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 ثيوبيا االتحادية الديمقراطية إ جمهوريةرئيس وزراء 

 اثيوبيا –أديس ابابا 

على هذا الخطاب  المهجر الموقعونفي اإلرترية والحركات الشعبية منظمات المجتمع المدني ن نح

 -أن: نود 

التغييرات اإليجابية ب معني، كقائد ومواطن تقومون بهالذي  الرياديللدور تقديرنا الكبير  عن أن نعبر :أوال  

ن. إن ييم واألمل والعدالة لجميع اإلثيوبتبني السال فيقدًما  والمتمثلة في المضي، ثيوبياإتشهدها التي  الكبيرة

 أيضا نود أن نعبرعن إعجابنا. والتقدير التقدم واالزدهار لمنطقة القرن اإلفريقي تستحق اإلشادة عن ئلكمرسا

 تنظيماتدعوة جميع ورفع حالة الطوارئ ون راح السجناء السياسيين اإلثيوبيسكم القاضية باطالق بقرارات

بالفعل  تخلق هذه الخطوات االيجابيةلعودة إلى إثيوبيا. لالمعارضة السياسية ووسائل اإلعالم في المهجر 

 .في تنمية بالدهم والمساهمةالمشاركة في النشاط السياسي  اإلثيوبيينحيث يمكن لجميع مناسبة ب بيئة

 الكامل االلتزامقبول و، مع إريتريا العالقةبتطبيع  هموالم  السريع  على القرارنود أن نهنئ حكومتكم  :ياثان

، ( دون أي شروط مسبقةEEBCالحدود اإلثيوبية واإلرتيرية ) مفوضية وحكمالجزائر  باتفاق مشروطالغير 

 عشرستة " التي سادت على مدى السنوات السلمالالحرب والالحالة " إنهاءالبلدين من  مكني  وهو ما 

كافة شعوب إلى تأثيره يمتد بين البلدين والشعبين ولسالم يعّم فيه اإلى عهد جديد  وهو ما يقود، الماضية

  .المنطقة

تعيش إرتريا  . حيثفي إريتريا ال مثيل لهاالتي وعلم بالحالة المحزنة  نحن على ثقة بأنكم على :ثالثا

من أجل ات جسيمة طويل وتضحيكفاح ن بعد العقود من الزم نظام دكتاتوريتحت سيطرة وشعبها 

دولة من غير . ، دولة من غير برلمان او أى جسم يمثل الشعبم2002إرتريا ومنذ عام االستقالل الوطني. 

كل قرارت الدولة وشئونها مرهونة برجل . 1997عام يه في المصادق علدستور دستور بعد ان تم تعليق ال

في سجون ال  معتقلون وصحفيونرجال دين، وزراء فيهم  ابمن ياإلرتريمن فإن اآلالف . ونتيجة لذلك واحد

بسبب معتقداتهم البعض من هؤالء معتقلون فقط . قانوناى محاكمات في غياب كامل لدولة الحصر لها دون 

سعت  لقد غير المحدودة. ةالوطنية العسكريلخدمة رهائن لتريين مئات اآلالف من اإلركما أن ، الدينية

تعلمون ويعلم كما وقبضتها على السلطة بكافة الوسائل الالإنسانية والوحشية. إلحكام الحكومة اإلريترية 

سانية( كما هو أجمع إن النظام قد ارتكب انتهاكات انسانية جسيمة ترقى لمستوى )الجرائم ضد االنالعالم 

ن ونتيجة طبيعية لهذا الوضع فإن االرتريين اليوم يعيشو. لمتحدة لحقوق اإلنساناألمم ا مجلسمن قبل موثق 

ً ممارسات النظام خوفل في حالة من الخوف تحد من معارضتهم الوحشي الذي يصل الى القتل أو  االنتقام ا

اولة للتصالح مع شعبها سوى المواصلة في الحبس. ورغم كل هذا لم نرى من الحكومة االرترية أى مح

 أعمالها الوحشية.

الشعب اإلريتري من أجل استعادة حقوقه الديمقراطية التي تضمن  نضال سوف تتفهمون مإننا نثق في أنك

ً استدامة السالم وعالقات حسن الجوار.   ينداعم واأن تكون م، نود أن نطلب منكالغاية وراء هذه وسعيا

حكومة الرئيس  تشرعحكومة دستورية. وال يمكن تحقيق ذلك إال عندما في إيجاد لمطلب الشعب اإلريتري 

إطالق سراح جميع  فيوالمتمثل اتبعتموه  على منوالكم الذي في إجراء إصالحات حقيقيةس أفورقي ايسا



ومطالبهم  م الدينيةبسبب معتقداته ونفيين والذين يتم إيداعهم في السجالسياسيين والصح المعتقلين

، والمؤسسات االعالمية ماح للمعارضة الموجودة في المهجركما انه غاية في األهمية الس. االصالحية

 المعارضة بالعودة الى البالد والتعبير عن أرائهم بحرية ضمن مناخ سياسي يشجع ذلك.

من  باآلالفالمرحب تقديرنا لموقف الحكومة اإلثيوبية عميف نعرب عن ل كما نود أن ننتهز هذه الفرصة

 هم.الفرص التعليمية للكثير من األمنوتوفير الالجئين اإلرتريين 

المتسارعة، لتطورات لدقيق بعد تقييم ، والحركات الشعبية الموقعون أدناهمإننا في المنظمات المدنية و

 التالي: المتمثل فيموقفنا عن نعلن أن  نود، تحقيق سالم دائممدركين الفرص الكبيرة إلمكانية 

مفوضية ات قرارااللتزام بتفاق واالالنحو المنصوص عليه في على إن التنفيذ الكامل التفاق الجزائر  .1

نا فإن وعليهلعالقات الثنائية. كامل لسالم دائم وتطبيع إليجاد هو األساس ( EEBCترسيم الحدود )

من سكان  حقيقةزمني محدد وبمشاركة  عبر جدولترسيم الحدود  إلىعلى وجه السرعة وندعو 

 .المتأثرةالمناطق 

الحقيقي مصدر الللسيادة و الوحيد الضمانبأن الشعب اإلريتري هو  عن قناعتنا الراسخة نعبر .2

تعامل مع ال . ومن ثم فإنالمتعلق بمستقبله اتإلكتساب السلطة الشرعية وبالتالي المعني بالقرار

نطلب من  وعليهلصراع مستقبلي.  صبح مصدراً يسوف ديكتاتوري يفتقر إلى الشرعية والنظام ال

ال يكترث مع النظام الذي  مصيرية التفاقيات الوصولقبل متكم التشاور مع الشعب اإلرتري حكو

 ال تسنده شرعية برلمانية ممثلة للشعبسالم  اتفاقونعتقد أن التوصل إلى ، لرأى الشعب اإلرتري

 هشا غير قابل للصمود. اتفاقاسيكون 

حركة بوالسماح  يةطق الحدودامنالحكومتكم التعاون مع اإلريتريين الذين يعيشون في ننا ندعو إ .3

 وذلك حتى يتمكنوا من بناء حياتهم التي دمرتها الحرب.األشخاص والسلع والخدمات 

إثيوبيا بغض النظر عن نود أن نعبر عن الحاجة إلى ضمان سالمة جميع اإلريتريين المقيمين في   .4

كما هو منصوص عليه في ، العامة أو الخاصة وتوجهاتهم الفكرية ونشاطاتهمانتماءاتهم السياسية 

من حكومتكم  نلتمسو ،(UNHCRالمواثيق الدولية تحت حماية المفوضية السامية لشئون الالجئين )

 توفير الحماية الكاملة لجميع اإلريتريين المقيمين في إثيوبيا.

نحو مستقبل مشرق لكال البلدين على سعيا بين الشعبين  اتبمبادرتكم لتحسين العالقنجدد الترحيب  اً ريأخ

مشاعر ننا نكن ذات الأأن  مونؤكد لكتري، راإلشعب لل كموحب مقلبك سعةأساس االحترام المتبادل. نحن نقدر 

، وندعو هللا ان لوندعو هللا أن يبارك مساعيكم المقدسة الساعية لتحقيق السالم والتكام للشعب اإلثيوبي.

مع الشؤون  التعاطيفي لمواصلة هذه المساعي من خالل اتباع نهج شفاف وبنّاء وشامل الحكمة  يلهمكم

 والعالقات اإلقليمية.

 وتقبلوا جزيل شكرنا وتقديرنا

 . اإلرترية في المهجر المنظمات المدنية والحركات الشعبية
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