
 

 

 

 حماة لسيادة الوطن وكرامة الشعب  اواحدكلنا نقف صفا 

استحقاقا لنضاالت مرٌرة  وكان هانتزاعاحد بل تم  من منة لم ٌأتاستقاللنا الوطنً 

لذلك االرترٌٌن اٌنما وجدوا ٌحتفلون بذكرى انطالقة ثورة الكفاح ، لعقود  استمرت

مواجهة علنٌة مع االستعمار االثٌوبً المسلح وٌحتفلون بذكرى تقوربا التً تعد اول 

 كما ٌحتفلون بعٌد االستقالل الوطنً الذي هو مفخرة االرترٌٌن .

ومسلحة  سٌاسٌة ومتكاملة متصلة المراحل  محصلة لنضاالت :ان االستقالل هو

او قومٌة او منطقٌة ان تختزل  سٌاسً لفصٌللٌس لذا  ، استمرت لسنوات طوٌلة

مستحق لكل االرترٌٌن الذٌن ساهموا فٌه ببذل  كسببل هو  ،االستقالل كإنجاز لها 

فاإلرتٌرٌٌن تأكدت الغالً والنفٌس متٌقنٌن بانه واجب نحو نٌل مطلبهم االستقالل ، 

فً فترة الكفاح المسلح وهو دلٌل  خاصة  وحدتهم وانصهروا مع بعضهم البعض

ً اطار الدولة التً ٌعٌشوا معا فان و بناء مستقبلهم قوي على مقدرة االرترٌٌن فً

 بنٌت على جماجمهم .

الن تنظٌم الجبهة االرتري العاصمة اسمرة واع التحرٌر انه وبعد دخول جٌش

فً توطٌد دعائم  شرعو عمدا وعنادا رترٌةالشعبٌة بانه ال ٌعترف بوجود تنظٌمات إ

االستحواذ على السلطة والشروع فً تنفٌذ برامج تذهب فً ترسٌخ ثقافة احادٌة 

بأٌة صلة الى تارٌخه الممتد فً  متتال صورة فً وصٌاغة المجتمع االرتري 

 .الزمن الذي ٌختزن الموروثات 



وما نشاهده الٌوم من تصاعد فً مقاومة النظام الذي وصل به االمر الى جعل زمام 

 شكل فٌه مستبدا ٌتصرف فً دٌكتاتورااالمور كلها فً ٌد رجل واحد  فصنعوا منه 

من كل تلك النضاالت ومن غٌر مراعاة  تنصالمللشعب االرتري و حمتبجاستفزاز 

 وكرامة المواطن االرتري الذي ٌفتخر باالستقالل وٌعتز به . قدسٌتهلحرمة الوطن و

مس لما وصلنا الٌوم ال نقول لو كان ما ٌجري الٌوم باأل ابناء الشعب االرتري نحن

الى ما وصلنا الٌه  الن الحدٌث فً الماضً هو استهالك للحاضر من غٌر فائدة 

خذ العبر من اخطاء أالٌوم هو ان نالقٌام به ومضٌعة للزمن  وما ٌجب علٌنا 

الماضً وال نكررها حتى ال نضطر اٌضا لدفع ثمن وتكلفة باهظة الن الخسارة 

 ٌوم تعنً فقدان الوطن برمته .الٌوم ال ٌمكن تعوٌضها فالخسارة ال

من اجل هذا الوطن الذي ننتمً الٌه من اجل هذا  اصفا واحدالٌوم ٌجب ان نقف 

صور كل شهداءنا امامنا دعونا نضع ، جد من ٌعوضه نالوطن الذي ال ٌمكن ان 

ن مبتغاهم هو استقالل ارترٌا  الم ٌذهبوا من اجل ان ٌبقى ونسال انفسنا  الم ٌك

فً ارترٌا  ٌمنحهم كرامة وعزة  كلهم كانوا ٌفكرون وٌحلمونالوطن  بناءالوطن أل

 .تً بعدهم أٌالى مستقبل ارترٌا والجٌل الذي  نوٌنظرو

تماما  وماسًالماضً بكل ما فٌه هو ماضٌنا جمٌعا نتحمل كل ما فٌه من مرارات 

كما نفتخر بكل االنجازات العظٌمة بغض النظر من كان وراءها فهً محل اجالل 

من هذا و ،تقدٌر لكونها عمل إرتري وٌقف خلفه إرترٌون بشتى مشاربهم والوانهم و

االٌمان الذي ٌترسخ لدى الجمٌع ٌمكننا الٌوم البحث عن المستقبل الذي ٌجب ان 

  الرغبة نمتلكنصنعه نحن وال ننتظر من احد ان ٌصنعه لنا  فنحن لدٌنا االمكانٌة و

 .إلنجاز عملٌة التحول والتغٌٌر فً الطرٌق الصحٌح  ان نتوجه بهاٌجب واالرادة و

فالذي ٌعٌشه شعبنا من فقر وجوع  احاسٌسنافالٌوم نحن متحدون فً مشاعرنا و

هذا االلم  اٌقافالحسرة فً اننا لم نستطع  هاوتمألوتشرد وذل ٌمزق وٌدمً قلوبنا 

التً  آلهاتواالتً تصنع وتبدع فً تصدٌر المرارات  ماكٌنة هقدفتعطٌل وانهاء ب

تخٌلها وال للمبدعٌن من المصورٌن  للرواٌات تجسٌدهاال ٌمكن الحد وصفها وال 

 . وتشكٌلها 



 كل هذا ٌدعونا الى التجرد والخلوص مع النفس لنقف فً خط واحد منسجمٌن مع ما

 والذٌنوهم فً قٌود المتاجرٌن بالبشر  االرترٌٌن تراه العٌن وتسمعه االذن فصور

والغرقى فً البحار والهائمٌن  ،قطع غٌار بشري  تجار وهم تحت تهدٌد ٌصرخون

فً الصحاري ، فلنصدق مع انفسنا فً القٌام بردود فعل تجاوب على السؤال 

تحمل  من  نتقاعس نظل والى متى، المطروح متى ٌمكن اٌقاف مسلسل االحزان 

نحاول ان نوجه اللوم  والى متى التأخٌر تستحملمسئولٌاتنا الوطنٌة الملحة التً ال 

هناك جهة او فئة هً المسئولة عما ٌحصل وهً  توجد فكأنمابعٌدا عن انفسنا  

 المناط بها المجًء بالتغٌٌر .

لم نوقفها الٌوم قبل الغد فلن تتوقف بنفسها   ان فً بالدنا انما ٌجري من احداث 

طبٌعً هو ان فلٌس هناك من حدث اٌجابً او سلبً اال ومن وراءه عمل بشري ـ وال

ولٌست االحداث هً التً تصنع حٌاة البشر ، فنحن  ٌصنعون الحدث نالذٌالبشر هم 

االرترٌون لسنا بحاجة الى معلمٌن فً هذا الجانب  فتجاربنا هً مكاسبنا التً نحتفظ 

بها  وهً ذاتها ٌجب ان تكون دافعا لنا فً ان نتجاوب مع االحداث كما تتطلبه من 

 لقوة وٌخالفه فً االتجاه .رد فعل ٌساوٌه فً ا

أي شًء ٌبقٌه فً السلطة  ٌفعلفً ارترٌا سٌعمل جاهدا فً ان  الٌائس النظام

ٌستخدم التهدٌد وٌنافق وٌطلق الوعود الكاذبة وٌنشر التضلٌل واالشاعات وٌزرع 

 بالتأكٌدكً ٌعٌش االرترٌون وهم ٌخاطبون الوهم والخٌال بعٌدا عن الواقع والفتن ل

عمل أي شًء ٌمكن ان ٌخفف من االنسان االرتري نحو لن ٌتجه  الةفً هذه الح

فان  بها حتى وان امن هاال ٌؤمن بوجودواصال ال ٌحس بها  نهألمعاناة المواطنٌن 

 ٌجب ان نعلم بان أي حكومة و، لدٌه معاذٌر جاهزة وهً المؤامرات والمتربصٌن   

تعمل فً مزٌد من ه بل على العكس من الشعب فلن تعمل من اجللم تأت منتخبة 

وفً  بمزٌد من ممارسة القمع والتنكٌل خوفا من انتفاضته ضدها القتالعها ، اذالله 

 ال شرعٌة االستقالل .اعٌة بالدنا لٌس هناك من شر

شعبنا فً ظل بسط النظام الدٌكتاتوري سلطته من خوف  ٌعٌشها وان الحالة الراهنة

ب المارد قد بدء ٌستعٌد قوته الجبارة التً اقتلع بها واستسالم قد انتهت وهذا الشع

نحو مواجهة  وضاع تبدء فً االستدارةاألهً  وها ،اراد كل المستعمرٌن ونال ما 



وقد حان وقت اقتالع ، فً كل بقعة ٌتواجد فٌها  وٌغلً غضبا  وشعبنا ٌهٌجالنظام ، 

عوب ٌكتب لها الدوام اما بمداد من الذهب بان الش شعبنا تارٌخا حدٌثا لٌكتبوالنظام 

تالحق كل من استبد ومارس و تطارد واللعنة مهما طال مكوثها زوال فإلى االنظمة 

 ظلما وسرق قوت شعب ونهب ثروات وطن وتالعب بمصٌر امة .

 وسائل االعالم ووسائط فًالذٌن نراهم ونتابعهم اعداء ارترٌا المستقلة واما 

عن ارترٌا متجاوزٌن كل الخطوط  فً هذه االٌام التواصل االجتماعً ٌتحدثون

 طعن فً االستقالل وتارة فً حقهمتارة بال شعبنا الحمراء من سٌادة وكرامة ونضال

وتارة بتشوٌه تارٌخ نضالنا  فً نٌل قطعة ارض او احقٌتهم فً الحصول على مٌناء

الشعوب التً اقرتها فهذا ٌعد انتهاكا صارخا لكل االعراف والمواثٌق  المشرف

ى ذلك هو تصرٌحات واحترام حسن الجوار ، وان ما دعاهم وشجعهم عل واألمم 

شعب كتب تارٌخه بمداد كرامة وجود دولة وسٌادة و من راس النظام التً تنتقص

فهؤالء علٌهم ان ٌعٌدوا حساباتهم ولٌعلموا بان هذه االرض لهٌب على كل  ،الدم 

الذي اوصله الى هذا جبروت النظام بالرغم من ومن اراد النٌل منها والشعب 

اال انه ٌظل ٌحفظ التارٌخ وفً داخله وطن وقادر فً اٌة لحظة الوضع المزري 
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