بيان لقاء القوى السياسية اإلرترية في فرانكفورت
ضمن فعاليات االحتفال بذكرى الثامن من مارس (يوم املرأة العاملي) ،والذي أقيم بمبادرة من النساء
اإلرتريات املناضالت تحت شعار "انطالقة األمهات اإلرتريات إلنقاذ الشعب والوطن" ،شارك ممثلون
ً
سياسيا إر ًّ
ً
ً
تريا ،فضال عن ممثلين للمجلس الوطني اإلرتري للتغيير
وحزبا
تنظيما
عن خمسة عشر
ً
الديمقراطي .وبناء على توصية األخوات املنظمات لالحتفال ،عقد ممثلو القوى السياسة ً
خاصا
لقاء
ناقشوا فيها األوضاع التي تمر بها إرتريا في الوقت الراهن وأهمية تصعيد النضال املشترك من أجل
التغييرالديمقراطي في إرتريا.
ً
وتأكيدا على أهمية صيانة سيادة إرتريا ووحدة شعبها ،دعا لقاء التنظيمات شعبنا اإلرتري ،في الداخل
والخارج ،بضرورة الحفاظ على وحدته الوطنية والتصدي لكافة املؤامرات التي تستهدف وحدته
وكيانه الوطني ،الذي يتعرض في هذه املرحلة إلى مخاطر جمة بفعل النهج التدميري للزمرة
الديكتاتورية الحاكمة .كما دعا كافة القوى السياسية واملظالت الجامعة إلى توحيد جهودها من أجل
تصعيد النضال ،و ابتداع أساليب فعالة تنسجم مع املهام النضالية وتحدياتها ،وذلك لقيادة العمل
الوطني من أجل التغييرالديمقراطي في إرتريا.
ناشد اللقاء الجيش اإلرتري وكافة القطاعات التي يستخدمها الديكتاتور في إطالة أمد حكمه القمعي،
االنحياز إلى جانب الشعب واملساهمة مع بقية قوى التغيير الديمقراطي في الحفاظ على السيادة
الوطنية التي تحققت بفضل تضحيات أجيال متعاقبة من اإلرتريين ،وكذلك صيانة الحقوق
املشروعة للشعب في الحرية والعدالة والديمقراطية والعيش الكريم.
وفي الوقت الذي أكد لقاء التنظيمات اإلرترية ،على تأييده املبدئي لتحقيق السالم بين الشعبين اإلرتري
واإلثيوبي ،وترحيبه باستعداد إثيوبيا على تنفيذ ما جاء في اتفاقية الجزائر بين البلدين وقرار مفوضية
ترسيم الحدود ،طالب الحكومة اإلثيوبية باالبتعاد عن أي عمل من شأنه املساس بالسيادة الوطنية
ً
مؤكدا على أن شعبنا لن يسمح بأن تقوم العالقة بين البلدين على حساب سيادتنا الوطنية
اإلرترية،
ووحدة ترابنا الوطني .وعبرت القوى السياسية اإلرترية في لقائها في فرانكفورت عن أملها بأن تدرك
الدول الشقيقة في منطقة القرن األفريقي ،بأن حجر الزاوية في السالم املستدام بين إرتريا وهذه الدول
يتمثل في تحقيق السالم الداخلي ألي بلد ،وعلى رأسها إرتريا التي يقاس ي شعبها معاناة شديدة في ظل
النظام الديكتاتوري القائم .وقد أكد اللقاء بأن الشعب اإلرتري غير معني بأية اتفاقية سالم مع أي
كان ،يتجاهل استحقاقاته الوطنية والحقوقية واإلنسانية.

كما توجه لقاء القوى السياسية في فرانكفورت بنداء إلى املجتمع الدولي بضرورة االلتفات إلى معاناة
شعبنا اإلرتري ،وممارسة الضغوط على الزمرة الديكتاتورية الحاكمة إلطالق سراح سجناء الرأي
والضمير ،الذين يقبعون منذ عقود في سجونها ومعتقالتها دون تقديمهم إلى محاكمات عادلة ،ولوقف
االنتهاكات املستمرة ألبسط حق من حقوق اإلنسان اإلرتري ،ومطالبة تلك الزمرة ببسط الحريات
واحترام القانون .
وفي الختام ،أشادت التنظيمات املشاركة في لقاء فرانكفورت بمبادرة األخوات املناضالت ،ودعت
جماهير شعبنا املناضلة في كل مكان أن تحذو حذوهن وتقوم بمبادرات من شأنها تفعيل العمل
النضالي لشعبنا من أجل إنقاذ إرتريا من براثن الديكتاتورية.
عاشت إرتريا حرة ومستقلة !!
النصرلنضاالت قوى التغييرالديمقراطي !!
املجد والخلود لشهدائنا األبرار!!
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