
االريتريحزب النهضة رسالة ل  

االساءة للقوميات االخري ال لبث الفتنة وسخروا منابركم السقاط الطاغية   

 

 األجتماعٌة المكونات وأختالف والتنوع التعدد علىالقائمة  االجتماعٌة ةالتركٌببالرغم من 

 صمود فًالمجتمع والتً تجلت  قوة لالرٌترٌٌن اال انها كانت واحدة من عوامل والثقافٌة

ز يعزفً الت اٌضا كان له دورهالذي و الطوٌل ضد المستعمر االسطوري ثورته و نضاله

الذي  الجامع الوطنً شعوربطغٌان ال تلك التنوعات يتالش و والتضامن لوحدةا من تلك

ولكن ومن خالل ما نشهده من تراجع فً تلك , نامل فً ان ٌظل قوٌا راسخا كما توارثناه 

المنضوٌة  قوي المعارضة االرٌترٌة بعضلمن خالل الممارسات السلبٌة ادئ بالقٌم والم

 ٌحمله ما على االستفهام عالمات من الكثٌر ضعو , المجلس الوطنً للتغٌٌرتحت مظلة 

ووحدة وسالم  مستقبل ارٌترٌا على والقلق بالخوف مشوبة وتوقعات مضامٌن من المستقبل

 ولد المجتمعً مما النسٌج ولتجزئة للفرقة عامالًال  أصبحت خاصة وانها. واستقرار مجتمعها 

,   االرٌتري مجتمعال تكوٌنات مختلف بٌن الثقةو المصداقٌة  وغٌاب التعصب, روحل بوادر

اخذ تاضافة الً افساحها المجال لمجموعات تتملكها نزعات فئوٌة نفسٌة تحاول توظٌفها ل

 الوحدة عرض الحائط بمبادئضاربٌن , الحرٌات  و وي الحقوقادعتحت بعدا سٌاسٌا 

 شامل سٌاسً برنامج فً غٌابذلك  , الجامعة الوطنٌة الثوابت و الراسخة الوطنٌة

 المجتمع توحٌد على قادر صادق وخطاب وطنً حقٌقة وطنٌة إرادة للمعارضة قائم علً

التً ٌتطلع الٌها الشعب  والقانون المؤسسات دولة وبناء االجتماعً السلم وتحقٌق

  .االرٌتري

المجامالت  الٌوم والذي بنً فً مجمله علً المعارضة ان النهج الذي تتنباه  مع التاكٌد علً

المصالح الفئوٌة قد بات ٌلعب  القبٌلٌة واالقلٌمٌة والطائفٌة وتقاطع السٌاسٌة والمحاصصات

قد  وهو ماالواحد بدال من تعزٌزه  البلد التعاٌش السلمً بٌن أبناء تمزٌق دورا سلبٌا فً

بشكل  وهنا ال اجد غضاضة فً االشارة .عدة  لمخاطر االجتماعً والسلم األمن ٌعرض

المحسوب علً االخوة ما ٌسمً بحزب النهضة االرٌتري الغرٌب لنهج الالً  صرٌح

( قومٌة الجبرتة ) والذي ٌسعً من خالل نضاله الً اقامة كٌان قومً لهم او الجبرتة 

 وان كانتخطوة ن معها فً اللغة والثقافة وهً خارج كٌان قومٌة التجرٌنٌة التً ٌشتركو

تخلوا من المجاملة  اال انها الوجدت قدرا من التعاطف من قبل المسلمٌن العتبارات دٌنٌة 

.ذاته  القدربسٌة السٌا  

 الخالفات بعض لاستغال محاولته األخٌرة االونة المالحظ فً نهج هذا الحزب فً و

وتسخٌر منابره لبعض مروجً الفتنة وزرع  ةالعرٌق الساهو قومٌة ابناء بٌن الصغٌرة



 مناشطٌه احد تشكٌك الً حد هوجمعٌاتالحزب  مناشط عبرالشقاق بٌن ابناء المجتمع الواحد 

تها الجبهة اوجد الساهو قومٌة)  وادعائه بانوجود قومٌة الساهو  اصل فً موكوداره

ما اثار حفٌظة العدٌد من ابناء مجتمع الساهو واستنكارهم لهذه االساءة البالغة ,  ( الشعبٌة

لمكون ارٌتري اصٌل ٌتعدي عمر وجوده فً ارٌترٌا الخمسة االلف سنة حسب الوثائق 

هذه الفتنة من منابر االخوة الجبرتة  انطالقمن ذلك اٌالما واالكثر , والمصادر التارٌخٌة 

ابناء الساهو معمدة بالدماء فً دفاعهم المشترك عن مع ت تارٌخٌة عالقاب ٌرتبطونالذٌن 

العقٌدة والهوٌة االسالمٌة ورفع راٌة االسالم ومن خالل تعمٌرهم للمساجد والخالوي 

.القرانٌة ناهٌك عن صالت الرحم والقربً  

والقائمٌن علٌه هو ان المكاسب السٌاسٌة  لجبرتة ولحزب النهضةاوما ارٌد اٌصاله لالخوة  

سلوك سلبً و  ,منها ال محال البعٌدة عن الحكمة والواقعٌة ال تعد مكاسب بل هً خسارة 

ادراكه  ٌجبوما ,  فً غنً عنها المجتمع جر إشكاالت معقدةتبعاته التً قد ت له قد ٌكون

االخر  الغاء ن علً حسابهو ان البحث عن المصلحة الخاصة وتقاطعاتها ال ٌنبغً ان تكو

فمنازعة المكونات  , ال تالمس الحقٌقة زائفةمصالح متوهمة  هً فً االصل وان كانت

ان تكونوا طرفا فً ذلك بفتح منابركم والٌها والتقلٌل من حجمها واالساءة االرترٌة االصٌلة 

ومراجعة من ٌقف خلفها محاوال   ئكموقفة جادة من عقال ٌستوجب نهجوتسخٌر امكانٌاتكم 

خاصة وان سلبٌة النتائجه من خشٌة  لمجتمعٌن ذلك حرصا والعبث بالعالقة االخوٌة بٌن ا

.من مقومات وأرض وتارٌخ  ونالسند والحلٌف بما ٌملك مهوسٌظلوا  واالساهو كان  

القانون المؤسسات و من اجل دولة مع بقٌة فئات المجتمع االرٌتري ضالكمنفالٌكن علٌه و

العمل ضد  بعٌدا عن , اهانة كرامتنا واستباحة اعراضنا ذي قدر لهسقاط نظام العصابة الوا

  . شؤونهاالتدخل فً او االخري االجتماعٌة المكونات
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