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اليوم   لتحالذكرى  ،  2021مايو    24يصادف هذا  إرتريا  الثالثون  تحقق  رير  نضاالت  الذي    طويلةبعد 

   .يمةتضحيات جسوبي ودفع خاللها  ثيضد االحتالل اإله الوطنية  وقوا  اإلرتري خاضها شعبنا    ومريرة

وجعل من إرتريا حرة    طرد املحتل اإلثيوبي من ترابه الوطنيمن  شعبنا    تمكنيم  العظ  ومليفي هذا ا

أهدافه البعد أن حقق    ،شعبنا يأملوكان  ومستقلة.   يتفرغ ، أن  كامل ترابهبتحرير   وطنيةأحد أهم 

ا،ا يعيش في ظله وليبني وطن  ، االحتالالت املتعاقبة على وطنه آثار إلزالة  بهة لجا يادةق   أنإال  عزيز ا وكريم 

إرتريا  بيةالشع املجيدة  لتحرير  سبتمبر  ثورة  أهداف  النضالية  خانت  القيم  لكل  ظهرها  وأعطت   ،

ودشنت  ،  املشروعة  ، وداست على آمال شعبنا وتطلعاته في سبيلهارار  ا األبؤنالتي سقط شهداالنبيلة  

   .اآلنه حتى عاني منزال شعبنا ييالذي ال  يكتاتوريالد هاحكم

او 
 
واملتآمرة  ادةقياله  هذطبيعة  ل منا    إدراك الثورةمنذ    املغامرة  أنمرحلة  نتوقع  لم  طبيعتها  ت  ،  غير 

الديمقراطتسير  و   االنفرادية النهج  الشعب  يعلى  إليه  يتطلع  ما  مبكر ا   فقد  ،اإلرتري   وتحقق  أعلنا 

  مكثف   وتعبوي جماهيري   وقمنا بتحرك سياس ي وإعالمي ،  هذه الطغمةلنهج الديكتاتوري  لل  مقاومتنا

حشد  السعي من أجل  و ،  بل الوطناضر ومستقاستمراره على ح  ورة خطهذا النظام و بيعة  كشف ط ل

كبيرة من قطاعات    ت أدركحيث    . ولم تخيب األيام توقعاتنا،قاومة النظامالوطنية ملالقوى  طاقات  

اإلرترية  شعبنا السياسية  القوى  الديكتاتور   ومعظم  الزمرة  وغطرسة  الحاكمة  صلف  أذية   اقت التي 

  بناشع
 
   .اإلثيوبيحتى في أسوأ فترات االحتالل  ا من القهر واإلذالل لم يشهدهاإلرتري صنوف

النظام    التدميري،ه  نهجفي  واصلة  مو  الصالفي    إرتريا  بتوريطمؤخر ا  اإلرتري  قام  اإلثيوبراع  ي داخلي 

النظام    اهذ   حمق أد  وق   إقليم تقراي.إدارة  الية، و الحكومة الفيدر   ضروس بين  حرب  نزلق نحو ا  الذي

القواتاملغ الحربي  فاإلرترية    امر  تسب  هذه  عديدة  تبالتي  مآس  فيلل  سواء،  في  أو   مدنيين  تقراي، 

اإلرتريين   االالجئين  الوطني  اإلنقاذ  جبهة  في  وإننا   هناك.  
 

فضال املع  إلرترية،  رفضنا  املن  طلق  بدئي 

في ل  نشؤوال  للتدخل  في شؤو خرى، ورفض تدخل اآل لدول األ الداخلية  في    الداخليةننا الوطنية  خرين 

    .ى جدو  بال  أرواحهموإزهاق  رينخاآل أتون حرب شبابنا إلى  بشدة إرسالدين ن نان، فإنفس الوقت



األوضا هذه  اإلرتري إن  الشعب  بها  يمر  التي  املأساوية  ع  ع  ثالثة  مدى  ظل    قودعلى  الحكم  في 

السياس ي  الديكتاتوري األفق  وانسداد  بشكلفي  ،  حاضر   إرتريا  يهدد  تضع  ،  ومستقبلهاا  إرتري  بات 

ر  يسختو   حيد الجهودوتو   مضاعفة النضالتحتم عليها    ريخيةأمام مسؤولية تا  القوى الوطنية اإلرترية

ف طاقاتها  براثنكل  من  والوطن  الشعب  إنقاذ  سبيل  الديكتاتوري،    حكم  ي  الشعبية  الجبهة  نظام 

وال الحرية  وطن  رؤية  في  شعبنا  إلى  األمل  واملساواة.  وإعادة  ا  عدالة  نافل  بأن  ومن  التأكيد  لقول 

ليس  و   بلهاكل الوطنيين الحادبين على إرتريا ومستقفي إرتريا تقع على عاتق    تغيير املنشود مسؤولية ال 

لن ندخر  أننا  لعهد على  نجدد ا،  الوطني اإلرترية  هة اإلنقاذ ونحن، في جب  . على القوى السياسية وحدها

مع    تعاون ن كما س  ، للتغيير الديمقراطي دور النضالي للمجلس الوطني اإلرتري تعزيز الفي سبيل    أي جهد

ام  داخل الوطن وخارجه، من أجل إنهاء معاناة شعبنا اإلرتري والخالص من النظالقوى الوطنية،   كل

إقامة  يكتاتوري البغيضالد  .  نظام ديمقراطي بديلو

لتهنئة    هز وننت التاريخية  املناسبة  اإلرتري  شهذه  و عبنا  مكان  كل  الذينلفي  املناضلين  يزالون    كافة  ال 

في ستكمال أهداف  مواصلة النضال دون كلل ال   في  على إصرارنامؤكدين    ،ندق النضالخ  مرابطون 

واملساواة والعدالة  الحرية  في  املتمثلة  املجيدة  سبتمبر  السياق  .  ثورة  هذا    جماهير شعبنا  ندعو   وفي 

والخارج  اإلرتري  الداخل  تغياالنتظ  إلى  في  إحداث  أجل  من  الجاري  النضالي  العمل  في  في  ام  جذري  ير 

نناشد   كما  اإلرتمنتسإرتريا.  الجيش  و بي  اإلرتري ري  األمن  النظام    قوات  أجهزة  في  العاملين  وكافة 

الاالنحياز    إلىالشمولي   التغيير  إحداث  في  واملساهمة  العادلة  الشعب  املنشملطالب  في  ديمقراطي  ود 

 إرتريا. 
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