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حزب الشعب الديمقراطي االرتري

)ERITREAN PEOPLE’S DEMOCRATIC PARTY (EPDP

ترصحي صادر عن حزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري
مع اإطالةل العام اجلديد  2018وليكون عام سال ٍم ومصاحل ٍة وطمأنين ٍة واس تقرار وليتحرر شعبنا من
اكبوس ادليكتاتورية اجلامث عىل صدره بسقوط النظام ادليكتاتوري اجلامث عىل صدر شعبنا ،يتطلب
المر شد السواعد وتعزيز الوحدة وتعبئة الشعب للعمل مع ًا ملواهجة النظام وتقصري معر معاانة املواطن
ا إلرتري.
الربع قرن املنرصم شهد نضالت كبرية يف ادلاخل واملهجر خاضها ولزال الشعب ا إلرتري وقواه املنادية
والساعية لتحقيق العداةل من خالل مواهجة نظام هقدف ادليكتاتوري لالتيان إبرتراي اليت ينعم اإنساهنا
بملامرسة ادلميقراطية احلقة ويف سبيل ذكل ب ُ ِذ ْلت هجو ٌد كبرية يس تعيص حرصها يف أسطر .ومع لك ذكل
مل تتحقق رغبة الشعب ا إلرتري وحلمه يف انقشاع ليل املعاانة وانبالج جفر الانتصار حىت الآن ،المر
اذلي يتطلب من لك وطين حادب منخرط يف مجعية أو احتاد أو تنظمي أو حزب أو أي اإطار نضايل
أآخر ولتصعيد النضال العادل والهادف كام تقدم الوصول بلبالد اإىل مرحةل دوةل القانون واملؤسسات،
يتطلب امجليع حتمل املسؤوليات الوطنية اجلس مية .وعىل لك فرد القيام بدوره املنتظر ورص الصفوف
ملواهجة لك حت ٍد طاريء .ولتحقيق هدف الإتيان بدوةل القانون واملؤسسات هناك رشط ينبغي أن يتحقق
أو ًل وهو رضورة اسقاط النظام القامئ يف البالد.
اإن اإعالن ميالد حزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري بإلتقاء حزيب الشعب وادلميقراطي كنتيجة للتاليق
يف التصورات والهداف والقناعات اليت متحورت حول أولوية اسقاط نظام هقدف املستبد وس ياساته
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املدمرة وبلفعل أن ادلخول يف وحدة الطرفني يف جسم واحد يعد ولشك انتصار ًا ل يس هتان به همام بدا
ضئيال يف املقارنة مع الطموحات الكربى اليت نتطلع اإلهيا .وإان حتقيق اجنازات هامة عىل الصعيد الوطين
وعىل رأسها استئصال نظام هقدف يتطلب وحدة وتضافر لك القوى املناضةل من أجل التيان بلتغيري
املطلوب ومعلها يف بوتقة واحدة وتأطريها للعمل امجلاعي وتأكيدها وحدة لك العاملني يف معسكر قوى
التغيري ستتحقق حامتً تطلعات الشعب ا إلرتري.
اإن حزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري ل يساوم يف وحدة الشعب ا إلرتري وس يادته عىل أرضه ويؤمن
أن ثروة البالد يه حق للك املواطنني ليمت توزيعها علهيم بلتساوي .وإان املواطنني س يختارون قياداهتم
بشلك دميقراطي لإدارة البالد وفق نظام احلمك الالمركزي حبيث حيق للشعب ويتس ىن هل تغيري احلكومة
وحماسبهتا كام يؤمن حزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري بأنه ل يسمح للحكومة بلتدخل يف الشؤون
ادلينية.
ومن أهداف حزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري خلق عالقات ممتزية و َح ُس نَة مع دول اجلوار اساسها
الاحرتام املتبادل وعدم التدخل يف الشؤون ادلاخلية للك دوةل.
اإن حزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري يرى أن التنظاميت والحزاب اليت تؤمن بملباديء اليت مر ذكرها
وتناضل من أجل الإتيان بلسالم وادلميقراطية يف ربوع إارتراي بس تطاعهتا أن تعمل بشلك مشرتك
وحتت مظةل واحدة لجناز النرص املنشود وحتقيق رغبات شعبنا املناضل يف السالم والعيش الكرمي.
مع ذكل ،فاإن اللجنة التنفيذية حلزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري ،فامي مىض ،مل تفلح يف حتقيق الهداف
الآنف ذكرها عىل أرض الواقع ومل تنجح يف جعل تكل الهداف واملباديء الوطنية حمور ًا يلتف حوهل
أبناء الشعب ا إلرتري يف ادلاخل ويف املهاجر .وعىل عكس لك التوقعات وبرفض نصاحئ ونداءات
أعضاهئا ومؤيدهيا وبد ًل عن السعي لإجياد حلول للمشالكت القامئة ونتيجة لتعنهتا كررت اللجنة التنفيذية
الخطاء واملامرسات ذاهتا لزتيد الطني بةل.
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وهنا البعض القليل من الخطاء البارزة اليت وقع فهيا حزب الشعب ادلميقراطي من حلظة تأسيسه وحىت
اليوم:
.1كام ي ُ ْذكر أنه يف شهر أغسطس  2013مت تقدمي دعوة من احلكومة الإثيوبية للجنة التنفيذية حلزب
الشعب ادلميقراطي ا إلرتري للمشاركة فامي ُع َرف بلإجامتع "التشاوري لقيادات التنظاميت" .وكام ي ُ ْذ َك ُر
فاإن احلكومة الإثيوبية مل ترفق ادلعوة بأي أجندة حمددة ،فاكنت هناك لقاءات قيادة احلزب مع أعضاء
اجمللس الوطين والتحالف مضن ذكل الإطار .ومع أن تكل املشاورات اكنت قد متخضت ومبوافقة تنفيذية
حزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري عىل عقد مؤمتر مشرتك مع الطرفني ويف غضون  6أشهر ،وقد مت
اإعالن ذكل التفاق للمل ولكن دون أن تأخذ تكل التنفيذية نسخة موقعة من ذكل التفاق .وعند
مساءةل وفد احلزب املشارك يف تكل الإجامتعات من قبل أعضاء احلزب واجمللس املركزي عن الثغرات
والنواقص اليت اكنت وراءها ،وبد ًل من تفسري ما حدث ودواعيه ،دخلت التنفيذية يف املهاترات وردود
أفعال غري مربرة.
 .2ويف الوقت اذلي مت التفاق عىل عقد مؤمتر احلزب الثاين يف ماكنني خمتلفني ،اإل أن اللجنة التنفيذية
قررت عقده يف زمنني خمتلفني وليس يف وقت واحد .ولن الكثريين من أعضاء احلزب يف خمتلف الفروع
لحظوا يف عقد ذكل املؤمتر ،حسب قرار القيادة ،يف زمنني خمتلفني متناقض ًا مع النظام السايس للحزب
وخرق ًا هل ،بلتايل بدروا بتقدمي حلولٍ بناءة وإاجيابية للحيلوةل دون ارتاكب ذكل اخلطأ .بيد أن اللجنة
التنفيذية ومرص ًة عىل رفض لك الفاكر الإجيابية تش بثت بقرارها القايض بعقد املؤمتر يف وقتني خمتلفني
المر اذلي تسبب يف خلق حاةل من عدم الثقة والشكوك والانقسامات بني العضاء.
 .3عىل الرمغ من أن أعضاء اإقلمي أمرياك اكنوا قد اهنوا وبنجاح مؤمترمه ادلوري وانتخبوا قيادهتم ،اإل أن
اللجنة التنفيذية ولهنا مل تكن راضية عن انتخاب قيادة الإقلمي بشلك دميقراطي وبد ًل من اللقاء معها
والعمل من أجل تنفيذ برامج احلزب ،وعرب ما مسته وكيل مكتب الرئيس يف شامل أمرياك ،ذكل املنصب
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الومهي اذلي ل يدمعه نص دس توري ،معدت التنفيذية وهبدف الإيغال يف العناد اإىل التواصل مع أعضاء
الإقلمي عرب أفراد وليس عرب قيادته املنتخبة دس تور ًاي.
 .4مل تكتف تنفيذية احلزب بلنظر اإىل املقرتحات والتوصيات البناءة اليت تقدمت هبا قيادة اإقلمي أمرياك
لإجياد حلول للمشالكت الطارئة وتكريس وحدة احلزب ،بل أرصت عىل أن تكون تكل القيادة جمرد
أداة طيعة بيدها تتقبل الوامر وتنفذها دون احلق يف اإبداء رأي أو مناقشة حول أي قضية .وكنتيجة
ذلكل ،بدأت التنفيذية بتجميد وطرد العضاء اذلين يعربون عن أآراهئم وقناعاهتم اليت تتعارض مع ما
تطرحه يه .قد بدا ذكل التوجه جلي ًا خالل زايرة رئيس احلزب الخرية اإىل شامل أمرياك .فقد قام ودون
الإلتقاء بقيادة الإقلمي املنتخبة وبدون مسوغ دس توري بتشكيل جلنة اثنية لإدارة الإقلمي بتعيني بعض
الفراد.
اإن القضااي اليت س بق ذكرها فامي تقدم توحض وبشلك جزيئ وجبالء الظروف اليت مر هبا حزب الشعب
ادلميقراطي ا إلرتري منذ تأسيسه ،ويف مقابل ذكل ،فاإن أعضاء احلزب يف خمتلف القالمي وللحيلوةل دون
اإحباط أآمال الشعب وحىت لتسود حاةل الالمباةل ،من هجة وللعمل من أجل حل لك الإشاكلت
ادلاخلية اليت يواهجها احلزب ،من هجة أخرى ،عرب احلوار والتفامه حاولوا تقدمي املبادرات لتجاوز
الاشاكلت القامئة .مع ذكل فاإن قيادة احلزب ضارب ًة عرض احلائط بلك حماوةل مسؤوةل ،قابلت لك ذكل
بلرفض معطية أآذان صامء لصوات الغالبية من العضاء لتس متر يف تبنهيا لقرارات غري مسؤوةل.
ويف عام  2017ويف الوقت اذلي أخذت دائرة اخلالفات وعدم التفامه بني فروع احلزب وقيادته تتسع،
مفع ذكل فاإن اجمللس املركزي واللجنة التنفيذية وبد ًل عن البحث من أجل حل الإشاكلت القامئة ،قاما
بهجاض أي أمل يف اإجراء حوار داخيل للحزب.
عليه حنن أعضاء الفروع اذلين انضلنا لس نوات طويةل من أجل الوصول اإىل ميالد هذا احلزب ليلعب
دوره الوطين يف النضال من أجل الإتيان بلتغيري اذلي ينشده شعبنا وانطالق ًا من الظروف السلبية،
فاإننا قد قرران أن ل نسمح يف أن يس متر احلزب عىل هذه احلال املزري اذلي وصل اإليه .عليه ولإنقاذ
حزبنا فاإننا نعلن لشعبنا وأعضائنا وأصدقائنا يف لك ماكن-:
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 .1اإن قيادة احلزب قد خانت وحدته ادلاخلية بتخلهيا عن املباديء اليت بنيت علهيا تكل الوحدة
وبلنتيجة ،كام وحضنا ذكل فامي تقدم ،فاإن اللجنة التنفيذية وبد ًل عن الاهامتم بلك العضاء
حرصت دائرة تعاملها مع مجموعة صغرية وحمدودة.
 .2كام نعلن لشعبنا من أن الوحدة اليت حتققت بني حزب الشعب ا إلرتري واحلزب ادلميقراطي
ا إلرتري قبل  8أعوام مضت ومت جتس يدها من قبل القواعد يف خمتلف القالمي ،فاإن روهحا
سوف لن تتأثر حباةل الإربك اليت حدثت يف داخل احلزب .وعىل العكس فاإن حزب الشعب
ادلميقراطي ا إلرتري وبفضل اجلهود املضنية واملقدرة اليت بذلها أعضاؤه يف لك ماكن سيس متر
وبقوة يف لعب دوره النضايل من أجل حتقيق ما نبتغيه من تغيري دميقراطي وبناء دوةل مؤسسات
دس تورية.
 .3ولتحقيق الهداف املرجوة ولتجاوز ما اعرتض احلزب منذ حلظة تأسيسه من معوقات ،فقد
قرران القيام بعملية تقيمي شامةل لتكل التجربة من خمتلف جوانهبا ليتس ىن للمؤمتر الثالث املقبل
اإجراء الاصالحات التنظميية الالزمة.
 .4وليك يلعب احلزب دوره يف املرحةل التالية وبعد سد الفجوات اليت حدثت عىل مس توى التنفيذية
والهيئة الترشيعية نتيجة التطورات اليت حدثت يف املرحةل املاضية ،فاإنه وبعد التفامه والتشاور،
فقد مت اختيار  7أعضاء من أصل  21من أعضاء الهيئة الترشيعية ليشلكوا اللجنة التنفيذية
حلزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري.
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والتالية أسامؤمه مه أعضاء اللجنة التنفيذية:
 .1الس يد تسفامياكئيل يوهانس رئيس ًا؛
 .2الس يد أمل يوهانس رئيس مكتب العالقات اخلارجية؛
 .3الس يد برهاين قريي كريس توس رئيس مكتب الشؤون التنظميية؛
 .4الس يد ودلو نقايس مسؤول الشؤون املالية؛
 .5الس يد أنتونيو تسفاي رئيس الشؤون الإعالمية؛
 .6الس يد ايسني اإبراهمي عضو ًا
 .7الس يد كربوم قرينت عضو ًا.
اجملد واخللود لشهدائنا
النرص للشعب ا إلرتري املناضل
صادر عن اجمللس املركزي حلزب الشعب ادلميقراطي ا إلرتري
يف الثاين عرش من يناير 2018
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