الجالية االرترية بالمهجر تصعد من مقاومتها لنظام هقدف

الجالية االرترية بالمهجر تزيد من التفافها حول االنتفاضة الشعبية المباركة وتشدد
من مطالبتها بإسقاط النظام وتغييره وتؤكد على اللحمة الوطنية حيث كانت
المشاركة في التظاهرة التي بدأت من يوم الجمعة الموافق  7112/11/3وال تزال
مستمرة من كل االرتريين مسلمين ومسيحيين وهم يرفعون صور للشيخ موسى دمحم
نور واألب القسيس أنطنيوس كرمزية تؤكد على أن هذه التظاهرة هي تعلي من
رغبة كل االرتريين في تغيير النظام الذي أمعن في إهانة الشعب في كل قيمه
وموروثاته الدينية والتاريخية  ،وان شرارة مدرسة الضياء ما هي إال مفتاح لكل
األسئلة الحائرة في دواخل االرتريين وحان وقتها للتعبير عنها وبهذه المشاعر
الموحدة التي تربط االرتريين بحلم شهداء ارتريا في إيجاد وطن جامع يتمتع فيه كل
ارتري بكل حقوقه و تقوم فيه الوحدة الوطنية التي مهرت بداء الشهداء من اجل قيام
هذا الكيان .

فكل الشعارات التي رفعت والتي رددتها السنة الجماهير االرترية كبارا وصغارا
وشيوخا وشبابا ونساء ورجاال وأطفاال في كل من القاهرة وملبورن االسترالية
ولندن والتي أقيمت في يومي  5 ، 4من نوفمبر الجاري عزز من إرادة الجماهير
التي جعلت من ضياء مدرسة الضياء منارا يهتدي بها كل االرتريين نحو رحابة
الحرية وميزان العدل والسالم واالستقرار فقد قالوا يكفي التشرد وداعا للخوف

طالبو بإطالق األسرى جميعا وعلى رأسهم مفجر ثورة اخريا أكتوبر  31الشيخ
المسن موسى دمحم نور .
هذه الجماهير التي تحدثت بكل اللغات العربية والتجرينية واالنجليزية وقدمت
المذكرات للدول والهيئات بالدول التي تقيم فيها ،وهذه المظاهرات برهنت للعالم
اجمع بان صوت االرتريين صار أكثر قربا من إنهاء النظام الذي ارتعد على
هتافات أطفال مدرسة الضياء في عدده القليل .

فقد عبرت الجماهير بان هذه الشرارة ستحرق أركان النظام وان الشمعة التي
أضيئت لتنير درب التحير من جبروت الطاغية اسياس لن تنطفئ إال بإضاءة شعاع
الحرية على ربوع ارتريا  ،وقد تعاهد المتظاهرون على المضي قدما في تصعيد
هذه المظاهرات والتأكيد لشعبنا بالداخل بان الشعب كله يقف خلف انتفاضتهم
وطالبو قوات الدفاع االرترية المؤتمنة على حماية العرض واألرض بان تقف إلى
جانب شعبها ويعلنوا انحيازهم إلى خيار الشعب ويوقفوا مسلسل العذاب والتعذيب
في السجون واالغتياالت والتغييب والليل من الرعب المستمر .
هذه التظاهرة القوية في كل أنحاء العالم أعادت للجميع ملحمة ثورة شعبنا التحررية
من كل المستعمرين وبرهنت بان الشعب صمت طويال ولكنه انفجر اآلن ولن ينتهي
هذا الغضب إال باجتثاث نظام الهقدف الذي يعد وصمة عار على جبين الشعب
االرتري  ،هذا وأن الجماهير االرترية في باقي دول العالم يبدوا أنها في استعدادات
للقيام بالتظاهرة والوقفات االحتجاجية أمام سفارة النظام والهيئات الدولية وتقديم
المذكرات التي تشجب تصرفات النظام التي تقوم على البطش والتنكيل وتطالب تلك
الدول بان تقف إلى جانب هذا الشعب الذي يعيش العذاب في تغييب كامل على أعين
وسائل اإلعالم .
وان حزب النهضة االرتري يحيي هذه الجماهير في وقفتها الشجاعة ويطالبها
بالتصدي والصمود لكل محاوالت الهقدف لتحوير االنتفاضة عن مسارها الوطني .

ويطالب الجماهير االرترية بالرياض بان تقف صفا واحد في إفشال المهرجان الذي
تزمع سفارة الهقدف إقامته هناك في نهاية هذا األسبوع  ،فعار علي كل ارتري إن
يشارك في هذا المهرجان وشيوخنا وأطفالنا وشبابنا ونساءنا ينكل بهم النظام ليس
لهم ذنب إال أنهم قالوا كلمة ال للجبروت والطغيان .
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