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مفتوح نداء خطاب  

 أعضاء قّوات الدفاع اإلرترية واألمن القومي الموقرون

 

 

كما هو معلوم لديكم، إن قليالً من القادة في الحكومة خاطروا بحياتكم وبمستقبل وطننا من خالل السياسات 

لقد اتضح جليا الداخلية والخارجية الفاشلة منذ نشئت دولتنا بعد االستقالل، وذلك لعدم الشعور بالمسؤولية. 

ان الحكومه تفتقد إلى الحنكة الدبلوماسية وتعاني من اإلهمال الجسيم في ادارة العالقات والتطبيع مع دول 

اإلقليم في العديد من المناسبات، واتفاقية السالم مع إثيوبيا تؤكد هذه الحقيقة؛ حيث أن المبادرة أُبقيت على 

ل من ممثليه بدالً من جعلها عملية مؤسسية بموافقة ودعم المستوى الشخصي مع الرئيس إسياس وعدد قلي

 الشعب اإلرتري.

 

ً وثيقاً، لذا فإن الحركة المدنية اإلرترية الديمقراطية  من المؤكد أن السالم واالستقرار مرتبطان ارتباطا

 -:تُؤِمن أن الشعب اإلرتري بما فيه الجيش الشعبّي رحبوا بمبادرة السالم مع التحفظات التالية 

 

ال يمكن تحقيق الشرعية للسالم إال بالمشاركة الفعالة للشعب اإلرتري في قيادة العملية من خالل  .١

ممثليهم، بالتالي ال ينبغي حصرها بين أفراد قليله غير منتخبه تقوم باتفاقيات مصيرية نيابة عن الشعب 

 اإلرتري بأسره في غياب تام للشفافية والُمساءلة.

 

تبدو  بعتنا الدقيقة لبعض التصريحات السياسية لعديد من المسؤولين األثيوبيين واالرترين. من خالل ُمتا٢

أنها تشير إلى أن سيادتنا اإلرترية يتم التنازل عنها عبر عملية ممنهجة إلثيوبيا. وقد أثار ذلك حفيظة 

 اإلرتريين، لما فيه من تجارب سلبية في الماضي البغيض مع اثيوبيا.

 

عب اإلريتري باي مبادرة للتكامل اإلقليمي التي تهدف لتحقيق السالم والتعاون واألمن في يرحب الش  .٣

ألن يكون لها دوًرا محوريًا على   منطقتنا التي مزقتها الحرب، ألنه في نهاية المطاف يؤهل المنطقة
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القات مع المستوى العالمي. ولكن، التهافت وآإلندفاع من جانب المسؤولين اإلريتريين نحو بناء ع

برغم من أن المرحلة األولى من البناء الوطني)أي مؤسسات سياسية واقتصادية وقانونية شفافة ..  دول

 لم تبدأ بعد، تعتبر خطوة جانبتها الحكمة وإدراك الوقت المناسب لها.  الخ(

 

ك وكونك جيش شعبي مخلص وموثوق به فإن الحركة المدنية اإلرترية الديمقراطية تنادي فيك عزت

وكرامتك الوطنية لتقف بجانب الحراك الشعبي السلمي للتغير الديمقراطي. وبذلك تؤدي دورك الوطني 

 لحماية شعبك من الظلم والحفاظ على سيادة الوطن بفعالية ومسؤولية ضمن إطار سيادة القانون.

 

 

 والنصُر حليُف نضالُنا المستِمر

 الحركة المدنية الديمقراطية االرترية

eritreancdm@gmail.com 

https://eritreancdm.wordpress.com/about/ 

http://snitna.com/ECDM-Dialogue-papers-for-our-common-strategy-and-future.pdf 
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