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  رئيس جبهة التحرير اإلرترية  يهنئ الشعب اإلرتري بأعياد الميالد المجيد ورأس السنة الميالدية

باسم جبهة التحرير اإلرترية قيادة وكادر وجماهير أتقدم بأحر التهاني لكل أبناء شعبنا 
اإلرتري في الداخل والخارج ولألخوة المسيحيين على وجه الخصوص بمناسبة أعياد الميالد 
المجيد ، ميالد السيد المسيح عليه السالم، كما اهنئي شعبنا واإلنسانية برأس السنة الميالدية 
، سائلين هللا أن يجعله عام خير وسالم وعام التغيير الذي ننشده في وطننا الحبيب ارتريا، 
عام تتكاتف فيه كل الجهود وتتوحد فيه إرادة شعبنا للخالص من الدكتاتورية التي أذاقت 

ونناشد شعبنا بهذه المناسبة العزيزة للعمل والتكاتف من أجل بلوغ  .شعبنا كل صنوف المعاناة
المجد والخلود لشهدائنا األبرار الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل الشعب  .الغايات

 .والوطن، و الخزي والعار ألسياس ونظامه، والنصر إلرادة شعبنا اإلرتري

 اخوكم / محمد إسماعيل همد 

 رئيس المكتب التنفيذي 

 دائرة العالقات الخارجية تشارك في سيمنار منظمة الوفاق اإلرتري 

شارك وفد إدارة دائرة العالقات الخارجية لجبهة التحرير اإلرترية برئاسةة الةمةنةااةل خةالةد 

كجراى مسؤول مكتب الشرق األوسط وأفريقيا في الورشة  التي أقامةتةهةا مةنةظةمةة الةوفةاق 

ديسمبر الجاري ،  71اإلرتري ) سنيت( عبر وسيلة الزووم  وذلك في يوم السبت  الموافق 

حار السيمنار عدد مقدر من التنظيمات السياسية والمنظمات المدنية وعةلةى راسةهةم وفةد 

مثل المجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي ، وقد كان هذا السيمنار الثةانةي مةواصةلةة 

لما انقطع من حديث حول تقريب وجهات النظر بين قوى التغيير في إرتريا ، وفةي مةعةر  

حديثها أواحت السيدة سارا عقباى  التي كانت تدير جلسة السيمنار بان الةهةدف مةن هةذه 

السيمنارات هو التقارب من خالل خلق منبر دائم للحوار بين الجميع ومناقشة كل القاايا اآلنية والمستةقةبةلةيةة الةتةي تةعةيةق 

التقارب والعمل المشترك من اجل بلوغ االهداف، وأكدت في الوقت نفسه بان القوى السياسية والمدنية المتواجةدة اآلن فةي 

الساحة جديرة بان تلتفت الى اهم متطلبات المرحلة ، ولم يكن في أجندة هذه السيمنارات رؤية للشروع في إقامة تكتالت أو 

مظالت وهذا لم يكن في أجندة المنظمة، ومن جانبه اكد المناال كجراى بان جبهة التحرير اإلرتريةة مةع الةحةوار وتةقةريةب 

وجهات النظر وانها سوف تكون حاورا في أي دعوات قادمة من اجل الوفاق بين قةوى الةتةغةيةيةر ، والةجةديةر بةالةذكةر أن 

 (.Fast Eritreaالسيمنار قدمت دعوته بالمشاركة بين منظمة الوفاق اإلرترية ومنظمة فاست إرتريا )
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 سلطات الطاغية اسياس تطلق األب فقرى ماريام 

 مصادر وكاالت األنباء العالمية : البي بي سي ، رويتر  

ذكرت مصادر كنسية من إريتريا أن سلطات الطاغية أسياس أفورقي أفرجت مساء يوم 

األربعاء  أسقف الكنيسة الكاثوليكية اإلريترية  األب فكريماريام حقوص ، المحتجز في 

 71اقبية السلطات المني  منذ أكثر من شهرين. وكان األسقف قد اعتقل في المطار في 

أثناء عودته من رحلة. ويقول مراقبون إن االعتقاالت هي استمرار  2222أكتوبر 

النتهاكات نظام الطاغية لحرمة األديان اإلريترية بشكل عام وجزء من اغوط تماسه 

ولم تصدر السلطات بيانا  رسميًا بشأن  .العصابة على الكنيسة الكاثوليكية بشكل خاص

اعتقال القس  أو إطالق سراحه. وفي هذا الصدد كانت قد ألقت قوات األمن اإلريترية القب  على األب محرتاب ستيفانوس ، 

ومن  .الذي كان منسقًا ألبرشية كنيسة مار ميخائيل في سقنيتي قبل األب فيقريماريام ، وأطلق سراحه مع األب فيكراماريام

ناحية أصدرت القوى السياسية اإلريترية مذكرة إلى جميع الجهات المعنية بشأن اعتقال األب  فقرى مريام ورفاقه. ودعا في 

 مذكرته الهيئات اإلريترية والدولية ذات الصلة إلى تكثيف اغوطها من أجل إطالق سراحه وإبداء الرأي العام بمعاراتهم.

 مدينة ملبورن االسترالية تودع السيدة الفاالة فاطمة إسماعيل )أم محمد ( 

ديسمبر الجاري أم المنةااةلةيةن السةيةدة الةفةااةلةة   22ودعت الجالية اإلرترية بمدينة ملبورن االسترالية ظهر  يوم الخميس 

فاطمة إسماعيل ) أم محمد( ، ارمله  القائد الشهيد سليمان ادم سليمان أحد رموز العمل الوطني اإلرتري ، تةمةيةزت السةيةدة 

الفاالة أم محمد  بحسن الخلق وبشاشة الوجه حيث كان منزلها العامر قبلة لكل أفراد الجالية اإلرترية في القاهرة حيث تقيم 

، وال نجافي الحقيقة إن قلنا إن السواد األعظم من الذين زاروا مدينة القاهرة وجمهورية مصر العربية عموما زاروا منزلةهةا 

العامر واستقبلتهم بكل ترحاب وكرم فيا ، كيف ال وهى زوج الرجل األمة سليمان ادم سليمان دقى الذي تشهد لةه السةاحةة 

اإلرترية بمواقفه الوطنية ودوره المتميز في خدمة اإلرتريين في كل مواقع العمل التي شغلها ، تحملت السيدة أم مةحةمةد كةل 

معاناة اللجوء وايق العيش مع زوجها الذي نذر حياته لقاية شعبه ووطنه فمنذ إن تركت وطنةهةا بةرفةقةة شةريةك حةيةاتةهةا 

عملت على الوقوف الى جانب قاية شعبها المناال فكانت مناالة في السلك الجماهيري كغيرها من بنةات جةيةلةهةا وانشةأن 

أبنائها  على ذلك لنجدهم اليوم جميعهم مهمومين بالوطن اإلرتري وشعبه ، وتجدر اإلشارة هنا بةأن السةيةدة أم مةحةمةد أحةد 

احايا االستعمار األثيوبي الغاشم ، فقد كانت قريتها ) عد ابرهيم( أول من طالته يد قوات الكوماندوس بةالةحةريةق فةي الةعةام 

م عندما اعلن اإلمبراطور المقبور الحرب على المواطنين الةعةزل بةعةد إصةدار قةانةون الةطةوارد واطةالق يةد الةقةوات 7291

النظامية،. تتقدم أسرة تحرير آدال ووكالة األنباء اإلرترية باحر التعازي الى أسرتها الصغيرة األبناء محمد وإسماعيل وزكةي 

وأخواتهم والى أسرة الشيخ الجليل ادم سليمان دقي  المناال حامد ومحمد وعلي أبنائهم وأحفادهم وأصهارهم ، والةتةعةازي 

 لكل شعبنا اإلرتري البطل ، وانا هلل وانا إليه راجعون.  

 شمال دنكاليا تتعر  لزلزال

درجةة عةلةى مةقةيةاس  1.1أفادت األنباء الواردة من إرتريا أن  زلزاال بةقةوة 

، حسةبةمةا  2222ديسةمةبةر  29ريختر  ارب شمال إقليم دنكاليا  وذلك في 

وذكر التقرير أن الزلزال وقةع  (   Crisis-22( .22منظمة كرايسس  أفادت

كيلومترا جنوب شرقةي الةعةاصةمةة اإلرتةريةة أسةمةرا عةلةى  712على مسافة 

وأشار الى  .كيلومترات 72الحدود مع إقليم التقراي األثيوبي  بعمق يصل إلى 

إن الزلزال  تسبب  في هزات أراية حتى وسط إريتريا وشمال إقليم التةقةراي 

ولةم تةرد أنةبةاء فةوريةة عةن وقةوع   .المجاور بالقرب من  مدينة عدي قرات 

أارار من الزلزال ، ولم يستبعد المصدر وقوع أارار على البنية التحتية في 

  منطقة الزلزال، كما لم يصةدر أي تصةريةح مةن سةلةطةات اسةمةرا حةتةى اآلن 
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  النظام اإلرتري الُمفِسد المحتمل  للسالم اإلثيوبي..

 هل كبح إسياس أفورقي ممكنا من إديس أبابا..!؟ 

 ترجمة  وتلخيص الباشمهندس صالح علي أحمد 

ديسمةبةر/  29االثنين  -كتب السفير  جفري ديفيد فيلتمان مقاال في مجلة فورنبولسي 

يحذر ملّمحا إلى التجاهل الذي تم في عملية السةالم دون ذكةر  -كانون األول الجاري 

إرتريا في االتفاقية.. ويصف إرتريا بالُمفِسد الُمحتَمل لخطى إجراءات تنةفةيةذ عةمةلةيةة 

بجانب اآلخرين المحتملين للدفع بإطالة أمد الصراع  تنفيذ مجريات السالم ما بةيةن الةحةكةومةة  -السالم اإلثيوبي في بريتوريا 

أّن االتحاد األفريقي نجح في إحداث اختراق فةعةلةي فةي  -الفدرالية و الجبهة الشعبية لتحرير التقراي. ويرى السفير فيلتمان  

إال أنه يرى أن غياب ذكر إرتريا  -2222تحقيق الوصول الى السالم الذي تم توقيعه في بريتوريا من جنوب إفريقيا  نوفمبر 

وذلك كمةا جةاء فةي  مةقةالةه إذ قةال: حةقةق  -في نصوص  عمليته سيترك بع  األسئلة الشائكة المتعلقة بالسالم دون حل  

االتحاد األفريقي انفراجه غير متوقعة ، حيث سهل اتفاق وقف إطالق النار بين الحكومة اإلثةيةوبةيةة وجةبةهةة تةحةريةر شةعةب 

تيغراي المتمردة. إال إن الصفقة والخطة الالحقة لتنفيذها بعيدة كل البعد عن الكةمةال وتةتةرك الةعةديةد مةن األسةئةلةة الشةائةكةة 

، التي كانت تةقةاتةل  -إريتريا  -المتعلقة بالسالم دون حل. واألكثر إثارة للقلق ، بأنهم جميعًا يتجاهلون أكبر مفسد محتمل  هو

إلى جانب الحكومة اإلثيوبية في تيغراي ، لم تكن طرفًا في االتفاقية ولم تذكر باالسم في النص. على الةرغةم مةن أن أسةمةرا 

كانت متحالفة مع أديس أبابا طوال الصراع ، إال أنها تنظر إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي باعتبارها تهديًدا وجوديًا وقةد 

ال تكون رااية عن اتفاق سالم يترك المنظمة مستمرة وقادتها على قيد الحياة..."!! إال أن السفير فيلتمان استدرك  قائال في 

ومع ذلك ، هناك أشياء يمكن لشركاء إثيوبيا الدوليين القيام بها لدعم اتفاق السالم ومنحها أفال فرصةة لةلةنةجةاح، "   مقاله :

يمكنهم السعي لخلق أكبر قدر ممكن من الزخم لالتفاق ، والعمل معًا لتقديم دعم موحد لتنفيذه واستةخةدام نةفةوذهةم الةمةحةدود 

لثني إريتريا وغيرها من المفسدين المحتملين عن إطالة أمد الصراع.." وكان قد أشار السفير جفري فيلتمان كذلك في مقدمة 

ألةف اةحةيةة  922قةد حصةدت  -مقاله، بأّن المعلومات تشير بأّن الخسائر البشرية خالل تلك الحرب التي امتدت إلى عامين

نتيجة الحرب إذ كتب السفير فةيةلةتةمةان حةيةن   -اغلبهم من التقراي، مع األسباب األخرى التي عزاها إلى الجوع و األمرا  

قال: االغتصاب والقتل خارج نطاق القااء والمجاعة من صنةع اإلنسةان والةحةرمةان مةن الةمةسةاعةدات والةخةدمةات الةطةبةيةة 

وعمليات الطرد التي وصفها وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكين بأنها "تطهير عةرقةي" هةي مةن بةيةن أهةوال الةحةرب 

. حةتةى تشةيةر الةتةقةديةرات إلةى أن 2222الوحشية التي انفجرت في المرتفعات الشمالية إلثيوبيا في نوفمبر / تشرين الثاني 

شخص ، معظمهم من عرقية التيغراي ، لقوا حتفهم ، غالبيتهم من الجوع و األمرا  على مةدى مةا يةقةرب مةن  922222

عامين . بالرغم من أّن السفير  فيلتمان  يرى أّن من خالل تسريع المساعدات اإلنسانية بجانب الةتةركةيةز عةلةى الةدفةع بة لةيةة 

المراقبة لتنفيذ ما اتفق عليه طرفي السالم مهما جدا، إال أنه يرى دعم العملية السياسية أياا اكثةر اهةمةيةة، إذ يةرى السةيةد 

مةن خةالل تسةريةع الةمةسةاعةدات ... "   وذلك وفق تةأكةيةد قةولةه بةأن: -فيلتمان مادون ذلك بأّن محاوالت السالم  ستبدو هشة 

اإلنسانية المنقذة للحياة ، والدفع من أجل آلية مراقبة وتحقق موثوقة ، وتشجيع األطراف المتحاربة على استكمال محةادثةات 

تنفيذ وقف إطالق النار بعملية سياسية ، يمكن للقوى األجنبية تعزيز ما هو حتى اآلن محاولة إثيوبية مشجعة ولكةنةهةا هشةة 

من أجل السالم..." ثم يذهب السفير جيفري فيلتمان في حديث مقاله، مؤكدا  مدى األهمية التي تتعين على الحكومة اإلثيوبية 

مشيرا  إلى أهمية المعايير التي يجب إن يتخذها المجتةمةع الةدولةي  -لكسب دعم شركائها  الدوليين من خالل تنفيذها االتفاقية

و ذلةك  -في مراقبته والتي تشمل انسحاب القوات اإلرترية من أثيوبيا وانسحاب قوات االمهرا المحلية من إقلةيةم الةتةقةراي  

لكن في نهاية اليوم ، سيتعين على الحكومة اإلثيوبية أن تكسةب دعةم ... "   وفق تعبيره  مستدركا  على حسب قوله كما يلي:

شركائها الدوليين من خالل تنفيذ االتفاق بحسن نية. ويتوجب إن تشمل المعايير التي يجب على المجتمع الةدولةي مةراقةبةتةهةا 

انسحاب القوات اإلريترية من إثيوبيا وقوات األمهرا المحلية من تيغراي ، وبدء العدالة االنةتةقةالةيةة وآلةيةات الةمةسةاءلةة ذات 

المصداقية ، وإنشاء عملية سياسية تعتمد على ترتيبات وقف إطالق النار وتحميها من الةمةفةسةديةن وهةذا يةعةالةت الةتةوتةرات 

كما ذهب السفير جيفري فيلتمان في سرده إلى بع  العيوب التي صاحبت االتةفةاقةيةة "  ! والعنف في أجزاء أخرى من إثيوبيا

   مشيرا من امنها إلى عدم كفاية عمليات الرصد واإلبالغ ، وعدم الواوح بشأن المساءلة ، واألكثر خطورة ، الصمت بشأن 
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 ..النظام اإلرتري الُمفِسد المحتمل للسالم اإلثيوبي

 هل كبح إسياس أفورقي ممكنا من إديس أبابا..!؟

إذا أواح السيد فيلتمان في   “  التواطؤ مع أي قوة خارجية معادية ألى طرف”  باستثناء ذكر حظر غام  على  -إريتريا  

ليس من المستغرب أن االتفاق الذي توصل ... "  :شارته في المقال من خالل ما تامنته السطور  التي تناولت األمر أدناه

إليه الجانبان هناك في الثاني من نوفمبر يميل لصالح أديس أبابا ، حيث ينص على استعادة السلطة الفيدرالية اإلثيوبية في 

تيغراي وحل إدارة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. و يشتمل االتفاق على عيوب ، بما في ذلك جدول زمني مبدئي مفرط 

الطموح لنزع سالح الجبهة الشعبية لتحرير تيغري ، وعدم كفاية عمليات الرصد واإلبالغ ، وعدم الواوح بشأن المساءلة ، 

 واألكثر خطورة ، الصمت بشأن إريتريا ، باستثناء حظر غام  على "التواطؤ مع أي قوة خارجية معادية ألي طرف

ربما أن تلك الثغرات  هي التي كانت في أولى  أجندة لقاء كبار القادة العسكريين بين طرفي  -ويقول السيد جيفري فيلتمان."

االتفاقية في نيروبي حتى واع خطة تنفيذية تطمن مخاوف التقراي من أن تترك في حالة الجندي األعزل اد تواجد القوات 

نوفمبر أن قوات  72قد حددا في إعالن صدر في ..."  :اإلرترية و مليشيات األمهرة،  ولذلك يقول السيد فيلتمان أن الطرفين

التيغراي ستنزع سالحها في نفس الوقت الذي تنسحب فيه القوات  األجنبية وقوات األمهرا من المنطقة.."   و القوات غير 

أال أن السيد فيلتمان اردف قائال بالرغم من أن رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد   .اإلثيوبية  هي إشارة إلى القوات اإلرترية

وآخرين  أكدوا له بأنهم قادرين على إدارة  الدور اإلرتري وحتى طردهم عسكريا، ومع ذلك يرى السفير جيفري فيلتمان بأّن 

حتى لو سحب أسياس القوات اإلريترية ... "  :إذ قال -ثقة رئيس الوزراء اإلثيوبي تبدو بعيدة عن الواقع، على حد تعبيره 

من تيغراي ، فإنه سيحتفظ بوسائل أخرى للتدخل في إثيوبيا...و من بين ذلك الوكالء اإلثيوبيين الذين عملت أسمرا على 

ترسيخهم هناك ، من ميليشيات األمهرا المتشددة التي تشارك أسياس كراهية التيغراي والذين قد يتم إقناعهم بالتخلي عن 

و أخيرا يرى   "..التزامهم بموجب إعالن نيروبي باالنسحاب من أجزاء من تيغراي التي يطالبون بها ويسيطرون عليها حاليًا

( ما بين الحكومة اإلثيوبية التي 2222  -  7221السيد فيلتمان أن أساس  وما جرى من حرب حدود دموية  في السابق ) 

كانت تسيطر عليها الجبهة الشعبية لتحرير التقراي وقتها   بين إرتريا، و إن كانت  ظاهريًا بسبب نزاع حدودي، ولكنها   

كانت بشكل أساسي أكثر حول ما إذا كان نظام أسياس افورقي أو الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ، سيهيمنون على القرن 

األفريقي، وهذا ما جعلهم يتحولون من أصدقاء إلى عدويين لدودين ،  وهذا ما جعل السفير األمريكي و المبعوث الخاص 

"  :للرئيس بايدن في القرن األفريقي  ليشير أياا بقوله أنّ  أسياس يشعر بالقلق من أّن حتى الجبهة الشعبية لتحرير .. 

تيغري المنزوعة السالح قد تنه  يوًما ما مرة أخرى وتهدد نظامه. لهذا السبب ، قد يرغب في هزيمة هذه المنظمة في 

ولكن في !"..التقراي   عسكريًا أو حتى إبادتها ، ليس فقط لامان حل رسمي إلدارة مقلي ، كما تنص اتفاقية بريتوريا

المقابل  اكد فيلتمان وبالرغم  ما يصاحب أمر السالم من ثغرات أال أن ايقاف إراقة الدماء في إثيوبيا يستحق الثناء حين عبر 

مع أنه أياا   .بغ  النظر عن هذه العيوب ، فإن اإلثيوبيين يستحقون الثناء لموافقتهم على إنهاء إراقة الدماء.. "  :قائال

يرى أن طريق السالم  الصعب في إثيوبيا  يذهب أبعد من مشكلة التقراي فبإشارة الى الصراعات المتفجرة في أجزاء واسعة 

ديسمبر/ كانون األول  29من الدولة األثيوبية  وهو  ما اختاره من عنوان مقاله في مجلة فورنبولسي االثنين السابق 

وما أدراك   - وهو مقال يأتي في خواتيم هذا العام من شخصية أمريكية على وزن شخصية السفير  جفري فيلتمان -الجاري

السابق للقرن األفريقي ، حيث كانت مهمة  -ما جيفري فيلتمان ...وهو ذلك الدبلوماسي  والمبعوث األمريكي لبايدن الخاص 

.( و هو الذي شغل سابقًا منصب وكيل األمين العام لألمم المتحدة 2222إلى  يناير  2227خدمته في ذلك ما بين )  أبريل 

للشؤون السياسية. حيث مثّل رئيس إدارة الشؤون السياسية في األمم المتحدة ، وكان من الذين  أشرفوا  على الجهود 

الدبلوماسية لألمم المتحدة، المتعلقة  بمنع النزاعات وتخفيفها في جميع أنحاء المعمورة، بل الذي كان له الحاور أخيرا  في 

 -ملف النزاع اإلثيوبي الداخلي وكذلك حيثيات فتور العالقات ما بين دول مجرى النيل األزرق الثالثة بدواعي سد النهاة 

بجانب  دوره المتعلق بالشأن السوداني الداخلي أياا.. إلى أن خلفه في شأن القرن األفريقي السفير ديفيد ساترفيلد ثم أخيرا  

 مايك هامر .
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 (2في الطريق الى المؤتمر الوطني األول لجبهة التحرير اإلرترية )

بالتعاون مع أسرة تحرير وكالة األنباء اإلرترية أن تطل عليكم عبر نافذة  97يسر موقع آدال 
راتبة  في حلقات ذكريات مناال التي يبتدرها لنا المناال العتيق واإلعالمي الاليع المناال 
عمر جعفر السوري )عمر عليم( رئيس اتحاد الصحفيين اإلرتريين السابق وعاو المكتب الدائم 
التحاد الصحفيين العرب السابق اياا،  تحت عنوان هشيم الذاكرة ، في الحلقة الرابعة من 
ذكرياته تحت عنوان الطريق الى المؤتمر الوطني العام األول  الذي انعقد في األرااي اإلرترية 

م . يتناول الظروف التي كانت محيطة بالثورة وتربص األعداء 7217المحررة في العام 
والخصوم ألفشال المؤتمر ، ويعرج على دقة التنظيم والسرية التي أحيطت بأعمال التحاير 
وقدرة الجبهة على تمويه العدو واإلعالن عن ثالث مواقع يمكن أن يعقد فيها المؤتمر ليقوم 
العدو بقص تلك المواقع ، وفوق هذا وذاك إصرار الجميع على إنجاح المؤتمر باعتبارها تجربة 
فريدة ومتميزة ، حاثا الباحثين واالكاديميين التعمق في هذه التجربة الفريدة والمتميزة والتي لم 

شارفت االستعدادات يسبق لها مثيل على األقل في محيطنا، والى ما خطه المناال أبو جعفر:  
رغم الصعوبات والمعوقات والمطبات التي  7217النعقاد المؤتمر الوطن على االكتمال وبلوغ نهاياتها في شهر سبتمبر 

ُزرعت في الطريق والحواجز المادية والمعنوية الالئي واعن أمامها من أبناء البالد ومن األعداء على حد سواء. كان العدو 
يترصد المؤتمر وخطوات التحاير له؛ فقد جند كل إمكاناته االستخباراتية داخل إرتريا وفي السودان ودول الجوار ودول 
المهجر لمعرفة ما يجري ومتابعة ما يدور، ورفع قادته درجة االستعداد الى أعلى مستوياتها كما واع القادة العسكريون 
قوات االحتالل بكل صنوفها في جميع األنحاء في حالة الطوارد القصوى، واستنفر أجهزته كافة معتقداً أنها اللحظة المناسبة 
إلخماد جذوة الثورة وأحكام قباته على البالد دون معاراة تذكر ناهيك عن إنهاء "تمرد العصابات المسلحة والشفتة" كما 
كان يطلق عليها. في هذا اإلطار قام سالح الجو األثيوبي بقصف عنيف ومتكرر لثالثة مواقع مفتراة ومتفرقة النعقاد 
المؤتمر كان جيش التحرير قد سرب معلومات عنها باعتبارها األماكن المختارة. ظن جيش االحتالل انه قد حصل على بغيته 
وأدرك مرماه. لكن خاب رجاؤه. كانت تلك المواقع والمواعيد المفتراة والمسربة بحذق وذكاء هي جزء من عملية التمويه 
والخداع التي خطط لها بعبقرية منقطعة النظير جيش التحرير اإلرتري واللجنة التحايرية حماية للمكان الحقيقي والموعد 
ً للمؤتمر وللمشاركين فيه. لم تكن االستعدادات سهلة يسيرة بل كانت صعبة معقدة من كل النواحي. كانت  المحتوم وتأمينا
هناك عدة متطلبات يجب تلبيتها وعدد من الاروريات والظروف يجب توفيرها، وارورات يجب التماسها وتحقيقها 
واالستجابة إليها. فإلى جانب األمن وتأمين المؤتمر من الجوانب والنواحي كافة، كانت هناك مسائل تتعلق بترتيب المكان 
واإلسكان والماء والطعام والدواء والنظافة واإلخالء والطوارد وتأمين وصول وفود المؤتمر والمشاركين فيه من إرتريين 
وايوف، وتأمين خروجهم وعودتهم الى ديارهم سواء كان ذلك في إرتريا أوفي خارج البالد بعد انتهاء أعمال المؤتمر 
دونما مخاطر أو تأخير. كان ال بد من استكمال كل ذك من غير حوادث تذكر، أكانت هذه الحوادث في الحسبان أو أتت من 
خارج جدول الحسابات. إذ كان تأمين وصول الوفود، والمحافظة على سالمة المؤتمرين كما جلسات المؤتمر، وتوفير األمداد 
والتموين من المشاغل الكبرى للجنة التحايرية ولجان المؤتمر وقوات جيش التحرير اإلرتري إذ شكلت تحدياً عظيماً لثورة 
محدودة الموارد، بل فقيرة اإلمكانات، تعتمد على نفسها وشعبها ودعم شحيح من أشقاء وأصدقاء يشاركونها اعف القدرات 
وايق ذات اليد. لكن بالعزيمة واإلرادة واإلصرار والهمة والتصميم تغلب الجميع على تلك المعاالت. كان حدوث أي خطأ 
ولو كان صغيراً سيؤدي ليس الى تعطيل أعمال المؤتمر والحيلولة دون انعقاده فحسب، بل الى زعزعة أسس العمل الثوري 
وهدم أساسات البنيان وإعطاء زريعة للمتشككين والمتمردين على وحدة الناال والمتشائمين واألعداء جميعاً )ما قلنا ليكم، 
بيلناكم، نقرناكم(. كان هناك من يبذل جهده للوصول الى تلك النتيجة ويسعى إليها لتخلو له الساحة، وكان هناك من يتمنى 

كانت مسؤولية كبرى عظيمة وجسيمة تحملها الشعب اإلرتري أوالً ومقاتليه مع العاملين   –لعمري   –من كل قلبه ذلك. تلك 
في اللجنة التحايرية في مختلف صفوفها ثانياً. انطلقت الصافرة وبدأ تحرك المندوبين من الداخل كما استعدت الوفود اآلتية 

لبدء السير في الطريق المحفوف بالمجهول المليء بالمخاطر الى المؤتمر الوطني األول   –إرتريون وأجانب   –من الخارج 
لجبهة التحرير اإلرترية وكلهم شوق وتطلع الى نجاحه. هي تجربة فريدة غير مسبوقة، فوق التصور، في حاجة الى دراسات 

المؤتمرات واالجتماعات     على هذا اإلنجاز واألعجاز وتستخلص الدروس والعبر.    وأبحاث أكاديمية متأنية تسلط الاوء 
السابقة التي انعقدت في الميدان قبله كانت ذات طبيعة وصبغة عسكرية محاة ال ترقى إليه من حيث الاخامة وال تقترب 

                             منه قيد أنملة اذا أخذنا في االعتبار الحشد والتجييش والتنظيم.
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 (2في الطريق الى المؤتمر الوطني األول لجبهة التحرير اإلرترية ) 

وصلت الى كسال بالقطار من الخرطوم معية بع  المندوبين والتحق بنا في محطات القطار المختلفة كالةقةاةارف مةنةدوبةون 
آخرون. في كسال قامت اللجنة التحايرية ولجان المؤتمر بتوزيع القادمين في أماكن مؤقةتةة. هةنةاك وجةدت أن وفةد جةيةش 
التحرير الفلسطيني قد وصل أيااً لينطلق الجميع أما في نفس اليوم أو في اليوم التالي على أقصى تقدير الةى إرتةريةا وذلةك 
للحد من لفت أنظار الجواسيس والعمالء وما قد يتسرب الى عيون العدو المحدقة وآذانةه. لةم يةكةن أحةد يةعةرف أي الةطةرق 
سيسلك ومع من وكيف وموعد التحرك حرصاً على الكتمان وتوخياً للحذر. وقع اختياري لمرافقة مندوبي إيطاليةا اإلرتةريةيةن 

السودانية ليالً بحةمةايةة ثةلةة مةن مةقةاتةلةي جةيةش -والمصور اإليطالي ووفد جيش التحرير الفلسطيني. عبرنا الحدود اإلرترية
التحرير اإلرتري الى جانب عناصر جبهة التحرير اإلرترية ذات الخبرة الواسعة بتلك الحدود ودروبها التي خبروها من حيةث 
األمن والسالمة الى جانب بع  الجمال. كانوا يعرفون تلك المناطق معرفة دقةيةقةة بةالةغةيةب كةمةا يةعةرفةون راحةات أيةديةهةم، 
منعطفاتها، سهولها، تاللها، أحجارها، رمالها، وقراها وأهل القرى. لم تكن السيارات ذات الدفع الربةاعةي مةتةوفةرة فةي ذلةك 
الوقت وال الشاحنات. كان الجمل هو وسيلة النقل واالنتقال الوحيدة؛ إليه اعتمدت الثورة سنيةن عةددا وعةّولةت عةلةى صةبةره 

 "يتبع"وجلده وتحمله وقدرته على قطع المسافات الطويل وهو يحمل أثقاالً بال كلل وال ملل وال تبرم أو اجيت .... 

 القرن األفريقي وصناعة األزمات 

 بقلم إدريس همد 

أصبح  القرن األفريقي رمال متحركة فاقدة لالستقرار السياسي لوجود بع  األنظمة 

المتسلطة إن جازت تسمية أنظمة على البع  فالصومال مازال لم يتعافى من جراحاته حيث 

مازالت األيدي الخفية تفعل فعلها من اجل خلق حالة عدم االستقرار الدائم في هذا الجزء 

المهم من القرن األفريقي الذي يطل على المحيط الهندي والبحر األحمر وهى ممرات مائية 

مهمة للتجارة العالمية فحركة الشباب مازلت تنشط وتجد من يدعمها فتفجيرات مقديشو 

األخيرة التي راح احيتها عدد من المواطنين بينهم مسؤولين حكوميين سوف لن تكون األخيرة  . كما نتابع ما تمر به 

إثيوبيا من احتدام صراع أدى إلى مظاهرات عارمة فقد فيها الشعب اإلثيوبي طاقات من شبابه وأخيًرا احتدام الصراع بين 

المركز ووإدارة إقليم التقراي الذي تقوده الجبهة الشعبية لتحرير تقراي المعروفة اختصارا ب )وياني(  والذي استمر دمويا 

لعامين كاملين قبل إن يتوقف بتوقيع اتفاق بريتوريا في نهاية أكتوبر المااي، تقول التقارير الواردة من مصادر متعددة إن 

ما ازهق من أرواح بين الجانبين يفوق نصف مليون أنسان اغلبهم من المدنيين العزل والذي كان فيه النظام اإلرتري طرفا 

أساسيا داعما للحكومة المركزية اد التقراي بعد اتفاق أبي أحمد رئيس وزراء أثيوبيا وافورقي الحاكم المؤقت إلرتريا طيلة 

ثالثون عام، والجوالت المكوكية بينهما والتصريحات المتبادلة هذا التقارب الذي ينظر إليه معظم اإلرتريون بالشك والريب. 

وكذا األوااع في إرتريا وعدم وجود دولة المؤسسات التي تراقب وتكبح جماح السلطة التنفيذية حيث كل ما يتم فعله بإرادة 

الرجل الواحد . كما إن المعاراة الصامتة للشارع اإلرتري هي األخرى ربما ساعدت في إطالة أمد معاناة البلد الذي يوشك 

إن يدخل في نفق مظلم بعد االتفاق الذي حدث بين حليفه أبي احمد وحكومة التقراي اإلقليمية.  وبالعودة الى المواوع 

األثيوبي لم تكن حرب التقراي حدها هي المشكلة على الرغم من أنها كانت األعنف ولكن امتدت الحروب الداخلية الى إقليم 

االورومو والصراع الدامي الذي تدور رحاه حتى اآلن بين المركز وجبهة تحرير اورومو، وإقليم بني شنقول مازال مشتعال 

هو األخر باإلاافة الى بروز مجموعات متشددة من االمهرا رافاة التفاق بريتوريا ومدعومة من نظام اسياس افورقي .أما 

السودان الذي كان تحت حكم اإلنقاذ لثالثين عاما يمر اآلن بمرحلة انتقال تاريخية مهمة ربما احتاج الى بع  الوقت ليتمكن 

من لعب دوره في المنظومة اإلقليمية والدولية، الن التحول الذي حدث كبير خاصة اذا علمنا إن صراع المركز والهامش أخذ 

حيزا مقدرا في اهتمامات القوى المشكلة للمشهد السياسي اآلن  وهو صراع قد ال يخلو من الخبث خاصة وان الالعبين 

األساسين في المشهد السوداني اآلن ينظرون لصراع المركز والهامش من منظور موافقة ذلك األجندات التي تحاك للمنطقة 

والسودان على وجه الخصوص . وهنا نرى من الارورة إن يلتفت األشقاء في السودان الى طبيعة صراع المنطقة وما 

يحاك اد وحدته أرااً وشعبا ومحاوالت البع  إدخاله في دوامة الصراعات الداخلية وهى ما بدأت تطل برأسها بين الفينة 
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 القرن األفريقي وصناعة األزمات  

واألخرى بل تعدى األمر الى االقتتال األهلي في أجزاء كبيرة من هذا البلد المهم استراتيجيا في المنطقة. وجدير أن نذكر هنا 
تشكل جديد لمنطقة القرن األفريقي يعلمه كل متابع والسودان في األولوية يجري األعداد له على قدم وساق ،ولهذا يقوم 
المخطط على ارب النسيت االجتماعي للمشروع الوطني المتمثل في الدولة القطرية وخاصة التفلتات األمنية التي تشهدها 
واليات عدة من السودان في كل من دارفور وكردفان والنيل األزرق  وواليات الشرق التي انتقلت لها عدوى االقتتال القبلي 
مما يستدعي التعامل بحصافة مع هذه المشاهد التي أخذت اصطفافا مجتمعية . وعلى أهل الحكمة والدراية من مكونات 
السودان تفويت الفرصة على قوى الشر المحلية واإلقليمية والدولية التي تستهدف السودان  في حدته ونهب موارده الباطنة 
والظاهرة وهو الذي يعتبر بوابة مهمة لدخول المنطقة في دوامة صراعات تفوت عليها  فرصة التنمية والتعااد بين سكان 
القرن األفريقي ويمكننا أن نستدل فيما يحاك بمناقشات البارونا كوكس عاو مجلس اللوردات البريطاني وما كان متداول 

دول منفصلة وفي  1على لسان بع  معاراي اإلنقاذ آنذاك ، بان السودان الجديد الذي ينوي المجتمع الدولي أقامته هو 
وفي الحقيقة ليس المجتمع الدولي  من ينوي ذلك بل   ،احسن األحوال متعايشة كونفدراليا امن كونفدرالية القرن األفريقي 
واألمر ليس سرا حتى اإلسالمين الذين كانوا حكمين الجهات التي تهيمن على العالم اليوم ومراكز دراساتها االستراتيجية ، 

لثالثين عاما يعلمون ذلك وصرحوا به ولكن لم يفعلوا ما يكبح جماح الطامعين ، لعوامل كثيرة أهمها خسرانهم للعقل المفكر 
للمشروع الذي تنادوا إلقامته )المشروع الحااري( وهو الشيخ الراحل حسن الترابي ومطاردة كوادر حزبه وبقية الفلم 
معلوم، وراخوا للفساد واإلفساد وسلموا الجنوب في طبق من ذهب الى اإلمبريالية العالمية ومجلس الكنائس فكانت نهاية 
المشهد كما تابعنا وشهوة السلطة التي عمت القلوب . أن التركيز واالهتمام بأوااع السودان يأتي من ما يشكله السودان 
من بعد استراتيجي وسياسي إلرتريا وعمق جيوسياسي و اجتماعي بحكم المساكنة حيث أن الشعب اإلرتري والشعب 
السوداني تربطهما عالقات التداخل القبلي بين الدولتين الذي يشمل خمس قبائل هي الهدندوة والبني عامر والحباب 
والشكرية والرشايدة ، مجموعات سكانية أخرى تعيش في مناطق التماس اعلى طول الشريط الحدودي بين البلدين ، في 
حدود وهمية مصطنعة واعها المستعمر األبي  وفق مصالحه ، فهي  عالقات المصير المشترك لس=شعي=ب واحد في 
بلدين. فالذين يستهدفون القرن األفريقي بالتفجير بالارورة يستهدفون السودان أوال ألنه رأس الرمح في التغيير المنشود 
من قبلهم، وان شعب  ومعااة والجئي إرتريا ليست لهم نوايا شريرة اد السودان وشعبه الكريم وليس بين الشعبين سواء 
كل الحب والود واالحترام، وليس كما يروج البع  الذي يخدم أجندات الغير عن قصد أو غير ذلك، فهي عالقات تاريخية 
أزلية وتداخل سكاني كما اسلفنا. ونحن نعتقد على قيادات وأحزاب ودبلوماسيو دول القرن األفريقي إن يتحلوا بقدر عاٍل من 
المسؤولية واالناباط. وأن تكون تلك القيادات واعية بأن هنالك مخططات تستهدف تفجير المنطقة، وأن هذه المخططات البد 
من مواجهتها وإخمادها في مهدها وعلى القوى المحبة الستقرار وسالمة هذه المنطقة أن تتكاتف للبحث عن سبل تطوير 
التعاون فيما بينها في كل المجاالت لمصلحة الشعوب. وعلى بلدان القرن األفريقي وأعالمها الرسمي والشعبي الكف عن 
اللجوء لإلثارة وتاخيم األخبار )الزائفة( ونشرها بالخطوط العرياة وكأنها وقائع، وأن تركز على نشر ما هو إيجابي من 
األخبار. إن هنالك تحليالت زائفة وأخبار مغلوطة وتعليقات )مفخخة( من قبل عدد قليل من اإلعالميين من المهم جداً 
مواجهتها من قبل األغلبية الساحقة من اإلعالميين الذين تهمهم مصلحة بلدانهم قبل المصالح الشخصية، وعلى األجهزة 
الرسمية في تلك الدول العمل الجاد على محاربة األعالم المالل ، خاصة وسائل التواصل االجتماعي التي تنفث سمومها في 
إثارة الفتن والقالقل كما هو الحال في األحداث األخيرة في شرق السودان وغيرها من األقاليم والقتل على الهوية الذي 
تعر  له المواطن ، وعلى المثقفين والمفكرين لعب دورهم في محاربة النعرات العنصرية البغياة التي بدأت تطل برأسها . 
إن شعوب منطقة القرن األفريقي على قدٍر عاٍل من الوعي، وهي سباقة في استيعاب حجم المؤامرة التي تستهدف نسف 
القاعدة االجتماعية الراسخة عبر تفجير الصراعات بين الدول والشعوب، وهي مدركة لحقيقة أن )التغيير( داخل كل بلد البد 
أن يكون ثمرة من ثمرات ناال الشعب وليس عبر تدخل خارجي يؤدي في النهاية إلى تدمير الوطن كله فوق رؤوس ساكنيه 
وتمزيقه. إن المؤامرة الراهنة اد منطقة القرن األفريقي ، البد من التصدي لها بصورة مبكرة والعمل على كشفها وتعبئة 
الشعوب ادها لحراسة أوطانها قبل أن نجد بلداننا أشبه بالصومال واليمن وسوريا وليبيا والعراق، وذلك عبر تفجير حروب 

  يدفع ثمنها الشعب على حساب وحدته وكرامته. ال مبرر لها بين تلك الدول
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الصفحة األدبية   

 

 

 

 

 

 في كل منفى لنا قبر

 وفي كل قبر لنا ِسْفر

 نَفَر من عشقنا األبدي

 ونتوه براً  وأيااً بحر 

 نفتش عن وطن يسكننا

 ورحيلنا عنه مر

 قد انطفأت قناديلنا

 لما انكفأنا راًى ال قسر

 ماذا نقول لآلتين

 صدقونا ؟؟؟

 ال تصدقوا التاريخ إنه كفر

 هذه البالد لنا

 هذه البالد ليست لنا

 نحن وهموا لم يجمعنا أمر

 يا سيدي

 خبِّر رفاقك الغر الميامين

أَنّا قد نكثنا عهدنا معهم ِِ 

 وسرنا في دروب الشك زمر

 هذا من السهل

 هذا من الساحل

 ذاك من الجبل

 وهذا مثل أولئك

 ال يهم أن غاب أو حار

 هذا من الصحراء

 شأنه لو أراد سفر

 فليحمل رمله

 ويولِّي ألنداٍد أُخر

 

 يا سيدي

 

 

 

 

 

 

 ها نحن قد توزعنا الخارطة

 

 ولم نترك شجراً أو حجر

 

 وشعبك يا سيدي

 

 يدفُّ  من خطر لخطر

 

 فأنعم في الجنة مع الشهداء

 

 ونحن هنا أو هناك في َسقَر

 

 فوداعاً أبا بردى

 

 وحسن مقاماً ومستقر

 

 

 

*في وداع الشهيد القائد احمد 

 محمد ناصر.

 

 

 12222272لندن في 
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سي  التعليق السياسيالتعليق السيا  

بعد أن واعت الحرب الكونيةة الةثةانةيةة أوزارهةا  اعةتةمةد 

الةةحةةلةةفةةاء الةةمةةنةةتةةصةةرون فةةي الةةحةةرب الةةحةةدود السةةيةةاسةةيةةة 

للمستعمرات باعتبارها حةدود بةيةن الةدول، وكةان الةهةدف 

رعاية مصالح المستعمر أوالً وبالمةقةابةل الةحةدود اإلداريةة  

بين أقاليم الدولة الواحدة  لةلةحةفةاظ عةلةى خصةوصةيةة كةل 

إقليم. وأنيط بمؤسسات المجتمع الدولي  لتةجةاوز الةخةالف 

عبر قوانين معترف بها فمثاًل أن كةان هةنةالةك إقةلةيةم مةن 

أقاليم الدولة يرى أبنائه انهم متاررين من وجةودهةم فةي 

هذه الدولة ولهم مقةومةات دولةة ذات أهةلةيةة  اللةتةزامةهةا 

بالحقوق والواجبات اةمةن مةنةظةومةة الةمةجةتةمةع الةدولةي 

ويمكنها أن تسير دفة سلطة الدولة التي تتمثل في حةمةايةة 

األر  ومشاركة الشعب في تسيير أمةوره. ويةمةكةنةنةا أن 

نقول أن من حصل على هذا الةحةق بةعةد تاةحةيةات جسةام 

الشعب اإلرتري الذي أكد للعالم انه جدير بةاحةتةرام خةيةاره 

في الحرية واالستقالل فكانت الحصيلة االعةتةراف الةدولةي 

واإلقليمي بدولة إرتريا الممهورة بدماء غالية من أبنةاءهةا 

واعترف العالم بل الدولة التي كانت تدعي تبعية إرتريا لها 

بالكيان اإلرتري و كان التحدي الذي واجه الشعب اإلرتري 

إمكانيته في إقامة دولة مستقةلةة قةادرة فةي إدارة شةأنةهةا 

بترااي مكوناتها السياسية والةمةجةتةمةعةيةة والةعةقةديةة بةل 

قدرتها في بةنةاء أواصةر الةعةالقةات مةع إقةلةيةمةهةا وعةبةره 

المساهمة في خلق استقرار في المنطقة كدولةة نةمةوذجةيةة 

كان لها أن تسةتةفةيةد مةن قةدرات الةدول الةمةحةبةة لةلةسةالم 

واالستقرار وخاصة المساهمة في بناء تكتالت اقةتةصةاديةة 

وأمنية على أقل تقدير بين دول القرن األفةريةقةي وحةو  

البحر األحمر  وكان يمثةل ذلةك صةون وحةمةايةة لةلةسةيةادة 

الوطنية. ولكن منذ قيام الكيةان اإلرتةري سةعةت الةعةصةابةة 

على تقديم تاحيات الشةعةب اإلرتةري بةدايةة بةإلةغةاء دور 

الشعب اإلرتري بصناعةة الةقةرار حةيةث اسةتةحةوذت عةلةى 

السلطة ولم تةقةبةل اإلصةالح ولةو حةتةى مةن داخةل قةواهةا 

واستمرت تحت حكم الفرد وباسم الحكومة المؤقتة ما يزيد 

عن ثالثة عقود دمرت فيه ثقة الشعب على وطنه والشاهد 

اللجوء العكسي بعد االستقالل السيما عدم عودة الالجةئةيةن 

والمهاجرين إبان مرحلة الكفاح المسلح كما كانت الةخةدمةة 

العسكرية الةمةفةتةوحةة  والةتةاةيةيةق عةلةى مةعةاش الةنةاس 

واإلخفاء القصري دون سبب حتى أصةبةحةت الةبةلةد سةجةن 

كبير تركه حتى من قدم كل عمره من آجل االستةقةالل فةكةم 

من جرحى ومقاتلين قدامى تحقق النصر بدمائهم يرزحون 

تحت الفاقة وبعاهم ترك الديار و يفتةرش األر  يةعةمةل 

في مهن هامشةيةة ال تةفةي بةحةاجةة سةد الةرمةق. كةمةا أن 

العصابة بداءة بخلق عالقات غيةر مسةتةقةرة وحةروب مةع 

دول الجوار وال يخفى على أحد تفجير الصراع مةع الةيةمةن 

جزر حانش ثم جيبوتي والسودان وأخةيةراً حةلةيةف األمةس 

وعدو اليوم )التقراي( هذه الةحةرب الةتةي أصةبةحةت فةيةهةا 

عصابة أفورقي القوى الحةاسةمةة بةحةلةفةهةا مةع الةحةكةومةة 

المركزية األثيوبية ووجود قواتها أو قوات حلفةائةهةا عةلةى 

البلدين حسب ما تقتايةه الةحةرب.  أن عصةابةة أفةورقةي 

عملت الستهداف السيادة الوطنية أوال بتفريغ الةوطةن مةن 

عناصر القوى وذلةك بةتةشةريةد الشةبةاب و جةعةل و إفةقةار 

الشعب وتشويه إرتريا وتصنيفها بالقةوى الةمةشةاغةبةة فةي 

المنطقة و قتل حلم الشعب اإلرتري في الحرية واالستقرار 

بسطو العصابة على سلطة البالد ما يفوق ثالثة عقد تةحةت 

مسمى الحكومة المؤقتة ، مةع االسةتةمةرار فةي الةتةجةويةع 

والترهيب زد على ذلك البعد عن العمق االستراتيجي الةذي 

كان داعًما وواقفًا لحةق الشةعةب اإلرتةري وخةاصةة الةدول 

العربية و عدم التعاون مع المنظمات اإلقليمية مثل اإلتحةاد 

األفريقي وجامعة الدول العربية والسيما المجتمع الةدولةي. 

في اآلونة األخيرة تبلور الموقف مما ال يدع مجةااًل لةلةشةك 

خطر اإلبادة الذي تمثل في نشاط تشجةيةع تةهةريةب الةبةشةر 

والذي تشارك فيه أجهزة العصابة أو لم تةفةكةر أو تةنةاقةش 

حالة الةهةروب والةمةغةامةرة الةتةي أاةحةت سةمةة الشةبةاب 

اإلرتري واصبحوا بسببها لقمة سائغة لحيوانات الصحاري 

والبحار بل الزج بجميع المواطنين في حةرب داخةلةيةة فةي 

أثيوبيا ليس الشعب اإلرتري طرف فيها واستنزاف طاقةات 

شعبنا حتى االقتصادية بتمويل حروبه بةنةهةب الةمةواطةنةيةن 

واخذ أموالهم قصًرا مما تسبب في موجات هةروب وكسةاد 

تجاري أصبح الحصول في لقمة عيش أو جرعة دواء مةن 

المستحيالت مما ذكرنا وما لم يحتمل التعليق ذكره يمكةنةنةا 

أن نقول أن ما يتعر  له الشعب اإلرتةري مةن الةعةصةابةة 

ليس الدفاع عن سيادة بل إبادة. واليوم وبعد الماي قةدمةا 

في الصلح األثيوبي ماذا تبةقةى لةلةطةاغةيةة وعصةابةتةه مةن 

أوراق اللعبة سوى العبث مجددا بمقدرات شعبةنةا وخةو  

حروبه ظانا بانه سوف يسلم هذه المرة أياةا.. !!! حةفةظ 

 المولى شعبنا من كل شر وكل عام وانتم بخير .

 حروب عصابة أسمرا بين السيادة واإلبادة


