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 الدوري األول  لالجتماعالختامي لبيان ا

 اإلرتري للقيادة العليا لالئتالف الوطني الديمقراطي 

 ،  املناضل ي شعبنا اإلرتر 

  ،وشبابنا املقاوم اإلرترية األبيةجماهيرنا  يا 
 

 

تتفاقم    الذي  الوقت  أسوأ  فيه  في  إلى  س يء  من  إرتريا  في  وأجهزته   نظامالبفعل  األوضاع  الديكتاتوري 

ف  ،عيةمقال النظام  ه  يوفي وقت أوصل  و ال  أ   إرتريا  أن تكون     وبلغنا إلى مرحلة  ،ريز بالدنا إلى وضع مهذا 

بفعلتكون  ل  ،  نتيجة  جمة  مخاطر  إلى  الوطنية  سيادتنا  وتعريض  املدمر  السياس ي   العبثيةحروبه  نهجه 

  إعالن سبتمبر   جاء،  لشعبفي ظل عدم وجود املؤسسات، وتغييب إرادة ا  املتكررة واملتتالية مع دول الجوار 

مسار  تعزيز  في  متقدمة  وطنية  الوحدوي   كخطوة  وضع  املشترك  العمل  ضرورة  مع  تجاوًبا  باعتباره   ،

تنظيماتنا  والذي  ،  أفعل نضالية    استراتيجية بين  اإلرتري  الديمقراطي  الوطني  االئتالف  قيام  إلى  أفض ى 

إلى تحقيق وحدة كاملة بشكل متدرج.  ا  حتى  الثالثة، العمل الوطني  إذ  و لوصول  بأن هذا  ا 
ً
ال نشك مطلق

اإلرتري تنظيماتنا وجماهيرنا  إرتريا وشعبها من  سيحفز عضوية  النضالي إلنقاذ  تعزيز دورها  إلى  املناضلة  ة 

   .  عادل براثن الطغمة الديكتاتورية الحاكمة، واملساهمة الفعالة في إقامة حكم ديمقراطي ودستوري

الت االتفاقية  تنفيذ  الثالثةوفي سياق  التنظيمات  بين  وقعت  لالئتالف  ي  املشتركة  العليا  القيادة  ، عقدت 

الفترة من   الدوري األول خالل  اجتماعها  اإلرتري  الديمقراطي  ، ووضعت  2021سبتمبر  24ى  إل  13الوطني 

   وإجازةخطة عمل لتنفيذ ما جاء في االتفاقية بشأن برنامج العمل املرحلي  
ً

الالئحة املنظمة للعمل فضال

لقيادة العليا املشتركة بتوزيع  قامت اكما  االئتالف في مسيرته النضالية.    اسيسلكه  تيعن خارطة الطريق ال

فضال عن    املركزية،ورؤساء اللجان    لالئتالفمن رئيس ومساعدين ومقرر وناطق رسمي    املهام بين أعضائها

   .في العمل مع االئتالف الوطنية األخرى الراغبة ى لجنة خماسية إلدارة الحوار مع القو تشكيل 

كان لقراراتها دوًرا حاسًما في تعزيز العمل الوحدوي وميالد    والجماهير التيبدور القواعد  أشاد االجتماع  و 

بقواعدنا وجماهيرنا املناضلة أن تعزز دورها  في ذات الوقت  أهاب  و االئتالف الوطني الديمقراطي اإلرتري.  

الطر أكثر  الوطني   خارطة  تنفيذ  ومضفي  عليها  املتفق  الوحدة  يق  إلى  للوصول  النضالي  عطائها  اعفة 

له سيكون  الذي  الكاملة،  على    ااالندماجية  إيجابي  اإلرتريينانعكاس  الوطنيين  هذا    النجذابل  كافة  إلى 

   . االعمل الوطني ليكونوا جزًءا منه 
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الصعيد   العاموعلى  العليا  شادتأ،  االرتري  األول لااجتماعها  في    املشتركة  القيادة  وصمود    بدور    دوري 

في املجلس    ةاملتمثل  العريضة  الوحدوية    الوطنيةاملظلة  وفي مقدمتها  اإلرترية  الوطنية    كافة قوى املقاومة

اإل  الديمقراطيالوطني  للتغيير  خاصة  جميع    و   رتري  وبصفة  املدني  املجتمع  الوطني  منظمات  الحراك 

والنساءل املثقفين    لشباب  و  الفعال  النضا  لدورهمواألكاديميين  مقاومة  لي  الدفي  كتاتوري  يالنظام 

املستبد رصالشمولي  إلى   الوطنيين  جميع  داعًيا  و و   الصفوف  ،  الجهود  تحقيقتوحيد  أجل  من    السعي 

في  املنشود  إلسقاط النظام و تحقيق التغيير الديمقراطي تقوية النضال كفل يسالذي   ، التقارب الوحدوي 

 .إرتريا

املجاور    صةخا  ،الخارجيصعيد  العلى  و  لالئتالف  تدعو   ،إلرتريااملحيط  املشتركة  العليا  ، شعوب  القيادة 

انتهاج    القو   ون االتع  نحو   الدفع  الحوار وضرورة   لغة  ودول الجوار، إلى  في    ى مع  الراغبة  التغيير  الوطنية 

حدة أو  كان داخل الدولة الواسواء  ،  الخالفات الداخليةكافة    والسعي الجاد لحلعناصر السالم  تعزيز  ل

نفس الدول  هذا  بين  وفي  تدينها.  املشتركة  السياق  العليا  تدخل   القيادة  الديكتاتوري  بشدة  في    النظام 

الداخلية  ال عامةشؤون  بصفة  املنطقة  النزاع  لتعميق    السافر   تدخلهالخصوص  وجه    وعلى،  لدول 

  صادقة لكافةنية هذه املناسبة لتتوجه بدعوة وطادة العليا لالئتالف القي. وتنتهز  الجارة إثيوبياالداخلي في  

القيادة املغامرة في    وامر أل الوطنية لترفض االنصياع    العسكرية  والقياداتقوات الدفاع اإلرترية  منتسبي  

 . للديكتاتور إسياس أفورقياالنتقامية والدموية رواء النزعة إل إرتريا 

لالئتالفكما   العليا  القيادة  الدولية    الدولياملجتمع    تناشد  مسؤوليلتحم    ةواإلقليميواملنظمات    اته ال 

املدنيين العزل، وعلى رأسهم الالجئين اإلرتريين في إثيوبيا    حمايةل اإلنسانية  اوالتزاماتهاألخالقية والقانونية  

إقليم   وفي  بوجه خاص،ال عامة  من  ا  مل  تقراي  به  إنسانية  يمرون  نجمت عنانتهاكات  الحرب    التي  مآس ي 

العمل على تأمين حياتهم  مما يتطلب  ،  افي وطنهم إرتري  من النظام  إضافة إلى ما عانوه   ،إثيوبياالدائرة في  

واليمن   السودان  من  كل  في  اإلرتريين  الالجئين  معاناة  إلى  بااللتفات  الدولي  املجتمع  نطالب  كما  املهددة. 

كما أهاب االجتماع الدوري      املستمرة على مدى عقود طويلة.  املمكنة ملعاناتهم   حلول الوجيبوتي، وإيجاد  

باملجتمع املشتركة  العليا  للقيادة  النظامين    األول  على  الضغوطات  بممارسة  املعنية  واملنظمات  الدولي 

ا للقرارات الدولية ذات  
ً
إخراج  صلة، و الاإلرتري واإلثيوبي للشروع فوًرا في ترسيم الحدود بين البلدين وفق

قو  أية  أو  اإلثيوبية  العسكرية  األراض ي  القوات  من  أجنبية  لكونة  بسيادة  يعد    هاإلرترية،  مساًسا خطيًرا 
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وأمنها.   في  فإرتريا  املتفاقمة  األوضاع  على  القيادة  وقفت  اإلطار  هذا  وتدعو في  النزاع    إثيوبيا  أطراف 

  املنطقةوالحفاظ على سالمة    ،اسلمي    مشاكلها لالحتكام إلى صوت العقل والجلوس إلى طاولة الحوار وحل  

 الحروب.   ويالت ا التي تضررت كثيرا منه وشعوب

تأكيد العليا املشتركة عن  القيادة  أن    هوأعرب اجتماع  الدول الشقيقة على  استمرار  لشعوب وحكومات 

، سيكون أحد أهم العوامل  الثالثين عامً   في إرتريا  دستورية  وغياب دولةشرعية  ال حكومة نظام أفورقي غير  

تهدد   أمنالتي  نناشد    طقتنا.من واستقرار    وتزعزع  القناعة،  هذه  من  ا 
ً
املنطقة،    األشقاء  كلوانطالق في 

وشعوبً  اإلرتري    مناصرةإلى    ا حكومات  التغيير    ،املقاومةالوطنية    اهقو و الشعب  في  لتحقيق  الديمقراطي 

ا واعدة لبناء  كافة دول الجوار، ويضع أسًس شعوب  بين شعبنا و   عالقات متينة  بناء  الذي سيضمنإرتريا  

وتك  بين  تعاون  لتحقيقامل  املشتركة    دولنا  وتعز املصالح  ربوع  يلشعوبنا،  في  واالستقرار  والسالم  األمن  ز 

   منطقتنا والعالم. 

على الثبات  وتحثهم    ،وجماهيرنا بالشكر والتقديرإلى جميع قواعدنا  ختاًما تتوجه القيادة العليا املشتركة  

التغيير الديمقراطي  إلى    حتًما  سية التي ستقودناالقضايا األساموحدين والتركيز على  النضال    واستمرارية

كلي افية  واالبتعاد  انصر قضايا  أية  يوظفةعن  التي  وجميع  لها    ،  قواه  كامل  لتأجيجالنظام   إمكانياته 

املجتمعي والثقافي واللغوي    التنوعباستغالل  بينها    الثقةبين مكونات شعبنا املختلفة بهدف زعزعة    الفتن

 يزخر به شعبنا اإلرتري. الذي املميز   والديني

 !! شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية  عاش نضال

 !! اإلرتري  الديمقراطيالتغيير نضاالت قوى عاشت 

 الضمير!! ومغيبي   السياسيين الحرية للمعتقلين

   وطنهم!!العودة لالجئين اإلرتريين إلى 

   واالستقالل!!الحرية  لشهداءاملجد والخلود 
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