
 إفتتاحية 

 يتم إعادة ترميم نسيج المجتمع اإلرتري الذي فككه نظام الهقدف  

إستغالل خروج جيش اإلحتالل من إرتريا مهزوما بشتى الطرق  الهقدف الديكتاتوري ظام نن الزمن حاول المخالل ربع قرن 

مدة كافية مع أسرهم التي  مناضالين حرب التحرير ضي ق م األؤلى من التحرير و قبل أن يفي األيا . هحكمإلطالة مروجاً 

التي تعتبر النواة   ةالخفية التي كانت تستهدف تفكيك اإلسرأجنداته تمرير و تفيذ حاول النظام  فارقوها لسنوات طويلة،

ً و التي كان قد خطط لها  األؤلى في جسم المجتمع، في   الصيفي للشباب التي تم تنفيذها   حمالت العملفكانت   ،مسبقا

التي ال طول السنوات شوق األهل و األقارب و م يشفع . ولبداية العمل في تفكيك النسيج اإلجتماعي اإلرتري 1994أغسطس 

لم يكن يتوقع  .رهم في النضالاعمأن أفنوا جل كافية  مع أسرهم بعد أأوقات لمكوث المقاتلين  قضاها المقاتلين في النضال 

. هذه يحلم بالحرية و اإلنعتاق الجائر حت اإلستعمارمدة الطويلة التي قضاها تتلك ال بعدحكم  هكذا نظام الشعب اإلرتري 

ي  المتأصلة بين األجيال في المجتمع اإلرتري. لم يمضاألسرية قطع أواصر العالقات هدف األجندة الخبيثة أعدت ونفذت ب

باب الذي  بين الشالتفرقة أجل بها من  أغريبة مثل وارساي و يكألو التي جي يات سمالنظام يعطي موقت طويل حتى بدأ 

حروب وذلك بقصد خلق حواجز  التلك كة في يتثنى لهم المشارلم حرب التحرير وشباب الخدمة الوطنية الذين في شاركوا 

عملية إنتزاع الشباب من أحضان أسرهم الدافئة  تومازال تو األسوء من كل هذا كان وطبقات نفسية بين فيئة الشباب.

الشعب  العسكري بحجة إكمال المرحلة الثانوية أو غيرها لم تكن في األساس في مخيلة تدريب الراكزلزج بهم في مل بالقوة 

    عاماً.  27مزيق األسر في إرتريا لمدة في تالنظام إستمر لكن اإلرتري أبداً، و 

على ذهاب الشباب إلى تلك  من منظور سطحي هناك من يوافق ول هذا الموضوع  وكان جدل ح خل الشعب اإلرتري في د

تعارض أراء هناك كانت أيضاً إكمال المرحلة الثانوية خدمة لشعبهم و وطنهم ورات من أجل أداء الخدمة الوطنية، و المعسك

مرحلة تكوين هي  يساقون إلى تلك المعسكرات  كانوا الذين هؤالء الشبابأن المرحلة العمرية ل يلكن الجميع نس ،هذا الرأي

ة لوسهلتضيع أحالمهم بصطناعية موحدة تنفذ األوامر فقط شخصيتهم وأن معسكرات التدريب تلك ستخرجهم بشخصية إ

 صياتهم  الخاصة.  خ شتكوين  وفرص

أشعل النظام الديكتاتوري الحرب الحدودية مع إثيوبيا التي زج فيها كل الشباب  عندما جروح حرب التحرير بعد تضمد لم 

 . تسببت في خسائر مادية وبشرية للشعب اإلرتريالتي و زاميةلمن دورات الخدمة اإلالذين تخرجوا 

غياب الثقة  عنه والذي نتج  للمجتمع اإلرتري،فكك النسيج اإلجتماعي الفوضوي أن يه اإلداري أسلوبالهقدف بإستطاع نظام 

أسري كك فتمجتمع يعاني من أي   إن . الحديث في المواضيع العامة التي تهم المجتمع وغاب أندر  حتىوأفرادها بين األسر 

بالضبط  أفراده وهذا مافعله  تنعدم الثقة بين أن الطبيع من  عالقات و روابط مشتركة بين كونات المجتمع عدم وجود و

 النظام الديكتاتوري بالشعب اإلرتري. 

ويضعهم في  الشباب الذين ينتزعهم النظام من أسرهمساعدت كثيراً في تخلي لنظام الهقدف وسائل اإلعالم التابعة  إن

ل شخصية ضعيفة ال تستطيع أن ترفع رأسها وذلك عبر إسطوانة يشكتعن طموحاته و أماله الخاصة و معسكرات التدريب

ونشر الخوف من األساليب القمعية   بعضهم البعضفي  ثقة الشبابهذا النظام الزائفة. أيضاً  زعزع  الموحدة يةالهوية الوطن

 أخذ  خيارات فردية.للنظام ليجبرهم في 

كل خدمة وطنية   ليس من الضروري أن تكون  و لكن ، ايجب أدائه ةوطنيفريضة أداء الخدمة الوطنية في أي بلد يعتبر 

والخبرات المختلفة  ر وتنمية البلد بالمهن مرتبطة بالخدمة العسكرية وال حتى دون مدة محددة . اإلنخراط في عملية إعما

النسيج اإلجتماعي   تفكيك  و األسرتدمير طنية . ماجرى ويجري ألكثر من ربع قرن في بالدنا هو مثال لوعتبرخدمة ي

لحظر الذي  ونتيجة ل. اليوم أيضا القمعيةالهقدف مارسات نظام ممن بمفردها تتألم  إرتريةاإلرتري. هكذا أصبحت كل أسرة 

 .وتردي األوضاع اإلقتصادية األصدقاء العزلة من األهل وبعد طالت مدة معانة شعبنا وت فرضه النظام بسبب وباء كرونا زاد

 .  ليتفقدوا أحوالهمهناك الكثير من الشباب الذين يبحثون عن أقاربهم سواء من األعمام أو الخيالن ام األي نجد في هذهو

هناك  بوادر األمل  لترميم و إصالح   هذه الظاهرة الخطيرة في أوساط الشعب اإلرتري بدأت تتغير بالتدريج  بعد أن بدت لكن

د في جميع أنحاء المعمورة بدأ ينظم ل السنوات الماضية. شعبنا المتواجما عبثت به أيادي و سياسات نظام  الهقدف خال

نظمات تشمل كل مكونات المجتمع اإلرتري الذي يناضل من أجل العدالة  بغض النظر عن  خلفيته  منفسه في جمعيات ومن 



أو اإلجتماعية. القوى السياسية اإلرترية أيضاً خرجت من مرحلة العمل التنظيمي  اإلنفرادي الضيق إلى مرحلة  السياسية

مسيرة لتحقيق العدالة في يوجد األن الذي العمل الجماعي الرحب تحت مسمى جديد، "القوى السياسية اإلرترية" ، 

بعها النظام الديكتاتوري  باتت مكشوفة للشعب اإلرتري  الذي بدأ سياسة  فرق تسد التي كان يت إن .الوطنوالديمقراطية في 

اإلرترية  سرة األخير دليل على وعي شعبنا بمشكلة يرفع صوته عالياً في وجه النظام لحماية مصالحه الوطنية. ووينتفض 

مايقوم به الشعب اإلرتري من حمالت التبرعات حول العالم و التباري  وماوقع عليها من ظلم في ظل حكم نظام الهقدف هو 

دل على جدية هذا الشعب في القيام بواجباته تجاه تلك األسر الفقيرة ي هذا وللدفاع عن حقوق األسر اإلرترية  في المنابر

 بمختلف وسائل النضال.

عيد  شهدائنا و  ذكرىمناسبة يوم   كل من فيبكل شجاعة ألسراإلرترية عن مرارات جروح و أحزان الماضي عبرت ا

مما رسخ في وعي الشعب بأن هذه األسر من إضطهاد وقمع  كان متشابهاً إلى حد كبير له ما تعرضت  ذا العام.لهستقالل اإل

مصيرهم هو واحد كما كان في مرحلة الكفاح المسلح وأن إسقاط نظام اإلستبداد يحتاج نضال مشترك. و بفضل مجهود كل  

. وال شك بسرعة كبيرةالنظام الديكتاتوري فككه ي ذالنسيج اإل جتماعي الالقوى السياسية اإلرترية يتم ترميم وإعادة ربط 

  برمتها في البالد. اإلرترية زمة السياسيةألل الحلداية  بأن هذا سيكون 

 

 المجد والخلود لشهدائنا األبرار 

 مكتب اإلعالم  

 لتنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي


