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  البيان الختامي لسمنار التنظيمات السياسية ا	رتيرية الستة

 عقدت" فلنحشد كل طاقاتنا برؤية ثاقبة من أجل ضمان إنقاذ الشعب والوطن " تحت شعار 
 أختتم وقد ،نوفمبر الجاري ١٧الى  ١٢ورشة عمل من  ،مات سياسية أرتيريةستة تنظي

تقييم دقيق للوضع  فيه وقد تم  .يمات الستةبالتوفيق وبمشاركة واسعة .عضاء  قيادات التنظ
تجارب العمل السياسي المشترك في أرتيريا ا6ستفادة من كيفية و ،السياسي ا.رتيري الراھن

وحق العيش  ،وسلب للحقوق ا.ساسية ،ومناقشة ما يواجه الشعب من أھدار للكرامة، المستقبل
الى حالة من  هصلتماأو ،حاربة شعبةام يعمل على مظون ،والوطن على حافة الدمار .الكريم

 وضيق أفق يؤدي الى حالة أن يحرق اليابس وا.خضر معه .تأزم  > أمل في إص:حھاال
ومعسكر قوى  ،في سبيل التغيير الديمقراطي ،الى مقاومة الظلم بغالبية شعبنا مماأدي.

 .المرحلة الحرجة وقد تم تناول ا.سئلة اDنية لھذه .المعارضة في حالة من الضعف والھوان
  -: وھى .حول مجمل القضايا الملحة ،رؤى متوافقةتقييم وب السمنار التاريخيوقد خرج 

 .أخري عبر الكفاح المسلح المرير ٣٠م سلميا واع ٢٠ناضل الشعب ا.رتيري ل  �
ونظام الھقدف  ،ا6ستق:ل لم يلبي طموحات الشعب وأن قيادة الجبھة الشعبيةف

ي سبل العيش الكريم والس:م وا6ستقرار والديمقراطية الشمولي سرق أح:مه ف
وعمد على سلب كافة الحقوق ا.ساسية وإستأثر بثروات الب:د لخدمة  ،والتنمية

لشعب ل ا.ول عدوالأن الھقدف   ،مصالحه الخاصة مستخدما سياسية التجويع
 .لي شمونظام وھوا.رتيري 

والطموح  ،مرارية وجود شعبناأست ىوھ ،ناإن ھذه المرحلة الحرجة من تاريخ �
والنضال ضد النظام  ،للعيش بالس:م في ظل الديمقراطية والتنمية المستدامة

وقتل من قبل طغيان الظلم وال وممارسة ،وا.فكار الھدامالمجرم الھقدف الشمولي 
وان أي تغيير > يلبي ويتم ذلك بعد إزالة ھذا النظام وأذرعه نھائياً  ،السلطة الباغية

  .حات الشعب > ضمان لهطمو
إن نظام الھقدف الشمولي قد عمد الى إتباع سياسة  ،على الصعيد الدوبلوماسي  �

 ،بإدخاله في حروب وحشية دموية مع كل دول الجوار ،مدمرة للشعب ا.رتيري
كان وھو أقصى ما . يا.ول بإستخدام سياسة القبضة الحديدية ليكون القوة ا6قليمية

يحرم الشعب من المشاركة الواعية في قضايا لو ،ينزوى وحيداُ جعله  والذييحلم بھ
وجعلھا كعدو  ،ومع الشقيقة أثيوبيا. وخاصةصدقاء ك��وخلق العدواة مع  ،الوطن

غير نظام الھقدف الدموي  ة،واوالشعب ا.رتيري > عد ،تاريخي بدعاية فاشستية
 .وأذرعة المتسلطة وأفكاره السياسيةالشمولي 
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بكل الوسائل  ،ضد الھقدف الشموليمن أجل العدل والمساواة ماھيري نضالنا الج   �
 ،وفرض أفكارھم بالقوة .المتاحة ھو نتيجة إدراكنا لھم بعدم قبول الرأى ا.خر

وكل ما يخدم نضالنا من إمكانيات  ،و>يؤمن بالحوار البناء  لحل القضايا الخ:فية
ولن ننصاع لما يختاره العدو من خطوات بل التي  ،سنسخرھا في سبيل ذلك

وكل من يرفض توجه النضال من أثيوبيا ھم أدوات للنظام الشمولي نختارھا نحن 
 .وھو ما يخدم الھقدف فقط 

والھقدف  ،المعتقدات الدينيةويمتعدد  ،أرتيريا وطن متنوع المكونات ا6جتماعية  �
 .بإنكار ھذا التنوع والتعدد ،وفق ما يخدم مصالحة ،عمد على ھندسة المجتمع

ونؤمن بأن  .وممارسات غير ديمقراطية  وھدامة  بمكونات الشعب ا.رتيري
حترام الحقوق ا.ساسية وقبول ھذا التنوع والمساواة �نضالنا للتغيير الديمقراطي 

 .6قامة نظام ديمقراطي جماھيري 
والذي ينجو بجلده  ،اغيمن طغيان نظام الھقدف الب  ،ما يعيشه شعبنا من حياة ذل  �

فإننا  وما يجده من حسن إستقبال فيھا ومساعدة ،ويھرب >جئ الى دول الجوار
و> يفوتنا إ> أن نتقدم با6متنان والتقدير لحكومة ا.ھودق .نتقدم بالشكر لھم 
لفرص التي وا ، و>سيما في الدعم المقدم  لنضالنا العادل،والشعب ا.ثيوبي

موا منھا في وطنھم ونناشد كذلك رتعليم والتي حمن .رتيريين يتيحونھا .خوتھم ا
 .ا.شقاء ا.خرين أن يحذو حذوھم

قد أقرت التنظيمات الستة في سمنارھا، إقامة جبھة وطنية عريضة، وستعمل بقلب  �
مفتوح مع كل قوى التغيير الديمقراطي  في سبيل إزالة النظام الشمولي وھذا 

الكامل للعمل الدؤوب والتوجه ا6يجابي 6خراج  ا6تفاق يؤكد على ا6ستعداد
المجلس الوطني ا.رتيري للتغيير الديمقراطي  من حالة الجمود والتردي التي آل 

 .اليھا
 ،ة ھدامة، وسياسمن جراء طغيان نظام الھقدف ،شعبنا وخاصة الشباب اناةعمإن   �

الوضع  تؤدي الى إنھيار الوطن فقد إتخذنا عھد علينا أن نحد من خطورة
والعمل على  ،الذين ينشدون التغيير على ا6صطفاف كل  دعون ،ا.رتيري

بما أنھم ھم  ،الشبابخاصة  و .المشاركة في النضال بكل ما يملكه من إمكانيات
 مھمھ واليجعل ،وھم الذين يتعرضوا للسخرة والموت والخطر ،الوقود الثوري

حرجة المرحلة ال من ھذه ،أنقاذه والعمل على ،من أجل بقاء الشعب والوطنالتغيير 
بنا الى أن يؤدي وھذا ا6تفاق، والعمل على دعم ھذا البرنامج .من تاريخ شعبنا

وھونداء لكل من ينشد العدل والتغيير الديمقراطي  .ا.ھداف المرجوة منهتحقيق 
 .6نجاحه عبر المشاركة الواعية 

 
  )حدري( جبھة ا6نقاذ الوطني ا.رتيري / 1
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  فلنحشد كل طاقاتنا برؤية ثاقبة من أجل

  طنضمان إنقاذ الشعب والو 

  قوتنا في وحدتنا

  الخزي والعار للھقدف الشمولي وتوابعه

  ٢٠١٥/ نوفمبر /  ١٨

  


