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كلمة العدد

  االصدارة األوىل من نشرة يسرنا بكل فخر واعتزاز فى المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي إقليم أستراليا ببدا

المجلس الوطني الدورية والشعب االرتيرى يتنفس عبق ذكرى سبتمبر المجيد الذى غير مجرى التاريخ لوطننا هذا

الشهر التاريخى الوطنى (سبتمبر ) الذى انطلق فيه كفاحنا المسلح بقيادة الرمز الوطنى البطل حامد إدريس عواتى
.سوف تتناول بعض ما يخص القضايا الوطنية والمستجدات واألحداث التى تهمكم وتهم الوطن والمواطن و أيضاً

ما يتعلق باألوضاع السياسية والثقافية  واالجتماعية وكافة نشاطات المجلس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي

والذى يسعى وبمشاركة جماهير شعبنا المقاومة لنظام الدكتاتوري االقصائي ألحداث التغيير المنشود فى ربوع

الوطن المجروح إلعادة التوزان المفقود والبحث عن البديل الديمقراطي لوطن يسع الجميع وتسود فيه قيم العدالة

والحرية والقانون وتتساوى فيه الحقوق والواجبات لكى يعيش الجميع في أمن وامان واستقرار من غير توغل فئة

معينة عىل حساب اآلخرين أو إقصاء أي مكون وتمكين اآلخر وتهميش االطرف اآلخرىونؤكد لكم بأن منهجنا هو

قبول كل مكونات شعبنا االرتيرى بكل أطيافه المختلفة والعمل بالراى والراى اآلخر وفى هذا اإلطار نسعد بكل

اقترحاتكم وافكاركم البناءة لتصحيح المسار والمفاهيم والنقد االيحابى الذى يقوم مسيرتنا الديمقراطية القاصدة

لوطن يحكمه القانون والدستور واليظلم فيه أحد مهما كان األمر .نحمل لكم كل الوداد والتقدير ويسعدنا وبالحدود

التواصل معنا بكل الوسائل التى تجدونها هنا لعكس ارائكم وكل ما يخطر ببالكم من األمور التى تفيدنا وتفيد الوطن

وحياة شعبنا فى قادم اإلصداراتتقبلوا منا فائق االحترام والتقدير .

فى رحاب الذكرى التاسعة

والخمسين للفاتح من سبتمبر

ذكرى سبتمبر تحيا في قلوبنا شعلة يتوارثها جيال بعد

جيل وان تغيرت المعطيات في الزمن تظل التحديات

ماثلة في محاوالت لمسح ذاكرتنا الجمعية. في الفاتح

من سبتمبر عام 1961 قام الشعب االرتري بثورة ضد

االستعمار األثيوبي بقيادة الرمز الوطني حامد ادريس

عواتي للحرية والكرامة وقدم ارتال من الشهداء

والجرحى خالل ثالثون عاما حتي توج باالستقالل التام

للوطن. ولكن اآلن نعيش ما يقارب ثالثون عاما عجاف

تمثلت في قيام دولة فاشلة بكل المقاييس، بالرغم من

أن الشعب االرتري هزم االستعمار وتم طرده من ربوع

الوطن إال أنه ظل يعيش الماسات والمعاناة جراء

ممارسات نظام اسمرا من اعمال البطش واإلقصاء

والقهر والتهجير ، وحول الوطن الي سجن كبير في ظل 

هذه التحديات يبرز سؤال كبير. هل هذا الشعب الذي فجر

  قادر علي اعادت التاريخ مرة اخرى الثورة في سبتمبر

بالوقوف في وجه الطغيان والجبروت وانتزاع حقه،

والعيش في وطن يسوده العدل، بين جميع مكوناته

المختلفة. وطن يعيش فيه الفرد عزيزا في أرضه آمنا في

نفسه وعرضه ،ومشاركا في صناعة قرار بناء دولة

القانون؟  السؤال أعاله في فصله األول تمت االجابة عليه

في الفاتح من سبتمبر في القرن الماضي بقيادة البطل

الشهيد عواتي ورفاقه الميامين من الرعيل األول، الذين

انجزوا االستقالل  وطرد المستعمر .  أما الفصل الثاني من

االجابة وهو في غاية األهمية،  وهو مسؤلية الجيل الجديد

في تغيير نظام الطاغية واستبداله بقيام دولة القانون

والعدال. هل هذا الجيل الجديد بمستوي التحدي كجيل

الرعيل االول؟؟؟ (الحق الذي ال يستند الي قوة تحميه

باطل في شرع السياسة).
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المناضل مسفن حقوص والبحث عن الذات في

متغيرات المنطقة

لما هذا الضجيج في الفضاء االسفيري حول زيارة مسفن حقوص االخيرة اىل تقراي؟ 

اال يتطلب ذلك الرجوع اىل خلفية مسفن حقوص وهو احد قيادات الجبهة الشعبية

الذين ايدوا خطوة G15 ، وكان حينها في رحلة عالجية في الخارج . ومما يذكر ان

  وقد مكث مسفن حقوص قد التحق بالمقاومة تلك وهو بالخارج في رحلة العالج .

بعيدا عن المعارضة التي كانت قائمة قبل انشقاقه عن النظام مترددا من االنضمام

اليها ومشككا في وطنيتها وفعاليتها ومنتقدا لها. ولكن وفجآة وبعد ظهور ما عرف

  ذات هوى اقليمي معين ، انضم مسفن حينها بتحالف (4+1) والتي اتهم بانه

حقوص اىل تنظيمات المعارضة التي اعترضت عىل مجموعة (4+1) وشككت فيها 

وشارك بتنظيمه في تكوين التحالف الديمقراطي

االرتري 2005 في الخرطوم، مما حدا بالسلطات

السودانية حينها الميضفة لمؤتمر تكوين التحالف،

ممثلة بحكومة جبهة االنقاذ الوطني السودانية ترشيحه

لقيادة التحالف الديمقراطي االرتري الوليد ، ولكنه

  ويعتب رفض ذلك دون ان يفصح عن االسباب !!!

عىل المناضل مسفن حقوص الغموض ويقال بانه من

الذين ال يفصحون كثيرا عن ادوارهم الماضية وال عما

يعرفونه عن نظام الهقدف ، مقارنة باقرانه من امثال

المناضل تسفاي تمنوا مؤلف كتاب (قود 40 عامت)

    وغيرهما.   االربعين عام ، والسفير أدحنوم مصيبة

وبالرغم من انه كان عضوا في قيادة الهقدف وفي

مكتبها التنفيذي ، وفي قيادة الجبهة الشعبية منذ

1978. ويذكر ايضا ان السيد مسفن ترأس الحزب

الديمقراطي االرتري ، وشارك في تاسيس حزب

الشعب الديمقراطي االرتري مع جماعة المجلس

الثوري والتي هي جزء من تشظيات جبهة التحرير

االرترية ثم انشق عنها ، وشارك مدرخ في بعض

ً كون حزب الوحدة اجتماعاتها ونشاطها، واخيرا

االريترية للتغيير الديمقراطي ، ويبدوا انه دائما يفضل

العمل من الخلف مقدما بعض كادر الصف الثاني في

واجهة تنظيماته التي يؤسسها. وهذه بعض مقتطفات

من مواقفه السياسية في مسيرته مع بعض رفاقه من

النظام وانضمامه للمعارضة .وقد عرف الرجل

  كان في بالغموض كما اسلفنا ، وكمثال عىل ذلك:

اللقاء الجماهيري الذي اجراه في استراليا ووجه عليه

سؤال عن مجزرة ماي حبار 1994 لجرحى حرب التحرير

وكان رده مفاجئا وصادما للحضور عندما قال ليس

لدي ما اقوله اآلن عن الحادثة وليس لي دور فيها وال

اعرف عنها شيئا، وذلك بالرغم من انه كان قائد قوات

الدفاع االريترية حينها . وفي رده لسؤاله عن اللغة

العربية كان رده مخيبا لآلمال ايضا واكبر مما كان

متوقعا اذ قال  : ان اللغة تعتبر ديناميكية ويمكن ان

ً في مقابلة اجراها معه الزميل تتغير مع الزمن . وايضا

بيني عبر االثير في اذاعة SBS االسترالية قسم التغرنية 

 اثر اتفاق السالم بين ارتريا واثيوبيا في 2018 قال رداً

عىل سؤال عن اتهام اسياس كعميل CIA ونوايا

اسياس السياسية ، ذكر انه فوجئ عندما طرح اسياس

الكونفدرالية مع اثيوبيا في احدى لقاءات القيادة انذاك

  المقترح . وفي مواقع البالتوك وسرعان ما سحب

  بشكل عام نالحظ ان المناضل مسفن ال والفضاء

يحظى بقبول بشكل عام وانه دائما يتهم ان لديه باع

كبير في اطار نهج الجبهة الشعبية وممارساتها القمعية

، ولكن سبحان مغير االحوال من حال اىل حال  ، بعد

االفصاح عن زيارته االخيرة اىل تقراي وتصريحاته في

المقابلة التي اجراها مع اذاعة ارينا بتاريخ 26 يونيو ،

انقلب صديقا للوياني وداعيا في التعاون معها السقاط

النظام االرتري بعد ان كان العوام طويلة معترضا العمل

معهم . وتوالت المقابالت في  ERISAT وصاحبها هذا

الضجيج المنقطع النظير في وسائط التواصل

االجتماعي ولسان حال البعض ينطبق عليه القول

  ( ذي برقت طحاينا وذي نقسي المأثور بالتقرنية

نقوسنا ) مفاد هذا القول : نحن مع نهج قائدنا عندما

تشرق شمس سلطانه ويسطو نجم صولجانه وهذا

كناية للخنوع لكل زعيم حتى يأفل نجمه ويخبوا وهج

سلطانه، هل هذا الزخم ينبؤنا بزعيم فردي جديد

 المناضل مسفن حقوص كان يعيب عىل ؟؟؟!!!!

  اىل اثيوبيا ، واآلن يزورها وفي المعارضة ذهابها

لقاءاته المطولة يقول ان زيارتي اىل تقراي ال تتطلب

كل هذا الضجيج نظرا النها كانت استكشافية كلفت

بها شخصيا من قبل تنظيمي لبحث إمكانية العمل

ومع من يمكن التعامل وهي مجرد رحلة استكشافية

كما اسلفت وانا من قبل لم يكن لدي موقف عدائي

تجاههم وكان لدي مآخذ في تعاملهم مع الالجئين

االرتريين في اثيوبيا باالضاف اىل تعاملهم مع

التنظيمات المعارضة. واخطرتهم برأيي في اللقاءات

مع عدد كبير من المسؤولين لوياني انذاك وهم في

سدة الحكم وكانت مواقفي معلنة وكان لديهم اسلوبهم

في تناولهم للخالف بيننا وكنت عىل تواصل 



معهم. ويقول كانت زيارتي تلك اتت ضمن

ً نحن جيران ومحتاجين المتغيرات الحالية وايضا

لبعض كدول جوار وموقعنا الجغرافي والوشائج

االجتماعية التي تربطنا كثيرة وحتى ان وجدت بعض

ً مرارات االشكاالت واختالف وجهات النظر وايضا

الماضي القريب يجب ان نتجاوزها ويجب علينا اقامة

عالقة حسن الجوار عىل حسب رؤيتنا معتمدين عىل

عالقة الشعبين. ونامل في هذا الظرف ان يقدموا لنا

ويساهموا في حل اشكاالتنا بما بخدم مصلحة

الدولتين اذا كانت لديهم رغبة حقيقية. اما مشاكلهم

مع حزب االزدهار نعتبرها شأن داخلي بينهم . واضاف

قائًال هناك لغط كثير حول زيارتي حتى في اوساط

المعارضة انا لم اذهب خفية البعض منهم موقفه نابع

من غيرة كونهم قد حاولوا كثيرا ولم يوفقوا ، واآلخرين

اصيبوا من جراء ذلك بحالة من االنزعاج من تلك

الزيارة ، والبعض اآلخر عاطفيون، هناك من يتسرع

عىل النتائج، المسألة تحتاج اىل حالة من التروي

والهدوء . وفي هذا الوقت لم يكن اسوء شيء الريتريا

وشعبها اكثر من اسياس  حتى وياني لم يكونوا اسوء

عىل الشعب االرتري من اسياس . وليس لدي ما

اعرفه من جديد ولكن لدي برنامج وهدف سوف

اشرحه لمن يسألني ولم يحصل اي جديد في الواقع ،

وال أكن كراهية تجاه تقراي واسعى لطلب دعمهم الننا

ال نعيش في عالم معزول وبالذات ان تقراي اقرب

الينا وهناك لنا عالقات اخوية ازلية وكنا نفضل لو

وجدنا موطئ قدم لنا هناك . وبالنسبة للمخاوف مثل

ان مجموعة االغازيان تنطلق من تقراي احب ان اقول

في اثناء تواجدي لم اسمع من اي مسؤول في السلطة

من اطماع تقراي اما خارج السلطة ال انكر ذلك مما

يقال وحتى هناك من الف كتب ويزعمون ليس هناك

ارتريا وان شعب ارتريا هم التقراي والتقرنية دون

غيرهم من المكونات وهذا االتجاه يمكن ان نواجهه

ً اذا امكن او فرادى . وفيما يخص الزيارة لم يكن معا

هناك شيئ في ارض الواقع كما ذكرت من قبل انها

كانت رحلة استكشافية وبحث امكانيات العمل

لتحرير ارتريا ، وقدمت تقريري اىل تنظيمي  وبالنسبة

لي لم تكن هذه اول زيارة لي الثيوبيا وال ادري لماذا كل

هذا التهويل والضجيج لهذه الزيارة في الوقت الذي ال

ارى فرق بين زيارتي السابقة واالخيرة وال يوجد ما

يميز هذه الزيارة . وبرغم اني لم ادين الذين ذهبوا  اىل

اثيوبيا في السابق وما يوحي بذلك ليس له اي مبرر ال

توجد اي اسباب تمنعني من زيارة اثيوبيا في السابق

. ولكن ما كان يجعلني اتساءل ما جدوى ذلك وال حاليا ً

اذا كان بتواجدك ال يمكنك من عمل شيئ  ما ، وهذا ال

يعني ال نحتاج لدعم من اثيوبيا ولكن ارتباط ابي احمد

الوثيق مع اسياس لم يدع لنا مجال ولكنه عدو

مشترك اي العمل بمبدا عدو عدوك صديقك وهذا 

شيئ مشروع في ظل المتغيرات السياسية

والمواقف. ما تداولناه بيننا مجرد افكار لم يرقى حتى

اآلن لمشروع عمل ولكن ابدينا رغبتنا واستعدادنا

للتعاون. ان ارتريا في مهب الريح وال يجدي التباكي

غدا في اللبن المسكوب ، وعليه فان المرونة مطلوبة

مع االحداث في حالة وجود ارضية للحفاظ عىل الوطن

. وليس هنالك ما يوحي التدخل في شؤننا الداخلية

وهذا ال يعني انه ال يتغير. وان موقف تنظيمنا السابق

العمل بالوسائل السلمية كان ضرره اكبر عىل الوطن

وقد مكن النظام اكثر من افراغ ارتريا من شبابها ونحن

النكون جامدين نعيش في الماضي وعليه هناك

ضرورة للعمل العسكري.

ويقول في خالصة حديثه في راي الشخصي ان

المظالت الجامعة ليست مجدية والمطلوب ازالة

النظام من خالل برنامج عمل مشترك واولويات

مشتركة عىل مستوى الوطن وتبديل المظالت بتنظيم

قوي الن ارتريا اكبر من تنظيماتنا انتهى.

وبالرغم من الضجيج الحاصل علينا ان ال نندفع في

  هذا االتجاه وان االمور بخواتيمها وال ننسى ان ما

تعانيه ارتريا وشعبها ماهو اال حصاد تدخل وياني

تقراي ودورهم في اجهاض المشروع الوطني وتكالب

القوة الدولية.وفي الختام اتساءل هل نحن امام

متغيرات جديدة في المنطقة ومؤامرات تحاك عن

مستقبل ارتريا؟ ولماذا اختار هذا الرجل الغامض

االنضمام اليها ويريد ان يجعل من نفسه مخلبا لها ؟ 

  التساؤل؟ ام المخرج يكمن في تبني خيار اال يحق

استقاللية القرار االرتري وإيجاد إرادة سياسية

للمقاومة االريترية ترتكز عىل الجماهير االرترية صاحبة

المصلحة الحقيقية في التغيير بعيدا عن سياسة

المحاور في المنطقة حتى ال يعيد التاريخ نفسه.

االمين عبدهللا

المجلس الوطني ومتطلبات المرحلة

  في ظل الحالة المجلس الوطني ومتطلبات المرحلة

المتنافرة والمتناقضة استطاع المجلس ان يبحر في

االتجاه الصحيح  في بلورة االشكالية التي تعاني منها

منطقة القرن االفريقي  وفي هذا االتجاه وجه العديد

من الرسائل للقوي الحادبة. علي مصلحة المنطقة  في

شرح التطورات واالحداث والمشاكل التي تعاني منها

المنطقة وبدات عن التجاوزات واالختراقات التي

يتعبها النظام الديكتاتوري في اريتريا ولقد التقت

وعقدت سكرتارية المجلس الوطني العديد من

اللقاءات مع العضوية بلورت فيها الخطة والبرامج التي

طرحها المكتب التنفيذي وبدات فيما يتعلق

بالتنسبق مع القوي المعارضة  والتي تتحرك خارج 



اإلعالم ودوره في المجتمع

الشك أن لإلعالم أهمية كبيرة وعظيمة ومتعددة

ومتنوعة.. وإن اإلعالم هو من أهم أدوات هذا العصر

الحاضر إن لم يكن اكثرها اهمية.. في نقل األخبار صوتا

وصورة  وعبر الصحف السيارة وكافة وسائل التواصل. 

 فهو بالتأكيد من أفضل ما انتجه العصر الحديث

وأهميته تتمثل في توعية المجتمعات وتنوير الشعوب

وتثقيفهم باالضافة اىل دوره في خلق الرأي العام

  سلما او حربا. هدما وبناًءا! ومن خالله تتم وتوجيهه

كيفية إدارة األزمات والتحكم فيها بكافة أنواعها

وبجميع أشكالها! ولالعالم تأثير بالغ األهمية في تلوين

عقلية الشعوب من خالل وسائل التواصل سواء كان

القديم او الحديث كما انه يمكن ان يهيئ للشعب

السيطرة عىل معتقداته في كيفية اسقاط االنظمة او 

مظلة المجلس واللقاء كان ايجابيا  بما تعني هذه

الكلمة ووجه المجلس رسالة واضحة وصريحة الي 

 رئيس الوزراء االثيوبي يطالبه فيها بالحد من

التصريحات التي يعجز تفسيرها  مما يقلل من مكانة

  دولة اريتريا التي ضحي شعبها لكي تنال استقاللها

وبدوره هنئ المجلس الشعب السوداني بانتصار ثورته

وتمني لشعب السودان الشقيق ان يتجاوز المحنة

التي مرا بها ويعمل في بناء مؤسساته الديمقراطية 

التقت بجميع فروع المجلس في دول العالم في

لقاءات صريحة واوضحة تطرقت الي العديد من

القضايا التي تهم الجميع هذا وان المجلس سوف

يتلقي قريبا في اجتماعه السنوي لتقييم المرحلة

ووضع خطة جديدة تناسب الوضع السائد والتحرك

  لما بخدم في التخلص من النظام بشكل صريح

الديكتاتوري القائم في اريتريا.

محمد علي شعب

دور الجالية إالرتيرية النضالي

الجالية االريترية في استراليا التي عرفت بمواقفها

الوطنية الواضحة النقية والتي دوما تتمسك بخطها

الوطني مهما كانت الظروف والمشقات فهي دوما

تجدها في مقدمة الجاليات االريترية في المهجر

  ودوما   ومشغولة ومهمومة بهموم الوطن متحالفة

تجد افرادها في مقدمة المتعاونين والمتعاطفين في

اي مصيبة تحل علي اريتريا اول جالية اعلنت العصيان

وتصدت  للنظام الديكتاتوري بالوسائل السلمية  ورفع

مذكرات الي المنظمات الدولية عقدت سيمنارات

للوقوف مع اهلنا الالجئين  في شرق السودان  بعد ان

تنكر نظام افورقي الديكتاتوري بحق العودة والتهرب

  القابعين في من مسؤلياته اتجاه هؤالء االجئين

المعسكرات مند خمسون عاما واكثر. واريتريا التي

استقلت وتم استغاللها  من قبل مجموعة  تنكرت حق

العودة الي ارضهم  ووطنهم يعمل نظام افورقي بكل ما 

    في تغيير تلميعها او تعظيمها.! كما له تأثير كبير

االفراد والمؤسسات والحكومات سلبا او

إيجابا.فاإلعالم له القدرة في تشكيل متلقيه تربويا

وثقافيا وتعليميا وصحيا واجتماعيا واقتصاديا

وسياسيا. ويعتبر من أنجح ادوات توعية المجتمعات

ورفع كفاءتها وتوجيه ارائها واستنارة

افكارها.وبالمختصر المفيد أن من ال يملك وسائل

اإلعالم ال يستطيع ان يوجه الراي العام في صناعة

قرارته السياسية واالجتماعية.... الخ وأهمية اإلعالم ال

تحتاج للتذكير واالستدالل ، من خالله يمكنك أن

تصنع أحداث حقيقة معاشة أو خيالية وهمية ألن

التحكم في اإلعالم يعني التحكم في عقول البشر سلبا

وايجابا في عالمنا اليوم.واإلعالم لسان حال ومقال

المجتمعات فمن لم يكن له إعالما فعليه أن يخلق

إعالما له فهو البوصلة التي تحدد مسار االنظمة

والشعوب في حياتها.وكلما تأخرت األمة في إيجاد

اإلعالم الممنهج والمخطط له تأخرت في مسيرتها

وتخبطت في رؤيتها المستقبلية لشعبها ولذا لم يعد

اإلعالم اليوم ترفا أو نافلة من القول. فأهمية اإلعالم ال

يختلف عليها عند العقالء إثنان :فهو لسان المجتمع

الذي يعبر به وعينه ألتي يرى بها وأذنه ألتي يسمع بها

ورئتيه ألتي يتنفس بهما وعقله الذي يفكر به! وعليه

فمن لم يملك إعالما فليبادر في خلقه وصناعته

وإيجاده كما اسلفنا ذكره ومن له إعالما فليوجهه

ويطوره حتى يحقق االهداف المرجوة في حماية

وتطوير مجتمعه واللحاق بالركب الحضاري االنساني

محمد علي سراج الدين



يملك بتغيير معالم ارضهم وجلب المستوطنين وفقا

  . لقد تنبهت لما يؤمن به وفق برنامجه نحن واهدافنا

الجالية لهذه القناعات التي يؤمن ويعمل من اجلها

نظام افورقي ولذلك وقفت مع الخط الوطني وساندت

واستقبلت  العديد من القيادات الوطنية في استراليا

وعملت جنب الي جنب مع المفوضية التي تاسست

للولوج بمؤتمر اواسا والتي شاركت فيه كل القوي

الوطنية وعلي رأسهم الجالية االريترية باعداد كبيرة

  الجالية التي رعت جميع نسبة لوزنها ومكانتها

المناسبات الوطنية فهي بحق لم تبخل يوما وسوف

تستمر وتقف خلف كل القوي الوطنية الي ان يتحقق

حلم العودة لشعبنا واقامة دولة العدالة والقانون

والديمقراطية. إىل األمام دائما وأبدا جاليتنا الفتية فى

أستراليا وفى مقدمة الركب يا أحفاد عواتى.  

محمد علي شعب

من مصادر وكالة زاجل:اعتقلت السلطات االرترية ما

يزيد عن ٢٠٠ شاب كانوا في طريق عودتهم من السودان

الي اريتريا وعلمت وكالة زاجل عن مصدر مطلع أن

الشباب المعتقلين تم تحويلهم الي سجن تحت غطاء

كرونه. وأوضح المصدر أن االعتقاالت ما زالت مستمرة

في عموم اريتريا كان آخرها بينهم المحاربين القدامي

طاهر ابراهيم محمد من قرية تابو قرب مقراييب و كايا

همد اللذين اعتقال بتاريخ ٢٨ يوليو الماض .ومن جهة

  من الجيش اخري صرح مصدر معارض ان ضابطا

االرتري هرب الي السودان وبحوزته مبالغ مالية كبيرة 

حيث دخل الي السودان عبر قرية قارورة علي الحدود

السودانية مع اريتريا قبل أن يقع في قبضة قوات

سودانية التي اعتقلته وصادرة منه المبالغ المالية. وال

توجد حتي االن اي معلومات عن مكان احتجاز الضابط

االرتري في الوقت الذي يخشي فيه المتابعون من أن

تجري مساومات بين النظام االرتري وأطراف سودانية

تؤدي الي تسليم الضابط الي النظام االرتري.  

بعض خبايا زيارة الوفد العسكري االرتري للسودان .     

  ذكرت مصادر موثوقة لموقع ادال ان الوفد العسكري

  للنظام الحاكم فى اسمرا الذي زار الخرطوم مؤخرا

  األركان الجنرال الدموي والمكون من رئيس هيئة

لفليبوس يوهانس وقائد سالح البحرية الجنرال كركاري

  ناقش مع وريس االستخبارات العامة أبرها كاسا.

الجانب السوداني عدة قضايا عامة إال أن الهدف االهم

لزيارته كان اقناع الجانب السوداني بالمشاركة في

الجيش الذي سيرسل الي ليبيا لدعم حفتر والمكون

  وذلك بإيعاز من بعض من وحدات اريترية وصومالية.

دول المنطقة التي تتكفل بتلك الوحدات التي يتم

تكوينها .  علي صعيد اخر عاد الوفد الي اريتريا وعضوى

الوفد كركاري وابرها كاسا يكاد ينفجرا غيظا من

فليبوس الذي لم يشاركهما في مباحثات مع الجانب

السوداني .  مقلدا في ذلك رئيسه اسياس الذي يجتمع

مع وزراء خارجية دول اخرى ويجرى معهم مباحثات ال

يحضرها وزير خارجيته كما حدث في آخر لقاء  مع وزيرة

خارجية جنوب السودان  اوت دينق اشويل.

اعداد محمد سلطان

اخبار متفرقة

جائحة كرونا في اريتريا

اثار جائحة كرونا في اريتريا لقد اجتاح وباء كورونا كل

العالم وبادرت الدول في كيفية مواجهته وذلك في،

اتخاذ االجراءات الالزمة وترتيب اوضاعها لمعالجة تلك

الكارثة وفقا المكاناتها المتاحة ، اما نظام هقدف

الديكتاتوري لقد تصرف باغالق جميع المدن والقري

  وفرض عىل الجميع اتوات مالية وذلك وتم عزلها

لمواجهة الموقف ولكن كل تلك المبالغ التي جمعت

وفرها النظام المتهالك لذاته مما جعل كل المناطق

تعاني من الفقر اكثر مما كانت عليه وحتي االسر التى 

كانت تعتبر بانها ميسورة الحال مجازا اصبحت عىل

حافة من االنهيار مما تسبب ذلك عن اعالن منطقة

العفر  منطقة تعاني من الجوع وفقدان المأوى والعديد

من المدن تعاني هي االخرى من عدم وجود المواد

الضرورية للعيش وشحت االدوية والتي كانت اصال

الحصول عليها من سابع المستحيالت  وحتي بعض

االشياء التي تهرب من دول الجوار توقفت نتيجة لهذا

التصرف الغير مسؤول من قبل نظام هقدف

الديكتاتوري وحتى هذه الحظة الزال المواطن يعاني

  ويتامر واسياس يتجول بين اثيوبيا والسودان ومصر

في تحريك وتعميق االزمة القائمة بين هذه الدول غير

عابئ بمعاناة هذا الشعب الذي يرزح تحت ويالته

وظلمه.

محمد علي شعب



الزعيم الوطني الشيخ إبراهيم سلطان علي من رموزنا
الوطنية الشامخة وابو الكيان االرتري وهو مناضًال
جسورا ومكافحا ومحاميا مفوها وسيا سيا بارعا تجاوز
عصره في نصوج افكاره ورؤيته الفاحصة للمستقبل

السياسي الرتريا  ، ظل يدافع عن حرية الشعب االرتري
وعدالة قضيته في المحافل الدولية. ولقد قال عنه
سماحة مفتي ارتريا الشيخ ابراهيم المختار (كان في
طليعة مؤسسي الرابطة االسالمية ودافع عن القضية
امام هيئة االمم دفاعا قويا عن االستقالل الوطني وهو
استقاللي اصيل، وصاحب شجاعة وجراءة وصراحة
متناهية)  ولقد ظل الشيخ ابراهيم سلطان صامًدا  في
موقفه ولم يغير ولم يبدل مبادءه حتي توفي في الفاتح
من سبتمبر من عام 1987 في مصر ارض الكنانة ودفن
جسمانه في كسال.الشيخ إبراهيم سلطان علي هو احد
رواد الحركة الوطنية االرترية والكتابة والحديث عنه
واجب وطني حتى نعرف ونملك األجيال تاريخ بداية

الحركة الوطنية االرترية والتحديات التي واجهت والدة
المشروع الوطني االرتري.السيرة الذاتية للشيخ إبراهيم
سلطان في سطور :- الشيخ إبراهيم سلطان علي من
مواليد مدينة كرن في عام  1909 وسوف نواصل في

سرد سيرته الذاتية في العدد القادم ...

الزعيم الوطني الشيخ ابراهيم
سلطان علي

 المكتب التنفيذ للمجلس الوطني للتغيير الديمقراطي

المناضل نقاش عثمان ونائب رئيس المجلس الوطني

للتغيير الديمقراطي المناضل محمد علي شعب

ورئيس المجلس الوطني للتغيير الدبمقراطي ونفر من

المناضليين القداما وعدد كبير من النشطاء

والمهتمين بقضايا الوطن والمواطن  من شتى بقاع

العالم إيمانا منهم بهذه الذكرى التي يعبر فيها الشعب

االرتري عن امتنانه ألبنائه وبناته الذين ضحوا بحياتهم

خالل فترة الكفاح المسلح ومرحلة ما بعد التحرير

لحماية سيادة وكرامة هذا الوطن.وكان الحفل مقرونا

  محمود ابراهيم رئيس بجلسة عزاء تقدم المناضل

المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي فرع والية بيرث

كلمة في حق شهداء الوطن التي ترقد اجسادهم الذكية

يوما اثر اخر بعيدة عن تراب الوطن ، بعد ان قدموا كل

  ودمائهم ما يطلبه منهم الوطن وسال فيها عرقهم

الطاهرة حيث تىل هذه الفقرة التأبينية المناضل

محمود بصوت مؤثر مليئ بالحزن العميق لرحيل

المناضلين  الثالث الذين رحلوا عن دنيانا هذه في شهر

  الشهيد احمد محمد ابراهيم ابريل المنصرم وهم

حذوت الملقب بالسكرتير والشهيد محمد سعيد

محمود (ود المالئكة) والشهيد يس محمد علي ادريس

عليهم الرحمة والقبول الحسن مع الصديقين.وشاركوا

كل من رئيس الجالية االرترية بملبورن السيد اري

محمد صالح ،  االعالمي و الشاعر االستاذ احمد شريف

واالعالمي االستاذ محمود افندي كلمةوفي ختام

الفعالية ناشدا االستاذ االمين عبدهللا دعم مبادرة جمع

حملة التبرعات الهلنا في اقليم دنكاليا.وحملة جمع

  عىل شركات تنقيب المعادن توقيعات للضغط

االسترالية في ارتريا برفع مذكرات التوقيعات في

اروقة البرلمان الفيدرالي االسترالي بالتعاون مع السيد

ادم باند رئيس حزب الخضر األسترالي.

اجري االستاذ محمد علي شعب نائب رئيس المجلس

الوطني لقاء مع اذاعة ارينا وتليفزيون ERISAT حول

  متطقة المعارضة االرترية والتطورات االخيرة في

القرن االفريقي. 

كما اجرى االستاذ االمين مسؤول اقليم استراليا عدة

لقاءات مع تليفزيون عونا اثناء الحجر الصحي االجباري

في المباني التسعة في  مدينة ملبورن.

وسوف يعقد فرع المجلس الوطني للتغيير

الديمقراطي مؤتمره في مدينة بيرز في مطلع شهر

سبتمبرسوف يحتفل فرع المجلس الوطني للتغيير

الديمقراطي حفل ذكرى سبتمبر ال 59  بالمشاركة مع

الجالية  االرترية وذلك في 5 سبتمبر 2020. 

اعداد محمد علي حامد

.

نشاطات اقليم استراليا

أقام المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي فرع

ملبورن مساء االحد الموافق السابع من يونيو لعام

ً بمناسبة العيد التاسع 2020م، احتفاالً وطنيا

والعشرين الستقالل ارتريا، عبر خدمة Zoom نظرا

الجراءات الحجر الصحي وشارك في االحتفال رئيس 



بدحر اي عدوان وان هذه الضغوطات ال تزيدهما اال

اصرارا وقوة وان دائرة مقاومتهما لنظام ابي سوف

تتوسع حتى تعم اوسع نطاق من الشعوب االثيوبية

انتهى .وبالرغم من التصريحات التي ادىل بها اسياس

والتي مفادها ان ابي احمد هو رئيسي ماهي اال فقاعة

في فنجان ال داللة لها ، لكن االحداث التي توالت في

ربوع اثيوبيا بعد اتفاقية السالم المزعوم في عام 2018

تحمل بصمات واضحة الساليب اسياس القهرية في

التعامل مع معارضيه حيث اصبح ابي يتعامل مع شعبه

  في حسم بنفس الطريقة التي يمارسها اسياس

  وأخرها عزل رئيس القوات المسلحة معارضيه بالقوة

األثيوبية ساعده االيمن منذ توليه السلطة الوزير لما

مقرسا وذلك منذ توليه سدة الحكًم وقد تمت اقالته من

    االرومو وكٍل كافة مسؤلياته من حزب االزدهار لدائرة

من دكتور كلمي سامي والسيدة طيبة حسن اعضاء

القياد المركزية للحزب وكما ان زيارة اسياس اىل

السودان اكثر من مرة وتدخالته في الشأن السياسي

السوداني لها مدلوالتها المحلية كما لها ابعادها

االقليمية ، وان اسياس يكاد يكون ممسكا ببعض خيوط

اللعبة السياسية السودانية. كما ان تسوية ارتريا

االشكاالت مع جيبوتي من جراء الخالف الحدودي

واطالق سراح االسرى الجيبوتيين وزيارة الرئيس

الصومالي فرماجو اىل ارتريا باالضافة اىل الدور الذي

  به اسياس باستئجار ميناء عصب لالماراتيين يقوم

ودوره في حرب اليمن هذه االحداث جميعها تعزز

مكانته كاقدم رئيس في المنطقة يراوده حلم بان يكون

له دور محوري في المنطقة نظرًا لحالة االنفراج التي

يعيشها اآلن بعد خروجه من عزلته المزمنة وذلك بعد

ان اصبحت القرارات الدولية التي صدرت تباعا كانت

لصالحه مما جعلته يتوهم بدور اقليمي إشباًعا لجنون

ً تماشيا مع ادوار رموز ما عظمته الذي يزرح تحته وايضا

يسمى بالشرق االوسط الجديد، ونسأل لشعبنا

المغلوب عىل امره ولشعوب المنطقة السالمة.

 االمين عبدهللا

المتابع لالحداث في اثيوبيا مؤخرا يالحظ حالة الغليان

التي تسود اثيوبيا من جراء سياسات ابي احمد وذلك

بعد إنشاء حزب االزدهار االثيوبي وتقهقر نفوذ وياني

في دائرته االقليمية كما ان تدهور االستقرار من جراء

حالة االحتراب القائمة في كل من دائرة األمهرا واالرمو

، والصومال ومطالبة شعب سيداما بدائرة مستقلة

عن شعوب الجنوب االثيوبية بإإلضافة اىل الطالق

الذي انجىل بين جوهر محمد وابي احمد والمشهد

السياسي االثيوبي في احتقان متزايد والذي يتمثل في

عنف مسلح ونهب ممنهج حتي وصل اىل اغتياالت

سياسية أخرها اغتيال الفنان الشهير اظالي هونديسا

وهو احد نجوم ثورة الشباب التي جاءت بأبي احمد اىل

السلطة وتشير بعض المصادر لقد اصبح ضحية

تصريحاته ومواقفه الشجاعة مفادها ان مطالب قومية

االرومو االساسية تم التنصل منها والرئيس ابي احمد

اصبح  جل اهتمامه أقامة تماثيل الباطرة اثيوبيا في

اديس ابابا (فنفني) وفي خضم هذه التطورات ظهرت

زيارة ابي االخيرة المفاجئة اىل ارتريا والتي تناولها

Tigray التحليل السياسي لموقع تقراي أون الين
Onlineمتسائالً ماهية دواعي زيارة ابي اىل ارتريا بدالً

من اتصاله اىل نظيره اسياس عبر الهاتف ان لم يوحي

ذلك انه اصبح ال يثق حتى برجاالته المقربين مما يؤكد

ان حكمه ال محالة آئل للسقوط وفي حالة سقوطه

سوف يلحق به توءمه نظام اسياس بالتتابع، ويستطرد

قائالً ان السؤال الكبير حول زيارة اسياس اىل مصر في

ظل االحداث المتسارعة في القرن األفريقي والتي في

تقديرنا تهدد النظامين تتطلب منهما التشاور مع
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وذلك مستغالً

العالقة المميزة التي تربط بين اسياس والسيسي في

ما يمكن عمله من تدابير إيذاء االحداث المتالحقة في

  اما ما القرن االفريقي والتي تهدد وجود النظامين،

يقال عن الخالف الدائر حول سد النهضة هذا ما هو اال

دعاية زائفة يروج لها اإلعالم الغربي، وان بناء سد

النهضة هذا المشروع القومي فضله يرجع اىل رئيس

الوزراء االثيوبي السابق ملس زناوي زعيم وياني وما

يروجه نظام ابي من ان "مقاومة األرومو والتقراي

المناوئين للنطام ومحادثتهما السرية مع مصر

تستهدف سقوط الدولة االثيوبية ما هي اال دعاية

مفبركة بل بالعكس ان ما يقوم به ابي باستخدام القوة

وتضييق الخناق عىل شعب تقراي بالتعاون مع

اسياس يستهدف الشعوب اإلثيوبية. وكل مايقوم به

  منذ تبوئه الحكم ما هو اال تدمير الوياني اسياس

باستخدام القوة كما يستهدفه ابي احمد اآلن، ولكن

ارادة شعب تقراي واالرومو ونضاالتهم لهي قادرة

هل وجد جنون اسياس ضالته عىل اثر

تطورات االحداث في إثيوبيا ... ؟



استمد مجتمعنا االرتري المسلم جل عاداته بحكم ديانته

اإلسالمية من تراث الحضارة العربية االسالمية وتكاد

كل المكونات االجتماعية المسلمة فى وطننا الحبيب

تشترك في الكثير منها .وهنالك قواسم مشتركة بينهم

خاصة في مراسم الزواج والمناسبات الدينية مثل

إستقبال شهر رمضان الفضيل ورؤية الهالل واالحتفال

بالعيدين وكذلك عادات الزواج وإن كان اختالفات

طفيفة من منطقة إىل أخرى .وكذلك بعض الطغوس

االجتماعية باالضافة اىل االزياء الشعبية واستقبال

مواسم الزراعة والحصاد وهذه كذلك لها بعض

االختالفات بين المكونات االجتماعية.وهنالك بعض

العادات المختلفة كذلك  بما يخص إعداد الطعام ونوعه

وكيفية تقديمه كل عىل حد حسب المناطق .وهذا

العادات والتقاليد التى يتمتع بها هذا المكون األصيل

والعريق بكل ثقافاته وتراثه وحضارته جعلته يتميز عىل

غيره بالكثير من الخصال والصفات المتعددة الجميلة

ليتربع فى قمة المكونات األخرى بالمحافظة عىل أصوله

منذ زمن طويل وصارت متوارثه جيل بعد جيل .هذه

لمحه مختصر جدا لعادات وتقاليد المجتمع المسلم فى

أرتيريا .

محمد علي حامد

من العادات والتقاليد االرتيرية

من اقوال الشهيد البطل القائد حامد ادريس

عواتي:

كلنا ارتريون وهدفنا األسمى تحرير

أرتيريا لينعم شعبنا بالحرية واالستقالل


