
 !سياسيعقم  فشل إداري و اهلقدف ديكتاتورية  

  افتتاحية

سنوات من الكفاح املسلح عند ما دحر الشعب اإلرتري اجلسور أقوى جيوش  03ستقالهلا بعد احققت إرتراي 
من أطول  يعدضال الذي نهذا ال. الذي فشل يف كسر إرادة شعبنا النضالية االستعماري (الدرق)إفريقيا، هو  جيش 

 وليةالبطملالحم مليئة ابالتاريخ صفحات  .هاهتماماجملتمع الدويل و إنتباه يف حينه ت لف ،االت التحررية يف العاملالنض
من وطأة االستعمار اإلثيويب نعتاق نفيس يف سبيل احلرية واالالغايل و اً القدممبتضحياته اجلسيمة شعبنا اليت سطرها 

 .  من سبقهو 

 نعمتل ،حيات أبنائهاضل تضبف واالستقالليف إثيوبيا وهنايته توجت إرتراي بتاج احلرية  (الدرق)بعد سقوط نظام 
 الدول. الدول احلرةنب اإىل ج اإلقليمي والدويل العب دورهتلألبد، و  واالزدهارسري يف طريق التنمية تلسالم و اب

الذي خاضه يف فرتة  الكفاح املسلح زروه جانب حق الشعب اإلرتري و آوقفوا إىل األفراد الذين واملنظمات الدولية و 
 اتالتغيري  يف توثيق اً همم اً لعبوا دور و  العادلة االجتماعيةالسياسية و  حقوقهعلى حلصول وا من أجل تقرير املصري،

ية سواء  عالماإل همحوض البحر األمحر والقرن  اإلفريقي عرب وسائلمنطقة الشعب اإلرتري يف  اأحدثه يتال ةالتارخيي
أطول نضال حترري يف كاترخيية   جعاومر  دروسك تستفيد منه األجيال القادمةل واملسموعة واملقروءةأ منها  املرئيةكانت 
  .إفريقيا

 ،وسيادة حكم القانونسياسي  استقراريف ظل يف العيش بسالم  هيق تطلعاتحتقشعبنا يف الوقت الذي كان يتوقع فيه 
قد  ،يءالذي عجز عن إجناز أي ش جند النظام الديكتاتوري العقيمإىل أننا ، االزدهارو  االجتماعيةابلعدالة فيه يتمتع 
واخلطف  االعتقاالتكانت كلها معاانة حقيقية وتنكيل عن طريق اليت  عاماً من عمر الشعب اإلرتري  03أضاع 

قفني ورجال الدين ومقاتلني حرب التحرير دون الرجال واملثالكبار من النساء و القسري مشلت الصغار و  واالختفاء
فقد شعبنا القدرة على تسيري أمور حياته اليومية وعدم التمييز بني الصواب و اخلطأ وبني اخلري والشر بسبب أمتييز مما 
الشباب  نشر الرعب يف أوساط الشعب وخاصة ينظام اهلقدف الفاسد الذي حكم و سوء اإلدارة يف ظل  استبداد

 اعضيو  لتضييق عليهمواج اخلدمة اإللزامية الالحمدودة  املتكررة للزج هبم يف برانم اتطارداملو  االعتقاالتعرب محالت 
لتضييق على ا من أساليب عسكرية وخاصة بعد احلرب احلدودية مع إثيوبيا حيث زاد النظام تدريبراكز أحالمهم يف م

لت آما البالد من شعبها و  غلتهجري القسري وتفريممنهج لط يخطبت ،خاصةبصفة عامة وعلى  الشباب ة فبصالشعب 
الذي  االضطهاد فداحةهي دليل وايف  يعكس مدى  ،يف هذه املرحلة إليه األوضاع املعيشية الصعبة اليت يعيشها شعبنا

 . كتاتوري البغيضييتعرض له الشعب اإلرتري على يد نظام اهلقدف الد



التدهور و  االجتماعيةوالتنمية الشعب اإلرتري من غياب العدالة  ايعاين فيهاليت رحلة هذه امليف آيضاً   
 أمد حكمهوهة اليت يقيمها إلطالة العالقات اخلارجية املشبمن خالل جتميل صورته حياول جند النظام ، االقتصادي
 . ونشر الرعب وأخبار احلرب والرتويج هلاكل صباح   ساحة سياسية جديدة وذلك خبلق

اهلقدف  أظهرت جبالء فشل وعقم سياسات زمرة، 8308يوليو  8يف عليها توقيع ال متإثيوبيا اليت عملية السالم مع 
  .ضنير على احلروب وشيطنة املعا دسائس والتحريضالو  تلمؤامرال حياكتها عام من 03خالل د  إدارة الباليف

ام من ع 01ه بعد ل يف أول خطاب"  Game over" اللعبة  انتهت كتاتور عبارةيالد عنماصدر  غرائبومن 
إتفاقية من  نتج من هذه العالقة بعد عامني وما ،عن قبوله ابملبادرة اإلثيوبيةفيه  علنالذي أ النزاع احلدودي مع إثيوبيا

يف  كتاتوريقاله الد وما. املختلفة وسائل اإلعالمدالئل وال براهني عرب إىل شعبنا بشكل ال حيتاج ابت واضحاً ل السالم
دليل أخر على النوااي احلقيقية لرأس النظام "  حنن مل خنسر"مجع غفري من الشعب اإلثيويب، أمام  ياإلثيوبة له أول زاير 

 . واليت تتفق عليها كل القوى اليت تناضل من أجل العدالة

 ناليقاران جسيم ودمار شامل أذى إحلاق يف  تسببفشله اإلداري ورغم أن الديكتاتور أن  يف هذه املرحلةكذلك 
 ” Game Over ” ل له كوكية إىل احلانب الذي قاجوالت م وشعبها، جنده يذهب يف اإلرترية لدولةسيادة ال

هذه أبن عسى ولعلى خجل كأنه صاحبها دون   يف دول اجلوار خصومه إجنازاتليفتتح  جانباً بها دولة وشعالاتركاً 
 .لتقيانت هنايتني قصة الاليت تبدو أمد حكمه إطالة  ستحميه وستزيد يف التصرفات املذلة

املناسبات الوطنية به يف  غريبة هو مظهره العجيب الذي يظهروسلوكياته الكتاتوري يرأس النظام الدتصرفات من أيضاً 
تليق بتلك املناسبات الوطنية رمسية  تبرتوكوال دون ة وينتعل حذاء الشبشبعاديمالبس فيها لسب الكبرية اليت ي

دعو ي  وبرتكويل مبالغ فيهرمسي ظهر يف دول اجلوار اليت يظهر فيها مباليوم ملا يظهر به يف املناسبات املماثلة  اً خالف
جامعة أمسرة أو   طالبلختريج  احتفال يفشارك  هيذكر يف أتريخ حكم هذا الطاغية أنحيث مل  واالستغرابسخرية لل

اليوم وهو يف أهبى حليه يشارك يف  هشاهدنبينما  ،ستقاللإلاعاماً من عمر  82خالل ال يف البالد كليات أخرى 
 االبتساماتإظهار يف اخلدود و  همليقببتالشباب اخلرجني  اجلوار يشجع ختريج طالب جامعات دول احتفاالت

وا من هم الذين كانبينما مل تكن هذه املظاهر املتعمدة مألوفة لدى اجملتمع اإلرتري وخاصًة لدى الطالب  هلم العريضة
قتل الروح كانت هتدف إىل  ةتعمداملب ليهذه األسا. مبشاعرهم غياهبا الكثري ضرأ اليت اتلك التشجيعت أوىل مبثل 

حىت هبوية ضحااي حادثة  يعرتفمل  ،على قيد احلياةهم  حبال منن يهتم أبانهيك  نظامهذا  .املعنوية للشباب اإلرتري
  .هاضطهادالذين فروا من  8300مة يف عام المبدوسا األلي
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