
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ة في ارترياالمؤسسات التعليميمصادرة بيان استنكار حول                         

مع الفاتح من سبتمبر  امنا  وتزم وبشكل تعسفى 2019سبتمبر 4الثالثاءي يوم فرترىاألالنظام الديكاتورى مقدأ

ة سالمية بمدينة كرن ومصادرة ممتلكاتها وفرض الحراسالمؤسسات التعليمية اإل على مصادرة أقدم المجيد

ساتذة الطلبة واأل آلالفاو اعتبار وتقدير  لوضعها القانونياث ون اكتراالمنية المشددة عليها وذلك بد

في حرية   االرترىلمواطن  على اوحرباممنهجا عتبر استهدافا ييفقدون دراستهم ووظائفهم ما ن والعاملينالذي

 .ى.  الدين والفكر والرأ

نجليزى واالثيوبي من ستعمار اإلفي عهد االبشكل قانونى تم انشاؤها  هليةاأل التعليمية غلب هذه المؤسساتأ

من ن يمحوها بالرغم أاالستعمار  رترى ثقافته وحضارته التى عجزللشعب االقرن الماضى  حيث حفظت ل  ا

بدأ جوالت أخرى من المعاناة لت حتى جاء عصر االستقالل الوطنىلمنع والحرمان التضييق واكان يطالهانه أ

رى خفاء القسباإلأول ما بدأسمراأالنظام الديكتاتورى في غيض حيث بدأشد من عصر االستعمار الببل وأ

والتضييق وفرض المنهج الحكومى  -يزيد على ربع قرن دون  تهم محددة اومحاكمات عادلة لما  -للمعلمين

ملؤها  و تغطيتها وزبانيته من أوامر قاسية أ عليه بما تفرضهلم يشفع لها التزامها الشديد ذ إ، على ما تبقى منها 

 وبشكل نهائي اليوم قرار مصادرتهاأتىلي واالجتماعى  النظام في الجانب التعليمي للفراغ والعجز الذى يصنعه

من طالب وطالبات ومعلمين  اآلالفد يتشرشديد نتيجة لالحباط إلبامره ب على ألتصيب الشعب المغلو

سالمية وللمراكز ن قرارات جائرة لمدرسة الضياء اإللى ما سبق  ميضاف إ لى مصيرمجهولإوموظفين 

 ة في هذا العام وما قبله. يالمسيحلكنائس بعض اودور العبادة ل والتعليميةالصحية 

في  هليته وشرعيتهالنظام الذى فقد أهذا ال نستغرب من  رتري للعدالة والتنميةسالمى اإلنحن في الحزب اال

ربته  في محاخيرة تكون األرترى ولن  دأبه وعهده بالشعب اإلهو ذا هن ألو غيره أن يقوم بمثل هذا أالبالد 

نظام بدال ره وإيقوم بتغييرترى وض الشعب اإلتفما لم ينو الدين عموماالمية أسالشرسة للثقافة اإل

 . المسيرة الراشدةيقود  ديمقراطىتعددى

وينتهك ولغته وثقافته ينه دشعب في لالجائر الذي يمس اسالمى هذا القرارلحزب اإلا رفضوبهذه المناسبة ي

لمقاومته وندعو شعبنا في الداخل والخارج نسان ، العالمى لحقوق اإلعالن يتنافى مع اإلوبسط حقوق المواطنة أ

صدقاء الدولى وأالمجتمع كما نطالب في الوقت نفسه وسقاط هذا النظام الجائر ضاالته إلوتصعيدنفه وتوحيد ص

 .وعدم تركه يغرد خارج السربقراراته  لكف عن تنفيذللدى النظام  السريع لتدخل رترى لالشعب اإل
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