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البيان الختامي للمؤتمر إلاقليمي الخامس
لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية – إقليم أوروبا
تحت شعار "تعزيز دور فروع جبهة إلانقاذ في أوروبا في النضال الوطني من أجل إنقاذ
الشعب والوطن" ،عقد إقليم أوروبا لجبهة إلانقاذ الوطني الارترية مؤتمره الخامس في
الثامن من سبتمبر  8102في مدينة الهاي الهولندية ،بمشاركة ممثلي فروع التنظيم من
مختلف دول أوربا الذين تم اختيارهم بصورة ديمقراطية ،وبحضور كل من رئيس الهيئة
التنفيذية لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية ورئيس هيئة املتابعة واملراقبة ومسؤول مكتب
الشؤون السياسية والتنظيمية وعدد من أعضاء قيادة التنظيم.
في افتتاح املؤتمر قدمت لجنة إقليم أوروبا تقريرا ضافيا ومفصال عن مهامها خالل فترة
عملها السابقة .وبعد مناقشات مستفيضة أجيز التقرير من قبل املؤتمرين.
قيم املؤتمر بصورة موضوعية أداء الفروع ووقف على إيجابيات وسلبيات املرحلة
السابقة ،واتخذ جملة من القرارات الهامة ،من شأنها إرساء روح إلانسجام وتجويد ألاداء
في املرحلة القادمة وفق ألاسس التنظيمية .وكان ملشاركة كبار املناضلين في املؤتمر دورا في
إثراء املناقشات.
ثمن املؤتمر الدور النضالي الذي تقوم به عضويتنا وما تزال في أوروبا ،على الصعيدين
ً
مؤكدا على إستعداد أعضاء إقليم أوروبا لجبهة إلانقاذ الوطني الارترية
التنظيمي والوطني،
في رفع وتيرة مساهمتهم في النضال الذي يخوضه تنظيمنا والقوى الوطنية إلارترية
املعارضة ،من أجل إنقاذ شعبنا وبالدنا من حكم نظام " جشع" الديكتاتوري.
أولى ا ملؤتمر إهتماما خاصا بأنشطة التنظيم داخل الوطن مؤكدا استعداد ألاعضاء
زيادة الدعم املادي واملعنوي لتلك ألانشطة حتى تحقق النتائج املرجوة.

2

وتوقف املؤتمر عند التطورات الخطيرة التي تشهدها إرتريا ومنطقتنا في الوقت الراهن،
وتوصل إلى أن املرحلة تفرض على كافة قوى التغيير أن تضع ً
جانبا خالفاتها الثانوية
وتسخر طاقاتها كلها في سبيل إنقاذ الشعب والوطن من براثن الحكم الديكتاتوري القائم.
وفي هذا السياق أوص ى املؤتمر قيادة التنظيم أن تضاعف الجهود في سبيل توحيد جهود
قوى املعارضة الوطنية .وبخصوص املؤتمر الثاني للمجلس الوطني إلارتري للتغيير
الديمقراطي املزمع عقده في الفترة القريبة القادمة .عبر املؤتمر عن تأييده للموقف
املبدئي الذي اتخذه تنظيمنا إلنجاح هذا الهدف الوطني الهام.
واختتم املؤتمر الخامس إلقليم أوروبا أعماله بنجاح بعد وضع برنامج املرحلة القادمة
وانتخاب قيادة من سبعة أعضاء بصورة ديمقراطية  ،تتولى ترجمة هذا البرنامج على أرض
الواقع.
" إنقاذ الشعب والوطن فوق كل ش يء "
عاش نضال شعبنا من أجل التغيير الديمقراطي
السقوط لزمرة "جشع" الديكتاتورية.
املجد والخلود لشهدائنا ألابرار
املؤتمر الخامس لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية – إقليم أوروبا
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