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  شعبنا اإلرتري المناضل،

  اإلرتریة  الوطني  اإلنقاذ  جبھة  تنظیمینا،  أن  األوفیاء  وأعضائنا  المناضلة  شعبنا  لجماھیر  نعلن  أن  یسرنا
  مبادئ  على  مبنیة  ریة،  فو  اندماجیة  وحدة  اتفاق  إلى  توصال  حدري،  -  اإلرتري  الوطني  واإلنقاذ
  بالمسؤولیة  عال  وشعور  رفاقیة  روح  سادتھ  الطرفین  بین  جاد  حوار  بعد  وذلك  سامیة،  وطنیة  وأھداف
  التنظیمین  أعضاء  ورغبات  تطلعات  عن  تعبر  الشجاعة  الخطوة  ھذه  بأن  تام  یقین  على  وإننا  الوطنیة.

  وكافة طالب الوحدة والعمل الوطني المشترك،

  قضایا  وتصحح  النتائج  وتقیِّم  تعود  ال  انشقاقھا،  بمجرد  أنھ  اإلرتریة،  للفصائل  السیاسیة  التجربة  أثبتت
  تاریخی�ا،  حدثًا  تعتبر  التنظیمان  علیھا  أقدم  التي  الخطوة  فإن  وعلیھ  ومسؤولة.  ثوریة  بروح  االختالف

  نقدي  تقییم  إجراء  بعد  الصحیح،  مسارھا  إلى  بینھما  العالقات  إعادة  من  الطرفین  كال  تمّكن  حیث
  لعضویتنا  كبیًرا  حافًزا  ستكون  الخطوة  ھذه  أن  ونعتقد  بینھما.  األساسیة  غیر  للخالفات  وموضوعي

  ومناصر ینا، آملین أن تكون نموذًجا إیجابیًا یحتذى بھ لكافة المناضلین اإلرتریین.

  عضویتنا المناضلة،

  أنھما  على  وأكدا  الكبرى  الوطنیة  القضایا  من  وغیرھا  واالستراتیجیة  السیاسیة  القضایا  الطرفان  ناقش
  ال  أساسي  شرٌط  القضایا  ھذه  على  توافق  توفر  أن  على  أكدا  كما  الواحدة.  مبادئھما  نفس  على  یزاالن  ال

  بد منھ لضمان الثقة بینھما وتحقیق وحدة مبنیة على أسس صحیحة.

  وبناًء على ھذا الفھم ، تم تحدید نقاط االتفاق التالیة:



  من  التنظیم  على  إطالقھ  تم  اسم  باعتباره  ،  اإلرتریة  الوطني  اإلنقاذ  جبھة  اسم  على  الحفاظ  ●
  كلیھما.

  لجبھة  التنفیذیة  الھیئة  مكاتب  إدارات  في  حدري  –  اإلرتري  الوطني  االنقاذ  قیادة  أعضاء  توزیع  ●
  اإلنقاذ الوطني اإلرتریة.

  الدیمقراطي  الوطن  وحزب  اإلرتریة  التحریر  جبھة  مع  إلیھ  التوصل  تم  الذي  باالتفاق  االلتزام  ●
  اإلرتري - حادي، باعتبارھا خطوة  وطنیة ضروریة لتحقیق النصر.

  ومواصلة  الدیمقراطي،  للتغییر  اإلرتري  الوطني  للمجلس  النضالي  الدور  تعزیز  على  العمل  ●
  تبذلھا  التي  النضالیة  بالجھود  لالرتقاء  اإلرتریة  الوطني  اإلنقاذ  جبھة  تلعبھ  الذي  الھام  الدور

  القوى الوطنیة اإلرتریة.
  التي  الملحة  الوطنیة  القضایا  بشأن  والقرارات  الطرفین  بین  إلیھا  التوصل  تم  التي  النتائج  على  بناًء

  بل  ضیقة  تنظیمیة  مصالح  تحقیق  في  طرف  أي  رغبة  عن  بعیدة  كانت  مستفیضة  مناقشات  بعد  اتخذت
  وحدة  على  للحفاظ  التاریخیة  مسؤولیاتنا  تحمل  على  نؤكد  ،  المشتركة  المبدئیة  األھداف  على  استندت

  تنظیمنا، والسعي الحثیث  لتعزیز دوره النضالي في معسكر  قوى المعارضة الوطنیة.

  ھذه،  الوحدة  اتفاقیة  إلنجاح  بذلت  التي  الجھود  بأن  قناعتنا  على  فیھ  نؤكد  الذي  الوقت  وفي  الختام،  في
ا  دوًرا  ستلعب   شعبنا  وجماھیر  عضویتنا  ندعو  والوطن،  الشعب  إنقاذ  أجل  من  الجاري  النضال  في  مھم�

  اإلیجابي  اإلنجاز  ھذا  وضع  من  نتمكن  حتى  نضاالتھا،  وتصعید  الھامة  الخطوة  ھذه  دعم  إلى  المناضلة
  موضع التنفیذ، ویكون مثاال یحتذى بھ للقوى الوطنیة األخرى.

  النصر للنضال العادل للشعب اإلرتري !!
  المجد والخلود لشھدائنا األبرار !!

  یماني تسفامیكائیل  الدكتور  یوسف برھانو
  رئیس الھیئة التنفیذیة لإلنقاذ الوطني اإلرتري -  رئیس الھیة التنفیذیة لجبھة اإلنقاذ الوطني اإلرتریة

  حدري


