
  

  

  المجيد الوطني ستقاللاالحتفال بعيد على هامش اإل

من شهر مايو المجيد الذي يرتبط بوجدان االرتريين ارتباطا وثيقا كيف ال   ا�يامنعيش هذه 

  ا7ثيوبي عداء وتحرير التراب االرتري بالكامل من تدنيس المستعمرحيث فيه تحقق دحر ا�

جديد فجر الحرية واالنعتاق من االستعمار  وعلت فيه زغاريد االنتصار  وفرحة استهالل بفجر

  . ا�بد إلى  واالستبداد

ففينا من جيل  العمرية ونمثل العديد من الشرائح ا�يامنعيش هذه إذ نحن االرتريين اليوم 

التحرير  أحالمعلى  وعاش ترعرع في كنف الثورة الثورة وبدايتها ومنا من كان طفال وادعا

االستقالل و التحرير أعتابعلى  االستقالل بشوق متطلع متى يحين ومنا من ولد قبوتر

 أمهخرج من رحم و الرأسبوابة النصر مرفوع  واعتبرناه محظوظا حيث دخل العالم من 

  .الكبيرة الوطن ارتريا  ا�مليدخل رحم 

ليها ل وتكبدنا آالمناوبالرغم من درجة  التي نكابد وة الحياةفنحن االرتريين جميعا  وبرغم قس

لقسوة الحياة التي نعيش جميعا  أنناالقاسم المشترك بين الجميع هو  هناك لكن الطويل

تنسينا هذه  لفجر جديد ينبثق من رحم تلك المعاناة  نتطلعجميعا  أننا إال أطولهالحظاتها وما 

وهي قابلة عريضة وواسعة  آمالتجاوزها في اقصر وقت ممكن ولدينا  إلىالمرارات ونتطلع 

  . بل الحياة ماضية دائما لكنه ال يكتب النهايات  يبدأالتاريخ للتحقق ف

تستحق منا ذلك كيف ال  �نهاباقية وسنعيشها بالطول والعرض فرحتنا بعيد االستقالل لذا و

رتال من الشهداء أتمثلت في  باهظة الكلفة بفواتير إال يأتلم االستقالل  أنوهي أي 

المدن حرائق  دخان تحت من اللجوء والتشرد وأمواجمن الدماء والدموع  وانهاروالمعوقين 

الوطنية التي ال تقهر وستظل  لfرادة إحياءنحتفل به يمثل  وإذاالستقالل  إن،  رعوالقرى والمزا

والعهد في حماية  ا7رثعلى  وا7بقاءلتصدي والصمود ل تمكنها  ا�جيالدوما كذلك تتوارثها 

  .الوطن الغالي 

جموع شعبنا احتفلوا بعيدكم الوطن وعبروا عن تمسككم بالخط الوطني الذي يقوم على 

الوحدة الوطنية التي تعبر عن عظمة شعبنا وتغلبه على كل عوامل الفرقة والتشتت  أعمدة

وطن واحد نقف  أبناءنحن  سكا�مواليوم  ا�عداءوهي التي جعلته جديرا بتحقيق النصر على 

  .صفا واحد ضد كل من يمس كرامتنا وسيادتنا وعرضنا وترابنا واستقاللنا 

 أنمدوية جموع شعبنا عبروا عن فرحتكم بالنصر في بيوتكم مجتمعين منفردين ولنعلنها 

حب في جسد الوطن االرتري يقرب الشتات ويؤلف القلوب ويعيد  إكسيرالعيد في هذا العام هو 

  .ومستقبلنا واعد  فكر برشد  فطريقنا واحد ومصيرنا واحد العقول لت



لنجعل من احتفالنا بعيد النصر واالستقالل محطة نستخدم فيها كل مقدرتنا لفهم 

هي  رادتناإو إرادتناوهو رهن  ا�فضلنحو المستقبل  والعبور العبر وتجاوز الحاضراخذ الدروس و

الخطوط  التي تؤهلنا لتجاوز كل أفكارنايصنع  حافزا ولنجعل من الحاضر المر أفكارنا وليدة

  .لنكن جميعا على المسار الوطني الذي فيه تكمن دوام عزنا وفرحنا وبقاء وطننا مجدنا 

في  عموم الشعب االرتري بعيد االستقالل المجيد هنيءي إذللعدالة  وحزب النهضة االرتري

يجدد تمسكه بالثوابت الوطنية ويعمل بكل ما يستطيع في حماية السيادة والوحدة  31عامه 

نجاز مشروع 7 الحادبة على مصلحة الوطن وتوحيد صفوف قوى المقاومة االرتريةالوطنية 

  .الجميع في بالدنا  إليهالتغيير الذي يتطلع 

  

  واالتصال ا7عالممكتب  -  حزب النهضة االرتري للعدالة 
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