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متر علينا اليوم الذكرى ( )65لتفجري الكفاح املسلح للثورة اإلرترية بقيادة الشهيد البطل حامد إدريس عواتي
يف الفااتح مااب ماابتام ل ااام 1691م  ،والااذك كااي ريااارا وحياادا ااش إلياات الشا اإلرتاارك ب ااد ي امااتنفد كاال
اخلياارا السالاية والدبلومامااية الاه مالكها لنياال اماتقسلت مااب ايمات اار اإل ياوبي  ،ريااار كاد ي الشا
اإلرترك لب يرضى بايمتقسل بديس مهاا كلفت هذا اخليار ماب تحاايا اساام  ،والتا ماه الشاهيد البطال
ور فاقت يف كل رااء إرتريا ودعاهم بكل إمكاناتت  ،لتبد املوااها املسلاة مه املست ار اإل يوبي ب تاد و عداد
متواض ة  ،مقابال قاوة عساكرية متثال ا قاوى يف منطقاة راري إفريقياا  ،لكاب اإلرادة القوياة ا لا ماب هاذ
املبادرة املسلاة ورة ضاربة ظل تفار إرادتهاا وققان انتاااراتها امليدانياة رمام التجاهال والتاامر الادولي
عليها للايلولة دوي ققين هدفها  ،ورمم ما ت رضا لات ماب انشاقاقا يف هافوفها ودار فيااا بينهاا حروباا
دارلية  ،ا مر الذك طال زمب الثورة كثر مب س ني عاماا  ،لكاب كلا ص ياارث الثاورة والشا اإلرتارك
عب اهلدث احملورك ( امتقسل إرتريا )  ،فكاي رروج ا يش اإل يوبي مب حناء إرتريا وهو جير كيال اهلزمياة
يف  52مايو  1661م  ،وامتلم إمياس وزمرتت حكم البسد  ،وبد عودة اإلرتريني مياميني وماواطنني إ بسدهام
احملررة لي يشوا فيها ب زة وكرامة  ،وي الاوا علاى بنااهاا وت اريهاا  ،إي ي الن ارة احلزبياة الحايقة والانه
ايمتبدادك لن ام إمياس حال إرتريا إ كنة عسكرية اند فيها مجيه فراد الش اإلرترك نساء وراااي ،
وزج بهم يف توي حروب افت لها مه كل دول ا وار  ،حروبا ي م نى هلا ماوى الرارور الفاراي  ،وراح ضاايتها
مئا اآليث  ،جتااوز بشضا اث مهولاة تحا ايا الثاورة اإلرترياة راسل س اني عاماا  ،واهاتم ن اام إماياس
بإحكاام قبحااتت السيامااية وا منيااة وايقتاااادية مكرمااا ن ااام الفارد الااذك ياادير دفااة الاابسد يف كاال راائونها
ومسااتوياتها  ،مااري مكااقو باااحلقوي السيامااية واإلنسااانية فااراد الش ا  ،وعطاال مجيااه م مسااا الدولااة
املواااودة ا ااا م ا ب مزاولااة ارتااهاااتها  ،ومنااه ك ر ك نااال لن اماات ومياماااتت  ،ون اام لااة اعتقاااي
ت سفية طال امل لاني والدعاة والسياميني والاافيني والتجار منذ التاريار وحتاى الياوم  ،وماجل إرترياا
بسب املاارما ايمتبدادية اله ينتهجها الن ام يف مقدمة مو السيئني يف ملفا حقوي اإلنسااي السياماية
والاافية والدينية  ،و هبا إرتريا مجنا وبلدا طاردا هلها  ،وتشهد ظاهرة هروب متزايدة ليس هلا مثيل
يف ال اص  ،مشل مدنيني وعسكريني حبثا للكرامة اإلنسانية واحلرية  ،وعاش اإلرتريوي حيااة التشارد والتيات
مب اديد وا كثر موءا مب اله رهدوها يام ايمت اار .
هذا الواقه املشماوك يدعونا يمتاحار م اني ككرى الكفاح املسالح الاه تتاثال باشي ال ازة والكراماة واحلرياة
قتاج إ مقاوماة قوياة بكال ناواق املقاوماة  ،والوقاوث يف واات هاذا الطريااي الرارام ماب كال فئاا ا تااه
اإلرتارك وقاوا السياماية  ،وعادم الساااح للياشس والقنااوط بإضا اث تااايانا يمات ادة ال ازة والكراماة الااه
هدرها الن ام  ،وبقدر هل ال زم تشتي ال ازاام  ،وإي هاااب القحاية ال ادلاة ي الاة منااوروي باإكي ا ،
طال الزمب م قار  ،وإي ال لم وايمتبداد مهاا انتفش وبلغ حدا ماب الابطش والقهار فإنات زااال  ،وإنات كلااا
ومل وطرى يف ا رم وال لم فهذا دليل على قرب الت .
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