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 ن إرتريا في فرانكفورت النصر ملهرجا
 

من هذا حقيقي خرج إيجاد من أو  على كافة األصعدة، اوي  اسالوقت الراهن وضًعا مأيعيش الشعب اإلرتري في 

مقارعة نظام كن من السياس ي، لتتموتوحيد خطابها  ،قوى الوطنيةالتضافر جهود ب ، بالتأكيد،يأتيالوضع 

 ي وإحداث التغيير الديمقراطي في البالد.  كتاتور ي)هقدف( الد
 

الوطنيين  الشقيقة باإلضافة إلى دنيةاملنظمات املياسية و سلاتنظيمات واللعبت جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرنرية 

حالة الجمود التي عانى منها  املجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي من إخراجا في دورً  بالدهم،غيورين على ال

السويد في شهر أبريل بم هولستوك مدينةفي الذي التأم مؤتمره الوطني الثاني،  إلى عقدبه لسنين طويلة، والوصول 

بيعي في النضال موقعه الط ويًدار  يدويستع ،بدأ يخطو بخطوات عملية ملموسة وها هو املجلس الوطن املاض ي. 

 تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية واالنعتاق من النظام الديكتاتوري القائم.لالجاري 
 

واقعهذا ا على تنادً واس واتباع خطواتقر لم تتوان قيادة جبهة اإلنقاذ من اتخاذ  ،ال تنسجم مع خطها  ارات 

. وتعتبر جبهة اإلنقاذ أن لنضالي للمجلس الوطني اإلرتري ، وإبراز الدور االوطني لتعضيد العمل الوطني املشترك

في الوقت  إرتريا مر بهاتمتطلبات املرحلة النضالية التي ينسجم مع حتمه الواجب الوطني و ي مثل هذا التوجه

واتخاذ مبادرات  طنية اإلرترية،و لالقوى ا كافة لنضال املشترك معافي مقدمة هذه املتطلبات حيث بأتي ، الراهن

 .لشعبنا العادل لنضال الديمقراطياتعزيز من شأنها 
 

اوان 
ً
( هذا 34) ـأن يقام مهرجان إرتريا ال اإلرترية،لجبهة اإلنقاذ الوطني  قرت الهيئة التنفيذية من هذه الرؤية طالق

هذه  يلوطناملجلس اقد تحمل رتري للتغيير الديمقراطي في فرانكفورت. و العام تحت مظلة املجلس الوطني اإل 

واقع.  وجه أعضاءهو املسؤولية   لتنفيذه على أرض ال

 هذا التوضيح:  ار نقدمالقر تخاذ هذا ال جبهة اإلنقاذ قيادةررات التي دفعت املبولتسليط الضوء على 
 

وضوعي ملسيرة العمل الوطني خالل املراحل السابقة وأهمية العمل املشترك بين كافة قوى بناًء على تقييم م

 معتوصل الفي سبيل جاهًدا التنظيم  يسعىأن اًرا يفيد بقر  الثالث مؤتمره فيتنظيمنا اتخذ التغيير الديمقراطي، 

ناسبات املإقامة حول أهمية  فاهماتإلى ت وطنيةالشخصيات الو  املدنيةبقية الفصائل الوطنية واملنظمات 

 ل مشترك.السياسية وتنظيم املظاهرات بشك  هرجاناتاملوطنية و ال
  
 عن ا لتنظيمنا،الخط الوطني  مع القرار منسجًما جاء هذاو 

ً
توفير  في أنه يساهم بشكل كبير في دناعتقافضال
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العمل الوطني  خطىويسرع ، لنضال املشتركافي بنا جماهير شع ز دور عز يو الثقة بين القوى السياسية عوامل 

 املعارض وص
ً
األخوات  نهنا أوتجدر اإلشارة  بالبديل الديمقراطي. الديكتاتوري واملجيء سقاط النظامى اإل وال

نات القادمة تعقد املهرجاة لياسيالس كافة القوى بتوصية إلى  قد تقدمن كن 31في مهرجان إرتريا الـ  املشاركات

قبل عدٍد من التنظيمات بشكل مشترك. وقد  منيقام ذ ذلك التاريخ، فإن مهرجان كاسل ظل بشكل مشترك. ومن

ا من قطاعات واسعة من جماهير 
ً
ا أ وكان .شعبناوجد ذلك استحسان مطلق التأييد هذا لقرار  ن ينالطبيعي 

وقرارات املؤسسات  اره ينسجم مع الخط الوطنيباعتب، من عضوية جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرتريةواملؤازرة 

 التنظيمية. 
 

ا أن بعض العناصر تعتبر القيام بمثل هذه املبادرات جريمة سياسية وتمو 
 
يائسة  بمحاوالت مقو ما يؤسف له حق

وإقامة املهرجاوالتعاون بين القوى الو التقارب لتحرك ضد لرع اإلرتري من أجل تأليب الشا من نات وغيرها طنية 

  .مثل هذه املحاوالت مرامي الوطنيور على العمل إرتري غي على أي وليس بخاف مشترك. بشكل األنشطة الوطنية 
 

ا، كان وال يزال 1986في عام  انطالقتهجان إرتريا منذ ة إلى التذكير بأن مهر جولسنا بحا ا و  منبًرا وطني  ل لك ديمقراطي 

إجراء تقييم وأن يتم من قبل تنظيم واحد.  له عداداإل كان  لو ، و ضلةجماهير شعبنا املناو  طنية اإلرتريةلقوى الو ا

 هقيادة التنظيم وقواعد أنعلى بشكل عام ؤكد هرجان على مدى أكثر من ثالثة عقود، يسريع ملسيرة املموضوعي 

في هذه املرحلة الحرجة  ،نحنو   تحقيق مكاسب تنظيمية ضيقة. إلى هذا املهرجان التاريخي  أبًدا من خالللم تسع 

ر وقًعا لتالقح أفكاابر مجة ماسة، أكثر من أي وقت مض ى، إلى جعل مثل هذه املنحا في، ريخنا الوطنيمن تا

افة الطاقات الوطنية من أجل وصوال إلى تسخير ك لتساهم في تعزيز العمل املشترك  لوطنيين،الوطنيين، كل ا

واقع األلكترونية ناشد التي ينشدها شعبنا اإلرتري. وفي هذا السياق نتحقيق العدالة وسيادة القانون  محرري امل

الذي يقيمه  مهرجان إرتريا، ودعم من املصالح والنزعات الضيقة تقديم املصالح الوطنية العليا على غيرها

 في فرانكفورت بأملانيا.  ري للتغيير الديمقراطياملجلس الوطني اإلرت
 

ستطيع تكل ما  ،في السابق اكدأبه ،قدمتعلى أن جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية س شعبنامرة أخرى نؤكد لجماهيرنا 

 ا. مهرجان إرتري من أجل إنجاح
 

 قافةمكتب اإلعالم والث

 لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية
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