
                 

 صادر عن  صحفيتصريح 

 الديمقراطيللتغيير  ي رتر لا   الوطنيرئاسة املجلس 

  

الخامس من شهر   املاض ييوم الثالثاء   بإثيوبياالحاكم  لتحالفل  التنفيذياملكتب   صدر أ 

   ،الجاري يونيو 
 
املتعلق املحكمة الدولية قرار ثيوبية لوتنفيذ الحكومة لا قبول ا يفيد بإعالن

 . ثيوبياإو رتريا إبين   الحدوديبالنزاع 

ا تنفيذ القرارات ثيوبية وقبولهنرحب بقرار الحكومة لا ي رتر لا  الوطنياملجلس  في وإننا

ا ب الحدود بينها وبين  املتعلقة بترسيم ة حكملقرارات امل إثيوبياعدم تنفيذ  أنإرتريا، علم 

والتي  سياساته القمعيةملواصلة  النظام هاستغليكان   التيالدولية كانت من ألاوراق 

رتري. إننا وفي الوقت الذي ععترر يهها ومعاناة الشعب لا  مأساةمضاعفة تسببت في 

من  اأن تتخذ مزيد  ثيوبية نناشد الحكومة لاالخطوة لاثيوبية خطوة إيجابية، يإننا 

 .الحدودي نزاعوالعملية ييما يتعلق بال جابيةيلا الخطوات 

  كتاتورييالدالنظام  علهاأش التيمن الحروب املتضرر ألاكرر  كان ي رتر الشعب لا ن الشك أ

 .بشكل كبير  إثيوبياسلم  مع  حرب والال حالة الالمن و ، مةسمرا  مع دول الجوار عاأ في

كيم  املتعلق بترسيم الحدود على تنفيذ قرار التحالحكومة لاثيوبية موايقة إننا ععتقد بأن 

 هيبل سالم  بين البلدين يحسب تحقيق الليس ل إيجابية خطوة تمثل وإثيوبيارتريا إبين 

وحوض البحر   ألايريقيمنطقة القرن  في  والاستقرارتعزز السالم  أن خطوة من شأنها

 املنطقة وتهمه في  والاستقراراملقابل طرف مؤهل يهمه السالم  فيوجدت  إذا، وذلك ألاحمر 

 ،لارتري النظام  في  يتوير ال  ذا لألسف الشديدهو  ووطنه، مصالح شعبه قبل هذا وذاك



 فيعنصر عدم استقرار  معاديا ملصالح شعبه يضال عن كونه زاليوال  حيث كان دائما 

 املنطقة.

أن يغتنم هذه الفرصة ندعو النظام   لارتري للتغيير الديمقراطي، الوطنياملجلس  في وإننا

الرغبة في وضع حل نهائي للصراع الحدودي بين البلدين، كما ندعوه إلى السعي  ز  ويعز 

 وإطالقرتريا من خالل تحقيق املصالحة الوطنية إ فيم الداخلي سال ال من أجل تحقيق

تهيئة العامة في البالد، و  الحريات وإطالقالضمير الرأي و وسجناء سراح كاية املعتقلين 

تسليم السلطة ، وصوال إلى يالديمقراطنحو التحول  الضروري للسير  السياس ياملناخ 

 لاعسانتحترم حقوق  التيبناء دولة القانون ي وإتاحة الفرصة له من أجل رتر للشعب لا 

يجابية مع إبناء وتعزيز  عالقات  في، لتساهم بالدنا عموم املنطقة فيالسالم  وتسعى لبناء 

 دول الجوار والعالم. سائر 

العريضة  الارتريةالختام نناشد ونهيب بكل قوانا السياسية واملدنية املناضلة والجماهير  في

تتحقق ألاهداف السامية للشعب  جل أنأجهودها  من توحد و  هاتنضاالأن تصعد من 

 .لارتري 

  حاج عبدا لنور حاج
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