إن كانت كل دمحمذه الفئات من لوى سٌاسٌة 

وشعب ولوات الدفاع والمؽٌبٌن والشباب ٌعانون من دمحمذه 

العصابة ما دمحمو سبب بماء تلن العصابة ما ٌفوق االاة 

أن المسؤولٌة الوطنٌة عمود أي عمر الكفاح المسلح ؟ 

تحتد البحث عن تجسٌر العاللات بٌن المتنررٌن و حصر 

المهمة فمط فً إسماط النظاد ونع المعالد االساسٌة لما 

بعد اسماطه ، وتمع دمحمذه المهمة فً االساس على الموى 

السٌاسٌة االرترٌة بكل تشكالتها كما أن األولوٌة تأتً فً 

تكاٌؾ الجهود وخاصة تحرٌن المجلس الوطنً للتؽٌٌر 

الدٌممراطً ألن المجلسكان لد جمع فً مؤتمره االول كل 

مكونات المجتمع االرتري بمختلؾ تنوعه و كانت عنوٌة 

مؤتمره فالت ستمائة  عنو ونٌؾ كما خرج بواائك 

سادمحمد فً إلراردمحما السواد الألعظد من الموى السٌاسٌة 

ومنظمات المجتمع المدنً ،واائك ألرت خارطة طرٌك 

  حتى إسماط العصابة وحتى مرحلة ما بعد اسماط العصابة.

 المماومة والمسؤلٌة الوطنٌة


