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ميحرلا نمحرلا هللا

حزب الوطن الديمقراطي اإلرتري ( حادي )
البيان الختامي للمؤتمر العام السادس
فً أجواء مفعمة باآلمال ،وشعور عال بالمسؤولٌة ،عمد الحزب اإلسالمً اإلرتري للعدالة
والتنمٌة مؤتمره العام السادس تحت شعار (كل شيء للوطن والمواطن كل شيء) شاركت فٌه
لٌادات الحزب والمصعدون من العضوٌة الذٌن ٌمثلون فروع الحزب فً المناطك كافة .ولد
نالش المؤتمرون التمرٌر الختامً للدورة واالوراق الممدمة من لبل اللجنة التحضٌرٌة،
وتوصٌات المؤتمرات الفرعٌة ،وبعد مداوالت ونماشات مستفٌضة ،أشاد المؤتمر بالمنجزات
التً تحممت وتفهم المصور الذى نجم عن األسباب الذاتٌة والموضوعٌة ،وحً المؤتمر جهود
وروح المسؤولٌة والمثابرة التً تحلت بها جماهٌر الحزب بالرغم من الشتات والظروف
السٌاسٌة التً تمر بها إرترٌا والمنطمة.
وفى لحظة تارٌخٌة فارلة ولف المؤتمر ولفة جادة على مسٌرة الحزب التً تزٌد على ثالثة
عمود ،وجرى حوار معمك ،ومنالشات مستفٌضة حول الرؤٌة الجدٌدة التً تضمنتها أوراق
التحضٌرٌة ،وأ ّمن على المراجعات ال ّ
شاملة للمنظومة الفكرٌة والسٌاسٌة والتنظٌمٌة واإلدارٌة
للحزب التً تمت فً الفترة الماضٌة عبر سمنارات وورش شاركت فٌها عضوٌة الحزب فً
المناطك المختلفة ،والمؤتمرات الفرعٌة وما تمخض عنها من لرارات وتوصٌات رسخت
مفهوم المؤسسٌة التً ٌمتاز بها الحزب ،وألر المؤتمر فً الولت ذاته خطوات وإجراءات
أخرى من شأنها تعزٌز مسٌرة التغٌٌر الدٌممراطً فً إرترٌا واستلهام اآلمال والطموحات
العرٌضة لجموع الشعب اإلرتري والوطن  ،واتخذ بشأنها عددا من المرارات أبرزها-:
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التحول الى حزب سٌاسً منفتح على الجمٌع ومفتوح لكل إرتري وفك األهلٌة.
ٌعتمد الحزب الوسائل السلمٌة فً تحمٌك أهدافه .
ٌعمل الحزب فً المجال السٌاسً فمط  .وٌترن لألفراد حرٌة العمل فً المجاالت
األخرى سواء كأفراد او منظمات مجتمع مدنً .
تسمٌة الحزب الجدٌد بمسمى (حزب الوطن الديمقراطي اإلرتري).وٌُرمز له اختصارا
بـ ( حادي ) .

وتناول المؤتمر عددا من المضاٌا والموضوعات الوطنٌة جدد فٌها موالف الحزب الثابتة
وحرصه وتمسكه بها مثل لضٌة الوحدة الوطنٌة والحرٌات والعمل السٌاسً المشترن ولضٌة
االرض وغٌرها.
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ولف المؤتمر طوٌال أمام تطورات الوضع الراهن فً وطننا ،وما ٌتعرض له شعبنا على ٌد
النظام الشمولً من انتهاكات مروعة ،تتمثل فً االعتماالت التعسفٌة ،واإلخفاء المسري ،
والمتل خارج اطار المانون ،واعمال السخرة والخدمة الوطنٌة التً ال حدود لها ،والتدخل فً
شؤون المؤسسات الدٌنٌة ومصادرة المعاهد والمدارس والمراكز الصحٌة وتدمٌر االلتصاد
الوطنً وإفمار الشعب ،وٌؤكد رفضه وإدانته لكل تلن االنتهاكات.
وٌشٌد المؤتمر بالجهد الجمعً الذي ساعد على عمد المجلس الوطنً االرتري للتغٌٌر
الدٌممراطً مؤتمره الثانً مؤخرا ،وما خرج به من نتائج أسهمت فً تفعٌله وممارسة دوره
كمظلة جامعة للمعارضة اإلرترٌة ،مؤكدا على أهمٌة استمرار المجلس ومواصلته لمسٌرته
الى حٌن تحمٌك أهدافه الوطنٌة  ،كما حً الموى السٌاسٌة ومنظمات المجتمع المدنً اإلرترٌة
والحران الشعبً العام فً الداخل والخارج كافة ،على تصعٌد النضال ضد النظام الدكتاتوري
فً إرترٌا ،وشدد فً الولت نفسه على ضرورة توحٌد الجهود و التعاون والتنسٌك لدفع عملٌة
التغٌٌر الدٌممراطً المنشود إلى األمام.
وثمن المؤتمر ما تحمك من تحوالت إٌجابٌة فً منطمة المرن اإلفرٌمً ال سٌما السالم بٌن
إرترٌا وإثٌوبٌا  ،آملٌن ان ٌستكمل البلدان خطوات ترسٌم الحدود و بناء الثمة بٌن الشعبٌن
تحمٌما للمصالح المشتركة واستدامة السالم واالستمرار.
وأشاد المؤتمر بثورة الشعب السودانً السلمٌة ،ووعً الشعب ولواه السٌاسٌة والمدنٌة ،وما
حدث من تغٌٌرات اٌجابٌة ومعالجات متأنٌة للملفات المختلفة ،والمحافظة على النسٌج
االجتماعً السودانً  ،وهً تجربة رائدة بحك تستلهم منها شعوب المنطمة فً التغٌٌر.
وفً الختام أهاب المؤتمر بالموى االللٌمٌة والمجتمع الدولً الذي ٌهتم بأمن واستمرار المنطمة
بدفع دوله وشعوبه إلجراء الحوار الهادف من أجل إنهاء النزاعات والتوترات المائمة بٌنها.
كما ٌطالب المؤتمر المجتمع الدولً إلزام اسرائٌل باحترام المرارات الدولٌة ،واالعتراف
بالحك المشروع والثابت للشعب الفلسطٌنً بمٌام دولته على أرضه ،وحك العودة لالجئٌن،
كضمانة لتحمٌك األمن واالستمرار فً المنطمة كلها.
واختار المؤتمر فً ختام أعماله لٌادة جدٌدة تتولى مهام المرحلة الممبلة وانتخب الدكتور
أحمد صالح رئٌسا للحزب متمنٌن له التوفٌك والنجاح.
المجد والخلود لشهدائنا األبرار
النصر والسؤدد لشعبنا الصامد,,,
المؤتمر العام السادس
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