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ተኽላይ ኣብራሃ
ኣቦ መንበር ማእከላይ መሪሕነት
ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ

.
.نعيش هذه األيام أسبوع عيد الفصح المجيد والسنة الجديدة
.بقدوم هذه السنة الجديدة فالننشر التمنيات السعيدة على بعضنا البعض

فلنحتفل في هذه األسابيع كإريتريين حسب إمكانياتنا وقدراتنا
البعض منا محظوظ يستقبل هذه المناسبة بسعادة ،والبعض منا محروم من الشمس يئن تحت
.األرض في سجون "الهقدف" يعيش بآالم وأحزان لألسف

لقد ناضل الشعب االريتري ضد المستعمرين الذين تعاقبوا واحدا تلو اآلخر ،وواجه ممارسات
االضطهاد والقتل أكثر من خمسين عاما بالطرق السلمية ثم بالكفاح المسلح ،ودفع خيرت شبابه
.شهداء بعشرات اآلالف ونال استقالله بجدارة
علما بأن االستقالل الذي ناله لم يحقق حرية المواطن ،بل العكس
فقد تم تغييب المواطنين الشرفاء بشتى األسباب الواهية ،كما تم الزج بالشباب في معسكرات
التدريب العسكري والعسكرية بال مقابل وال نهاية ،بدال من التركيز على تعليم الشباب وخلق
.فرص العمل واالرتقاء بهم

فبعد الحرية أجبر الشباب الي ترك الديار والهجرة الي مصير غير معلوم ،مما أوصلنا الي هذه
الحالة المتردية ،ورغم أن األسباب كثيرة إال أن السبب األساسي لألسف هو عجز شعبنا عن
.المطالبة بحقوقه وبصوت واحد ،مثلما كان شعبنا يقاوم ويناضل بصوت واحد من أجل لحرية
فنظام "هقدف الدكتاتوري" يعمل كل ما وسعه وينسج الدسائس لتشتيت وحدتنا ،ألنه يعلم أن
وحدتنا فقط هي التي تنتزع منه سلطته وجبروته ،ونشاهد عدم ترسيم الحدود التي دفع من
أجلها آالف األرواح الطاهرة في الحرب،التي قادها نظام هقدف الديكتاتوري واالستهتار بعدم
رسم الحدود ،وال زال هذا النظا م يتالعب ويحبك المؤمرات ويتهرب من استحقاقات السالم .
نهيب بشعبنا في الداخل والخارج ان يتمسك بحقوقه ووحدته ويدعم الخط الوطني في ارساء
االستقرار هذه األسابيع المباركة التي نعيشها نتمني ان نتجاوز محنتنا ويعود .االستقرار
واالمان في ربوع وطننا ولكي نصل الي هذه الغاية علينا ان نضاعف ،ونتعاهد في عام
 .2020من"نضالنا وإنهاء نظام "هقدف
وبهذه المناسبة أود ان نبارك ألهلنا المسيحيين  .عيد الفصح المجيد والسنة الجديدة ولعموم
.شعبنا بحلول السنة الجديدة ..فكل عام وأنتم بخير
تخالي أبرها
رئيس القيادة المركزية
المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي

