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 ضات سرية مع تقرايود مفاو رئيس الوزراء اإلثيوبي ينفي وج

 و 
 
 ا للتفاوض  حكومة إقليم تقراي تضع شروط

 األعمال األمريكي في أسمرا يشارك في ندوة معارضة للنظام اإلرتري والقائم ب
 

 

ستجواب جلسة ا  عقد يوم أمس  اإلثيوبيإثيوبية وأجنبية مختلفة بأن البرملان  وسائل إعالم  ت  ادأف 

أحمدل أبي  الدكتور  اإلثيوبي  الوزراء  الحرب ب   رئيس  إث  شأن  في  وتداعياتها.  الداخلية  رد       يوبيا  ولقد 

: " إن الحرب قد  فرضت على   الدكتور أبي أحمد
 
على األسئلة املتعلقة بالحرب في شمال البالد.. قائال

 إن الشعب ، حيث إنهم لم يتركوا له خيار إال الحرببالده من قبل جبهة تجراي
 
ثيوبي كله دفع  اإل، مشيرا

 ." فاتورتها خاصة شعب تجراي

لتحرير   جبهةال  أبي احمد   واتهم بها  جيش    بناء ثيوبي و الجيش اإل  بهدمتجراي     الشعبية    ، مؤكداخاص 

كبر أحكومته تريد السالم، ألن الحرب لن تجلب إال الدمار والخراب، و إن الشعب والوطن هما  على أن

 .وإن السالم أمر حتمي  الحرب ال يمكن أن تحسم األمر  على أن و الخاسرين ،  

أ لقاءات حدثت  وقد نفى أبي أحمد وجود  ي مفاوضات سرية مع جبهة تجراي، كما نفى ما أشيع من 

 على حرص حكومته بمبدأ الحوار والتفاوض ، وأوضح إن أي  
 
بين الجانبين في نيجيريا وتنزانيا ، مؤكدا

م حوار  أي  او  ،  مفاوضات  تجراي  جبهة  اع  علن  اإلثيوبي  سيتم  البيت  مظلة  كما  وتحت  أن   على  أكد. 

 . لذي هدمته جبهة تجراي، تم إعادة بنائه على أسس وطنية متكاملة، حسب تعبيرهالجيش اإلثيوبي ا

على موضوع محادثات السالم الذي أثاره رئيس الوزراء   إقليم تقرايحكومة    وفي أول تعليق من قبل  

في حديثه أمام البرملان اإلثيوبياالثيوبي ال في بيان صدر  تجرايالشعبية لتحرير    دت الجبهة، أكيوم،   ،

للتفاوض مع الحكومة الفيدرال  علىيوم أمس،   ية واألطراف اإلثيوبية األخرى، بما يتفق  استعدادها 

تتمسك    . و أوضح البيان، بان الجبهةمع املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان والديمقراطية واملساءلة

 إن حكومة  بعقد املفاوضات في ال
 
عاصمة الكينية نيروبي، برعاية رئيس كينيا )أوهورو كينياتا( .. مشيرا

كينياوش السنينأ،  عب  مر  على  إثيوبياثبتوا  تجاه  وصدقهم  حيادهم  ومبادئ  ،  بقواعد  والتزامهم   ،

 .االتحاد األفريقي
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،  ، من بينهم واشنطنمن الشركاء الدوليين أن عملية السالم تتطلب مشاركة مجموعة أضاف البيانو 

 حكومة إقليم تقراي على استعداد  ااإلمارات، مؤكد   دولةتحاد األوروبي و األفريقي واألمم املتحدة و واال

 . إلرسال وفد رفيع املستوى و مفوض بالكامل، للمشاركة في عملية سالم ذات مصداقية ونزيهة

في إرتريا  ستيفن و شارك القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة اإل ن جانب آخر،  مو  كر عبر  و مريكية 

في مقدمة    نفى في  حيث.  تإري سا من قبل قناة  ندوة إرترية تم عقدها في أمريكا    ي  األقمار الصناعية ف

والتي  كلمته   مشاركته  سبب  عن  املنتشرة  أالتصريحات  اإلرترية  نهزعمت  للمعارضة  أو  داعم    نأ، 

ا  ، تغيير النظام في إرتريانحو  ريكية بدأت تدفع األمور  مالحكومة األ    سبب  إلى أن في الوقت نفسه  مضيف 

وسيلة إعالم إرترية تبث    لكون هذه القناة  ،  إري سات  eri sat " "   وة التي نظمتها قناةفي الند مشاركته

العالم كل  في  اإلرتريين  لكل  أراء  األخبار واملعلومات  لها  كان  وإن  يعني دعمه  ،  ال  فمشاركته  بها  خاصة 

للمشاركة  راءلتلك ال  له من أي  في أية   ، بل أوضح استعداده  ا  وسيلة إعالمية إرترية وبم  ةدعوة توجه 

إن التغيير   في أسمرا، القائم بأعمال سفارة الواليات املتحدة وأشار  حكومية. ال إلرتريةفيها الفضائية ا

إرتري  شأن  هو  إرتريا  عفي  ا  مؤكد  أن  ،  إرتريالى  في  الصحافة  حرية  هناك  من  ليس  عدد  يوجد  بل   ،

لل ملك  هي  البالد  في  املوجودة  اإلعالم  وسائل  ألن  وذلك  الصحفيين،  وقد    . اإلرترية   حكومةاملعتقلين 

في    عتقلينالصحفيين اإلرتريين امل  بعض  أسماء  مشير ا إلى ،  مئهراآين في التعبير عن  طالب بحق الصحفي

وأخير  تري اإلر النظام    سجون   أجل  ا  .  من  بالعمل  اإلرترية  الحكومة  اإلنسان    صيانة  طالب  حقوق 

 اإلرتري وحقه في حرية التعبير . 

 ب. من الصحفيين واإلعالميين اإلرتريين واألجانة املذكورة عدد  هذا وقد شارك في الندو 
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