
 

 

 
 

 

  ....بيان االعالن عن آلية الوحدة اإلندماجية وقيام مؤتمر موحد

 

   بين الحركة الديمقراطية العفرية االرتريه

 

 و تنظيم حكومة عفر ارتريا في المنفى

م٢٠١٨مارس / /2التاريخ:    

  

الحوارات المشتركة التي قامت بين الحركة الديمقراطية العفرية االرترية وتنظيم حكومة عفر ارتريا في بناء على 

 المنفى،

 . وبعض الشخصيات المناضلة في الساحة من ابناء عفر ارتريا

ارتريا واستنادا على ضرورة توحيد قوى التغيير التي تناضل من اجل سيادة الديمقراطية والعدل والمساواة في 

القادمة ، ورفضا لواقع التشرذم القائم بين االخوة الفرقاء، وتلبية لنداءات جماهيرنا التواقة للعمل تحت قيادة موحدة 

وتنظيم موحد ، واحساسا منا بكامل المسؤولية الملقاة على عاتقنا .وايمانا منا بان وحدة التنظيمات المتشابهة في 

كرية ضرورة ملحة ال بد منها وذلك للتصدى ومقاومة النظام الغاشم الجاثم على البرنامج واالهداف والمنطلقات الف

صدور شعبنا في دنكاليا الكثر من ربع قرن من الزمان فمنذ استيالء الجبهة الشعبية بقيادة زعيمها الديكتاتور 

د..ومنذ ذلك م وهي تمارس ابشع انواع التعذيب واالضطها1991اسياس افورقي على الحكم في ارتريافي عام 

التاريخ وهي تمارس سياسة االبادة الجماعية والتغير الديمغرافي واالستيطان والتهجير القسري ضد ابناء الشعب 

العفري االرتري في دنكاليا .وقد تم اثبات انتهاكات نظام الجبهة الشعبية ضد ابناء الشعب العفري في دنكاليا بصفة 

حدة وخاصة تقرير لجنة االمم المتحدة لتقصي الحقائق حول اوضاع حقوق خاصة وذلك في تقارير لجنة االمم المت

االنسان في ارتريا .وقد شهدت هذه اللجنة باالنتهاكات الصارخة التي تمارسها طغمة الجبهة الشعبية الحاكمة في 

ا العام ارتريا ضد الشعب العفري االرتري في دنكاليا على وجه الخصوص وجاءت هذه الشهادة خالل عامين وهم

م   وكل هذه االمور مجتمعة. رأينا انها تستدعي منا بناء تنظيم وحدوي ديمقراطي فدرالي قوي، 2016/2015

ليصبح صمام أمان لتحقيق كافة الحقوق والمطالب المشروعة بما فيها حق تقرير المصير للشعوب االرترية و حق 

ام حكم وكحل للمعضلة االرترية في ظل دولة ارترية المطالبة في تبني النظام الفدرالي على اساس ( اثني) كنظ

واحدة .  و كذلك حق المطالبة  بكافة الحقوق التي حرم منها شعبنا العفري االرتري تحت تسلط نظام الهقدف 

 ،   .الديكتاتوري المستبد الظالم

ضة للنظام الديكتاتوري والتزاما منا بما ظلت تطرحه تنظيماتنا من ضرورة وحدة القوى العفريةاالرترية المعار

   :كهدف استراتيجي لها، نطرح هذه اآللية لتوحيد تنظيمينا عبر إقامة مؤتمر تأسيسي موحد على األساس التالي

  

 م. 2018يقوم المؤتمر التوحيدي في السويد خالل شهر..يونيو/من العام الحالي  .1

  

مر( البرنامج السياسي) (والالئحة الداخلية) تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر  يكون واجبها إعداد وثائق المؤت .2

 والتحضير الفني للمؤتمر والدعوة له وتوثيقه.وتحديد اللجان المساعدة للجنة التحضيرية. 



  

تم االتفاق على ان يكون اسم التنظيم الجديد الناشيء عن الوحدة االندماجية ( المؤتمر الوطني لعفر ارتريا) (  .3

EANCؤتمرتثبيث هذا االسم او تعديله.. )على ان يكون من حق الم 

  

يتم حضور المؤتمر التأسيسي من كل عضوية التنظيمين الموجودين في المناطق المختلفة من العالم والقادرة  .4

على الوصول من هذه المناطق الى المقر الذي سيتم تحديده لعقد المؤتمر الوحدوي. على أن تتم الدعوة 

 قل. للمؤتمر قبل شهر من قيامه على اال

  

  

 يتم دمج المنظمات الفئوية للتنظيمين ومن ثم إقامة مؤتمراتها التأسيسية.  .5

  

يتم توحيد العضوية والهيئات بعد الحصر الدقيق لعضوية التنظيمين على ان تكون الفروع القائمة حالي ا   .6

 نواة لعملية الدمج. 

  

ويواصل التنظيم الموحد عضويته (بعد االخطار يتم تثبيت العالقات الخارجية القائمة حالي ا  للتنظيمين  .7

باالندماج) في مختلف التحالفات والمجالس واالطر الجامعة لكيانات المعارضة االرترية. وأن يسعى للتنسيق 

 والدخول في كافة االطر الجامعة للمعارضة االرترية المناضلة من اجل اسقاط النظام وتغيره. 

مندمجين في نشاطات المنظمات المدنية التى أسسها كل من أعضاء يتم استيعاب اعضاء التنظيمين ال .8

 التنظيمين وذلك لزيادة فعاليتها والنهوض بدورها. 

يكون المؤتمر التأسيسي للتنظيم الموحد مفتوحا لدخول أي فرد او مجموعة من ابناء عفر ارتريا حتى وان لم  .9

ما ابدوا رغبتهم في االنخراط واالنضمام لصفوف يكونوا اعضاء في احد من التنظيمين في السابق وذلك اذا 

 التنظيم الموحد الجديد . 

  

  ..وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لالخوة اعضاء لجنة الوفاق والذين لم يألوا جهدا النجاح هذه الوحده

 السيد/ احمد يس  .1

 السيد/ شفاء عمر  .2

   المناضل محمد معر.3

                                                  

عن الحركة الديمقراطية العفرية االرترية                         عن حكومة عفر ارتريا في المنفى    

االستاذ / سيد عبدالرحمن احمد محمود                                    االستاذ / احمد يوسف    

 


