
1

التحالف الدیمقراطي اإلریتري وجبھة اإلنقاذ الوطني اإلریتریةرسالة 
لمؤتمر الثاني للوحدة اإلریتریة للتغییر الدیمقراطيإلى ا

السادة قیادات وقواعد الوحدة اإلریتریة للتغییر الدیمقراطي 
مقراطيللتغییر الدیالسادة أعضاء اللجنة التحضیریة للمؤتمر الثاني للوحدة اإلریتریة 

،،،،أعضاء المؤتمر والضیوف الكرام السادة

للتغییر في البدء نتوجھ بجزیل الشكر والتقدیر للجنة التحضیریة للمؤتمر الثاني للوحدة اإلریتریة 
اسبة عقدكم وبمن. لدعوتھا لنا للمشاركة في أعمال سمناركم ومؤتمركم التنظیمي الثانيالدیمقراطي 

رات ھامة تعزز مسیرتنا ج مؤتمركم ھذا بقراوعن أمنیاتنا الصادقة لخرلكم لمؤتمركم الثاني نعبر
ذي الدسمناركم ومؤتمركم، إالّ أن الجھللمشاركة في أعمالتنامن رغبوبرغم . لجاریةاالنضالیة 

وحیث لم یتسنى . بالنجاحواألجندة وغیرھا، لم یكللات حول طبیعة المشاركةلتلقى إیضاحناهلبذ
، نود أن نبلغكم أننا ضمناه في خاتمة الذي كنا نرید أن نطرحھ معكميالرئیسلنا طرح الموضوع

. ھذه الكلمة

:السادة المؤتمرون ، الضیوف الكرام
یأتي إنعقاد مؤتمركم في وقت یمر فیھ وطننا بأوضاع غایة التعقید واإلنحدار، بسبب نھج 

في تفكك وحدة تتمثللم ذلك المخااطر أھم معاوسیاسات السلطة القمعیة، وال یخفى علینا جمیعا أن
مثلما أن السلطة ونتیجة للصراعات بین أزالمھا، وإستنفاذ قدرات . الشعب والوطن اإلریتري

إضافة إلى ھذا . لضمان إستمراریتھاسعیاإستبدال فئة بأخرى أركانھا، نجدھا تواصل عملیة 
، وذلك عبر إلستمراریة السلطةبنا في الداخلالرفض العام من شعفرصتتواصل بصورة متنامیة 

ة مباشرة أو غیر مباشرة سعي أفراد وصغار ضباط الجیش والقساوسة والرھبان والشباب ، بصور
ھا كافة قطاعات المجتمع ، كنتیجة حتمیة للمعاناة التي تعیشوالدعوة لھوإحداث التغییر، للمقاومة

وحسب، بل أن موجات اللجوء إلى لیس ذلك . ة التي بلغت أقصى مداھاا، تلك المعاناإلریتري
خاطر العدیدة التي م، برغم الوحیدا للھروب من الواقع المأساويخارج الوطن أصبحت خیارا 

خطت فئة وإعاقات وسقوط بین أیدي عصابات اإلتجار بالبشر، فقد تا، من موت وإعتقالھفتكتن
مقلق للغایة ، بإعتباره أحد العمریة من عجزة وأطفال قصر، وھذا أمر تالشباب لتشمل كافة الفئا
بھا وحیث أن مؤتمركم یعقد في مثل ھذه األوضاع الحساسة التي تمر . عوامل التفكك واإلنھیار

ویخرج بقرارات تعجل بإنھاء ھذا الوضع الخطیر، ،أن یقیم ھذا الوضعھبالدنا، فإنھ یؤمل من
.رة التغییر الدیمقراطي الجاریةوبما یصب في مصلحة مسی
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:سادة المؤتمرون ، الضیوف الكرامال
لنضال في الوقت الذي تعاني فیھ البالد من مخاطر التفكك واإلنھیار، فإنھ وبرغم ما تقوم بھ قوى ا

، أمام عوامل ضعفھا مقدراوالذي یعد من جھود بحسب قدراتھا، ، من أجل التغییر الدیمقراطي
تلك العوامل وغیرھا من لتجاوزاالذاتیة والموضوعیة، إالّ أنھ یجب علیھا مضاعفة جھدھ

، والتحول إلى وضع أقوى، وتعزیز نضالھا إلسقاط السلطة الدیكتاتوریة، تعد ضرورة التحدیات
. حتمیة المناص عنھا في ھذه المرحلة

وفي ھذا السیاق الیمكننا ھنا سوى أن نؤكد على ضرورة إنجاح المسار الذي إتخذه المجلس 
ا ھل مخرجات إجتماعھ الطارئ، من أھمیعالدیمقراطي، عبر دعم وتفللتغییر الوطني اإلریتري 

التحضیر والعقد الناجح للمؤتمر الثاني للمجلس الوطني، بإعتباره الكیان األرقى لقوى النضال 
الرد أن بإعتبار. الدیمقرطي من قوى سیاسیة ومنظمات مجتمع مدني وغیرھا من الفئات المناضلة

رض لھا البالد تتمثل في تعزیز وحدة الكیانات عالمخاطر التي تتاألقوى واألمثل في مواجھة
لى عالمستقبلیةوالمیثاقیة التي تناضل من أجل تغییر جذري في مواجھة التحدیات المرحلیة 

. برنامج عملنا الیومي وفي كافة المستویاتیخظى بأولویة یجب أن وھو ما. السواء

، فإننا نناشد المجتمع لمختلف أنواع المآسي عبر العالموبخصوص الشباب اإلریتري الذي یتعرض
. نحوهالمنوط واجبھا بلدولي وھیئاتھ ذات الصلة للقیام ا

لمؤتمركم ھذا، وتتعلق بتصرفات ، نود أن نبلغ رسالتنا وكما أسلفنا في بدایة ھذه الكلمةفي الختام 
وأخذ المواقف الضروریة ،صرفاتتلك الر كوناما إریتریا، لتقییم تالحركة الدیمقراطیة لتحریقیادة

. والملزمة منھا

كرى في ذإریتریاتعلمون جمیعا ما عایشناه عقب إصدار بیان الحركة الدیمقراطیة لتحریر كوناما
. ة بین قوى النضال من أجل التغییر، والذي خلق أزمة خطیرم2012الفاتح من سبتمبر لعام 

طني اإلریتري لف الدیمقراطي اإلریتري والمجلس الووبناءا على ذلك فقد بادر كل من التحا
ونتیجة للجھد الكبیر الذي قامت بھ الجلسات . للتغییر الدیمقراطي، ألخذ قرارات تجاه ھذا التنظیم

م، حیث قبل رئیس 2014فبرایر لعام 26التشاوریة للتنظیمات السیاسیة التي أختتمت أعمالھا في 
ن ختامي وعبر بیاھ، إال أنإعتذار أمام التنظیمات السیاسیةتقدیممان بقرنلیوس عث/التنظیم المدعو

، عبر عن تراجعھ عن اإلعتذار الذي قدمھ لإلجتماع التشاوري للتنظیمات إلجتماع قیادتھ المركزیة
رئیس ھذا التنظیم كافة الدعوات تجاھلكذلك . السیاسیة، وقبل أن یجف مداد القلم الذي سجل بھ

إختار وتاریة مظلة التنظیمات السیاسیة، لتأكید إلتزامھ بما تم اإلتفاق علیھ، التي تقدمت بھا سكر
عثمان وسعیا خلف ما یسوقھ س لیس ھذا فحسب، بل إن قرنلیو. السیر في إتجاه معاكس لمساعیھا

فيوفي مقابلة صحفیة نشرت !) ال قشة تنبت من بعدي( و!) ال یشرب من بعدي ماءا نمیرا(أمثال 
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، وإضافة لكل ما خلقھ من أزمات سابقة بین قوى النضال من أجل التغییر، نشر اضیةمفترة قریبة
قادة تاریخیین شھداء ومواصلین لنضالھم، تنظیمات سیاسیة مناضلة وإساءاتھ وإفتراءاتھ على

.وعبارات تھدف لخلق فتن دینیة وإجتماعیة وثقافیة بین مكونات الشعب اإلریتري

أخذ خطوات تصحیحیة فإنھ ما لم تجمع كافة قوى النضال المرحلي على أمام ھذا النھج المدمر، 
ولن تخطو شبرا إلى ، قوى النضال ستتعثربین ثقة إرتفاع درحة الحدة وو، فإن مشتركة وملزمة

حیث أن تنظیم الوحدة اإلریتریة للتغییر الدیمقراطي عضوا بالمجلس الوطني اإلریتري و. األمام
، ولما لھذه األطر من المزمع تأسیسھا غن قریبك مظلة القوى السیاسیةقراطي وكذلللتغییر الدیم

ات بصورة جادة، ھیم ھذه التوجیھذا أن یناقش وتقملزمة، فإننا نأمل من مؤتمركم إلتزامات میثاقیة 
. ویخرج بقرارات تدفع مسیرة وحدة قوى النضال من أجل التغییر إلى مراحل متقدمة

،- م جبھة اإلنقاذ الوطني اإلریتریةوتنظیاإلریتري التحالف الدیمقراطي - التنظیمات العشرةإننا في 
إذ نوضح لكم رسالتنا التي توضح عدم مشاركتنا بالحضور في أعمال سمناركم ومؤتمركم الثاني، 
بسبب تواجد ھذا التنظیم الذي بات الخیار لھ سوى خلق التناقضات والفتن بین مكونات النضال 

یم ونھجھ بین عوكم لتقییم تصرفات ھذا التنظدفي الوقت الذي ن، فإننا وا أعالهأشرنالمرحلي، كما 
المناضل في العمل لي مع تنظیمكم، لنؤكد على إستمراریة تواصلنا النضايقوى النضال المرحل

.النجاح والسؤدد، متمنین لمؤتمركمالوطني المشترك

!النصر للنضال الدیمقراطي للشعب اإلریتري

لدیمقراطي اإلریتريالتحالف ا
جبھة اإلنقاذ الوطني اإلریتریة
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