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والمحترمات المحترمون  

 الضيوف والحضور الكريم

بالشكر للشعب االرتري في الداخل والخارج وبالخصوص  مفي البداية اتقد

لمنظمي هذه المناسبة وكل من ساهم فيها من مهنيين لما قاموا به من تحضيرات 

وانشطة واضاءة الشموع وفعاليات اخرى على شرف هذه المناسبة. كما اتقدم 

والشباب الذين قاموا في مناطقهم بفعاليات مؤثرة  لألطفالشكر بشكل خاص بال

 ومعبرة للرقي بهذه المناسبة.

تتعزز اهمية ورصانة هذه المناسبة بالتضحيات البطولية التي قدمها شهداؤنا 

ن تفان بطولي والتضحية بأرواحهم بإيمانهم وصمودهم، وفي النهاية بما ابدوه م

 لألجيالاؤنا هي شيم توارثت ها شهدفداء للوطن. ان حصيلة القيم العالية التي اثبت

. ناتووطنيوتوهجت في الكفاح المسلح كمنظومة قيم واحدة تعكس هويتنا ووطننا 

هي مستلزمات  ن، وانماحسايم الوطنية ليست خيارا او نظرية إان منظومة الق

نية اخرى وحريتنا لم يكن ليتجسدا بأية امكا. واستقاللنا لألشخاصتواجد طبيعي 

بدون هذه القيم. وعملية بناء الوطن ايضا بمعنى االمن الوطني والسيادة 

ت هذه القيم واالستقرار واالزدهار ال يمكن ان تتجسد بدون هذه القيم. واذا غاب

يحل مكانها الجشع واالنانية والنصب واالحتيال واالختالس والفساد والسعي وراء 

الطرق المختصرة والكسل واالبتذال والنفاق والخوف. وعليه فإن عواقبها هي 

امثلة حية  قد علمونا واورثونا عبر شهداءناالفوضى والدمار والفقر. وبما ان 

 وعملية بزيادة بريق تلك القيم لنثبت وجهاتنا، فكل شكرنا وتعهدنا لهم.



حترمون والمحترماتمال  

 فاألمربما ان مناسبة يوم الشهداء تتزامن من منتصف شهر يونيو والخريف، 

التطرق الى مواضيع  باإلمكانمية والرخاء. وان كان بالبال هو التنالذي يخطر 

تطوير مصادر المياه تأتي في المقام  نموية الهامة، فمسألةعديدة في القطاعات الت

توسطة ماالول، وهذا الموضوع ليس قاصرا في تشييد السدود الصغيرة وال

التذكير  دو. وعليه أتخزين المياهوالكبيرة، وانما االهم واالكثر فعالية هو معالجة 

اح خطة تنمية المياه التي يعمل بها مع بضرورة العمل بوتيرة عالية إلنج

مشاركة التعديالت والتنقيحات التي ظلت تواكبها من حين آلخر، وذلك عبر 

واسعة وتنظيم فعال وقوي. وامانة الشهداء تكمن في تنمية واثراء التربة التي 

 رووها بدمائهم.
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