
 

 

 كلمة عن يوم الشهيد اإلماراتي

إّن يوم الشهيد اإلماراتّي هو ذكرى أو تكريم لروح أول شهيد من شهداء دولة اإلمارات العربية المتحدة الذين ارتقوا في 

 :هذا ندرُج كلمة عن يوم الشهيد اإلماراتي معركة طنب الكبرْى أثناء قتالهم ضد الجيّش اإليراني، وفي

الشهداُء هم من يرسمون حدود الوطن، وهم من يحددون كّيانه، وهم من يصنعون كرامته بدمائهم وأرواحهم التي تذهب 

فداًء للوطن، كي يبقى شامًخا عزيًزا، ويبقى علمه حًرا مرفرًفا في أعالي السماء، واإلمارات تفخر بشهدائها األبطال الذين 

ارات آمنة مطمئنة ال يمّسها عدو وال يضّرها أي أذى، لهذا فإّن اإلمارات تضّم بذلوا أغلى ما لديهم مقابل أن تظل اإلم

أسماء شهدائها كما تضّم األم طفلها، وتصنع لهم أزهْى عبارات الفخر والسمو، وتمنحهم كّل الحب والتقدير ألّن أسماءهم 

ن واألمان بقاء أبًدا، فالشهداء هم منارات تزين أعالم الوطن وراياته، فلوال الشهداء لما كان للنصر وجود وال كان لألم

 .األوطان

 كلمة عن يوم الشهيد اإلماراتي قصيرة

إن يوَم الشهيد اإلماراتّي هو يوم تكريم لشهداء الوطن الذين ضحوا بأنفسهم فداء له، وقد حدده رئيس الدولة خليفة بن زايْد 

 :يوِم الشهيِد اإلماراتي يوًما مميًزا لتخليد الذكرى، وفي هذا ندرُج كلمة قصيرة عن

الشهداء هم أبطال خالدون، هم أناٌس ال يمكنوا أن ننساهم في يوم من األيام، ألنهم كانوا في خِط الدفاع األول ضد العدو 

من أجل الوطن، ألن اسمهم سيسطر من نور في صفحات التاريخ، وال يمكن أن تمر احتفاالت الوطن دون تكريمهم ألنهم 

مجد اإلمارات وحافظوا عليه من جميع الدسائس والمؤامرات، وهم الذين زرعوا رايات الوطن لتظّل في  هم الذين صنعوا

األعالي مرفرفة، فطوبى للشهداء أينما كانوا، وطوبى لألرض التي تحتضن أجسادهم الطاهرة، وللهامات العالية التي 

م دوًما لتكون درع الوطن في كّل وقت، ولوال تنحني لهم في كّل وقت، فالشهداء هم األحياء الذين تكوف أرواحه

تضحياتهم لما وصل الوطن إلى بّر األمان، لهذا فإن كل كلمات الشكر والفخر والمدح ال يمكنها أن تعبر عن قيمة الشهداء 

 .في عيون أبناء الوطن األوفياء دوًما

 كلمة عن يوم الشهيد اإلماراتي مميزة

ُج كلمة تعبيرية عن عظمة الشهداِء، وتضحياتهم الذين بذلوها في سبيل الوطن، وفي في حضور يوم الشهيد اإلماراتي ندر

 :هذا ندرُج كلمة مميزة عن يوم الشهيد اإلماراتي الذي حدد كعطلة رسمية تخليًدأ لهذه الذكرى العظيمة

ا، ن، لتشع أرواحهم نوًرا علينإن الشهداء ليسوا أرقام تعد، وليسوا سطور تكتب، بل إنهم نجوم خالدة متألألة في سماء الوط

فهُم الذين منحوا الوطن الراحة واألمان والرخاء، وجعلوه يسمو عالًيا في وجه االستيطان، وهم أصل الحياة ومنتهاها، 

ودون تضحياتهم ال يمكن ألي كياٍن أو دولة أن تستمر، لهذا فإّن الشهداء وحدهم من وصلوا إلى مرحلة التفاني الكامل كي 

أنفسهم فداًء لإلمارات دون أن يلتفتوا إلى أّي صوٍت يدعوهم للتمسك بالحياة، ألنهم يعلمون تماًما أن الشهيد حيق يقدموا 

ُيرزق عند رّبه، وأّن الحياة كلها تكون بتقديم الروح وبذلها ألجل الوطن والشعب، ولهذا حٌق على جميع اإلماراتيين 

ا قصصهم في الكتب والتاريخ، وأن يقدموا لهم كّل التقدير واالحترام صغيًرا وكبيًرا أن يفتخروا بالشهداء ويذكرو

 .واإلجالل

 كلمة عن يوم الشهيد اإلماراتي باالنجليزي

في ذكِرى عظمة الشهداء ندرج كلمة عن يوم شهيد دولة اإلمارات العربية المتحدة باللغِة اإلنجليزية مع ترجمتها 

 :الحصرّية

The martyrs are the lions of the homeland, and they are its heroes, and they deserve all the 

celebration, honor and veneration, for they are nobler than everyone, and they are the 

people of the homeland, and they are the ones who make independence, and had it not 

been for the martyrs, the homelands would have dispersed and fragmented and became an 

easy and easy prey in the hands of the enemies, and the Emirati martyr has love and 

belonging in the heart of every citizen An Emirati, no matter how young or old, everyone 

belongs to the martyrs and is proud of them because they are a symbol of pride and great 

security that does not change. 

 ترجمة كلمة عن يوم الشهيد اإلماراتي باالنجليزي



 

 

 لالشهداء هم أسود الوطن، وهم أبطاله، وإنهم ليستحقون كل االحتفال والتكريم والتبجيل، فهم أنبل من الجميع، وهم أه

الوطن، وهم الذين يصنعون االستقالل، ولوال الشهداء لتفرقت األوطان وتفتت وأصبحت لقمة سهلة وسائغة في يد 

األعداء، وللشهيد اإلماراتي حٌب وانتماء في قلب كل مواطن إماراتي مهما كان صغيًرا أو كبيًرا، فالجميع ينتمي للشهداء 

 .لذي ال يتغيرويفخر بهم ألنهم رمز العزة واألمان الكبير ا

 كلمة عن يوم الشهيد اإلماراتي لألطفال

 :فيما يأتي ندرُج كلمة عن يوِم الشهيد اإلماراتي لألطفال

شهداء معركة طنب الكبرى هم أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة الذين لهم الحق علينا في أال ننسى ذكراهم أبًدا مهما 

والكبير في كل ما وصلت إليه دولة اإلمارات حتى أصبحت دولة متميزة في جميع جال بنا الزمان، فهم لهم الفضل العظيم 

المجاالت ويشار إليها بالبنان في العلم والتطّور، ويضرب بها المثل باالزدهار والتقدم، ولوال الشهداء لما استطاعت 

اب اإلمارات بدمائهم الطاهرة اإلمارات أن تكون في المقدمة، ألّنهم هم الذين يحرسون الوطن بأرواحهم ويروون تر

 .وأرواحهم الزكية

 2222كلمات عن يوم الشهيد اإلماراتي 

 :فيما يأتي ندرُج أعمق الكلمات وأجلّها عن يوم الشهيِد اإلماراتي

  إّن الشهيد هو من رسم كيان الوطن، وهم من رسم حدوده، ودونه لما كان الوطن مستقالً حًرا، ولما كان علمه

لي السماء، فالرحمة على شهداء دولة اإلمارات العربية المتحدة، جعلهم هللا في عليين مع األنبياء مرفرًفا في أعا

 .والصديقين

  يوم الشهيد اإلماراتي هو يوم تكريم ألرواح الشهداء الذين بذلوا ما استطاعوا من قوة ومن رباط الجأش كْي

 .وعنوان الحرية والبسالة، رحمهم هللا وطيب ثراهميكون الوطن متالأل في أعالي السماء، فهم عنوان الكرامة، 

  لشهداء دولة اإلمارات العربية المتحدة الحق العظيم علينا، فيجب أال ننساهم، وأال ننسى فضلهم في التضحية من

 .أجل الوطْن، فإن الفضل األعظم لهم فيما وصلت إليه دولة اإلمارات من تطور وإنجاز وحرية

 و يوم الفخر واالعتزاز بشهداء معركة طنب الكبرى ضد اإليرانيين، وهو يوم إحياء يوم الشهيد اإلماراتي ه

لذكرى الشهيد األول الذي توفي في نضاله ضد العدو، الشهيد سالم سهيل خميس، رحمهم هللا جميًعا، وجعل لهم 

 .المنزلة العالية في الجّنة

  

 


