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 ؟...النظام ال �قود الشعب إنما 

*( تار)ــــخ  ل الشعوب أمجاد وانجازات وع$ رأس  ل انجاز ومجد هناك ق�ادات صنعت هذا التحول  وتظل الشعوب       
از ج�ل 9عد ج�ل  ، والزعماء والق�ادات دوما تصنعهم األحداث وهم -قودون  ) B ذكراهم 9?ل فخر واع;: CDتخلد تار)خهم وتح

 B
أحلك الظروف والمنعطفات إO ح�ث المجد والسؤدد فهناك من قادوا الشعوب نحو تحقيق االستقالل وهناك الشعوب *(

 .من وضعوا أسس وقواعد دولة تع]ش لأل9د تمنح مواطنيها األمان والVرامة واالزدهار

      C;مس B
B ارتa)ا نذخر 9العد-د من الق�ادات التار)خ�ة الذين  انت لهم 9صمة واضحة *(

B مرحلة نحن *(
ة 9الدنا خاصة *(

ون فينا كرموز  )cفاح المسلح هؤالء الق�ادات حاVة ال B ف;:
B األرeعينات وكذلك *(

التحول الس�اBg والسBf نحو االستقالل *(
B م�ادين المواجهة الس�اس�ة 

B االستقالل وتمسكوا بوحدة الشعب واألرض وظلوا *(
ألنهم تمسكوا 9حق األمة االرتa)ة *(

 .9أنفسهم من اجل تحقيق االستقالل والقتال�ة فداء 

B الق�ادات لما يراە فيها من المقدرة 
اع و)منح الشعب الثقة *( B 9اخت�ار الشعوب من خالل صناديق االق;:

:qفالق�ادات إما أن تأ
شح لrسلم ها وصل القائد إO مرحلة ال;: u;ع B

:Dالنظر أ-ضا للخلف�ة التار)خ�ة الeفاءة واإلخالص والوالء للشعب وVأعظم  وال
B ح�اة الشعوب وهو أن تكون قائدا لها تتحمل  افة المسئول�ات  اآلمن والمعاش والVرامة  ومسئول أ-ضا عن األرض 

مهمة *(
)حة واحدة أمام القائد الذي  اتها وتوز)عها ب�نهم 9العدل ، والشعوب 9?ل تح�eاتهم واختالف سحناتهم  لهم -مثلون �~ C;وخ

سئول عنهم جم�عا 9مستوى واحد فهم 9النس�ة إل�ه اآل9اء واألمهات واإلخوة واألخوات اختاروە ومن جان�ه يؤمن 9أنه م
 .واألبناء والبنات -خضع لهم و)تواضع أمامهم و)كون أسدا هماما أمام  ل من -حاول إ-ذاءهم أو الن�ل منهم أو من أرضهم 

B الق�ادات من خالل ق�ادة ثورة تغي;C أو تصحيح  فالقائد ا 
:qقة -جعل مصدر قوته من و�ما أن تأ(aلذي -صل بهذە الط

B 9الثورة  دوما ي�حث  ل�كون له 
:qترح�ب الشعب وقبولهم 9ه قائدا ال ل�فرض عليهم نفسه 9قوة السالح ، والقائد الذي -أ

B قلوب الجماه;C ل]س 9?الم ساحر أو 9استعراضات واحتفاالت وأهاز)ــــج والتطب�ل إنما من خالل تضح�ات 
موضعا *(
حاتهم وانتقاداتهم 9?ل رحا9ة صدر ،  و�نجازات هم و�ستمع آلرائهم ومق;: C;شrرغ�اته وطموحاته و�س B uDلمسها الشعب وتل-

B ثقة تامة 
)* Bالذي تقف خلفه الشعوب و� B

)حة فيها فهو ال -فرق ب�نهم وهو قa)ب  9أنههذا هو القائد الحق��: -مثل  ل �~
B أمر ما تراجع عنه

ضوا عل�ه *( ا ومت�قنا 9أنهم األقدر  من شع�ه  و�ذا اع;: u;عا معت(� B
 .التعب;C عن مصلحتهم  *(

B  ل شان من شئونهم  و)وفر لهم 
B ضمان مشاركة شع�ه *(

B الذي -ح�( بثقة الشعب هو دوما -عمل *(
إن القائد الحق��:

B ح�اته و�سf دائما ل
B ضمان عن التعب;C عن  ل ما -خالج خاطرهم و)حسسهم 9أنهم جزء ع�)ز *(

لتخف�ف عن الحما-ة *(
B  ل 

ات أرضهم و)مكنهم 9ان -ختاروا *( C;شعروا 9أنهم يتمتعون 9?ل مقدرات وخrمعاناتهم وضمان الح�اة الالئقة بهم ل]س
 .المواقع من يتوO أمرهم وال يوBO عليهم من -كرهونه أو ال -جمعون عل�ه 

B تصنع االنجازات وال 
:Dال B� هو الذي -درك 9ان الشعوب B

ينسب االنجاز إO نفسه ، وهو الذي يؤمن 9أنه إن القائد الحق��:
B المقدمة -قود ولVن الرجال وال�ساء من خلفه هم من -صنع االنجازات وهم من يتحمل األع�اء ودفع ت?ال�ف  ل قرارات ، 

)*
فالقائد طالما هذە الشعوب وخلف قائدها تؤمن 9ان القرار هو قرارها و�B من صنعته وهو -ع;u عن تطلعاتها أو مخاوفها  ، 

B هذە الحالة -كون جاهزا لينال من 
هو الذي -جعل من االنجازات تاجا للشعوب و)جعل من الفشل والخسارة مسئوليته  و*(

شع�ه ما -صنعونه ف�ه و)منحهم الخ�ار 9ان ي�حثوا عمن هو أصلح منه ، والقائد هو الذي يؤمن 9العطاء ومD: ما أحس 9ان 
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ە طواع�ة ألن همه هو مجد األمة ول]س عطاءە ل]س مرض�ا وان حركته ل]ست 9 C;حجم وطموحات شع�ه -فسح المجال لغ
 .مجدە ، 9قاء األمة ول�س انتهاءها وقوة األمة ول�س ضعفها وغناء األمة ول�س فقرها 

B -ع�شها أو 
:Dة ال B الرؤ)ة ولد-ه نظر 9ع�د المدى 9ح�ث -عمل دوما ل�س للف;:

B هو الذي يتمتع 9عمق *(
B إن القائد الحق��:

)*
B الصدارة والتقدم وذلك من خالل ترسيخ الق�م األخالق�ة 

-دە زمام السلطة  إنما -عمل لمستق�ل األمة وما -ضمن 9قاءها *(
 B

:Dأبناء الوطن من خالل الح�اة ال ) Cتوحد الشعب وتجعله منسجما مع 9عضه ال�عض وهو الذي -صنع االنصهار ب� B
:Dال

مون B صناعة مستق�لهم و)ح;:
ا  9ل ال�ل لد-ه  يندمجون فيها *( C;ماضيهم و)فخرون 9أمجادهم ول]س ب�نهم مهمشا أو حق

B  االرتقاءمن اجل إحساس 9الفخر واالنتماء  
:Dبناء المؤسسات وه�ا�ل الدولة ال B

نحو االتجاە الذي رسمته األمة �سf دوما *(
الVفاءة والثقة ، فالمؤسسات �B �سمح لها 9النمو المضطرد وال �سمح بrسلط األفراد و�سلق من ل]س هم ع$ المقدرة و 

B تضمن محاس�ته و�B مخولة 9?امل الصالح�ة من 
:Dال Bترسم الس�اسات وتلهم القائد وتضع أمامه الخ�ارات و� B

:Dال
الشعب الذي وع;u الممارسة والمشاركة الحق�ق�ة كف�ل 9حما-ة هذە المؤسسات و)ضمن 9ممارسة صالح�اتهم وفق 

 ) Cالدستور والقوان�. 

وeعد االستقالل  ان الطa)ق لبناء األمة والدولة واضحا أمام الجميع وال�ل  ان ع$ استعداد لذلك لVن ق�ادة المرحلة 9الدنا 
B خط يتجا*( تماما مع رغ�ات الشعب 

B تخ�ط واضح ذهبوا *(
B تلك اللحظة التار)خ�ة و*(

وهم أالن -مثلون النظام القائم  *(
م فيها رأي الشعب وتكون الذي  ان ي�تظر االستقالل 9فارغ الص;u ل B المنطقة -ح;:

B دولته الفت�ة و)جعل منها أنموذجا *(
)Dيب

B لحظة 
الحa)ات مصونة والجميع -خضع للقانون ، ولVن هيهات مع وجود ق�ادات لم تكن م�سجمة مع أهداف النضال و*(

B نها-ة  ،النشوة جعلت من انتصار الشعب هو انتصار للتنظ�م وتطلعاتهم الذات�ة
المطاف أدي إO تحقيق طموحات الذي *(

 .ونرجس�ة رجل واحد وعصا9ة تحلق حوله 

B بناء وطنه أصبح -حارب 9عضه ال�عض 9دل أن -ح�B وحدته و)تطلع لمستق�له أصبح 
الشعب االرتري 9دال من أن -ساهم *(

( مصفق للنظام  Cج وهم قلة ب�aمن يتف ) C�eمع وجود غيور)ن ع$ والجميع ال -دري ما الذي ينتظرە غدا  األغلب�ةوهم  و
B تنا B مستمر 

ق�ل خارج الوطن هو الهم الشاغل ول�س ، وأصبح ال�حث عن المستالوطن و)عملون من اجل التغي;C وهم *(
 ) Cزعزعة   األفراد 9داخله ، ول�ست هناك ثقة مت�ادلة ب� Oإ fوالجماعات والنظام الذي لم -عمل قط ل�عزز هذە الثقة س

( أبناء الشعب  Cالثقة ب�. 

B ال�الد ال -مكن القول انه -قود الشعب 9ل الشعب وال�الد ينقادون 
9ح?م األمر الواقع  إل�هوعند الحد-ث عن النظام *(

B حق�قة األمر ال تمثل إال نفسها ول]س لهموم أبناء ارتa)ا 
( 9الخارج ولVن *( Cة قائمة ولها ممثل�(aوت، فالحكومة االرت u;والج

B عالمها الخاص ، ورئ]س الحكومة اس�اس الذي قاد التنظ�م الجبهة الشعب�ة لتحa)ر ارتa)ا ودخل العاصمة أسمرة 
)* ) C;ح

B تجاوزت  ل الخطوط الحمراء و�B مألى 9الحمق والفحش واالزدراء 9الشعب محررا فانه و 
:Dإ¢سان�ة وال C;ممارساته الغe

B حازها إ9ان التحa)ر 
:Dعت منه تلك الصفة ال ) B ان;:

:Dع�ة الثور)ة  وأهانته ال 9اعت�ارە قائد ثورة تحرر)ة من االستعمار و�B ال£~
 B$الق�ام 9دور مستعمر مح Oە وقد اضمحلت تماما وانتهت 9عد أن تحول إ C;ل شئون الوطن 9مفردە وع$ تفك  B

)* fس�
ي مع الشعب و�ذا تحدث ع;u قناته التلف�)ون�ة  C;يومنا هذا لم -جري أي لقاء جماه :Dر وح(aوحسا9اته الخاصة ، ومنذ التح

وان ما فانه ال يتحدث إال عن دول وشعوب أخرى أما معاناة شع�ه الذي -فتقد ال ¤سط مقومات الح�اة فانه ل]س لها م?ان ، 
د  ~£rون من معاناة من اللجوء وال(aا وان ينكر  ل ما -الق�ه االرت(aارت B

)* Bfالنفس هو أن يتحدث عن عالم ل]س واق B
-حز *(

( 9ال�الد وأعداء الشعب الذين -دبرون 9الل�ل والنهار ليوقفوا عجلة الح�اة والتقدم 9ال�الد  Cص�e معلقا أس�اب ذلك إO م;:
B ال ترحم حسب زعمه  ، و)درك  ل أب

:Dوان لم �ستط�عوا اإلفصاح عنها خوفا من 9طش النظام وخفاف]شه ال :Dناء الشعب ح
B انتهاء ح�اة رئ]س الحكومة 

( ف�ه 9ان يتغ;C وهم مجمعون إال حفنة منهم  *( Cح�اتهم ول]سوا مؤمل� B
أن النظام ال وجود له *(

ة  B قلوب الشعب منذ ف;:
 .اس�اس *(
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B امتدت من المؤقتة إO ش�ه دائمة ل]س لها أي انجاز ودوما تردد شعارات  وeحساب االنجازات فان الحكومة
:Dالقائمة وال

B ل]ست 9قادرة ع$ تحق�قها أو ال تملك إم?ان�ة تحق�قه  ، فالواقع االرتري وما 
)qمن ج¦ع وأما B

)Dفضفاضة ال �سمن وال تغ
( -ع�شون و)تحدث ر  –يت?لم 9ه رئ]س النظام ورجاالته ل]س هناك أي را9ط ب�نهما  C�(aجاالت النظام بت�جح و�دعاء 9ان االرت

B آمان وال�ل مالحق 
9?ل صنوفه والوطن و�حساس المواطنة صار يرتكز لدى قلة من  اإلرهابتمارس عل�ه  والدولة*(

 ) Cهذە الح�اة . النفعي� B
:Dواألمنتستمر عجلتها ب�ساطتها والسلم  ال  ) C;تعتمد ع$ المدن�ة والتح©( الذي تم Bf9ه المجتم

B تأت�ه من أبنائه وأقeaائه ، و�ال فان ال�طالة وتوقف عجلة الح�اة 
:Dمعاشه ع$ التح¦)الت الخارج�ة  ال B

الشعب  و)عتمد *(
 .االقتصاد-ة �B العالمة الفارقة لل�الد 

B -قوم بها ال
:Dنظام 9داع إن الشعب االرتري والذي ظل �ستمع لخداع ممنهج من النظام فقد أدرك تماما 9ان  ل األفعال ال

B -خلقها فأنها تهدف ف�ما تهدف إO إطالة مدة 9قائه 9السلطة  أت�اع وتنظ�م ح�ث هم 
:Dالدفاع عن الس�ادة والعداوات ال

B ظل العجز عن توف;C  ل مقومات ح�اة تمنح وتخلق فرص 
B� B معطلة عن االستفادة *(

:Dات الوطن ال C;المنتفعون من  ل خ
( ق�ل األجان Cق االستثمار للمواطن� B مستق�ل م£~

ء ي�عث االطمئنان *( B
~ª9 ب ، فال�الد محرومة من سواعد بنيها ول�س هناك

B بناء الدولة وتمسكه ب»رثه النضاBO وعدم التخ$B عن مكrس�اته واستعدادە للدفاع عن ذلك مهما  
إال رغ�ة الشعب االرتري *(

B 9قاء ارتa)ا ولأل9د مستقلة وذات س�ادة 
  . لفه من ثمن وهو الضمانة *(
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