
 

 رتريةاإل المقدرة إبداع

حقائق  اثناءهلقد مرت تجربة المجلس الوطني االرترية بمخاض عسير تجلت 

زعمهم يحملون فكرا على حد بعض االرتريين  ممن يقارعون النظام  و واقفمو

لما  بغية ابتداع الحلول ووضع البدائلتنطلق من عمق المشكلة االرترية  ومبادئ

 الفق فياوانسداد وعاش الكثيرين في انغالق  ،في بالدنا  عليه نظام االستبداد يقوم

والتماهي مع ما يتمخض قدار الركون  لأل نتيجةابتداع الحلول والعجز الذي تولد 

ل في غمقدرة االخرين الذين كان الجميع يحاول ان يتغللواالرتهان  عن االحداث

الغموض  وقد كان إليهل واعماقهم لفهم وادراك ما يرمون اليه وما يريدون الوص

ت تتالش فيها اآلمال أوفي اللحظات المظلمة والتي بد ، يميز موقفهم ما  المحير

كان لدى البعض قناعة ان مشكلتنا تكمن في ذواتنا بحيث اننا فيها المواقف وتختلط 

ال نمتلك تقييما مبنيا على الحقائق الملموسة والسياق التاريخي للمشكلة االرترية 

لة ومن ثم التعامل مع المعطيات بالتجرد والصدق مع الذات وتقديم وتحديات المرح

من لهم الكفاءة في قيادة دفة النضال والعمل المشترك، انطالقا من فهم صحيح 

أتي في مقدمة متطلباتها اسقاط النظام وقيادة تلحقيقة الوضع والمرحلة التي 

يقود فنحن في مرحلة  وليس التهافت والتكالب على من، الجماهير نحو هذا الهدف 

تتمثل في نضالية تتطلب التضحية والتجرد فى مقابل تحقيق الغايات الوطنية العليا 

أبناء  في تناغم وتصالح يجسد وطن يسع الجميع ومواطن مصون الكرامة والحقوق

رادة الوطنية االرترية التي تحفر في الصخر وتنسج  خيوط المستقبل اإل الوطن

وهنا تكمن أهمية المجلس  ،جيال المقبلة أللدرب الا يضيء المشرق الذي يشع نور

الوطني كجبهة وطنية عريضة غني بالتعدد السياسي والتنوع االرتري الثري إضافة 

 إلى التوافق السياسي األوسع واألشمل .

 



يمثل تحوال جذريا في مسيرة المقاومة  الثانياإلرتري ان نجاح المؤتمر الوطني 

 أمامول الى عقد المؤتمر في حد ذاته كان يمثل تحديا كبيرا الوص ناالرترية  أل

يعد معلما بارزا بان العقل المعارض قد وصل الى النضج كما  ،االرترية  اإلرادة

والمستجدات ويعرف  تناغم مع الظروفتصالح مع الذات و الذي يجعله فيالسياسي 

فالتحدي ، عب مستحيل اذا وجهت االرادة االرترية الختبار صبان ليس هناك 

 والتصدي والصمود صفة مالزمة للمقدرة االرترية فقد تجلت هذه الصفات في حقب

وها هو التاريخ يعيد نفسه ليجعل الشعب  الوطني نااحل مختلفة من نضالمرو

وبقوة صارخا بصوت مجلجل  مستقبله المشرق حيث هب تري وجها لوجه امامراال

اجز التي متحررا من كل القيود والحوني في كل بقاع العالم مظهرا التالحم الوط

لسياسات نظام اسياس الذي  أسيرة كانتن حيث امن الزم كبلت العقل االرتري لردح

النعرات القبلية والطائفة الدينية والتعصب للمنطقة   حياءإبزرع الفتن بين االرتريين 

لصرف شعبنا عن  أخرىيبحث عن ذرائع  كفاية يرعب النظام وجعلهفجاء صوت 

ني يعد لشن حرب على أهبته المتصاعدة التي يخشاها النظام  بدعوى ان نظام وي

البالد  ذات االسطوانة القديمة يعيدها اليوم لكي يصرف الناس عن مجابهته 

فالشعب  ، ومطالبته بالتنحي والسقوط بحجة ان يجتمع الجميع لحماية الوطن

حه والدفاع عن سيادته ومن خالل نجاح االرتري اليوم قادر على حماية مصال

كد ان االرادة أالمؤتمر الثاني يعد الشعب االرتري تجاوز االمتحان الصعب فت

ن االرترية تظل حية لم تمت ولم تضعف وال تفريط في السيادة واالستقالل وصو

 رتري .إكل عنق  على أمانةعهد الشهداء 

نة لقضية شعبنا وسعيه نحو التغيير ان نجاح المؤتمر الوطني جسد حقا الحالة الراه

نانية يدة لقيادات العمل السياسي المعارض  فاألدالشامل في ارتريا وعكس صورة ج

نحو تولي القيادة والمحاصصة توارت لتاتي تقديم اصحاب  ةوالتنافس الغير مجدي

تمكنوا من الحضور للمؤتمر يوحتى الذين لم  ،المقدرة والكفاءة وباختيار ديمقراطي 

 ومتنادين بأن على هذه الحقائق  أكدوا عبر رسائلهمقد  أوربيةلكونه عقد في دولة 

من مؤامرات بأشكالها المتلونة  حولهمما يكاد  ووطننا يكون الهم هو تخليص شعبنا



وان تظهر في الساحة قيادة قادرة على التصدي واسماع صوت االرتريين الحر 

 للعالم .

حدي المصيري  فالمصير المشترك واحد وان ازالة ان نجاح المؤتمر كان نتاج للت

واليوم  باألمسالنظام واقتالعه من جذوره هو الهدف الرئيسي وهو مطلب الشعب 

سيما وان سيادتنا الوطنية واستقاللنا الوطني على مهب الريح   ضرورة وأصبح

 التجرد واالعتماد على الذات تمكن اصحاب االرادة الحقيقية من عقد المؤتمربف

وكتابة تاريخ جديد للمجلس الوطني االرتري للتغيير الديمقراطي ليعبر تعبيرا صادقا 

فحة جديدة كتجربة تضاف ببدء ص واإلذن ،بمشروعه السياسي عن كافة االرتريين 

لكون هذا النموذج من العمل المشترك جديد وحديث في  االرتريةالتجربة  الى

 الساحة السياسية االرترية .

انزال إال بهو معيار نجاح االرادة والذى ال يكتمل  حد ذاته فيمؤتمر عقد الو   

على كاهل كل  مسئوليته يقع ذال والتنفيذ وهلبرامج وقرارات المؤتمر قيد العما

تتوفر فيه المقدرة  األكثرحكم التمثيل بوالمجلس ، الحادبين على مصلحة الوطن 

المتنوع الذي ظهرا مؤخرا  بوصلة العمل المعارضتوجيه ليلعب دورا كبيرا في 

مختلفة وكلها قامت في حالة وجود فراغ خاصة بعد االزمة التي  وتأطيرات بأشكال

ها الكثير من توالتي اكتنف وإثيوبياتمخضت كنتاج لعملية السالم التي تمت بين ارتريا 

ر الوطن  يبالخوف على مصبين كافة أبناء الشعب  متناميا إحساساالغموض مما خلق 

وخاصة المنتمين للتنظيمات السياسية المكون الرئيسي في المجلس بحكم  رتريينفاإل

التجربة واالمكانية يجب ان يلعبوا دورا حاسما في المرحلة المقبلة من اجل التسريع 

 في انجاز مشروع التغيير في ارتريا .
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