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 محتويات العدد  
 العدد: افتتاحية  ▪

 األخبار ▪

 املنبر الحر   ▪

 ويبقى األثر   ▪
 

 

 اضل القراء األف

 سهاماتكم  !! ا حب دوًما بأرائكم و نر 

 سلتناا ر ميرجى   إاإلنقا نشرة صدىتواصل مع لل

 على العنوان التالي: 

ensf.info@gmail.com 

 

 تهنئة بعيد امليالد 

  2021 امليالديةورأس السنة 
 

اإلنقا جبهة  اتتقدم  بتهنئة  اإلرترية  الوطني  اإلر ذ  وخاصة  تريينملسيحيين  من،  أجل    املناضلين 

الديمقراطي، والتغيير  كافةو   العدالة  العالم  كذلك  في  اإلرتري   املسيحيين  بمناسبة    والشعب 

( الجديدة  امليالدية  والسنة  املسيح،  السيد  ميالد  عليهم2021أعياد  يعود  أن  متمنية  ر  بالخي  (، 

 .قرار والعدالةواالستالسالم بالدنا نسائم  يحمل لوالبركات، و 
 

 ووفاق!! عام انفراج وسالم   علينا جعلها هللا

 لثقافة مكتب اإلعالم وا

 لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية 
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 الم في قبضة كرونا لعا

 

 
 

العام   نهاية  مع  اإلنقاذ"  "صدى  نشرة  من  األول  العدد  صدور  حفل  ٢٠٢٠يتزامن  الذي  منم.  حول    بالكثير  األحداث 

اإلطالق تمدد جائحة كرونا في كل أنحاء العالم. دون فرز بين سكان األبراج واألكواخ    على منطقتنا والعالم. كان من أبرزها  

  لعالم األول والعاشر. وال بين األجناس واألعراق. الكل أمام االكرونا سواسية.الفقراء. وال بين سكان ا بين االغنياء و ال و 

وما أن تنفس العالم الصعداء بتوصل الباحثين في مجال اللقاحات واألدوية إلى اكتشاف لقاح ضد الفيروس. واستعداد  

إلى جانب النوع األول، أكثر سرعة وانتشار  هرت ساللة أخرى جديدة،  ظ حتى اللقاح. قي لاألغنياء في العالم األول البدء في ت

  من سابقتها. ويقال أيضا أكثر فتكا!!!

األمر اآلخر لم تفصح الجهات العلمية بوضوح إن كان اللقاح املكتشف يعد لقاحا أم عالجا في نفس الوقت. وهل يصلح  

  !أيضا ملواجهة الساللة الجديدة أم ال؟

. كما يدور ذات اللغط حول اللقاح بين أهميته وخطورته.ن العلمايزال يدور بياك لغط ما نه
َ
  ء حول حقيقة فيروس كرونا

منه،   والوقاية  إنتشاره  من  للحد  التقليدية  األساليب  سوى  الوباء،  مواجهة  في  حيلة  وبال  مذهولة،  والبشرية  عام  نحو 

األساليب. وذلك في الوقت الذي لم يتم    سل األيدي وغيرها من كمامات. وغال  ءكالعزل الصحي والتباعد االجتماعي وإرتدا

  وإنما هي محاولة افتراضية للوقاية في غياب الحل والعالج العلمي والعملي. جدواها.التثبت بصورة علمية عن 

والحواجز    العسكريةات  نم عام الكرونا بال منازع. سيطر فيه على اهتمام الجميع، متحديا كل الترسا٢٠٢٠إذن كان عام  

  قهر الجميع، ولو لحين. املجاالت،والقدرات العلمية التي توصل إليه العالم في هذه االمنية 

،  له وألثاره وإذا كانت الدول الكبرى واألنظمة التي تهتم بأمر شعوبها منشغلة منذ ظهور هذا الفيروس في كيفية التصدي  

إمكاوال سيما الصحية واال الياتنقتصادية ورصد  في ها  الفيروس وآثاره  علمية واملادية  القضاء على  فإن األنظمة    ، سبيل 

أيالد ما  بكل  تسعى  تزال  وما  الثالث سعت  والعالم  منطقتنا  في  الوضع  و كتاتورية  هذا  قوة وجبروت الستغالل  من  تيت 

نزواتها إلشباع  شعوبها  موارد  وتبديد  االستبدادية  سلطتها  لتكريس  هذه    وتوظيفه  حساب  املشعو لاعلى  على  ب  غلوبة 

  لجوع حد الثمالة. او   والفقر   وبلغ بها القهر أمرها، 

فإ شعوب  لذلك  بعض  األنظمة  ن  بسبب  بلدانها،  في  الكريم  والعيش  واالستقرار  والسالم  اآلمان  فقدت  التي  منطقتنا 

ف  واملتسلطة،املستبدة   كثيرا  تعشم  اإلرتري، ال  النظام  مقدمتها  وفي  رأسها  على  بالطبع  اوالتي  وال  ل عحصو لي  اللقاح  لى 

منهال يمكنها    ،وقاية  كيف  هو  األكبر  هاجسها  وإنما  األخرى.  الشعوب  مثل  لديها  هاجسا  كرونا  فيروس  يشكل  حتى  وال 

 العيش فوق أرضها بحد الكفاف ولكن بسالم. 

 

 افتتاحية العدد 
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 :  إرتريافي  تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا املستجد •

وفاة ناجمة عن فيروس كورونا املستجد  ل أول حالة  رية عن تسجيتر اإل أعلنت السلطات الصحية  

"كوفيد مرض  يسبب  البالد19-الذي  في  اإلر   ."  الصحة  وزارة  مساء وأعلنت  نشرته  بيان  في    ترية، 

الـ  إصابة جديدة بالوباء خالل الساعات    45وزارة اإلعالم، عن تسجيل    ديسمبر الجاري   23  األربعاء

، منها  877د حتى اليوم إلى  إلصابات التي تم رصدها في البال إجمالي عدد ا  ذلك اضية، ليرتفع بامل  24

 .حالة شفاء  599

 .ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن أول ضحية توفى إثر إصابته بالفيروس التاجي في البالد

 :  يؤكد عدم وجود أسباب العتقال مناضلي التنظيمجبهة اإلنقاذ رئيس  •

اسباب تستدعي إعتقال    عدم وجوداإلرترية،  الوطني    جبهة اإلنقاذ  سرئير يوسف برهانو  الدكتو   أكد

مع   الحرب  اندالع  غداة  اإلثيوبية  الفيدرالية  الحكومة  سلطات  قبل  من  اإلنقاذ  جبهة  مناضلي 

معتقليه.   لقضية  التنظيم  قيادة  متابعة  إلى  تقراي، مشيرا  إقليم  حكومة 

م حالة  بأن  يوسف  الدكتور  التوذكر  بها  مر  العام    منظيماثلة    1995في 

املجلس الثوري، إال أن    -  حرير اإلرتريةعندما كان يسمى التنظيم جبهة الت

 آنذاك.    تحركات التنظيم دبلوماسيا لعبت دورا في إنقاذ كوادر التنظيم

برهانو  عبر  وقد   يوسف  إلى  الدكتور  تسليمهم  من  التنظيم  خشية  عن 

اتهمه الذي  في أسمرا  الدكتاتوري  النظام  في ف واعت استهداه وراء  نبأ  سلطات  قال مناضلي اإلنقاذ 

  .املاض ي والحاضر

مع يوسف  الدكتور  لقاء  وتناول  سات"   تلفزيون   هذا  بينها"  إري  املحاور  من  ال  ،العديد  رب  ح تأثير 

ثيوبية على املنطقة وخاصة على إرتريا التي عبر عن خشيته من الصدمة التي سيتعرض  ثيوبية اإلاإل

بعد   اإلرتريون  الحرب  تان  لها  أن تحين فرصة    .رهاوزاأضع  بعد  املادية    حصر حجموقال  الخسائر 

 الخسائر، سيدرك اإلرتريون حينها الكم الهائل من    لإلرتريين،بشرية  وال

 أخبار متفرقة
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 : الوياني افأة مالية للقبض على قادةالحكومة اإلثيوبية ترصد مك  •
 

معلومات حول قادة  كي ملن يدلي بيأمر ألف دوالر    256عرضت وزارة الدفاع اإلثيوبية مكافأة مالية بقيمة  

قيا  جبهة الشعبية لتحرير تجراي الفارين. حيث وضعت قائمة بأسماء وصور   .ديا مطلوبون لديهاستون 

 .السابقينبعشرات الضباط العسكريين الحاليين و كما أصدرت مذكرات توقيف أخرى تتعلق 

كث عن  يتابع  بأنه  األثيوبي  الوزراء  رئيس  أكد  آخر  سياق  توفي  الحادث  دب  فيه اعيات  شاركت  الذي 

أن ذلك لن يؤثر على عالقات البلدين.  مليشيات محلية على الحدود مع السودان. معربا في الوقت نفسه  

 .بية السودانيةيثيرون الخالفات ال يفهمون عمق العالقات اإلثيو مضيفا "من الواضح أن أولئك الذين 

رئي تصريح  وبرغم  األثيوبيا  السلطات  أن  اغير  أحملس  أبي  لديها    هذا،د  وزراء  السودان  سفير  استدعت 

وأبلغته رفضها توغل الجيش السوداني داخل األراض ي االثيوبية، األمر الذي تنفيه الخرطوم. والتي تقول  

أدت إلى قتل أربعة وإصابة اثنى عشرة من  تعرضت لكمين داخل اراضيها من قبل قوات إثيوبية  أن قواتها  

 .جنودها

اني، عبد الفتاح البرهان، الحدود اإلثيوبية. كما أعلن  س السيادي السودرئيس املجل  ار ز   ث،الحادوعقب  

 .الجيش السوداني عن إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة نحو الحدود مع إثيوبيا

ا بأن  السودانية "سونا"  األنباء  وكالة  أفادت  “إيغاد”  و لالتحاد اإلفريقي ومنظمة  تقدم بشكوى  لسودان 

 .اإلثيوبية تاءابشأن االعتد 

  ي:بانتهاك قواعد اللجوء األوربمحكمة العدل األوربية تتهم املجر  •
 

قوا مع  تتنافى  قانونية  قواعد  بوضع  املجر  األوروبية  العدل  محكمة  األوروبي،  أدانت  اللجوء  وقانون  عد 

املهاج بها. وفكاعتقال  املعمول  الضمانات  احترام  الحدود، وترحيلهم دون  في مخيمات على  ل  ك حص  رين 

 .دة وفقا لقواعد اللجوء األوربيةحالة على ح

العدل   ملحكمة  وفقا  يعد  تنصال وهذا  األوروبي    األوروبية  االتحاد  توجيهات  بموجب  اللتزاماتها  املجر  من 

 .ة الالجئين قسرا. في غياب ضمان سالمتهمشأن إعادة املهاجرين. وخرقا ملبدأ عدم إعاد ب

 .املفوضية األوروبية د كبير لصالح حلى وجاء حكم محكمة العدل األوروبية إ

بين   من  أن  إلى  اإلشارة  اإلرتريين    الالجئين،وتجدر  من  اآلالف  يهربون  الذيعشرات  النظام  ن  بطش  من 

 .بشتى املداخل إلى أوروباكتاتوري ويلجأون يالد
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 نعكاسات تفجر األوضاع  ا ما هي 
 في تجراي وشرق السودان على إرتريا؟! 

 اإلرتري  ودالشيخ /بقلم                                                                                                             
 

 

ي ربط ما ال رابط   األولى،بدو العنوان من الوهلة  ربما 

أن   املقال  محتوى  قراءة  خالل  من  آمل  ولكن  بينها. 

 بط.والرايتبين القارئ العالقة 

شا  كم معلوم  أهو  من  كال  والسودان ثيهدت  وبيا 

إحتجاجات   أعقاب  في  سياسية  منذ  تحوالت  شعبية 

السياسية2018 األنظمة  سقوط  إلى  أدت  التي   م. 

  البلدين لثالثة عقود.حكمت 

في   السياس ي  املشهد  تصدر  ذلك  أعقاب  ثيوبيا  إوفي 

كان   الذي  أحمد  أبي  بقيادة  األرومو  إقليم  من  حزب 

من الجبهة  إلى جانب كل    الف الحاكم تئف اال أحد أطرا

الديالش األمهرا  وحزب  تجراي  لتحرير  مقراطي  عبية 

الجنوب.   دو  وحزب شعوب  الشعبية وتراجع  الجبهة  ر 

واال لتح الحكم  التي سيطرت على  تجراي  في  رير  ئتالف 

يكون  إ أن  ويجب  عقود.  الثالثة  يقارب  ملا  ثيوبيا 

  هة والجب  كمجتمعا أننا نفصل هنا بين التجراي  معلوًم 

 ي.جراي كحزب سياس شعبية لتحرير تال

اال  ب بدأ  الجديد  إصال إئتالف  سياجراء  سية  حات 

املعتقلين   في إطالق سراح  وحرية    السياسيين،تمثلت 

من   اإلعالم، املسلحة  السياسية  التنظيمات  وإعادة 

"اإلندماج فكرة  وطرح  لنظام  إرتريا.  بديال   "

إل  العرقية،الفيدراليات   حكم  لخ.  إا...  ثيوبيكنظام 

الجوار  لى تصفير الخال عمد ع   ،اوخارجي    فات مع دول 

أ الوزراء  رئيس  بها  قام  مكوكية  زيارات  خالل  بي من 

توقيع   على  فضال  إرتريا  اأحمد.  بين  سالم  تفاق 

منفردً   ثيوبيا،إو  حصل  نوبل  بموجبها  جائزة  على  ا 

  للسالم.

أبي أحمد بديال لنظاإن فكرة اال  التي طرحها  م  ندماج 

تبناها  دراليات  الفي التي  الاال العرقية  يم  قدئتالف 

ثالثة   طوال  تجراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  بقيادة 

البعير  عقود، ظهر  قصمت  التي  القشة   ،كانت 

بين   أسباب    الطرفين،وباعدت  بين  من  أن  واملفارقة 

و  تجراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  بين  سياس إ الخالف 

ا  أفورقي، نظام  إعتراضه على  العرقية  ليات  لفيدراهو 

قد  ثيوبيا. وهو  إفي   اأمر  في  يجد  في حينه صعوبة  ملرء 

ضوء  على  اآلن  فهمه  يمكن  غيرأنه  منطلقاته.  فهم 

اقف وتوجهات   سياس الحالية. إ مو

الشعبية لتحرير   أبي أحمد والجبهة  بين  تطور الخالف 

اال   تجراي، إلى  قياداتها  معه  من  اضطرت  ستقالة 

املر  الحكومة  في  اقعها  و مو إقليم  العكزية  إلى  ودة 

تط،  تجراي  أن  األمر إلى  حرب    ور  أفضت    إعالمية،إلى 

 املنـــبر الحــر

ر ، وما يرد فيها ال يعبللرأي والرأي اآلخرتخصص هذه الزاوية  "صدى اإلنقاذ "
   كاتبها وإنما عن وجهة نظر، جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية عن وجهة نظرلضرورة با
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إلى  أخيرً  في  اا  الطرفين  بين  عسكرية  مواجهات  ندالع 

ستيالء الحكومة املركزية  ام. و 2020بداية شهر نوفمبر 

بما فيها   إقليم تجراي  في  الرئيسية  عاصمة  على املدن 

  .مقلي"“ اإلقليم

ش  التطور  هذا  وواكب  عسبق  في  ة  رقييطنة  التجراي 

والبعض    ثيوبية.اإلخب  ن بعض الن وسائل اإلعالم وم

يعزى ذلك إلى ردة فعل بسبب سوء اإلدارة الذي تميز 

الصعيد   لتحرير تجراي على  الشعبية  الجبهة  بها عهد 

 ثيوبي. اإل

إقليم   في الحرب على  اإلرترية  املشاركة    تجراي، وحول 

اإلرترية  ا القوات  مصدر  من  أكثر  إلر املشابتهم  ى  كة 

املركزية الحكومة  ممتلكات ثيوبية.  اإل  جانب  ونهب 

ونقلها إلى  تجراي، املواطنين واملؤسسات الحكومية في 

الشعب   يشبه  ال  فإنه  الخبر  هذا  صح  وإن  إرتريا. 

شيئ في  على   ،اإلرتري  خطيرة  إنعكاسات  له  وستكون 

والتجراوي.  اإلرتري  الشعبين  بين  العالقات  مستقبل 

املصا أشاوذات  إلىدر  من    رت  اآلآلف  عشرات  أن 

نتهاكات جسيمة من قبل  يين تعرضوا ال الجئين اإلرتر ال

إلى    اإلرترية،القوات   قسرا  إعادتهم  وتم    إرتريا. بل 

من  أوحماية  شهود  أي  غياب  ظل  في  هذا  حدث 

ذات   الدولية  اإلقليم    الصلة،املنظمات  غادرت  التي 

  على عجل بعد إندالع املعارك بين الطرفين.

في  شاركم  شك  بال  إرترية  قوات  تجراي  ة  حرب 

تندمل واإلنتهك  لن  جروحا  ستترك  إليها  املنسوبة  ات 

والشعب   التجراي  بين  العالقة  جسد  في  بسهولة 

إليه   يرمي  ما  وهو  لتحقيق  إاإلرتري.  أفورقي  سياس 

 ا. ا فشيئً أهدافه املستترة. والتي باتت تتضح شيئً 

ها  وشعارتأما في السودان فقد وجدت الثورة الشعبية  

وعدا  -  حرية" و"سالم  "لة"  بس  ا  ًم زخ  تسقط 

إعالمي  واهتماًم  إقليمي  ا  ودولي  ا  نظيرتها  ا  بها  تحظ  لم  ا 

لتفت افقد    ، للنصر ألف أب  إنثيوبية. وكما يقال  اإل

حول   السياسية  واألحزاب  واملدنية  العسكرية  القوى 

وشك  الثورة  ماراثونية  شعارات  مفاوضات  بعد  لت 

نة من مجلس نتقالية مكو احكومة    فريقيةأبوساطة  

 وزراء مدنيريين واملدنيين ومجلس  ي من العسكسياد

قوى   في  املمثلة  السياسية  الحاضنة  من  منتخب 

 إعالن الحرية والتغيير.

واكبه  الحكم  مؤسسات  في  الظاهري  افق  التو هذا 

الق وغياب  الثورة  مؤسسات  أداء  في  على  ضعف  درة 

اال الضائقة  كانتحل  التي  للحراك    مدخال   قتصادية 

أسقط  الثور  الذي  املؤتمر ي  كما    حكومة  الوطني. 

عن  أسفرت  أمنية  رخاوة  الثورة  بعد  ما  فترة  شهدت 

بعد   ذات  في اصراعات  منطقة  من  أكثر  في  جتماعي 

  السودان.السودان وأبرزها ما شهده شرق 

األهلية   القيادات  بعض  ساهمت  واألمنية ولألسف 

الت وسائل  ومرتادي  األقالم  اإلجتماعي    واصلوبعض 

ت وتزكفي  الصراعات  أحيج  تلك  فيها ية  أزهقت  التي 

جراء   املواطنين  ممتلكات  فيها  وأتلفت  بريئة  أرواح 

تلك   أسفرت  بل  فحسب  هذا  ليس  والسلب.  الحرق 

الصراعات غير   متدت ألكثر اوالتي    املبررة،املوجة من 

قبائ  شيطنة  عن  عام  والحباب  من  عامر  البني  ل 

في   على    للسودان،  نتمائهماوالطعن  إقحام فضال 

ز ا اإلرترية  اإلرتريين  ا و ،  اورً ملعارضة  الالجئين  تهام 

ستيالء على  بالحصول على الجنسيات السودانية واال 

  املجحفة!وغير ذلك من اإلتهامات والدعاوى    األراض ي.

حمالت  يتصدرون  من  بعض  أن  األمر  في  والغريب 

والشيطنة  التحر  النظام   تلك،يض  على  محسوبون 

يحاو الس أنهم  ويبدو  من  لون  ابق.  التنصل  بذلك 

السابقة من خالل  املحا السياسية  أدوارهم  سبة على 
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إجتماعية   منصات  باستخدام  كثيف  دخان  إثارة 

 ملدارات ذلك.

قد يتساءل البعض ملاذا شيطنة البني عامر والحباب 

شرق   في  األخرى  املكونات  سائر   السودان؟دون 

ا يعود ذلك إلى نوع  ربمهو    والبسيط،والجواب األولي  

حققه مجتمع البني عامر ن الغيرة والحسد تجاه ما  م

الصعيد على  وحضور  طفرة  من    ينوالحباب 

قتصادي والتعليمي في شرق السودان. غير أن أهم  اال

في   البني عامر والحباب  امن ذلك  أن مجتمع  عتقادي 

وجامتدادات  اله   غرب  جتماعية  من  كل  في  افية  غر

السودا تمثل  نإرتريا وشرق  إنكارها.  يمكن  تداخال   ال 

وكأي حدود سياسية بين    اإلرتري.جتمع  بينهما وبين امل

املكونات   حدود  رسمها  في  يراع  لم  األفريقية.  الدول 

النسيج  تمزيق  تم  وبالتالي  األرض.  على  اإلجتماعية 

يحا التي  السياسية  الخرائط  بواسطة  ول اإلجتماعي 

في العالم الثالث إستعمالها ك  اريس وجدار متالبعض 

تماعية وما  جمتدات اال دون النظر لال   عنصري فاصل

الفصل    تمثله. تثبيت  أجل  من  الدماء  تسفك  بل 

القربى   أواصر  تربطها  التي  املجتمعات  بين  العنصري 

 والتاريخ واملصير املشترك.

وبالرغم من ذلك استطاع البني عامر والحباب تجاوز 

اال  اقع  الو أنهذا  كرسته  الذي  عهود  ظمة  ستعماري 

 حضورً   شكال و   اإلستقالل،
ً

وتفاعال جاا  على  نبي  

من  غيرهم  من  أكثر  السودانية  اإلرترية  الحدود 

لهم كان  فبمثلما  السودان.  في   حضور    امكونات شرق 

تأسيس أورطة العرب الشرقية التي كانت نواة الجيش  

يري  ،السوداني ال  التي  الحقيقة  في  وهي  البعض  د 

بها اإلقرار  ل  ،السودان  حضورً أيضً   هم كان  في  ا  ا 

النطالا وب قة  اإلرترية.  عامر   فإن  التاليثورة  البني 

مكونات    ،والحباب سائر   الهم  دان،السو   شرق دون 

في  هامة  تاريخية  أحداث  مع  وتفاعل  وثيق  إرتباط 

ولذلك   وهناك.  هنا  عداوات  لهم  تخلق  البلدين. 

شيطنة افع  دو فهم  من   يمكننا  والحباب  عامر  البني 

ضافة إلى األسباب التي  باإل  لبلدين،ابعض األطراف في  

 إليه أشرنا
ً
  ا.ا آنف

 ايعمل جاهًد   أفورقي  سياسإوفوق هذا نجد أن نظام  

منذ وقت طويل من خالل أذرعه األمنية واملخابراتية 

بين   للوقيعة  والفتن  الصراعات  تأجيج  إلى  والعمالء 

وبين    ،الجئين اإلرتريين من جهةالبني عامر والحباب وال

فيجاال املكونات   األخرى  من    تماعية  السودان  شرق 

  !! خرى جهة أ

جانبً  تركنا  التي  لو  الداخلي  البعد  ذات  الصراعات  ا 

 
 

إطار  تواجه كال في  والبني عامر والحباب  التجراي   من 

أننا أمام سؤال    إال   ،داخليةباعتبارها شؤون    ،بلديهما

 عليه،البد من محاولة اإلجابة  محوري في هذا الشأن  

ملاذا   نظام  وهو  إلى  إيسعى  التجراي اسياس  ستهداف 

عوالبن وموالامر  ي  مستقبل    احباب؟  على  ذلك  تأثير 

  إرتريا؟

الكل يعلم أن إقليم تجراي   نقول،ففي معرض اإلجابة 

يمثالن   السودان  شرق  إقليم  و إثيوبيا  ا  متدادً افي 

افي      ،اجتماعي  اا و جغر
ً
   ،اتراتيجي  اسا  وعمق

ً
 ومالذ

ً
ا ا آمن

االرتري  أحلك    للشعب  عه  الظروف،في  في  د سواء 

ومن يحاول ضرب   سياس.إ عهد نظام ي الثورة أو حتى ف

متآمرً  إال  ليس  العالقة  هذه  في  الشعب  إسفين  على  ا 

  اإلرتري وكيانه املستقل.

وما   ،سياس من الذين يريدون تخريب هذه العالقةإو 

وسعيه   صحت،إن    ،جراي مشاركته في الحرب ضد الت

الع إفساد  في  والحالدؤوب  العامر  البني  بين  باب القة 

الصراع   مكونات  وتأجيج  وبين  السودان  بينهما  شرق 

   ،األخرى 
ً

 إال دليال
ً
ا على ما يضمره من حقد تجاه  دامغ
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خالل ضرب من  اإلرتري  خلفياته او   الشعب  ستعداء 

وتخريب صورة اإلنسان اإلرتري   ،ستراتيجياال وعمقه  

السودانل وشرق  تجراي  من  كل  في  محيطه   ،دى 

بينه  و  الجسور  وتحطيم  السفن    محيطه،وبين  حرق 

ال  حتى خططه  تمرير  من  الكيان يتمكن  على  تآمرية 

اإلرترية أي  ،والسيادة  على  أمام    ةويقض ي  فرصة 

لال  اإلرتري  الحيوي    ستفادةالشعب  املحيط  ذلك  من 

 في التصدي ملؤامراته.

ثابتة ومدروسة سياس يمض  إ  فإن  وبالتأكيد ي بخطى 

تقويض   إا في  وتخريب  ستقالل  شعبها  وتشريد  رتريا 

بالشعوب  عالقات مربع  ةوالعود  ،جاورةامله  إلى  ما    به 

نا  ومن يقول غير هذا عليه أن يفسر ل  ستقالل! اال قبل  

عقودإ تصرفات   ثالثة  طوال  اال   سياس  ستقالل  من 

 الوطني؟! 

لى وجه  شرقه ع  وفي  ،السودانوأخيرا نقول للعقالء في  

في    ،الخصوص تجراي    وفي  ،ثيوبياإوللعقالء 

االرتري   ،اخصوصً  الشعب  التقد  أن  كل  ير  يكن 

لشعوب  واال  محب  وأ  املنطقة،حترام  للسالم   نه 

أكثر   ،والتعايشوالوئام   املنطقة  ومن  كتواء ا  شعوب 

 وإ  الحرب،بنار  
ً
ملعندراك والسالم  ا  والكرامة  الحرية  ى 

ن هذا املنطلق فإنه والتكامل بين شعوب املنطقة. وم

الس ضريبة  لدفع  والتكاملمستعد  والتعايش   ،الم 

م يزال  وال  كان  الحرية تعًد سمثلما  ضريبة  لدفع  ا 

 لوطني.استقالله اوالحفاظ على 

جلي   يكون  أن  يجب  السياق  هذا  وواضًح وفي  ا ا 

املنطقة دول  وحكومات  والعالم    لشعوب  واإلقليم 

أن  أيضً  اليمثل  ورقيأف   سياسإا  الشعب وزمرته  ون 

حربً سلًم   ،رتري اإل  أم  كان  الشعب و   ،اا  سيتمكن 

التار  مزبلة  في  رميهم  من  زمام  وي  ا،يوًم يخ  اإلرتري  تولى 

مصالحه    بنفسه  أمره عن  يعبر  نظام  خالل  من 

األنظمة  وشواغل ندعو  الحين  ذلك  وإلى  وآمانيه.  ه 

أال   املنطقة  في  والشعوب  الشعب الراشدة  يحاكموا 

أو يحاولوا   سياس،إنظام    اإلرتري من خالل تصرفات

و ا وجوده  باملصالح  ستغالل  تضر  إتفاقيات  إبرام 

 .  لشعب اإلرتري الوطنية العليا ل
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 ثر!! األويبقى 

 
 

 
 

ومجاوزة    الظلم:  التعدي  هو  ووضعالظلم  غير    الشيئ  الحق،  وهو في  الصفات.  أق  من  موضعه،  بح 

 :فيها وقالو 

  .نقمة وتبديل نعمةالظلم أسرع ش يء إلى تعجيل  -

 على املمالال -
ُ
ط

ُّ
  .يك دناءةتسل

  .ال تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظل -

  .والبادئ أظلم ،هذه بتلك -

ُم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام املهند -
ْ
ل
ُ
 .َوظ

 

أوقالحيا  الحياة:  وأوقاتة  تكون  ،  ات  وكي  غيرها.  وأخرى  للسرور  جأوقات  من  الحياة  البد  ميلة 

 عنها: قالوا تكافل اإلنسانية، و 

 .اركوب ظهرك إال إذا كنت منحنيً  ال يستطيع أحد   -

 .من جار على صباه جارت عليه شيخوخته -

-  
ً
ك ال تصادق إال إنسان

ّ
 .ال عيب فيه، ملا صادقت نفسك  الو أن

رثرةبدأ البباألسود تحين تصمت  -
ّ
 .غاوات بالث

ما كثر زادت قيمتهكل ش يء إذا كثر رخص إال ال  -
ّ
 .عقل فكل

 .ئ أقوى من الصراخ، والتواضع يحطم الغرور، واألدب يهزم الوقاحةالّصوت الهاد -

ت اليد بكت العين، وإذا بكت العين مسحتها اليد -
ّ
 .األصدقاء األوفياء كاليد والعين، إذا تأمل

كرارالّصخر ليس بالعنة املطر تحفر في  قطر  -
ّ
 .ف ولكن بالت

 .تستطيع الّنهوض أال ط ولكّن العار ليس العار أن تسق -

رعت املمحاةلوال  -
ُ
اس يخطؤون ملا اخت

ّ
 الن

ّ
 .أن

ك كنت أصغر من أن تراه -
ّ
 .كل ش يء تكتشفه بتقادم العمر هو موجود من قبل ولكن

جربة اال ش يء يجعلنا كبارً  -
ّ
  ،كالت

ً
 .كخيبة األمل اوال ش يء يجعلنا أكثر صمت

عبر    حيز   االنقاذ"  "صدى  فيه  األوائلتنشر  في   وعصارات 

د علر مختلف  الحياة.  قرائها.    ى وب  لدى  القبول  تجد  أن  أمل 

  .نحو مرافئ النجاح  "نقاذصدى اإل "تخطو وبهم ومعهم 
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 نصائح: 

تقاطعه - ال  بقسوة  فوراء قسوته حب  إذا نصحك شخص  من مالحظته،  استفد  بل  وال    ؛  عظيم، 

ه أيقظه
ّ
 .تكن كالذي كسر املنّبه ألن

 .على مستقبلك من اآلن، فاألنبياء رعوا الغنم ثم قادوا األمم ال تحكم  -

 .وراء لينطلق بقوٍة إلى األمامال تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فالّسهم يحتاج أن ترجعه لل -

اس صغارً ال تكن كقمة الجبل ير  -
ّ
 .اويرونه صغيرً   اى الن

 . افي البئر فقد تشرب منه يومً ال تبصق   -

امتين فتصبح غًد ال تكن اليوم من ا -
ّ
لين ا لش

َ
بت
ُ
 .من امل

اس ألسن -
ّ
ك عورات  وللن

ّ
 .لسانك ال تذكر به عورة امرٍئ فكل
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 ديد للرأي  التعصب الش  ة:غماتيد -

 ت الرأسمالية الطبقة الحاكمة في املجتمعا  :برجوازية -

 كادحين طبقة العمال وال  بروليتاريا: -

  املدينة الفاضية عند أفالطون.  ا: يتوبيو  -
 

 

 
 

 

 

 

 
 


