
 

 
 مـناشــدة

 
 تتقدُم حركَة الشباِب اإلرترِي للتغییرفي سویسرا إلى تنظیماِت وأحزاِب

 المعارضِة اإلرتریِة وكافَة منظماِت المجتمِع المدنِي واألكادیمییَن والمثقفیَن
 اإلرترییَن بهذِه المناشدِة آملیَن مْن الجمیِع حسَن الظِن والرضى . إننا في

 المعارضِة اإلرتریِة جماعَة وأفراُد تنظیماٍت ومنظماٍت نقُف في مفترِق طریٍق
 یستوجُب علینا تداركُه قبَل فواِت األواِن ، ولیَس لدینا أُي خیاٍر آخَر سوى إعادٍة

 التفكیرالعمیْق بما آلْت إلیِه أوضاعنا كمعارضٍة إرتریٍة ومْن ثَم معالجتها بما
 یتالءُم والظرُف المعقُد والخطیُر للغایِة الذي تمُر بِه المنطقُة والساحُة اإلرتریُة
 على وجِه الخصوِص وهذِه المعالجُة ال یمكُن أْن تتَم إال بإعادِة ترتیِب أوضاعنا
 الداخلیِة وطِي صفحِة النوازِع النفسیِة والجهویِة والقبلیِة التي ال تخدُم مشروعنا

 الوطنَي . إَن مرارَة الصراِع واالقتتاِل األهلِي الذي اشتعَل أیاَم الكفاِح المسلِح
 في منتصِف السبعینیاِت مْن القرِن الماضي بیَن جبهِة التحریِر اإلرتریِة

 والجبهِة الشعبیِة لتحریِر إرتریا والذي أودى بحیاِة األآلْف مْن الشباِب اإلرترِي
 ما زاَل یلقي بظاللِه على مجریاِت األحداِث حتى یومنا هذا ولتجاوِز هذِه النقطِة

 یجُب أْن نعترَف أَن تلَك الدماِء التي نزفْت في تلَك الحروِب األهلیِة العبثیِة
 كانْت في الزماِن والمكاِن الخطِأ . وإننا ال یجُب أْن نصبَح أسرى لتلَك األحداِث
 التي وقعْت في تلَك الفترِة وال یمكُن أْن نطلَب أْو نفرَض على األجیاِل الالحقِة
 العیَش في دوامِة هذا الصراِع العبثِي . إننا في حركِة الشباِب اإلرترِي للتغییِر

 في سویسرا نناشُد منظماُت المجتمِع المدنِي عامًة والتنظیماُت السیاسیُة
 اإلرتریُة المعارضُة خاصًة في أْن نتجاوَز ونترُك تلَك الفترِة المظلمِة مْن

 تاریخنا بمآسیها ومراراتها للمؤرخیَن والباحثیَن والكتاِب ألَن الظروَف والوقَت
 لیَس في صالِح الجمیِع وال یمكُن أْن نعیَش على وقعها ونطلُب مْن اآلخریَن
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 معایشتها إلى ما ال نهایًة ، یجَب أْن نقوَل كفى لنرسَم خارطًة جدیدًة تجمَع شملنا
 في مشروٍع وطنٍي وحدوٍي متكامٍل یحقُق غایتنا المنشودَة في التغییِر

 الدیمقراطِي وتأسیِس الدولِة المدنیِة التي یتساوى فیها شعبنا اإلرترَي في
 الحقوِق والواجباِت ، وهذا ألیمكْن أْن یتحقَق إال بتوحیِد كِل القوى الحیِة المحبِة
 لوحدِة إرتریا أرضا وشعبا لذا یجُب أْن نعیَد النظُر بجدیٍة وتفكیٍر عمیٍق للوحدِة
 الوطنیِة الشاملِة لمواجهِة هذِه التحدیاِت الخطیرِة التي تمُر بها ساحتنا اإلرتریُة
 . وفیما یتعلْق بالحرِب التي شهدتها أثیوبیا في الفترِة القلیلِة الماضیِة بیَن إقلیٍم
 تجراي والحكومة الفیدرالیِة في أدیْس أبابا والتي هجرَت وشردْت الكثیَر مْن

 شعِب إقلیٍم تجراي إلى معسكراِت اللجوِء في السوداِن وجدْت هذِه الحرِب
 اللعینِة التعاطَف مْن البعِض للوقوِف مَع شعٍب تجراي في محنتِه بحكِم التداخِل

 القبلِي وهذا أمٌر طبیعٌي في مثٍل هذِه الظروِف ، فالتداخُل القبلُي بیَن إرتریا
 ودوِل الجواِر متشابٍك ومتجذٍر بیَن شعوِب هذِه المنطقِة منُذ قدَم التاریُخ ، واْي

 تطوٍر لهذا التعاطِف والوقوِف إلى جانِب أحِد طرفْي الصراِع سیجعُل منُه
 صراعا إقلیمیا وسیعقُد ویقلُل مْن فرِص حلِه ، وعلیِه أَن هذا االقتتاِل الذي نراُه

 في أثیوبیا هَو شأٌن داخلٌي یستوجُب الحیاُد منُه ال مَع أْو ضَد مْن األطراِف
 المتنازعِة ، وللسالِم والتنمیة المستدامِة لشعوِب هذِه المنطقِة تدعو حركَة

 الشباِب اإلرترِي في سویسرا القیادِة المتنازعِة في أثیوبیا لضبِط النفِس وتغلیِب
 صوِت العقِل بطریقِة تدعوا إلى مراجعِة النفِس ودراسِة أسبابِه ، للوصوِل إلى

 سالٍم دائٍم وشامٍل في اإلقلیِم . أَن هذِه الحرِب التي رأیناها في إقلیٍم تجراي
 والتي راَح ضحیتها العدیُد مْن األنفِس البریئِة كانْت لها تداعیاُت وانعكاساُت

 خطیرٌة على حیاٍة الالجئیَن اإلرترییَن المتواجدیَن في معسكراِت اللجوِء داخَل
 تجراي وفي ظِل غیاِب حكومِة اإلقلیِم یستوجُب أْن نتقدَم بمناشدٍة قویٍة لألمِم

 المتحدِة وكافَة المنظماِت الحقوقیِة التي تقُع المسؤولیُة عْن حمایِة وسالمِة
 الالجئیَن مْن صمیِم اهتماماتهْم النظَر إلى أوضاِع الالجئیَن اإلرترییَن

 ومعاناتهْم في هذِه المعسكراِت لما یتعرضوَن لُه مْن تخویٍف وخطٍف وقتٍل مْن
 قبُل األجهزِة األمنیِة التابعِة للنظاِم الحاكِم في أسمرا وهنا البُد أْن نشدَد على
 حقوِق المغیبیَن والمختطفیَن مْن نشطاِء المعارضِة اإلرتریِة وقیاداتها الذیَن
 اختفوا في ظروٍف غامضٍة خالَل الفترِة الماضیِة حیُث تزداُد المخاطُر على
 حیاتهْم والمخاوُف مْن تسلیمهْم لنظاٍم اسمرا وندعو الجهاِت المعنیَة لبذِل كِل
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