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 تجمع اإلرتریین في ھولندا

  تصریح صحفي

ً منا طالبي التغییر  ألھمیة توحید الجھود ورص صفوفتأكیداً  اإلرتریین في ھولندا ، وإیمانا

بتعاظم الدور  مدن ھولنداً ، واستشعاراً بضرورة جمع كلمة الكیانات المدنیة الناشطة في مختلف 

الذي یلعبھ اإلرتریون في المھجر من أجل إحداث التغییر المنشود في إرتریا ، وإدراكاً منا بأن  

محصور على عدد محدود ، وھولندا على وجھ الخصوص ، في المھجر بشكل عام  العمل المقاوم

  األغلبیة الصامتھ :شمل لتمظلتھ  ولم تتسع

. ECHO  ،2.الجمعیة اإلرتریة في جنوب ھولندا 1نحن الكیانات المدنیة اآلتیة اسماؤھا :  

. 4. الناشطون اإلرتریون للدیمقراطیة والعدالة ، 3جمعیة اإلرتریین في أمستردام وضواحیھا ، 

نعلن . جمعیة الشمس المشرقة في الھاي، 5حركة اتحاد اإلرتریین في الھاي وضواحیھا ، 

ً من ا،  م2019یونیو  20بتاریخ ، اتفاقنا األغلبیة الصامتة في العمل  دماجعلى العمل معا

  المقاوم .

 ،القوى أعاله لت مساعي تكل ، قوى التغییر في ھولندامثابرة من وبجھود ،وبتوفیق من هللا 

الكیانات .و تكوین تجمع یلم شتاتھا ل ، بالسدادالتغییر في ھولندا كلمة طالبي لجمع  الرامیة 

مختلف مناطق  ، وتمثلوفقاً للقانون الھولندي تأسست المشاركة في ھذا التجمع  الخمسة المدنیة

بل  ، فحسب  ھولنداعلى العمل فیما یخص لیس اتفقت  الكیانات الخمس ونؤكد بأن .ھولندا 

  .(إرتریا ) العمل كمجموعة ضغط فیما یتعلق باألوضاع التي تواجھ وطنھم األصلي 

إلى ، الذي تلتئم تحت مظلتھ كیانات مدنیة مع االحتفاظ باستقاللیتھا ،  ،ھذا التجمع  ویھدف

العمل من أجل التغییر ،  يتعزیز المشاركة الشعبیة فسعى لوی، معالجة جذور األزمة في إرتریا 

جمع بین اإلرتریین المقیمین في ھولندا بغض النظر عن تنوعھم السیاسي عمل على وی

  . لعمري والنوعي واإلجتماعي وا

بذلتھا جمیع القوى العاملة من  ، مثابرة ونضاالت ، جبارة  ویأتي ھذا التجمع تتویجاً لجھود

أجل التغییر في ھولندا ، سواء بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ،.ولھذا فإننا ندعو جمیع القوى 

ھولندا لإلنضمام لھذا التجمع وااللتحاق بركبھ وصوالً إلى التغییر  داخل المطالبة بالتغییر 

  المنشود .

  :إذ نعلن عن تأسیس ھذا التجمع نؤكد ما یليونحن 

1 ً ق یھدد أمن وسالمة الوطن ، ومفترق طربالدنا تعیش في منعطف خطیر  بأنمنا .إدراكا

  لوطن والشعب .نقاذاً لإة یتحمل المسئولفإننا نتواثق على العمل المشترك ل والشعب ،

وتحت مزاعم تأسیس دولة قومیة والعمل من ات تعمل بالھوادة ، تریا تحكمھا مجموعرإ .2

مجموعة الھقدف الدیكتاتوریة بمختلف الممارسات إلذالل الشعب  إذ تقوم، أجل مصلحة ضحایاھا

  .الشعبص على مصلحة قتل واعتقال وتشرید تحت مزاعم الحر جرائم بما في ذلك ارتكاب 

النظام یقوم بتنفیذ خطة مرسومة بتحویل إرتریا إلى ساحة عسكریة لخدمة األجندة  .3

 نوالسیاسات الخارجیة عامة واإلقلیمیة على وجھ الخصوص ، ویعمل على نزع اراضي اإلرتریی

  وتشریدھم إلنفاذ ھذا المخطط اآلثم .
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یعیشھا شعبنا في المھجر والداخل معالجة األوضاع المأساویة التي استشعاراً منا لضرورة و. 4

بأن ال خیار أمامنا سوى العمل المشترك مرددین كفى للدیكتاتوریة!كفى للتفرق ! كفى نؤكد ، 

  لأللم ! كفى للخوف ! ولھذا فإن تأطیرنا المشترك أمر ال مفر منھ .

یة من والماد منھا ونحن إذ نؤسس ھذا التجمع ، نؤكد وضع جمیع قدراتنا وإمكاناتنا البشریة

ومواجھة ممارسات العدو المشترك ، إلنھاء معاناة شعبنا  وصوالً ھذا الكیان أجل تحقیق اھدافھ 

المنادیة ع األفراد والكیانات والجمعیات والقوى یالمتمثل في نظام أفورقي . ونجدد دعوتنا لجم

  اللتحاق بالركب.، ل بالعدالة والتغییر في إرتریا

  ا األبرار المجد والخلود لشھدائن

  الدیكتاتوري! النصرة لوحدة شعبنا ! الخزي والعار لنظام الھقدف

  لجنة تجمع اإلرتریین في ھولندا
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