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  اإلثيوبي إلى إريتريا

وممارساته    لقد نهج  ي 
ق  ي 

المض  و  االستمرار  عىل  ارتريا  ي 
ق  الحاكمة  وزمرته  ي 

افورق  الطاغية  نظام  داب 

ي افتعال الفت   والحروب وصنع االزمات وخلق التوترات مع  
ي  الدخل وق 

السياسات الجائرة بحق شعبنا ق 

ي  
ار بعالقات الشعب االرتري وامتداداته ق  ي  اإلساءة واالض 

امعانا ق  الجوار  الدول وليس ادل  دول  تلك 

ة الدعو  ي اسمر  متجاوزا كل  ل ةعىل ذلك من محاولته األخير
ق السودان ق  عقد مؤتمر لإلدارات األهلية لشر

ي كما هو ال يزال ماض   
ي الشأن الداخىلي السودان 

ي تدخل سافر ق 
االطر واألعراف الدبلوماسية المعهودة  ق 

ي جريمة التدخل العس
ي اإلستمرار ق 

ي بإضار وعناد ق  ي الشأن اإلثيون 
ي مناضا الحد اطراف  - كري ق  االثيون 

يئة من أبناء الوطن من الجيش و المجندين   ي ازهاق الكثير من األرواح الي 
اع الداخىلي فيها متسببا  ق 

الي  

ي حرب جائرة  ضد  التقراي ارضا وشعبا دون حساب  ألواض  
اكه ق  قشا من أبناء الوطن اضافة اىل اشي 

ي ارتريا و التقراي وبدون أسباب موضوعية غير الروح  العالقات ووشائج ا كة لشعب 
لدم والمصالح المشي 

ي وزمرته . 
ي يحملها افورق 

يرة الب   الشر

ي تفجير و تصعيد االزمة االثيوبية وذلك بزيادة الحشود الغير  
ي مرة اخرى  يعمل ق 

واليوم نشاهد افورق 

ي غرب تقراي بل ويقوم بالسماح لجحافل الجيش  
رة ق  ي  المي 

ي والمليشيات التابعة له للدخول ق  االثيون 

ي  
ي واالنتشار ق  العمق االرتري باإلضافة اىل اجبار افراد القوات االرترية عىل ارتداء الزي العسكري اإلثيون 

يا   يا تمهيدا لشن هجوم عىل إقليم التقراي من تلك الجبهة مما سيجعل من إريي  الحدود الجنوبية إلريي 

العسك للعمليات  بسيادة مشحا   والمستقبىلي 
المباشر ر  الض  الذي سيلحق  األمر  االثيوبيتر   للفرقاء  رية 

يا أرضا وشعبا  ومن هذا المنطلق فإننا نؤكد للعالم بأن الشعب اإلرتري ال يتحمل تبعات   ومصالح إريي 

ي من انتهاكات  وت
ي وزمرته المغامرة والغير مسؤولة سوآءا ما يقوم نظام أفورق 

جاوزات  ووزر تضفات أفورق 

لحقوق الشعب اإلرتري داخليا ومن عدوان سافر  ضد دول الجوار هو مدان ومرفوض من قبل الشعب  

 وقواه المناضلة. 

ية اىل ي حروبه    كما ندعو افراد القوات اإلريي 
 
ي وزمرته لزجهم ق

 
رفض  ومواجهة أوامر  ومحاوالت افورق

ي  
م القوات بالبقاء ق  يا وأن تلي   حدودها الجغرافية المعروفة لواجب الدفاع عن  العبثية خارج حدود إريي 

 الوطن مب  ما تعرض للخطر. 

ية   اإلريي  ي 
األراض  استخدام  عن  والكف  حدودها  إىل  جيشها  اىل سحب  اإلثيوبية  الحكومة  ندعوا  كما 

 .ضد شعب التقراي عملياتها العسكرية  كمنطلق ل

ي إثيوبيا إىل تغليب خيار  
اع ق  ي الي  

السالم  و اإلستقرار و النهوض و اإلزدهار بالعودة لطاولة  كما ندعوا طرق 

 الحوار حفاظا عىل وحدة إثيوبيا وأمنها وإستقرارها وسالمة شعوب  ها وأمن و إستقرار المنطقة بأشها . 

ي حكومة إثيوبيا الفيدرالية  لفت نظر  كما نود أن ن
سالم  للحليف ال يعتمد عليه بل هو عدو    اىل أن أفورق 

ي المنطقة عامة وعدو لوحدة إثيوبيا وتماسكها بشكل خاص  لذلك ندعو إىل  و اإلستقرار  
والديمقراطية ق 

ي الداخىلي وتخريب عالقات شعوب  ها   ي الشأن اإلثيون 
ورة عدم السماح له وإعطاءه الفرصة للتدخل  ق  ض 

السياسية تحق اإلرتري وقواه  الشعب  بناء عالقات تكامل وتعاون مع  العمل عىل  اىل  ندعوهم  يقا كما 

ي تعزيز األمن و اإلستقرار اإلقليمي . 
كة بتر  البلدين والشعبتر  واسهاما ق   للمصالح المشي 



ي مقاومتهم البطولية ضد  
ي المهجر ق 

يا ق  ي ختام هذا التضي    ح أن نشيد بنضاالت شباب إريي 
وال يفوتنا ق 

وعة والسلمية تلك ال مهرجانات الماجنة مهرجانات التسول والتصدي إلفشالها بالطرق القانونية المشر

ي الدول الغربية كما ندعو كافة قطاعات شعبنا إىل تصعيد  
ي دأب نظام الجبهة الشعبية القيام  بها ق 

الب 

ي ارتريا
ي كل الجبهات ضد نظام الجبهة الشعبية الديكتاتوري القائم حاليا ق 

 . المقاومة ق 
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