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 إلاخوة وألاخوات ألاعزاء 

 الحضور الكريم
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

 للمجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي، 
ً
في البداية يشرفني أن أكون بينكم اليوم، ممثال

ا الهام، م التشاوري الشبابي لتق وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدعوتكم لنا لنشهد هذا امل تمنيًّ

عمل تساهم في توحيد جهود شبابنا  وخطط ببرامج هذا ملتقاكميخرج أن تتكلل جهودكم بنجاح و 

 إلى تسخير كل الطاقات 
ً
إلارتري، بكل أطيافه وانتماءاته السياسية والاجتماعية والدينية، وصوال

والحرية الوطنية من أجل خالص شعبنا من براثن الديكتاتورية البغيضة، وبناء نظام ينشر العدل 

 واملساواة في ربوع إرتريا. 
 

 إلاخوة وألاخوات،

تفعيل الدور النضالي للشباب في مقدمة  أمر إن املجلس الوطني إلارتري للتغيير الديمقراطي، يضع 

أولوياته، وذلك لقناعته، بأن الشباب، كل الشباب، من املفترض أن يكونوا املحرك ألاساس ي 

 أمل الغد وبناة املستقبل يمثلون  كونهملو ر الديمقراطي، للنضال الذي نخوضه من أجل التغيي

ا من هذه الرؤية، خصص املجلساملزهر الذي يتطلع إليه شعنا
ً
ا  الوطني . وانطالق موقًعا قياديًّ

يتصدى لقضايا الشباب وليساهم بفعالية في تعزيز الدور الوطني للشباب إلارتري. وأود أن أوكد 

بأن قيادة املجلس الوطني تضع كل إمكانياتها في دعم مسيرة لكم، وعبركم إلى كل الشباب إلارتري، 

تفاعل الشباب الوطني في  باملقابل ثقة كبيرةلدينا و الشباب التي تجري في كل مكان، تأطير تفعيل 

للمجلس الوطني. وكل هذه الجهود ستصب في النهاية لخدمة شعبنا النضالية مع البرامج  ،الواعي

أننا على استعداد تام لتخصيص برامج أو   عن هذا السياق لكم في وأعبر بكل فئاته ومكوناته. 

نتظام من القناة الفضائية التي نسعى جاهدين للشباب، إعداًدا وتقديًما، يتم بثها با حلقات كاملة

مواضيع يرونه من ومن حق الشباب أن يقدموا في هذه البرامج ما  .قريًبا بإذن هللا من أجل إقامتها

لتزام بالتوجه الوطني العام، واملعايير إلاعالمية املتعارف عليها والتي تقوم عليها شرط الامختلفة 

 القناة.
 

بأننا سنفتتح خالل ألايام القادمة مكتًبا للمجلس الوطني إلارتري في  أفيدكم علًماكما يسعدني أن 

 مدينة ستوكهولم، والذي نأمل أن يكون بيت إلارتريين، وعلى رأسهم شبابنا الوطني.  
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وأنتهز هذه السانحة ألدعو شبابنا املناضل للمشاركة في املهرجان الذي سيقيمه املجلس الوطني 

 في مدينة فرانكفورت ألاملانية.  61/1/9162إلى  61إلارتري خالل الفترة من 
 

 إلاخوة وألاخوات،

إن املجلس الوطني إلارتري على الرغم مما مّر به من أزمات متواصلة منذ مؤتمره ألاول بمدينة 

وهو أكثر إصراًرا على  ، الذي عقد في أبريل املاض ي،ير، قد خرج من مؤتمره ألاخ"هواسا" إلاثيوبية

طني املناط به، وليكون املظلة الوطنية الجامعة التي يستظل بها كافة الوطنيين تفعيل دوره الو 

بالتعاون مع كافة مكونات املجلس الوطني، تنظيمات  ،إلارتريين. ونحن في قيادة املجلس الوطني

وأحزاب سياسية، ومنظمات مدنية، وشخصيات وطنية أو ممثلة للجماهير، نعمل بدأب وحماس، 

سات راسخة للمجلس تضمن ديمومة عمله وتفتح املجال ملشاركة كافة الفئات من أجل بناء مؤس

 الوطنية في تسيير تلك املؤسسات أو العمل فيها. 

 

ن لبنة قوية في الصرح الشبابي الوطني كوّ في الختام أتمنى لهذا امللتق  الكريم أن يتكلل بنجاح، وي  

 . املوحد الذي نطمح أن نراه قريًبا

 

 ومستقلة، عاشت إرتريا حرة

 النصر لنضالنا الوطني من أجل التغيير الديمقراطي!

 مًعا من أجل توحيد الشباب إلارتري املناضل !

 املجد والخلود لشهدائنا ألابرار.
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