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بیان التحالف الدیمقراطي اإلریتري
إلستقالل إریتریاوالعشرونةرابعـبمناسبة الذكرى ال

والعشرونالـرابعة اسبة مرور الذكرى م بمن2015ن من مایو األغر الرابع والعشروھذا الیوم إننا نحتفل في
، اإلستعمار األجنبينیر من للتخلص ي لنضاالت البطولیة لشعبنا في مرحلة التحرر الوطنلتمجیدالإلستقالل الوطني 

تقاء بالنضال الدیمقراطي الجاري في مواجھة الدیكتاتوریة إلرانا للمضي قدما في مسیرة اإلنعتاق عبر وتجدیدا لعھد
.إلى مستوى التحدیات الراھنة

یرة، وقدم ومرخاض نضاالت طویلةلم یركع یوما أمام القوى اإلستعماریة المتجبرة، وتري الذي یإن الشعب اإلر
ما كان یتوقع أن یعاني من جدید القھر والظلم واإلضطھاد في ظل نظام تضحیات بطولیة فریدة في سبیل التحریر 

وبالتالي . بغیض  یمارس البطش واإلرھاب، ویعتمد في سیاستھ الداخلیة والخارجیة الحرب بدال من السالمشمولي
صبح التحرر من نیر اإلستعمار األجنبي بتحریر ، وأقراطیة، والتقدمتعطلت إنطالقتھ نحو السالم والعدالة والدیم

مرة ثانیة في مستنقع المعاناة شعبنا األرض، وتأكید السیادة الوطنیة تحت سیطرة حفنة قلیلة من الجالدین لیقع 
. لمخاطر جمةعرضةالبالد، االمر الذي جعلالمریرة

حة، وھو یتطلع إلى أن تكون إرتریا المحررة مكانا یشعر فیھ تري مسیرتھ التحریریة المسلیخاض الشعب اإلر
لثروة ، وسیادة القانون، وبخلق عالقات طیبة مع كل دول عادل للسلطة واتوزیع وتسودھا الدیمقراطیة، و،بالسالم

ون الداخلیة مبینة على أساس المساواة واإلحترام المتبادل، والتعاون المشترك، وعدم التدخل في الشئ،الجوار والعالم
وفي ھذه الفترة عمد . ماضیةالعشرین عام وةأربعراحت أدراج الریاح على إمتداد كل ھذه التطلعاتإال أن ، للغیر

النظام على إشعال الحروب مع دول الجوار بالتوالي، وممارسة االعمال اإلرھابیة بإحتضانھ لإلرھابین وتسلیحھم 
نتیجة لسیاساتھ الھادمة أصبح النظام الیوم معزوال عن الشعب و. لیعرض شعبنا والمنطقة برمتھا لمخاطر جمة

، وغارقا في الفساد و كبیر على أجھزتھ القمعیةاإلرتري والمجتمع الدولي، وسر بقائھ بات محصورا في إعتماده ال
.واإلنھیارلیكون على حافة السقوطا،بعض، و اركانھ تأكل بعضھا الرشاوي

إلنسانیة والدیمقراطیة للمواطنین، وبالتالي باتزة قمعیة  إلنتھاك الحقوق اأجھالشمولينظام الأنشأ 
، وأ

و. رة بكثافة كبیرة تبعاألمر الذي أجبر الشباب على الھج. اإللزامیة المفتوحة
.المالسلفتنة بین مكونات الشعب اإلریتري بما یؤدي إلى إستحالة إستتباب االمن وجمیع أشكال ا

، وقد ریتري، في مواجھة النظام الشموليتاتي  ھذه الذكرى والمسیرة التي بدأتھا قلة من فصائل النضال الوطني اإل
م مختلف أطیاف الكیانات السیاسیة والمجتمعیة والثقافیة والشخصیات المستقلة صارت معسكرا وطنیا شامال، یض

، فإنھ من ھذا التطور التصاعدي لرفض الواقع الجاري في بالدنامأماو. الرافضة لبقاء وإستمراریة ھذه السلطة
األھمیة بمكان لقوى النضال من أجل التغییر الدیمقراطي أن تنظم صفوفھا، وتبني وحدتھا على أسس میثاقیة 
راسخة، تستوعب إخفاقات الماضي التي أنتجت الواقع الراھن، وتلبي أماني وتطلعات الشعب اإلریتري ماضیا 

فالبدیل المرتجى للسلطة . ال تقبل التأجیل أو التأویلوأن ھذا أصبح الیوم ضرورة وطنیة ملحة،. وحاضرا ومستقبال
مخالفة الشمولیة القائمة ، بالضرورة أن یكون على نھج وتصور واضح المعالم ، وضوابط وأسس وممارسة ،

لمنھج ومسالك السلطة الشمولیة القائمة، وبما یتسق مع تطلعات وأماني شعبنا، حتى یتمكن ھذا الشعب من بناء 
. وفق خیاراتھ الحرةصروح دولتھ
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نا نحي الیوم ذكرى الرابع والعشروإن
 .

الیوم مشجعا  لنھوض أبنائھ المنا
. مطالبھ الدیمقراطیة المشروعة

لعب دورھم الھام باإلنحیاز تریة إلى یتري الشباب وقوات الدفاع اإلریوبھذه المناسبة یدعو التحالف الدیمقراطي اإلر
ناشد المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولیاتھ إزاء معاناة شعبنا یكما. القضیة العادلة لشعبھم المضطھدإلى جانب 
من مخاطر الموت في من جحیم النظام بالمئات یومیا الفارین تریین یبالداخل، وما یواجھ الالجئین اإلرالمضطھد 

اعة وبیع لألعضاء البشریة على ید عصابات اإلتجار بالبشر، وقتل وحشي على ید جمر الصحاري والودیان والبحا
، وما یواجھ القابعین منھم في معسكرات اللجوء من مالذ آمنعن بحثلرحلتھم لفي طریق داعش اإلرھابیة، وذلك 

أن ام للحصول على المصالح الفردیة وعلى أولئك الذین یعملون مع النظ. مشكالت سیاسیة وإقتصادیة وإجتماعیة
یا الغد،  تریأمام التاریخ في إربجرائمھ وممارساتھ القمعیة یعوا جیدا ان ھذا النظام ال محالة زائل، وسیكون مسائال

.لنضال من أجل قضیة شعبنا العادلةإلى جانب اإلنضمام وبالتالي ندعوھم  ل

كافة قوى التغییر الدیمقراطي، من بمواصلة نضالھ إلى جانب التحالف الدیمقراطي اإلریتري یؤكد وبھذه المناسبة 
وفي ھذا السیاق فإن التحالف لن یدخر أي جھد في دعم وتفعیل المجلس . وعة لشعبناأجل تحقیق التطلعات المشر

.ي الثانيالمؤتمر الوطنوإنجاح ، .الوطني اإلریتري للتغییر الدیمقراطي

الشعب تریا ونخص بالشكر یكل الداعمین للتغییر الدیمقراطي في اروفي الختام نتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر إلى 
وإستضافتھم الكریمة ، لنضال الدمیقراطي للشعب اإلریتري، لما قدموه ویقدمونھ من دعم لكومتھاألثیوبي وح

.تریینیلالجئین، وتوفیر فرص التعلیم الجامعي للطالب اإلر

!تريیالنصر للنضال الدیمقراطي للشعب اإلر
!السقوط والعار للنظام الدیكتاتوري

!المجد والخلود لشھدائنا األبرار
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