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 معايدة نائب رئيس الحزب 

 االستاذ / محمد صالح حقوس

 بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك

 االخوة واالخوات اعضاء الحزب

 من اجل التغيير الديمقراطي المقاومة االرترية حراك خوات في صفوفخوة واألاأل

  االمة االسالميةو االرتري البطل شعبنا 

 والسالمالى كل الشعوب المحبة للحرية و

 السالم عليكم ورحمة هللا

من  2019الموافق هجري  1440هذا العام لكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك 

 اآلمالوقد تبدلت االحوال لتكون وفق لى االمة االرترية والعالم اجمع واسال هللا ان يعيده ع الميالد

 ليل ووهج النهار .والتطلعات واالحالم التي تراودنا في ظلمة ال

 االخوة واالخوات

هو االنسان الذي يعبر  المهم في تحققهما العامل ر هما مالزمتان للنماء واالزدهار وأنان السالم واالستقرا

وهذا االنسان ال يمكن ان  عليه مرتلتكون حياته افضل في كل ساعة  وطموحاتهوافعاله عن اشواقه  بأقواله

نحن اليوم في ارتريا لكرامة ,  ويفجر طاقاته ويكون مبدعا اال عندما يعيش الحياة التي تكفل له الحرية وا

بحثا عن الحرية والكرامة  نجده اليوم وبعد ان حظي باالستقالل  لذي ناضل لعشرات السنيننجد انسانها ا

عطى اونظام ملؤها العزة والكرامة  نجده وقد تسلط عليه حاكم  لتحقيق انسانيته التي اتخذه وسيلةالذي 

 يذيقه العذاب اكثر مما وجده من المستعمرين . ظهره للشعب وصار وباال عليه 

 

 االخوة واالخوات

العيد يجد من ف  اا مستقروس مواطنينالعيد بالفرحة والسرور ولكن ال يجد في بالدنا موضعا وفي نف يأتي

جعله يعيش القلق على المصير يفكل ما حول االنسان االرتري  ,من شعبنا الذي يئن من ثقل الهموم يستقبله 

العيد واالسرة قد تشتت في شتى بقاع  ان يعبر فرحة لإلرتيريفكيف  واالالم والمكابدة تالزم حياته .
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والشباب  لديهمواال يجدون من يرعاهم ويعتني بهم واالطفال محرومين من حنان  وكبار السناالرض 

بالخارج  واإلرتريينتعميره وبنائه  وهم قد حرموا من فرصتهم في من بعيدبحسرة خارج الوطن يرمقونه 

 . اذ ال عزة وال كرامة مكتملة خارجه في كل حين  يتمنون العودة لوطنهم

 االخوة واالخوات

نحن مطالبون اكثر من أي وقت مضى ان نعمل من اجل انهاء سلسلة المعاناة ونوقف خط انتاج البؤس 

وان فرصة  السيماوالشقاء وهو نظام هقدف ولنقف وقفة واحدة ضده ونعمل من اجل انتهاء عمر بقائه 

التغيير كل  فيم بان يالمفاه توحدتتية اكثر من أي وقت مضى بعد ان أصارت اليوم مت مجتمعينالعمل 

لى الفقر ن زوال النظام يعني االنتصار على الظلم بشتى انواعه وعمنتصرين  أل هماالرتريين رابحين وكل

وتبادل  التعاونوننا سننعم بوطن تسوده روح التسامح واالخوة ن أليسبافكلنا ك والجوع والفرقة والتشتت

و حزب أ مستبد فردحكرا في يد  ال يكونوالقوانين  ويقاد بالنظم و يتمتع ابناؤه بالحرية وطن االحترام 

وتأتي بناء الوطن تطلعهم فقيادة الوطن تكون في ايد امينه تتحلى بالمقدرة والجدارة تحقق ألمهيمن ، 

 .باختيارهم وتبقى برضاهم 

 االخوة واالخوات

سار العمل والكفاح  ان ماضينا يؤكد لنا باننا شعب معطاء وجسور وتاريخنا المضيء يحفزنا للعودة لم

يستحق البقاء فيه  ليس هناك مااذ حن اكثر من غيرنا نحتاج للتغيير فالحياة السعيدة تصنعها الشعوب  ون

افراحا ونرى ونحن في وطن جميل ونمأل كل ربوعه  اتمنى ان نستقبل العيد القادمو والسكوت عليه ,

وكل ابناء اتهم ونرى كبار السن مع احفادهم سعداء ، بصحبة اباءهم وامهو بابتسامتهم المشرقة االطفال

 . ويتبادلوا التهاني والتبريكات شون فرحة كل االعياد المسيحية واالسالمية على السواء يالوطن يع

قبل من كل الحجيج حجهم ويعودون الى ديارهم بحج مبرور وسعي تاسال هللا ان ي العظيمة هذه المناسبةوب

وا حجهم في يسر وسهولة  كما اتمنى لحجاج ارتريا الذين قدموا من داخل ارتريا واتمنى ان يكمل ،مشكور

وخارجها ان يكملوا حجهم وهم في صحة وعافية واسالهم بان يغتنموا فرصة وجودهم المكاني والزماني 

 ءهم  .قبل دعاتسائال هللا ان ي  بان يعجل خالص شعبنا من نظام البطش واالستبداد وبإلحاح بالدعاء ويلهجوا

 ...كل عام وانتم بخير عيد سعيد و

 صوت حزب النهضة االرتري – مكتب االعالم

 1440من ذي الحجة  10في 

 11/8/2019الموافق 

 


