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 ، رتري املناضلشعبنا اإل 

أن امل  يسرنا  شعبنا  لجماهير  األوفياء  ناضلة  نعلن  تأوأعضائنا  اإلنقاذ،  ظيمينانن  اإلر   جبهة  ترية  الوطني 

وأهداف   مبنية على مبادئ،  فو رية ية  ندماجوحدة اوصال إلى اتفاق  ت   حدري،  -   تري اإلنقاذ الوطني اإلر و 

سامية  بعدوطنية  وذلك  الطرفين  جاد    حوار   ،  رفاقية    بين  روح  بشعور عو سادته  الوطنية ال    . املسؤولية 

الب  التنظيمين وكافة طتطلعات ورغبات أعضاء  ر عن  جاعة تعبة الشام بأن هذه الخطو وإننا على يقين ت

 الوحدة والعمل الوطني املشترك،  

م النتائج وتصحح  تعو   ، ل مجرد انشقاقها، أنه بللفصائل اإلرترية   ة السياسية تجربالأثبتت   ِّ
قضايا  د وتقي 

 ن تعتبر  ماأقدم عليها التنظي  لتية افإن الخطو عليه  مسؤولة. و بروح ثورية و   الختالف
 
ا، حيث تاريخي    احدث

ن كال  
ِّ
بينهما  إعادة  الطرفين من  تمك   ي موضوعبعد إجراء تقييم نقدي و   إلى مسارها الصحيح،  العالقات 

ا لعضويتناة ونعتقد أن هذه الخطو . بينهما األساسية   للخالفات غير  ا كبير  آملين ا، ومناصر ين ستكون حافز 

ا إيجابي  تكون نموذ نأ  يحتذى به لكافة املناضلين اإلرتريين.  ا ج 

 عضويتنا املناضلة،

أنهما ل  ا علىسية والستراتيجية وغيرها من القضايا الوطنية الكبرى وأكدالقضايا السيا ناقش الطرفان

ن افق على هذ  توفر أن  على    اأكدكما  .  ادئهما الواحدةمبفس  يزالن على    تو
ٌ
د  ل بأساس ي  ه القضايا شرط

   .مبنية على أسس صحيحة وحدة  وتحقيق بينهما الثقة  مانضل منه 

 تالية: نقاط التفاق التم تحديد بناء  على هذا الفهم ، و 

 .من كليهماعلى التنظيم قه إطالتم اسم  ، باعتباره ترية اسم جبهة اإلنقاذ الوطني اإلر  حفاظ علىال •



اإلرتري  أعضاء    توزيع   • الوطني  النقاذ  إداراتري  حد  –قيادة  التنفيذية  امكاتب    في  لجبهة لهيئة 

 اإلنقاذ الوطني اإلرترية.

ب • مع  اللتزام  إليه  التوصل  تم  الذي  و   تحرير  الجبهة  التفاق  الديمقراطي  اإلرترية  الوطن  حزب 

 النصر. ضرورية لتحقيق وطنية طوة  خباعتبارها  ،ديحا - تري اإلر 

ت  • على  النضالي  عزيز  العمل  اإل الدور  الوطني  الديمقراطي  رتري للمجلس  الدور للتغيير  ومواصلة   ،  

اإلرترية    هامال الوطني  اإلنقاذ  جبهة  تلعبه  تبذلها  الذي  التي  النضالية  بالجهود  القوى   لالرتقاء 

 . ترية اإلر  الوطنية 

ت  التي اتخذ  امللحة   ة لوطنيقضايا ابشأن القرارات  توصل إليها بين الطرفين وال النتائج التي تم البناء  على  

  ستندتابل    ضيقة تنظيمية  مصالح  تحقيق    في  أي طرف  رغبة   عنانت بعيدة  ك ة  ضمستفيشات  مناقبعد  

املبدئية  على   علىن،  املشتركة األهداف  ل  ؤكد  التاريخية  مسؤولياتنا  على  تحمل  ،  تنظيمنادة  وحلحفاظ 

 . الوطنية  املعارضة قوى  ي معسكر ف نضاليدوره اللتعزيز  ي الحثيث والسع

  ، الوحدة هذه  ة إلنجاح اتفاقي  تي بذلتبأن الجهود القناعتنا    على    وفي الوقت الذي نؤكد فيه ختام،  في ال

مهم   ا  دور  النضالا  ستلعب  أجل    الجاري   في  والوطنمن  الشعب  شعبنا ير  وجماه  عضويتنا  ندعو ،  إنقاذ 

نضالتهاإلى    املناضلة  وتصعيد  الهامة  الخطوة  هذه  وضعحتى  ،  دعم  من  اإليجابي  ه   نتمكن  اإلنجاز  ذا 

 كون مثال يحتذى به للقوى الوطنية األخرى.وي  ،موضع التنفيذ

 لنضال العادل للشعب اإلرتري !! صر لالن

 !!  املجد والخلود لشهدائنا األبرار 
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