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 دابرة الشبون التنظٌمٌة تبدا جولة فً موالع تواجد المواعد والجالٌة االرترٌة 

 مصادر : مراسل وكالة االنباء 

تموم ادارة دابرة الشبون التنظٌمٌة واالجتتتمتاعتٌتة  التام االٌتام بتجتولتة 

تعبوٌة فً موالع تواجد لواعد التنظٌم والتجتالتٌتار االرتترٌتة   وستوؾ 

تشمل الجولة كل من فرع تكل   وبتارنتتتو   اومتال وتتمتوربتا وشت تداء 

بٌلول وؼٌرالا  الاا ولد بدأ النشاط باللماء الجماالٌري الاي دشتنتا اال  

ربٌس المكتب التنفٌاي المناضل دمحم اسماعٌل المتد فتً فترع ستبتتتمتبتر 

واخر عمدم ناببربٌس التنظٌم بمشاركة نتابتب ربتٌتس التدابترة واعضتاء 

 المجلس التشرٌعً المتواجدٌن فً المنطمة.

  

الٌومن راٌتس ووتش  تدعو المجتمع الدولً 
 إلى تشدٌد العموبار ضد إرٌترٌا

 

 9أصدرر منظمة "الٌومن راٌتس ووتش" ؼٌر الحكومٌة بٌانًا فً 

دعر فٌا إلى تشدٌد العموبار ضد اإلدارة  2023فبراٌر / شباط 

التً تمودالا الجب ة الشعبٌة لتحرٌر ارتٌا فً اشارة الى ما ٌعرؾ 

بال مدؾ الحزب الوحٌد فً البالد . واستش در الوكالة بالترحٌل 

العسكري المستمر للشعب اإلرٌتري باعتبارم السبب الربٌسً 

ولالر المنظمة فً دعوت ا إن إرٌترٌا ٌحكم ا اإلؼالق  .للعموبار

والدٌكتاتورٌة الحدٌدٌة لشعبٌة أفورلً  على حد لول ا   الاي تبنى 

ولالر الٌومن راٌتس ووتش فً  .التجنٌد كسٌاسة منا االستمالل

بٌان ا الاي دعا إلى فرض عموبار على المادة اإلرٌترٌٌن   إن الام 

الخطوة ٌجب أن تتماشى مع الموافمار السابمة من لبل مجلس حموق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ومفوضٌة االتحاد 

األفرٌمً لحموق اإلنسان. وأضافر المنظمة   داعٌة الدول الممربة من اإلدارة اإلرٌترٌة   بما فً الن دول الخلٌج   إلى 

ولالر إنا على الرؼم من أن الحكومة اإلرٌترٌة حاولر تبرٌر  .تصعٌد ضؽوط ا إلدخال تؽٌٌرار كبٌرة فً سٌاسة التجنٌد

مع إثٌوبٌا   إال أن التجنٌد اإلجباري استمر بعد انت اء الحرب.  2000-1998الحاجة إلى الخدمة العسكرٌة خالل حرب 

    وأضاؾ البٌان أن الجٌش اإلرٌتري مت م من لبل الوالٌار المتحدة ومنظمار حمولٌة مختلفة بارتكاب فظابع فً تٌؽراي.
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 احتساب 

 

لال تعالى ] ولنبلونكم بشٌا من الخوؾ والجوع ونمص فً األموال 

واألنفس والثمرار وبشر الصابرٌن الاٌن إاا أصابت م مصٌبة لالوا إنا هلل 

وإنا إلٌا راجعون [ صدق هللا العظٌمبملوب محتسبة راضٌة بمضاء هللا 

ولدرم تحتسب عند هللا جب ة التحرٌر اإلرترٌة المناضل إبراالٌم دمحم المد 

فبراٌر الجاري.  14كـلـفً الاي رحل عن دنٌانا الفانٌة ٌوم الثالثاء 

والراحل الممٌم من أوابل المناضلٌن الاٌن التزموا بخط النضال الوطنً 

اإلرتري منا انطالق جب ة التحرٌر اإلرترٌة وإشعال ا للكفاح المسلح فً 

م بمٌادة الش ٌد البطل حامد إدرٌس عواتً 1961الفاتح من سبتمبر 

واختٌر فمٌد الوطن كؤحد أفراد المٌادة السرٌة لفرع مدٌنة أؼردار  وبمً مع رفالا ٌإدي واجبا الوطنً وٌدفع العمل 

النضالً وٌس م فً إنجاح الم ام الوطنٌة المناط ب ا  ومنا التزاما بمً على ع د الثورة والش داء باّراً بمسما وملتزماً 

بجب ة التحرٌر اإلرترٌة حتى وفاتا  سابلٌن هللا أن ٌتؽمدم بواسع رحمتا وأن ٌل م أاللا ورفالا الصبر والسلوان إنا هلل وإنا 

  إلٌا راجعون والحول واللوة إال باهلل.

 دمحم اسماعٌل المد / ربٌس جب ة التحرٌر االرترٌة 

 ارترٌا تصور ضد لراراممً  ٌدٌن الؽزو الروسً  الوكرانٌا 

ؼٌر ملزم  ٌدٌن الؽزو الروسً  مررر الجمعٌة العامة لالمم المتحدة لمرارا

عن التصوٌر فً  32وامتناع  7لصالحا ممابل  141ألوكرنٌا  بؤؼلبٌة 

م. صوتر إرٌترٌا   إلى 2023فبراٌر  27جلسة عمدر ل اا الؽرض فً 

جانب روسٌا نفس ا   ضد المرار. والدول التً صوتر مع إرٌترٌا الً 

روسٌا االتحادٌة  وبٌالروسٌا وكورٌا الشمالٌة ومالً ونكاراجوا وسورٌا. 

دولة امتنعر عن التصوٌر. اما  الدول األفرٌمٌة  32وكانر إثٌوبٌا من بٌن 

الخمس عشرة التً امتنعر عن التصوٌر الً جنوب إفرٌمٌا وإثٌوبٌا 

والجزابر وأنؽوال وبوروندي ونامٌبٌا وجم ورٌة إفرٌمٌا الوسطى والكونؽو 

برازافٌل والجابون وؼٌنٌا وموزمبٌك والسودان. ٌؤتً المرار بعد ٌوم من 

إرسال الصٌن مبعوثًا رفٌع المستوى إلى موسكو للتعبٌر عن دعم ا لروسٌا. ولال الربٌس األوكرانً زٌلٌنسكً إن المرار 

ٌظ ر أن بالدم تحظى بدعم دولً لوي وست زم روسٌا فً العام الثانً من الحرب. ولال نابب سفٌر روسٌا لدى األمم 

المتحدة إن المرار ال معنى لا وؼٌر سلمً وٌشجع دعاة الحرب. لمد سلح الؽرب أوكرانٌا بؤسلحة تمدر بملٌارار الدوالرار   

بٌنما حارر الوالٌار المتحدة وحلؾ شمال األطلسً الصٌن مإخًرا   التً حافظر على صوت ا   من تزوٌد روسٌا 

 ألؾ جندي فً العام الماضً من المتال العنٌؾ. 100باألسلحة. تشٌر التمدٌرار إلى أن أوكرانٌا وروسٌا خسرتا 
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   االبتالؾ الوطنً الدٌممراطً اإلرتري

 .ٌن ً أولى لماءار أعضاء المجالس التشرٌعٌة لمكوناتا

فً إطار تنفٌا ثانً خطى مرحلة التنفٌا آللٌة البناء التنظٌمً الداخلً الشامل  عمد االبتالؾ اجتماًعا موسعًا ألعضاء لٌادار 
فتبتراٌتر  19المجالس التشرٌعٌة لمكونار االبتالؾ  والاي أشرفر علٌا لٌادار التمتجتالتس التثتالثتة  والتن فتً ٌتوم األحتد 

ٌعد الاا االجتماع الثانً فً الخطوار التنفٌاٌة لخطط برامج آلٌة التنسٌك الشامل للبناء الداخلً لمٌادة االبتالؾ  إا   .2023
سبم ا فً الخامس من فبراٌر الجاري أولى اجتماع ضم رباسة المٌادة العلٌا لالبتالؾ مع لٌادار المجالس التشرٌعٌة الثالثة  
فً إطار التشاور والترتٌب الستالم م ام م المتعلك باإلشراؾ والمتابعة اللصٌمة لتنفٌا فتترة التتتمتدٌتد التتتً ألترتت تا لتٌتادة 
االبتالؾ  بناء على التمرٌر التمٌٌمتً التعتام التاي تتمتر إجتازتتا فتً االجتتتمتاع التدوري الترابتع الجتتتمتاع التمتٌتادة التعتلتٌتا 

الاا  ولد اطلع االجتماع على التمٌٌم العام ومخرجار االجتماع الدوري الترابتع والتمتتتضتمتن عتدًدا متن التختطتط    المشتركة.
والبرامج العملٌة المتعلمة بآلٌة البناء التنظٌمً الداخلً الشامل لالبتالؾ لتحمٌك أالدافا  وصوال إلى المإتمر الاي سٌإسس 

نالش الحضور كل تلن البرامج والخطط بروح مسإولٌة عالٌة  مصحوبة بتوصٌار بناءة لمرتكزار  للتنظٌم الواحد المنشود.
النملة النوعٌة لوسٌلة االبتالؾ. كما أكد الحضور على ضرورة تسرٌع الخطى فً مسٌرة االبتتتالؾ لتلتوصتول إلتى متحتطتتتا 

ولد شارن أعضاء المجالس التشرٌعٌة فً التاا اإلجتتتمتاع متن متختتتلتؾ بتلتدان   األخٌرة وفك خارطة الطرٌك المتفك علٌ ا.
                                                                       فتً جتمتٌتتع لتارار التعتالتتم                                                                 .                                  إلتامتاتتت تم

  دابرة إعالم االبتالؾ

21/02/2023 
 

 بدأ جلسار منظمة حموق اإلنسان الدولٌة فً جنٌؾ
فً  2023فبراٌر  27افتتح مجلس حموق اإلنسان التابع لألمم المتحدة جلساتا  فً  

ربٌس دولة ووزٌر مدعوٌن   بتمتن فتٌت تم  100جنٌؾ. ومن الاي ٌحضرم أكثر من 
األمٌن العام لألمم المتحدة أنتطتونتٌتو جتوتتٌترٌتس  ختالل األٌتام األربتعتة األولتى متن 
الجلسار. لمد حظٌر الام الدورة التً ستستمر خمسة أسابٌع بتمدٌر كبٌر لتٌتس فتمتط 
من حٌث عدد المشاركٌن ولكن من حٌث الموضوعار التً سٌنالش ا. ستكون الحرب 

للمجلس. ومن ناحٌتة  52األوكرانٌة الروسٌة الى األجندة الربٌسٌة للدورة العادٌة ال 
اخرى لضاٌا حموق االنسان فً اربع دول فً شرق افرٌمٌا من ضمن ا  اثٌوبٌا . وان 
اثٌوبٌا دأبر على المطالبة بحل لجنة حموق االنسان الخاصة ب ا   ولم ٌشٌر المصتدر 
ما ااا كانر حالة حموق االنسان طوٌلة االمد  فً ارترٌا ستوؾ ستوؾ تتكتون ضتمتن 

 اجندة الدورة ام ال.  
 

 الدكتاتور اسٌاس أفورلً ٌجري حوارا على تلفزٌون الدولة الوحٌد   
بعد الصفعة االعالمٌة التً تلماالا الطاؼٌة اسٌاس فً المإتمر الصحفً المشترن مع الربٌس الكٌنً فً نٌروبً   اجرر 
وسابل االعالم االرترٌة فً اسمرا   حوارا لالر انا من اربعة اجزاء ولد تم حتى االن نشر الجزبٌن   والتً تناول فٌ ا 
كعادتا الوضع االللٌمً والدولً  والتبرٌر لدخولا الحرب االاللٌة االثٌوبٌة التً راح ضحٌت ا مبار االالؾ من اطراؾ 

الصراع. ولد شن الجوما على االدارة االمرٌكٌة وسماالا زمرة واشنطن التً تمود سٌاسار الوٌانً تمراى    ومن ناحٌة 
مالى ٌوم الرابع من مارس والتً كان ممرر ل ا 2023فبراٌر  25اخرى فان الحلمة الثالثة والتً كان ممررا ل ا السبر 

التحدث عن الوضع االرتري الداخلً   ولد تابعنا وسابل االعالم المختلفة  اتجاالار الشارع االرتري وتولعاتا عن ما ٌمكن 
 ان ٌصرح با الطاؼٌة .
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 م  الحلمة الثامنة واألخٌرة1971فً الطرٌك الى المإتمر الوطنً األول لجب ة التحرٌر االرترٌة 

بالتعاون مع اسرة تحرٌر وكالة االنباء االرترٌة ان تطل علتٌتكتم عتبتر نتافتاة  61ٌسر مولع ادال 

راتبة  فً حلمار اكرٌار مناضل التً ٌبتدرالا لنا المناضل العتٌك واالعالمً الضلتٌتع التمتنتاضتل 

عمر جعفر السوري )عمر علٌم( ربٌس اتحاد الصحفٌن االرترٌن السابك وعضتوالتمتكتتتب التدابتم 

التحاد الصحفٌن العرب السابك اٌضا ومإسس الوكالة االرترٌة لألنباء )آر( والتتتً لتعتبتر دورا 

محورٌا  فً التعرٌؾ بالمضٌة االرترٌة   والتً كانر تصدر نشرة ٌومٌة باالحداث المتالحمة فتً 

الن الولر وتوزع فً كل السفارار والصحؾ فً مدٌنة دمشك. اتخار الوكالة من متمتر متكتتتب 

العاللار الخارجٌة للجب ا بحً الم اجرٌن ممرا ل ا   فً التحتلتمتة االختٌترة متن اكترٌتاتتا تتحتر 

عنوان الطرٌك الى المإتمر الوطنً العام االول  الاي انعمد فً االراضً االرترٌتة التمتحتررة فتً 

          م   ٌواصل سردم  ووصول م مولع  انعمتاد التمتإتتمتر متتتابتعتة متتتتتعتة نتتتمتنتاالتا لتكتم                   .                                    1971العام 

لم ٌكن النان مناص من الرضو  لرؼبة الضٌوؾ فً العودة الى دمشك على جناح الرٌح إن أمتكتن  فتمتلتمت تم ٌتتتزاٌتد عتلتى 

مجرٌار االحداث النان وخوف م من تداعٌات ا ٌتعاظم وخشٌت م على رفال م فً وحدات م وعلى اسرالتم جتعتلت تم ٌتتتمتستكتون 

بمرار العودة رؼم مرارة الن المرار وما ولدم من حسرة فً نفوس م على عدم اكمال الم مة التً أتوا من أجل ا وتتحتمتستوا 

ل ا. طمؤنت م الى أن خطوار عملٌة ستتخا لتؤمٌن عودت م الى الخرطوم سالمٌن بتؤسترع متا ٌتمتكتن وأنت تم ستٌتكتونتون فتً 

طرٌم م الى دمشك والى وحدات م واسرالم ولٌس فً الطرٌك الى المإتمر الوطنً األول لتجتبت تة التتتحترٌتر االرتترٌتة. أبتدى 

أعضاء الوفد الثالثة شكرالم وامتنان م لتف منا حراجة ظرف م واستجابتنا لرؼبت م بالعودة  كما أبدوا أسف م لعدم تمكن م متن 

متابعة الطرٌك وحضور المإتمر وانزعاج م لوضعنا فً الاا المولؾ الدلٌك. سؤلوا عن الخطتة والتطترٌتك والتوستابتل التتتً 

سنموم ب ا ومتى؟ لم تكن لدي إجابار محددة على تساإالت م لكننً اجت در لدر المستطاع أن تكون اجاباتً عن الام األسبلة 

عامة ومفٌدة لكن ا لٌسر محددة. للر ل م فً الؽد ستعرفون التفاصٌل ممن الو ألدر منً على رستم التطترٌتك. ستؤلتتت تم أن 

كانر الخرطوم تمثل منطلماً مناسباً ل م والل النان من سٌ تم بؤمرالم. كانوا مولنٌن أن م سٌؽادرون العاصمة السودانتٌتة فتً 

الٌوم التالً لوصول م إما عبر الماالرة أو عبر بٌرور. لم تكن النان رحالر جوٌة مباشرة بٌن التخترطتوم ودمشتك فتً التن 

األوان. كان لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تمثٌل دبلوماسً رفٌع فً الستودان ومتكتتتب ٌترأستا 

الراحل سعٌد السبع الاي تربطا وشابج عمٌمة بالمسإولٌن السودانٌٌن من المستتتوٌتار كتافتة 

وبشركار الطٌران العاملة عربٌة كانر أو ؼٌر عربٌة؛ والو لادر على تس ٌل عودت م اآلمتنتة 

الى العاصمة السورٌة من خالل تلن العاللار. عند فجر الٌوم التالً ت ٌتؤ التمتوكتب لتمتواصتلتة 

الرحلة بعد إفطار سرٌع مما تٌسر وأكواب من الشاي عدٌدة لدم ا لنا أفراد المرافتمتة بستختاء 

ٌحسدون علٌا. سرنا فً الطرٌك جمٌعاً  أفراد الرحلة ومترافتمتوالتم وحتراستتت تم إضتافتة التى 

دوحٌن ورفٌمٌا. كانر الشمس حارلة عند شرول ا فالحرارة تنبعث من السمتاء وتتنتبتثتك متن 

الرمال واالحجار على األرض  وال م رب من ا. بعد سوٌعار لتلتٌتلتة ولتبتٌتل انتتتصتاؾ 

الن ار سمعنا خرٌراً أخا ٌتعالى كلما التربنا مما طمؤن الجمٌع أننا ندنو من جتدول متاء 

أو نبع تتدفك منا المٌام. أشرلر الوجوم ل ام البشارة فتتنتاستوا لت تٌتب التحتر وأشتعتة 

الشمس. لم ٌمض ولر طوٌل حتى وصلنا الى مدخل ك ؾ عرٌض عند سفتح جتبتل آر 

ٌكشؾ أكثر مما ٌستر تتوسطا بركة ماء كبٌرة تؽاٌت تا شتالالر دافتمتة. كتانتر سترٌتة 

المناضل الكبٌر عثمان أبو شنب تمٌم معسكرالا فٌا. كانوا عتلتى عتلتم بتمترب وصتولتنتا 

كان صور التعتم أبتو شتنتب التجت توري    فابحوا ابابح م من الماعز وأولدوا النٌران  

ٌؽطً فً أحٌان كثٌرة على خرٌر الماء وجلبة الحضور.ف و صور ٌُسِمع من كان با صمتم. التل كتان ٌتعترؾ التاا التمتمتاتتل 

                                  األشوس  أبو شنب ما ال مس؟ ال أظن الن. صوتا صور الثمة بالنفس  واالعتداد  والمدرة  والمرار والحزم كما اللٌن اٌضا.
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 م  الحلمة الثامنة واألخٌرة1971فً الطرٌك الى المإتمر الوطنً األول لجب ة التحرٌر االرترٌة 

أنخنا ابلنا حٌث أنا  مستمبلونا عٌس م وأنزل المرافمون الرحل من متون ا وعملوالا. ولؾ العم عثمان أبوشنب وسرٌتا 
ٌرحبون بنا ببشاشة والو ٌطلك الطرابؾ والدعابار ٌمنة وٌسرى  بعض ا بلؽتا العربٌة 
اللطٌفة وؼالب ا بالتمري وبٌدٌا وأصابعا واشاراتا فتنطلك الضحكار من الشفام والحناجر. 
لكننً الحظر أن اللؽة لم تكن حاجزاً بٌنا وبٌن ضٌوفنا الفلسطٌنٌٌن وحتى المخرج اإلٌطالً  
إا انفجرر ل م ت م بعفوٌة ولمعر االبتسامار فؤضاءر الك ؾ. الل كان الن تؤثٌر سحر 
المكان أم أن الملوب شواالد؟ كالالما على ما أظن وأكثر. دعانا الى الجلوس واختٌار المولع 
الاي ٌرولنا وأن نفعل ما نرٌد ونشت ً الى أن ٌنت ً تحضٌر الؽداء. أخار الام السانحة 
فاالبر الٌا. روٌر لا ما جرى وما ٌجري  وأن ضٌوفنا الفلسطٌنٌٌن ٌرؼبون فً الشروع فً 
العودة الى الخرطوم الٌوم لبل الؽد إن كان الن ممكناً  ونحن نعول علٌا فً تٌسٌر الاا االمر  
إا أن م للمون وشاردوا الاالن ٌضربون أخماساً فً أسداس ولن ٌتحركوا شبراً واحداً اال فً اتجام الخرطوم  وإننا ال نستطٌع 
اجبارالم على متابعة الطرٌك الى ممر انعماد المإتمر. أبدى تف ما عمٌما لما اكرر  لكنا أعرب عن تحفظ واحد والو عدم 
وجود عضو من أعضاء اللجنة التحضٌرٌة المنوطة بالتحضٌر لٌتخا مثل الاا المرار. للر لا سٌكون الن على مسبولٌتً إا 
اننً مكلؾ من اللجنة التحضٌرٌة بمرافمة افراد الام المافلة واتخاا المرارار التً تضمن ما الو أفضل ل م؛ وفً الام الحالة 
فإن أفضل ما ٌكون للوفد الفلسطٌنً الو مباشرة عودت م مساء الٌوم. بعد أخا ورد التنع بانا السبٌل الوحٌد لضمان حسن 

سٌر المافلة بدون الفوار وزالر وعثرار. بعد الؽداء أخبرر الوفد الفلسطٌنً ان م عابدون 
الٌوم الى السودان وعلٌ م ت ٌبة أنفس م لالنطالق بعد ؼروب الشمس. سرالم الخبر وأبدوا 
اعتاارالم مرة أخرى لما سببا لرار العودة من ارتبان وازعاج. كلؾ العم أبو شنب دوحٌن 
باإلعداد لعودة الوفد الفلسطٌنً واتخاا كل اإلجراءار التً تتٌح ل م الوصول الى الخرطوم 
سرٌعاً. انتمى دوحٌن مرافمٌا من المماتلٌن وتزود بالمإنة الالزمة فانطلموا جمٌعاً نحو الحدود 
السودانٌة من ج ة طوكر التً ال تبعد اال مسافة لصٌرة من حٌث نحن. ودعنا االخوة 
الفلسطٌنٌٌن وداعاً حاراً متمنٌن ل م عودة آمنة الى دٌارالم كما تمنوا لمإتمرنا النجاح وللثورة 
ً ومناضلٌن ب اا البؤس والتصمٌم والتضحٌة والفداء واالٌثار لٌس  االنتصار لابلٌن ان شعبا

أمام م اال النصر المإزر. بعد اإلفطار فً الٌوم التالً ؼادرنا ك ؾ الراحة واالستجمام الى ممر المإتمر. لم تكن "درور 
نمٌب" تبعد كثٌراً من حٌث نحن. استؽرلر مسٌرتنا بضعة ساعار لنصل الى تالل من اجود أنواع الرخام فً العالم بجمٌع 
ألوان ا وصفاب ا ال تشوب ا شاببة  ب ا مٌام جارٌة وٌنابٌع صافٌة. كان الن ممر المإتمر الاي ضربنا الٌا أكباد اإلبل لرابة 
ش ر  الى أن اختارر اللجنة التحضٌرٌة وأمن جٌش التحرٌر االرتري المكلؾ بتؤمٌن المإتمر 
ً جزء من جبل آر. فً  والمإتمرٌن ترن المكان بعد ثالثة أٌام الى "امبراسٌر" التً الً أٌضا
امبراسٌر تواصل انعماد جلسار المإتمر  نحو ش ر من الزمان  حتى الختام. كان المإتمر لد 
افتتح فً درور نمٌب بكلمة من ربٌس اللجنة التحضرٌة  حروي باٌرو  حٌا فٌ ا المإتمرٌن 
وسرد ولابع االعداد للمإتمر وعرج على االزمة التً تمسن بخناق الثورة  كما رثى الش ٌد  ٌحً 
جابر  طوٌالً ثم لرأ رسالة والدم التً وج  ا للمإتمر. كانر تلن الكلمار بالتمرٌنٌة وترجمر 
مباشرة الى العربٌة والتمري. النا انت ى طرٌمنا الى المإتمر الوطنً األول لجب ة التحرٌر 
ً ولٌالً طوٌلة  ً أكثر وعورة وأشد خطورة فمكثوا فً الطرٌك أٌاما االرترٌة. ؼٌرنا اجتاز طرلا
ٌتحرفون صفوؾ االعادي من محتلٌن اثٌوبٌٌن ومن أبناء البلد المناوبٌن الاٌن الم أكثر إٌااء وظلماً  وٌجتازون المفازار 
والودٌان والجبال. الإالء جاءوا من دنكالٌا وسم ر وؼٌرالا  اال أن وجوال م التً رأٌناالا كانر ضاحكة مستبشرة ال تنم عن 

 الل كان المتنبً ٌمصدالم حٌنما لال:رالك وال تنبا عن ضٌك أو تعب! 

 وسوى الروم خلؾ ظ رن روم        فعلى أي جانبٌن تمٌل      

 لو تحّرفر عن طرٌك االعادي       ربط السدر خٌل م والنخٌل      
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 نبش فً ااكرة الصمود والتحدي لمدٌنة أؼردار                              

                                                   02/20233/  28التتتتمتتتت تتتتنتتتتدس ستتتتلتتتتٌتتتتمتتتتان فتتتتاٌتتتتد دارشتتتتح                            

البطوالر والتضحٌار الكبرى تدخل طً النسٌان   متً تؤخر صانعوالا ومعاصروالا فً توثٌم تا 

  فتحرم أجٌال من التعرؾ على تارٌخ تلكم المآثر الخالدة   وفً الاا السٌاق ٌؤتً ممالنتا التاا   

الاى نتناول فٌا شٌبا من صمود وتحدي مدٌنة من التمتدن األرتترٌتة الشتامتختة   انت تا متدٌتنتة 

أؼردار   التً تؤبر عن التروٌض كفرس جتمتوح   ورفضتر التمتبتول بتؤمتر والتع واالنتحتنتاء 

للمستعمر  البؽٌض   فكانر م داً وسنداً لوٌاً لثورة حزمر آناان أمرالا. والنا لبل أن ننبش فتً 

ااكرة الصمود والتحدي  لمدٌنة أؼردار ٌحسن بنا أن نتحدث للتٌتالً عتن جتمتال وطتبتٌتعتة تتلتن 

المدٌنة الرابعة وأالل ا الطٌبٌن. فنمول: إن ما جاء على لسان الناس فً وصؾ طبٌعة أؼردار الساحرة   لم ٌؤتً من فراغ   

ولكنا حمٌمة   فالناظر لمدٌنة أؼردار من لمة جبل ولر أبرق   )الوالع ؼرب المدٌنة(   خاصة فً أٌام الخرٌؾ   ٌرى حلٌة  

أؼردار الربوة الشرلٌة   ٌراالا مشرببا كحسناء جمٌلة شامخة كشمو  أالل أؼردار وإاا أمتد نظرن على الج تة الشتمتالتٌتة 

من المدٌنة   سوؾ تري ن ر بركة )الموسمً( ولد لؾَّ بالساعد خصر أؼردار عفٌفاً   ولد زرع أالل ا على ضفتٌا الخصبتة 

كتوكتن  ودبترستال    -  حدابك ؼلباً وفاك ة وأبا متاعاً ل م وألنعام م .. وااا أعدر النظر كرة آخري تترى ستلتستلتة التجتبتال

تلؾ عنك أؼردار   كؤنت تا عتمتد جتمتٌتل فتً  -نتحناٌك   كموط   مش اتٌر   ألبرمنعا    حاللاً  دلسً   لٌح رأسو وؼٌرالا 

ؼاٌة الجمال والروعة ..وإاا نظرر الى وسط المدٌنة ترى جامع أؼردار الكبٌر بمؤانتا الشاالمة ولبابا وبتوابتاتتا التداختلتٌتة 

 -الجمٌلة ومدارج مدخلا الخارجً الرابع   ولد أعطى الاا المسجد المدٌنة الٌبة وولار .. وتري أٌضا ساحة جتامتع األرواح 

والناس جالسٌن على الٌبة حلمار ومجامٌع للتفاكر فً أحوال البالد  اصالح اار البٌن   وحتل التنتزاعتار -ساحة صالة العٌد 

بٌن المبابل واألفراد.. وتشاالد أٌضاً فً وسط المدٌنة بجوار الجامع الكبٌر مدرسة األوالد المدٌمتة   والتً متن ألتدم وألتوي 

المدارس فً إرٌترٌا كان آناان ٌمود فٌ ا التعلٌم معلمون وطنٌٌن مخلصٌن نبؽتاء أكتفتاء   ٌتمتارستون رستالتتت تم التتتربتوٌتة 

والتعلٌمٌة بإلتدار لٌتخرج علً أٌدٌ م طالب كان ل م شؤن كبٌر فً مجاالت م .. وبجوار مدرسة األوالد تشاالد المع د الدٌنتً 

اإلسالمً   الاي ٌُعَّد منارة للعلم والمعرفة واستنفار ال مم وت اٌب النفوس فً عموم التمتنتطتمتة.. وكتالتن تشتاالتد متبتنتً " 

فورتو" والو ممر اإلدارة العلٌا للمدٌرٌة الؽربٌة   فمد شٌدم االحتالل االٌطالً على تلة عالٌة   تطل على كل معتالتم التمتدٌتنتة 

   ً ً   وؼتربتا من أبنٌة و بساتٌن وؼابار أشجار الدوم الكثٌفة اار الظل والثمر   التً تحٌط بالمدٌنة من ثالثة ج ار   شرلتا

وشماالً   وفك التواءار مجرى خور بركة وترى كالن سوق أؼردار الشعبً المدٌم الحاشد والعامر باأللمتشتة  والتختردوار 

والارة بؤنواع ا والسمسم واللحوم واصناؾ الخضروار والفاك ة ومنتجار سعؾ البٌر)كعلً( وتشاالد أٌضا سوق المتواشتً 

  الاي ٌُعَّد واحداً من االسواق الم مة فً البالد   ف و الواج ة األولً لتجار التمتواشتً التراؼتبتٌتن فتً شتراء شتتتً أنتواع 

المواشً واالنعام والام األسواق تحكً لصة اإللفة والتعاون واألمانة والصدق والنزاالة التمتتتوارثتة متن تتاجتر إلتً تتاجتر.. 

وتشاالد أٌضا امتدادار أحٌاءالا العرٌمة وشوارع ا المتناسمة التً تسر العٌن وتفرح الملب والتً تحكً أجمتل التاكترٌتار .. 

وٌزٌد من جمال مدٌنة أؼردار العرٌمة عرالة التارٌخ   طٌبة أالل ا األصلٌٌن وُحسن خلم تم وبستاطتتت تم وتتواضتعت تم التجتم 

وثمافت م العالٌة  فسماحت م ؼٌث ونجدت م ؼوث وكرم م فٌاض متدفك   ٌشمل المرٌب والبعٌد   ال ٌعرفون الحمد والكراالٌة 

والتعصب والتشرام المبلً والعرلً والطابفً   مش ود ل م ولوف م بموة مع الحك واالعتدال والفضٌلة والتفانً فتً ختدمتة 

الوطن والشعب   عمل الخٌر لد ولد مع م وٌسٌر مع م حٌث ساروا   ول م فٌا الموالؾ المش ودة والج ود الطاالرة   والتم 

مضرب مثل فً الطٌبة والشجاعة واإللدام والمروءة. كل الن الوصؾ وؼٌرم عن أؼردار   لد ٌحستن وٌشتعتر بتا أبتنتاإالتا 

حٌن ٌؽادرون ا ألي منطمة فً إرترٌا أو خارج إرترٌا   حٌث أن م ٌسمعون الناس ٌصفون مدٌنت م وأالل ا بؤجمل الصتفتار   

وحمٌمة ان عبارار الثناء واالطراء ألبناء أؼردار لٌس فمط من ابناء إرترٌا   الاٌن أتٌحر ل م الفرصة لتزٌتارة أؼتردار أو 

معاصرة بعض أبناإالا فً مجال العمل والدراسة وؼٌرالا   ولكن تلمس وتحس الاا الثناء واالطراء حتً من ؼٌر االرتترٌتٌتن 

الاٌن زاروالا أو عاشوا فترة من حٌات م فٌ ا   حدثنً أحد من الإالء الرجال لابال :  أؼردار أرض زرع وضرع وخٌر وفٌر 

والبساطة تشع من وجوم أالل ا الطٌبٌن   وٌؽمرونن باالالتمام واالبتسام واالحتترام     والطبٌعة الجمٌلة تحفن من كل اتجام   

بل تحس أنن جزء أصٌل من النسٌج االجتماعً فً المدٌنة   عشنا فً الام المدٌنة أجمل أٌام     وال تحس أنن ؼرٌب بٌن م 

   حٌاتنا   ومنحتنا االمن والسالم والحٌاة الكرٌمة التً لد ال تكون فً الن الزمان متاحة لنا فً بالدنا ". 
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الكاا ترى أؼردار الضاربة فً عمك المجد واالصالة والتارٌخ فً عٌون اآلخرٌن   كرم 

سالم   أمان   مودة   اخاء. أما الحدٌث عن صمود وتحدي مدٌنة أؼردار   حدٌث واسع الضٌافة 
ٌعجز الملم عن تدوٌنا وبٌان تفاصٌلا ولكننا فً الام العجالة ننبش الملٌل من ااكرة الصمود 
والتحدي لمدٌنة أؼردار   فنجد فً الام الااكرة : نتٌجة نضوج الظروؾ الااتٌة والموضوعٌة   
فان المدٌرٌة الؽربٌة فً عموم ا ومدٌنة أؼردار على وجا الخصوص   كانر سبالة فً رسم 
صفحة مضٌبة ومشرلة فً حٌاة الشعب االرتري ومماومتا لالحتالل االثٌوبً   حٌث ان ا ش در 

م 1961بداٌار الحران الاى سبك اعالن الكفاح المسلح   وعند إنطالق شرارة الكفاح المسلح للثورة اإلرترٌة فً العام 
أضحر أؼردار وما حول ا بٌبة مالبمة للثوار وتحركات م   ولد ظلر شرارة الثورة المسلحة متوالجة حتً عمر كل ربوع 
الوطن. وبمدر ماجسدر الام المدٌنة طموح الشعب االرتري فً الحرٌة   فمد ش در أٌضا أول عمل فدابً جري فً تارٌخ 
الثورة األرترٌة  المسلحة بمٌادة الش ٌد البطل حامد ادرٌس عواتً وكوكبة من رفالا األبطال   الاٌن جعلوا من أرواح م 
مشاعالً أنارر الطرٌك للاٌن عاصروالم وكل األجٌال التً جاءر من بعدالم. ولبل ش ر من تنفٌا الام العملٌة دعا ممثل 
االمبراطور فً إرترٌا الجنرال أبً أببً كل نظار المبابل والمشاٌخ واألعٌان فً إرترٌا إلً العاصمة أسمرا وخاطب م بصٌؽة 
ً إلطفاء وإخماد الثورة فً م دالا   ثم دعا الجتماع  مزٌج من الترالٌب والترلٌب علً ضرورة أن ٌلعبوا دوراً إٌجابٌا
جماالٌري   واختار أن ٌكون االجتماع فً مدٌنة أؼردار الباسلة   التً تمثل عمر دار الثورة   وربما كان الاا االختبار 

م حضر إلً الاا االجتماع ومعا 1962ألسماع ت دٌداتا وتبجحا ألكبر حشد فٌ ا. ففً صباح الثانً عشر من ٌولٌو من العام 
عدد من الوزراء والنواب وعلً رأس م ربٌس الحكومة الصورٌة فً إرترٌا أسف ا ولدو مٌكابٌل   بٌنما كان أبً أببً ٌلمً 
خطابا ألتحم فدابٌو جب ة التحرٌر اإلرترٌة االجتماع وأمطروم بالمنابل الٌدوٌة   فخلؾ الاا العمل الجسور عدداً من المتلى 
من بٌن م وزراء من الحكومة األثٌوبٌة   وعدد من الجرحى من بٌن م الجنرال أبً أببً   وبعثر الجمع وأخرس العدو الاي 
ً الام العملٌة الشجاعة معلنة رفض  كان ٌملل من شؤن جب ة التحرٌر اإلرترٌة والثورة الشعبٌة التً لادت ا   وجاءر اٌضا
الشعب اإلرتري لالستعمار وعزمة للمضً فً درب النضال البطولً الاي خطا المابد البطل عواتً ورفالا المٌامٌن  أصحاب 
الؽٌرة واإلنفة والنفس األبٌة   والنا أستٌمظ اإلمبراطور اإللطاعً من أحالما التوسعٌة   ألن األرض التً بسط علٌ ا نفوام 
ً   وإن الشعب الاي ظنا لد استكان ٌماجبا بما لم ٌكن فً الحسبان   وال فً تخطٌطا   وانا  بال حك   لد اشتعلر ل ٌبا

حك المطالبة بحما بالكلمة إلً إنتزاع الاا الحك بالعنؾ المسلح   ول اا أصدر اإلمبراطور الٌلً سالسً  -الشعب  –ٌتجاوز 
تعلٌماتا الفورٌة لمواج ة ما حدث فً مدٌنة اؼردار بالردع والم ر وتؤدٌب الثوار ومحو وجود من ٌتعاون مع م   حتى ال 
ٌموم أو ٌفكر ؼٌرالم فٌما حدث فً مدٌنة أؼردار الباسلة. وتنفٌااً ل ام التعلٌمار العدوانٌة لامر سلطار االحتالل االثٌوبً 

مواطن من سكان  1200م باعتماالر جماعٌة دون  تمٌٌز حتى ٌبلػ عدد المعتملٌن فً أسبوع واحد نحو 15/7/1962فً 
مدٌنة أؼردار   وتعرض الإالء المعتملٌن إلً أصناؾ عدٌدة من التعاٌب الوحشً   وتم إعدام العدٌد من م من بٌن م الش ٌد 

أصداء عظٌمة  -عملٌة أؼردار الفدابٌة-دمحم الحسن حسنو والش ٌد عبدالرحٌم دمحم موسً. الاا ولد خلك الاا العمل الشجاع 
فً الداخل والخارج   وزاد من التفاؾ الجماالٌر حول الثورة   وإلدام الشباب علً االلتحاق بصفوؾ المماتلٌن   كما ان الاا 
الفعل الجرئ عبّد الطرٌك أمام عملٌار فدابٌة أخري. الكاا فً الن الولر المبكر من عمر الثورة وفً كل مراحل الثورة 
الالحمة    كان أالل أؼردار الشجعان ٌمفون بكل ما ٌملكون لدعم أبناب م الثوار   سواء بدفع االشتراكار والتبرعار لصالح 
الثورة أو االنضمام فً صفوف ا   وتحدوا العدو وج اً لوجا دون خوؾ او تردد   وكنوع من العماب علً تلن الولفة الوطنٌة 

م بحك أالل مدٌنة اؼردار المدنٌٌن مجزرة بشعة 1975الشجاعة مع الثوار أرتكب العدو األثٌوبً فً التاسع من مارس 
تحر ارٌعة ممتل أحد جواسٌس ا وعمالب ا فً ضواحً مدٌنة أؼردار من لبل الثوار   وعرفر الام المجزرة بٌوم األحد 

راح ضحٌت ا خالل ساعتٌن أكثر من ستمابة ش ٌد من شٌو  ونساء ورجال وأطفال عزل لتلوا بدم   –سنبر طالم   –األسود 
بارد تم دفن م بمشمة فً ممابر جماعٌة   فكانر مجزرة ٌندي ل ا جبٌن البشرٌة وٌعتصر ل ا للب كل اي للب وحس. والنا 
ٌحضرنً لول أعٌان المدٌنة الشجعان   أن م بعد المجزرة االبوا إلً سلطار اإلحتالل فً المدٌنة ولالوا ل م بؤعلى صوت م:
) لمااا ال تخرجوا لبل تنفٌا المجزرة إلً خارج المدٌنة لتماتلوا الثوار الاٌن لتلوا جاسوسكم.. لمااا لتلتم الناس العزل داخل 
المدٌنة ب ام الصورة الجبانة .. لم ولن نترن دماء أاللنا تضٌع الدراً(. والام اإلبادة البشرٌة كشفر عن مدي بشاعة ووحشٌة 
وحمالة وتخلؾ والمجٌة ُحكام إثٌوبٌا آناان   ولم تكن مجزرة أؼردار اولى المجازر التً الترف ا االستعمار االثٌوبً فً 
إرترٌا   بل سبمت ا مجازر عدٌدة  مثل مجزرة عد إبرالٌم   وأم بٌرمً   وممراٌب   وحرلٌمو   وبسكدٌرا   وعونا   وام 
حجر   وشعب وؼٌرالا . ومن جانب آخر برالنر تلن المجازر بسالة الشعب اإلرتري الصبور الاي تحمل المحن والشدابد 
بروح المثابرة والصمود األسطوري واإلرادة الفوالاٌة التً ال تلٌن فً سبٌل حرٌتا وعزتا وكرامتا. النا نصل إلً المول: 
ً دخلر أرشٌؾ الثورة اإلرترٌة من اوسع  بؤن مدٌنة اؼردار كؽٌرالا من المدن اإلرترٌة فً مماومة االحتالل اداءاً وتنظٌما
ابوابا   ف ً خلود فً الااكرة ال ٌنت ً. وفً سٌاق اي صلة : تحٌة لشعب إرترٌا العظٌم الصامد الصابر المكافح   سابلٌن 

    هللا عزوجل أن ٌصلح أحوالا وان ٌنعم باألمن والسالم واالستمرار فً وطن ٌسع الجمٌع.
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الصفحة االدبٌة   

 
 
 
 
 
 
 
 

في استزاحتنا الشعزيت لهذا العدد اختزنا قصيدة كتبها الشاعز 
 الكبيز اسحاق الحلنقي ابن كسال الوريفت .  

 
 إرترٌا  

 

 للشاعر إسحاق الحلنمً 

                                ———————— 

 إرترٌا وطنً أنا 

 للروح طابر مسكنا

 

 ٌا روضة الش داء  

 لن نرضى بؽٌرن موطنا

 لم ٌاعواتً فارساً 

 نال الش ادة مإمنا 

 لم من ضرٌحن ساعة 

 وأش د حمٌمة بعثنا 

 

 الاي عروسن أسمرا

 تختال ما بٌن الدنا 

 عادر لتحٌا حرة ً 

 عادر لتحٌا بٌننا 

 نحن المرإة أالل ا 

 نحن البروق ل ا سنا 

 

                            ** 

 إرترٌا وطنً أنا 

 للروح طابر مسكنا 

 

 استراحة الشعر  
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ة  نصف شهرية  تصدرها  دائرة  الثقافة واإلعالم لجبهة التحرير اإلرترية  ـــ  العدد  و   84/28/82–48كالة األنباء اإلرترية نشر

سي  التعلٌك السٌاسًالتعليق السيا  

تتعدد األنظمة الحاكمة فً العالم واؼلب ا ٌتؤرجح بٌن   

االنظمة الشمولٌة التً ٌطلك علٌ ا دولة الحزب الواحد 

والى تلن التً تعتمد  على السلطة المابضة باسم الحزب 

الحاكم االوحد تجند ل ا مناصرٌن ومإٌدٌن خوفا وطمعا  

وتمارس السلطة وفك الوالء للحزب ومدى لدرتا على 

تمثٌل ما ٌطرحا الحاكم المنفرد وتزٌنا فً عٌون العامة  

 و تحرص السلطة تمدٌم خدمار لمواطنٌ ا وفك من جٌة 

النظام الشمولً. أما النمط االخر الو الدول اللٌبرالٌة التً 

تإمن بتعدد العمابد واألحزاب و تبنى عمٌدت ا وعاللت ا 

مع الشعب وفك خدمار وحٌاة رفاالٌة وشراكة فً السلطة 

عبر األحزاب أو حتى مستملٌن ٌمثلون دوابر انتخابٌة 

ٌكون فٌ ا الفٌصل لصنادٌك االختراع وفك الكفاءة 

والمدرة على تمثٌل حاجة المواطن. وأخرى تزواج بٌن 

إعطاء الشعوب مساحة تعبٌر وشراكة مع الحفاظ على 

ثوابر الدولة من ملكٌة عامة ما ٌعرؾ بادارة الدولة 

لوسابل االنتاج. ولد ٌكون مفٌدا ااا علمنا  ان  بعض دول 

العالم الثالث و خاصةً فً لارتنا االفرٌمٌة ومحٌطنا ان 

أنظمة أعتمدر التورٌث  والن بت ٌبة المسرح عنوة 

ألبناء الدكتاتور و تعتمد الام العملٌة الدكتاتورٌة التخلص 

من عناصر التنظٌم الموٌة و تورٌط البعض فً جرابم 

ٌحتفظ الدكتاتور ب ا حتى ٌربط مصٌر المتورط  باستمرار 

من جٌة الدكتاتور لحماٌة ااتا من المحاكمة على جرابما 

التً تورط فٌ ا تلبٌة إلشباع رؼبة سٌدم أو اعتماد 

حواضن دون الدولة وخلك بعبع بؤن المادم سوؾ ٌمتلع 

حكما و لكم من األمثلة الفاشلة للتورٌث سٌاد بري البنا 

الاي لم ٌمدر على الحفاظ على الدولة وكالن العمٌد معمر 

الماالً الاي الٌؤ ألبنا والتلع حكما لبل الوصول الى 

مبتؽام فً السٌطرة على الحكم ومحاوالر أخرى النا 

والنان تعمل للتورٌث  بٌدا أن كل االنظمة الدكتاتورٌة  

كان مصٌرالا  االنزالق نحو الاوٌة الفوضى فً ن اٌة 

المطاؾ . بدأر تتمظ ر فً ارترٌا  سٌنارٌوالار جدٌدة 

لكٌفٌة ت ٌبة خلٌفة لطاؼٌة اسمرا اسٌاس افورلً  ولد 

تناولر بعض الموالع الم تمة سٌنارٌوالار انتمال السطلة 

فً ارترٌا  حٌث لال المحلل السٌاسً واالعالمً  ساجد 

ندٌم  والو صحفً ممٌم بكٌنٌا  وم تم بشبون المرن 

االفرٌمً  أن أفورلً بلػ من العمر سبع وسبعٌن عاما 

باإلضافة لألمراض التً ٌعانً من ا وٌبدو ان سلطتا الى 

زوال   ولد تناول الصحفً الماكور  خٌارار عدة بداءالا 

على من ٌخلفا من الممربٌن واشار الى ٌمانً  لبر آب  

المستشار السٌاسً ألسٌاس والمسإل السٌاسً للحزب 

االوحد فً الدولة ) الجب ة الشعبٌة للدٌممراطٌة 

والعدالة (    ولكنا استبعد الن الخٌار لكبر سنا الو كالن 

بإالضافة الى أنا من اللٌم التمراى االثٌوبً و الاا 

مرفوض بالضرورة من لبل  االرترٌٌن   ولال ان الخٌار 

الثانً الو ابن الربٌس ) ابرالام(  كبدٌل  ألرب. ولد 

رشحر تك نار من الداخل بان أفورلً ٌسعى لتورٌث 

ابرالام ابنا الضابط فً الجٌش االرتري و لد ظ ر ابرالام 

فً عدة مناسبار رسمٌة بجانب والدم كما تناولر بعض 

المصادر اإلعالمٌة أن ابرالام حضر اجتماع لمجلس 

الوزراء االمر الاي وجد رفضا من بعض الوزراء بل 

وصفوا الخطوة بآن ما كان ٌسمعونا أصبح حمٌمة ماثلة 

أمام م   مما اؼضب أفورلً وؼادر االجتماع. أن أفورلً 

ٌرى أنا الٌؤ ابنا لمٌادة الدولة كونا ضابط ٌ ابا 

الجنرالر الكبار آلنا ابن الزعٌم الخارق أو خوفا من 

سطوة وبطش والدم واشار المحلل السٌاسً واالعالمً 

المعروؾ األستاا فتحً عثمان أن أفورلً لضى على 

مشروع الجب ة الشعبٌة لتحرٌر ارترٌا واعتبر  المإتمر 

م مرحلة التخلص ٤٩٩١الثالث للجب ة الشعبٌة فً عام 

من التنظٌم حتى تؽٌر اسما الى  حزب  الجب ة الشعبٌة 

ب اا أسدل الستار على تجربة  للدٌممراطٌة و العدالةو

الجب ة الشعبٌة التً كانر تحمل أشواق عدد ممدر من 

ألشعب االرتري كون ا لادة مسٌرة التحرٌر بعد أن لضر 

على التنظٌمار الوطنٌة األخرى وخاصة جب ة التحرٌر 

االرترٌة حسب رإٌة االستاا فتحً. أن الوضع االرتري 

ٌنار بسٌنارٌوالار خطٌرة والن أواًل بسبب ؼٌاب حزب 

لا رإٌة سٌاسٌة ومإسسار  لابضة على الدولة  ثانًٌا 

ؼٌاب مإسسة عسكرٌة مبنٌة على التراتبٌة االدارٌة عبر 

التؤالٌل العسكري األكادٌمً باالضافة على الن تفرٌػ 

الجٌش من  الكادر الاي كان  لد ثملتا التجربة  والزج 

بكثٌر من أصحاب الرأي من الجٌش فً السجون. ثالثًا 

ؼٌاب المنظمار الم نٌة والفبوٌة من لطاع المرآة 

والطالب والشباب والعمال. من خالل  المش د اعالم 

ٌمكننا المول أن ٌتملد ابن الدكتاتور ممالٌد السلطة  والو 

فً لٌد الحٌاة أو  تتمسن با بعض من أج زة الدولة 

 ؼٌاب المإسسٌة فً ارترٌا ومآالر األمور
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سي  التعلٌك السٌاسًالتعليق السيا  

ٌعتبر احتمال كبٌر ولكن النان تحدٌار تواجا الخلٌفة 

ابرالام والً عدم رضى بعض من كانوا فً محطة 

االنتظار حتى ؼٌاب الدكتاتور وٌمكن م ان ٌسعون  الى 

تموٌض الن تحر مبرر حماٌة دستور الجٌ ة الشعبٌة 

والو مشروع لا بعض المناصرٌن حتى من الخارج 

والاٌن ٌرون سلطة الشعبٌة بثوب ا المدٌم أخفمر فالبتالً 

من الضرورة اعادة صٌاؼت ا من جدٌد وبحكم العاللة 

الوجدانٌة التملٌدٌة من مرحلة الكفاح المسلح لجزء كبٌر 

من الماضلٌن  فً صفوؾ الجب ة الشعبٌة باإلضافة الى 

نظرة إستمرار من ج الثمافة األحادٌة التً ٌعبر عن ا 

النظام و من ٌرون من الضرورة إستمرارالا كمكاسب 

تحممر بشك األنفس وأن آي تؽٌٌر سوؾ ٌ دد الام 

المكاسب خاصة الثمافٌة من ا التً ل ا جاورالا فً التشكل 

الوجدانً لعدد كبٌر من اصحاب الام الثمافة   زد على 

الن  إستمرار التحالفار خارج الحدود وخاصة مشروع 

تمراي تمرنٌة الاي ٌظ ر فً كل مرحلة بثوب آخر.  

واالالم من كل الن الشعب االرتري صاحب المرار االول 

واالخٌر والاي ٌرى ان التورٌث امر مستحٌل فً ارترٌا 

التً لدم من اجل استمالل ا ارتاال من الش داء االبرار   

ونعتمد جازمٌن ان سٌنارٌو التورٌث سوؾ لن ٌمر م ما 

كانر المبررار   خاصة  وان الدكتاتور خلك اجواء من 

العداوار بٌن ابناء الشعب االرتري لد تصل الى االحماد   

باالضافة الى ان اصحاب المشروع الوطنً االرتري 

متمدي البصٌرة  ولن ٌجعلوا مثل الام المخططار ان تمر 

  فالشعب الاي فجر الثورة وحمى المشروع الوطنً 

واالدافة االساسٌة المتمثلة فً ارترٌا كوطن للجمٌع 

وبارادة الجمٌع سوؾ ٌظل كالن وان مثل الام االحالم 

سوؾ تتكسر امام االرادة الفوالاٌة لشعبنا الوفً 

لش دابا  وان ما نرام الٌوم من ضعؾ فً مواج ة 

الدكتاتور سرعان ما ٌنمشع وتن ض االرادة االرترٌة 

حامٌة لمشروع ا . م ما كانر التك نار فان ارترٌا التً 

افرؼ ا اسٌاس وعصابتا من الشباب وحروبا العبثٌة 

التً لم تجنً من ا ارترٌا ؼٌر الدمار والخراب سوؾ تظل 

حجر عثرة امام سٌنارٌوالار على شاكلة التورٌث   ومن 

االجدر بنا ان نلفر انتبام الم تمٌن بالشؤن االرتري من  

الخارج ان الشعب الاي لاوم اعتى االنظمة الك نوتٌة 

ومن بعدالا االلة العسكرٌة لنظام الدرق المدعوم من 

الشرق والؽرب لادر على افشال اى مخطط ٌست دؾ 

ارادتا فً ان ٌعٌش عزٌزا حرا فً وطنا  ورسالتنا 

االخري الى كافة ابناء الشعب االرتري البطل ان مثل الام 

السٌنارٌوالار تحتم على الموى الوطنٌة أن تعجل بترتٌب 

أورال ا النماا الشعب والوطن والن بالمفز من المركب 

الروتٌنً  وتوحٌد صفوف ا ودعما بالؽالً و النفٌس 

منطلماتا توفٌر خطاب سٌاسً مدعوم والو متوفر اصال 

من خالل المظلة الجامعة التً الامت ا الموى الوطنٌة 

االرترٌة   فمط المطلوب التحرن نحو الداخل والتواجد 

على  األرض بالتواصل  الٌومً المستمر وخلك الٌار 

فاعلة   ألن األزمة سوؾ تست دؾ الداخل  وبؽٌاب 

الطاؼٌة ٌصبح التحدي ماثل للجمٌع البماء الوطن االرتري 

وعدم تكرار ما نشاالدم فً بلدان اخري مجاورة والو ما 

ال نتمنام ان ٌحدث فً وطننا العزٌز  و ٌظل مربط الفرس  

احساس شعبنا فً الداخل بفعالٌة المماومة الخارجٌة 

وان ا  سوؾ توفر مسارار آمنة للوطن من االوضاع التً 

تعٌش ا المنطمة من حول م وآن ترتمً برإٌت ا وخطاب ا 

بل وحركت ا على االرض االمر الاي ٌطمبن المواطن بان 

المادم أفضل وٌجعلا ٌتفاعل مع ا وٌمدم كل ما ٌملن كما 

 فً مرحلة التحرٌر.

ولً الع د السعودي األمٌر دمحم بن سلمان 

 ٌلتمً بالربٌس اإلرٌتري أسٌاس أفورلً

 وكاالر االنباء: 

التمى ولً الع د السعودي األمٌر دمحم بن ستلتمتان   األربتعتاء  

االول من مارس   بالربٌس اإلرٌتري أسٌاس أفورلً   حٌتث 

واكترر  .استعرض الزعٌمان العاللار الثنابٌة بتٌتن التبتلتدٌتن

وكالة األنباء السعتودٌتة أنت تمتا بتحتثتا أٌضتا أوجتا التتتعتاون 

المشترن وتطورار األحداث اإللتلتٌتمتٌتة والتجت تود التمتبتاولتة 

وكان الربٌس أفورلً لد وصل لتبتل التن بتٌتوم إلتى  .تجاال ا

الرٌاض   حٌث كان فً استمبالا األمٌر دمحم بن عتبتدالترحتمتن 

بن عبد العزٌز نابب أمٌر منطمة الرٌاض ومسإولون آخرون 

فً مطار الملن خالد الدولتً. ومتن التمتالحتظ ان االعتالم لتم 

ٌاكر الوفد المرافك ألسٌاس أفورلً فً التولتر التاي اكترر 

المصادر اسماء الوفد الستعتودي التمتشتارن فتً التمتبتاحتثتار 

 الثنابٌة.   وفً تمدٌرنا امر ؼٌر مستؽرب من الدكتاتور.

 ؼٌاب المإسسٌة فً ارترٌا ومآالر األمور


