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م بكل التطورات السياسية ا�يجابية التي حدثت فيه 2013نحن في مرحلة نودع فيھا عام 

م من المتعارف2014'ستقبال عام  ظھرت فيه ونتأھب  وكذلك الجوانب السلبية التي  

وفي كل عام جديد يتمنى كل أنسان وفقاُ �ح+مه وطموحاته وأماله مذيد من عليه  

تغيير والوحدة ا/رترية لل.أمرطبيعي  الرفاھية والسعادة والنمو وا/ستقرار وا/زدھارلحياتة
اضل من اجل التغيير الديمقراطي يتمنى للشعب ا/رتري بأن الديمقراطي كتنظيم سياسي ين

طاق، ويتمكن من بناء نظام ديمقراطي ذي � يُ ف الشمولي وظلمه اليتخلص من نظام الھقد
وبھذه المناسبة . تعددي وينعم بأجواء الس+م وا�ستقرار، ويبداء مسيرة تطور ونمو ملموسة

يتمنى للشعب ا�رتري وقوات دفاعه الذين يناضلون ب+ ھوادة من أجل تحقيق التغيير 
. الشعب ا/رتري م عام تتحقق فيه كل تطلعات 2014الديمقراطي في أرتريا أن يكون عام 

. م1991وأنجاز ا/ستق+ل في عام وبعد أنتصار الشعب ا/رتري على ا/ستعمار ا�جنبي 

ُ لقمع  وقع الشعب ا/رتري ضحية لحكم شمولي من اسياس وذمرته مما جعله عرضتا
المجتمع الدولي اليوم وعزلة أرتريا وشعبھا عن .سياسي وأقتصادي وأجتماعي � حدود له

ظام اسياس أتجاه كافة شرائح ي يتبعھا نوالسياسات المدمرة الت. أمراُ �يخفى على احد
الشعب ا/رتري وخاصُة الشباب الذي أضطر لترك وطنه وذويه وبداء يتدفق في موجات 

مما جعل . التي تسبب فيھا النظاماللجوء التي ما زالت مستمرة كنتيجة لھذه ا�وضاع 
شعب ا�رتري يفقد فلذات أكباده أفراداُ وجماعات سواء كان ذلك في الحروب أو المخاطر ال

وا�مر الذي تسبب في الحزن الشديد للشعب ا/رتري في ھذا .الكثيرة التي يتعرضون لھا
شاب في جزيرة �مبيدوزا 360الحدث المؤسف لغرق  العام وكان صدمة للمجتمع الدولي

أن ھذه المجزرة التي وجدت التعاطف من المجتمع الدولي وتغتية و. م 2013أكتوبر / 3في 

من أن بالرغم  .واسعة من مواقع ا/ع+م المختلفة لم تحرك ساكن في النظام وأتباعه
ا�رترين الذين ماتوا في حادث البحر �يمتون الى الحكومة ا�يطالية بصلة ا� انھا قررت 

ى الضحايا بتنكيس ا/ع+م، وقام قادة ورجال الدين اليا علاع+ن الحزن لث+ثة أيام في أيط
وايضاُ ا�تحاد ا�فريقي وھيئات دولية أخرى أقامت مراسم عزاء تليق بھذا .بواجب العزاء

بينما أسياس والمجموعة التي تحيط به لم يرق لھم جفن لما حدث في �مبيدوزا، .المقام
حزناُ ة ذادت أحزان ا/رترين وا�سوى من ذلك أقامه اسياس ومجموعته عروض موسيقي

وأن نظام اسياس كان يتفاخر في بدايت ا�مر �بد من أن يستلم جسمان ضحايا . فوق حزن
مواطنيه من الحكومات ا/جنبية إ� أن الشئ المحزن والمخذي أنه طلب من أسر الضحايا 

ته وبعد النظام الشمولي /سياس ومجموع.... أن يستلموا جسمان ضحاياھم بعد تسليم ال
 أرتكبوھاعام الماضية والفضائع التي 22أستي+ئھم على السلطة بالقوة في أرتريا خ+ل 



ـ الخيانة لتضحيات الشعب ا/رتري وشھدائيه، با/ضافة :يمكننا أن نذكر منھا ا/شياء التالية
دة قد التي أتى بھا من الميدان وا�ستمرار فيھا، المحزن أنه يدمر بذلك وحللكراھية والحُ 

ويقوم ويحتضن من � يؤمنون بأستق+ل وسيادة أرتريا . الشعب ا/رتري ويقلل من دوره
بأعتقال رفاقه المناضلين دون أي احكام تصدر ضدھم، ويتشوق بأفتعال الخ+فات 
والصراعات، أنه قائد يدعم قوى ا/رھاب في المنطقة وينكر دور الذين ناضلوا معه في 

سياس للجالية ا/رترية بالعاصمة الكينية نيروبي أثناء زيارته وعند لقاء أ .فترة التحرير
تلبيتاُ للدعوة التي قدمت له لحضور أحتفال اليوبيل الفضي /ستق+ل كينيا، أدلى بحديث فج 

فأنه لم يكتفي بأستغ+ل الشباب في أعمال الُسخرة التي أضاعو فيھا . الى ا�ستياء يبعثُ 
موت بالذج بھم في حروب كثيرة، وأصدار ا/وامر بال جھدھم وعمرھم،بل حكم عليھم

ألف  000،50لمن ضبط يتسلل الى دول الجوار، وغرامة أسرھم ببا/عدامات الفورية 

ي ا�مر نجده كل من يخرج من أرتريا، والغريب ف كان في السابق يشوه. والسجن نقفة
وھذا أن دل على شئ . اليوم يقول مھما أبتعدا الشباب ا/رتري فأنه �ينسى وطنه وشعبه

الشباب الذي أنتقل الى بلدان اخرى فأنه يدل على مكابرة أسياس، وا�دھى وا�مر قوله أن 
ي من المؤكد أن الشباب ا/رتر. ألف دو�ر فأنه يفيد ا/سرة والوطن 50أذا عاد وبحوزته 

ُ لنظام اسياس الشمولي وسياساته  ھاجر الى الخارج ليس كرھاُ /سرته ووطنه وأنما كرھا
وعليه فأنه ليس بحاجة الى نصائح وأرشادات من أسياس حتى �ينسى أسرته  القمعية،
ُ وخطاء تأريخي. ووطنه .                 والذين أشادو بھذا الحديث أنما أرتكبو عمل مشينا

م ما من شك أن أسياس سوف يدلي بحديث غير 2013ذي نودع فيه عاموفي الوقت ال 

منه ا/ع+ن عن تحقيق الس+م وا�ستقرار في واقعي ومليئ با�كاذيب، ولكن �ينتظر
أرتريا، أو بناء نظام ديمقراطي تعددي يعمل وفقاُ للدستور، وأرساء نظام سياسي راشد أو 

الشعب ا/رتري، أوأط+ق سراح سجناء  وضع حد للقمع وا�نتھاكات التي تمارس بحق
الضمير والمعتقلين السياسين، أو ألغاء مرسوم الخدمة الوطنية الذي تسبب في ھروب 
الشباب من الوطن، كما �يمكن التوقع وضع خطط وسياسات سليمة تخرج أرتريا من 

كما �يمكن . ا�ذمه السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية التي تعيشھا وكسر عزلتھا الدولية
عن دعم وأحتضان الجماعات ا�رھابية، لم يكن في حكم الوارد أستعداد أن يكف النظام 

النظام /عادة الع+قات والروابط والمصالح التي تربط بين الشعبين ا�رتري وا�ثيوبي الى 
وأن الخ+ف . عام بسبب الحروب التي أفتعلھا النظام15سابق عھدھا والتي تأذت /كثر من

ودي بين أرتريا وجيبوتي بوساطة قطرية لحل الخ+ف �نتوقع من النظام قبول الحل، حدال
والحفاظ على ع+قات حسن الجوار، أن  ل المصالح ا/ستراتيجية المشتركةوالعمل من اج

ولذلك فأن . أعتقاد كف أسياس عن سياسته المدمره للشعب ا/رتري يعتبر جھل سياسي
يتحقق عن طريق أولئك الذين يؤمنون بالتغيير الديمقراطي التغيير النوعي في أرتريا 

.ويعملون �ٍيجاده               
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