بيــــــــــــــــــــــان
في ذكرى االستقالل في عامه الثامن والعشرون 9102
شعبنا االرتري العظٌم سبق شعوب المنطقة تمدنا وامتلك وعٌا متقدما فكان اٌمانه
بضرورة استقالل كٌانه الوطنً نابعا عن فهم عمٌق لمضامٌن الحرٌة واالنعتاق
والمحافظة على هوٌته الوطنٌة الموحدة متطلعا الى فجر الحرٌة والكرامة متدثرا
باألمن والسالم واالستقرار واثقا من خٌرات ارضه وبحره وسواعد ابنائه نماء
ورفاهٌة ٌرفع راٌة هوٌته الوطنٌة بٌن األمم شامخة  ،فقدم من اجل ذلك التضحٌات
والبطوالت التً وهبت لتارٌخ شعبنا الفخر والسؤدد فحق لنا ان نحتفل بذكرى
استقاللنا بكل فخر واعتزاز ألنه لم ٌوهب لنا انما انتزعناه عنوة من فك االسد .
نحن الٌوم وبعد مرور  82عاما على انتصار ارادتنا الوطنٌة ونٌل االستقالل كان
حري بنا أن نحتفل ونعدد انجازاتنا فً كافة المجاالت االقتصادٌة والسٌاسٌة
واالجتماعٌة واالمنٌة  ،فاالستقرار بدال من الزعزعة  ،واالمان بدال من الخوف ،
الحرٌة بدال من الكبت والعبودٌة  ،الدٌمقراطٌة بدال من الدٌكتاتورٌة  ،وسلطة
الشعب بدال من استبداد الفرد  ،والغنى والكفاف بدال من الفقر والجوع  ،التعلٌم
والتكنولوجٌا والتطور الثقافً واألدبً بدال من الجهل والتخلف واالنحطاط ،
والصحة والرعاٌة الطبٌة بدال من المرض والعجز  ،والمساواة والعدل بدال من
التهمٌش والتمٌٌز  ،اجتماع الكلمة ووحدة الصف والعودة للوطن بدال من الفتن
والتنافر والشتات واللجوء  ،الخضرة والبٌئة النظٌفة الصحٌة وتوفر المٌاه والكهرباء
والطرق المعبدة بدال من الجفاف والعطش وسوء التغذٌة وانعدام الكهرباء والذهاب
خارج الوطن بحثا عن العالج  .وبحسن الجوار والمساهمة فً االستقرار والسلم
االقلٌمً والدولً بدال من العزلة وخلق الفتن وزعزعة االستقرار بالمنطقة .

لألسف ٌمر علٌنا ذكرى االستقالل هذا العام وتبلغ فٌه مأساة شعبنا ووطننا الى اسوء
مراحلها وكبرٌاء وغطرسة النظام الى ذروتها حٌث درجة االستخفاف وازدراء
المواطنٌن والنكوص بعهود الشهداء ووصاٌاهم بتجاوز كل قٌم الثورة والتارٌخ
البطولً النضالً لشعبنا ونجد راس النظام ٌساوم بالسٌادة وٌتامر على الوطن بشكل
اضحى مكشوفا امام كل وطنً غٌور فً انتهاك صارخ للسٌادة الوطنٌة التً ٌملكها
الشعب لوحده والتً مهرها بدمه  ،وٌمضً فً مسار مؤامرات غٌر معروفة
وٌخشى بان تكون غاٌتها تنفٌذ مشارٌع وسٌاسات الدول الكبرى بالمنطقة التً همها
تحقٌق مصالحها على حساب مصالح الشعوب وكبرٌاءها  ،وٌتم هذا كنتٌجة لضعف
ذاتً ومؤامرة تتكامل ادوارها فً اضعاف وتمزٌق قوى المعارضة االرترٌة
ومعسكر التغٌٌر الدٌمقراطً مما قعد بها من التقدم لألمام لمواجهة النظام واحالل
التغٌٌر.
الٌوم وبالرغم من كل ٌكابده شعبنا من مغبة النظام وما ٌمر به من الظروف البائسة
والمأساة الحقٌقٌة نجده ٌهب وبقوته المعهودة معلنا الرفض لما ٌقوم به راس النظام
وٌقول بالصوت العالً كفى للتالعب بالسٌادة الوطنٌة ولن تنتكس راٌة االستقالل
وسٌظل شهٌد الحرٌة نبراسا  ،وافاق شعبنا من غفلته وانكشف له زٌف وضالل
النظام واالعٌبه  ،وتناغما مع هذه الهبة قوى التغٌٌر من تنظٌمات سٌاسٌة
ومنظمات مجتمع مدنً وافراد مستقلٌن عقدوا المؤتمر الوطنً الثانً بالعاصمة
السوٌدٌة باالعتماد على الذات لٌؤكدوا ان االرادة االرترٌة لم ولن تمت وان العزٌمة
ستظل باقٌة وهكذا ٌحٌا مشروعنا الوطنً الذي كان النظام ٌحاول بائسا قتله ووأده .
وبهذه المناسبة العزٌزة ٌؤكد حزب النهضة االرتري مضٌه فً النضال التحرري
مسخرا كل امكاناته من اجل تحقٌق غاٌة شعبنا التً صارت الٌوم محل اجماع
وتتمثل فً التعجٌل بإسقاط النظام وانقاذ الشعب والوطن مما ٌراد به من مكاٌد
وسٌعمل بوتٌرة اكثر من أي وقت مضى تعزٌزا للحراك الشعبً وفً تعاون تام مع
كل قوى التغٌٌر على اختالفها وتعددها .
وٌتوجه الحزب الى الحراك الشعبً المتصاعد بان ٌكون حراكهم لٌس ردة فعل
لممارسات النظام فحسب انما منطلقا من روى مشتركة متٌقنة بان سقوط النظام

اصبح مطلبا ملحا ولن ٌتحقق لشعبنا مراده فً الحٌاة الكرٌمة اال بزواله وان
استمراره تهدٌد واضح لسٌادة واستقالل ارترٌا  ،وٌؤكد الحزب بان هذا الحراك هو
نتاج للنضاالت التً ظلت قوى المعارضة تقوم بها فً احلك الظروف وتصدت
للنظام وهذه القوى السٌاسٌة بتعدد الوانها هً تعمل لصالح الوطن وان محاولة
البعض للتقلٌل من شانها ودورها وتجرٌدها من رصٌدها النضالً وتقزٌم مقاومتها
للنظام هً محاولة مرفوضة التها تصب فً اتجاه خدمة النظام وهو بالتأكٌد لن
ٌخدم الغاٌة التً ٌنشدها كل االرترٌٌن فً بناء تكامل وشراكة حقٌقٌة بٌن كل ابناء
الوطن فً خط المقاومة االرترٌة .
وٌتوجه بالنداء الى ابناء شعبنا بالداخل بان ٌنضموا الى الحراك المتنامً فً الخارج
وهً فرصة عظٌمة ٌجب استثمارها وٌؤكدوا بانهم وكما بقٌة الشعوب قادرون
لتسطٌر مالحم نضالٌة تؤكد للعالم بان االرترٌٌن بالداخل والخارج ٌقفون على
ارضٌة واحدة فً ضرورة عزل النظام ورحٌله عن واقع االرترٌٌن كما رحل منذ
زمن من قلوبهم .
كما ٌتوجه بنداء الى االحرار فً قوات الدفاع االرترٌة وبقٌة القوى النظامٌة
واألمنٌة بان تتحرر من اسر النظام وقٌوده وتدرك بان مصلحة الوطن ومصلحتهم
ومستقبل ابناء ارترٌا ٌكمن فً احالل التغٌٌر وان ارترٌا هً لإلرترٌٌن ولٌست
ألسٌاس والطغمة التً معه الذٌن ال تعنٌهم مصالح الوطن والمواطنٌن .
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