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 تأسيس حزب النهضة اإلرتريالرابعة عشر لذكرى البيان بمناسبة 

السادس من يناير  في تأسيسلل األولىاالرتري ، إذ كانت البذرة فى شهر يناير من كل عام تتجدد ذكرى تأسيس حزب النهضة 

نرنو إليه من   كمال ماوإل مام مسيرة النضالتمع بداية كل عام يتجدد العهد من قيادات وقواعد الحزب إلعام الفين وستة و

الزاوية في تحقيق  مثل حجربان تسخير الطاقات االرترية ي سخةمعبرا لقناعاتنا الرا قد أتى االنطالقالتأسيس . و أهداف

نطلق مواكب ومتجدديال اذا انتظمت فى إطار تنظيمييمكن ان تكون ذات قيمة إجهود األفراد ال التغيير المنشود في بالدنا وأن 

 الثورة المجيد ويستشرف المستقبل وفق رؤية متقدمة وشاملة.  ارث من

تحديات اليوم ليست ف.  ةمناع وأكسبتهعبرها الحزب صقلته  التيواالبتالءات  ةالمسير المخاض وعوائقوتحديات ال كل     

 ة حاضرها ومستقبلهاالمعنية في صناعالشعوب هي المسئولة عن تقدمها او تقهقرها وهي  إن لننهض ونجدد العزم ، فكاألمس

المطلوب المرحلي  النضال ونوعية بمعنىوبما يحيط بالوطن وشعبنا حقيقي الوعي الك وان الحلول ال تأتي اال من خالل امتال

ن سيادة الوطن وكرامة المواطن ووحدتنا الوطنية و على حماية مكتسبات الثورة االرترية وصو ين قادرن لنك وضرورته

 مستقبل .إرساء دعائم ارتريا ال

ثورته التي  بصوت عال معبرا عن روح  نظام الشمولي الليثور ضد  الشعب االرتري من كبوته وخرج من صمتهنهض  قد    

قادر على انتزاع حريته وهذا الشعب المتالحم المتوحد من اجل الوطن ومن اجل كرامته قادر على  وأنه  االستقالل أنتجت

مشروعه الذي يهدم   ل وااللوان ليشيدالتي زرعها النظام بشتى االشكاو ةالجتماعياوحدته  فيتفت  التي اضمراألتجاوز كل 

سبيل استعادة الوطن وكرامة المواطن   فيخطوات الأولى تغيير النظام هو  ، إنشعبنا وسدد فاتورة ثمنه الباهظة كل ما بناه

 نريد. التيريا ارتارساء دولة   وصوال الىواستعادة جميع الحقوق وتصحيح اإلختالالت والتشوهات 

ومن ناحية اخرى فان حزب النهضة االرتري ومنذ تأسيسه تحرك في اتجاه توحيد جهود المقاومة واحداث التقارب تعزيزا 

للعمل المشترك الذي نعول عليه انجاز هدف التغيير وفي هذا االطار قد تحققت انجازات مشهودة على الساحة وللحزب فيها  

 .   جهد مقدر يشهد له الجميع

والجهود من اجل   األعمالكل  سخروما كان لهذه االنجازات ان تتحقق اال بفضل امتالك  الحزب لرؤية وطنية واضحة حيث 

والحوار على المستوى الداخلى  الديمقراطية ة االرترية ، وكذلك انتهاج مرفعة هذا الوطن والحفاظ عليه باعتباره انجاز األ

 للوصول الى الغايات الوطنية التي يتطلع اليها ابناء شعبنا الصحيح الطريق ائجها إذ انها بنتكمنهج وممارسة والقبول المقاومة و

تعزيز الثقة بين المكونات االجتماعية والدينية واالقليمية وتمتين اواصر الوحدة  كما ان الحزب ينطلق في سعيه باستمرار نحو 

ي صارت تتهدد مصير التغييرات المتسارعة على االرض التخاصة في ظل  تقريب وجهات النظر وتضييق الفجواتالوطنية 

على قاعدة بان الوحدة الوطنية هي صمام االمان والصخرة التي تتكسر عليها كل محاوالت االعداء محليا  الوطن وشعبنا

 ودوليا الذين يسعون لتحقيق مصالحهم على حساب شعبنا غير ابهين بنضاالته المريرة .
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 األبي  شعبنا االرتري إلى

بهذه المناسبة نؤكد لعموم شعبنا االرتري بان نضالنا في حزب النهضة االرتري هو امتداد للتاريخ النضالي لهذا الشعب البطل  

حيث ان مطالبته باالستقالل منذ محبر فقري هقر والرابطة االسالمية وحركة تحرير ارتريا  وثورة الكفاح المسلح  كانت 

مة الدولة التي تحقق فيها الحريات العامة والعدالة والديمقراطيات وان بانتفاء هذه القيم على ارض  تحمل مضامين تتمثل في اقا

الواقع لن يكون بمقدور شعبنا التمتع بكافة حقوق المواطنة  ، وان نضاالتنا هي لتحقيق هذه الغايات التي لن تتحقق باستمرار 

سار التطبيع مع اثيوبيا ازدياد خطورته على الوطن وسيادته  ، عليه  ممن خالل  تأكدن الوطن والذي أنظام هقدف ممسكا بش

نحث كل ابناء ارتريا بان يتحملوا مسئولياتهم التاريخية  ويقفوا صفا واحد من اجل انقاذ الوطن وتكون ارتريا لإلرتريين هو 

الحثيثة وعبر المزيد من الحوارات من  االيمان وقاعدة بناء الوحدة الوطنية  ، وان حزب النهضة االرتري سيظل يبذل الجهود 

 اجل التحام الشعب االرتري مع قواه المناضلة  للتعجيل بإنجاز التغيير المنشود .

 الى صفوف المقاومة االرترية  من اجل الحرية والعدالة والديمقراطية 

وم اكثرة مقدرة من خالل تراكم  يجد نفسه اليواليلين وال يحيد ا صامدحزبكم يظل  التاسيسبعد مرور اربعة عشر عاما على 

خبراته النضالية التي اكتسبها  بفضل جهوده ومشاركاته في كافة مناشط المقاومة وعمله في وسط ابناء الشعب االرتري 

 . لخارج بالداخل وا

تحديات  سرعة انجازها في ظل الأهميتها وضرورتها وكد أتتالمقاومة االرتري من اجل التغيير الديمقراطى صف ان وحدة    

بالمنطقة  ،   ةطامعجديدة ودولية  إقليميةالمباشرة التي تمخضت عن عملية السالم التي تمت مع اثيوبيا  ومع بروز قوى 

لحفاظ على سيادة الحزب يؤكد جاهزيته للعمل مع كل قوى المقاومة الشعبية والتنظيمات السياسية وتسخير كل امكاناته لو

دولة توفر لكل ابنائها الحياة الصحية   ناء دولته الفتية على انقاض هقدف بكون قادرا على وتمكين شعبنا لي الوطن واستقالله 

 وتكون فاعل ايجابي مع دول الجوار والمنطقة والمجتمع الدولي . 

ية  وختاما فان حزب النهضة االرتري يؤكد مضيه على خط الثورة االرترية من اجل انسان ارتريا ويتحمل مسئوليته التاريخ

زوال االستبداد  يتعاهد كل عضويته بمضاعفة الجهود مع تجزر االيمان بقرب النصرووفي هذه المرحلة الحرجة  خاصة

  م 2020تغيير واقعي حقيقي ، ونتمنى العام الجديد  فيه شعبنا ونبصر أبناءوتطلعات  أمانيكل  فيه حققتوبزوغ فجر جديد ي

 شعبنا .ن يكون يحمل البشريات ويكتب النهاية لكل معاناة أب

 جل الحرية والعدالة والديمقراطية أ النصر لنضاالت شعبنا من 

 الخزي والعار لنظام هقدف االستبدادي الشمولي 

 المجد والخلود لشهدائنا 
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