
 

 
 

 ترحب باتفاقية السالم  اإلرترية القوى السياسية

 اإلثيوبية املتصارعةبين األطراف 
 

التي تم  ووقف األعمال العدائية" اتفاقية السالم"استقبلت القوى السياسية اإلرترية 

توقيعها في جنوب أفريقيا بين الحكومة الفيدرالية اإلثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير 

 قناعة منها بأن وقف الحرب التي أزهقت أرواح مئات اآلالف تجراي بكثير من االرتياح،

والشروع في حل قضايا الخالف بالحوار والوسائل السلمية هي مصلحة للشعب 

اإلثيوبي وكافة الشعوب املحبة للسالم. وال يسعنا في هذا املجال إال أن ننهئ األطراف 

املؤملة،  اتسامت على جراحاتهو  ونتائجها املدمرة اإلثيوبية التي تجاوزت مرارات الحرب

ا بانتهاج طريق يحقق األمن والطمأنينة والسالم للشعب اإلثيوبي واتخذت قرار   ا حكيم 

بكافة مكوناته. كما نشيد بالدور الكبير الذي لعبته لجنة الوساطة األفريقية 

يات وعلى رأسها الوال  واملدعومة من الواليات املتحدة األمريكية وعدٍد من الدول الهامة

 . املتحدة األمريكية

الحرب التي بأن ، كمناضلين إرتريين من أجل السالم والديمقراطية، إننا نعتقد

قد أدت إلى زعزعة استمرت لعامين كاملين وتورط فيها النظام الديكتاتوري في إرتريا، 

األمن واالستقرار في عموم املنطقة، وعمقت الجروح واآلالم بين شعوبنا، وعليه فإن 

اذ قرار  السالم الذي يعتبر قيمة إنسانية تحتاج إلى شجاعة كبيرة، وليس هناك اتخ

، املادية رة تتقاسم فاتورة الحربرابح  في أية حرب داخلية، فكل األطراف خاس

 ، كما تؤكده تجارب الشعوب التي مرت بمثل هذه التجارب املريرة.واملعنوية



 

إن القوى السياسية اإلرترية املناضلة من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة في  

إرتريا، دعت منذ اندالع  الحرب العبثية بين األشقاء في إثيوبيا إلى وقف الحرب 

، لتتفرغ والدخول في حوار يفض ي إلى إيجاد حلول للقضايا الخالفية بين األفرقاء

والقومية جميع أبنائها بمختلف انتمائائتهم اإلثنية  الشعوب اإلثيوبية لبناء دولة تسع

نجاح بأن من شروط  جازمة ةالقوى السياسية اإلرتري وتعتقدوالدينية والجهوية. 

 العمل علىفيها،  استتباب األمن واالستقرار و  اتفاقية السالم املوقعة في جنوب أفريقيا

زيق وت إلثيوبيا الداخلي الشأن التدخل في عناإلرتري إبعاد النظام الديكتاتوري 

 إلى زعزعة أمنها واستقرارها
 

في  ، كما يحاول القيام بمثلهانسيجها االجتماعي وصوال

 .السودان الشقيق

ا نتمنى ل التوفيق في تنفيذ نصوص اتفاقية السالم املوقعة ألطراف اإلثيوبية  ختام 

ن يدفع في سبيلها تستحق أ بينها، وندعو الشعوب اإلثيوبية لدعم عملية السالم التي

 ونفيس. كل غال
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