
  موقـع عدولیــس والسیر في االتجـاه الخطــأ
 سلیمان مندر

 
ومعھ من قیادات ) جماعة مبادرة ( عرفت االستاذ جمال ھمد بعد دخول 

الشاعر االدیب محمد مدني / یس محمد عبد هللا / الجماعة االستاذ الفاضل 
ه ومن خالل عمل االستاذ والمناضل المخضرم احمد سویرا امد هللا في عمر

  .جمال بالعمل المعارض ایضا
  
 وقد قدم االستاذ جمال عطاءا ملموسا في العمل االعالمي المعارض لسیاسات -

النظام القمعي عامة الینكره إال مكابر وایضا من موقعھ كمدیرللمركز االرتري 
ل اسبوع للخدمات االعالمیة ومشاركتھ في تحریر نافذة ارتریا والتي تطل مرة ك

  .بصحیفة الوطن ) یوم الجمعة (
  
 وتربطني بھمد خصوصیة اكثر النھ من رشحني وبعض الشباب للعمل بإذاعة -

وایضا بدأت معھ تجربة لقاءات الشخصیات السودانیة التي تعاونت مع , الشرق 
الشعب االرتري في حقبة الكفاح المسلح وحرب التحریر التي خاضھا وخیر 

التجاني حسین دفع السید ( لذي اشرت الیھ في السابق  مع مثال لھا اللقاء ا
  ) .شاعر ارتریا یا جارة البحر  ,
  
 ورغم تقدیري للمجھودات التي بذلھا االستاذ ھمد من وقت وعرق اال انھ  لم -

  .یحالفھ التوفیق فیما ذھب الیھ مؤخرا 
  
ریف الحیاة  وذلك ایضا مع تقدیري لالحباطات التي یمر بھا االنسان جراء تصا-

المتقلبة والمؤلمة وایضا االنتكاسات واألزمات التي یكابدھا الشعب االرتري 
وتجرفھ تیارات التجاھات , وقواه والتي تجعل المرء یخرج عن طوره احیانا 

  .یجبر على التعامل معھا ان لم یتحلى بالصبر والمثابرة 



  
قیھ الن الموقع  وباالمس أشرت أن المركز والموقع اصبحا یفقدان المصدا-

اصبح ینشر ما یتماشى مع سیاسات حزب الشعب وسیاسات االقصاء االخرى 
وخیر دلیل على ذلك البیان الصادر عن جبھة االنقاذ والذي تم التعامل بطریقة ال 

, تلیق بشخصیة اعالمیة بارزة تعرف التعامل االمثل وقواعد وشروط النشر
ن الذي قام باعادة صیاغتھ بصحیفة ولالسف ان االستاذ جمال قام بنشر البیا

  .الوطن ویا لیتھ نشر البیان االصلي 
 ولیس لنا ھنا حدیث حول اعالم حزب الشعب الذي ال ینشط اال فیما یعیق -

راجع عزیزي القارئ المواد المنشورة بالموقع وایضا !! العمل المعارض 
  !!!.التصریحات التي تصدر عن الحزب 

  
 النافذة التي افردھا الرحل سید احمد خلیفة بصحیفة  كما انھ وحسب اعتقادي-

الوطن السودانیة قصد منھا الراحل وابنھ البار من بعده إطاللة الشعب االرتري 
وعكس قضایاه ولكنھا اصبحت مؤخرا تعكس سیاسات كیدیة ال تخدم قضیة 
الشعب االرتري مما سیجعلنا نخسر ھذه المساحة  لو انھا تحولت الى میدان 

  .احر وال تمت الى قضایا الشعب االرتري الحقیقیة بصلة للتن
  
 ختاما لست انا من یقدم النصح لالستاذ جمال وال من یحاكم اعمالھ لذا أترك -

  .الحكم لكم اعزائي القراء
   
 كما انني لست عضوا بجبھة االنقاذ ولست الناطق الرسمي باسمھا ولالنقاذ -

حا ولكنني اورد ھذا البیان ھنا كمثال فقط قنواتھا وادواتھا لتوضیح ما تراه صحی
 .  
  
 راجع البیان الصادر عن جبھة االنقاذ والمنشور بمواقع االنترنیت بعنوان  -
  )لجبھة االنقاذ البیان الختامي الجتماع القیادة المركزیة الدوري الثالث(



جبھة ( وقارن التعدیالت الواردة فیھ من قبل موقع عدولیس بعنوان 
فقرة تقریر المصیر القومیات تخالف ما تم اإلتفاق علیھ في : اإلنقاذ

  ) الملتقى
  

 ,,,وهللا من وراء القصد 
  


