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 ترية  كلمة القوى السياسية اإل

 بمناسبة ذكرى استقالل إرتريا 
 

 املحترمون واملحترمات قيادات وأعضاء القوى السياسية اإلرترية 

 كة كفاية ون واملحترمات قيادة وأعضاء حر املحترم

 الحضور الكبير 

 

  لشعبنا اإلرتري   وتهنئتي    للحضور الكريم،   بخالص تحياتيتريا ،  رؤساء وممثلي القوى السياسية في إر باسم    أتقدم  بداية 

 عضاء اللجنة املنظمة ل   وتقديري   أود أن أعرب عن خالص امتنانيكما  تريا.  إر   تحرير بمناسبة الذكرى الحادية والثالثين ل

 .ه املناسبة العظيمةبهذالحتفال ل
 

أهم    ين من مايو، يعتبر رير الذي يصادف الرابع والعشر إال أن عيد التح ،تريين لدينا العديد من العياد الوطنيةنحن كإر 

  ه الوطني ية واستقاللوطن ال  ههويتها شعبنا  د في استر الذي    ليوملكونه ا   بهتلك العياد، وأن أهميته تكمن في أننا نحتفل  
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، وأثبت  دعم حقيقي من أية جهة خارجية، قريبة كانت أم بعيدةدون    ،  كفاًحا مسلًحا ملدة ثالثين عاًما  لقد خاض شعبنا 

  ،  ا وعدةدً دع   هفوقت  كانت  يوبي التيحتالل اإلثقوات اال من خالل هزيمة    للعالم أجمع بطوالته السطورية
ً
ا عن أنهفضال

لقول بأن الشعب اإلرتري قد تحدى  . وليس من املبالغة في ش يء اعديدة   عامليةقوى  من قبل    مدعومة بشكل كبير   كانت

على  عابصال وسار  الجبال  وصعد  الوعرة،الو ،  حجمه  ديان  مع  تتناسب  ال  ا 
ً
باهظ ثمًنا  وذلكودفع  ملحمة    ،  أروع  في 

اللجوء و رهم ترك ديااؤه لواضطر أبنقراه ومدنه قد دمرت، سب بل أن . ليس هذا فحشروعبلوغ هدفه الوطني امل ل نضالية

دول الجوار.  وقناعته،ملبهذا الثمن الباهظ  اإلرتري    شعب  اللقد دفع    إلى  و تدون أن  و     ء إرادته  ضعف  تثبط عزيمته 

حتالل وبناء  ده من اال تحرير بال   أال وهو هدف سامي،    ىكان يتطلع إل، لنه  مسيرته النضالية  اعترتإرادته كل الصعاب التي  

   قراطية. ة والديموالعدال ستقرار السالم واال دولة يسودها المن و 

 

من    عد عما كان يتطلع إليهما جرى بعد التحرير كان بعيًدا كل الب  تم تقويض آمال شعبنا، لن  إال أنه ولألسف الشديد

 طوير وت، بالبالدالنهوض عقود من قبل االحتالل، و  الدولة التي دمرت على مدىبناء . فبدال من االتجاه نحو حرية وانعتاق

للبالداملقدرات االقتصادية   و احتضان الو   ،الضعيفة  الفصائل  و القوى    قد   تفعيل الدستور الذي كانوطنية املختلفة، 

ستهدفة  لبالد مواهية، كاالدعاء بأن اعذار أمن خالل تقديم ت زمرة إسياس البالد نحو الهاوية والدمار ، قاداه بنفسهتأقر 

لتحرير    من قبل املتحدة   تقرايالجبهة الشعبية    النظام   ي هذا السياق أصبح فو  . الموروغيرها من    المريكية  والواليات 

  في حالة إرباك مستمرة     خال املجتمع اإلرتري دطاق إل تزييف واسعة النالقيام بحملة  و ييش الشعب،  شغله الشاغل تج

بوص  حتى عدوه    لتهيفقد  التمييز  صديقهوإمكانية  أن  .  عن  املرة  الحقيقة  أن  ال إال  اإلر   ساس يالعدو  هو  للشعب  تري 
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جماهير   ضنتفتشعبنا حتى  في أوساط    وية مكثفة  حمل قوى التغيير مسؤولية القيام بحملة توعهذا يو   زمرته. و   إسياس

 .  مكن من إسقاطهوتتري تو الديكتاحكم  ضد ال شعبنا

 

 شعبنا اإلرتري العظيم، 
 

أننا الرغم من  ب  على  ل  ى ذكر النحتفل  والثالثين  إرتريا من االحتالل اإلثيوبيالواحد  الر وا،  تحرير  من قبل  العتراف  سمي 

بإرتريا كدولة مستقلة ذات سيامل الدولي  من  ،  حتى اآلن   ال يزال  فإن شعبنا    ادة،جتمع  حريته    كما أشرنا آنًفا، محروًما 

شعبنا أن ، و ه املرحلة بأزمة خطيرة على كافة الصعدةفي هذ . وتمر إرتريامستمرة   هتوآها همازالت دموعحقوقه، و وأبسط 

ا لإلرتريين وللعالم أجمع بأيعيش في تيه حقيقي ال يعرف فيها صديقه عن عدوه.   قبل أعتى  حكم من  ن إرتريا توأصبح جليًّ

  منهم   ر د الكثي، فق وال جمل  ناقة لهم فيهانا إلى أتون حرب إثيوبية داخلية ال  في العالم، ديكتاتورية رمت بأبنائية  ديكتاتور 

 عن إزهاقعوائلناوتمزقت    محياته  بسببها
ً

ة تعمقت بسبب هذه السياسلقد    . في تقراي  البرياء    أرواح اآلالف من    ، فضال

 هذه، واستمراًرا في سياساته الرعناء   . في سماء البلدين سحابة حرب ثقيلة   وأصبحت تخيمبين الشعبين الكراهية   املدانة

   ه صورة بالدنا في العالم. ويا أدى إلى تشوكرانيا، مالغزو الروس ي ل م الديكتاتوري يقف أيًضا بجانب  رأينا النظا

الذي يتبادر السؤال  هو  ا  ؟ هذشعبنا وبالدنانفعل إلنقاذ    يجب أن  ماذاف   الوضع في بالدنا يسير من س يء إلى أسوأ. إذا كان  

 بالتأكيد في أذهاننا جميًعا....
 

 

 الحضور الكريم،

 

ئم دون كلل  . وعليه فإننا مطالبون بإلحاح بالعمل الدابأن سالمة شعبنا وبالدنا تحتل الهمية القصوى في تفكيرنا  شكال 

  أهدافه     حققيلديكتاتور إسياس لم  امن أجل إنقاذ شعبنا ووطننا. إن  نا السياسية واملدنية  جهود قواوحيد  في سبيل ت

عل الرغم من أنه  من حرب تقراي،  في تقراي  كلف شعبناى  في مغامراته  بثمًنا باهظا  في أ، حيث دفع    تون شبابنا البائس 

قبل أن    ىفي إرترياسوف لن تنتهي هذه املأساة املستمرةأن يرف لها جفن.  و ن  دو   ،حهم الزكيةأرواا بمضحيًّ الحرب    هذه

 الديكتاتوري.   نتهي هذا ي
 

الختام   اليوم  نحيي  نونح  في  مخت  العظيم  هذا  ومشاعر  بأنلطةبذكريات  نشعر  النظام    ،  هذا  من  الخالص  مسؤولية 

. وإن بيةقبل أية قوة أجنرة من مباش، وال يحتاج إلى مشاركة واه السياسيةوق ي الشعب اإلرتر اته الشريرة منوطة بوسياس

في بالدنا  السال وتحقيق  ودولته،  سيادة شعبنا  مان  ض والتنمية  واالستقرار  لنظام  نضالنا ضد هذا  نواصل    يتطلب أنم 

   . رادتنا الوطنيةتعزيز إوحيد صفوفنا وتنظيم طاقاتنا و عبر تقمعي ال

ب  أن نجعل أولى أولوياتنا  بقوة  يحتم عليناوهذا   لتوحيددمل  ع القيام  في ،  طنيةنشاط قوى املعارضة الو   ؤوب   واملتمثلة 

 كبي طي ال شك بأن تحقيق ذلك سيع و  جامعة.  و مظلة وطنية قوى وطنية موحدة أإنشاء 
ً

عملنا  تكلل، وسيرة لشعبناآماال

 .بنجاحاملشترك 

 لشعبنا اإلرتري النصر 

  عاشت إرتريا حرة ذات سيادة. 


