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بیان التحالف الدیمقراطي اإلرتري 
الكفاح المسلح للشعب اإلرتريالنطالقة55الذكرى الـبمناسبة إحیاء 

محطة فاصلة في بحق التي كانت ، و1961في الفاتح من سبتمبر الثورة اإلرتریةالنطالقة55نحتفل الیوم بالذكرى الـ
لتجاوز األزمات والمعضالت في حیاة الشعب علي مر العصور وطنیة وسیظل ھذا الیوم محل وقفة،التاریخ اإلرتري

مشروع ومعنوي في ترسیخ الالوحدة الوطنیة وخیار سیادة الدولة المستقلة تسھم بقدر مادي، وقفة لتمتین اإلرتري 
ثورة اتيحامد إدریس عو/ الشھید البطل القائدقیادة بسبتمبر إنطالقة كانت ، الحقبيتعاقب األجیال وتوالعطني مالو

ردا وطنیا حاسما على كانت ، وفزلزلت األرض تحت أقدام المستعمر وجیوشھشعبیة ھبت لتحریر إرتریا أرضا وشعبا
ھي وقفة لقیاس درجة االلتزام أمام شھداء مسیرتنا الوطنیة سبتمبر ولذلك ف. واالستسالمكل دعاوي اإللحاق واإلذالل 

تاریخنا المعاصر في صورتھ الكلیة، وھو ما یتطلب منا جمیعا أن نكون ما كرستھ مسیرة سبتمبر فيحقیق قاطبة، وت
.على قدر واجباتنا الوطنیة والتاریخیة لمواجھة التحدیات الراھنة

نظام ءبسبب استیالشاءت األقدار أن نخوضھا جدیدة الیوم مرحلة نضالیة نعیشبھذا القدر من المكانة التاریخیة للذكرى 
المستعمر وفاق استبداده الظلم والقمع بكل مكونات الشعب اإلرتريالذي ألحقوذا الشعب األبي شمولي علي مقدرات ھ

، حیث ىأقصى مدنحي الیوم ھذه الذكرى وقد بلغت كل أشكال المعاناة الواقعة على الشعب اإلرتري إذ إننا و. األجنبي
الذي أدى إلى األمروعملیات القتل والتعذیب، التعسفیة،واالعتقاالت، االقتصاديواالبتزازتواصل القمع السیاسي، 

.تزاید موجات اللجوء وسط مختلف الفئات ، لیكونوا عرضة للموت في الصحاري والبحار

تاتي ھذه الذكرى والمسیرة التي بدأتھا قلة من فصائل النضال الوطني اإلریتري، في مواجھة النظام الشمولي، وقد 
مختلف أطیاف الكیانات السیاسیة والمجتمعیة والثقافیة والشخصیات المستقلة صارت معسكرا وطنیا شامال، یضم
أمول عبر جماھیر شعبنا في كما تتنامى یوما إثر آخر فرص إحداث التغییر الم. الرافضة لبقاء وإستمراریة ھذه السلطة

.الداخل

میة بمكان لقوى النضال من أجل التغییر أمام ھذا التطور التصاعدي لرفض الواقع الجاري في بالدنا، فإنھ من األھو
الدیمقراطي أن تنظم صفوفھا، وتبني وحدتھا على أسس میثاقیة راسخة، تستوعب إخفاقات الماضي التي أنتجت الواقع 

وأن ھذا أصبح الیوم ضرورة وطنیة ملحة، . الراھن، وتلبي أماني وتطلعات الشعب اإلریتري ماضیا وحاضرا ومستقبال
فالبدیل المرتجى للسلطة الشمولیة القائمة ، بالضرورة أن یكون على نھج وتصور واضح . یل أو التأویلال تقبل التأج

مخالفة لمنھج ومسالك السلطة الشمولیة القائمة، وبما یتسق مع تطلعات وأماني المعالم ، وضوابط وأسس وممارسة ،
. لحرةشعبنا، حتى یتمكن ھذا الشعب من بناء صروح دولتھ وفق خیاراتھ ا

تأسس من اجل تحقیق تلك الغایات یناضل الیوم لتحقیق التغییر الدیمقراطي إن التحالف الدیمقراطي اإلرتري والذي 
وجھده نضالھ مضاعفة، یؤكد في ھذه المناسبة على وتكریس واقع یستعید فیھ اإلنسان االرتري كرامتھ وحقوقھ وحریتھ 

م ، كما یجدد العھد أمام شھداء 1961أجلھا ثورتھ في الفاتح من سبتمبر لعاملتحقیق جمیع الغایات التي أطلق شعبنا من
یناضل التحالف بقواه الوطنیة المجربة والمصقولة بالنضال الثوري وإنمافحسب، الثورة لمواصلة النضال بعزم ال یلین 

ت الوحدة الوطنیة الحقیقیة لكل المكونات اإلرتریة، على أسس ال تقوم فقط من أجل تكریس واقع إرتري تكتمل فیھ شعارا
وتجاوز أزمات الماضي والواقع الجاري في الوطن اإلرتري على التعایش السلمي ومفردات الشراكة الوطنیة الحقیقیة
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دفع لطاقات الوطنیة لیطیر وتطویر كل اوتحدیاتھ عبر تأمعضالتھالتعامل مععمل علي تالمستقبل وأفاق ستشرف بل ت
.خراط في العمل العام وبناء الوطننحو المزید من المساھمة واالنبھا 

، لم تضمن للشعب اإلرتري بقاء من خالل السنوات الماضیةواه المناضلة التحالف الدیمقراطي اإلرتري وقإن تجربة 
المكونات اإلرتریة ة الحوار والشراكة بینیطالب وینادي بحقوقھ المشروعة فقط، وإنما فتحت الطریق لسیادة ثقاف

لملتقى الحوار الھامةالنضالیةعبر المحطاتالمناضلة من أجل التغییر الدیمقراطي، والتي توجتمدنیةالسیاسیة وال
التحالف ویثمن .م2011غییر الدیمقراطي في نوفمبر بتأسیس المجلس الوطني اإلرتري للتوالمؤتمر الوطني 

مؤكدا علي ضرورة الوعي ) الھقدف(رتري الجھود المبذولة في ساحة المعارضة اإلرتریة ضد نظام الدیمقراطي اإل
السیاسیة واالجتماعیة واألمنیة ، مما یحتم علینا : بطبیعة المرحلة الحرجة التي تمر بھا قضیتنا الوطنیة علي كافة الصعد

التحالفكد یؤو. لتعجیل بإسقاط النظام القمعيمام المبادرة لجمیعا أن نبتعد عما یصرفنا من أھدافنا األساسیة، واستعادة ز
ویناشد كافة قوى . على ضرورة توفیر اإلمكانات، واآللیات الالزمة لتلبیة متطلبات النضال المرحلیة حاضرا ومستقبال

رعتھا للنظام، التغییر الدیمقراطي على أھمیة رص الصفوف، وبذل مزید من الجھد لتغییر میزان القوة لصالحھا في مقا
.ناالتحدیات والمخاطر المحدقة ببالدو بما یؤدي االرتقاء إلى مستوى 

وبھذه المناسبة یدعو التحالف الدیمقراطي اإلریتري الشباب وقوات الدفاع اإلریتریة إلى لعب دورھم الھام باإلنحیاز إلى 
تحمل مسئولیاتھ إزاء معاناة شعبنا المضطھد كما یناشد المجتمع الدولي إلى. جانب القضیة العادلة لشعبھم المضطھد

بالداخل، وما یواجھ الالجئین اإلریتریین الفارین بالمئات یومیا من جحیم النظام من مخاطر الموت في الصحاري 
كالت سیاسیة في معسكرات اللجوء من مشمعاناةمنوه ن مالذ آمن ، وما یواجھوالودیان والبحار في طریق البحث ع

.وإجتماعیةوإقتصادیة 

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

ي إنجاح المؤتمر الوطنبما یؤدي إلى ، وز المصاعب التي تواجھ مسیرتھ النضالیةوتجا، .اإلریتري للتغییر الدیمقراطي
.الثاني

وفي الختام نتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر إلى كل الداعمین للتغییر الدیمقراطي في اریتریا ونخص بالشكر الشعب 
یتري، وإستضافتھم الكریمة لالجئین، األثیوبي وحكومتھ، لما قدموه ویقدمونھ من دعم للنضال الدمیقراطي للشعب اإلر

.وتوفیر فرص التعلیم الجامعي للطالب اإلریتریین

!!النصر للنضال الدیمقراطي للشعب اإلرتري
!!المجد والخلود لشھدائنا اإلبرار

!!لنظام الدیكتاتوريلالسقوط والعار 
التحالف الدیمقراطي اإلرتري
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