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جبھة الدیمقراطیة للوحدة اإلریتریةلاكلمة 
لرابطة أبناء المنخفضات اإلرتریةالتأسیسيفي المؤتمر 

رابطة أبناء المنخفضات اإلرتریةأعضاء قیادة / السادة 
أعضاء رابطة أبناء المنخفضات اإلرتریة/ السادة 
ناء المنخفضات اإلرتریةللمؤتمر التأسیسي لرابطة أبأعضاء اللجنة التحضیریة / السادة 
الضیوف الكرام ،،،.... أعضاء المؤتمر /  السادة 

للجنة التحضیریة للمؤتمر التأسیسي والتقدیر في البدایة وباسم الجبھة الدیمقراطیة للوحدة اإلریتریة نتوجھ بجزیل الشكر 
جلسة االفتتاحیة لھذا المؤتمر، متمنین لكم لرابطة أبناء المنخفضات اإلرتریة، والتي قدمت لنا الدعوة لحضور ومخاطبة ال

تدفع ستراتیجیات إوبرامجبوآملین أن یقف على أھم القضایا الوطنیة، والخروج، التوفیق والنجاح في أعمال مؤتمركم 
. إلى األمام اإلرتري المعارضمسیرة العمل 

:الضیوف الكرام ،،، ... أعضاء المؤتمر/ السادة 
رار ستمإفي ظل و، مختلف أبعاد الوضع اإلریتري العام، وذلك لفي وقت بالغ الحساسیةالتأسیسي م مؤتمركانعقادیأتي 

فقر، إقتصادي وإبتزاز سیاسي، وقمع من للھقدف في كافة المجاالتالدكتاتوريلنظام لوالممارسات لھدامة السیاسات 
یجبرونمر الذي جعل اإلرتریین ، األاطر التفكك واإلنھیار خعرضة لممما جعل الشعب والوطن ، سیادة القانونلوغیاب 

.الواقع المریرفي مواجھة ھذامؤقتا وإعتبار اللجوء حال،م الجبیبعلى ھجر وطنھ

ل والخارج، مما لنضاالت والتحدیات التي تواجھھ بالداخلالتصديغیر قادر على الیوم نظام الھقدف الدیكتاتوري أصبح 
كما ، خذ البالد معھ إلى حافة اإلنھیاریتعمد مواصلة نھجھ القمعي، لیأنجده ذلك بالرغم، وللضعف واإلنھیارجعلھ عرضة 

. سیادة الوطنیة خدمة لمصالحھ الضیقةالبیعبث 

المعادیة لألنسانیة یعتبر المصدر ونتیجة لسیاساتھ ،الھقدفن نظامأببات موقنن إن المجتمع الدولي نجد أخرى جھةومن 
على وطات السیاسیة والقانونیةممارسة الضغفي المجتمع الدولي بالتالي بدء والرئیسي لموجات اللجوء وسط اإلرتریین، 

علیھ نعبر عن اءا نبو. مؤتمركم التأسیسي یأتي في ظروف نضالیة مالئمة في مقارعة الدیكتاتوریةذا فإن ل. النظامھذا 
أن یكلل مؤتمركم بالنجاح أملین ، الراھنةأن یقف مؤتمركم ھذا على جملة القضایا الوطنیةضرورة راسخة بالاتنقناع

.في إرتریاغییر الدیمقراطي الشاملتسھم في إسقاط نظام الھقدف، وتحقیق التالخروج ببرامج وخطط والتوفیق، و

:الضیوف الكرام ،،، ... أعضاء المؤتمر/ السادة 
عرضة لشتى انواع الظلم، واإلضطھاد والقمع من قبل اإلنظمة اإلستعماریة تعموما كانالشعب اإلرتريإن جماھیر 

إنتشار الفقر والجھل على ساعد مما أدي إلى حدوث ظروف إجتماعیة وإقتصادیة غیر متوازنة، والمتعاقبة لعقود مضت،
، وما قدمھ من غال ونفیس، ب اإلرتريللشعالدؤوبةال أنھ ونتیجة لنضاالتإ.والتخلف وسط مكونات الشعب اإلرتري

نطالقا للھقدف، وإھريالقالنظامانإال .على أرضھ، وتأكید سیادتھ الوطنیةإنتزاع إستقاللھ الوطنيإستطاع شعبنا اإلبي 
عمد على ممارسة القمع السیاسي، واإلبتزاز اإلقتصادي، ،السابقةستعماریةممارسات األنظمة اإلاألسوء من إرثھ من 

بھدف ضرب وحدتھالشعب اإلرتري ، وإتباع سیاسة فرق تسد، وإشعال الفتن بین مكونات جتماعي واإلداريوالتمییز اإل
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–ملكیة األرض للدولة، و ما یدعیھ التوطین الشعبيالدیمغرافي تحت غطاء إحداث التغییر عمد على كما . الداخلیة
.والفقر والعوز، وعرضة للجوءومأوىاالمر الذي جعل العدید من مكونات شعبنا دون أرض، -الجائر

قومیات -حترام طبیعة وخصوصیات مكونات الشعب اإلرتريالتي ال تھ الجائرةسیاساتمازال مستمرا في إتباع النظام إن 
، والتدخل السافر في الشؤون الدینیة اإلضطھاد الطبقي والقومي والدینيوالمتمثلة في كافة انواع -وجماعات قومیة

تؤمن الجبھة الدیمقراطیة للوحدة اإلرتریة وفي ھذا السیاق .واإلساءة المتعمدة للقیم اإلرتریة، قالید المجتمعیةوالثقافیة والت
بإن ھذا اإلضطھاد المضاعف الواقع على كل مكونات الشعب اإلرتري بال إستثناء، ، یعتبر الدافع القوي لمواصلة الشعب 

وتأكید الوحدة الطوعیة لكل ، من جذورهالنظام القھريفي إستئصال ھذاالدائم یمكن الجاري، وان الحلاإلرتري لنضالھ 
.تعددیةدیمقراطیة فیدرالیةدولةإقامة في ظل اإلرتریة المكونات اإلجتماعیة 

الذي ظل خلص من واقع ھذا اإلضطھاد المریرالتعلى في قدرة الشعب اإلرتري لدینا قناعة راسخةمن ذلك إنطالقا 
والمتمثل في ظل النظام القھري للھقدف،الیوم منذ حقب اإلنظمة اإلستعماریة المتعاقبة، وبشكل أسوء یلة ولعقود طیالزمھ

أن رابطة أبناء المنخفضات اإلرتریة وبھذه المناسبة ندعو .المشكالت السیاسیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة القائمةكافة في 
ھا، ولعب دورالمناضلةالسیاسیة والمدنیةقواهوفنات المجتمع اإلرتري، ل والتكاتف والتعاون مع ك، مد جسور التواصلت

.میلالواقع األالمنوط في مسیرة النضال الجاریة إلنقاذ إرتریا أرضا وشعبا من ھذا 

:أعضاء المؤتمر / السادة 
الشعب والوطن من خطر التفكك إسقاط النظام الشمولي للھقدف، وإنقاذوالھادفة إلى إن مسیرة النضال الدیمقراطي الجاریة

بینیة، وفقدان الثقة، وعدم التنسیق بین مكونات معسكر التناقضات الكظلت تواجھھا معضالت شتى ھذة المسیرة واإلنھیار،
، و إطالة امد معاناة الشعب اإلرتري من للھقدفأدى ذلك إلى بقاء السلطة القھریة،المعارضة اإلرتریة بصفة عامة

.وقمع ولجوء وھالكإضطھاد 

التخلص من واقع الضعف والمعضالت الراھنة، ضرورة یتحتم على معسكر المعارضة اإلرتریة ى ذلك،علإستنادا و
تتمتع بالشفافیة والوضوح، تسھم في التقارب واإلنسجام، وتجاوز للحوار وتصعید دورھا النضالي، وذلك عبر فتح منابر 

والسعي ذات االھداف والبرامج المماثلة، واالحزاب إندماجیة بین التنظیمات والعمل على خلق وحدة الخالفات البینیة،
األھدداف ذاتالتنظیماتعلىتوجبیكما .المعارضة قوة وطنیة قویة في مواجھة النظام القائمتكونحتىالحثیث

یا في إطار المشتركات النضالیة، والتأطیر ، إدارة ھذا التباین بطریقة دیمقراطیة، والعمل سوةتباینمالوالمبادئ األساسیة
إلنقاذ إرتریا أرضا وشعبا، و تحقیق التغییر والتعاون من اجل إسقاط النظام الدیكتاتوريفي كیان سیاسي جامع، والتعاضد

.الدیمقراطي الشامل المنشود

الرغم مایعتریھما من مصاعب ذاتیة وب،إن التحالف الدیمقراطي اإلرتري والمجلس الوطني اإلرتري للتغییر الدیمقراطي
المجلس الوطني اإلرتري وبما ان .، قائمة على برنامج للحد االدنيوطنیة عریضةنضالیة مظالت ، یعتبران وموضوعیة

، وبإعتباره كیان وطني جامع للعدید من القوى السیاسیةلذي تأسس عبر جھود نضالیة كبیرةا، وللتغییر الدیمقراطي
النضالي المضاعف لیتجاوز دورھاتصعید على التغییر ةوجب على كل القوى الحادبوالمدنیة والمثقفین والمرأة والشباب، 

یة واإلنتقال بھ إلى وضع، والعمل على توسیع وعائھالجاریة، واجھ مسیرتھ التضالیة تالمصاعب التي المجلس الوطني 
.الفعالیة المطلوبةجعلھ قادرا للقیام بمھمتھ النضالیة بأفضل ت

وبھذه المناسبة تدعو الجبھة الدیمقراطیة للوحدة اإلریتریة رابطة أبناء المنخفضات اإلرتریة، وبإعتبارھا جزء ال یتجزأ من 
معسكر المعارضة اإلرتریة أن تلعب دورھا المنوط في مسیرة النضال الدیمقراطي الجاري كغیرھا من القوى السیاسیة 

.ع العمل اإلرتري المعارض إلى األماموالمدنیة، بما یدف
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لحضور ومخاطبة الجلسة الدعوة لناھاوفي الختام نكرر شكرنا وتقدیرنا لرابطة أبناء المنخفضات اإلرتریة لتوجیھ
أن ان تكلل أعمال مؤتمركم ھذا بالنجاح والسؤدد، وبعن أمنیاتنا الصادقة مرة ثانیة نعبر لكم االفتتاحیة لھذا المؤتمر، و

إستعدادناونعبر لكم عن . مسیرة النضال الدیمقراطي الجاريالبرامج ما یدفع لألمام قرارات والسیاسات وخذوا فیھ من التت
.الجاریةلمشتركات النضالیةاوفي إطار المھام سویا للعمل 

!للمؤتمر التأسیسي لرابطة أبناء المنخفضات اإلرتریةالنصر 
!لسقوط والعار لنظام الدكتاتوري للھقدفا

!النصر لنضالنا التحرري
!المجد والخلود لشھدائنا األبرار

حدة اإلریتریةالجبھة الدیمقراطیة للو
م2016یولیو 18


