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نـــداء عـــاجــل
الى المجتمع الدولً والمنظمات الدولٌة واإلقلٌمٌة المعنٌة
باألمر إلنقاذ شعبنا فً دنكالٌا من كارثة انسانٌة مأساوٌة
أهلنا فً دنكالٌا كال لن تموتوا
لٌس بخاف على احد مخططات النظام وسٌاساته التً تمضً عكس تطلعات ورغبات شعبنا ولكن ان تصل
االمور الى درجة ان تؤول االوضاع فً اقلٌم دنكالٌا الى درجة ٌشبه الموت الجماعً انها كارثة كبرى
ٌتعرض لها ابناء شعبنا االرتري وهً مقدمة فً سلسلة ستصٌب شعبنا فً كل قرى ومدن ارترٌا الذٌن
ظلوا ٌعٌشون تحت وطأة الحٌاة الكئٌبة التً فرضها علٌهم النظام البائس الذي ال ٌحسن غٌر صناعة الموت
وتورٌد الناس الى المهالك والمزٌد من الضٌق .
فالمجاعة االن تضرب كل ربوع البالد وقد استفحلت وبلغ اشتدادها اقصاه بعد ان فرض النظام على ابناء
الشعب الحظر عن التنقل بٌن المدن وحتى الحركة داخل المدن من غٌر تقدٌم أي عمل لمقابلة متطلبات
الح ٌاة والعٌشة التً كان شعبنا ٌؤمنها من خالل حركته الٌومٌة فً طلب الرزق فهو لٌس بمستغرب على
النظام ان ٌفعل مثل هذا الن ابرز مالمح كل قراراته ومواقفه هً اٌذاء الشعب وضرب مقدراته حتى وان
ترتب علٌها هالك الشعب وفقدان فرصة الحٌاة .
النظام دائما مضطرب فً كل ما ٌصدره من بٌانات وقرارات فهو اذ ٌقر بشح االمكانات فً الجانب
الصحً والكادر الطبً واالدوٌة وٌعلن اٌضا عن خطورة كورونا وبوجوب التصدي لها ولكن على الواقع
ال تلحظ أي شًء ٌؤكد بانه فعال ٌتحرك فً اطار هذا الفهم بل على العكس نجده وبالرغم من ذلك ٌرفض
استقبال المعو نات الخارجٌة التً تمثلت فً المعقمات واجهزة التنفس والكمامات والقفازات كما ٌرفض
اطالق سراح السجناء للتماهً مع خطورة الوضع بل تمادٌا فً التعمد وعدم االكتراث عن ما تمر به البالد
وما ٌكابده شعبنا نجد رئٌس النظام ٌقوم بزٌارة للجارة اثٌوبٌا لحضور افتتاح مزارع كأول رئٌس ٌقوم بذلك
فً ظل الكورونا التً ٌسعى فٌها قادة الدولة بذل جهودهم إلنقاذ المصابٌن والحفاظ على المواطنٌن والحد
من انتشار الفٌروس .
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ان ما ٌجري حالٌا من ماسات انسانٌة وكارثٌة فً ارترٌا والتً تجلت بشكل ملحوظ فً اقلٌم دنكالٌا
وصارت تأتً من هناك نداءات استغاثة التً تتطلب من كل ابناء ارترٌا ان ٌتدافعوا الى اغاثة اخوتهم
العفر الذٌن تم استهدافهم من النظام منذ زمن بعٌد حٌث تم منعهم من مزاولة الصٌد التً علٌها اعتمادهم
لتامٌن قوت ٌومهم كما تم منعهم من انتاج الملح وهو ٌمثل نشاطا رئٌسٌا ألبناء المنطقة  ،فً ذات الوقت
النظام ٌستغل كل خٌرات المنطقة وٌؤجر مواقع لدول اجنبٌة مقابل الملٌارات بٌنما اصحاب االرض ٌتركون
لمواجهة الهالك  ،انه وفً مجمله عمل ممنهج وٌؤكد مضً النظام الى التخلص من اصحاب االرض
الحقٌقٌن الذٌن عاشوا فٌها االف السنٌن وهو بحق ٌؤكد بوجود نٌة مبٌته لدى النظام فً تغٌٌر ارترٌا بكل
مالمحها والتصرف فً البحر االحمر كٌفما ٌشاء بٌعا او تنازال .
وفً اآلونة القرٌبة اٌضا ونتٌجة سٌاسة النظام الذي اتخذ من جائحة كورونا وسٌلة مناسبة لتفعٌل سٌاسته
االمنٌة من تجوٌع واذالل وبالرغم من اعالنه خلو البالد من وباء الكورونا فقد زحف من مناطق
المرتفعات تجاه اثٌوبٌا اقٌم تجراي وجلهم تحت فً عمر القصر واطفال ونساء ٌحملن اطفال رضع وهم
االن ٌتسولون فً الشوارع فً اقلٌم تجراي حٌث حال الحكم الفٌدرالً فً اثٌوبٌا دون اعطاءهم قبول صفة
الالجئ والحصول على مساعدات انسانٌة وكذلك نجد العدٌد من االرترٌٌن نزحوا الى السودان وهم فً
حالة ٌرثى لها  ،وكل ابناء شعبنا فً مناطق اللجوء فً السودان واثٌوبٌا والٌمن بحاجة الى نقف بجانبهم
ونرسل الٌهم المساعدات العٌنٌة والمادٌة وٌجب ان نوصل صرخاتهم وإستغاثاتهم الى كل العاملٌن فً مجال
الحقوق واالغاثة .
الٌوم قبل الغد نحن مدعوون الى الوقوف مع ابناء شعبنا وخاصة فً دنكالٌا على وجه السرعة ونمدهم بكل
ما نستطٌع لكً ننتشلهم من الموت الذي صار ٌتهٌأ لحصدهم واحدا تلو االخر وان موتهم هو موت كل
إرتري وان االبقاء على حٌاتهم مسئولٌتنا جمٌعا ولنقف صفا واحدا بروح وطنٌة نؤكد فٌها اننا لحمة واحدة
نتقاسم لقمة العٌش واٌنما كنا فً بقاع االرض فان حسنا الوطنً ٌظل متقدا والنسٌان ال مكان له وان ما
نقوم به الٌوم من وقفة شجاعة ووثابة ستكون كذلك لكل ارتري أٌا كانت منطقته او دٌانته او اثنٌته .
حزب النهضة االرتري ٌؤكد وقوفه مع ابناء دنكالٌا الذٌن تشكل قضٌتهم جزء من هموم وقضاٌا الحزب
ومستعدون لتقدٌم كل ما نستطٌع لإلبقاء على فرصة الحٌاة ألبناء شعبنا فً دنكالٌا وسٌتم التواصل مع
المعنٌن فً االمر إل ٌصال كل المساعدات الٌهم وفً ذات الوقت فان الحزب ٌحمل المسئولٌة كاملة للنظام
االرتري الذي نتٌجة لسٌاسته ٌقع ابناء شعبنا فً كارثة انسانٌة بكل المقاٌٌس  ،وان ما وصلت الٌه االمور
واالوضاع فً بالدنا تحثنا الى مزٌد من العمل والتقدم بنضاالتنا التحررٌة وللتركٌز على متطلبات الظرف
الراهن وهو تخلٌص شعبنا من كارثة نظام هقدف .
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