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بيان املجلس الوطني إلارتري
في الذكرى الثامنة والعشرين لتسقلال إرتريا
جماهير شعبنا إلارتري،
يصادف  42من مايو الذكرى الثامنة والعشرون لتسقلال إرتريا من الاتسقعمار إلاثيوبي ،الذي تحلق بفضل
ً
النضالت السلمية واملسلحة التي خاضها شعبنا إلارتري ،وتضحيات جسيمة قدمها على مدى نصف قرن
تلريبا.
لشك أن العدو إلاثيوبي اتسقخدم أبشع الوتسائل اللمعية ضد الشعب إلارتري ،في محاولة يائسة لدفعه
لاتستسام والخضوع لرغباته القوتسعية وضم أرضه ً
قسرا ،إل أن ألايام جاءت لقثبت بأن تلديرات العدو لرادة
الشعب إلارتري كانت خاطئة ،حيث قام شعبنا ،بعد أن وصلت نضالته السلمية إلى طريق مسدود ،بقفجير ثورة
مسلحة تحت راية جبهة القحرير إلارترية في الفاتح من تسبقمبر عام  1691بليادة البطل الشهيد حامد ادريس
عواتي ،والتي تحولت ألطول ثورة تحرر وطني في اللارة ألافريلية ،تفانى فيها شعبنا في رتسم أروع املاحم
البطولية مهرها بالدم والعرقً ،
ً
وطلبا لاتسقلال الناجز لكامل التراب إلارتري.
رفضا للضيم واللهر وإلالحاق،
وكانت لشعبنا ما أراد ،حيث دشنت طائع الجيش الشعبي لقحرير إرتريا نضالت شعبنا البطولية في  42من
مايو ،1661بطرد قوات الاحقال إلاثيوبي البغيض وتحرير كامل التراب الوطني.
ً
كان شعبنا تحدوه آمال عراض ،بعد أن تمكن بجدارة من تحرير ترابه الوطني ،في أن يعيش على أرضه معززا
ً
مكرما ،ويطوي صفحات علود الحرمان والظلم التي عاشها في ظل الاحقالت املقعاقبة على وطنه .ليفقح
صفحة جديدة لبناء الوطن في ظل دولة اللانون وبمشاركة كافة مكوناته السياتسية والاجقماعية .إل أن هذه
آلامال تسرعان ما تبددت ،بفعل القوجه إلاقصائي لليادة الجبهة الشعبية لقحرير إرتريا ،التي آلت إليها السلطة
بعد القحرير ،حيث دشن رأس النظام إتسياس أفورقي عهده الديكقاتوري بالخطاب الذي أللاه في تسقاد أتسمرا
الكبير في  1661/9/ 42أمام جماهير إرترية محتشدة ،بإعان حظر ألي نشاط تسياس ي في الباد خارج تنظيمه.
ومنذ ذلك القاريخ تسار النظام بوتيرة تسريعة نحو انتهاج تسياتسات هدامة على كافة املسقويات ،وأحال الباد إلى
سجن كبير ،واققاد الشباب إلى معسكرات القجنيد إلاجباري ،ورمى باآللف من الوطنيين ألاحرار في غياهب
السجون واملعقلات ،بما فيهم قيادات بارزة في الجبهة الشعبية نفسها ،دون توجيه تهم ضدهم أو تلديمهم إلى
محاكمات علنية .وفضا عن ذلك فلد أشعل فقيل ألازمات واللاقل مع كافة دول الجوار ،وتسبب في اندلع
حروب معها خلفت مآس عديدة لشعبنا ولشعوب دول الجوار .ودفعت هذه السياتسيات القدميرية آلالف من
ً
أبناء شعبنا ،وفي ملدمتهم الشباب ،إلى الفرار بجلودهم من جحيم هذا النظام بحثا عن ماذ آمن في شتى بلاع
العالم.

يا جماهير شعبنا إلارتري،،
تأتي ذكرى الاتسقلال في هذا العام ،وقد وصلت معاناة إلارتريين من قبل النظام الديكقاتوري الشمولي ذروتها،
وتسيادتنا الوطنية أصبحت مهددة نتيجة العاقات املشبوهة التي ينسجها النظام اللائم مع دول وجهات عديدة.
كما نحقفل بهذه املناتسبة وألاوضاع الاقليمية تشهد تطورات دراماتيكية متسارعة ،ألامر الذي قد تترتب عليه
تأثيرات بالغة على أمن واتسقلرار بادنا واملنطلة .ونشير في هذا السياق إلى أن اتفاقية السام املوقعة بين
الحكومة الاثيوبية ونظام إتسياس أفورقي ،في تغييب مقعمد للشعب إلارتري ،أصبحت مصدر قلق لشعبنا إلارتري
وقواه الحية .وفي الوقت الذي نعيد القأكيد فيه على ترحيبنا املبدئي بقحليق السام بين شعبنا وشعوب دول
املنطلة ،ومن بينهم إثيوبيا ،إل أننا نحذر بشدة بأن شعبنا ،الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل وطنه وانتزاع
اتسقلاله ،لن يلبل بانتهاك تسيادته أو بالنقلاص من اتسقلاله الوطني .وعليه ،فإننا ندعو الحكومة إلاثيوبية
بأن تعيد النظر في تعاملها مع ملف العاقات مع النظام الديكقاتوري اللائم في إرتريا .وفي الوقت نفسه نطالبها
ً
بالتسراع في ترتسيم الحدود مع إرتريا ،وفلا لللرارات الدولية ذات الصلة.
إن السام املزعوم مع إثيوبيا أتسلطت ورقة القوت عن نظام "هلدف" الشمولي ،وانكشفت توجهاته الحليلية
أمام شعبنا ،مما ادت الى اتساع رقعة رفض جماهيرنا شعبنا له في كل مكان ،حيث ينتشر حراك جماهيري واتسع
النطاق ،داخل وخارج الباد ،تحت شعار (كفى) ،وغيرها من أشكال الاحقجاجات التي تقصاعد ً
يوما بعد يوم .
يا جماهير شعبنا الصامد،،
تطل الذكرى الثامنة والعشرون لاتسقلال في هذا العام بعد أن علد املجلس الوطني إلارتري للقغيير
ً
برنامجا
الديملراطي مؤتمره الثاني بنجاح في أبريل املاض ي ،الذي اتخذ فيه جملة من اللرارات الهامة ووضع
ً
ً
ً
ًّ
واتسعا من قطاعات كبيرة من أبناء شعبنا .وإننا نعاهد شعبنا بأن املجلس الوطني
ترحيبا
طموحا ،وجدت
وطنيا
إلارتري تسيبذل قصارى جهده ويسخر كل طاقاته من أجل توحيد جهود قوى املعارضة إلارترية وتفعيل دورها
النضالي من أجل إلاتسراع في خاص شعبنا من النظام الديكقاتوري وبناء مسقلبل أفضل له وألجياله اللادمة
من خال إقامة دولة العدل واللانون.
وفي هذه املناتسبة املجيدة نقوجه بالقحية والقلدير للشعب إلارتري ،الذي ضحى بكل غال ونفيس من أجل
صناعة هذا اليوم القاريخي ،ونخص بالقلدير وإلاكبار شهداء الثورة إلارترية الذين عبدوا لنا طريق الحرية والعزة
والكرامة بدمائهم الطاهرة الزكية .وندعو جماهير شعبنا إلارتري ،في الداخل والخارج ،إلى الحفاظ على مبادئ
ثورتنا املجيدة ،واملشاركة الفعالة في النضال الجاري من أجل اتسقكمال أهداف ثورتنا املقمثلة في بناء دولة
الحرية والعدالة واملساواة.
عاشت إرتريا حرة أبية ومسقللة.
النصر لنضال الشعب إلارتري من أجل القغيير الديملراطي.
املجد والخلود لشهدائنا ألابرار.
مكقب الاعام والثلافة
للمجلس الوطني إلارتري للقغيير الديملراطي

 42مايو 4216

