جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ

الهيئة التنفيذية

ፈጻሚ ኣካል

ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT

Executive Committee
ensf.ex@gmail.com

بيان جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية
بمناسبة مرورالذكرى التاسعة والخمسين النطالقة الثورة اإلرترية
تمر الذكرى التاسعة والخمسون إلنطالقة الثورة اإلرترية في الفاتح من سبتمبر 1961م ،بقيادة
الشهيد القائد حامد إدريس عواتي هذا العام والشعب اإلرتري ما يزال يرنو ليوم الخالص من عصابة
اغتصبت تضحياته وأحالمه في الحرية والسالم والعيش الكريم .وما يتعرض له شعبنا على يد هذا
النظام الديكتاتوري منذ ثالثة عقود من تنكيل واعتقال وامتهان و إفقار ولجوء يصعب وصفه ،وال
مثيل له حتى في ظل األنظمة اإلستعمارية املتعاقبة على بالده ،وال يشبه الثورة التي انتسب لها هذا
النظام الديكتاتوري ،وال الشعب اإلرتري صاحب الثورة التحررية التي امتدت لثالث عقود قدم فيها
النفس والنفيس من أجل استقالل بالده وحريته.
ومن املؤسف حقا أن الثورة تمخضت عن نظام انتهك كل قيم اإلنسانية والحرية والثورية والوطنية،
فسرق قيم ومنجزات الثورة والدولة الوليدة ،وغدربعهد الشهداء والجرحى.
لقد أمعن النظام الديكتاتوري في إهانة اإلنسان اإلرتري وعمد على النيل من كرامته وكبريائه.
ً
واضطره بعد أن أصبح له وطن مهره بدمه ودموعه ومعاناته أن يلجأ إلى خارج بالده بحثا عن مالذ آمن
في الجواروالعالم كله.
كان املؤمل أن يكون االستقالل فاتحة عهد إللتئام الجروح وعودة املحاربين من الجبهة ،والالجئين من
الغربة ،غير أن اللجوء في زمن االستقالل املسلوب كان هو الخيار األمثل في ظل سياسات وممارسات
النظام الديكتاتوري الالوطنية والالمسؤولة.
وبالتناغم مع ممارسات النظام الديكتاتوري ضد شعبنا وعلى طريقة " إذا وقع الثور تكثر السكاكين"
بدأت بعض األصوات في دول الجوار مؤخرا من القيادات والعامة عبر كتابات وتسجيالت في وسائل
التواصل اإلجتماعي تكيل السباب والشتائم ضد شعبنا ،وتحاول اإلنتقاص من كرامته .كما أن
البعض حاول النيل بطريقته من كيانه املستقل باستعراض خرائط تنتهك سيادته.
ولهؤالء وأولئك نقول إن ً
شعبا تمكن من هزيمة جيش ،كان في حينه من أقوى الجيوش األفريقية
جنوب الصحراء مدعوم من الشرق والغرب ،ال تفت في عضده بعض األصوات النشاز من العامة هنا
وهناك .كما ويجب أن يدرك هؤالء أن شعبنا ،ليس شماعة تعلق عليه فشل الحكومات واألحزاب في
تحقيق التنمية في تلك الدول ،أو وسيلة الرتزاق بعض ضعاف النفوس ،أو ورقة يستخدمها قيادي في

دولة مجاورة يعاني من أزمات تكاد تعصف ببالده من أجل تأجيل تلك الحالة والبحث عن شعبية
متوهمة من خالل عرض خرائط صارت من املاض ي وال تعبر إال عن أحالم إستعمارية ال يسندها حق
وال قوة.
وعودا على بدء نقول إن مسيرة سبتمبر املجيدة التي حققت اإلستقالل مستمرة وماضية برغم
التحديات واملعوقات إلنجاز الحرية والديمقراطية والسالم والعدالة والتعايش بين مكونات الشعب
اإلرتري ،اإلجتماعية والدينية والسياسية ولبناء غد أفضل لألجيال القادمة.
إن شعبنا يرنو إلى قيم التسامح وحسن الجوار واملصالح املشتركة بين شعوب دول الجوار ،ويتطلع في
الوقت نفسه أن تبادله شعوب ودول الجوار ذات املعاني واألهداف ،وتنأى عن إستغالل كبوته
ً
سواء طمعا في أرضه أو استغالال لو اقعه وظرفه والزج به في صراعاتها الداخلية .ألن الشعب
الحالية،
اإلرتري ببساطة ليس بضاعة في مزاد السياسات املحلية أو اإلقليمية أو الدولية.
وبهذه املناسبة الوطنية الغالية ،تجدد جبهة االنقاذ الوطني اإلرترية الدعوة لكل القوى السياسية
واملدنية املختلفة من أجل توحيد جهودها وتعزيز نضالها في مواجهة النظام الدكتاتوري بغية إحداث
التغيير و إنجاز التحول الديمقراطي .وفي هذا السياق تعيد جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية تأكيد نهجها
املبدئي الهادف إلى تعزيز الدور النضالي ملظلتنا الوطنية الجامعة ،املجلس الوطني اإلرتري للتغيير
الديمقراطي في قيادة العمل الوطني من أجل إحداث التغيير الديمقراطي املنشود .كما تدعو شعبنا
في الداخل واملؤسسات ذات الطابع املدني واألمني وقوات الدفاع اإلرترية القيام بدورها الذي يمليه
عليها الواجب الوطني بضرورة املشاركة الفعالة في النضال الجاري من أجل الخالص من النظام
الديكتاتوري و إقامة دولة تسودها الحرية والعدالة واملساواة.
النصر لنضال شعبنا اإلرتري!
السقوط للحكم الديكتاتوري!
املجد والخلود لشهدائنا األبرار!!
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