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بيان املجلس الوطني اإلرتري للتغييرالديمقراطي
بمناسبة الذكرى الحادية والثالثين لتحريرإرتريا
شعبنا اإلرتري األبي في الداخل والخارج،
أيها األشقاء واألصدقاء،
يحتفل شعبنا اإلرتري وقواه الوطنية بالذكرى الواحدة والثالثين النتصار ثورتنا املجيدة ،ودحر قوات
االحتالل اإلثيوبي ،وإرغامها على الجالء من ترابنا الوطني .وفي هذه املناسبة العظيمة يتقدم املجلس
الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي ،ب كافة مكوناته السياسية واملدنية ،بأصدق التهاني والتبريكات
بمناسبة عيد التحرير ،الذي تحقق بفضل النضاالت السلمية واملسلحة التي خاضها شعبنا اإلرتري
وثورته الظافرة ،وقدم خاللها شعبنا تضحيات جسيمة.
كما يعبر املجلس الوطني اإلرتري عن تقديره الكبير لجرحى حرب التحرير ويتقدم بتحية إكبار وإجالل
إلى أرواح شهداء إرتريا األبرار ،وإلى املناضلين األبطال الذي غرسوا شجرة الحرية واالستقالل ،حتى
أصبحت شجرة وارفة الظالل ،وإلى شعبنا اإلرتري املعطاء ،وخاصة في الريف اإلرتري ،الذي قدم
الغالي والنفيس لثورته ،حتى تمكنت من إلحاق هزيمة نكراء بالعدو اإلثيوبي ،وغدت إرتريا دولة حرة
ذات سيادة.

شبعنا اإلرتري األبي وأشقاءه وأصدقاءه،
كان شعبنا تحدوه آمال عراض ،بعد أن تمكن بجدارة من تحريرترابه الوطني ،في أن يعيش على أرضه
ً
ً
مكرما ،ويطوي صفحات عقود الحرمان والظلم التي عاشها في ظل االحتالالت املتعاقبة على
معززا
وطنه ،وليفتح صفحة جديدة في ظل دولة يسودها العدل واملساواة والقانون ،وبمشاركة كافة
م كوناته السياسية واالجتماعية .إال أن هذه اآلمال سرعان ما تبددت ،بفعل التوجه اإلقصائي لقيادة
الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا ،التي آلت إليها السلطة بعد التحرير .ومنذ ذلك التاريخ سار النظام
بوتيرة سريعة نحو انتهاج سياسات هدامة على كافة املستويات ،فاحتكر املقدرات السياسية
واالقتصادية والثقافية للبالد ،وأحالها إلى سجن كبير ،و اقتاد الشباب إلى معسكرات التجنيد
اإلجباري ،ورمى باآلالف من الوطنيين األحرار في غياهب السجون واملعتقالت ،بما فيهم قيادات وكوادر
بارزة في فصائل الثورة اإلرترية ،من بينهم قيادات وكوادر في الجبهة الشعبية نفسها ،دون توجيه تهم
ً
ضدهم أو تقديمهم إلى محاكمات علنية .وفضال عن ذلك ،فقد أشعل النظام اإلرتري فتيل األزمات
والقالقل مع كافة دول الجوار ،وتسبب في اندالع حروب معها خلفت مآس عديدة لشعبنا ولشعوب

دول الجوار .ودفعت هذه السياسيات التدميرية اآلالف من أبناء شعبنا ،وفي مقدمتهم الشباب ،إلى
ً
الفرار بجلودهم من جحيم هذا النظام القمعي ،بحثا عن مالذ آمن في شتى بقاع العالم .وفوق هذا
وذاك فإن النظام الديكتاتوري في إرتريا  ،قام بشكل منهجي ومدروس ،في إعاقة عودة مئات اآلالف من
الالجئين اإلرتريين في السودان واليمن وكافة دول الجوار ،على الرغم من أن هؤالء الالجئين كانوا وقود
ً
الثورة اإلرترية ،والعنصراألساس ي في انتصارها ،فضال عن كونهم ضحايا االحتالل اإلثيوبي البغيض.

يا جماهير شعبنا اإلرتري،
تأتي ذكرى استقالل إرتريا هذا العام في ظل ظروف معقدة تشهد فيها إرتريا ومنطقتنا تطورات
ً
ًّ
أساسيا
سياسية وأمنية خطيرة .فتداعيات الحرب الداخلية اإلثيوبية ،والتي كان النظام اإلرتري طرفا
فيها ،ال تزال تنذر بمخاطر كبيرة ،ليس على إثيوبيا فحسب ،بل على إرتريا ومنطقتنا بأكملها .وهناك
معطيات خطيرة في هذه اآلونة وحشود متبادلة على طول الحدود اإلرتري ة اإلثيوبية تشير إلى أن هذه
الحرب العبثية التي تسببت في إلحاق أضر ٍار شاملة على كافة املستويات وأزهقت فيها أرواح عشرات
اآلالف من اإلثيوبيين واإلريتريين ،ستندلع مرة أخرى وبشكل أسوأ من ذي قبل ،األمر الذي يدفع
ً
املجلس الوطني اإلرتري انطالقا من مسؤولياته الوطنية واإلنسانية إلى دعوة جميع األطراف إلى ضبط
النفس ،وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تؤجج التوتر وتقود إلى حرب جديدة خطيرة .وفي هذا
السياق فإن املجلس الوطني اإلرتري يدعو النظام اإلرتري إلى وقف مغامراته والكف عن التدخل في
الصراع اإلثيوبي الداخلي واحتضان قوات مسلحة إثيوبية داخل األراض ي اإلرتري ،والتأكيد للمجتمع
الدولي على سحب القوات اإلرترية من مختلف املناطق اإلثيوبية إلى داخل الحدود الدولية إلرتريا،
وذلك للحيلولة دون انتهاك سيادتنا الوطنية ،وترابنا الوطني من القوات التقراوية أو أي طرف آخر.
أما بخصوص االنتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في تقراي من جميع األطراف املتصارعة ،ومن بينهم
ً
ً
القوات اإلرترية ،فإننا نجدد الدعوة للمؤسسات الدولية املعنية أن تجري
تحقيقا شفافا للكشف
عن الجناة ،وتقديمهم ملحاكمات دولية رادعة .وننتهز هذه املناسبة لنتوجه بدعوة الحكومة اإلثيوبية
بأن تعيد النظر في تعاملها مع النظام الديكتاتوري القائم في إرتريا ،ونطالبها باإلسراع في ترسيم
الحدود مع إرترياً ،
وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.

أيها األشقاء واألصدقاء،
ينتهز املجلس الوطني اإلرتري هذه املناسبة العظيمة ليعبر عن بالغ شكره وعظيم تقديره للدول
والشعوب الشقيقة التي ساندت نضالنا الوطني ،وقدمت كل أشكال الدعم لثورتنا املجيدة،
واحتضنت مئات اآلالف من الجئينا ،وفتحت مدراسها ومعاهدها وجامعاتها أمام عشرات اآلالف من
الطالب اإلرتريين ،وأتاحت فرص العمل والعيش الكريم لعشرات اآلالف منهم .وفي الوقت نفسه نود
ال تأكيد على أن شعبنا وقواه املناضلة يتطلعون اليوم ً
أيضا أن يلتفت األشقاء واألصدقاء إلى معاناته
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من الحكم الديكتاتوري الجائر ،وأن يقدموا له الدعم السياس ي واملعنوي ،ألن زوال هذا النظام
وقيام حكم راشد في إرتريا سيكون له ٌ
دور كبير في استقرار املنطقة وازدهار التعاون والتكامل بين دولنا
وشعوبنا.

يا شعبنا اإلرتري األبي واملنتسبين للجيش اإلرتري وكافة أجهزة الدولة،
في الوقت الذي نتوجه فيه بهذه املناسبة املجيدة ،مناسبة تحرير بالدنا ،بالتحية والتقدير للشعب
اإلرتري ،الذي ضحى بكل غال ونفيس من أجل صناعة هذا اليوم التاريخي ،ونعبر عن تقديرنا وإكبارنا
بشكل خاص ل شهداء الثورة اإلرترية الذين عبدوا لنا طريق الحرية والعزة والكرامة بدمائهم الطاهرة
الزكية ،ندعو جماهير شعبنا اإلرتري ،في الداخل والخارج ،إلى الحفاظ على مبادئ ثورتنا املجيدة،
واملشاركة الفعالة في النضال الجاري من أجل استكمال أهدافها املتمثلة في بناء دولة الحرية
والعدالة واملساواة .كما ندعو أفراد الجيش اإلرتري وضباطه لالنحياز إلى مطالب الشعب العادلة،
واملساهمة في رفع الظلم واالستعباد عن كاهل شعبنا الذي يعاني منذ أكثر من  31عا ًما من كافة
صنوف القهرواالضطهاد ،وأن يلعبوا دورهم في الحفاظ على سيادة بالدنا ووحدة ترابنا الوطني.

عاشت إرتريا حرة أبية ومستقلة !!
النصرلنضال الشعب اإلرتري من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية!!
املجد والخلود لشهدائنا األبرار!!
املكتب التنفيذي
للمجلس الوطني اإلرتري للتغييرالديمقراطي
 24مايو 2022
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