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 الجنرال سبحات إفريم 

 يتعرض لالغتيال وحالته حرجة 
  

 

والطاقة وزير التعدين  بأنمصادر جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية في العاصمة إلارترية أسمرا، أفادت 

على يد أحد ألاشخاص  ،تعرض ملحاولة اغتيال بمسدس كاتم للصوت ،في حكومة النظام إلارتري 

إلى  فوًرا قد أصيب الوزير في رأسه بإصابات بليغة، ونقلالذي لم تحدد هويته حتى آلان. و 

 ستشفى أروتا. لحراسة م كبيرةقوات بالنظام دفع كما  مستشقى "أروتا" لتلقي العالج.
  

جرت إثر محاولة من بعض املسؤولين في النظام  ، عملية الاغتيال هذهأن  ،وأفادت مصادرنا

مجموعة قيادات الجبهة الشعبية الذين يعرفون بـ " إطالق سراح عمل يهدف إلىالقيام ب إلارتري 

مستغلين وجود  معتقل "عيرا عيرو"،املعتقلين في  "الخمسة عشر

إلى كل من الصومال في زيارة  خارج البالد لديكتاتور إسياس أفورقيا

 السابق، ووزير التعدينير الدفاع أن وز  وأشارت مصادرنا إلىوكينيا. 

 من املوافقين علىكان  ،يملجنرال سبحات إفر والطاقة الحالي، ا

، تراجع عن أنهال إ .إطالق سراح املعتقلين عمليةالتخطيط لتنفيذ 

، ما تفاصيل الخطةب إسياسغ يبلقام بت، و العملية سر أفش ى و  موقفه،

 العسكريين ، واعتقال جميع املسؤولينبوقت قصير موعد تنفيذهاأدى إلى إفشال العملية قبل 

عيرا " سجن ن املعتقلين فيلحياة معلى قيد ا نقل ما بقي تم أخيًراالضالعين في هذه العملية، و 

ا الديكتاتور إسياس ذي يشرف عليهال ،بي"ريام قاإلى سجن "م "عيرو على  . وكرد فعلشخصيًّ

القتحام السجن، بإطالق النار على سبحات  كانوا من املشاركينقام أحد الذين ، هذه الخيانة

ا، ألامر الذته مصادنا بأن حال أكدتالذي إفريم.  ي جعل رأس النظام يقرر نقله إلى حرجة جدًّ

كما تم إلقاء القبض على الشخص الذي قام بمحاولة اغتيال سبحات  خارج البالد لتلقي العالج. 

 إفريم.  
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ا ملعلومات 
ً
إلطالق  باملحاولة الجريئةاملسؤولين الذي قاموا  أن من بينمصادرنا،  وصلتنا منووفق

دون  ثمانية عشر عاًما منذ املعتقلين 51سراح من تبقى على قيد الحياة من مجموعة الـ 

في سجن "عيرا عيرو"، العقيد برهاني هيلي "ودي ونيش"، رئيس هيئة ألاركان، والعقيد  ،محاكمة

ْس قبري أمالخ، مسؤول إلادارة املالية في الجيش، والعقيد بانتي ، مسؤول إلاشارة  سالح درَّ

عبر أجهزة  يجري اتصاالت يوميةب الرئيس مكت هنا، أنجدير باإلشارة والوالاتصاالت في الجيش.  

ومن خالل العقيد بانتي، املسؤول عن سالح  ،ملعرفة أحوال معتقلي "عيرا عيرو" اتصاالت حديثة

رصد الاتصاالت التي كانت تجري بين مكتب الرئيس إلاشارة والاتصاالت، استطاعت املجموعة 

لتخطيط لتنفيذ عملية إطالق سراح وسجن عيرا عيرو، ألامر الذي سهل عليهم التفكير في ا

بأن املمارسات ألاخيرة إلسياس التي باتت تهدد  معتقدين.  إال أن هؤالء الضباط، املعتقلين

ستدفع سبحات إفريم إلى تقبل فكرة محاولة إنقاذ البالد والقيام  السيادة الوطنية إلارترية،

بإطالق سراح املعتقلين أثناء وجود إسياس خارج البالد، جعلتهم يشركونه في التخطيط لتنفيذ 

العملية. إال إن سبحات، وكدأبه دائًما، أفش ى سرهم للديكتاتور وعرضهم لالعتقال وملصير 

تعتقد و  .الجاري  ديسمبر 51 ألاحد يوم السجن في الضباط هؤالء جميع وضع تم وقد مجهول.

تحين ، و تحركاتهالتخطيط إلى مراقبة  دفعت أحد الذين شاركوا في ،سبحاتيانة خ مصادرنا بأن

في تمام  وذلك من شهر ديسمبر الجاري، 02في ، طلق النار على رأسهفرصة خروجه من منزله وأ

وإثر   .كس" إطالق النار على والدهلساعة الحادية عشرة قبل الظهر.  وشاهد ابن سبحات " أليا

، ت ياملنطقة القريبة من الب تالحادث شهد
ً

ا وعويال
ً
من قبل الجيران، ثم نقل صخًبا وصراخ

على الفور إلى املستشفى حيث وضع في غرفة العناية املركزة، بينما تم إلقاء القبض على الوزير 

 .أعاله ، كما ذكرناالجاني

، ولدي يوهنس ، إلى أن إسياس ووزير دفاعه الجنرال فيلبوسادرنامصومن جهة أخرى أشارت 

في محاولة للتغطية على ما حدث، بالترويج بأن الضباط الذين قاموا بمحاولة إطالق  ،يقومون 

"املعتقلين السياسيين" في عيرا عيرو، متهمون بالفساد أثناء عملهم مع سبحات إفريم عندما كان 
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التي  ،مكافحة الفسادهيئة سمى بما تينسق مع  ، أن فليبوسبواقهمأ عبر رددون،ويللدفاع. وزيًرا 

أنهم قاموا  بزعم ملفات هؤالء الضباط،، في مالحقة إسياس أبرهام الديكتاتور يرأسها نجل 

 سبحات، العتقادهم بأن لديه وثائق تدينهم. بمحاولة اغتيال 

تابعين لوأوضاع داخل النظام إلارتري، اعتقال الجنرال إيو  ومن جهة أخرى، يتوقع بعض امل

فسهايي حليباي، عضو إدارة قيادة الجيش، قريًبا بسبب عالقاته املميزة مع رئيس هيئة ألاركان 

 "ودي ونيش". العقيد برهاني هيلي
 

اض ي ففي بداية سبعينيات القرن امل تاريخ سبحات إفريم على أن الخيانة تجري في دمه، ويؤكد

وقدم معلومات  وش ى بالحركة إلاصالحية داخل قوات التحرير الشعبية املعروفة بحركة "منكع"،

لعدد  ،0225، في عام مماثلة ه.  ثم قام بخيان، ساعدته على القضاء على هذه الحركةإلى إسياس

طالبوا بإصالح النظام القائم  نالذي51، واملعروفة بمجموعة الـ من القيادات والوزراء في النظام

اهم في وس، "ود علي" سعيد على حجاي عقيدم كعادته بخيانة القا 0253وفي عام في إرتريا. 

اندس  حيث للمرة الرابعة، وها هو اليوم يكرر خيانته .0253يناير  05 فورتو في إجهاض حركة

وأفش ى أسرار العملية التي كانت ستقوم بها من أجل إنقاذ وسط القيادات العسكرية،

 وجه حق. سجون لسنين طويلة دون الشخصيات إلارترية التي تقبع في ال

 

 إنقاذ الشعب والوطن فوق كل ش يء !!

 

 مع تحيات / مكتب إلاعالم والثقافة. 
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