يوم المحاربين القدامى اإلريتريين 2017 -
التاريخ 05 :آب 2017
المكان :أي مدينة تعيش فيها
:عزيزي اإلريتريين
نحن  -اإلريتريون الذين يعيشون في جميع أنحاء الشتات اتخذت مبادرة ،في العام الماضي ،لتخصيص يوم واحد في السنة التقويمية
لدينا 'يوم المحاربين القدامى اإلريتريين' .وتحقيقا لهذه الغاية ،حددنا يوم السبت األول من آب  /أغسطس حدثا تاريخيا في التاريخ
اإلريتري يوحد طموحات الشعب اإلريتري ومقاتلي التحرير على السواء .وبناء على ذلك ،احتفلنا بأول "يوم قدامى المحاربين
اإلريتريين" في العام الماضي ،يوم السبت  6أغسطس  .2016ومنذ ذلك الحين ،انتشرت أخبار ودعم المبادرة بين اإلريتريين في
.الشتات ،ومن المقرر أن نحتفل ب "يوم المحاربين القدامى اإلريتريين" الثاني هذا العام  ،يوم السبت  05أغسطس 2017

لماذا األسبوع األول من أغسطس؟
ويرد شرح مفصل عن موقع المحاربين القدماء اإلريتريين (انظر أدناه)؛ إال أن بعض األسباب الرئيسية هي أن اآلالف من
اإلريتريين الذين خضعوا للحرب األهلية المدمرة التي شنت بين حركات التحرير اإلريترية في آب  /أغسطس  ،1974تعرضوا
لخطر حياتهم من خالل الخروج من أسمرة ،اإلثيوبية) ،للتوسط بين الفصيلين المتحاربين .وقد أخذوا مع السكان في القرى المحلية
مبادرة لوقف القتال بين الشقيقين .وقد تفاقمت هذه الحالة باجتماعات سرية ألفراد الملفين في الفصيلين المتحاربين ،وانتهى األمر
بإنشاء لجنة الوحدة التي تضم أعضاء ملفين من المنظمتين (إلف & إبلف) .ومن هنا كان ذلك حدثا تاريخيا في التاريخ اإلريتري
.يوحد طموحات الشعب اإلريتري ومقاتلي التحرير على حد سواء؛ التي أعطت األمل في كفاح الشعوب اإلريترية مؤكدة

في هذه المرحلة من حياتنا  -وبعد  26عاما من استقاللنا  -لم تتمكن إريتريا من إعداد يوم "يوم المحاربين القدامى اإلريتريين" الذي
نحتفل فيه جميعا ونعرب عن تقديرنا للمحاربين القدامى .ومن واجبنا جميعا أن نحافظ على أجيالنا الجديدة ،ووطنية الشعب
اإلريتري ،وتاريخ قدامى المحاربين .لقد حان الوقت ليقول "شكرا" على قدامى المحاربين .بغض النظر عن المجموعة التي كانوا
ينتمون إليها خالل نضالنا .كل هذه هي البداية ،وبين ما بين تحقيق استقاللنا .إلى األبد ركائز حريتنا .وهم يستحقون االمتنان
.والمكافأة .وسوف يستمر اسمهم أن نتذكر ألجيال مع رفيعة المستوى

ولذلك فإنكم مدعوون لالنضمام إلينا وكونوا جزءا من هذا اليوم الثمين .يرجى إحضار أي شيء كنت ترغب في تبادل مثل الوثائق
.التاريخية والحقائق والصور وتبادل الخبرات مع اآلخرين خالل االحتفال
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