
 

  59ذكرى سبتمبر المجيدة في عامها 

معلنة الكفاح م 1961سبتمبر  1التي دوت في جبل أدال من  ثورة سبتمبر المجيدة

هذه الملحمة البطولية  المسلح بعد نضال سلمي استمر لما يقرب العشرون عاما ،

فاستقاللنا اليوم هو نتاج يعبر عن عظمة من فجر الكفاح  األجيالتظل مفخرة لكل 

 األشداءعواتي ومن كانوا معه من الرجال المؤمنين  إدريسسلح الشهيد حامد الم

على بلوغ  وإصرارهمالقوى بعدالة القضية وعزمهم  إيمانهمالذين تمترسوا خلف 

وتلك  ،واالستسالم  اليأسبالرغم مما كانوا فيه من وضع كان يدعوا على  أهدافهم

 إلىصوت السالح  أصداءوصل  هي التي مكنت من استمرار النضال حتى اإلرادة

ساحة حمل السالح  إلىالعالم وتقاطر االرتريون من كل حدب وصوب  أصقاعكل 

 . األرواحودفع 

عاما على ميالد الثورة االرترية التي  59بمرور وبفخر واعتزاز نحن اليوم نحتفل 

لتعبر عن  عالية  نكون في مصاف الدول وراية استقاللنا ترفرف أن إلى أوصلتنا

من الشهداء والمعوقين  اآلالفثمن التضحيات الكبيرة التي تمثلت في عشرات 

، ونقول ويل للذين يسترخصون هذا اإلرث البطولي العظيم والقامات والمشردين  

ونؤكد بان أي مساس يعني جرح في كرامة وكبرياء  التي صنعته باسم حرية التعبير

في  اازدياد ال يعني سوى تماديهم االرتريين وعليهم أن يعودوا إلى رشدهم  وان 

تقزمهم الن شعبنا االرتري يحتفظ في ذاكرته ووجدانه ويورث تاريخه الناصع 

 ألجيال بعد أجيال . 

 بتأنيالتاريخ يتجدد كلما نتذكر ذكرى سبتمبر حيث نعيد قراءة مسيرتنا النضالية  إن

الحرية من  أرحب أفاقوعقالنية لكي نستخلص معاني الصمود ونتطلع نحو 

 لنا النظام أرادوالكرامة ونخرج من ضيق الفكر والعزلة من  العالم حولنا حيث 

 على واقعنا  نكون متفرجين أن الذي خان عهد الفاتح من سبتمبر المجيدة ويريد منا 

نسير في القافلة بال  نألنا  أرادال نعبر عن ما نريد وال نعترض على ما يفعل  

 .  أرواح

تذكيرنا تملكنا الحقائق وتسندنا  تمر علينا من كل عامالفاتح من سبتمبر كلما  إن

لكي نقف وبقوة نملك العزيمة وننتزع بوحدتنا الوطنية التي دحرنا بها المستعمر 



نعيش بسالم في البالد  أنعلينا وصادر كل حرياتنا وحرمنا من  استأسدحريتنا ممن 

يبنوها  أن أرادواالذين  أبناءهابع حب التي مهرت بالدماء وحرمت من فيض ون

والمسئولية التي ورثوها  األمانةبسواعدهم ويمضوا بها نحو العلياء معبرين عن ثقل 

في عالم اليوم  أروع المواقفالذي سطروا من  األبطالمن  اآلباء واألجدادعن 

 . اآلخرينالتضحية من اجل تجلت في 

بة بان قواعده وقيادته تمسك على جمر حزب النهضة االرتري يعلن بهذه المناس إن

فالحياة  ،وهي تمضي نحو عقد المؤتمر الرابع  القضية وان الجاهزية تبلغ ذروتها

الوطن  من غير  أبناءسنجعل منها واقعا معاشا يحس بها كل  اآلباءالتي حلم بها 

 أبناءعلى النضال بوعي وطني متناغم مع كل رغبات  نقبلفنحن  ،تهميش  أويز يتم

الشعب الذين يحلمون بالعودة في وطن تسوده قيم التسامح ونجعل من العيش 

المشترك رسالة نحملها في الوجدان ونمضي بها بين كل االرتريين لتكون هي 

وفي ظل األوضاع  مسئولياتنا جميعا فاليوم على ارض الواقع هي وتحقيقها األمنية

سياس ونظامه يضاعف من ليس هناك من رابح سوى اسياس واستمرار ا المأساوية

 أزمةخسائرنا جميعا فنجعل من سبتمبر اليوم وفي هذا العام الذي يعيش فيه العالم 

رونة انطالقة قوية وسياسية واقتصادية كبيرة زيادة على ما تمخض من وباء الك

للتوجه من اجل تخليص وطننا من قبضة النظام ولنجعل منه وطنا يمنح الطمأنينة 

 .عوب في دول الجوار ألبنائه ولكل الش
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