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 رسالة املجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي

 سبة قدوم شهر رمضان الكريمبمنا

  

إلى  ملبارك،ن ابمناسبة قدوم شهر رمضاأن يتقدم  للتغيير الديمقراطي يسر املجلس الوطني اإلرتري 

 داعًيا هللا ريكات،والتب آيات التهانيى بأسم وإلى مسلمي إرتريا والعالم بشكل خاص ،كافة شعبنا اإلرتري 

ر الفضيل. كما نتضرع هذا الشه من عتقاء ناأن يجعلو  بالخير واليمن والبركات،ى الجميع أن يعيده عل

ورونا فايروس كجائحة ) الوباء املنتشر حاليا  هذا  والعالم بأسره عن شعبنا  صرفإلى هللا أن ي

 ء قدير. كل ش يإنه على  ر وسوء ان من كل شوكافة البلد، ويحفظ بالدنا ("19"كوفيد

 ين: قطتين التاليتوننتهز هذه املناسبة لنثير  الن

الفتن  لخلقجموعات بعض األفراد أو املقوم بها يمحاوالت محمومة  ثمةنتابع هذه األيام أن أوال:  •

وكان . شائرية مقيتةبلية وعإقليمية وق طائفية و  نعرات إثارة خالل نداخل املجتمع اإلرتري م

نية وعادات بعيدة كل البعد عن القيم الدي ،بكلمات مسيئة رتريينأحد اإل  به هتفو  ما آخرها

 شخصهذا الصدرت عن ذيئة التي بال لماتالكهذه و . املناضالت اإلرتريات  بحقمجتمعنا، 

اإلرتريات  حط من قدر املناضالت تسانديه، ال يمكن بأي حال من األحوال أن م بعض و أ  عتوهامل

اإلرتري. لي لشعبنا بطو نضال الفي ال موقةاملر  نانتهني مك والداالقاص ي يعرف اللواتي  املاجدات

تي بدأت منذ ال شخص غير سوي، في سياق التوجهات الحاقدة عنالذي بدر رف يأتي هذا التصو 

إننا وإذ مناصريها. "اآلقازيان" و  رتريا وشعبها، واملعروفة بـــعادية إل مجموعة  ممن قبول  سنوات

قديم جهود املبذولة لتال ا ندعمفإنن ،بشدةوندينها  ات والتوجهاتستهجن مثل هذا التصرفن

وا على حافظنيين اإلرتريين أن يلوط.  كما نطالب كافة اعدالةالأصحاب هذه التوجهات أمام 

، وذلك التي تحققت عبرة مسيرة نضالية طويلة وتضحيات جسيمةشعبنا وسيادة بالدنا  وحدة 

الطغمة الديكتاتورية الحاكمة في أن ينبغي أال نتجاهل بو . وعي األعداء ب اتشال مؤامر من خالل إف

ذه الطغمة الديكتاتورية . فهموجههاو  مكونات شعبناوسط  محرض على الفتنة  أكبر هي  إرتريا

الفتن وسط املجتمع  ى إثارة، إلنهجهاض الجماهير لمع كل مأزق سياس ي أو تصاعد لرف ت تلجأ،كان

ا مو قمعي. الاستمرار حكمها لتضمن ، اإلرتري 
ً
ي املجلس الوطني اإلرتر  ن هذا الفهم فإنانطالق

ر جهودها ضد يوتسخ إلى توحيد إمكانياتها كافة القوى الوطنية ةبقو  و للتغيير الديمقراطي يدع

تعزز دورها و بالعمل النضالي  أن تنتظمنا اإلرترية جماهير  . كما يدعو النظام الديكتاتوري القائم
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رات النع الذي يغذي ريو كتاتام الديسقاط النظاه اباتجطى ع الختسريل جوذلك من أ ،فيه

غيير إحداث التن ليتمكن شعبنا م، مجتمعنا اإلرتري  الدينية واإلقليمية والجهوية داخل

 .نشودالديمقراطي امل

ا منثانًيا:  •
ً
في النضال  الشباب اإلرتري  دور ورغبة في تعزيز مجتمع، في أي الشباب أهمية ب ه إدراك

 ر الديمقراطي طني اإلرتري للتغييجلس الو ، فإن امليمن أجل العدالة والتغيير الديمقراط الجاري 

 جلس الوطني اإلرتري امل يؤكد فيهفي الوقت الذي و. االهتمام بالشبابضع في سلم أولوياته ي

، فإنه يعلن للجميع أنه سيقوم باب اإلرتري لتوحيد الش الجهود املبذولةكل تشجيعه ودعمه ل

دوره النضالي. وفي هذا السياق  ليقريًبا بمبادرات تهدف إلى تأطير الشباب الوطني اإلرتري وتفع

عن  تسعى جاهدة من أجل عزلهالتي  الخبيثة لألصوات تري أال ينصباب اإلرتفإننا ندعو الش

 ه.في خلق صراعات وهمية في وسط ، أو تلك التي تحاول بشتى السبل القوى الوطنية اإلرترية
 

 

، ساعد فيه املحتاجينشهًرا نن أن يكو  من هللا ، راجيناملباركحلول شهر برى ننهئ شعبنا مرة أخ

 .ونصفي فيه القلوب، وتسود فيه املحبة والوئام
 

 إلى هللا أقرب !! رمضان كريم وكل عام وأنتم 
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