
 

 

 

من قيادة حزب النهضة اإلرتري بخصوص بطالن الدعوة إلى مؤتمر بيان 

 الحزب العام 

 

 تحية لشعبنا المناضل في جميع أرجاء العالم

د لا فإم فاا ا ناضة النتراة ا رتايس تاام تل ي ا  لا  أجال    الحفااا  كماا ااام لعمالاا

نرال شعبنا الجبيتي خاصاة ااررتايس عالاة افاي  ابيل اجالااا النحاام الحااكم لا   عمى

جذاره اال عي إلاى تل ايم لجاماع قفمطيا ياة لااضا فاي ارتيفاا فتا ع إلاى العاي  ا ا م 

د كذلك لع جييان .   قاخميا

ارغاام ادااا اع ال ااالية الاااي أنشاا  الحااضة لاا  أجمتااا إلااى اناا  ال  اا   الااا   

اأا اف  اذلك االممار ام الطماة لا  المناماي  إليا  الاذف  أ ا لاا ع  ل اره  لحاارم لحي ه

عمااى ا  اااءى إلااى تارفراا  ااجاايقتم عمااى إفطاااس الحماام عمااى لا  ااي  إلااا اا اعاااق ال يااي 

 ااناني أا عا   يفاج تجمياا  عراافة الابعا لاانتم ادلاي الاذس أعابااي  اااطة خ يايى فااي 

، نيااق  الاام لجماعااة غيااي ل اا الة اعطاا  رااال ادنااضاة االمنحمااام ا رتيفااةل ااار ن

اجاماس غيي لإامل النصااة لمطيااقى الميكضفاة ااتراذم تماك الطايارام ال ياي  انانياة ادلاي 

 الذس أضي اان ى ص  الحضة اأضي ا معا . 

لحفااا  عمااى لإا اابام نرااال  الإا ، ارغبااة لاا  الحإماااء لاا   ياااقى الحااضة فااي ا 

اقرى الااي تطا لم جتاام ر امية لملماة فاي المناضال الذس الا  إلى عشيى أعاام  بمااا االمبا

لحماا   اا  تاكاال ااا  تحفااب، اكااذلك  بماااا المباااقرى الاااي تطاا م اتااا اعااا أعياااا الشاااف  

د الا ااا ة الااي تطاا م  الجبيتاة قاا إااا اء أس اعااياي. لاايم ذلاك فح ااب اإنماا  بماااا أفراا

لطميمااة الاااي ر تااال   الاام تمااك الطمااة ا ال  اا اتااا لجماعااة لاا  الطياااقى الميكضفااة الإاا  

 اان ى الص  ا فشال كل تمك المباقرام الاي تم ذكياا أع ه.  اال فمطيا ية

 شعبنا المناضل العحيم

أثاايم عمياا  عمااى عاا ى ل اااافام ارغبااة لنااا فااي ا شااإارم الاااي لااي اتااا نضانااا  

إرجاااس الحااضة إلااى ل اااره الصااحي ، انيااق أا ذلااك ر فااام إر اااال ي  الطانانيااة ف ننااا 

  عاا   الة لاتمي عام دعراء الحضة اجماايي الجبيتة في لاع   يام ا ع ا عن  ن



 

 

 

، انللاال لاا  ادنااضاة االفصاااقل اررتيفااة المعارضااة 2016اذلااك فااي شااتي  اابامبي 

اكذلك لنحمام المجامع الم ني إلاى عا م ارعااياع ااالماتمي الاذس قعام إليا  الطماة الطميماة 

 . ال عاى اا  نتاالطاقلة اذلك لع م شيعية 

 النصر لنضال شعبنا     

 وأعوانهالخزي والعار للنظام الديكتاتوري 

 األبرارالمجد والخلود لشهدائنا 

 اللجنة التصحيحية لحزب النهضة االرتري

  المكتب اإلعالمي
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