
 

 

  الشامل سيقنالت اتفاق بشأن سبتمبر  إعالن

 الثالثة التنظيمات بين

 2021 سبتمبر  10
 

   ،الصامد اإلرتري  وشعبنا املقاومة الوطنية جماهيرنا إلى

 تريا، إر  في ادواالستبد غيانطال ضد املناضلين إلى
 

  –  ةوقياد   اوكادر    قواعد  -  أنفسنا  على  آلينا  "  ر مبسبت  "إعالن  على  املوقعة  ةالثالث  االرترية  التنظيمات  نحن

  الفرد   طغيان  من   بالدنا  وتحرير   الوطن و   الشعب  إلنقاذ  والدؤوب   املستمر   والنضال  املقاومة  خيار   تعزيز   على

  وجماهيرنا   أنفسنا  مع  ،ا أيض    النضالي   العهد  جددنا  كما  لزمان.ا  من   عقود   ةثلثال   استمر   ذيال  ،واستبداده

  النظام   شعلهاي  ومازال  ظل   التي  ا،جي  خار و   اداخلي    الحروب  يالتو   من  املقبلة  األجيال  إلنقاذ  اإلرترية،

ا  ويدفعهم  أبنائها  من  البالد  ُيفرغ  حتى  ،وهناك  هنا  كتاتورييالد   على  هحيمج  نم  بجلودهم  فرار ال  إلى  دفع 

   جدواي  أن  آمل
 
   ا مالذ

 
   .بالدهم  خارج   ا آمن

 
اقيل   كل  الجائر   النظام   هذا  وضع  عن  فضال   مئات  عودة  أمام  العر

  الجوار   دول   في  جوء الل  معسكرات   في  الطويلة  معاناتهم  لتستمر   هم ديار   إلى  ترييناإلر   الالجئين   من  اآلالف

  اه ترك  على   أرغموا  التي  ،ديارهم  لى إ  تهم ودع   تكون   أن  ينبغي   كان   أنه  من   الرغم  على  الشتات،   دول   وكافة

ا. ثالثين قبل التحرير  فور  وطني  حكم  أي أولويات سلم  رأس على االحتالل، بسبب   عام 

  الدموي و   الجائر   وحكمه  الديكتاتوري   النظام   استمرار   أن   يدركون   اإلرتريين  الوطنيين  افة ك   أن  في  شك   ال 

  أن   على   للشك  مجال  أي  يدع  ال   بما  تدل  املؤشرات  كل  ن  إ  بل  .شعبها  ووحدة   إرتريا  سيادة  على   اخطر    يعد

ا  أصبح   نظامال   هذا ا  خطر  ا داخ  وسالمتها  هاأمن  على  والحفاظ  ،موحدة  واستقرارها  إرتريا  بقاء  على  أكيد    لي 

ا.     وخارجي 

ا 
 
  التعجيل   ضرورة  على  ،ةالثالث  التنظيمات   وقيادات   وقواعد   جماهير   نحن  ،عزمنا  ذلك  كل  من   وانطالق

  النبيلة  الوطنية  األهداف  لتحقيق  وتسخيرها  قوانا  توحيد  خالل  من  وذلك  ،رترياإ  في  قراطيالديم  بالتغيير 

 عتاق. واالن للحرية  تواقال شعبنا  دهاينش التي



 

  أعضائها،   خيرة   من   حوار   لجان  وشكلت  ،جادة  وطنية  حوارات     في  تنظيماتنا  تدخل  ذلك  تحقيق  أجل  ومن

  التجارب   على  والوقوف   نظيم،ت  كل  لبرامج   والدراسة  البحث   في  ةطويل  شهور   مدى   على  عكفت   التيو 

  الطريق   طةخار   ووضع  منها،  والدروس  العبر   ستخالصال   اإلرتري   الشعب  تنضاال   مسيرة  في  الوحدوية

  منها  التشريعية  –  والقيادية  القاعدية  ياتاملستو   كافة  على  شامل  تنسيق  مرحلة  عبر   تمر   ندماجيةا  وحدةل

إقامة  والتنفيذية، ا  وذلك  قية،االتفا  تنفيذ  تتابع  رقابية  هيئة  و   تحقيق   إلى  سيوصلنا  الذي  لطريقل  تمهيد 

  الوطنية  القضايا  كافة  حول   ةالثالث  ظيماتالتن  عضوية  كافة  بين  الرؤى  توحيد  عبر   ،االندماجية  لوحدةا

 واملستقبلية. الراهنة

  التنظيمية،   بالطرق   إجازتها  وتم  ،هامخرجات   على  تنظيم  كل  مؤسسات  إطالع  تم    الحوارات،  من  االنتهاء  وبعد

  أن  الحية  وقواه  اإلرتري   شعبنا  جماهير   إلى  نزف  اإلعالن   وبهذا  تنفيذها.  على  للشروع  اإلشارة  وإعطاء

اان  ،ةالثالث  ناتتنظيما
 
  اتفاق   إلى  التوصل  بشرى   ،املشترك  العمل  وحتمية  أهميةب  راسخة  قناعة  من  طالق

  عمل   في  االنخراطو   ،اإلرتري"  الديمقراطي  الوطني  "االئتالف  اسم   تحت اه بين   شاملال  التنسيق   حول 

   تدريجي  وحدوي 
 

  ليا ع  قيادة  امة إق  على  االتفاق  السياق   هذا   في  تم  قدو   كاملة.  جيةندماا  وحدة   إلى  وصوال

   ،مشتركة  عمل  دوائر و 
 
افق  تم  قطري  ةرطخال  اتنفيذ  ، ةكلي  املتطابقة  واملبادئ  األهداف  على  بناء    عليها،  التو

دم    للسير   لها  القوي   الدافع  كانت  والتي
ُ
  وقت   أي  من  أكثر   تطلبت  مرحلة    في  الوحدوية  رةاملسي  هذه   في   اق

 الضيقة. التنظيمية املصالح   على العليا  الوطنية  واملصالح املكتسبات تقديم مض ى،

  بدأت  قد  ةالثالث  تنظيماتنا  بين  الشامل   التنسيق   مسيرة  نأ  على  املناضلة  يةاإلرتر   ماهيرنا لج  نؤكد  أن   ونود

  األبرار   شعبنا  لشهداء  واإلخالص  ءالوفا   على  املرتكزة  لوطنيةا  يةسؤولامل   نا علي  ا تمليه  عالية  نضالية  بهمة

  لظروفل   نتيجة  لكوذ  .للغاية  وحرجة  الحساسية  بالغة  تبر تع  مرحلة  يف  ،األبطال  التحرير   حرب  وجرحى

  كما   .اهنالر   الوقت  في  اإلرتري   عبوالش  الوطن  بها  يمر   التي  الخطيرة  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية

  ، ستقرارها و   وبقائه  الوطن  مصلحة  على   حادب  إرتري   وطني  كل  على  تحتم  رحلةامل  هذه  بأن  ينزمجا  نعتقد

  الديكتاتورية   الطغمة  سقاطإ   حتل يل  ،ش يء  كل  قبل   الوطنو   الشعب  إلنقاذ  كافة طاقاته  يسخر   أن

  .املرحلة  هذه  في الجاد الوطني  العمل  صدارة دمر ملا ونهجها إرتريا في القائمة  املستبدة

   ،مكان كل في املقاومة وقواها اإلرتري  شعبنا هير جما



 

   ،الثالثة  اإلرترية  التنظيمات  إن
 
 تعزيز   قررت  ،اإلرترية  جماهيرنا  وتطلعات  الوطنية  قواعدنا  رادةإل   اوتحقيق

  مبتغاها  تبلغ  أن  يمكن  ال   التي  اإلرتري   الشعب  وتطلعات  آمال  تحقيق  إلى  الهادف  ليالنضا  العمل  في  دورها

  املقاومة  الوطنية  لقوى وا  التنظيمات  من  اآلخرين  مع  وكذلك  ابينن   املشترك  الوحدوي   العمل  خالل  من  اال 

  الكبيرة   تاريخيةال  الخطوة  هذه  أنو   .ارتريا  في  املنشود  قراطيمالدي  التغيير   تحقيق  أجل  من  تناضل  التي

   تبر تع
 

  الحرية  دولة  وإعالن  اإلرتري   اإلنسان  تحرير   إلى  يهدف  الذي  العام  اإلرتري   الوطني  شروعنامل  استكماال

افق وطني دستور  ظل في واالستقرار،  واألمن  واملساواة والعدل  مكوناته. بكافة اإلرتري   الشعب  عليه يتو

ا متزام   يأتي  الذي   الوحدوي   اإلعالن  بهذا   إننا،
 
  من   الفاتح  في  املسلح   الكفاح   النطالقة  الستين   الذكرى   مع  ن

  بادئناوم  عهدنا  على  ثابتين سنظل  أننا  على  نؤكد عواتي،  إدريس  حامد الرمز   الشهيد بقيادة  ، 1961 سبتمبر 

  عمل لل  اسيةالسي   الواجهة  باعتباره  الديمقراطى  للتغيير   االرتري   وطنىال  املجلسب  التمسكو   الوطنية،

   تضم   التي   األبرز   واملظلة  ،قاومامل  اإلرتري 
 
  تنظيماتنا   اتفاق  ويهدف  الفاعلة.  املقاومة  وى ق  من  اواسع    ا طيف

 قيةحقي  افعةر   بجدارة  صبح ي  حتى  املعارضة  ساحات  في   الفراغ  ءومل  الوطني  املجلس  دور   تعزيز   الى  الثالثة

  ي،الوطن  املجلس  في  عليه  ناوتواثق   افقناو ت  ما  بكل  مناالتزا  نجدد  ناإنف  لذا  .الغد  إلرتريا  الوطنى  للمشروع

 .املنشودة  األهداف  بلوغل االمام  الى لدفعه همكونات بقية مع سهامناإ  نواصلوس

ا ج  أننا  كمبح  ،ثابتة  تظلس  الوطني  املجلس  حزاب أو   تنظيمات   لبقية  نظرتنا  أن   إلى  اإلشارة   نود   كما   في   ميع 

  الحفاظ و   ،الشعب  هموم  حدناوتو   ،واملصير  الهدف  وحدة  في  ثلتتم  غاية  أجل  من  نناضل  ،واحد  مركب

  من   للحد  الجميع  تضافر   ضرورة ب  الراسخة  قناعتنا  من  هذا   اتفاقنا   نطلقيو   .سيادتهو   الوطن  سالمة  على

  ا تعزيز    بل  املوجود  من  اخصم    ليس  وهو   .عملها  وتوحيد  ،صفوفها  لرص  والسعي  ،قاومةامل  نضال  تشتت

  أن   ىعل  النضال  في  شركائنا  لكل  نؤكد  ،عليه  ناء  بو     .كتاتورييالد  النظام  ضد  ال إ  اموجه    ليس  أنه  كما  ،له

  على   يعمل  ال   كما  .املقاومة  فصائلنا  من  فصيل  أي  إقصاء   أو   ستثناءا  إلى  يهدف  وال   ،للجميع  مفتوح  اتفاقنا

ا  وذلك  ،اإلتجاه  هذا  في  يصب  جهد  ىأ  كيبار   سوف  أنه  بل  ،حدأ  على  رؤية  فرض
 
  ملالع  بأن  منا  إيمان

  النظام   على   النصر  بلوغو   راطيالديمق  التغيير   قلتحقي  األول   ستراتيجياال   الهدف  هو   املشترك   الوحدوي 

   ،املستبد  كتاتورييالد
 

  سيد   اإلرتري   الشعب  فيه  يكون   ديمقراطي  تعددي  سياس ي   نظام  إقامة  إلى  وصوال

  دستوره  وليصبح   ،ترابها  دةوح  على  والحفاظ  الوطنية  اسيادته  وصيانة   دارتهاإو   لبالدا  حكم  في  القرار 

  رؤن  واملساواة   والعدل  الحرية  ظل     في  نة واطامل  دولة  في  موالنظا   القانون   لسيادة  الوحيد   ضمانال   الوطني 

    والجهوية. واللغوية  والدينية  ةالثقافيو  االجتماعية  كوناتامل كافة



 

 ،الحية  الوطنية  وقواه امد،الص  اإلرتري  شعبنا

  إلى  ،ةواملرأ  الشباب  صةخا  والخارج،  الداخل  في  اإلرتري   شعبنا  جماهير   و لندع  ةالتاريخي   املناسبة  هذه  ننتهز 

  ذي ال  الوطني  النضال  في  الفعالة  ملساهمةا  لخال   من  مبدوره  ضطالعواال   الوحدوية  املسيرة  هذه  دعم

  دورهم   وايلعب  أن  اإلرترية  والنخب  واملثقفين  باألكاديميين  نهيب   اكم  يا.إرتر   في  مقراطيالدي  التغيير   إلى  يهدف

  واملؤازة  الدعم  أشكال  كل  تقديم  إلى  األصدقاءو   األشقاء   اشد ننو   اإلرتري.  الوطني  بالعمل  االرتقاء  في  الوطني 

  وتعاون   استقرار   عنصر   تكون ل  سنسعى   التي  إرتريا  في  الديمقراطي  التغيير   إلحداث  العادل  شعبنا  نضالل

  والدولي.  اإلقليمي  املستويين لىع

  ولجان   للقيادة  معين  خير   وكانت  الوحدة،  رة مسي  قوة  بكل  دعمت   التي  تنظيماتنا  ر جماهي  نحيي  الختام  فيو

  تنفيذ  في  الفعالة  باملساهمة  مض ى  وقت  أي  من  أكثر   اآلن  مطالبة  وهي  .االتفاق  هذا  إلى  للتوصل  الحوار،

    شروعة.امل  الوطنية  تطلعاتنا عن يعبر  واحد  تنظيم إقامة  إلى نصل حتى املشترك بالعمل واالرتقاء  ،بنوده
 

 الصامد  املناضل اإلرتري  الشعب نضال عاش

 املخلصين!!  األوفياء األول  والرعيل تحرير ال حرب ىلجرح التحية

 املستبد!! الديكتاتوري للنظام والعار  الهزيمة

 األبرار!!  لشهدائنا  والخلود املجد
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