
  

  

  عيد الفطر المباركبمناسبة تھنئة

يسرالوحدة ا�رترية للتغيير الديمقراطي أن تزف أسما آيات التھاني والتبريكات 
وى ولق اصة،الخ  لشعب ا�رتري عامة والمسلمين بمناسبة عيد الفطر السعيد الى ا

يكون  وتبعث أمنياتھاالحارة أن،وقوات الدفاع ا�رترية  ،كافة التغيير الديمقراطي
  . الى عموم الشعب ا�رتري عيد س1م وإستقرار وإزدھار وإحترام وتعاون

الخوف حياة الشعب ا�رتري يعيش ونحن إذ نحتفي  بعيد الفطر ھذا العام، و
تحت رحمة نظام الھقدف  ،قانونال وغياب ا4دارة الرشيدة وسيادة ،ا4رھابو

من عام  ٢٤وتمر علينا  .نيةالوط يرفع شعارات الحرية والسيادة الذيو ،الشمولى
ا�مر يمارس التعذيب النظام  وا�رتري الطغيان وسلب الحقوق ا�ساسية ل:نسان 

 فيھا يتعرض مرحلةونحن في  . يةالقانونالمحاسبة والمساءلة ه عرضة لعالذي يج

عاطف وا4ھتمام من المجتمع التوجدت  قدوD مثيل لھا معاناة الشعب ا�رتري ل
 النصر إنھا بوادر ما يحتم على كل قوى التغيير الديمقراطي أن تدركالدولي، وھو 

؟؟؟ أن تتحمل ھذه المرحلة  علينا أن نفعل فيماذا  لكن يطل تساؤل بدأت تلوح
  .الدور المنوط بھا تقوم بواجبھا ومسؤليتھا التاريخية وتؤدي 

عقول مؤيدي  وعندما نشاھد الوضع ا�رتري ونري حالة الغشاوة التي تعترض
 ھم لم يتصالحواوعيونھم التي D يرون بھا وأذانھم التي D يسمعون بھا و الھقدف

بل يعملون على تحقيق مصالح فئة قليلة  وأطالة عمر السلطة  مع أنفسھم حتى 
ة في جنيف لتأييد النظام وD ينتبھوا ھزيلبخروجھم في المسيرة ال ، وذلكالحاكمة

وعلى العكس من ذلك خروج ا�Dف من . تق شعبھم للمعاناة التي تقع على عا
الضخمة والتي توضح حجم الغضب العارم واNمال الشباب الى المسيرات السلمية 

، وھم في كل من جنيف وإسرائيل وأثيوبياالكبير للتغييرفي صيحاتھم ضد الطغيان 
 أجبروا على حياة اللجوءو الصحارى والبحار لموت فيالذين واجھوا مخاطر ا

عام الماضية  ٢٤وأن الوعي الجماھيري الذي بدأ في التنامي في خ1ل . والتشرد



حجم ضح ، وإت بإدراكھم أن ھذا النظام D يلبي طموحات وآمال الشعب ا�رتري
  .صراحة قد بدأ يعلنهالبغض الذي وصل الى أقصى درجاته، و

تتقدم بأجل آيات التقدير والشكر للمجتمع   الوحدة ا�رترية للتغيير الديمقراطي
، ولجنة لما قام به من تعاطف ودعم للشعب ا�رتري المغلوب على إمره الدولي

وأولئك الذين ، المتجرد والذي إرتكز على الحقيقةالتحقيق الخاصة على تقريرھا 
لھم  قاموا على ا4عداد وتنظيم المسيرات السلمية ولن يضنو بالوقت والمال، ولم يكن

يقفون بجانب ، وبھذه المناسبة العظيمة  نتوجه بالنداء �ؤلئك مصالح خاصة فيھا
نفسھم �ن أ يسائلواالنظام وخرجوا في المظاھرة العقيمة ان يستعدوا رشدھم و

أن الدين  توكذلك نناشد كل رجاD. لم تجنوا منھا أي فائدة ھم و ،التاريخ D يرحم
بجانب  ن يوقفوا� ،المخلوقيرضاه لما يحبه الخالق و ،الروحيةتھم رساDثوا يب

  .معاناة شعبھم 

  

  عيد فطر سعيد     

  مكتب الثقافة وا�ع�م  
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