
 دعوة لكل االر تر ین - یوم المحار ین اإلر تر ین القدامى
 Eritrean Veterans’ Dayیتطلع االر تر ون أن   ون لهم یوم  حتفلون ف ه  المحار ین القدماء و طل  عل ه : یوم المحار ین اإلر تیر ین القدماء 

وقت م  ر  في ... ولقد بدأت المناقشات وٕاستمرت بین العدید من اإلر تر ین سرا وعالن ة ولسنوات طو لة دون أن تحرز شیئا إلى أن جاءت إمرأة إر تر ة
.. وقد  الممن هذا العام .. وتساءلت عن سبب عدم وجود یوم للمحار ین اإلر تر ین القدماء  حتفلون  ه أسوة  المحار ین القدماء في  ل م ان في الع

اء قدمنتج عن هذا الحوار أن إقترح أحد المحار ین القدماء إخت ار یوم  في األسبوع األول من شهر أغسطس  ل  ون یوم المحار ین اإلر تر ین ال
Eritrean Veterans’ Day . وأن   ون شهر أغسطس  مثا ة ذ ر   محفورة لهم في التار خ اإلر تر .. 

 السبب في اخت ار الیوم / الشهر 
 وقع اإلخت ار على شهر أغسطس بإعت اره الشهر الذ  حال ف ه المواطنون اإلر تر ون مدنیون وعس ر ون ومن  ل الفئات مس حیون ومسلمون ومن

جلبوا . فمختلف المؤسسات الدین ة واإلجتماع ة دون إستمرار نشوب القتال بین المتقاتلین والمتحار ین من ذو  األصول الواحدة بینهم و ین  عض ..
 بذلك في هذا الشهر السالم والوحدة بین المقاتلین .. وأخمدوا الفتنة وحققوا النصر 

  الذ ر  
ون ة دالمدنیون الذین  انوا  ع شون في مناط  القتال أخذوا على عاتقهم وألول مرة مسؤول ة وقف الحرب المشتعلة أوارها بین األشقاء والحیلول−  

 إستمرارها .
) أدر وا ألول مرة معنى الحق قة والمصداق ة والصلوات التي أقامها لهم أبناء شعبهم فطلبوا  tegadeltysالمقاتلون من أجل الحر ة (التیجادیلتیز  −  

 .المساعدة
 عض المقاتلین الذین  عرفون جیدا أن رفض حمل السالح من شأنه أن یؤد  إلى معاقبتهم  عقو ة اإلعدام (الموت) رفضوا إشهار أسلحتهم ضد −  

 .إخوتهم وأخواتهم
الس ان المدنیون والمقاتلون من أجل الحر ة ( تیجادیلتیز ) قرروا إخت ار مجموعة للعمل  وسطاء   −   
 

 

  ماذا لو أن هذا الیوم وهذا الشهر لم   ن إخت ارا
 .بدون الوحدة .. لم   ن بإستطاعتنا هز مة العدو ودفعه إلى الوراء إلى ضواحي أسمرا  − 
 . ان األر تر ون س ضطرون إلى تسل م أسلحتهم وأمتعتهم وقبل  ل شيء أرضنا /  الدنا  −  
  ان المقاتلون األر تر ون من أجل الحر ة س قتلون  عضهم  عضا و تر ون الس ادة والنصر للعدو   −  

 

 أغسطس هو شهر األمل
الس ان اإلر تر ون الذین  ع شون في المدن والقر   انون عندئذ س ستوعبون روح من األمل التي  احتضنت  ل المقاتلین من أجل   −  

 الحر ة ( تیجادیلتیز )  
 سبب سوء التفاهم في أوسا  المقاتلین من أجل الحر ة ( تیجادیلتیز ) ترك ال عض مواقعهم األمام ة وعادوا إلى الخلف   عد هذا   −  

 .الیوم ... یوم الوحدة
 االر تر ون المجندون في ج ش العدو، انضموا إلى جبهات التحر ر األمام ة  −  
 .إزدادت حرب العصا ات تحت األرض في العدد في جم ع أنحاء المدن  −  
 .إزداد أعداد المجندین المنضمین إلى جبهات التحرر   − 

 
س ظل  ع ش في قلو نا وسنظل نسعى أن   ون هذا الیوم  1974إن روح هذا الیوم السا ع من شهر أغسطس عام  

    ما أسمیناه ... یوم المحار ین اإلر تر ین القدماء  ... ونأمل أن تنضم إلینا
 

Haileab Tsegai        e-mail:   erivets.haileab@gmail.com 
Samuel Ghebrehiwet       e-mail:   erivets.samuel@gmail.com  
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