بيان هام
بشأن أحداث مدرسة الضياء بأسمرا
الحمد هلل وكفى  ،والصالة السالم على خير األنام نبينا المصطفى  ،وعلى آله وصحبه أجمعين .
تابعنا وتابع الشعب اإلرتري في الداخل والخارج المظاهرات الشجاعة التي قام بها األحرار فيي العاصيمة أريمرا
مساء يوم أمس الثالثاء 2017/10/31م  ،تطالب باإلفراج عن معتقلي  ،ورفض التدخل في شئونها  ،ومحاوالت
النظام لقمع هذه التظاهرات وتفريقها بإطالق النار عليهيا  ،وتي تي هيذه التظياهرات عليى خلفيية اعتقياالت أجراهيا
النظام في إدارة مدررة الضياء اإلرالمية ومعلميها بسبب رفضهم شروطا تضمنت منع تدريس المواد اإلريالمية
ومنع الحجاب للطالبات وطالبتهم باختالط الجنسين بين الطالب والطالبات .
اعتقد النظام القمعي أن ال أحد يجرؤ على اعتراض رياراته اإلجرامية وتوجهاته االريتبدادية بعيد أن ج باليدعاة
والمعلمين الذين كانوا منارة مجتمعنا في العلم والمعرفة والتدين فيي ريجونه فيي فاتحية عهيده المشيئوم  ،وواصيل
في اعتقاالته وبطشه األمني لتشمل السياريين والصحفيين والتجار واألعيان  ،وميار أبشيع صيور القميع بيالقوة
والنار لكل المجموعات التي طالب بحقوقها ورفع الظلم عنها  ،كما فعل ذلك بجرحى حرب االرتقالل في الحادثة
المشهورة بحادثة مياي حبيار  ،وتيدخل فيي الشيئون الدينيية بصيورة ريافرة  ،واييع الخنياق عليى الميواطنين فيي
حياتهم حتى غدت إرتريا رجنا ال يحتمل البقاء فيه  ،وتوالت ظياهرة الهيروب مين كيل فئيات المجتميع وبياألخ
الشباب عبر البلدان المجاورة في رحلة البحث عن مالذات آمنة يعيشون فيها بكرامة .
لقد صبر الشعب اإلرتري على كل هذا الضيم وتحمل كل صعوبات الحياة ولكن للصبر حدود  ،فحين يبلغ الجيرم
بالنظام أن يعتدي على هوية الشعب اإلرتري ويسعى لمسخها  ،ويتدخل في خاصية شيئونهم الدينيية  ،ويمعين فيي
التجاو واإلجرام ليتجرأ على الحصن األخيير اليذي ال يمكين أن يعبيث بيه ميا دام فيي الحيياة أبطيال ييدافعون عين
الهوية والدين كالعم موريى محميد نيور وإدارييي ومعلميي وطيالب مدررية الضيياء األبطيال  ،اليذين تصيدوا بكيل
بسالة صلف هذا النظام وغطررته .
أصييبحت مدرريية الضييياء اليييوم تمثييل رمييسا لهوييية المسييلمين وخصوصيييتهم الدينييية  ،وإن أي مسييا بمنهجهييا
وتعطيل وظيفتها ومنعهيا مين أداء رريالتها أمير مرفيوض  ،يتوجيب عليى األحيرار والميواطنين التصيدي ليه بكيل
الورييا ل التييي توقييف النظييام عنييد حييده  ،ونييدين بشييدة ارييتخدامه للعنييف وإطييالق النييار اييد المتظيياهرين العييسل ،
ونناشد الجيش للوقوف واالنحيا إلى جانب الشيعب وعيدم التيورط فيي قميع المتظياهرين حفاظيا عليى أمين اليبالد
وارتقرارها .
ونحيي تلك المواقف المشرفة والحكيمة للعم مورى محمد نور ومنسوبي مدررة الضياء اليذين واجهيوا إجيراءات
ا لنظام الغاشمة بصالبة وشجاعة  .كميا نحييي كيل األحيرار اليذين خرجيوا فيي مظياهرة حاشيدة ييوم أميس ب ريمرا
تضامنا وتنديدا بما حدث لمدررية الضيياء ومعلميهيا  ،مطيالبين النظيام بياإلفراج الفيوري للمعتقليين  ،والكيف عين
التدخل في شئون المدررة وكل الشئون الدينية في البالد .
ونهيب بشعبنا اإلرتري في الداخل بالتظاهر في كل المدن اإلرتيري تضيامنا ميع إخيوانهم فيي أريمرا  ،كيم نهييب
بييالقوا السيارييية والمدنييية والجاليييات اإلرترييية فييي الخييارج بالتظيياهر وتنظيييم االحتجاجييات لمناصييرة المدرريية
ومنسوبيها في كل الدول والمحافل  ،وتصعيد األمر في الورا ل اإلعالمية والحقوقية للدفاع عن حقوق شعبنا .
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