
 

   ኣ ብ  ሰ ለ ስ ተ  ወር ሒ                                      الفصلية المجلة  

    ዝሕተም መጽሔት الديمقراطي للتغيير الوحدة لتنظيم                                                        

ውድብ  ሓድነ ት  ን ደ ሞክ ራሲ  ለ ውጢ 

 ሳልሳይ ሕታም                                                                                     العدد الثالث 

          5ሓምለ 2020                                      5 0202أغسطس           

 

 

                                       الفصحة                                  محتويات المجلة 

  0          اإلفتتاحية                            .1

  3           وم الشهداء              ذكرى ي  .2

    5           البيان المشترك للقوى اإلرترية  .3

 إجتماع المجلس المركزي  .4

  8                         8         لتنظيم الوحدةللتغيير الديمقراطي

 إلستقاللمايو التاسع العشرين  02 .5

         9              إرتريا                         

 تهنية القوى السياسية اإلرترية  .6

  02        بمناسبة ذكرى إستقالل إرترية  

 تهنئة رئيس اللجنة التفيذية .7

 لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي 

 00       بمناسبة بمناسبة عيد الفطر المبارك        

 وماذا أكتب ؟ماذا أقول   .8

 00        درنكا  رمضان عمر إبراهيم بقلم    

   

 محتويات المجلة             

  

        

 

    0202أغسطس 5لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي العدد الثالث   الفصلية المجلة 



 إفتتاحية

 إبقاء الشمعة مضيئة

بالبيان المشترك الذي أصدرته القوى السياسية اإلرترية عرب تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي عن إرتياحه ي
لى مواصلة النضال لتحقيق األهداف النبيلة التي يتطلع إليها شعبنا المناضل ويأمل أن يعجل هذا التقارب و ع ويؤكد

لقوى ويرى أن إتفاق ا  .التعاون بين هذه القوى بإصطفاف كل الطاقات الوطنية ًحول هدف إسقاط النظام الديكتوري
وبشرى سارة للشعب اإلرتري الذي يرغب بشدة في توحيد صف   السياسية هو خطوة إجابية في اإلتجاه الصحيح

هذه القوى الوطنية لتلعب دورها الطليعي في النضال الذي يخوضه الشعب اإلرتري إلسقاط النظام الديكتاتوري و 
في هذا األيام التأريخية التي نحي فيها ذكرى . لعدالةالذي يتمثل في بناء دولة القانون وا  الوفاء بعهد الشهداء

شهدئنا األبطال الذين تعيش ذكراهم األبدية في قلوبنا وسوف تبقى هكذا مابقينا وبقى الوطن الذي يرقض في أحشاء 
 .كل شبر فيه بطل من هؤالء األبطال

نا الفدائية وال يوم حزن نعبر فيه عن ذكرى الشهداء ليس مجرد يوم نتذكر فيه تضحيات كفاحنا المسلح أوعمليات إن
حزننا بإلقاء األشعار أو كتابة مقاالت بكلمات رنانة فقط بل هو يوم نجدد فيه العهد لشهدائنا وذلك بمحاسبة أنفسنا 
وتقييم أوضاعنا الراهنة للقيام بواجبنا بالمشاركة في النضال ضد نظام اإلستبداد الذي ينتهك الحقوق اإلنسانية 

بقصورنا   الشهداء هي ناقوص ينبهنا  إن ذكرى يوم. لشعبنا أمام إستنكار المجتمع الدولي بأسره األساسية
وإخفاقاتنا في تحقيق حلم شهدئنا في إقامة حكم رشيد يرفع الظلم عن شعبنا ويستعيد له كرامته وذالك بتوفير األمن 

 .والسالم والعيش الكريم له

انت مشاركة الشعب اإلرتري مميزة عن اإلعوام السابقة، إذ شارك الشعب ، ك0202في ذكرى الشهداء لهذا العام و
بكل أطيافه من شباب و طالب و نساء وكبار السن في خطوة تأكد إصرار الشعب اإلرتري على مواصلة النضال حتي 

الشعب وألن قضية إرتريا هي قضية شعب ووطن ال يحتاج . تتحقق األهداف التي سقط من أجلها شهدائنا األبطال
  . التذكير للقيام بواجباته الوطنية بعد أن جدد العهد لشهدائه

ن إلضاءة الشموع معاني كثيرة تختلف بإختالف مكانها ومناسباتها في المجتمعات حول العالم وليس تقليد في إ
كرى إنسان تضاء الشموع عند والدة طفل أو لإلحتفال بعيد ميالد ما وفي األعراس أو لذ. أوساط اإلرتريين فقط 

الشموع ليس تقليداً مرتبط بذكرى الموتى فقط بل أيضاً مرتبط بحياة  التعبير عن المشاعر بإضاة . فارقنا بالموت
ولذا . اإلنسان للتعبير عن النهضة، و القوى، و العمل، وطول العمر والصحة كما يعبر عن قوة وعز و إحترام الناس

حقيقي صادق نابع عن معزة ومحبة الشعب اإلرتري   نا هو تعبيرإن تقليد إضاءة الشمع في يوم ذكرى شهدائ
 .لشهدائه

إن الضوء الذي مصدره الشمعة . شموع ليس أخر ما يضاء لذكرى لشهيد ضحى بكل بطولة بحياته من أجل وطنهال
األباء المحترقة هو مصدر طاقة وقوة يشير إلى أن للشهيد حياة مستمرة، وأن تأريخه يظل يعيد نفسه عندما يقوم 

ولهذا تقام . و األقارب بحمل الراية لمواصلة المسيرة حتى تتحقق األهداف التي سقط في سبيلها الشهداء واألبناء 
     .اإلحتفاالت بذكرى يوم الشهيد تخليدأً لذكرى أرواح الشهداء

موع، بالحكمة يس من الحكمة أن نضيئء الشموع ثم ننسى كل شئ وننصرف ألشياء أخرى بعد أن تحترق تلك الشل
لذا يحرص شعبنا المناضل أن يحي يوم ذكرى شهدائه بأساليب مختلفة التي تليق بمكانة . في أن تبقى الشمعة مضيئة

 .ومعنى اإلستشهاد



ي هذه المراحلة الحاسمة من تأريخ نضاالت شعبنا يتطلب منا تجميع كل طقاتنا وقوانا لدعم اإلتفاق األخير بين ف
 .رية المختلفة وحراك كفاية لتصعيد النضال ضد النظام و لتبقى الشمعة مضيءة بإستمرارالقوى السياسية اإلرت

 المجد و الخلود لشهدائنا األبرار

 مكتب اإلعالم لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي

 

 ذكرى يوم شهداء إرتريا
 !لماذا نحتفل بذكرى شهدئنا

ولهذا نجد . الشعب وهذا أغلى ما يقدمه اإلنسان لوطنهاإلستشهاد هو التضحية بالروح دفاعاً عن الوطن و 
 ً فإن تخصيص يوم واحد في السنة لتخليد ذكرى هؤالء   .لإلستشهاد قيمة كبيرة لدى األفراد و المجتمع تقليدياً ودينيا

و األ بطال من رجال ونساء ورجال دين وعلماء و طالب و فالحين الذين ضحوا بارواحهم دفاعاً عنا وعن وطننا ه
  .سيكون أقل ما يمكن أن نوفي به حق شهدائنا

تعذبوا أو فقدوا أجزاء  إنما نسمعه ونقرأه عن األشخاص الذين . اإلحتفال بيوم الشهداء هو في األساس عمل إنساني
هي ليست أساطير بل حكايات  من أجسادهم أو ضحوا بحياتهم من أجل أن نحيا نحن و ننعم بالحرية و اإلستقالل 

قصص بطوالت حقيقية، ولذا إنهم يستحقون منا أن نحي ذكراهم ليس ليوم واحد فقط بل أن تبقى ذكراهم  واقعية و
 .على مدار السنة

و  ال يهم أي يوم أو أي شهر يكون مناسباً إلحياء ذكرى يوم الشهداء في إرتريا، المهم هو إحياء ذكرى هذا اليوم،  
 .يص لكي أن يقوم بواجبه تجاه شهدائهالشعب اإلرتري الذي يسعى لتحقيق العدالة حر

واإلستقرار السياسي سيكون هدية لشهدائنا وتاج يفخربه كل من ضحى بالروح والجسد   يعمه السالم  الوطن الذي
ولكن لألسف لم نستطيع أن نصل إلى هذا المستوى من الفهم و التفكير  . والوقت والمال والعلم من أجل هذا الوطن

 .يق حلم شهدائنا بسبب السياسات الخاطئة التي ظل يتبعها نظام الهقدف الديكتاتوريالذي يمكننا من تحق

حارب الشعب اإلرتري بكل شجاعة وصمود ضد األنظمة إلستعمارية المتعاقبة وضحى بأغلى ما يملك دفاعاً عن 
تضحيات التي المثيل لها ومايزال يقدم شعبنا التضحيات تلو ال. أرضه و كرامته وقدم قوافل الشهداء من خيرة أبنائه

 .القانون من أجل تحقيق العدالة اإلجتماعية و سيادة

يتبجح فيها النظام بإنجازات و تضحيات شهدائنا ألغراض  يجب أن ال تكون مناسبة   اإلحتفال بيوم ذكرى الشهداء
ضحوا بأرواحهم في لتلميع صورته، بل يجب أن تكون مناسبة تخلد ذكرى هؤالء الذين  دعائية أوإستهالك سياسي 

بطريقة تليق بعظمة الشعب اإلرتري وتأريخه البطولي وتعكس حجم ما قدمه   وطنية نبيلة أمنوا بها،  سبيل أهداف
النستطيع أن حصر بطوالت الشعب اإلرتري التأريخية وال أن نقيس حجم تضحياته . هذا الشعب من التضحيات

 .داخل الوطن و خارجه، واليزال شعبنا يقدم المزيد من اإلستشهادالعظيمة التي قدمها خالل مسيرته النضالية في 



ليس هناك شعب في العالم بال تأريخ، ولشعب إرتريا أيضاً تأريخ بطوالت و إستشهاد الذي سيعيش إلى األبد كأحد 
   .تأريخ النضاالت التحررية الوطنية الذي ستتوارثه األجيال القادمة  أعمدة

تريا الحقيقي هو الحفاظ على أمانة الشهداء التي تكمن في حمايةً األهداف التي سالت إن إحياء ذكرى شهداء إر
نحن اليوم نعتبر . دماءهم الطاهرة من أجلها ولذا ال يجب أن نربط ذكرى الشهداء مع نظام الهقدف الديكتاتوري

أخواننا وأخواتنا وأبائنا  شهود أحياء لبطوالت هؤالء الشهداء الذين سقطوا من أجل تراب هذا الوطن الغالي من
 .وأمهاتنا الذين دفنوا في مقابر محفورة بأصابع اليدين

 اإلستشهاد  مواقع        

 إستشهاد جيش التحرير  .0
  إستشهاد الجيش الشعبي .0
 العزل إستشهاد المواطنين  .3

 بيت قبرو .0
 عد إبرهيم .0
 صنعفي -عدي قيح .3
 مسيام .2
  مرارا   .5
 حلحل  .6
 بسيديرا -عونا  .7
 قلب   .8
 أمحجر    .9
 أغردات  .02
 مهوتق  .00
 عايلت   .00
 جعوت  .03
 حرقيقو   .02
 اي عداقةم .05
 قورع .06
 وكي دوبا  .07
 عدي يعقوب  .08
 عدي نفاس  .09
 طلوت  .02
 ترا إمني  .00
 قوال .00
 إمني طلي  .03

أسمرة في ليلة واحدة يعكس حجم ما قدمه الشعب اإلرتري من   مواطن عزل من سكان 3222إن إعدام حوالي 
لم تنتهي تضحيات الشعب اإلرتري بتحرير البالد من . كرامتهمعركته ضد المستعمر األجنبي من أجل  إستشهاد في

اإلستعمار األجنبي فقط بل زج بالشعب اإلرتري في حروب عبثية مع دول الجوار والتي كان أخرها الحرب الحدودية 



كانت تلك حروب لم يستثنى منها حتى . والتي راح ضحيتها عشرات األالف من الشباب( 0222-0998)مع إثيوبيا 
كما جعلت السياسات الهمجية للنظام الشباب يفرون بأرواحهم إلى . بناء الوحيدون ألسرشهداء حرب التحريراأل

المجهول معرضين حياتهم إلى الخطر في الصحاري والبحار وعليه يجب أن يكون إحياء يوم شهداء إرتريا مسئولية 
وعلى هذا األساس سيتحمل تنظيم الوحدة للتغيير  .كل من يناضل من أجل السالم والرخاء والعدالة وسيادة القانون 

الديمقراطي مسئوليته للحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققها شعبنا بفضل تضحياته الجسيمة التي قدمها خالل 
لتحقيق الوحدة الوطنية اإلرترية بالتعاون مع كل القوى  مسيرته النضالية و ذالك بدعم كل الجهود المبزولة 

 .الوطنية السياسية

 المجد و الخلود لشهدائنا األبرار

 .تب اإلعالم لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطيمك

 

 البيان المشترك للقوى السياسية اإلرترية

حققت إرتريا استقاللها وسيادتها الوطنية بعد نضال مرير وطويل، قدم شعبنا خاللها تضحيات مادية ومعنوية  
بسبب سياسات الطغمة المستبدة التي وصلت إلى سدت  الشعب اإلرتري آمال وتطلعاتتم تبديد ورغم ذلك  جسيمة،

الذي  الحكم عشية اإلستقالل و ظلت تحكم البالد لعقود دون دستوروفي غياب تام لسيادة القانون، منذ فجر اإلستقالل
 .بالدنا نحو الهاويةبأن هذه الطغمة تقود وأصبح واضحاً للجميع ، تدمي وتشتت شعبنا

عن معارضتهم للنظام الحاكم  في مراحل مختلفة وبأشكال منظمة وغير  رتريونإلاولهذا السبب عبرالوطنيون  
وفي . صفوفهامتواصلة لتوحيد السياسية الوطنية إحتماعات  قوىال تعقد ومواصلة للجهود التي كانت تبذل. منظمة

تحدة في مارس لممملكة الفي لندن باية المعارضة عقد لقاء للقوى السياسية اإلرترمقرر الهذا السياق كان من ا
 الشعب ضمان إنقاذ ى السياسيةووحدة الق: "رترية تحت شعارإلضي، بدعوة من مؤسسة النشر والتعليم ااملا

رغم و )Covid-09)ي جائحة فايروس كورونا  ش، بسبب تفله امقراركان  أن هذا اللقاء لم يتم كما إال". والوطن
ل عقد لقاءات متتالية الالسياسية تجاوز الظرف الذي حال دون انعقاد ذلك اللقاء الهام، من خ ذلك، حاولت القوى

أن تعلن اإلرترية  هذه القوى السياسيةيسر  و. اصل اإلجتماعي الحديثة، عبر وسائط  التوكثر من شهريناستمرت أل
  ارتريالراهنة في إ وضاعألتتعلق بامات إلي تفاه تلك اللقاءات نتيجةبأنها توصلت  وأصدقائه أبناء شعبنا لكافة

يمكن إجمال أهم الدوافع التي و. ةً ت هامالإلى تفاهمات حول التنسيق في مجاالمعاضة  شتركة لقوىلموالبرامج ا
 : التفاهم من أجل التنسيق في النقاط التالية اً كانت حافز

   تمثلة في ملمة العاجلة احشد الطاقات السياسية للتصدي للمهلاستشعار القوى الوطنية ضرورة
 لحا م مطلبا عن كون ذلك رتري  فضالً اإل النظام الديكتاتوري القائم؛ للشعب إسقاط

  ئل تؤكد خيانة النظام الديكتاتوري وتعريضه رحلة خصوصا بعد ظهور دااللمإدراكها لحساسية ا
 .السيادة الوطنية للخطر

  الصعيدين الداخلي والخارجي، أدى إلى تفاقم الوضع رتري على إلالنهج السياسي التدميري للنظام ا
 اي يمر بهلتمأساة االطر كبيرة، وتسبب في ااخمد والذي بات يعرض وجودها لالالذي تعيشه الب
من  ل تهجيرالشبابخالمن  من أهلها دالبالغ وتفري قتصادية،صعدة السياسية وااإلشعبنا على األ

 . ديارهم
   طر كبيرةاخمد لالأصبح يعرض الب ةنطقفي الم والدولية ليميةقإلمحموم للقوى الا التنافس.  



    لذا إن هذا اإلتفاق الذي تم، و الذي كانت قد أبدت كل قوى السياسية اإلستعداد له بكل مسئولية
 . وإخالص  والذي نأمل أن يكون من أهم الفصول في نضاالت المعارضة

 -:أهداف عملية التنسيق  0 

، وإقامة نظام (هقدف) إلى توحيد جهود القوى السياسية والنضال في سبيل إسقاط نظامتهدف عملية التنسيق 
ل مسيرتنا النضالية التي خضناها لعشرات السنين، على أن السبيل الوحيد الوقد تأكد لنا، من خ. ديمقراطي دستوري

بد من وضع خطة  اللهذا كان . كمشترالتحقق إال عبر النضال ا يذدنا وسيادته، الالل باللصيانة وحدة شعبنا واستق
من و إنطالقاً . النظام الديكتاتوري الخطى باتجاه اسقاط نضال استراتيجية مشتركة لتحقيق تطلعات شعبنا، وتسريع

  -:ما يلي على اتفقت أدناه موقعةلفإن القوى ا هأعاال مذكورةلالحقائق ا
       لفتأستمرة وإجراء دراسات ضرورية تساهم في قيام المتفاق على ضرورة العمل الدؤوب والحوارات اإلا  أ

  . معارضةالقوى ا يضم كافة سياسي عريض

 .هذكورة أدناالختلفة المت النضالية االجلمل تكوين فرق عمل مشتركة في االالقيام بعمل تنسيقي من خ  ب

تفق المشتركة المتنفيذ البرامج االعمل التي يناط بها  فرق قامةإلدية املوا مكانيات البشريةإلبا مساهمةال  ج

 . عليها

  وتكون فرق ّ  جبراممل إعدادا تتولى تنسيقية عوائق تكوين لجنة دون شتركةالمبتنفيذ البرامج ا خاصةيئة ه  د

 .أمامها العمل مسؤولة

الوضع محدقة بها وإيجاد مخرج من لخاطر امد من الالتنسيق وفرق العمل، من أجل انتشال البال لجنة إقامة  0  
ت النضالية الجمشراف عليها في الإلمتردي الذي تعيشه، يتم إعداد برامج عمل تنسيقية وإقامة لجنة تتولى االا
 اللجنة عتبارأثناء إقامةأن يؤخذ في ااإل ينبغي ذيال قيومن ّ أجل القيام بعمل تنسي. ة أدناهرمذكولمختلفة واالا

. ء أهمية أكبر للكفاءة والقدراتووزنها، مع إيال وإمكانيات وتعدد القوى السياسية حجم  فعروفرق العمل  التنسيقية
 . ندماجيةاإل وحدةال التوصل إلى متشابهة علىلالبرامج السياسيةا القوى ذات ضمار يتم تشجيعالموفي هذا ا

 -:اللجنة التنسيقية أ

فرق  رط في العمل لتنفيذ برامجها، وتشرف علىوتنخ. موقعة على االتفاقالتتشكل اللجنة التنسيقية من القوى ا 
ً رئيس وتتخذ قراراتها بالتوافق،وتختارمن بين أعضائها كونتها العمل التي  ا

 -:ب  تكوين فرق العمل 

فرق  ويستند إقامة الهامة النضاليةلمجاالت تفاق حثيثا على شكل فرق عمل في ابعد هذا اإل تعمل القوى السياسية 
 . لها محددةلهام االما وتنحصرمسؤولياتها في والقدرات، اءاتالكف العمل هذه على

  :التالية لنضاليةا تالمجاالا فرق العمل تكون في  ج
  على الصعيد الدبلوماسي .0

  ميالعإلعلى الصعيد ا .0

  على صعيد التعبئة الجماهيرية .3



  متابعةالمعلومات والعلى صعيد ا .2

 تفاق حولها حسب الضرورةاإلأخرى يتم االت ومج .5

يوماً، ويتم  32بعد التوقيع على اإلتفاق يتم تشكيل اللجنة التنسيقية خالل فترة اال تتجاوز :  السقف الزمني.   3
ً .ا 62تكوين فرق العمل في غضون    .يوما

  التوقيع/ الجبهة / التنظيم/ اسم المظلة السياسية 

   _________  رتري لتغييرالديمقراطياإل المجلس الوطني .0
  ____________                      رتريةإلا الوطنية الجبهة .0
 ___________      ري        رتإلحزب الشعب الديمقراطي ا .3
   ___________             تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي .2
  _____________     ة         االتحاداإلرتري من أجل العدال .5

  !!الهزيمة للنظام الديكتاتوري

 !! الحرية والكرامة للشعب اإلرتري إلى األبد        

  0202يونيو         

    

جتماع المجلس المركزي لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطيإ   

يحي الشعب اإلرتري في هذه األيام ذكرى يوم شهدائه األبطال وبهذه المناسبة يشيد تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي 
شعبنا الواسعة و المتميزة في إحياء هذا اليوم في شتى أنحاء العالم عبر وسائل التواصل بمشاركة جماهير 

 .اإلجتماعي المختلفة

، عقد المجلس المركزي لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي إجتماعه الدوري 0202يونيو  00في هذا اليوم، 
اإلفتتاحية التي ألقاها األخ حامد ضرار رئيس اإلجتماع نقاش أجندته بعد الكلمة  بدأو. جميع أعضائه بمشاركة

و قدم رئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم الوحدة للتغيير . المجلس والتي ركز فيها على أهمية ذكرى يوم شهدائنا األبطال
 الديمقراطي شرحاً واسعاً حول أوضاع شعبنا الراهنة وأهمية إحياء ذكرى يوم الشهداء

وتركز النقاش بصفة . الداخلية واألوضاع الراهنة لشعبنا  بإسهاب القضايا التنظيميةإجتماع المجلس المركزي  ناقش
عليها أعضاء المجلس في هذا اإلجتماع بعد   قدمتها اللجنة التنفيذية وصادق خاصة حول مسودة برنامج العمل التي 

.نقاش واسع   

هر قادمة، نقشت من كل الجوانب و أعطيت هذه المسودة التي قدمت كخطة عمل لمكاتب اللجنة التنفيذية لستة أش
 .شافية لكل األسئلة و األراء حول هذه المسودة إجابات وتوضيحات

من أهم القضايا في أولويات تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي هي قضية وحدة الشعب و األرض، ألنها تعتبرقضية 
تحدث رئيس تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي  مركزية في النضال ضد نظام الهقدف الديكتاتوري، وبهذا الخصوص



السيد تسفامكئيل يوهنس حول اللقاءات التي جرت بين القوى السياسية اإلرترية لتعزيز الوحدة بينها والتطورات 
وحول اللقاءات التي جرت قبل منتدي لندن في مينيسوتا بشمال أمريكا قدم السيد . تءااإلجابية التي تلت تلك اللقا

 .ولدي مكائيل عضو المجلس المركزي الذي شارك في تلك اللقاءات ممثالً للتنظيم تقريراً موجزاً إفريم 

وبعد ذلك قدم المناضل مسفن حقوس معلومات مهمة حول التحديات الراهنة التي تواجه النضال العادل الذي يخوضه 
.شعبنا ضد النظام الديكتاتوري والجهود التي تبذل لتخطي هذه التحديات  

كان أخر ما ناقشه إجتماع المجلس الدراسة التي أعدها وقدمها الدكتور بهلبي يماني مالك رئيس مركز البحوث و و
من ظلم و معاناة وقمع على يد النظام الدكتاتوري في  ما يمربه الشعب اإلرتري  ركزت الدراسة على . التوثيق

الجوسياسية على إرتريا و شعبها وغياب العدالة  وأورد الدكتور بهلبي في دراسته التأثيرات. الداخل والخارج
اإلجتماعية والتهميش واإلقصاء اإلقتصادي المتعمد ومعاملة النظام للشعب اإلرتري كمواطنين من الدرجة الثاتية في 

كما تحدثت الدراسة بوضوح حول األعمال التخريبية التي يقوم بها نظام الهقدف الديكتاتوري لتفكيك النسيج . وطنهم
و بعد تقديم األراء والتوصيات . اإلجتماعي وذالك بقطع الروابط اإلجتماعية التي يمتد جزورها ألجيال عبرالتأريخ 

.البناءة أنهى المجلس المركزي إجتماعه بكل هدوء  

 مكتب اإلعالم لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي

   0202 يونيو 00 

 

 02 مايو ، العيد التاسع والعشرين  إلستقالل إريتريا

 
. بعد مسيرة كفاح مسلح طويلة ومريرة0990 مايو 02إرتدت إرتريا ثوب الحرية بفضل تضحيات أبنائها في 

إستطاعت من خاللها أن تلعب دورها اإلقليمي و الدولي و خاصة في منطقة   مسطرةً بذلك صفحةً تأريخية جديدة
شعوب الحرة في العالم، ومن أجل ذلك قام الالشعب اإلرتري بحق تقرير المصير مثل كل  طالب. القرن األفريقي

.بنضاله السياسي السلمي، إال أن مطالبه لم تلقى إجابات شافية  

في مرحلة النضال السياسي السلمي كانت قضية وحدة األرض و الشعب من أهم األهداف التي إلتف حولها الجميع  
 .اً قوياً في السعي لتحقيق اإلستقاللودافع وكانت رابطاً 

وكانت هناك محطات سلبية في . التسلح بالوعي و الحس الوطني جعل شعبنا صامدأً لسنوات طويلة في وجه أعدائه 
التي  بعض مراحل المسيرة النضالية التحررية للشعب اإلرتري سواء تلك التي كانت مع بداية الخمسينات أو تلك 

أو  شعبنا العوائق لم يتقاعصالعراقيل ورغم كل   .وجودها اح المسلح والتي يصعب إنكارظهرت بعد بداية الكف
فالكل شارك في . اإلستقالل يتوقف أبداً في مسيرته النضالية حتى تحقق ما كان يطمح إليه وهو الحصول على 

البطوالت في تأريخ الحروب دافعاً كل غالي ونفيس ومسجال أروع   ساحات وميادين القتال وأدى دوره الوطني،
تخليداً لتلك التضحيات واإلستشهاد الغالي الذي دفعه الشعب   ولذا اليوم نحتفل بهذا المناسبة العظيمة. التحررية

.اإلرتري البطل ثمناً لحريته ولكرامة وطنه  



س لكل من يحلم إن إستقالل إرتريا الذي تحقق بدماء الشهداء هو إرث ونصيب كل من يناضل ويكافح بإخالص ولي
اليوم أيضاً سيقف شعبنا صفا واحدا دفاعاً عن إستقالله   .والسالم والتطور و العدالة وال يعمل  بالوحدة و اإلزدهار

.ليحافظ على تلك الحرية التي تحققت بأرواح و دماء شهدائنا األبرار  بقوة وصالبة  

البطل في جميع أنحاء المعمورة، بتحقيق العدالة، كذالك اليوم ومواصلة لجهوده ومسيرته النضالية يطالب شعبنا 
.وتطبيق الدستور، وترسيم الحدود، و اإلفراج عن المعتقلين وإحترام سيادة إرتريا و إستقاللها   

ً عام09 مضمت الشعب اإلرتري خاللها بمنعطفات صعبة التي ال يمكن تجاهلها أو التغافل  إستقالل البالد مر من عمر ا
فات لم تثنيه عن عزمه على النضال من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون مع كل القوى السياسية تلك المنعط. عنها

 .ومنظمات المجتمع المدني و األكاديميين و رجال الدين و وجهاء المجتمع اإلرترية 

ذا الوباء في هذا الوقت الذي أدخل وباء فيروس كرونا العالم في مأزق حقيقي، تضاعفت معاناة الشعوب في ظل ه
وبكل تأكيد تفاقمت المعاناة والمظالم اليومية التي يتعرض لها شعبنا أكثر في ظل هذا الوضع، ولكن ورغم . الخطير

وحدة الشعب  هذه الظروف القاسية هناك وعي وطني شامل لدى جميع أفراد الشعب اإلرتري حيث يرفع الكل شعار
أن يرى العدالة قائمة والقانون سائداً في أرجاء الوطن  وتعتبرهذه صانحة جيدة تجمع كل من يرغب. واألرض

تساعد في تعجيل تحقيق  للتنسيق معاً من أجل الحفاظ على وحدته وإستقالله من خالل العمل على أرضية مشتركة 
.أهدافه وجعل كل تطلعاتنا قريبة المنال   

 المجد والخلود لشهدئنا األبرار

 عاشت إرتريا حرة مشتقلة

اإلرتري المناضل النصر للشعب  

 مكتب اإلعالم لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي

 0202مايو  03 

 
بمناسبة ذكرى استقالل ارتريا  السياسية اإلرترية القوى  تهنئة  

المنخرطة في الحوارات والمشاورات من أجل تعزيز العمل المشترك بينها، إلى   تتوجه القوى السياسية اإلرترية
.لالستقالل بالتهنئة الحارة بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين الشعب االرتري    

 5وأصاب أكثر من  فى ظل جائحة فايروس كورونا الذي ضرب العالم بأسره  تاتي ذكرى االستقالل في هذا العام، 
اء، آالف إنسان، ما يثير لدينا قلق على شعبنا وعلى البشرية جمع 322وتسبب في وفاة أكثر من  ماليين نسمة 

.راجين للجميع السالمة من هذا الوباء  

إلرتريا، ألنه كان بحق يوًما تاريخيًّا حقق فيه شعبنا انتصاًرا  واعتزاز  يعتبر يوم فخر  ال شك بأن يوم التحرير 
سببت لشعبنا اآلالم والمآسي  عظيما على سياسة الظلم واالضطهاد التي مارسها االحتالل اإلثيوبي البغيض والتي 



و ال يسعنا في  . كما كان هذا اليوم محطة هامة في مسيرة شعبنا ووطننا للدخول في مرحلة جديدة وواعدة. وءواللج
عن إجاللنا وإكبارنا لشهدائنا اإلبرار ونتقدم بالتحية والتقدير لجرحى حرب  نعبرهذه المناسبة الظيمة إال أن 

ى تحقيق النصر والحرية لشعبنا، ونجدد لهم العهد بأننا على ولكافة المناضلين الذين كان لهم الدور الكبير ف  التحرير
.الدرب سائرون  

 شعبنا االرتري العزيز،

رغم النصر وتحرير التراب الوطني الذي تحقق، واعتراف العالم بالسيادة الوطنية لبالدنا ،إال أن االنسان اإلرتري لم 
العبودية  شعبنا ال يزال يرزح إلى االن تحت نير من القهر واالضطهاد، ولم تتوقف الدموع واالحزان، ف يتحرر 

وكان شعبنا يحدوه األمل في أن يحيي ذكرى االستقالل في ظل . الذي يمارسه نظام هقدف الديكتاتوري دواالضطها
دولة وطنية يسودها السالم واألمن والحرية، ويطلق سراح المعتقلين، ويعود الجئوها إلى ديارهم، لكن لالسف تأتي 

ذكرى والوطن تسوء أحواله يوًما بعد يوم، ويعيش مواطنوه أوضاًعا مزرية، حيث تنعدم فيه أبسط مقومات هذه ال
الحياة، وانهيار كامل لالقتصاد اإلرتري، وانعدام الخدمات األساسية، واضطراب في العالقات االجتماعية، واستمرار 

عن ظهور مهددات للسيادة الوطنية واستمرار حاالت انتهاك حقوق االنسان فى ظل غياب حكم القانون، فضاًل 
وحشد طاقاتنا الوطنية من أجل تحقيق الحرية والعدالة   ولذلك فإن هذه الذكرى تدعون لتصعيد النضال . اللجوء
.لشعبنا  

إن األوضاع المزرية التي يعيشها شعبنا يجب أن تكون جرس إنذار لكل الوطنيين األحرار للتصميم ليكون إحيائنا لهذه 
للتعاون والتآزر بين كافة قوى التغيير من أجل إسقاط النظام الديكتاتورى، ووضع  المناسبة في هذا العام دفعة قوية 

ّ لمعاناة شعبنا وانطالقًا من هذه الرؤية تواصل القوى السياسية اإلرترية حواراتها الجادة للوصول إلى عمل  . حد 
وبهذه المناسبة العظيمية نتوجه بالنداء إلى . ر على الديكتاتوريةمشترك متقدم من أجل إنقاذ الوطن وتحقيق النص

ليساهموا مع كافة القوى المناضلة في  منتسبي الجيش اإلرتري، باعتبارهم جزًءا من ضحايا النظام الديكتاتوري، 
.النضال الجاري من أجل إنقاذ الشعب اإلرتري وصيانة السيادة الوطنية  

فى شؤون بالدنا، عبر إبرام  ظل محاوالت دؤوبة من قوى إقليمية ودولية للتدخل  كما تأتي ذكرى االستقالل فى
تهدد السيادة الوطنية، كما بدى ذلك واضًحا من بعض  اتفاقيات معلنة وغير معلنة مع النظام الديكتاتوري والتى باتت 

األحمر،وسعيًا حثيثًا، وبكل  البحر التصريحات التي حملت فى طياتها روًحا توسعية وإدعاًء بأحقية امتالك منفذ على 
ومقابل هذا التوجه . الوسائل المتاحة، الستمالة مناصرين من أبناء شعبنا لبلوغ هذه األحالم القديمة والمتجددة

وفي هذا السياق . تنادي بخلق عالقات حسن الجوار مبينة على تحقيق المصالح المشتركة  الخطير كانت أيًضا أطراف
الذي تحقق عبر نضاالت  ى االستقالل المجيد، نود أن نؤكد للعالم أجمع على أن تحرير ارتريا ونحن نحتفل بذكر

دؤوبة وتضيحات جسيمة ال يمكن بأي حال من األحوال التفريط فيه وال التهاون به، بل أننا على ثقة تامة بأن شعبنا 
وبالمقابل فإن سنظل نسعي من اجل . العزيزوترابه  مستعد لبذل كل التضحيات من أجل الحفاظ على سيادته الوطنية 

خلق العالقات مع جميع الدول أساسها التعاون و تحقيق المصالح المشتركة بين شعبنا وشعوب تلك الدول، واحترام 
.سيادتنا الوطنية  

!!عاشت ارترية حرة أبية مستقلة  

 !!المجد والخلود لشهدائنا األبرار

 -:القوى السياسية اإلرترية



  الوطني االرتري للتغيير الديمقراطيالمجلس 
 الجبهة الوطنية االرترية 
 حزب الشعب الديمقراطي االرتري 
 تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي 
 أجل العدالة االتحاد االرتري من 

 

 رسالة السيد تسفامكئيل يوهنس
 رئيس اللجنة التنفيذية لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي

المباركبمناسبة عيد الفطر   

في داخل  أحّر التهاني والتبريكات وأطيب األماني إلي كافة مسلمي إريتريا جميعا أينما كنتم،  في البداية أود أن أّزف 
 .في الشتات بمناسبة عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير الوطن و 

ظروف قاسية بسبب وباء فيروس ما أود أن أهنئكم بقدوم هذا العيد الذي يأتي بعد صيامكم شهر رمضان في ظل ك
 ً   .كرونا، وبهذه المناسبة أتمني أن يكون هذا العيد عيد محبة وسالم و وئام و رخاء لنا جميعا

تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي وأقول كل عام و أنتم بخير وأن ينعاد علينا  في الختام أحييكم بإسم قيادة وأعضاء 
و إنصاف كل مظلوم  كل الجئ  بعد عودة  يكون العيد القادم في ربوع وطننا الغالي  جميعا بالخير والبركات متمنياً أن

 .وكل عام وأنتم بألف خير العدالة و السالم و االزدهار والرفاهية   في ظل

 تسفامكئيل يوهنس

 رئيس تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي
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 .وماذا أكتب.. ماذا أقول

 بطال ؟؟األشاوس ء األفي ذكرى هؤال 

مين أدم، ألنيق حسن دمحم سعيد باشميل، والمناضلة ألم مسفن، والبطل إسرائيل مسقنا، والشامخ الباسل ااألالدكتور  

 دهمل بالجل حرية شعبهم واستقالقة الذين ضحوا وبذلوا أرواحهم الغالية ألف من أبطال ثورتنا العمالالوعشرات األ

وهو حب الوطن والتضحية من     لون، والشكل، إنما اجتمعت قلوبهم على أمر واحد يفرقهم دين، والقبيلة، وال لم

. هؤالء أجل  

ء الذين أفنوا حياتهم كلها هؤال وفياءاأل كيف وقد فقدت إرتريا كوكبة من أبنائها  لبطااأل ءاللفقد هؤ ا  النفس كثيرتتألم 

وتقدير المناضل المغوار الضابط الشهيد حسن دمحم  بطال أذكر بكل فخرألاء مستقر وعي ومن بين هؤال من أجل وطن

بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إن كان في مواقفه المشرفة ومساعدته للناس،  ال  سعيد باشميل، الذي كان رج

و القصص في ذلك كثيرة و . ق وحب الناسوالتفاني في أداء مهامه النضالية أو لما كان يتمتع به من دماثة األخال

 .معروفة

تخرج الشهيد باشميل من سوريا في ستينيات القرن الميالدي الماضي، وفور تخرجه التحق   كضابط في جبهة 

بطال في ء األيتحسر المرء أن يفقد بعض هؤال  . ءالتحرير اإلرترية، وأبلى في معارك الشرف والبطولة احسن   بال

تلك الحرب البائسة التي استنزفت . والتمزق الداخلي لمجتمعناهلية التي لم نجني منها سوى الفرقة والدمار ألا الحرب

ستنزفت  خيرة شبابنا ومناضلينا، استنزفت دموعنا الحارة، استنزفت نفوسنا المتعبة، إ رواح،ق قبل األخألاأل

أن  إال. ةحقاد والذكريات المؤلمت واألء والويالالبال حرب لم تجر إلينا إال. واستنزفت كل ذرة من الرحمة في القلوب

ا على تلك الحرب المدمرة، فما زلنا نعيش في عام 4٤ن، وبالرغم من مرور أكثر من المصيبة الكبرى أننا إلى األ

الفرقة وفي المشاحنات والصراعات، و ماز لنا نتناحر بوسائل مختلفة ونحن في غربتنا، ونتسبب لبعضنا البعض 

رتري يعيش في هذه الحالة المخزية؟؟؟ إلى متى متى شعبنا اإلإلى  .بجروح نفسية قبل الجروح الجسدية والمادية

يعرفون سوى القليل  ونحن أجيال بعد أجيال في غربة تحرق قلوبنا، وهرم فيها؟؟؟ عندما أنظر إلى أبنائي الذين ال

نعم ... .ومع ذلك فعندما سئل أحدهم ُعن جنسه، يقول بكل فخر أنا إرتري !!القليل عن وطنهم وبلدهم، أتألم بحسرة

نضع أمامنا  أن يسكنه كأبناء شعب واحد قدم أرتاال  ..   يفخر بوطن يحلم يوما ، أن يرتوي بمائه ويستنشق هواءه

من الشهداء والجرحى، أن تجتمع قلوبنا المصلحة الوطنية العليا وليس المصالح الشخصية الضيقة، وننبذ  أتمنى فعال  

يفكر في شيء غير أنه  ونجتمع وكل واحد منا ال. لتنظيمية والشخصيةفات والصراعات االفرقة ونضع وراءنا الخال

ف ديننا، أو لوننا، أو قبيلتنا، أو إقليمنا، أو أحزابنا يفرقنا اختال نتفرق، يجب أال يرى نتوحد وال ا  مستقر...   وطنه آمنا 

  ..)ارتريا) بل نجتمع كلنا تحت مظلة واحدة اسمها ... السياسية

 !!شهدائنا األبرارالمجد والخلود ل

 .رمضان عمر إبراهيم درنكا 

 


