
 

حزب النهضة االرتري للعدالة بمناسبة الذكرى الواحد  كلمة 

 والثالثون لالستقالل الوطني

فً هذا ، نحً ذكرى الواحد والثالثٌن لالستقالل ونقٌم االحتفاالت  بالمناسبة  4244من عام  42فً تارٌخ 

ولٌة والشهداء والمعوقٌن  وسجل أعمال بط، ثمنا باهظا كانت  ةالتارٌخ  ٌتذكر شعبنا االرتري ما قدمه من تكلف

وٌجدد فٌها مقدرته للتحدي وتجاوز الظروف الراهنة  األجنبًخالل مسٌرته النضالٌة للتحرر من االحتالل 

 والتخلص من الدٌكتاتورٌة .

مناسبة عظٌمة فٌها نجدد تعهدنا وتمسكنا بوصاٌا شهدائنا لٌتواصل نضالنا باالستقالل ذكرى االحتفال  إن

  .ببالدنا  ةالدٌمقراطٌو وارساء دعائم الحرٌة مشروع التغٌٌر إنجاح وكفاحنا من اجل

ثٌوبً بل اتخذ من النضال والكفاح طرٌقا المستعمر اإل وعٌدتهدٌدات و أمامٌنهار  أورتري لم ٌخضع شعبان اإل

من القرن التاسع عشر واستمر نضاله لخمسٌن عاما سٌاسٌا وعسكرٌا ،  فً األربعٌناتانطلق الذي للتحرر و

ء ولم ٌذق طعم شهدا أبنائهرارات وتجلت فٌها بسالته وشجاعته ، وذهب فٌها خٌرة تحمل خاللها العناء والم

وقد ناله من السجن والتعذٌب والتشرد ، وال ٌزال شعبنا على ذات المعاناة بل األسوء بسبب الراحة ولو للحظة  

ٌنعم بالعدل  أنً تسلط نظام الهقدف الدٌكتاتوري وتكالب المؤامرات الخارجٌة  فقد حرم شعبنا من حقوقه ف

 أنٌجد شعبنا نفسه مضطرا لمواصلة مسٌرة النضال من اجل  أنوالدٌمقراطٌة والسالم ، ومن المحزن حقا 

 بالحرٌة . المواطن وٌنعم ومستقرة تكون ارترٌا حرة

نحتفل بعٌد استقاللنا الوطنً  تمر بالدنا  بظروف حساسة ومقلقة للغاٌة ، فبعد مسٌرة نضال  وإذ أٌضاوالٌوم 

والممتلكات والدمار، نجد الٌوم  األرواحجسٌمة تمثلت فً  خسائرستقالل الذي تكبد فٌه شعبنا مرٌرة ونٌل اال

تطورات وظواهر تبعث بالقلق ـ فقط لوحظ خالل الفترة القصٌرة الماضٌة  أمامسٌادتنا واستقاللنا الوطنً  

 وأعمالناك محاوالت تجراي تهدف الستعادة منطقة بادمً  وال تزال هإقلٌم  محاوالت من قوات حكومة 

ٌخلق تداعٌات وعواقب ال تحمد  آنعلى جبهات حدود بالدنا  وهذا من شانه ت ال تتوقف عسكرٌة فً عدة جها

 .عقباها 

قد تم طً ملفها من خالل التحكٌم  وإثٌوبٌافتٌل الحرب بٌن ارترٌا  وإشعالفمنطقة بادمً والتً كانت محل نزاع 

تجراي وفً  إقلٌم  حكٌم ، لكن وبالرغم من ذلك نجد التعنت من قبل حكومةالدولً وقبول الطرفٌن بنتٌجة الت

 إبانعاما  حتى تمكن قوات الدفاع االرترٌة من استعادتها  42تجاوز وتحد للتحكٌم الدولً قد مكثت فٌه لمدة 

ذلك تم بالشمال  وب اإلثٌوبًتجراي على الجٌش  إقلٌم الهجوم الذي قامت به حكومة أعقبتالتداعٌات التً 

 التامٌن على حدود البالد الدولٌة  واسترداد كامل السٌادة الوطنٌة  على التراب االرتري .

من الجمٌع وفً مقدمته المجتمع  إدانتهتجراي السترداد بادمً عمل ٌجب إقلٌم  كل محاولة تقوم بها حكومة  إن

حرب على الشعب  إعالنغٌر قانونً  وٌمثل عدوانا صارخا على الشعب االرتري وهو بمثابة  ألنه الدولً

ولٌس على النظام الن هذه المحاوالت تعد مساسا بالسٌادة الوطنٌة ،  وعوضا عن ذلك ٌتطلب الجنوح االرتري 



حسن الجوار واالحترام المتبادل  ، وهذا  مبدأ نحو بناء السالم حتى ٌعٌش الشعبٌن االرتري والتجراي على

منطقة بادمً  أنٌقٌن  إلىم ، وعلى شعب التجراي الخروج من الوه اآلخرعندما ٌحترم كل طرف حدود  ٌتأتى

للسعً بجد والعمل نحو بناء السالم واالستقرار  األطرافونحث كافة  ، هً ارترٌة  وفقا للترسٌم الدولً 

 وحسن الجوار . األخوةالمستدام الذي ٌمكن الشعبٌن من العٌش بسالم وبروح 

فٌه ر فً مستقبل بالدنا وشعبنا لنعكس ذكرى االستقالل مناسبة نقٌم فٌها ماضٌنا ونستلهم منه العبر  ونفك إن

صوت القانون وٌمضً الجمٌع فً البناء  افً سالم وحٌاة دٌمقراطٌة وٌعلو فٌه تطلعاتنا فً وطن ٌعٌش أبناؤه

 والتعمٌر والتطوٌر .

تهدأ  وتنتهً كل  أنسالم واستقرار مستدام بمنطقتنا فانه من الضرورة  إٌجادمن  إلٌهوحتى ٌتحقق ما نتطلع 

الفقر والجوع فً دول  إلىكل عوامل الزعزعة التً تؤدي  وإنهاءالغٌر المستقرة و وضاع المضطربةاأل

 ٌقلقنا على الدوام مما ٌستدعً بان تكون ارترٌا دولة تلعب ٌظل هذاووالصومال والسودان ،  إثٌوبٌاالمنطقة 

 محورٌا فً بناء سالم واستقرار المنطقة . دورا

تهم التارٌخٌة  وٌقفوا ٌشعبنا االرتري بالداخل والمهجر بان ٌتحملوا مسئول أبناء كافةوبهذه المناسبة نهٌب ونحث 

صفا واحد دون تمٌٌز بٌن مقاوم ومؤٌد للنظام من اجل حماٌة استقاللنا وسٌادتنا الوطنٌة  التً تتعرض الٌوم 

حفاظ علٌه وعلى كل ومطالبٌن جمٌعا بال، الكٌان الوطنً الذي هو ارث شهدائنا بهً تقد تنولمخاطر محدقة  

مكتسبات نضالنا التحرري ونعمل جمٌعا سوٌة من اجل بناء صروح العدل والدٌمقراطٌة  ببالدنا ولنجنب 

 والحرٌة  وٌكون شعبنا الفٌصل حٌث خالفاتنا الثانوٌة  التً ستجد طرٌقها للحل عندما نخط المسار الدٌمقراطً 

 صاحب السلطة الحقٌقٌة .هو 

 موحدا وسيادتنا الوطنية مصونة عاش الشعب االرتري 

 النصر لنضاالت شعبنا من اجل الحرية والديمقراطية 

 حدودنا وسيادتنا الوطنية لحماية والنصر ألبناء الشعب االرتري في قوات الدفاع االرترية 

 ،، المجد والخلود لشهدائنا
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