
 

 اعالن هام
 المجلس االقليمى لشمال أمريكا بالمجلس الوطنى االرترى للتغيير الديموقراطى

 يحضر لعقد مؤتمره االقليمى في مدينة دنفر بوالية كولورادو األمريكية 
 

فرع أمريكا الشمالية خالل األسابيع األربعة الماضية  –قام المجلس الوطنى االرترى للتغيير الديموقراطى 
بتفعيل عضويته في الواليات المتحدة األمريكية وكندا استعدادا لعقد مؤتمره الفرعى الثانى في مدينة دنفر 

م. ويأتي انعقاد المؤتمر الفرعى من ٢٠١٨ديسمبر  ٢-١بوالية كولورادو األمريكية وذلك في الفترة من 
لمجلس الوطنى االرترى للتغيير أجل تصعيد ممثلين لشمال أمريكا للمشاركة في المؤتمر العام الثانى ل

 الديموقراطى والذى يتوقع انعقاده في منتصف أو نهاية شهر ديسمبر القادم.
 

سيقوم أعضاء المجلس الوطنى في كل مدينة بمراجعة جميع وثائق المجلس المعدلة )الميثاق السياسى 
جنة التحضيرية للمجلس ومن ثم واللوائح الداخلية وخريطة الطريق( المرسلة من قبل المكتب التنفيذي والل

تثبيتها دون تعديل أو إرسال أفكار ومقترحات بديلة إلى المؤتمر العام الثانى للمجلس الوطنى االرترى 
 للتغيير الديموقراطى.

 
في ظل التطورات والتغييرات األمنية والسياسية الحالية والتي من شأنها زعزعة االستقرار في منطقة القرن 

ظل تواصل موجات نزوح الالجئين االرتريين خارج وطنهم، في مثل هذه الظروف رأت االفريقى وفى 
عضوية المجلس أن تتحمل مسئولياتها وتقوم بتفعيل قواها البشرية والسياسية من اجل انعقاد المؤتمر الثانى 

اطى في للمجلس الوطنى. وعلى الرغم من اضاعة المجلس الوطنى االرترى وشركاء قوى التغيير الديموقر
ارتريا فرص سانحة في السابق كان يمكن من خاللها إتمام عملية تغيير النظام وتجنيب الوطن تدخالت 

 القوى الخارجية. اال أن المجلس الوطنى االرترى عازم هذه المرة لمواجهة العدو وفق رؤية سياسية جديدة.
 

ام شعبى البلدين لرؤية مايمكن تحقيقه من ان اتفاقية السالم الموقعة بين اثيوبيا وارتريا فتحت المجال أم
ونحن واثقون من أن انعقاد المؤتمرات اإلقليمية للمجلس الوطنى ستلهم  خالل عملية السالم بين البلدين. 

عضوية المجلس وجماهيرالشعب اإلريتري وقوى التغيير الديموقراطى في ارتريا من أجل التكاتف وإنشاء 
ضد النظام السلطوي في ارتريا والذي يتجه نحو إقامة نظام ملكي دستوري جبهة أوسع للمعارضة السياسية 

له بدون موافقة الشعب اإلرتري. واننا نتساءل: إذا كان بإمكان بعض حكومات المنطقة "أن تسامح وتنسى" 
أشهرفقط ، ألم يحن  3الحروب الدامية والكراهية بينها والتي دامت ألكثر من عشرين عاما في غضون 

أسابيع حتى يمكن أن ينعم الشعب االرتري  3للمعارضة أن تتخلى عن جميع خالفاتها أيضا خالل  الوقت
 م!2019بعام مختلف في 

 



 النصر للشعب االرترى البطل
 والمجد لشهدائنا األبرار،،،
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