تصريح صجفي

عن(الذكرى الـ 04لمهرجان بولونيا) :
اف النظاـ الشمولي في ارتريا نجده ىذه االياـ يتحرؾ يمنة ويسري مف اجؿ توطيؼ(الذكرى ال ػ  04لميرجاف بو
لونيا) حتي يجدد جمده المتجعد والمترىؿ.ومف العجب اف النظاـ الذي يعيش حالة االحتضار – بعد تدميره الشعب
والوطف -

يحاوؿ استمالة و خداع شعبنا (المغموب عمى أمره) بالرقص والغناء وليالي الطَّرب ،ويعمؿ في االعداد

ليذا الميرجاف المضمؿ ليبيع ويشتري عمي ماساة الشعب.
النظاـ الشمولي ىذا ينيج في سياسات قصيرة األجؿ ويراوغ في تضميؿ الشعب كسبا لمزمف دوف اف تكوف لو رؤى
وبرامج مستقبمية ممموسة والتي ال تيدؼ اال لما يضمف استم ارره حتي واف كاف ساعة مف الزمف يقوـ خالليا بالوعود
الكاذبة التي التغيب حيمو عمي شعبنا واف استمرأىا ىو وأولئؾ الخونة المسخريف لخدمة سياساتو.
ويجب اف يعرؼ ىؤالء وأولئؾ الذيف يعيشوف تحت خوؼ ورىبة النظاـ بأنيـ يعمموف في اطالة النظاـ المحتضر
ويخذلوا في الوقت نفسو مف يدافع عف حقوؽ الشعب المغموب عمي امره ويعكسوا معاناتو تنظيمات كانوا اـ افرادا
رافضيف تضميالتو وخداعو مردديف( :نظاـ الجبية الشعبية الشمولي الي سمة الميمالت وال االحتفاء بو في ميرجاف
بولونيا).الف النضاؿ ضد الظمـ متي ماوجد شئ طبيعي تتعاطاه البشرية جمعاء.
وعميو فإف المجمس الوطني االرتيري لمتغيير الديمقراطي يشيد بأوالئؾ
كما

يعرب

الذيف بادروا

بافشاؿ ميرجاف بولونيا .

عف دعمو وتأييده الكامؿ ليـ .وبيذه المناسبة يدعو المكتب التنفيذي كؿ الحادبيف عمى التغيير

الديمقراطي المشاركة في ىذه التظاىرة ضد ميرجاف بولونيا

بكؿ ما تسمح بو االمكانيات مف خالؿ توفير

المستمزمات ليا ونصرتيا .
المؤسؼ أف يقوـ نظاـ الجبية الشعبية بإحياء الذكرى لضحايا رواندا قبؿ  04سنة مضت .
المحزف و ُ
وانو مف ُ
يجروف وطنيـ بمعدؿ يفوؽ األلؼ الجئ في االسبوع الواحد
عم ُد إلى تناسي أولئؾ الشباب االرتيرييف الذيف َي ُ
َ
وي َ

ػ ػ بعد أف فقدوا في وطنيـ الحرية والعدالة والحقوؽ االنسانية

مما جعميـ عرضة لحيتاف قاع المحيطات (حيث

حادثة المبودوسا) ولكالب صح ارء سيناء وسماسرة تجارة البشر .
إف مأساة

الشعوب ّأياً

ومعروؼ لمجميع

حزف ليا و نأسؼ إال أننا ال نجعميا في ُمقدمة مأساة ومعاناة شعبنا.
كانت َن ُ

أف ىذا العمؿ مف النظاـ الشمولي جاء ضمف سياساتو المضممة في سبيؿ اإليحاء بأف

ىناؾ في العالـ شعوب تعيش المأساة والمعاناة عكس الشعب االرتيري الذي يوجد في االمف والسالـ والرخاء.
وىنا ينبغي أف يعمـ النظاـ الشمولي  ( :بأف الشعوب يمكف أف يتـ تضميميا يوماً ؛ ولكف ال يكمف أف تُضمَ َؿ إلى
األبد).
كرر الدعوة الممحَّة ِّ
لكؿ الحادبيف عمى التغيير الديمقراطي وخاصةً أعضاء المجمس الوطني االرتيري ػ ػ ػ ػ
وعميو ُن َّ
ُ
أف يمعبوا دورىـ الداعـ والفاعؿ في إفشاؿ الذكرى الػ 04لميرجاف بولونيا معمنيف بذلؾ عف معارضتيـ
كرر أيضاً شكرنا و تقديرنا لؤالئؾ الذيف قاموا بمبادرة إفشاؿ الذكرى الػ
وعاكسيف معاناة وتظمـ شعبيـ .كما ُن َّ

 04لميرجاف بولونيا .

عمؿ جميعاً إلسقاطو)
من ُح االوكسجيف لمنظاـ الشمولي َو َ
(ال َن َ
الن َ
المجد والخمود لشيدائنا االبرار
المكتب التنفيذي
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