
 

 رترية السياسية ال  ى تهنئة  القو 

 ارتريا استقالل ى بمناسبة ذكر 
 

لى إ بينها، العمل املشترك تعزيز من أجل نخرطة في الحوارات واملشاورات املرترية  السياسية ال  ى القو تتوجه 

 . لالستقالل ن يالتاسعة والعشر  ى ذكر ال بمناسبةالشعب االرتري بالتهنئة الحارة 

  5كثر من وأصاب أ سره أضرب العالم ب ي كورونا الذ فايروس فى ظل جائحة  الستقالل في هذا العام،كرى اذتاتي 

جمعاء، بشرية شعبنا وعلى ال لق علىقر لدينا يما يث، إنسانف آال  300وتسبب في وفاة أكثر من   نسمة نماليي

 من هذا الوباء.السالمة  للجميعراجين 

صاًرا نتحقق فيه شعبنا ا اكان بحق يوًما تاريخي  ألنه  ،لرتريا  واعتزاز   يوم فخر يعتبر  ن يوم التحرير ال شك بأ

الم اآل شعبنال تسبب والتي  الثيوبي البغيض حتاللاال  اي مارسهتاد الطهواالض الظلم ياسةس على عظيما

ال   و  . واعدةو دة ديمرحلة جفي دخول لل شعبنا ووطننامسيرة في  هامة طةمح . كما كان هذا اليومللجوءوا س يآاملو 

تقدم بالتحية والتقدير لجرحى ون البرار  لشهدائنا جاللنا وإكبارناعن إ ن يسعنا في هذه املناسبة الظيمة إال أ

جدد لهم العهد ، ونلشعبنا الذين كان لهم الدور الكبير فى تحقيق النصر والحرية حرب التحرير  ولكافة املناضلين

 . ونئر رب سادعلى البأننا 

  لعزيز،ا شعبنا االرتري 

رتري ن االنسان ال أال إ، لبالدنا السيادة الوطنيةواعتراف العالم ب الذي تحقق، نيتحرير التراب الوطلنصر و ام غر 

 لعبوديةا نير لى االن تحت إيزال يرزح عبنا ال ش، فولم تتوقف الدموع واالحزان ،واالضطهاد هر من الق لم يتحرر 

 ه األمل في أن يحيي ذكرى االستقالل فيشعبنا يحدو  انالذي يمارسه نظام هقدف الديكتاتوري. وك  واالضطهاذ

لكن   ،ى ديارهمإل ايعود الجئوهاملعتقلين، و  يطلق سراح وطنية يسودها السالم واألمن والحرية، و دولة  ظل

، حيث تنعدم فيه مزرية اوضاعً أ مواطنوه يعيشوء أحواله يوًما بعد يوم، و تس ى والوطنلالسف تأتي هذه الذكر 

العالقات  اضطراب في و  ساسية،الخدمات األ انعدام و  ،القتصاد الرتري كامل ل وانهيار  ،اةبسط مقومات الحيأ

 فضغياب حكم القانون، فى ظل حقوق االنسان حاالت انتهاك  واستمرار ، االجتماعية
ً

ور مهددات ظه  عنال

ة وحشد طاقاتنا الوطنيالنضال  تصعيد تدعون ل ى هذه الذكر ولذلك فإن  . اللجوء تمرار اسو الوطنية للسيادة 

 جل تحقيق الحرية والعدالة لشعبنا .من أ



كون إحيائنا يتصميم لحرار لللكل الوطنيين األ  إنذار جرس يجب أن تكون بنا يعيشها شعوضاع املزرية التي إن األ 

نظام إسقاط القوى التغيير من أجل تعاون والتآزر بين كافة لل ية و ق دفعةلعام ا املناسبة في هذا لهذه

ٍّ ملعاناة شعبنا، الديكتاتورى 
 و  . ووضع حد 

ً
  حواراتها رترية السياسية ال  القوى  واصلتا من هذه الرؤية انطالق

. وبهذه املناسبة تحقيق النصر على الديكتاتوريةو  نقاذ الوطنإ من أجلعمل مشترك متقدم  للوصول إلى الجادة

  ،ضحايا النظام الديكتاتوري  نا مجزءً  ، باعتبارهمرتري ال الجيش  يمنتسبالعظيمية نتوجه بالنداء إلى 

 وطنية. الشعب الرتري وصيانة السيادة النقاذ إفي النضال الجاري من أجل  قوى املناضلةليساهموا مع كافة ال

إبرام  عبر  ،فى شؤون بالدنا دولية للتدخل قليمية و إمن قوى محاوالت دؤوبة  فى ظل كما تأتي ذكرى االستقالل

ذلك واضًحا ى بدكما  ،تهدد السيادة الوطنية باتت  كتاتوري والتىيالنظام الدمع اتفاقيات معلنة وغير معلنة 

 على البحر منفذ ك بأحقية امتال وإدعاءً توسعية  اى طياتها روًح التي حملت ف تصريحاتالبعض  من

ا،ح وسعًيااألحمر،
ً
حالم القديمة هذه األ بلوغ الستمالة مناصرين من أبناء شعبنا ل وبكل الوسائل املتاحة، ثيث

مبينة على تحقيق  حسن الجوار  بخلق عالقاتطراف  تنادي أيًضا أ تطير كانومقابل هذا التوجه الخ .واملتجددة

ن أعلى جمع أعالم أن نؤكد لل نود تفل بذكرى االستقالل املجيد،ونحن نح في هذا السياق. واملشتركةاملصالح 

ال و  يط فيهمكن بأي حال من األحوال التفر نضاالت دؤوبة وتضيحات جسيمة ال يعبر الذي تحقق  تحرير ارتريا 

 سيادته الوطنية جل الحفاظ على أن مستعد لبذل كل التضحيات متامة بأن شعبنا  ثقةأننا على  ، بلالتهاون به

تحقيق  التعاون و  أساسها دول عالقات مع جميع الال نسعي من اجل خلقفإن سنظل  قابلاملوب. وترابه العزيز 

 واحترام سيادتنا الوطنية. ، تلك الدول  بين شعبنا وشعوب املصالح املشتركة

 ة،،بية مستقلأعاشت ارترية حرة 

 ،،هدائنا األبراروالخلود لش داملج
 

 :رتريةالسياسية ال ى القو 

 املجلس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي  •

 الجبهة الوطنية االرترية •

 حزب الشعب الديمقراطي االرتري  •

 تنظيم الوحدة للتغيير الديمقراطي  •

 جل العدالةأاالتحاد االرتري من  •


