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 كلمة جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية

 ذكرى معركة تقوربافي 

 

والتي جرت رحاها بين أبطال جيش التحرير اإلرتري    عام،وربا في الخامس عشر من مارس من كل تحل ذكرى معركة تق

 .اخمسون عام  م. أي قبل سبعة و ١٩٦٤الخامس عشر من مارس عام  " في وقوات االحتالل اإلثيوبي في منطقة "تقوربا

ل اإلثيوبي، بين قوات نظامية مدججة بأحدث  كانت معركة تقوربا نقلة نوعية في املواجهة بين الثورة اإلرترية واالحتال

الشهي بقيادة  بأسلحة خفيفة وعتيقة،  التحرير اإلرتري مسلحة  محمد  د البطل  األسلحة، وثالثة فصائل من جيش 

 .رجيلهعلي إدريس أبو 

ا  ذي  بين الجانبين، إال أن النصر كان حليف جيش التحرير اإلرتري، ال لكبير في العدد والعدة  وعلى الرغم من الفارق 

ألحق هزيمة نكراء بقوات العدو، فولت هاربة تجر أذيال الهزيمة والعار، بعد  

بجروح.   منها  كبيرة  أعداد  ا، وإصابة  ا وجنديًّ
 
وثمانون ضابط أربعة  منها  قتل    أن 

تحرير اإلرتري، بعد أن  ية عشر من أبطال جيش الاستشهد في املعركة ثمانكما  

ا، وضربوا أروع األمث     .لة في البطولة والفداءلقنوا قوات العدو درس 

لقد تأكد العدو اإلثيوبي، الذي كان يملك آنذاك أقوى جيش في أفريقيا جنوب  

عملية   خوض  بمجرد  إقتالعه  يمكن  ال  اإلرتري  التحرير  جيش  أن  الصحراء، 

يتوقعه االحتالل، لكونه خرج من رحم  عسكرية خاطفة،   أقوى مما كان  وأنه 

االرتري  تطلعاتهالشعب  عن  ومعبر  واال  ،  الحرية  هذه  في  بعد  وتوالت  نعتاق. 

التاريخية وانتصاراته،  عسكرية  عمليات    املعركة  التحرير  لجيش  بطولية 

 .رتري فتعاظمت دائرة التفاف الجماهير حول الثورة، والتحاق الشباب بجيش التحرير اإل 

ا، على درب معركة ت  قوربا، االنتصار الحاسم على االحتالل  لقد حقق شعبنا بعد نضاالت طويلة استمرت لثالثين عام 

 .م١٩٩١اإلثيوبي وإخراج قواته من كامل التراب الوطني اإلرتري، وإعالن إرتريا دولة مستقلة ذات سيادة في مايو عام  

طي صفحة االحتالل بكل ما تحويه  راب الوطني من االستعمار اإلثيوبي، في  وكان شعبنا يحدوه األمل، بعد تحرير الت

معان مشرق،  من  غٍد  ببناء  التفاؤل  ملؤها  جديدة  صفحة  وفتح  اإلنسانية،  الحقوق  أبسط  من  وحرمان  وبؤس  اة 

واال  واملساواة  والديمقراطية  العدل  دولة  إقامة  التيو املغامرة،  الشعبية  الجبهة  قيادة  أن  غير  نضال    ستقرار.  توج 

قيادتها،   تحت  الوطني  التراب  بتحرير  آخر شعبنا  رأي  لها  ظ  ،كان  شعبنافأدارت  إليه  يتطلع  كان  ما  لكل  وفي    ،هرها 

ستالمها مقاليد السلطة إلى الهيمنة  ا سبيلها استشهد عشرات اآلالف من خيرة أبنائه. فعمدت منذ اليوم األول على  

ر إقامة نظام ديكتاتوري فاسد أحال البالد إلى جحيم، ومزق النسيج  عب،  والتحكم في مصير ومقدرات الشعب اإلرتري 

 .رتري، وعّرض مستقبل إرتريا وسيادتها الوطنية لخطر فادحالوطني اإل 
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واليوم واستكماال لذات النهج ورط النظام الديكتاتوري شعبنا في صراع داخلي بين الفرقاء في إثيوبيا في حرب تقراي.  

تتح كثيرة  جهات  الجيش  وهناك  دور  حقيقة  عن  النظر  وبغض  تقراي.  في  جرائم  اإلرتري  الجيش  ارتكاب  عن  دث 

اإلرتري، فإننا نستنكر بأشد العبارات التدخل اإلرترى في الشأن الداخلي اإلثيوبي، كما ندين أية انتهاكات تعرض لها  

املدنيون في تقراي من أي طرف كان، وندعو إلى إجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف، ومحاسبة الجهات الضالعة في  

حاوالت بعض الجهات السياسية واإلعالمية والحقوقية التي  أية انتهاكات تثبت بالدليل. وفي الوقت نفسه نرفض م 

تحاول تحميل ما تدعيه من انتهاكات في تقراي إلى مكونات إرترية بعينها، في الوقت الذي لم تنبس ببنت شفة باتهام  

امل غير  اإلدعاء  وهذا  تقراي!!  إلى  اإلرتري  الجيش  إرسال  قرار  وصاحب  املسؤول  يعتبر  الذي  اإلرتري،  سؤول  النظام 

حِمُل أيضا  
َ
ضمنية للنظام اإلرتري الذي أرسلهم ابتداء  للمشاركة   تبرئةيطعن في مصداقية ما تنشره هذه الجهات، وت

في حرب تقراي، وهو الذي يفترض أن توجه إليه االتهام وليس أفراد الجيش اإلرتري الذين هم مجرد منفذين ألوامر  

 .ديكتاتوري القائمقياداتهم العسكرية الذين يمثلون النظام ال 

بتدخل عاجل إلنقاذ حياة عشرات   اإلنسانية واألخالقية والقيام  تحمل مسؤولياته  إلى  الدولي  املجتمع  نطالب  كما 

اإلثيوبية   واألطراف  اإلرتري  الجيش  قبل  من  يتعرضون  الذين  تقراي  إقليم  في  اإلرتريين  الالجئين  من  اآلالف 

  املتصارعة، إلى ظروف إنسانية قاهرة،
 

 على أن هناك معلومات شبه مؤكدة تشير إلى إعادة املئات منهم عنوة إلى  فضال

ا عن مالذ آمن، جراء قهر واضطهاد النظام
 
 .إرتريا التي هربوا منها بحث

الداخلية  إ النظام  سياسات  جراء  شعبنا  معاناة  فيه  تتزايد  الذي  الوقت  وفي  اإلرترية،  الوطني  اإلنقاذ  جبهة  في  ننا 

قوى التغيير الديمقراطي وكافة الوطنيين، في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة التي تمر بها بالدنا،   والخارجية، ندعو 

  
 

طوال إرتريا  بقاع  من  غيرها  وفي  تقوربا  في  سالت  التي  الزكية  للدماء  التنكر  الديكتاتوري  النظام  استمرار  ظل  وفي 

و  الوطني  االستقالل  إجهاض  محاولة  في  واستمراره  ا،  مضاعفة    خيانةوعرض  إلى  ندعوها  املجيدة،  ثورتنا  أهداف 

وهذا   فيها.  يعيش  التي  واإلحباط  واملآس ي  التردي  حالة  من  شعبنا  وانتشال  النظام،  لهذا  حٍدّ  وضع  بغية  النضال، 

التغيير املنشود وإنقاذ الشعب والوطن،   يتطلب توحيد الجهود واإلمكانيات وتسخيرها لعمل وطني فاعل من أجل 

ألر  شوفاء   الطويلةواح  التحرير  معركة  شهداء  وكل  تقوربا     ،هداء 
 

بالحرية  وصوال شعبنا  فيه  ينعم  وطن  بناء  إلى   

 .والعدالة والسالم واملساواة

توحيد صفوفه إلى  والخارج  الداخل  في  شعبنا  مجددا جماهير  ندعو  املناسبة  والفتن    اوبهذه  الفرقة    ودعاتها، ونبذ 

م النضالي  العمل  في  أج واالنخراط بقوة  في إرتريان  التغيير الديمقراطي  الجيش واألمن    .ل  كما ندعو منسوبي قوات 

اإلرترية، التخلي عن خدمة النظام، وعن دورهم في قمع الشعب األعزل، واالنحياز إلى جانب شعبهم ومطالبه العادلة  

 .في إقامة دولة الحرية والعدالة واملساواة

 

 .عاشت إرتريا حرة مستقلة

 .تاتوريالسقوط للنظام الديك

 .ألبراراملجد والخلود لشهدائنا ا 
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