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 الثامنة والخمسينبيان بمناسبة الذكرى 

  املسلحة إلارتريةالثورة  طالقةنل 

ألاولى القائد  ، الذي أشعل شراراتهالكفاح املسلح لنطالقالـثامنة والخمسين بالذكرى  يحتفل الشعب إلارتري 

التاريخ  يلة فبحق محطة فاص م. كان الفاتح من سبتمبر 1691الفاتح من سبتمبر الشهيد حامد إدريس عواتي في 

فى حياة الشعب  يجسد معنى الوفاء والعطاءالعصور  يشكل مناسبة وطنية هامة على مر وسيظل  ،إلارتري 

ا نذ ذ منه العبر إلا  ا هام ا ومواصلة النضال املشترك من أجل الحرية  لتمتين الوحدة الوطنية  رتري، ودرس 

 والعدالة. 

 ي، حيث قامالقرن املاض  بعينياتر أمنذ  والطغيان والاستعمار  علن  تمرده على الظلم أقد  إلارتري إن الشعب 

منذ ذلك الوقت  ين تحقق الاستقالل الوطنأباء مجهودات لا  ت وكاد لة الاستقاللية،كتال حزابأبتذسيس 

إل ي. وعلى الرغم من أن نضالت لاباء لم تحقق الاستقالل الناجز، والدول يقليموإلا يمر املحلآلول الت ،املبكر

والذي صادقت  ي مع إثيوبيا، دراليظل الاتحاد الف يف رتري قاللية الكيان إلا تسل رست القاعدة القانونية أنها أ

. إن انتهاكات إثيوبيا لألسس التي قامت عليها العالقة الفيدرالية أدت إلى اتساع رقعة مم املتحدةألا عليه 

ا عنه. وجاء نتيجة لهذا الرفض الرافضين لهذه العالقة التي فرضتها القوى العظمى  على الشعب إلارتري رغم 

تذسيس جبهة التحرير و  ألاشم دالل آجبإعالن الكفاح املسلح من على  ثم ومن إرتريا،  حركة تحرير  تذسيس

 . رتريةإلا 

، بعد نضال الصعوبات والتحديات التي واجهت الثورة إلارترية فإن الشعب إلارتري استطاعوعلى الرغم من 

وذلك في  ،من ربقة الاحتالل إلاثيوبي البغيضطويل ومرير دفع  الله أرواح  يرة أبنائه، أن يحرر ترابه الوطني 

ي ف رتري حق الشعب إلا  صادرت يفورقأالتي يقودها إسياس  الاقصائية الزمرةن أل إ. 1661ع عشر من مايو الراب

ا نشر القمع والظلم في كل أرجاء إرتريا، وصادر ة، ودشنت حكالحرية والديمقراطي ا بوليسي ا  تالحريات، وحرم تم 

عانوا لعقود في معسكرات اللجوء في دول الجوار، من العودة إلى  نالذي ،مئات لالف من الالجئين إلارتريين

ولم يكن أمام القوى الوطنية املناضلة  يار سوى مواصلة النضال حتى ا الاحتالل. ديارهم التي حرمهم منه

وظل  . والدستور  تتحقق كامل أهداف ثورة سبتمبر املجيدة في الحرية والعدالة والديمقراطية وحكم القانون 

ا منذ، النضال الديمقراطي يتصاعد تجمع القوى الوطنية  م حيث تكون 1666 وبدأت بوادر توحيده تتطور أيض 

الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي في نوفمبر  وصل إلى املرحلة التي تم فيها قيام املجلس تتدرج إلى أنإلارترية، و 

 ها هو املجلس الوطني إلارتري اليوم يعملمواصلة لكل الجهود التي ظل تبذلها القوى الوطنية إلارترية، . و 1111

 في شهر  ت الوطنية بعد أن عقد مؤتمره الثاني بنجاحطاقامن أجل تصعيد النضال وحشد ال بدأب ونشاط

 . أبريل املاض ي



واضحة أمام قطاعات واسعة من شعبنا وقواه أصبحت نطالقة الكفاح املسلح، ل  الثامنة والخمسينالذكرى  يف

السيادة الوطنية ووحدة الشعب ر على مآوالت، طويل النضال طريقن بذ، وقت مض ى أي ر منالسياسية أكث

ات رترية فى كل الاتجاهإلا ن تعيد قراءة الخارطة السياسية أ طنيةالو  ى القو ألامر الذي يحتم على . إلارتري أكبر

الوسائل أن يجهضوا نضالت  وسيحاولون بشتى لن يهدأ لهم البال، رتري عداء الشعب  إلا ألن  واملسارات،

 عبنا من أجل التغيير الديمقراطي. ش

ا للمس ني إلارتري للتغيير الديمقراطي يذتيللمجلس الوط ي انعقاد املؤتمر الثان إننا نعتقد بذن  يار الوطنتعزيز 

  ،املوحد
 
ا ألهمية توحيد الطاقات الوطنية  إلارترية املناضلة. ها الاجيالفاهيم نضالية توارثتا ملوترسيخ

 
في وإدراك

 املجلس الوطن وأجهزته املختصة وإقامة نظام ديمقراطي بديل، يقوم سبيل تخليص إرتريا من الديكتاتورية

، وذلك بغرض يني ارج املجلس والنشطاء السياس كافة القوى السياسية واملدنية منمفتوح مع بحوار وطني 

من أجل تسريع الخطى باتجاه تحقيق التغيير الديمقراطي  يوى النضال الديمقراطالوصول إلى توحيد كلمة ق

 شود في بالدنا. املن

بمناسبة ذكرى شعبنا إلارتري في كل مكان  رتري للتغيير الديمقراطي جلس الوطني إلا ملفي الوقت الذي ينهئ فيه ا

لى ، إومن بينها الحراك الشعبي العام، رتريةقوى املعارضة إلا  افةيناشد كانطالقة ثورته املسلحة املجيدة، 

ة للشعب إلارترية بكافة عب املشرو املطاليلبي  ،يوحقيق ي جل تغيير جذر أمن  الواعي والهادف تصعيد النضال

في ظل نظام الحكم  الكيان الوطني إلارتري  ثمة مؤشرات كبيرة تؤكد على أن مكوناته. وليس بخاف على أحد بذن

ا  أصبح الشمولي  يواملفاهيم الت ىوتحديد الرؤ ل عبر العمل املشترك إ هذا الكيان نقاذإول يمكن تحقيق ، مهدد 

سات تحكم الديمقراطية ودولة مدنية ذات مؤسرتريا املستقبل تحت راية الحرية والعدالة و إا ستكون عليه

ول ألا  انؤتمر امل ما أقرهجوهر  وهذا حد .قصاء أل إدون  ي،رتر تفق عليه من كل مكونات الشعب إلا بالدستور امل

 .ميثاقه السياس ي ونص عليه رتري للتغيير الديمقراطيللمجلس الوطني إلا  يوالثان
 

 نضال شعبنا من أجل التغيير الديمقراطيعاش 

 والخلود لشهدائنا الابرار جدامل

 عوانهأو   يالشمول يوالعار للنظام الديكتاتور  ي لخز ا

 

 املكتب التنفيذي

 للمجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي

 1116ألاول من سبتمبر 

 


