اجتماع جماهيري هام في مدينة أوسلو
هاما يوم السبت الموافق  26نوفمبر 2106
شهدت العاصمة النرويجية أوسلو
اجتماعا جماهيريًّا ًّ
ً
دعى له فرع جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية في أوسلو .وقد تضمنت األجندة التي تم إثارتها في هذا

االجتماع ،األوضاع الراهنة في إرتريا ،ونضاالت جبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية وموضوع المعارضة
الوطنية اإلرترية بشكل عام وأوضاع المجلس الوطني اإلرتري للتغيير الديمقراطي بشكل خاص.

افتتح االجتماع بكلمة من األخت بالينيش أدحنوم عضو لجنة إقليم أوروبا لجبهة اإلنقاذ ،رحبت فيها
بالحضور مشيرة إلى القضايا التي سييطرحها الوفد القيادي لجبهة اإلنقاذ المكون من المناضلين محمد
سعيد مفلس رئيس المجلس المركزي لجبهة اإلنقاذ وقزائي كيداني عضو الهيئة التنفيذية للتنظيم .وبعد
تحية قصيرة من المناضل محمد سعيد مفلس تحدث المناضل قزائي بإسهاب عن األوضاع الراهنة في
إرتريا ومدى معاناة شعبنا في ظل النظام الديكتاتوري ،ثم انتقل بحديثه إلى نضاالت جبهة اإلنقاذ
مؤكدا على أن التنظيم يقوم بدوره الوطني على أكمل وجه ،بعد أن تجاوز
والظروف المحيطة بالتنظيم،
ً

األزمة التي مر بها بسبب ممارسات بعض العناصر القيادية في التنظيم قبل عامين.

افيا ومعلومات هامة قدمها المناضل محمد سعيد مفلس بشأن األوضاع داخل
وأعقب ذلك
شرحا و ً
ً

معسكر قوى المعارضة الوطنية اإلرترية والجهود المبذولة لعقد المؤتمر الوطني الثاني للمجلس الوطني
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اإلرتري للتغيير الديمقراطي ،والدور الجماهيري المرتقب إلنجاح هذه الجهود .وبعد االستماع إلى
الحديث الذي قدمه كال المناضلين ،أتيحت
الفرصة للحضور الكريم لتقديم تساؤالته وآرائه
حول مجمل القضايا التي أثيرت في اللقاء.
وأفادت المعلومات التي وردت إلينا من هناك
بأن االجتماع سادته أجواء من الهدوء والتفاهم،
وقُدمت فيه توصيات بناءة بشأن أهمية تصعيد العمل النضالي ضد النظام الديكتاتوري الحاكم في
إرتريا ،ومواصلة مثل هذه اللقاءات.
هذا وسوف تعقد اجتماعات مماثلة في ٍ
عدد من الدول األوروبية خالل األيام القادمة.
مع تحيات  /مكتب اإلعالم والثقافة
لجبهة اإلنقاذ الوطني اإلرترية
 01نوفمبر 2106
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