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تهنئة

القارئ الكريم:

ً
ابتداء من هذا العدد ،سوف تطل عليكم نشرة
"صوت املجلس" بشكل منتظم لتنقل إليكم كافة
أنشطة املجلس الوطني واملعارضة الوطنية ،ورؤية
املجلس للقضايا املرتبطة بالنضال الذي نخوضه
من أجل التغيير الديمقراطي في إرتريا .كما سننقل
عبرها بين فترة وأخرى مقاالت من إعداد مكتب
اإلعالم والثقافة أو من كتاب وطنيين ،باإلضافة
ً
تعميما
ملعلومات تعنى بإرتريا وباإلقليم ،وذلك
ً
وتوحيدا للرؤى ،من أجل تصعيد العمل
للفائدة
النضالي إلحداث التغيير الديمقراطي الذي ينشده
شعبنا .وسوف ننشر بين فترة وأخرى فقرات من
امليثاق السياس ي للمجلس الوطني اإلرتري ،لتعميق
املعرفة بامليثاق الذي تم تبنيه بعد نضاالت طويلة
خاضتها القوى الوطنية املنضوية في املجلس.
ال تبخلوا علينا بآر ائكم ومقترحاتكم ونقدكم
البناء ،إن ملحتوى النشرة أو بشأن املسيرة
النضالية للمجلس الوطني.

املجلس الوطني اإلرتري للتغييرالديمقراطي
بمناسبة عيد الفطراملبارك
يسر املجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي أن يزف
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب اإلرتري ،ولقوى
التغيير الديمقراطي ،وأعضاء املجلس الوطني اإلرتري ،وكافة
املسلمين في العالم ،بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك،
أعاده هللا على الجميع بالخيرواليمن والبركات .ونرجو من هللا
أن يكون ً
عيدا يفتح أمام الشعب عهد انعتاق من النظام
ً
وعهدا ترفرف فيه ر ايات الحرية
الديكتاتوري القائم،
والسالم واالستقرار في سماء إرتريا .كما نتضرع إلى هللا العلي
القدير أن يحفظ شعبنا وشعوب العالم قاطبة من جائحة
كورونا ،ويرفع عنا هذا الوباء املستشري.

كل عام والجميع بخير !!

يسراملجلس الوطني اإلرتري للتغييرالديمقراطي أن ينهئ الشعب اإلرتري وقواه املناضلة بالذكرة
التاسعة والعشرين لتحريرإرتريا ،راجين من هللا أن نحتفل به العام القادم وقد زالت الديكتاتورية
وقام على أنقاضها نظام يتمتع فيه شعبنا بالحرية والعدالة واملساواة
عاشت إرتريا حرة أبية مستقلة
املجد والخلود لشهدائنا األبرار

كلمة العدد

في ذكرى استقالل إرتريا ،بأي حال عدت يا عيد ؟؟
يصادف تاريخ  24مايو من كل عام الذكرى

الشعبي لتحرير إرتريا نضاالت شعبنا البطولية

التاسعة والعشرون الستقالل إرتريا من

في  24مايو ،1991بطرد قوات االحتالل اإلثيوبي

االستعمار اإلثيوبي ،والذي تحقق بفضل

البغيض من بالدنا ،وتحريركامل التراب الوطني.

النضاالت السلمية واملسلحة التي خاضها

كان شعبنا تحدوه آمال عراض ،بعد أن تمكن

شعبنا اإلرتري ،وقدم خاللها تضحيات جسيمة
على مدى نصف قرن ً
تقريبا.

بجدارة من تحرير تر ابه الوطني ،في أن يعيش

الشك أن العدو اإلثيوبي استخدم أبشع
الوسائل القمعية ضد الشعب اإلرتري ،في
لالستسالم
لدفعه
يائسة
محاولة
والخضوع لرغباته التوسعية وضم أرضه ً
قسرا،
إال أن األيام أثبتت أن تقديرات العدو إلرادة

ً
معززا ً
مكرما ،ويطوي صفحات عقود
على أرضه

الشعب اإلرتري كانت خاطئة ،حيث قام شعبنا،

الحرمان والظلم التي عاشها في ظل االحتالالت

بعد أن وصلت نضاالته السلمية إلى طريق

املتعاقبة على وطنه ،وأن يفتح صفحة جديدة

مسدود ،بتفجير ثورة مسلحة تحت ر اية جبهة

لبناء الوطن في ظل دولة القانون وبمشاركة كافة

التحرير اإلرترية في الفاتح من سبتمبر عام 1961

مكوناته السياسية واالجتماعية .إال أن هذه

بقيادة القائد الرمز الشهيد حامد ادريس

اآلمال سرعان ما تبددت ،بفعل التوجه

عو اتي ،والتي تحولت إلى أطول ثورة تحرر وطني

اإلقصائي لقيادة الجبهة الشعبية لتحرير إرتريا،

في القارة األفريقية ،تفانى فيها شعبنا في

التي آلت إليها السلطة بعد التحرير ،حيث دشن

رسم أروع املالحم البطولية ومهرها بالدم
والعرقً ،
ً
وطلبا
رفضا للضيم والقهر واإللحاق،

رأس النظام إسياس أفورقي عهده الديكتاتوري
بالخطاب الذي ألقاه في ستاد أسمرا الكبير في

لالستقالل الناجز لكامل التراب اإلرتري .وكان

 ،1991/6/20أمام حشد كبير من الجماهير

لشعبنا ما أراد ،حيث كللت طالئع الجيش

اإلرترية ،بإعالن حظر ألي نشاط سياس ي في
البالد خارج تنظيمه .ومنذ ذلك التاريخ سار

النظام بوتيرة متسارعة نحو انتهاج سياسات

التدميرية مئات اآلالف من اإلرتريين ،وفي

هدامة على كافة املستويات ،وأحال البالد إلى

مقدمتهم الشباب ،إلى الفرار بجلودهم من
ً
جحيم هذا النظام بحثا عن مالذ آمن في شتى

التجنيد اإلجباري ،ورمى باآلالف من الوطنيين

بقاع العالم.

األحرار في غياهب السجون واملعتقالت ،بمن

تأتي ذكرى التحرير هذا العام فى ظل تفش ي

فيهم قيادات بارزة في الجبهة الشعبية نفسها،

جائحة فايروس كورونا املستجد ومحاولة

دون توجيه تهم ضدهم أو تقديمهم إلى محاكمات

استغالل النظام لهذه الظروف الصعبة

علنية .كما أقفل أبواب إرتريا أمام عودة مئات
اآلالف من الالجئين الذين هجروا ديارهم ً
هربا

التي يمر بها شعبنا فى التضييق عليه ،األمر
الذي ينذر بحدوث مجاعة فى البالد على نطاق

من مذابح قوات العدو األثيوبي ،وظلوا يعانون

واسع ،كما بدأت تظهر بوادره في بعض املناطق

لعقود في معسكرات اللجوء في السودان واليمن

اإلرترية ،وخاصة في إقليم دنكاليا .ومن ناحية

باإلضافة إلى مناطق مختلفة من العالم .ليس

أخرى تأتي ذكرى التحرير وسيادتنا الوطنية قد

هذا فحسب بل إن النظام استولى تحت قانون

أصبحت مهددة نتيجة العالقات املشبوهة التي

جائر على أراض ي الشعب بدعوى أنها ملك

ينسجها النظام القائم مع دول وجهات عديدة.

للدولة ،ووزعها على شركاته االحتكارية أو

كما نحتفل بهذه املناسبة واألوضاع االقليمية

العناصر املوالية له ،ما تسبب في إلحاق أذى

تشهد تطورات درامية متسارعة ،األمر الذي قد

كبير بمالك األرض وباملزارعين .كما اقتلع األهالي

تترتب عليه تأثيرات سلبية بالغة على أمن

من بعض القرى في املرتفعات ووطنها في مناطق

واستقرار بالدنا واملنطقة .وقد بلغت التصرفات

في املنخفضات اإلرترية ،في محاولة مكشوفة

الخطيرة لرأس الطغمة الحاكمة في إرتريا مرحلة

لخلق بؤر توتر وقالقل وسط الشعب اإلرتري،

أصبحت تنذر بمخاطر جمة على بالدنا واملنطقة.

وغير من مالمح مدن وبلدات عديدة على امتداد

وفي الوقت الذي نرفض فيه تدخل الطغمة

إرتريا بما يخدم مخططه الخبيث إلرتريا وشعبها.
ً
وفضال عن ذلك ،فقد أشعل فتيل األزمات

الحاكمة في إرتريا في الشأن الداخلي ألية دولة،

سجن كبير ،و اقتاد الشباب إلى معسكرات

فإننا نعارض بشدة تدخل أية جهة في شأن إرتريا

والقالقل مع كافة دول الجوار ،وتسبب في اندالع

الداخلي ،و انتهاك سيادتنا الوطنية واالنتقاص
ً
من استقاللنا الوطني .و انطالقا من هذه الرؤية

ولشعوب دول الجوار .ودفعت هذه السياسيات

املبدئية فإننا ندعو الحكومة اإلثيوبية ألن تعيد

حروب معها خلفت مآس عديدة لشعبنا

النظر في تعاملها مع ملف العالقات مع النظام

ً
وصوال إلى حشد الطاقات الوطنية إلنقاذ
الشعب والوطن من بر اثن الديكتاتورية الجائرة

الديكتاتوري القائم في إرتريا ،ونطالبها باإلسراع
ً
في ترسيم الحدود مع إرتريا ،وفقا للقرارات

في إرتريا .وفي هذا السياق نجدد العهد لجماهير

الدولية ذات الصلة .إن السالم املزعوم مع

شعبنا الوفية وقواها الوطنية بأن املجلس

إثيوبيا أسقط .ورقة التوت التي كان نظام

الوطني اإلرتري سيبذل قصارى جهده من أجل

"هقدف" الشمولي يتستر بها ،وكشفت عن

تصعيد النضال الجاري من أجل التغيير

توجهاته الحقيقية أمام شعبنا ،ما ادى الى

الديمقراطي وبناء مستقبل أفضل لشعبنا

اتساع رقعة رفض جماهيرنا له في كل مكان،

وألجياله القادمة من خالل إقامة دولة القانون

وحتى القوى املستنيرة من الشعب اإلثيوبي

واملساواة.
وفي هذه املناسبة املجيدة يتوجه املجلس الوطني
اإلرتري للتغيير الديمقراطي بالتحية والتقدير
للشعب اإلرتري الباسل الذي ضحى بكل غال
ونفيس من أجل صناعة هذا اليوم التاريخي،
ويخص بالتقدير واإلكبار شهداء الثورة اإلرترية
الذين عبدوا لنا طريق الحرية والعزة والكرامة

بدأت تدرك خطورة هذا السالم الز ائف

بدمائهم الطاهرة الزكية .وندعو جماهير شعبنا

وتدخالت نظام افورقى فى الشؤون الداخلية

اإلرتري ،في الداخل والخارج ،إلى الحفاظ على

لبالدها ،وجعل قطاعات واسعة من النخب

مبادئ ثورتنا املجيدة ،واملشاركة الفعالة في

اإلثيوبية ترفض بصوت عال هذا التدخل من

النضال الجاري لبناء دولة الحرية والعدالة

ديكتاتور دولة اجنبية.

واملساواة.

تطل الذكرى التاسعة والعشرون للتحرير

عاشت إرتريا حرة أبية ومستقلة.

في هذا العام بعد ان كثف املجلس الوطني

النصر لنضاالت شعبنا العادلة

حر اكه السياس ي فى مختلف املجاالت خاصة فى

املجد والخلود لشهدائنا األبرار.

تأطير جماهيره و إقامة مؤسساته النضالية،

مكتب اإلعالم والثقافة
باملجلس الوطني اإلرتري للتغييرالديمقراطي

وكذلك سعيه الحثيث لجمع قوى املقاومة
االرترية الى مائدة مستديرة للحوار والتقارب

نرحب بآر ائكم ومساهمتكم على البريد
االلكتروني التالي:

