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 بسم هللا الرمحن الرحي 
 

 هللا أ كرب وهلل امحلد.  

ال أ غاىل ان    اذلي حرضات السادة أ ابىئ اخواىن أ بناىئ انه لرسور عظي أ ن أ انل رشف الوقوف أ ماممك خطيبا ىف هذا اليوم العظي  

امسرا   يوم  انه  فيه  جبني    اذليقلت  اتجا ىف  اخلادل    اترخينا،س يظل  ارتراي  يوم  ابناهئا   ذليابل  من  الساحقة  فيه الاغلبية  تيقظت 

 :  ا وتعلن اهنا تنشد شيئا واحدا ال ترىض به بديال وقد عربت عنه بلكمتني اثنتني ال اثلثه هلام وهام وقامت تظهر فهيا وجوده
 

 الحرية واالستقالل.
 

 

 



مم وش ئي عزيز للك حيوان فضال عن الانسان جيرى وراءها ويتكبد املشاق ىف سبيل ل  ل فاحلرية حق طبيعى    نعم، 

والنفيس ىف حفظها فال جعب أ ن نرى هذا امجلع الكرمي وهذا الشعب النابه ينشد حريته  احلصول علهيا ويبذل الغاىل  

 ويريد حتطي الاغالل. 

ىه   الشعةل  تكل  قلبه  هبا  هللا  مع  الىت  السامية  الشعةل  تكل  ضوء  حيدوه  حمتشدا  ويسري  فهيا  ابملطالبة  وجيلجل 

 الاس تقالل.
 

 .بالتمنىوال يدرك  االستقالل يؤخذ وال يعطى... نعم،
 

احلياة   ىف  حبقهم  ليظفروا  املؤمنني  قلوب  هل  هللا  يفتح  هللا  نور  من  قبس  ىه  الاس تقالل  فكرة  ان  السادة،  حرضات 

وحبق وطهنم وجمد بالدمه. ويعمى عهنا اولئك اذلين ال تتجاوز نظرهتم طرف انوفهم اولئك اذلين يشرتون بعهد هللا مثنا 

عاج اتفه  بىشء  ضامئرمه  وخالفوا  وما  قليال  امنوا  واذلين  هللا  خيادعون  الاكذب  الادعاء  هل  يتلمسون  وذهبوا  ل، 

 وما يشعرون.  أ نفسهم خيدعون الا

والوطن املقدس    اذليحفمدا هلل   هللا  حنو  واجتهوا  عن الهوان  ساكن ارتراي فابتعدوا  من  أ انر بصائر ال غلبية الساحقة 

 فاكن هللا معهم ولن يسلمهم اىل غريه. 

ل كرم من أ ن تضيع   وتعاىل  س بحانه  هللا  وسريعامه بعينه الىت ال تنام فان  سبيال  عىل املؤمنني  للاكفرين  هللا  جيعل  ولن 

حبقها الطبيعى  مة الىت ت ل  هذه ا وهو    فأ كرمطالب  الا به،  ىف امورها  تعمتد  وال  ال يضيع املها  عىل    اذلينفوس  جعل 

 نفسه وعدا )ان تنرصوا هللا ينرصمك ومن يتولك عىل هللا فهو حس به ان هللا ابلغ امره( ان يكتب لها الفوز والنجاح. 

 دون فيه حق اجلهاد. هللا هو أ ن ينال العز أ هلهه اجملهت امره فأ مرأ جل ان هللا ابلغ 

 

 والشعب من حقه ان ينال الحرية واالستقالل.
 

متل    عالية  رصخة  وارسلوهام  بدمائمك  ميزتجا  حىت  بقلوبمك  واذكروهام  ابلسنتمك  رددهام  السحر  معىن  هلام  اللكمتان  هااتن 

 الفضاء وتشق عنان السامء فتصل اىل املكل العادل. 

 وما ربك بظالم للعبيد.

 



 

ميت ىف يوم   طافت امجلاهري احملتشدة ابالالف   امسرا والىتم. ىف  ١۰/٦/١٩٤٧املظاهرة الكربى الىت أ ق

 بدء من ساحة جامع العامصة ومرورا ابلشوارع الرئيس ية وذكل للتعبري عن ارادهتا ىف احلرية والاس تقالل التام. 
 

جنمت  ساديت... ومل  ابطل  عىل  السعيد  اليوم  هذا  ىف  جنمتع  مل  اننا  اننا  بأ رسه  للعامل  لنقول  اجمتعنا  وامنا  مكروه  عىل  مة أ  ع 

نضمر   وال  احلياة  اجل  من  حقوقنا  نطالب  خاص  كيان  منأ    ل يذات  أ ى   مة  أ و  الشعوب  من  شعب  أ ى  أ و  ال مم 

تنادى  اذن  فهىى  احلياة  ىف  وحبقها  بوجودها  تشعر  امة  حنن  امنا  بغض  أ و  كراهية  شعور  احلكومات  من  حكومة 

 ابالس تقالل لتحيا حياة كرمية كغريها من الشعوب. 

وال   نكره السودان  وال  لس نا نعادى اثيوبيا  وعىل ذكل  عتاب  علهيا وال  لوم  حنوهام بشعور  مرص،فال  نشعر  احملبة   بل 

 وال خاء.

نناما وصلوا اليه من رقىي وكامل.    واس تقالل ونصل اىل  وامنا جناهد لننال مثل ما انلته ال مم من حرية لن نتواىن ان    وا 

حرية  غاية واحدة وغرض واحد   وهيجنابه أ ى دوةل اكنت مىت ما حاولت ان حتيل بيننا وبني غايتنا املنشودة ابلعداء.  

 ذكل؟ وهل يالم املرء عىل  أنفسنا ورفاهية   بالدان

اهنزام   ال عزاء،  ساديت سبب  اكنت  الىت  ال خرية  العاملية  احلرب  قامت  واحلياة،  اخلري  الشعب  لهذا  هللا  أ راد  ملاذا 

عن  ويعرب  مكنونه  من  خيرج  أ ن  بفضلها  الشعب  اس تطاع  عادهل  حكومة  البالد  هذا  ىف  ودخلت  الطاغية  الفاشيست 

 احلرية.رغباته فمتخص ذكل عىل ارادة قوية ولكمة رصحية ىه املطالبة ابالس تقالل و 

سادىت لقد أ كرثت ترديد احلرية والاس تقالل ومل اتناول احلديث عن طريقهام. وطريقهام واحض وجىل وابهبام واحد الا  



 وهو العمل.  
 

 هو سراج الحرية وزينتها.  الذيالعلم 
 

ال ميكننا ان حنافظ عىل احلرية الا به. فاذا كنا حقا طالب حرية    اذلينفتدى به وس تىضء بنرباسه. العمل    اذليالعمل  

العمل وحده هو الكفيل اىل وصولنا وحلاقنا بقافةل ال مم    ،ابلعملالا  واس تقالل وحريصني علهيام فعال فال سبيل الا ذكل  

وبلك ما  هجد  لك  وال اذلل فعلينا اذن اهيا السادة أ ن نبذل  وان نبذل    احلرة الىت ال تعرف الاس تعباد  من قوة  اوتينا 

 الغاىل والنفيس ىف سبيل احلصول عليه وليس ذكل ابل مر العسري. 

نظفر   ان  عىل  وامجعنا  وتاكتفنا  تضافران  ما  فهيااذا  وش بااب    به  شيبا  العمل  اىل  وال  بنا  حرية  ال  أ ن  لكنا  نعمل  ان  وينبغى 

)وهل يس توى اذلين يعلمون واذلين ال يعلمون وما يذكر الا اوىل الالباب( ومن دواعى   اس تقالل الا ابلعمل والعمل

لتعلي اخواهنم ويقدموا  عىل تعمي التفهم  ومعلوا  هبا  ش بابنا هذه احلقيقة فسارعوا اىل ال خذ  والبرشى أ نه يدرك  ال مل 

شك أ ن الش باب هو العرق النابض ىف وال  ىف املدارس  عليه مس تقبلنا. هلم املساعدة الفعاةل  وهو اذلى  جسم ال مة   

 وروح الش باب ىه الىت تدفع ال مة اىل ال مام خطوات وخطوات. 

فيا أ هل امسرا واي اهل حامسني شيبا وش باان واي أ هل الروح القوية انمك مبظاهرتمك هذه قد أ عطيمت هللا ميثاقا وعهدا  

 هذا السبيل كثرية ومجة وىف مقدمهتا برانجممك الرشيف ذلمك  وان تصلوا هبا اىل الهناية وان اعاملمك ىف  ال مةأ ن تنرصوا  

ول عاملمك  ل رائمك  اكنت  فقد  الش يوخ  اهيا  وانمت  انفسمك.  عىل  اشرتطمتوه  ما  فاجنزوا  التعلي  لنرصة  تصمميمك  الربانمج 

العزة هذه  ال مة  أ حرزت  واميانمك  وحنكتمك  فبتجاربمك  ال مة  توجيه  ىف  الاكرب  واحلظ  ال وفر  وامنا   النصيب  عدممت  فال 

 لتنتظر منمك اكرث مما معلمت.

 أ ما بعد. 
 

اكن ،   فها ىه لكمة أ خرية أ قولها اننا قد مقنا نطالب ابحلرية والاس تقالل وال نرىض هبام بديال همام

 الك  مث  الك  والف الك... نريد احلرية والاس تقالل. 
 

 وال شك عىل اس تعداد اتم أ ن نبذل ىف سبيلها دماءان الزكية الطاهرة.  وأ ننا 

 

 لتحيا بالدنا االرترية حرة مستقلة  لتحيا الرابطة االسالمية االرترية 
  

 والسالم عليكم ورحمة للا 
 



 من جريدة صوت الرابطة الاسالمية الارترية 

وىل العدد    م.   ١٩٤٧/    ٦/   ٢۰ىف   ١٢الس نة ال 

 

رائد من رواد الوطنية ونبذة عن معامل حياته   –محمد صاحل كبريى  رعبد القادمقتطفات من كتاب: أ بو الشهداء 

 وااثره اخلادلة
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