
 

  البيان الختامي

  ألعمال االجتماع الدوري الثالث للمجلس التشريعي جلبهة التحرير االرترية

  حممود دورة الشهيد عثمان األمني

  أبناء شعبنا االرتري     

عقد المجلس التشريعي لجبهة التحرير االرترية اجتماعه الدوري الثالث في ظل ظروف بالغة الصعوبة    
والتعقيد محليا واقليمياً ودولياً واستهل المجلس دورة أعماله بتثبيت العضوية واجازة جدول أعمال االجتماع 

ل النشاطات التي نفذها خالل ووقف المجلس على تقرير االداء المقدم من المكتب التنفيذي حول مجم
الدورة المنصرمة في مختلف مفاصل العمل التنظيمي وثمن ما انجز من مهام رغم الظروف المحيطة 

  ووقف على النواقص واكد على ضرورة تطوير العمل والدفع به إلى األمام .

ثيوبية التي شارك وتجيئ دورة اجتماع المجلس في وقت توقف فيه هدير المدافع في الحرب االهلية اال   
فيها النظام الحاكم في بالدنا بجانب الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، وإننا في جبهة التحرير اإلرترية نؤكد 
بأن االنغماس في شؤون االخرين سياسة خطيرة لها عواقبها الوخيمة على االمن واالستقرار في المنطقة 

واب أمام العبث في شؤون الدول والشعوب واالستقواء وستكرس نمطاً جديداً من التحالفات وتفتح األب
باألخرين وحسم الخالفات الداخلية في هذه الدولة أو تلك تحت غطاء التحالف وهو أمر له عواقبه الوخيمة 

  على شعبنا وبالدنا وسيخلف الثارات التي قد تمتد لألجيال القادمة .

ب االهلية االثيوبية على شعبنا واقعا قاسيا و دوامة وترتب على الصعيد الداخلي من المشاركة في الحر    
وسوق متواصل ألبناء شعبنا للموت الجماعي في ه ، ال أفق لنهاية ل الذي قسريلتجنيد الامستمرة لحمالت 

وترافق كل ذلك مع استنزاف لمقدرات شعبنا المادية والبشرية والضغط عليه والتضيق  ،مسرح تلك الحرب 
وفرض االتاوات لدعم  كسب الرزقعلى أمنه ومعاشه واعتقال اإلباء واالمهات واغالق البيوت ومحال 

  المجهود الحربي وانتزاعها تحت التهديد، وأدت كل تلك اإلجراءات التسلطية الى حالة من عدم االستقرار.

طالب المجلس التشريعي بضرورة تشديد النضال وبال هوادة المجلس الوطني االرتري  وعلى صعيد   
 ويجبهوالدفع بالعمل المشترك نحو عمل وانجاح اعمال مؤتمر المجلس الوطني الثالث لتقوية األداء 

يسهم في تغيير واقع االستبداد الماثل في وطننا ويخلص شعبنا ويبني دولة وسلطة عريض حقيقي 
  قلها من دولة الفرد والشمولية لدولة المشاركة الوطنية الديمقراطية.ديمقراطية حقيقة في بالدنا وين

ما يخص االئتالف الوطني الديمقراطي أكد المجلس على صحة االختيار وطالب بالمضي قدما في وفي    
بناء قوي يسهم في تقصير أمد معاناة شعبنا، وأهاب بتنظيمات و وحدة اكيدة عن رمثيخط التنسيق حتى 

  قواعده أن تلعب دورها التاريخي في خالص شعبنا.االئتالف و

في السودان ووفاًء لما قدمه  بأشقائهوبالنظر للعالقات األخوية والمجتمعية التي تربط شعبنا االرتري     
الشعب السوداني الشقيق لثورتنا وشعبنا أشاد المجلس بنضال الشعب السوداني وثورته الباسلة من أجل 

اطي وتمنى أن تكلل جهود الوفاق الوطني بالنجاح مؤكدين أن التحول الديمقراطي تحقيق التحول الديمقر
  في السودان سيكون له انعكاسه اإليجابي في عموم المنطقة.



كد وأن يبين الفرقاء االثيوبيجنوب افريقيا سالم باتفاق التشريعي لجبهة التحرير االرترية رحب المجلس و
 اروالسالم واالستقر لألمنأن الحوار السلمي هو المدخل الصحيح لمعالجة قضايا الشعوب وضمان أكيد 

  .والتنمية المستدامة

وناشد المجلس التشريعي أصدقاء شعبنا والمجتمع الدولي ومنظمات حقوق االنسان بالضغط على النظام    
  ألوف المفقودين وإيقاف انتهاك حقوق االنسان في بالدنا. إلطالق سراح المعتقلين والكشف عن مصير

بأن صة خاعضوية جبهة التحرير االرترية وجماهير شعبنا االرتري عامة المجلس التشريعي  طالبو
نضالها لتقوية تنظيمها لتقصير أمد معاناة من بذلها وعطائها وتشدد  ةرتيمن تضاعف من جهودها وترفع 

  شعبنا .

ية المجلس والمكتب التنفيذي لتسيير أعمال التنظيم هذا وانتخب المجلس التشريعي في ختام أعماله سكرتار
  .ةللدورة المقبل

  في الداخل ومعسكرات اللجوء والمهجر التحية لشعبنا الصابر الصامد

  الحرية للمعتقلين في سجون ومعتقالت النظام االنعزالي

  عاشت جبهة التحرير االرترية

  المجد والخلود لشهدائنا االماجد

  حتى النصر بهةج


ـتـــــــس الـــــــــــــالمجل   يــــــعـــــ��

  م2023يناير 

     


