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ا لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية  هولندا تشهد سمناًرا هامًّ

ا لفروعها في أوروبا  ومؤتمًرا إقليميًّ
 

ا  ، بمدينة الهاي الهولندية في الثامن من سبتمبر الجاري،عقدت جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية سمناًرا تنظيميًّ

ا، لفروع التنظيم  بإقليم أوروبا  راف إدارة مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية لجبهة إلانقاذ ــشتحت إ ،هامًّ
 

 

 الشهيد، وترحم على هداء إرترياــــداد على أرواح شــــة حـــبالوقوف دقيق الوطني إلارترية،   افتتح السيمنار 

، وكذلك على أحد القيادات التاريخية لجيش التحرير نا قبل شهور ، الذي فارققزائي كيداني والقائد املناضل

 ،  الشهيد املناضل حامد محمود إلارتري 

، بكلمة هة إلانقاذلجب مكتب الشؤون السياسية والتنظيمية ؤولـــاملناضل نجاش عثمان، مس السمنارافتتح 

كما تحدين كل الصعاب، بأوربا مالذين قدموا من مختلف فروع التنظبم  رحب فيها باملشاركين في السمنار،

  .لتحضير الجيد للسمنار، وبحفاوة الاستقبالعلى افرع التنظيم في هولندا شكر 
 

ثم أعطيت الكلمة لرئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف برهانو الذي حيا املشاركين وقدر جهودهم التي 

ب .. مضيفا أن ذلك لم يكن ليتحقق لوال إرادة الصمود وإلاخالص التي عودتنا لقاء برغم الصعاأثمرت هذا ال

 السياسية تطوراتالعليها عضوية التنظيم. ثم تناول ألاوضاع السياسية الارترية في ظل النظام الديكتاتوري و 
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لتغيير املجلس الوطني إلارتري لوال سيما  معسكر املعارضةلوضع التنظيمي و اإلضافة إلى افي املنطقة ب الجاريةا

  .الديمقراطي
 

الورقة السياسية والتنظيمية املقدمة للسيمنار، بروح املسئولية وبكل  بالنقاشاملشاركون  تناول بعد ذلك 

قتراحات وتوصيات بناءة من شأنها تعزيز الدور الوطني للتنظيم، ا وخلصت النقاشات إلى تبني ة،شفافي

 .في إرتريا املنشود ديمقراطيإحداث التحول ال بغية املعارضة ي تفعيلاملساهمة فو 
 

إقليم أوروبا مؤتمرها الخامس تحت شعار "تعزيز  - السمنار ، عقدت فروع جبهة إلانقاذ الوطني إلارتريةوعقب 

فروع  ، بمشاركة ممثليني من أجل إنقاذ الشعب والوطن"دور فروع جبهة إلانقاذ في أوروبا في النضال الوط

  .التنظيم بأوروبا
 

قرارات اتخذ جملة من الكما بعد مناقشات مستفيضة. وأجازه املؤتمر لتقرير لجنة إلاقليم،  استمع

في النضال الذي يخوضه تنظيمنا وكافة قوى التغيير روبا، تنظيم بأو ال فروع دور زيز من شأنها تعتوصيات الو 

جديدة إلقليم أوروبا لجبهة إلانقاذ إدارة  طية،ب املؤتمر بصورة ديمقراختام أعماله انتخفي و . الديمقراطي

 الوطني إلارترية. 

 

والثقافة إلاعالم مكتب/ تحيات مع  

ةإلارتري الوطني إلانقاذ لجبهة  
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