تصريح صحفي
للتظيمات السياسية الـ81
في المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي
إلى جماهٌر شعبنا المناضل الباسل فً كل مكان
الى كافة قوى التغٌٌرالدٌمقراطً اإلرتري
قام المجلس الوطنً للتغٌٌر الدٌمقراطً كمظلة وطنٌة جامعة وضم فً صفوفه معظم قوى
المقاومة األرترٌة ،ولكنه سرعان ما واجه عدة عقبات شلت حركته وأقعدته عن مهامه  ،وكان
السبب الرئٌسً فً تعطٌل المجلس هو ضعف التنظٌمات السٌاسة التً أنضوت تحته  ،وذلك
حسب التقٌٌم الذي توصلت إلٌه التنظٌمات السٌاسٌة ذاتها.
ومما ٌذكر أن التنظٌمات السٌاسٌة وانطالقا من الفهم اعاله سبق وأن إتفقت على تمهٌد اإلرضٌة
المالئمة إلنجاح المؤتمر الوطنً الثانً الجامع و ذلك عبر الدخول الى سمنار تتجاوز فٌه
إشكاالتها البٌنٌة  .وبموجب إتفاق "أسترا" الموقع فً  4أغسطس  7102تم الدخول إلى سمنار
"شري"  ،والذي  -بعد أن تم التوصل فٌه إلى تفاهمات مشتركة حول معظم القضاٌا المطروحة
 فقد حدث خالف حول كٌفٌة عودة المجلس إلى طبٌعته السابقة وتجمٌع طاقاته وملئ الشواغرفً مؤسساته وتفعٌلها إنطالقا نحو إنجاح المؤتمر الوطنً الثانً  ،وبهذا تعسر السمنار وتوقف
دون ان ٌحقق النجاح المأمول ،وأنتقلت عملٌة البحث عن تجسٌر الفجوة إلى ادٌس ابابا حٌث
بُذل المز ٌد من الجهد واصبح اإلتفاق قاب قوسٌن أو أدنً من اي وقت مضى لوال أن تم جره
الى الخلف من ِق َبل عدد محدود من التنظٌمات حٌث لم ٌعد التقدم بعد ذلك ممكنا .
وفً الوقت الذي ُدف ْ
ِعت فٌه وحدة وإستمرارٌة المجلس الوطنً إلى حافة الهاوٌة  ،ووصلت كل
الجهود المضنٌة التً بذلت بصبر وتحل بالمسئولٌة ونكران للذات خالل عام كامل إلى طرٌق
مسدود لم ٌبق أمام التنظٌمات الوطنٌة الــ 01خٌار آخر غٌر تجمٌع طاقاتها والمضً قدما فً
طرٌق النضال من اجل إنجاح المؤتمر الوطنً الثانً  .ومن أجل تحقٌق هذا الخٌار تم إختٌار
لجنة تنسٌقٌة للتنظٌمات الـ 01بعد إنتهاء سمنار "شٌري" لتعمل على تضٌٌق المسافات فٌما
بٌنها وتجاوز التباٌنات فً التفاصٌل أوالً وترتٌب خطى سٌرها نحو المؤتمر الوطنً الثانً
للمجلس الوطنً ثالنٌا ً  ،وها هً الٌوم التنظٌمات الـ 01تقطف جهود ثمارها وتنطلق للعمل نحو
الوصول للمؤتمر الوطنً الثانً بكل ما ٌتطلبه ذلك من شجاعة وتضحٌات وتحدي وصمود
وإلتزام .
عقدت تنظٌمات المجلس الوطنً الــ 01من  77 - 01فبراٌر  7101إجتماعا فً ادٌس ابابا.
واستهل االجتماع بالوقوف على تقرٌر اللجنة التنسٌقٌة والذي احتوي على تفاصٌل عملها
ال تنسٌقً منذ تكوٌنها حتً انعقاد االجتماع  .وإنطالقا من النقاشات المسؤولة التً جرت ،
توصل اإلجتماع إلى التفاهمات التالٌة -:
 .0التاكٌد على أن وثائق إجتماع "أسترا" وتفاهمات سمنار "شري" ومذكرة إ‘جتماع
التنظٌمات الــ 01بعد "شري" هً منطلقات أساسٌة تحكم ما بعدها من تفاهمات.
 .2التاكٌد على حٌوٌة المجلس الوطنً للتغٌٌر الدٌمقراطً كوسٌلة نضالٌة  ،وضرورة
عودة وتفعٌل مؤسساته بالتفاهم على ملئ الشواغر فٌها.
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 .3نحن التنظٌمات الــ 01وبموجب المستندات المذكوره اعاله فً الرقم ( )0وتأسٌسًا على
التفاهمات السابقة والحالٌة والالحقة إلنجاح المؤتمر الوطنً الثانً ترفع التنظٌمات
السٌاسٌة الـ 1تفاهماتها إلى رئاسة المجلس الوطنً على شكل توصٌات  ،وعلى
المجلس الوطنً إتخاذ قراراته وعقد إجتماعاته بالوسائل التً ٌراها مناسبة.
 .4أكدت التنظٌمات الـمجتمعة على بذل كل الجهود المطلوبة منها للعمل على إنجاح مؤتمر
جامع للمجلس الوطنً للتغٌٌر الدٌمقراطً .كما أكدت بأنها وفً أثناء عملٌة السٌر نحو
المؤتمر الوطنً الثانً  -وفً حالة إبداء من تخلفوا من تنظٌمات المجلس رغبتهم فً
العمل المشترك  -وكذلك مع القوى الوطنٌة األخرى من خارج المجلس الوطنً،
استعدادهم للتحاور معهم  ،وذلك للوصول الى تفاهمات مشتركة بدون أن ٌتسبب ذلك
فً إعاقة أو تأخٌر عملٌة الوصول للمؤتمر الوطنً الثانً.
كو َن اإلجتماع لجنة تنسٌقٌة جدٌدة من خمسة أعضاء قٌادٌٌن من التنظٌمات السٌاسٌة
َّ .1
لترتٌب وإكمال المهام المنوطة بالتنظٌمات وصوال إلى المؤتمر الثانً للمجلس ،
وٌكون من أولى مهامها تقدٌم مقترحات إٌجابٌة للمجلس لتفعٌل مؤسسات المجلس
فورا وبدء مهامها  ،وتواصل اللجنة فً إعداد المقترحات للمهام المتبقٌة إلنجاح
المؤتمر ،وذلك بالتشاور مع التنظٌمات السٌاسٌة.
وفً الختا م عبر اإلجتماع عن تقدٌره لعضوٌة التنظٌمات الوطنٌة وإمتنانه لجماهٌر شعبنا
المناضل والذي وقف مع ضمان إستمرارٌة المجلس الوطنً وتجاوز ازمته ،وناشدهم على
إستمرار دعمهم وبذل المزٌد من أجل إنجاح المؤتمر الوطنً الثانً  ،كما ثمن جهود اللجنة
التنسٌقٌة التً عملت للوصول إلى هذا األجتماع الناجح  .ووقف اإلجتماع مُعزٌا ً على رحٌل
الشهٌد المناضل /أبراهام نقاسً رئٌس "جبهة اإلئتالف الوطنً الدٌمقراطً اإلرتري" وعضو
المجلس الوطنً وعضو اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الوطنً الثانً .
وأخٌر توجه اإلجتماع بالشكر الى الشعب والحكومة اإلثٌوبٌة لمساندتهم لنضالنا الدٌمقراطً

فالننطلق معا ً بتوحٌد الجهود والطاقات من أجل إنقاذ الشعب والوطن
التظٌمات السٌاسٌة الـ01
فً المجلس الوطنً للتغٌٌر الدٌمقراطً
 77فبراٌر 7101
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