
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ..تقرير إخباري

  بريطاني - ترية للتغيير ميدالند اللجنة التنسيقية اإلر 

لموافق هام البريطانية وذلك يوم السبت اغة للتغيير سمنارًا في مدينة برمناللجنة التنسيقية اإلرتري

   لالستقالل المجيد ٢٤ال ىبمناسبة الذكر  ٣٠/٠٥/٢٠١٥

  "وحدتنا قوتنا في " تحت شعار

 .هذا وقد حضر السمنار عدد كبير من الجالية اإلرترية المقيمين في برمنجهام والمدن المجاورة

احمد دين / رئيس اللجنة التنسيقية اإلرترية للتغيير االستاذ افتتح السمنار بكلمة ترحيبية من

مل االرض محمود بالضيوف واوضح في كلمته ان الشعب اإلرتري يستحق إستقالًال حقيقيًا يش

  .واإلنسان وليس كما هوا الحال اآلن االرض دون اإلنسان

تادسي كيداني / لالستاذ أساسية، و كانت الورقة األولي   هذا وارتكز السمنار علي ثالثة اوراق

بعنوان متطلبات مرحلة مابعد اإلستقالل وشرح خالل كلمته بعض الجوانب من مرحلة الكفاح 

عبده عبداهللا بعنوان / قالل المنقوص، اما الورقة الثانية كانت لألستاذالمسلح مرورًا بمرحلة اإلست

الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والتي تضمنت أنظمة الحكم المختلفة التي من الممكن من 

خالل آلية ديمقراطية ان يرتضيها الشعب اإلرتري كنظام حكم يضمن له التعايش السلمي، اما 

عبد الفتاح خليفة والتي / ان معني الوحدة الوطنية والتي قدمها االستاذالورقة الثالثة كانت بعنو 

تضمنت الوحدة الجغرافية والوحدة السياسية ، كما تخلل السمنار فقرات شعرية بالعربية والتجرنية 

وقامت األحزاب السياسية بدورها بإلغاء الكلمات بهذه المناسبة المجيدة كما أثنت علي هذا العمل 

المتميز، كما قامت بعض الشخصيات اإلعالمية شاركت بكلمات واشعار وطنية المشترك و 

  .أبهرت الحضور



  .وأخيرًا تم مناقشة مشكالت الشباب خاصتًا المهاجرون الجدد وطرح حلول للتخفيف من معانتهم

بعض االرتريين  عى لهترية للتغيير تأسست إثر اجتماع دالجدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية اإلر  

بغرض التأبين اثر مقتل اثنين  م٢٠١٥مايو  ٣هام وضواحيها في يوم غة برمنالمقيمين في مدين

من الشباب االرتري في ليبيا من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة االسالمية وغرق مجموعة كبيرة من 

ي الشباب اإلرتري في البحر األبيض المتوسط، هذا وقد حضر التأبين ممثلين من البرلمان االروب

والبريطاني وممثلي القوة الوطنية اإلرترية، حيث أدان الجميع هذه الجريمة الوحشية في حق هؤالء 

الشباب واتفق الجميع بأن ماتقوم به هذه المجموعات االرهابية من هذه األعمال اإلجرامية تجاه 

ء الشباب لألسباب التي تجبر هؤال  اإلنسانية اليمكن باي صورة تبريره، هذا وقد تطرق الحديث

في المخاطرة بأرواحهم في الصحاري والمحيطات بعد ان ضاقت بهم األرض بما رحبت جراء 

ممارسات هذا النظام الدكتاتوري القمعي في ارتريا ، واتفق الجميع في ان يكون هنالك تحرك 

وعمل علي األرض من اجل التغيير المنشود في الوطن وتكونت لجنة بغرض التحضير إلجتماع 

من  ٩وموسع يحضرة الجميع كما انجزت المهمة في خالل أسبوع ليتم االجتماع في يوم عام 

مايو بحضور كبير وخرج المجتمعون بتكوين لجنة سباعية تحت مسمي اللجنة التنسيقية اإلرترية 

 .يوكي -ميد الند - للتغيير 

  

  بريطانيا - ميدالند - للتغيير   اللجنة التنسيقية اإلرترية

              ٠٢/٠٦/٢٠١٥.  

 



 


