
ارتریاستقاللالنبالثامنة والعشرذكرىالبمناسبةبیان

یوم العزة والكبریاء بحق وھو ،رتریال االستقالنوالعشریةالثامنالذكرىمن مایو 24یوافق یوم 
حریتھ، واسترد سیادتھ، بعد أن بذل في سبیل ذلك الوطني، حیث امتلك فیھ الشعب االرتري ناصیة

وإعالن االستقالل ، وھو تحریر كامل التراب اإلرتري، الھدف الجلیلق ھذاتحقیحتىغالي األثمان
على االعتراف بحق ،  وأرغمالمغتصبواوقھر، العدو المناضلون األشاوس بعد أن دحر ، الناجز 
روع األمثلة على التضحیة في سجل التاریخ أاسطرً لھیاب ، م، غیر اماضي العزیمةاالرتري الالشعب 

.الشعب األبيھذا یعتبر ھذا الیوم مفخرة من مفاخر اوالفداء وحب الوطن ، ولھذ

:بطلالشعبنا

، فالمنطقة وإقلیمیاً تأتي مناسبة االستقالل الوطني ھذا العام في ظرف مختلف عن األعوام السابقة محلیاً 
یع اتفاق توقبعدمع جیرانھا والعالم متسارعة ، وإرتریا تعیش حالة من التواصل السیاسي تمر بمتغیرات 

جیبوتي والصومال إثیوبیا وإثیوبیا ، وإنھاء حالة القطیعة التي كانت سائدة مع السالم بینھا وبین
لعقوبات افعت ھذه المناسبة بعد أن روتأتيوالمجتمع الدولي ، ، ومنظماتھ اإلقلیمبل ومع ، والسودان

، وكان مقھورالمواطن الكان المتضرر األكبر منھاوھي حالة في نوفمبر الماضي ، عن ارتریا الدولیة 
مشجب للھروب من االستحقاقات وحالة التوتر في اإلقلیم ك،النظام الدكتاتوري یستخدم ھذه العقوبات

، مما جعلھم العبودیة السخرة للمجندین الشباباالستمرار في حالة والعامة ، الحریات ، وإقراریة السیاس
دمعة النظام رف فكان خیارھم الھروب إلى المجھول ، ولم یذبالدھم،یفقدون األمل في حیاة كریمة في 

البشریة على الحدود تتخطفھم الذئابو، أیتحسر على مصائر ھؤالء الشباب وھم یموتون في البحارأو
.الذي ھو بال دولة تطالب بحقوقھھانالمالتشرد واللجوء، والشعب حتى صار الشعب اإلرتري مثال في 

شعبنا األبيیا

االتفاق الموقع بین ارتریا وإثیوبیا یفترض أن یصب كان و،شعبیاً السالم من حیث المبدأ یعتبر مطلباً إن
ھذا السالمكن لیھ أكثر من غیرھا ، ولبحاجة إكانت وال تزال وأن إرتریا،في مصلحة المنطقة برمتھا

عندما یشترك الشعب في إقراره، أو یعرف إالا تدافع عنھ الجماھیر ا ، وخیارً ا حقیقیً یصبح سالمً ال 
ال أن إن السالم ال یعدو إفحالیاً الراھنة الحالة في أما ،تفاصیلھ، أو یبلور كنتائج ایجابیة على األرض

ستعراضیة خارجیة لیس لھا أي یكون فرصة السیاس افورقي لیتحرك بحریة أكثر في زیارات ا
التي كان وال یزال یعیشھا معاناةحالة الالسالم خفف ولم یعلى واقع الشعب ،انعكاسات ایجابیة ملموسة 

وحالة ،ق علیھ في معاشھ وحریاتھ األساسیةیینسان والتضمن استمرار انتھاكات حقوق اإل، الشعب
الدولیة التي توقع اتفاقیات مختلفة مع النظام أن الشعب األطرافوھنا نذكر جمیع .والتخویفرھاباإل

.االرتري غیر معني بھا ، فھو لم یستشر فیھا ، ولم یفوض النظام ألنھ لیست لھ شرعیة دستوریة



یا شعبنا الصامد 

إشراكھ، ولھذا لم تتجشم عناءلشعبلھذا ااعتباروأوزنأيتضعالإن حكومة الشعبیة ومن الواضح 
التي تم التوقیع علیھا تفاصیل بنود االتفاقخالل ،منأو حتى تملیكھ الحقائق،اذ قرار السالمفي اتخ

رضھ، واستعداده للتضحیة في لحمایة استقاللھ وسیادتھ على أ،وھو ما جعل الشعب ینتفض من جدید 
.وحمایة بره وبحرهسبیل المحافظة على مكتسباتھ الوطنیة ،

یا جماھیر شعبنا

لمؤتمره الثاني عقد المجلس الوطنيانثمن عالیً للعدالة والتنمیة االرتري اإلسالمينا في الحزب إن
،الستقالل الوطنيمعززات  امنعتبر یا ذھ، ألناالرتري ھشعبعضویتھ وجماھیر ا على اعتمادً 

ةرثھا وافي طریق وحدة القوى السیاسیة االرتریة التي یفترض أنخطوة مھمةویعتبر عقد ھذا المؤتمر
والمطلوب من قیادة المجلس الوطني أن تسرع األفول ، لى حالة إح بعد أن وصلنالنظام الذي یتر

أقلھا ، ورتري الالخطى في سبیل وحدة قوى المعارضة السیاسیة والمدنیة المعبرة عن الكیان الوطني ا
، وعلینا اقھا على الثوابت التي تحفظ وحدة وسیادة ارتریا وتمنع االنزالق في الفوضى وحدة مواقفھا واتف

التشرد وضیاع إالجلب التي انتھجھا النظام لم توالتھمیش اإلقصاءأن نسترجع التاریخ أن سیاسات 
أننا في الحزب اإلسالمي نحیي فوبھذه المناسبة. الفرص وعدم بناء دولة حدیثة یعتز بھا مواطنوھا 

في الداخل برمتھا في الداخل والمھجر ، ونحیي بالذات الشباب الحراك الذي ینتظم الساحة االرتریة
وتحیید ،یواجھون النظام عبر الملصقات والكتابات وتعبئة الجماھیرواوبدأ،الذین كسروا قید الخوف

.شاء هللابا إنأن ھذا الحراك سیؤتي ثماره قریوبالتأكید ،الجیش

كما نوجھ النداء لكل دول الجوار والمجتمع الدولي أن یقف مع الشعب االرتري ویدعم حراكھ العادل من 
.وتحقیق الدیمقراطیة ودولة القانون مكرماً أرضھساسیة وعیشھ في استرداد حریاتھ األاجل

:یا شعبنا األبي الوفي 

ضمیر من الدعاة والمعلمین والسیاسیین والصحفیین وبقیة إننا في الحزب اإلسالمي نذكر بحق مغیبي ال
الشرائح التي تم اعتقالھا ظلًما وعدواًنا ونتعھد للعمل مع كل القوى المحبة للسالم والحریة على  إطالق 

إن الحق و, یطول لنوطنھم وأھلیھم  وإن لیل الظلما كرماء أعزاء إلى سراحھم وعودتھم بناة أحرارً 
.، وفي التاریخ عبر ، وفي سنن هللا ونصره أملاشتدت قسوة الباطلغالب مھما 

مستقالً حًرااإلرتريالشعبعاش
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