
 

 تصريح صحفي

 حول تطورات األوضاع في منطقتنا

كثب، مجريات املستجدات السياسية واألحداث املتالحقة في بالدنا إرتريا واملنطقة عن ظللنا نتابع 

حكومة إقليم ثيوبية و اإلدرالية يا، وبصفة خاصة الحرب الداخلية الدائرة بين الحكومة الفعموم  

 تجددمآالت الصراع إلثيوبي الداخلي و  نتابع باهتمامفيها. كما تري  النظام اإلر  وتورط  ،ثيوبيتقراي اإل

. وتشير 2020نوفمبر  4القتال في  شمال وغرب إثيوبيا منذ اندالع الحرب املؤسفة بين الطرفين في 

 مناطق التماس الحدودي بين إثيوبيا وإرتريا، فياألخبار الواردة من جبهات القتال، إلى احتدام املعارك 

 وإضافة إلى . هائلة ثيوبية و ميلشياتها األراض ي اإلرترية بإعداد  اإلمن القوات دخول حشود  مرار استو 

أعلن حالة التعبئة العامة في   ذلك فإن النظام اإلرتري املستمر في تورطه في الحرب اإلثيوبية الداخلية

  .ومن كال الجنسين السنكبار بين مختلف األعمار من الشباب و  البالد ويقوم بحملة تجنيد إجباري 

ا من متابعتنا للوضع الخطير الذي تمر به بالدنا ومنطقتنا جراء هذه الحرب العبثية الدائرة 
 
وانطالق

ول الجوار و اإلقليم وكذلك في د صدقائناوأل لشعبنا   في شمال إثيوبيا وعلى محاذاة حدود بالدنا، نعلن

 :اآلتي  للمجتمع الدولي موقفنا

للفرقاء في الداخلي لحسم الخالف  وسيلة ناجعةليست للحرب، وإيماننا بأنها نا املبدئي رفض .1

واللجوء إلى الحوار  والحكمة لتحكيم العقلاألطراف جميع ومناشدتنا ل الجارة إثيوبيا، مع دعوتنا

  وتحقيق األمن والسالم واالستقرار والوئام لشعوبها. ثيوبيا إوحدة  خالفاتها بما يحافظ علىلحل 

املجلس الوطني االرتري للتغيير اتفاقنا مع املواقف املبدئية التي اتخذها يد مرة أخرى على التأك .2

وخاصة املتعلقة بااللتزام لعدم التدخل في  لداخلية اإلثيوبية، بشأن الحرب ا الديمقراطي

 ، والتمسكةرفض تدخل اآلخرين في شؤوننا اإلرترية الداخليو الشؤون الداخلية لدول الجوار، 

 التغيير الديمقراطي في بمب
ّ
 .هو شأن إرتري ومسؤولية الشعب االرتري وحده بالدنا دأ أن

ندين بشدة تدخل النظام االرتري في الشأن اإلثيوبي الداخلي واصطفافه مع أحد االطراف ضد  .3

 .ونزعته االنتقامية رأس النظام  غرور في أتون حرب عبثية إلرضاء  اقسر  أبنائنا وتوريط  ،طرف آخر



نناشد املدنيين العزل واالبرياء ، و  طالتكما ندين كل الجرائم وانتهاك حقوق االنسان التي  .4

في الجرائم التي  محايدةتحقيقات مستقلة و  بإجراء نظمات الدولية املعنيةاملجتمع الدولي  وامل

تقديم ومعسكرات الالجئين اإلرتري في تلك املناطق و  التقراي والعفر واالمهراارتكبت في أقاليم 

 .إلى العدالة الجناة

الالجئين اإلرتريين داخل للقيام بمسؤوليتها حيال  املنظمات الدولية املعنية بقضايا الالجئين ندعو  .5

 .ا ونقلهم إلى مالذ آمنإثيوبي

نرفض بشدة، دخول القوات االثيوبية أيا كان صفتها إلى األراض ي االرترية و تعدي حدودنا  .6

ا لى ساحة للحرب و الصراع و وتحويل البالد إل، السيادية
 
 . تصفية الحسابات مع اآلخرينمنطلق

  يقاف هذا العبث قبل انإل لتدخل السريع على ااملجتمع الدولي نناشد  .7
 

 تزيد املنطقة اشتعاال

كافة املناطق، النزاع إلى ويمتد  ،عرض األمن والسلم اإلقليمي والعاملي الى مخاطر عديدةيتو 

راف املتصارعة للجلوس على مائدة الحوار وإيجاد الحلول وممارسة الضغوطات على األط

ندعو وفي هذا السياق فإننا جتميي في املنطقة . السياسية املرضية لخالفاتها، وإعادة السلم امل

في مناطق إلى ضمان وصول املساعدات اإلنسانية إلى مستحقيها  عنيةاملجتمع الدولي ومنظماته امل

 االطراف.   وتذليل سبلها من كافةالنزاع 

ا  حرجة والبالغة الخطورة من يناشد االئتالف الوطني الديمقراطي اإلرتري، في هذه الظروف الوختام 

ا وتوحيد تداعيات النزاع اإلثيوبي، جميع قوى املقاومة اإلرترية لتوحيد الطاقات وجمع كلمتهجراء 

ا ، ملواجهة استحقاقات الوضخطابها اإلعالمي والدبلوماس ي والجماهيري  ع السياس ي املتأزم حالي 

  ولتسريع الخطى باتجاه ما يصبوا إليه شعبنا من تغيير ديمقراطي في بالده. 

 

 القيادة العليا املشتركة  في دائرة اإلعالم

 لالئتالف الوطني الديمقراطي اإلرتري 

   -  2022سبتمبر  26اإلثنين 
 

 

 


