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ة ارتريا او احد المسئولين الكبار طائرة اثيوبية الى القاھرة ھل استقل طاغي

  ؟ولماذا

 نا"رتريي المسئولينكشفت مصادر بالقاھرة العاصمة المصرية وصول احد كبار 
قبل اكثر من عشرين الى القاھرة  ويرجح انه افورقي نفسه وصل من الخرطوم 

من موظفي المطار يوما على متن طائرة اثيوبية مما اثار دھشة من شاھده 
مصريين وتم  مسئولينالمصريين وعاد في نفس اليوم بعد ان قابل  والمسئولين

التكم على الزيارة وم@بسات وصوله على متن الطائرة ا"ثيوبية وتدور تكھنات 
كثيرة حول الزيارة ومسبباتھا ولكن يبدو ان السلطات السودانية طرف في المسالة 

مما اوصل  واFثيوبيوساطة بين النظام ا"رتري  "سيما انه كان لھا دور في
الطرفين الى اتفاقات كانت من نتائجھا وقف العدائيات ا"ع@مية والمسلحة وظھور 
مسئول رفيع المستوي بدرجة سفير في اديس اببا سفيرا لدى ا"تحاد ا"فريقي وما 

بين البلدين من الرئيس ا"ثيوبي حول الع@قات  متفائلةكان قد رشح من تصريحات 
لدرجة انه قال سوف يزور ارتريا نھاية العام ولكن حدث تطور جديد قبل مدة حيث 

ويبدو ان ھذا  Fرترياھدد رئيس الوزراء ا"ثيوبي ان اثيوبيا ربما توجه صفعه 
ارتريا الى الذھاب الى الخرطوم  ا"ثيوبين دفع طاغية المسئولينالتصريح من اكبر 

الموقف ا"ثيوبي وھو كالعادة يحاول ان يتدارك ا"مور والقاھرة لوقف تداعيات 
بشكل دراماتيكي ولكنه بالطبع بعيدا عن اعين الصحافة والناس وعقد اتفاقات في 

 الظ@م
التحية لجموع الجالية ا"رترية بالسويد التي خرجت في تظاھرات حاشدة  

  ضد مھرجان التسول للسفارة

  

خرجت جموع الجالية ا"رترية بمدينة استكھولم   اغسطس ٢في يوم يوم السبت 
 تقيمهعاصمة السويد في مظاھرات حاشدة تندد بمھرجان التسول السنوي الذي 

ة نظام افورقي بغرض الحصول على اموال ابناء الجالية من خ@ل حف@ت سفار
الدولة لتنفق في  خزينةالغناء والرقص وجمع التبرعات والتي بالطبع " تذھب الى 

في المدن ناھيك عن الريف  معدومةالتي باتت  والمياهالخدمات العامة مثل الكھرباء 
تذھب لحسابات سرية للحزب الحاكم  ا"رتري المحروم اص@ من تلك الخدمات انما

ھذه  تأتيلرئيسة في الخارج وھذا امرا بات معروفا وبالتالي  با^حرىاو 
لنؤكد لنظام افورقي ان  ولماستكھ ابناء الجالية ا"رترية بالمظاھرات الحاشدة من 

ل ومن اجمل اللقطات المعبره جدا ھي حم أ"عيبهوعي المواطن ا"رتري تجاوز 
المتظاھرين علم ارتريا الشرعي مؤكدين بذلك تمسكھم برمز الشرعية الدستورية 

ورموزه المرفوضة  ينفس الوقت بعدم شرعية نظام افورقفي  وتأكيدھما"رترية 
التحية للجالية ا"رترية بالسويد ولكل الفعاليات الوطنية التي ساھمت في ھذا العمل 

 .الوطني بامتياز

ع زوجات المغتربين ا لتحاق بأزواجھن في الخارج برغم وجود نظام افورقي يمن
 !!اوراق رسمية من الدول التي يعملون بھا وسددوا لقنصلياته ما يطلب منھم 
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الى سجن كبير بالفعل اصدر استمرارا لسياساته المجنونة التي تنحصر في تحويل الب@د 
نظام افورقي الغير شرعي قرار بمنع خروج السيدات المتزوجات حتى سن الث@ثين من 
الب@د حتى لو كان ا"مر ال@لتحاق بأزواجھن رسميا بأوراق رسمية تحمل موافقة الدولة 

منع  التي يعمل بھا الزوج مغتربا ويدفع لقنصليتھا ما طلب منه وا^غرب من ذلك انه تم
في  !!خروج ا"طفال الذين تتجاوز اعمارھم الخمسة سنوات مع امھاتھم خارج الب@د

الوقت الذي يعتبر حق الخروج والدخول من والى الب@د حق من حقوق ا"نسان ا"ساسية 
في ب@د العالم كله حتى البلدان التي تتحكم فيھا اعتى ا"نظمة الدكتاتورية ولكن في ب@دنا 

فيھا زمرة العسكر المغتصبين لسلطة الشعب " يعرفون حقوق ا"نسان و " التي تتحكم 
يعتبر المواطن عندھم انسان حتى ناھيك ان يكون له حقوق دستورية والمضحك المبكي 
ان قنصلياته في الخارج ھي التي تدر عليه العم@ت الصعبة من ھؤ" المغتربين المساكين 

أسرته حتى يلجأ المواطن لسماسرتھم لتھريب اسرته ويتم ھكذا از"ل المواطن ا"رتري و
بالدو"ر عبر عصابات تھريب البشر التي يتعامل معھا احدى جنرا"تھم وحتى ا"طفال 

  .انه نظام خارج التاريخ " يمت بصلة للحضارة ا"نسانية ذويھميحرمون من 

  ا�مريكية ا�دارة من جديدة صفعة يتلقى ارتريا طاغية
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نظاما مرفوضا من كل  وأصبحصفعه جديدة من المجتمع الدولي  يتلقىنظام طاغية ارتريا 
انظمة قليلة في العالم رفضت ا"دارة  إ"المجتمع الدولي في سابقة خطيرة لم تواجھھا 

يا لحضور المؤتمر ا"فريقي الذي يعقد بواشنطن دعوة لطاغية ارتر توجيها"مريكية 
دول افريقيا ورئيس الو"يات المتحدة ا"مريكية وھذا مؤشر الى  ءرؤساسنويا ويحضره 

  .رفض العالم لھذا النظام القمعي والغير شرعي

 الكھرباء مشكلة امام حل عاجزا يقف ارتريا طاغية رتريا يعمھا الظ@م في الليل نظاما
  شھور منذ  دامسا ظ@ما شتعي والب@د
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الكھرباء في كل انحاء  عانقطاحل مشكلة  معاجزا أمايقف نظام افورقي يقف 
المواطنين على مولدات كھرباء خاصة  يعتمدالب@د و سيما العاصمة اسمره التي 

انتشرت عمليات كما ار الدولي يعمل بمولدات كھرباء عادية بھم بل حتى المط
النھب والسطو في العاصمة اسمره بشكل واسع خاصة في الفترة المسائية ھكذا 

  .بفضل سياسات الطاغية تدخل الب@د مرحلة موت تدريجي 

 

 

  


