
 
 

 اإلفتتاحية
 

 
 إستعداد حزب الشعب الديمقراطي اإلرتري التام لمواجهة النظام الدكتاتوري

 
 الية الطويلة إنطالقا  قام حزب الشعب الديمقراطي اإلرتري خالل مسيرته النض

 علي أمانة الشهداء والمكاسب التي حققها  من إيمانه بإن من اجبه الحفاظ
 والطويلة والتي دفع فيها الثمن  اإلرتري خالل نضاالته المريرة  الشعب

 الباهظ من خسائر بشرية ومادية والتي كبدته المزيد من المعانات والمآسات .
 بقرااراتمؤتمرات للخروج من خاللها   ةلذلك عقد خالل مسيرته النضالي

 ضد النظام الدكتاتوري  ضرورة النضال وبرنامج سياسي يهدف الي سياسية هامة
 وإسقاطه . وذلك من أجل الحفاظ علي مكاسب الشعب اإلرتري وتحقيق الوحدة

 الوطنية التي كانت تعاني من اإلنقسامات وحتي اآلن . وإلرساء السالم
 راطية .رتري وتحقيق العدالة والديمقء ووحدة التراب اإلواإلستقرار والرخا

 التي هي أساس  لهذا نراه بذل جهود كبيرة للوصول الي الوحدة الوطنية
 اإلنتصار والنجاح إلسقاط النظام الدكتاتوري. من خالل القيام بحراك سياسي

 وذلك بتنسيق األفكار وجمع األراء والقبول  مع القوي الوطنية اإلرترية
الي العمل المشترك . و من وخلق التقارب والوفاق للوصول   بالرأي اآلخر

 خال
 النضال مع القوي الوطنية  ل إجراء الحوارات وعلمية األخذ والعطاء . خاض

 اإلرترية وتم التوصل الي خلق مظلة سياسية جامعة للقوي الوطنية اإلرترية .
 رية إلسقاط النظام .المتمثلة في التنظيمات واألحزاب السياسية اإلرت

 الراهنة والخطيرة قام الحزب بعملية هامة وهي إعادةواليوم في المرحلة 
 تنظيم الحزب لضمان إستمراريته وتقويته وذلك للقيام بواجبه ومهامه بشكل
 أفضل . و بجدية بالعمل المشترك مع القوي الوطنية اإلرترية . لمواجهة

 المؤامرة في المرحلة الراهنة والتي تستهدف المساس بحق الشعب اإلرتري
 وإسقاط النظام الدكتاتوري اإلرتري . إلنقاذ الشعب  ادة بالده .وسي

 اإلرتري وقضيته الوطنية . والقيام بعملية إعادة الشعب اإلرتري في حياته
 السياسية العادية . وذلك بإعطائه فرصة للقيام بممارسة واجباته وحقوقه
 ق التعدديةواإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية . وذلك بالعمل علي تطبي
 من نظام  السياسية والديمقراطية وحكم القانون لتغيير النظام جذريا  

 باإلضافة الي  دكتاتوري بال قانون وشريعة الغاب الي نظام حكم الشعب .
 والوحدة  التنمية عملية  القضاء في كل مظاهر التخلف التي تعيق حراك

 الوطنية . مثل القبلية واإلقليمية والطائفية والخالفات واإلنقسامات التي



 وإعالن ونشر اإلتفاقيات والمعاهدات في  لها معني . والعمل بالشفافية  ليس
 الوسائل اإلعالمية . واإلستفادة من تجارب الماضي .

 الفقر والحهل  يووضع الرجل المناسب في المكان الناسب . والقضاء عل
 واألمية . وبسط األمن والسالم واإلستقرار . وذلك ألحداث اإلزدهار والنمو

 والرفاه اإلقتصادي والتقدم في البالد . وإخراج دولة إارتريا من العزلة
 وتحقيق  والدول األخري .  الدولية وذلك بتطبيع العالقات مع دول الجوار

 لة إرتريا .المصالح المشتركة بين تلك الدول ودو
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