نصب تمثال هٌل سالسً فً مقر االتحاد االفرٌقً
تواطؤ مشبوه وجرٌمة فً حق الشعب االرتري وصفعة على وجه النظام

لقد تابع الجمٌع مراسٌم نصب التذكار للمجرم هٌل سالسً فً مقر االتحاد االفرٌقً بالعاصمة
االثٌوبٌة ادٌس اببا ٌوم االحد الموافق  2102/2/01م اثناء انعقاد القمة االفرٌقٌة  22وان نصب
المنظمة لتمثال هٌل سالسً ٌعد جناٌة عظٌمة فً حق الشعب اإلرتري الذي ناله ما ناله من حرب
ابادة من هذا المجرم الظالم فنحن ال نختلف فً انه احد المؤسسٌن لالتحاد االفرٌقً ولكنه فً ذات
الوقت ٌجب ان ٌتوقف الجمٌع على الجرائم العظمى التً ارتكبها فً حق الشعب اإلرتري والتً
ترقى الى االبادة االنسانٌة وال ٌزال اإلرترٌون ٌحٌٌون ذكرى تلك المجازر المؤلمة كل عام قرٌة (
عد ابراهٌم –عونا – مصٌام – حرقٌقو ) وغٌرها من القرى التً احرق سكانها وبقرت بطون
نساءها  ،وهً تظل شاهدة على وحشٌة هٌل سالسً الذي كان ٌصرح قائال بانه ٌرٌد ارٌترٌا ارضا
دون شعبها  ،ولن ٌنسى شعبنا ما قام به هٌل سالسً من مكاٌد وحٌل مستعٌنا بالدول الغربٌة التً لها
مطامع بالمنطقة وذلك للحٌلولة دون تحقٌق مطلب شعبنا فً االستقالل وحق تقرٌر مصٌره مما
فرض على شعبنا خوض النضال المسلح لثالثٌن عاما ودفع ثمنا باهظا تمثل فً االالف من الشهداء
والمعوقٌن واللجوء وتخلف البالد فً كل مجاالت الحٌاة وحرمان االنسان االرتري من حقوقه
االساسٌة فً بناء حٌاته وعمران وطنه وهو ٌتمتع بكرامته وسٌادته الوطنٌة ،كل ذلك بسبب
المؤامرات التً حاكها هٌل سالسً إلرغام شعبنا فً الدخول فً اتحاد فٌدرالً ومن ثم االلتفاف
على ذلك واعالن ضم ارٌترٌا الى اثٌوبٌا عنوة .
وان شعبنا االرتري وبعد سنوات النضال تلك ونٌله االستقالل وصٌرورة دولته عضوا باالتحاد
االفرٌقً فان من حق هذا الشعب اإلرتري ان تحفظ له كرامته وكبرٌاءه ـ وان نصب التذكار فً
هذا الوقت بالتحدٌد مع عملٌة السالم التً تدور فً ظروف غامضة بٌن النظام فً ارٌترٌا واثٌوبٌا

ٌعد مؤشرا الى ان عملٌة السالم والتً ٌرقبها شعبنا من بعٌد تحمل فً طٌاتها مؤامرة تحاك ببالدنا
وسٌادتها واخشى ما ٌخشاه شعبنا الٌوم هو بان تؤدي الى ربط ارٌترٌا باثٌوبٌا مجددا ومن ثم ٌضطر
شعبنا لخوض غمار الحرب للحفاظ على كٌانه وسٌادته ،
واال كٌف جاز للنظام فً اثٌوبٌا فً ان ٌوقت لنصب التذكار فً هذا الوقت وٌقٌنا بان التشاور قد تم
بٌن النظام فً ارتٌرٌا ود ابً احمد رئٌس وزراء اثٌوبٌا واال لما كانت مشاركة ممثل ارترٌا فً
المنظمة عند نصب التذكار  ،فانه حتى وان وجدت ضغوط من دول االتحاد االفرٌقً اال أن النظام
فً ارٌترٌا كان بإمكانه اٌقافه وربط ذلك بعملٌة السالم  ،فكل عوامل الضغط كانت متوفرة بٌد النظام
اال ان ما ٌتضح بجالء ان هذا النظام ال ٌولً لتارٌخ شعبنا النضالً أي اعتبار ومن الخزي والعار
بان ان ٌمر مثل هذا الموقف فً صمت مرٌب دون ان ٌسجل النظام فً ارترٌا أي موقف ٌحفظ له
التارٌخ وبه ٌؤكد بانه ٌنتمً لهذا الشعب الذي وقعت علٌه كل جرائم هٌل سالسً االنتقامٌة فً سبٌل
نٌل استقالله الذي انتزعه انتزاعا واالن اٌضا وبالرغم مما ٌقوم به راس النظام من جرم كبٌر مما
ٌشٌر الى وجود تواطؤ مشبوه فً تقزٌم تارٌخ الشعب البطولً والتالعب بمكاسب نضاالته والتً
تاتً فً المقام االول االستقالل والسٌادة اال ان شعبنا حتى وان صبر طوٌال على ضٌم النظام فانه ال
ٌزال ٌمتلك االرادة الوطنٌة التً تمكنه من الحفاظ على سٌادته والرد على كل من ٌمس شرفه
وكرامته من خالل تلمٌع مثل المجرم هٌل سالسً الذي ٌظل تارٌخ شعبنا ٌحكً عن جرائمه الفظٌعة
.
ونحن ندعوا االتحاد االفرٌقً الى اعادة النظر فً هذه الخطوة التها ال تعبر عن روح ومٌثاق
االتحاد الذي ٌمثل دول وشعوب افرٌقٌا بشكل متساو كما نوجه نداءنا الى قٌادات االتحاد االفرٌقً
بان ٌقفوا الى جانب شعبنا الذي ٌحً ذكرى الجرائم الفظٌعة التً قام بها المجرم هٌل سالسً
استشعارا باآلالم واالحزان التً لن ٌنساها شعبنا مهما طال الزمن وسٌقتص من كل من تلطخت
اٌدٌهم بدماء االبرٌاء من ابناء ارٌترٌا  ،وندٌن بشدة مشاركة ممثل النظام فً لحظة تدشٌن ورفع
الستار عن التمثال وسٌظل التارٌخ ٌحكً تخاذل النظام وبٌعه لبطوالت شعبنا فً سوق النخاسة .
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