
 
 
 

 
 
 
 

 الحزب رئٌس رسالة 
 1441 -0202بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لعام 

 
 . 4114-0202خاصة بمقدم شهر رمضان الكرٌم للعام  اإلرترٌٌنوالمسلمٌن  كل الىحزب النهضة االرتري ٌتوجه بالتبرٌكات 

الخدمات  فًوشلل كامل وهو ٌعٌش تحت خط الفقر ازاء مهدد فٌروس كورونا  وٌؤكد الحزب بان ما ٌعاٌشه شعبنا الٌوم من معاناة 
وانشغاله بقضاٌا ال تمت وسوء ادارته لشؤون البالد  وعدم كفاءته النظام اهمالكمات نتاج ترا هًو الخدمات الصحٌة وضمنهااالساسٌة 

 .تهاأمن شدة وط لمأالذي ٌتٌة صلة للظروف واالوضاع التً ٌعاٌشها شعبنا أب
 نإزاء هذا الوضع فاوكورونا ، فٌروس  وعدم تعاطٌه بمسئولٌة وجدٌة حٌال مهدد  همال النظام دى اومما ٌزٌد االرترٌٌن حسرة هو م 

العون الى شعبنا بالداخل وفً معسكرات  مٌتقدتتالحم فً و لوطنٌة واالخالقٌةا على الجماهٌر االرترٌة بالخارج ان تتحمل مسئولٌتها
 .اللجوء 

والدٌمقراطٌة  ةلاالعدأن تبسط  الذٌن ٌنشدونوالشهر الكرٌم ٌتوجه الحزب الى كل الغٌورٌن على مصٌر الوطن والشعب  حلول وبمناسبة
 ، مسمى كان أيخطاب ٌدعوا للكراهٌة والتطرف تحت  أيالبعض ونحارب ونحترم بعضنا بالروح الوطنٌة  جمٌعا نتحلىبان فً بالدنا 

زرع  ٌسعون الىولنحذر من ان نكون اداة لمن  ،فشاء السالم وزرع المحٌة بٌن كل البشرح الدٌنً الن كل الدٌانات جاءت إلللتسام وندعو
 . فً ارترٌا وبناء دولة المؤسسات وازالة النظام ومخلفاته نسعى الٌه من احالل التغٌٌر تحقٌق ما تأخٌرلالفتنة فٌما بٌننا 

ونحارب مجتمعٌن كل ن ٌتحلى الجمٌع بالمسئولٌة الوطنٌة أب خاصة قوى التغٌٌروالى كافة  إلى االرترٌٌن كما ٌتوجه بهذه المناسبة
 يالدٌكتاتور لنظامل التصديكل طاقاتنا فً  هنوجو والبحث عن المكاسب الضٌقة اللحظٌة تجاوز الخالفات الثانوٌةنو ةالطائفٌ نعراتال

 .وتخلٌص الوطن والشعب منه 
بكل طاقاته لكل ما من شانه أن ٌعجل بالخالص من النظام الذي بسببه وبمناسبة هذا الشهر الكرٌم ٌؤكد الحزب قواعد وقٌادة بأنه ٌعمل 

جاز متطلبات ٌمكنه من ان متضامنا مع كافة قوى التغٌٌر بماٌعمل سفً سبٌل ذلك وٌعانً شعبنا المرارات والعذابات بكل أنواعها ، 
 .فً اقرب وقت ممكن  الوطن الل التغٌٌر الذي ٌنشده المواطن وحبإ المرحلة

بتوجٌه الصدقات والزكاة  ألنهم فً  االرترٌٌن فً معسكرات الالجئٌن إخوانهموٌناشد الحزب كافة الصائمٌن بان ٌمدوا ٌد المساعدة الى 
وضع اقتصادي مزري بسبب  به العالم من ٌمرٌصادف ما  هذا العام شهر رمضان مجًء وخاصة بان امس الحاجة فً سد احتٌاجاتهم

 لكرٌم الذي هو موسم للتراحم والتواصل .واغتنموا الشهر ا،  ٌزٌد معاناتهم سوءاوهذا من شانه ان  جائحة كورونا
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