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تنبيه

  سففبتمبر24هذه الدراسة تم تقديمها من قبل البروفيسور تسفففاظيون مففدهاني فففي 
 ، في الحتفال الذي قام بتنظيمه فرع جبهة التحريففر الرتريففة فففي بريطانيففا،2011

 بمناسبة مرور خمسين عاًما على بداية الثورة المسلحة. قام البروفيسففور تسفففاظيون
بتقديم هذه الدراسة بصفته الشخصية وبحرية تامة. 

 ولحضوره هذه الحتفالية، وتقديمه هذه الدراسة القيمة، نقدم من صميم قلوبنا الشففكر
للبروفيسور تسفاظيون مدهاني.

جبهة التحرير الرترية 

فرع بريطانيا
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الخوة العزاء قيادات وممثلو وأعضاء جبهة التحرير الرترية

المحترمون والمحترمات العضاء والمساندون لتنظيمات المعارضة الخرى

المحترمون والمحترمات المشاركون كافة

 في البداية أرغب في التعبير عن امتناني لولئك الذين نظموا هذه المناسففبة التاريخيففة
 وقدموا لي الدعوة، ثم أود التعبير عن سعادتي البالغة لحصولي على فرصففة التعففرف

على المشاركين في هذه المناسبة التاريخية من المقيمين في إنجلترا. 
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 تحديد الموقف منها في هففذه الدراسففة،بالنسبة لبعض القضايا الراهنة التي تم 
 والفكار الواردة فيها، يمكن النظر إليها علففى أنهففا متوافقففة مففع آراء تلففك
 التنظيمات التي كانت تعارض انعقاد المؤتمر الوطني بصرف النظر عن تنظيمففه
 وأسلوبه، وهؤلء يدافعون عن أساليب النضال غير المسلح، ويدعمون الخطوات
 شبه الصلحية. وبغض النظر عن هذا التشابه، فإن هذه الدراسة فففي إجابتهففا
 على كل السئلة المتعلقة بالنظام القائم في إرتريا تنطلق من قناعة تغيير النظففام
 من أساسه، وبالتالي أشير إلى أن الدراسة ل تتلقى مففع مواقففف وآراء تلففك

التنظيمات المذكورة.

تسفاظيون مدهاني



 من وجهة نظري هناك عدد من المبررات التي تجعل من هذا اللقاء مناسففبة تاريخيففة،
 فاليوم الول من هذا الشهر كان مناسبة الذكرى الخمسين لبدايففة الثففورة المسففلحة،
 وبالتالي فإن هذا اللقاء وبحكم أنه احتفاء بهذا التاريخ وتخليد له، يكتسب أهمية كبيرة.
 ثانًيا، تعتبر هذه المناسبة أيًضا ذكرى وفاة المناضل عبد ال إدريس التي لم يمض عليها
 عام واحد، هذا المقاتل الذي بدأ يعاد النظر إلى دوره في ثورتنا بروح جديدة وبمنظففور

جديد، لذا يكتسب هذا اللقاء أهمية كبيرة.

 بالنسبة لي أعتبر هذه المناسبة مناسبة تاريخية، باعتبار أنها أول مناسبة إرترية تقففام
 في إنجلترا يتاح لي المشاركة فيها، بالضافة إلى أن هذه هي المرة الولى التي أشارك
 فيها في برنامج تنظمه جبهة التحرير الرترية بعد النشقاقات التي لحقت بها في عففام

1982 .

 وعندما تتمكن جبهة التحرير الرترية من تنظيم برنامج بهذا المسفتوى فففي إنجلفترا،
 يتضح من ذلك أنها تحاول أن توجد لنفسها تواجًدا ذا مغزى في العالم الغربي، والففذي
 يتطلبه برنامجها الوطني الذي يتميز بالنفتاح تجاه كل الرتريين، المر الففذي يمنحهففا

الثقة والوضوح الفعلي، وبناًء على ذلك يصبح هذا اليوم يوًما هاّما بالفعل.

 وفي الثالث من سبتمبر كنت قد دعيت إلى المشاركة في مهرجان نظمته جبهففة النقففاذ
 الوطني الرترية في فرانكفورت بمناسبة الذكرى الخمسففين لبففدء الكفففاح المسففلح،
 وشاركت فيه بالفعل، ولم أشارك في تلك المناسبة بأي خطففاب مكتففوب، إل أنففه فففي
 النقاشات التي دارت بهذه المناسبة، أعطيت لي فرصففة للدلء بففآرائي فففي القضففايا
 المطروحة، وأبديت ملحظاتي بصورة مختصرة. وفي هذا اللقاء سأتناول النقففاط الففتي
 أثرتها في لقاء فرانكفورت، بالضافة إلى بعض الفكار الجديدة بشيء مففن التفصففيل.
 وقبل أن أقوم بذلك، وباعتبار أن هذه المناسبة أيًضا هي مناسبة لتأبين المرحوم عبد ال
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 إدريس، اسمحوا لي أن أوضح باختصار آرائي في بعض الذكريات التي أحملهففا عنففه،
وعن دوره في الثورة الرترية.

-1-

 أنا لست من بين أولئك الذين كانوا يعرفون عبد ال إدريس عن قرب، إل أننففي كنففت
 أتمتع ببعض المعرفة التي تمكنني من العتماد عليها كأساس لعطاء آرائي في بعففض

القضايا، لذا لم أجد حرًجا من إبداء الراء والملحظات التالية.

 التقيت وتعرفت على عبد ال إدريس للمرة الولى في السبعينيات في مدينة الخرطففوم،
 وحتى مغادرتي الخرطوم، التقينا في مناسبات معينة تتعلق بالثورة الرتريففة وناقشففنا
 خللها بعض الراء. وحتى لو كنا نلتقي ونتحاور إل أن علقتنففا لففم تتميففز بففالعمق

والحميمية، وبالتالي كانت معظم آرائي عنه مشوبة بالمعلومات الخاطئة.

 كان اسم عبد ال إدريس خلل فترة الثففورة الرتريففة عرضففة للتشففويه. وبالنسففبة
 للتساؤلت عن السباب، أو السبب الرئيسي في ذلك، يمكن أن تكون هناك آراء متباينة.
 أما في رأيي أنا هو أن السبب الرئيسي في ذلك أنه كان العنصر القيادي البففارز الففذي
 تخشاه قيادة الجبهة الشعبية من بين قيادة جبهة التحرير الرترية. وهذا يمكن أن يكون
 التوضيح الساسي في رأيي، أما الباقي، ففي داخل تنظيم جبهة التحرير الرترية كففان
 هناك من يبحث عن أخطائه أو من يعتقد أنه ارتكب جرائم، وبالتففالي كففانوا يقومففون
 بتشويهه. أما السبب الرئيسي في حملة التشويه ضد عبد ال، وللتأكيففد عليففه للمففرة

الثانية، كان عبد ال إدريس أكثر من يخشاه إسياس أفورقي وأعوانه.

 وقد أّثرت حملة التشويه الموجهة ضد عبد ال إدريس علينا جميًعا. وحتى أنا شخصّيا،
 وبعد أن تأثرت بحملة التشويه تلك، وفي كتابي الول الذي تمت إدانته مرة بخبث ومرة
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 أخرى بعدم المعرفة – كنت قد تعرضت له بصورة سلبية. واستمر تقييمي السففلبي لففه
لسنوات عديدة. 

  إلى أعادة تقييم الراء التي كنت أحملها عنه، والتي كنت قففد1993وأجبرت منذ عام 
 وضعتها بشكل مكتوب، فقمت بإعادة فحصها. في ذلك العام، وفي المهرجان الذي كففان
 تنظيم جبهة التحرير الرترية – المجلس الثوري يقوم بتنظيمه في مدينة كاسل بألمانيا،
 كنت قد قمت لول مرة بتقديم محاضرة عن الديمقراطية والوضاع فففي إرتريففا. وتففم
 تصوير تلك المحاضرة بالفيديو، ونشرت في عدد كبير من البلدان. شاهد عبدال شففريط

الفيديو ذلك في السودان، وأعجب بعمق بالطرح الذي ورد فيه.

 وبعد أن شاهد شريط الفيديو، أرسل إلي رسالة تحمل تحياته عبر ممثل جبهة التحريففر
 الرترية في ألمانيا، الخ إدريس دافئ. وكان محتوى الرسالة ما يلي: "الخطففاب الففذي
 ألقي في كاسل يعتبر هاّما للغاية، وبالتالي يجب ترجمته إلى اللغة العربية. فإن كانوا في
 المجلس الثوري ينوون ترجمته بأنفسهم فذلك أمر جيد. ولكنهففم إذا كففانوا ل ينففوون
 ترجمته فاسمحوا لنا نحن – أي الجبهة – أن نقوم بترجمته. أما أنا فقد انشرح صدري
 للمبادرة، وقلت لهم ل بد من التشاور مع المجلس الثوري. وقلت للمجلس الثففوري "إن
 كنتم تنوون ترجمته فافعلوا، وإّل فإن تنظيم الجبهة مستعد للقيام بذلك". فرد علي تنظيم

المجلس الثوري بأنهم على استعداد لترجمته، وقاموا بترجمته بالفعل.

 ، والتي كففانت تحمففل تحيففاته1993وكانت الرسالة التي بعثها إلي عبد ال في عام 
 واستشارته لي هامة للغاية. ورغم تناولي السلبي له في كتابي، تجاوز عن كففل ذلففك،
 وأرسل إلي رسالة تحمل تحياته، انطلًقا من اهتمامه بالمصلحة النضالية فقط. أدركففت
 حينها أنه كان شخصية سياسية قوية، عندما تقدم إلي بآراء بناءة للتشاور معفي فيمفا

يمكن فعله.  
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 ومنذ ذلك الحين انطلقت وبكثافة في إعادة فحص كل ما كان يقال عن عبد ال، كما بدأت
 بمراقبته بانتباه في المسيرة النضالية. ومن خلل المراقبة الففتي أجريتهففا أدركففت أن
 الكثير من الشياء السلبية التي ذكرت عنه كانت تشويًها كاذًبا، وأدركت أنني وضعت في
 محتوى كتابي الول جزًءا من هذا التشويه نتيجة تأثري به. وقررت بيني وبين نفسففي

أن أصحح ما ينبغي علّي تصحيحه من معلومات عند إعادة طباعة كتابي. 

  مناسبة طيبة، حيث قدم عبد ال في ذلك الوقت إلى ألمانيففا1997وأتيحت لنا في عام 
 للقيام ببعض المهام والتقيته شخصّيا في مدينة هامبورغ. وبعد أن تبادلنا تحيات نابعففة
 من القلب، قمنا بتقييم مختصر لما مضى من تاريخ واتفقنا بصدق. وعندما دخلنففا فففي
 حوار مباشر بمفردنا، تناول عبد ال كتابي قائًل "كان كتابك درًسا جيًدا لنا، تحدثنا عنففه
 وناقشناه كثيًرا وأسهم في تطورنا". واستغربت بجد من هذا الكلم، واسففتطعت أن أدرك
 مرة أخرى بصورة أفضل أن عبد ال رجل يتحكم في مشاعره الشخصية باقتدار، وأنففه
 شخصية سياسية قوية. هناك أمٌر عجيب أود تناوله بهذا الخصوص، فبينما عبففد الفف
 الذي آذيته في كتابي يثني علّي، هناك بعض التنظيمات المعارضة التي لم ألحق بها أي
 ضرر، بل إن البعض منهم الذين أثنيت عليهم، لم يتوانوا عن القيام بشن حملة تشففويه

ضدي شبيهة بتلك الحملة التي شنتها ضدي الشعبية والوياني. 

 وبناًء على التطورات التي تتالت بعد ذلك نتج عنها قيام "التجمع" الذي ضم عدًدا كففبيًرا
 من تنظيمات المعارضة، وكّنا أنا وعبد ال إدريس نتعاون بتفاهم جيففد، فففي شففؤون

التجمع وقضايا وطنية أخرى.

  وبعدها، استطعت بالتعاون معه التحرك في قضففايا تتعلففق بشففؤون1997ومنذ عام 
 التجمع، المر الذي اعتبره فرصة كبيرة لي، وأشعر بسعادة بالغة لحصولي على فرصة
 لتصحيح التصورات الخاطئة التي كنت أحملها عن عبد ال، والهم من ذلك تمكني مففن

توضيح ذلك له شخصّيا. 
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 وهناك في هذه المناسبة من يعرفون أكثر مني مساهمات عبد ال فففي تاريففخ الثففورة
 الرترية، ولن أحتاج أن أوضح بهذا الشأن. لكن بوّدي أن أتطرق إلى بعض الخصائص

التي كان يتميز بها في علقته بالثورة، وأهمها في رأيي هي الخصائص التالية: 

 الصمود: كان عبد ال إدريس يشكل رمًزا للصمود بالنسبة للكثيرين. وكان-1
 رغم صعوبة الظروف المحيطة به قادًرا على النضال ودفع الخرين للنضففال
 دون أن يكل. وكان لصمود عبد ال إدريس دوًرا بارًزا في اسففتمرار جبهففة
 التحرير الرترية، وبقائها معلًما من معالم وحدة شعبنا ولتشكل تحدًيا وطنّيففا

حتى الن. 

 الخلص: حسب المعلومات المتوفرة لدي، لم يكن عبد ال فقففط مخطًطففا-2
عسكرّيا، بل كان مناضًل يخوض المعارك بنفسه. 

 الهدوء: كان عبد ال رجًل يتميز بالهدوء في حديثه وبالسيطرة على نفسه.-3
 وانتبهت إلى هذه الخاصية في شخصه خلل تبادله الراء في اللقاءات الففتي
 حضرتها بوجوده سواء كان ذلك في السودان أم في أوروبا، وفففي ظففروف
 متباينة. ورغم قلة المناسبات، فقد شاهدته أيًضا وهو يقود الجتماعات، ولففم

ألحظ مرة أنه رفع صوته على أي شخص أو أساء في حديثه إلى أحد. 

 الحرص على الرفاق: من واجبات القائد أن ُيَحّمس رفففاقه ويقففويهم فففي-4
 لحظات ضعفهم، وأن يعترف بقدراتهم ويشجعهم في أوقات قوتهم وإنتففاجهم.
 وحسب شهادة الكثيرين كان عبد ال يتميز بتلك الصفات. وحسففب تجربففتي
 الشخصية الملموسة أيًضا، كان ل يألو جهًدا في رفع معنويات رفففاقه الففذين

 تضررت معنوياتهم.
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 سوإ التشويهات المؤسفة التي وجهت إليه كانت تهمتا القبليةأالوطنية: من -5
 تماًمففا. كففان والطائفية. وأصبحت الحقيقة تتضح شيًئا فشيًئا بأنها العكففس

 عبدال وطنّيا عفيًفا، ولم تكن لديه أهداف جهوية أو قبلية، كما لم تكن لففديه
 ميولت طائفية إسلمية متعصبة. كان عبد ال شخصففية علمانيففة، وكففانت
 الجبهة الشعبية وأتباعها تصفه بأنه يمثل القفوى السفلمية والقبليفة ففي
 المنطقة الغربية. وإذا نظرنا إلي المور اليوم، فإن أولئك الذين كانوا يسيئون
 إلى عبدال وإلى جبهة التحرير الرترية عموًما، ويطلقون عليها "عامة"، هم

  كففان الذين كانوا يستخدمون بمختلف الطرق الساليب الجهوية والطائفيففة.
 عبد ال ومنذ صغره قد تربي على الوطنية الرترية، وتعَرف على الثورة وهو
 ما يزال في ريعان شبابه. وقد أوضح في أحد لقاءاته الصحفية، أنففه التقففى
 بمفجر الكفاح المسلح حامد إدريس عواتي وهففو ابففن الخامسففة عشففر أو
 السادسة عشر من العمر. فعبد ال إدريس الذي يحمففل مثففل هففذا التاريففخ

   استطاع أن يصبح بحق مقاتًل وقائًدا لحركة وطنية.

 وبعد أن عرجت على هذا الموضوع، دعوني أن أدخل الن إلى لففب الموضففوع الففذي
التقينا من أجله هذا اليوم. 

-2-

 نحتفل اليوم بالذكرى الخمسين لبداية الثورة المسلحة، وانطلقت الثورة لتحقيق أهففداف
 الستقلل والحرية لشعبنا. ففي الوضاع الرتريففة الراهنففة، آخففذين فففي الحسففبان
 الضطهاد الجائر الواقع على شعبنا والذي يصعب وصفه، متمثًل فففي الذلل، والفقففر،
 والستعباد، يتضح لنا أن شعبنا يعاني من ضغوط استعمارية لم يشهد لهففا مففثيًل فففي

  يحقق أي استقلل أو تحرير. ولهذا السبب كان عنوان خطابي هففذا "أمففا تاريخه، ولم
 البداية كانت قبل خمسين عاما!" تعتريه نبرة تحسر. وبالتالي، ما الذي حصففل للثففورة
 المسلحة التي بدأها عواتي؟ كما أوضحنا مراًرا في السابق، فإن الثورة الففتي فجرهففا
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 عواتي والتي مرت بتجارب النشقاقات والحرب الهلية تم حرفها لخدمة أهداف القففوى
 الجنبية. فالنظام القائم في إرتريا اليوم اسففتعبد شففعبنا فففي الففداخل، وشففرده إلففى

 الجوار، حيث يمر في ظروف ليست أفضل بكثير عن ظروف الستبعاد، وهذا ليففس دول
 ناتًجا عن الثورة التي بدأت قبل خمسين عاًما، بل هو نتاج النحراف الذي حففدث فيهففا

لحًقا. 

 ، وبعففد تلففك1981-1980انحرفت الثورة التي بدأها عواتي عن مسارها في العففام 
 الفترة، التحرك العسكري الذي تم باسم الثورة الرترية، في ظل هيمنة الجبهة الشعبية،
 لم يكن لمصلحة شعبنا ولصيانة حقوقه، بل كان في خدمة أهففداف القففوى الجنبيففة.
 وكنتيجة لذلك يوجد في بلنا اليوم نظام يضطهد جميع فئات الشعب الرتري، لففذا مففن
 مصلحة الشعب الرتري كله أن يناضل ضد النظام الديكتاتوري الذي يهيمن عليه إسياس
 أفورقي. ويعني ذلك أن يتخذ شكل المقاومة أو التنظيم الذي ينضففوي تحتففه الشففعب

 الرتري نظام "الجبهة العريضة".

-3-

 هناك في هذا التوقيت أمر هام أثار النقاش في معسكر قوى المعارضة، وهو موضففوع
 عقد المؤتمر الوطني. وقد مضت سنوات عدة منذ انطلق هذا الموضوع، وقففد أصففبح

  وبعده. ففي المهرجان الذي نظم في كاسل في عام2003مادة ساخنة للنقاش في عام 
 ، خرج ممثلو مختلف التنظيمات والحركات بإعلن أطلقوا عليه – إعلن كاسففل.2003

 وشكلت بعدها لجنة للتحرك في هذا الخصوص بمففوجب مبففادئ إعلن كاسففل, وتففم
 اختياري من قبل أعضاء اللجنة لكون رئيًسا لها. قامت هذه اللجنة وبالمكانيات المتاحة
 لها بإجراء دراسة مستفيضة تتناول كيفية تنظيم وإجراء وتمويففل المففؤتمر الففوطني،
 وكيفية تنفيذ قراراته. وتم تسليم هذه الدراسة التي كان عنوانها "المؤتمر الوطني مففن

 التحففالف، كمففا والعربية إلى أجل وحدة وإنقاذ إرتريا"، والتي أعدت باللغتين التجرينية
نشرت الدراسة لعامة الشعب .
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 وهذه الدراسة هي ملك لنا نحن الرتريين. وهي وثيقة تكتسب قيمتها من أنها  ناتجففة
 عن عملية شارك فيها ممثلو التنظيمات السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المففدني

بكامل حريتهم. 

 فالتحالف، وكما أوضحت سابًقا في مناسبات عدة، ناهيك عن اسففتخدام هففذه الوثيقففة
 رسمّيا، لم يبّلغونا بشكل رسمي حتى "َتَسّلِمهم" لتلك الوثيقة. وقبل أسابيع قليلة تحففدثت
 إلي أحد زملئي في النضال حول هذا الموضوع فحدثني قففائًل "فعففل التحففالف بهففذه
 الدراسة الخاصة بالمؤتمر الوطني، ما فعله إسياس أفورقي بالدستور الذي قففدمه لففه
 البروفيسور برخت، حيث قام إسياس بدفن تلك الوثيقة فور تسلمه لها، وكذلك التحففالف
 قام بدفن الدراسة فور تسلمه لها". هذا الحديث كان صحيًحا، فالتحالف قام بففدفن ذلففك
 العمل الذي بذل فيه الكثير من الجهد والوقت. كما أن اللجنة التي قام التحالف بتكليفهففا
 للتحضير للمؤتمر الوطني قد ساهمت بدورها في دفن هذه الوثيقة. إَل أن الدراسة بحكم
 محتواها السليم والصحيح، وبحكم تحضيرها الشعبي والديمقراطي ل يمكن دفنها أبففًدا.
 وإذا كان الهدف عقد مؤتمر وطني حقيقي يهدف إلى وحدة وإنقاذ إرتريا، فلن يتجففاوز
 الحدود المرسومة له في دراستنا سواء من حيث الفكار الواردة فيهففا أو فففي شففكل

تنظيمه.

 وكما تتابعون جميًعا، تجري في هذه المرحلة تحركات كفثيرة تحفت مسفمى المففؤتمر
 الوطني، كما وأنكم يمكن أن تكونوا قد تنبهتم بأنني ل أشارك فيه بأي شكل من الشكال.
 وهناك البعض ممن استفسروا عن أسباب إحجامي عن المشاركة من منطلق الحففرص.
 لدي أسباب تدعوني إلى عدم المشاركة، لكنني لن أدخففل الن فففي تفاصففيلها. وكمففا

 لي. فمثًل، كما ذكرت سابًقا تسففير تقدرون بالتأكيد، تنبهت منذ البداية إلى أمور لم ترق
 المور باستبعاد الجهد الكبير الذي بذلته أنا وزملئي أعضاء اللجنة، وهذا يعتبر إهانففة
 كبيرة لنا جميًعا، وبالتالي من الطبيعي أن يثير هذا الموضوع شكوكي وحنقي .وإذا كان
 هناك بعض الخوة والخوات الذين ينتظرون مّني أن أقبل مثل هذه الهانة بخضوع فهم

مخطئون. 
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 وبمناسبة الحديث عن المؤتمر الوطني، هناك بعض الخصائص التي تميزه، ومن بيففن
 أهم مميزاته هي أن يكون المؤتمر سيد نفسه، وماذا يعني مفهففوم السففيادة بالنسففبة
 للمؤتمر الوطني؟ يعني ذلك أن تكون الجماهير المشاركة فيه متحففررة مففن تففدخلت

 طرف. كما يعني ذلك أن المؤتمر، سواء في تنظيمه أم في سير أعمففاله، يجففب أّل أي
 تكون هناك أي قوة تصدر أوامرها أو تمارس ضغوطها عليه بأي شكل مففن الشففكال.
 وتعتبر قضية التمويل ذات أهمية كبرى في سير أعمال المؤتمر، وبالتالي يجب أن يكون
 المؤتمر سيد نفسه أيًضا في قضية التمويل. نعم، يحتاج المؤتمر إلى المساعدات، إل أن
 المساعدات المقدمة من الحكومات أو المنظمات والحركات والتنظيمات غير الحكومية أو
 الفراد ينبغي أن تكون نابعة من روح تضامنية. والقائمون على شؤون المؤتمر يقومون
 بتوظيف الموال الممنوحة لهم في تنظيم المؤتمر وسير أعمففاله دون أن يضففر ذلففك

بقضية سيادته.

 وقد أحجمت عن المشاركة في هذا المؤتمر نتيجة إحساسي بففالحرج بالنسففبة للنقففاط
 المذكورة أعله وغيرها من النقاط. إل أني ليس لدي في هذه المرحلة قضايا تفصففيلية

 انتهائها يمكنني الخوض فيها، وأن العملية التي بدأت لبد أن تستمر حتى نهايتها. وعند
 سأصدر تقييمي لها. فإذا وجدت فيه ما يستحق دعمي سأدعمه، أما الجففوانب الففتي ل

أنبه منذ الن على أنني سأقوم بالكشف عنها. ها أنذا تستحق دعمي،

 والسبب الذي جعلني أختار عدم الحديث الن هو إعطاء الفرصة لهذه العمليففة لبلففوغ
 الهدف المرجو منها، وبالمكانيات الطبيعية المتاحة لها. ومن المحتمل أنففه إذا حففدثت
 بعض المشكلت، من المهم التنبه إلى أنه يمكن أن يقال إن البعض كانت إسهامهاتهم في
 هذا الشأن ضارة. وهنا أود التأكيد على قضية هامة وهي أنه وبصففرف النظففر عففن
 التحفظات التي لدي الن، أعرب عن تمنياتي القلبية بأن تكلل الجهود التي تبذل بالنجاح.

-4-
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 لدي ملحظات حول المشكلت التي تحيط بعملية التحضير للمؤتمر المزمع عقده، ومعظم
 هذه المشكلت ذات علقة بتاريخ وواقع تنفيذ عملية حرف الثورة عن مسارها المؤسفة

التي سبق الحديث عنها.

 نناضل نحن في قوى المعارضة من أجل الديمقراطية وبالتالي لنقاذ الدولففة الرتريففة.
 تسعى كل التحركات إلى إقامة نظام ديمقراطي. 1991ومنذ عام 

 هناك نضالت لقامة الديمقراطية في عدد كبير من الدول في أفريقيا وآسففيا. كمففا أن
 هناك عدًدا من العوامل التي يجب أن تتوفر في أي بلد أو مجتمففع مففن أجففل إقامففة
 الديمقراطية وازدهارها. أحد هذه العوامل الذي يؤخذ غالًبا كأحفد المسفلمات، ول يتفم
 الحديث عنه هو "وجود الدولة". لبد أن يكون هناك وطن للحففديث عففن إقامففة نظففام
 ديمقراطي. وبالتالي إذا كنا نسعى من أجل إقامة نظام ديمقراطي في إرتريا، علينففا أوًل
 وقبل كل شيء أن نؤكد على كيان هذه الدولة المعروفة بدولة إرتريا. وللتأكيد على ذلك،
 يجب علينا أن نحذر، بل علينا أن نناضل ضد السياسات التي تهدد اسففتمرارية إرتريففا

كوطن واحد، وتشكل خطًرا عليه. 

 وبالتالي إلحاًقا بذلك، يجب علينا أن نتناول الموضوع الذي أثار جدًل بمناسبة التحضففير
 للمؤتمر الوطني المزمع عقده، وهو موضوع حق المجموعففات القوميففة فففي تقريففر

مصيرها حتى النفصال .

 ففي فترة الكفاح المسلح من أجل التحرير، رغم أن موضوع حق المجموعات القومية لم
 يحظ بالهتمام الكافي الذي يستحقه، لكن لم يتم تجاهله، بففل نففال اهتماًمففا بمنظففور
 ديمقراطي وفي إطار الوحدة الوطنية الرترية. أما السياسة الداعية إلى حق المجموعات
 القومية حتى النفصال ظهرت بعد خروج تنظيم جبهة التحرير الرترية الم من الميدان
 بتكالب الجبهة الشعبية والوياني. بمعني آخر، ظهر خطاب النفصال بعد أن تففم حففرف

 الرترية عن مسارها. فعليه، إذا أخذنا في العتبار الظروف التي ظهر فيها هففذا الثورة
 الشعار، والمخاطر التي يجسدها، فالموقف من حق المجموعات القومية حتى النفصففال
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 والحملة التي رافقته كانت عبارة عن نتيجة وظاهرة تعّبر عن ذلففك النحففراف حسففب
رأيي.

 كنا قد تحدثنا في السابق عما يعنيه حق المجموعات القومية، وكنا قد قدمنا في الدراسة
 التي أعدتها لجنتنا الخاصة بالمؤتمر الوطني ملحًقا يوضح كيفية ترجمففة وتنفيففذ هففذا

الموضوع بالتفصيل. وهناك نقطة جوهرية وردت في تلك الدراسة علي النحو التالي: 
 "نحن نؤمن بمساواة كل المجموعات القومية. ويحق للمجموعات القوميففة
 أن يكون لها دور كبير في إدارة شؤونها بنفسها بما يتناسب مع البرامففج
 والسياسات الوطنية. كما يحق لها اسففتخدام لغاتهففا القوميففة للهففداف
 والبرامج التي ترغب في تطويرها، والفتخار بثقافاتها، وأن تعكس ثقافاتها
 بالشكل الذي ترغب فيففه، وأن تكففون هنففاك ضففمانات عمليففة تحمففي

                ذلك"
 "والحفاظ علي المساواة بين مجموعاتنا القومية، والتأكيد عليها عملّيففا، ل
يعتبر حّقا ديمقراطّيا أساسّيا فقط، بل هو نهج هام لستمرارية وحدة بلدنا.

 ........ ويجب معالجة 
 قضايا المجموعات القومية بكثير من الحذر، وبصورة عادلة. كما يجب على
 الحكومة الرترية الحقيقية أن تجعل من قضية الدفاع عن المسففاواة بيففن

المجموعات القومية وتطويرها وتشجيعها أحد الهداف الرئيسية لها"

 هذه هي النقطة أو الرسالة الساسية، أما التفاصيل الخرى عن هذا الموضوع أوصففي
بقراءتها باهتمام في الملحق المرفق بالدراسة.

 وكما أسلفت ذكره، كان يتم تناول موضوع حقوق المجموعات القوميففة فففي المراحففل
 وهذا الحديث عن الحقوق السابقة في إطار وحدة إرتريا، ويتم دعمه علي هذا الساس.

 حتى النفصال الذي ظهر بعد أن تم حرف الثورة الرترية عن مسارها يمكن أن يكففون
 في منتهي الخطورة. وباسم حق القوميات في تقرير مصيرها يمكن أن تضيع إرتريا بعد

تقسيمها إلى أجزاء متفرقة.
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 ويجب أن نتحدث عن هذا الموضوع بربطه بالمؤتمر المزمع عقده. وكما يذكر الكثيرون
 فإنه وقبل عدة أسابيع من انعقاد الملتقى في السنة الماضية، تم عقففد مففؤتمر خففاص
 بتنظيماتنا القومية في مدينة "مقلي". وبعد أن ناقش المففؤتمر بففالتركيز علففى قضففية
 القوميات، تبّنى المؤتمر موقًفا يؤكد على "حق القوميات فففي تقريففر مصففيرها حففتى

 ". كما أعلنت بعض التنظيمات التي تعّبر في تكوينها عن الشكال الشبه قوميففةلالنفصا
 عن دعمها لهذا القرار. وربما حتى يقال عن هذه التنظيمات أن لها رؤية مختلفة، فبدًل
 من طرح موضوع النفصال بصورته الفجة، حاولت هذه التنظيمات إدراج كلمات مثففل
 هل يكون النفصال نتيجة استفتاء أم بصورة مطلقة. ول يمكن لمثل هذه المحففاولت أن
 يكون لها أي تأثير، وسواء كان ذلك بالستفتاء أم بصورته المطلقة، فالفكرة الساسففية

التي حظيت بالدعم كانت فكرة النفصال .

 وكنت قد أوضحت في المهرجان الذي عقد في فرانكفورت في الثالث من سبتمبر، فففي
 الرأي المختصر الذي أبديته حينها، أن فكرة "النفصفال" الفتي طرحفت ففي معسفكر
 المعارضة في الونة الخيرة لها علقة "بأجندة أجنبية"، وها أنا الن أيًضا أكرر الففرأي
 نفسه، فالحملة الداعية إلى النفصال تحمل رسالة أجنبية. هذا الموقف الداعي إلي حففق
 القوميات حتى النفصال، والذي تم تضمينه في دستور الدولة الثيوبيففة، يعتففبر أحففد
 موجهات العمل المركزية لتنظيم الثورة الشعبية لتحريففر تجففراي. وأن غالبيففة هففذه
 التنظيمات التي تنادي بحق تقرير المصير حتى النفصال هي تنظيمات كففانت ومففازالت
 تتمتع بعلقات متينة بالثورة الشعبية لتحرير تجراي، منذ أن تم حرف الثورة الرتريففة

 فففي عن مسارها. وارتباًطا بهذه النقطة، يجب هنا أن نذكر أنه وفي المؤتمر الذي عقد
 "مقلي" للتنظيمات القومية، قدم الدكتور كحساي جبريسوس، وهو مناضففل قففديم فففي
 الوياني، دراسة شاملة وقيمة في المؤتمر، والتي جعلت من موضوع القوميات القضففية
 المركزية، كما أن هذه الدراسة شملت "تجربة الثورة الشعبية لتحرير تجراي" . واضعين

 في العتبار كل هذه القضايا، نرى بوضوح أن موضوع حق النفصال مرتبط بسياسات 
الثورة الشعبية "الوياني"، بل هو ناتج عنها أساًسا.
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 وعند سؤالي للبعض ما هي الحاجة إلى القففرار بحففق المجموعففات القوميففة حففتى
 داخلّيا؟ كنت أحصل على النفصال؟ ولماذا لم يتم الكتفاء بإقرار حماية حق المجموعات

 الذي يرفع شعار النفصال هففو للضففمان، إجابات قريبة من الجابة التالية: هذا الخط 
 وهو حق تلجأ إليه القوميات في حال تعرضها للضطهاد، أما إذا توفرت الحماية لحقوق

القوميات فليس هناك ما يدعوها للنفصال.
 

 هذه الحجة ليست مقنعة أو مرضية. فالنظام القائم، كالنظام الموجود حالًيا في أسففمرا،
 وباعتباره ظالًما، فليس هناك ما يعجبه سواء تم إقرار حق النفصال كفقرة دستورية أم

 بالنفصال لنها مضطهدة، فسوف لن يسمح لها النظام لم يتم ذلك. والقومية التي تنادي
 الظالم، ولو سمح النظام بذلك يعني بالطبع أنه ليس نظاًما ظالًما!! وبالتالي، وفي مثففل
 هذه الظرف، لو قامت هذه القومية أو تلك بالنفصال، لن يتم ذلك لوجود فقرة دستورية
 تسمح لها بذلك، بل لنها تملك القوة للقيام بذلك فعًل. (والسؤال المتعلق بمصدر القففوة
 ماهو ومن أي بلد يأتي، فهو سؤال قائم بذاته). بالضافة إلى انففه إذا كففان الضففمان
 للنفصال عن طريق القوة فقط، وهو بالفعل كذلك، فقومية مففا حففتى قبففل تعرضففها
 للضطهاد، يمكن لبعض المجموعات ولهداف معينة أن يجعلوها تنفصل تحففت حجففة

المصير". "الضطهاد" أو "حق تقرير

-5-

 وبحكم أن هذه النقطة المتعلقة بالنفصال ذات صلة بموضوع الضطهاد، يمكن أن تكون
 لها نتائج ضارة علي العلقات بين المجموعات القومية الرترية. وأن معظم التنظيمففات
 السياسية التي تتبنى حق تقرير المصير حتى النفصال في إرتريا تقدم الضطهاد القومي
 باعتباره أحد المشكلت الساسية في هذه المرحلة. وهناك بعض الحركات من بينها مثًل

 في إرتريا" تطرفففوا المجموعة التي تطلق علي نفسها "مبادرة تأسيس قومية التجرينيا
 إلى درجة أنهم يّدعون أن قضية القوميات والمجموعات القومية ليست فقط هي "القضية
 الوحيدة المتفجرة، والنية، والمرحلية"، بل وكأنها في هذه المرحلففة هففي "السففلوب
 الصحيح والعادل للنضال"، ليتم تنظيم القوميات والمجموعات القومية على أساسها. هذا
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 الطرح يعتبر خطيًرا، وبحكم أنه ل يقر فقط بوجففود اضففطهاد قففومي، بففل يعتقففد أن
 و "الوحيد القابل للتفجير". ويعني ذلك القففول إن الظلففم أالضطهاد القومي هو الساس

 القائم في إرتريا أساًسا هو اضطهاد قومي، ما يعني بدوره أن هناك في إرتريففا قوميففة
 تمارس الضطهاد، وقوميات أخرى وقع عليها الضطهاد. ومثل هففذا الحففديث يعتففبر

خطيًرا في وضعنا الراهن.

 ماهي القومية التي تمارس الضطهاد في إرتريا؟ كما يشهد عليه أي مراقب عادل، فإن
 في إرتريا اليوم نظام الفرد الواحد الستبدادي الذي يضطهد الجميع دون تمييففز. وكمففا
 قلت في أحد الخطابات التي ألقيتها قبل عدة سنوات، والذي كان يحمل رسالة مفادها "أن
 هذا النظام ليس نظاًما للمرتفعات، وليس نظاًما للمنخفضات، وليس نظاًما لبناء بركا أو
 سمهر، وليست حكومة أبناء حماسين، وليست حكومة أكلي غوزاي أو سرايي، بففل إن

 حكومة إسياس تضففطهدنا وهذا النظام هو حكومة إسياس"، وبالتالي هذه هي الحقيقة.
 ووصل هذا الضطهاد إلى كل أسرة، وكل إقليم، وكل قومية.جميًعا. 

 وبالتالي، رغم تعرض كل فئات الشعب الرتري للضطهاد، بصرف النظر عن انتماءاتهم
 القليمية والدينية، فالقول بأن هذا يمارس الضطهاد، وذاك واقع عليه الضطهاد، هففو
 أسلوب يفتقد الكياسة، ويتم طرحه لتمرير برنامج معين. وربًطا بهذا الموضففوع، يقفال
 مثًل إن المجموعة القومية الناطقة بالتجرينية تمارس الضففطهاد، أي أنهففا تضففطهد

 المجموعات الخرى، ويمكن سماع مثل هذه الحاديث المؤسفة بين حين وآخر.

 فما هي الخصائص التي تجعل من هذه القومية المتحدثة باللغففة التجرينيففة مضففطِهدة
 للخرين؟ أليس المتحدثون بالتجرينية مثلهم مثل غيرهم من أبناء الوطن محرومين من
 حقوقهم في كل المجالت! أليسوا هفم مثففل سففائر الرترييفن ُيقَتلففون، وُيسففَجنون،

ويجوعون، ويصابون بالجفاف في الصحراء، ويغرقون في البحار؟

  صحيح أن إسياس هو شخص يتحدث التجرينية، وهناك عدد كبير مفن معفاونيه مففن
 المتحدثين ياللغة التجرينية، (رغم أن هناك من يتحدثون باللغات الرترية الخرى أيًضففا
 من بين مراسليه وخّدامه)، كما أن الكثيرين ممن يصفقون له فففي الخففارج، بعضففهم
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 خبث، هم أيضا من المتحدثين بالتجرينية. لكن هففذا ل يمنحنففابسذاجة والبعض الخر ب
 الحق لن نقول إن المتحدثين بالتجرينية في إرتريا كقومية يقومون باضطهاد الخرين.

     وكيف يمكن للنسان أن يقوم باضطهاد الخرين وهو نفسه مضطهد !!

 وفي هذا التوقيت ل نرى فقط المحاولت الرامية إلى عزل المتحدثين بالتجرينيففة عففن
 القوميات الرترية الخرى، بل نلحظ الجهود المبذولة لربط المتحدثين باللغة التجرينيففة
 من أبناء الهضبة الرترية بالمتحدثين بالتجرينية في إثيوبيا. فمثًل كنت قد تناولت هنففا
 في وقت سابق الحركة التي تطلق على نفسها "مبادرة تأسيس قوميففة التجرينيففا فففي

 وهو أن قومية التجرينيففا، إرتريا"، وبالتالي فإن لسم الحركة وحده مدلولت يشير إليها
 توجد أيًضا خارج إرتريا. وترجمة لمثل هذا التوجه ودعمه بشكل ملموس تم إنشاء مففا
 تعرف ب"جمعية السلم والخاء للسر الناطقة بالتجرينية والقوميات المجففاورة لهففا".
 وكما تشير اللئحة الداخلية لهذه الجمعية فإن مقراتها المرحلية هي في أديففس أبابففا،

  في إقليم تجراي. "ويحق لكل الناطقين بالتجرينية في إثيوبيا"ومدينتي "شيري" و "مقلي
 وتهدف اللئحة الداخلية للجمعية خلق إحساس. وإرتريا الحصول على عضوية الجمعية"

 لدى أفراد قومية التجرينيا بأنهم أعضاء في جسم واحد. وأن الهففدف الرئيسففي لهففذه
 الجمعية هو العمل الدؤوب على "أن تعيش السر من قومية التجرينيا في موطنها الدائم

   في عزة ومنعة".

 ونلحظ الن بأن هناك برنامج أو محاولة لعزل الشعب الذي يتحدث التجرينية ويستوطن
 الهضبة الرترية عن سائر القوميات الرترية بصورة عملية من جهففة،  ومففن جهففة
 أخرى القيام بحملة بأن هذا الشعب يشكل جزًءا مكمًل لشعب تجراي. وهذان الطرحففان
 ليسا متناقضين، بل يساعد أحدهما الخر وُيغّذيه. وبتضافر هذين المففوقفين يتففم دفففع
 وتيرة عزل الهضبة الرترية عن سائر القوميات الرترية وربطها بتجراي. وعند حديثي
 مع بعض المراقبين يرون في هذه المحاولت تمهيًدا للبرنامج الخفففي وهففو مشففروع

   "تجراي تجرينيي".

 والن أريد العودة إلي المقولة التي تدعي بأن قومية التجرنيا تقوم باضطهاد القوميففات
 الخرى، فهذه المقولة بالضافة الي كونها كاذبة، فإنها تخدم في المطاف النهائي نظففام
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 إسياس. كيف؟ إذا قلنا أن قومية التجرينيا هي قومية تقوم باضطهاد الخرين، يعني ذلك
 انعدام الثقة بينهما وبين الخرين. ولذلك، ل يمكن التحالف مع أبناء الهضبة الرتريففة
 بنّية صادقة من أجل إسقاط نظام إسياس، وبالتالي سوف تبرز صففعوبات فففي تنظيففم
 وخوض نضال من أجل إسقاط نظام الفرد الواحد، مففن خلل تشففكيل جبهففة وطنيففة
 عريضة، أو تحالف يضم كل المجموعات القوميففة أو الحركففات السياسففية الرتريففة
 للمضطِهد والمضطَهد لتتعاون في جبهة واحدة أو في تحالف واحد بفاعلية. وبالتالي لن
 يصبح النضال الذي يخاض ضد إسياس متصاعًدا، وبذلك يطففول أمففد نظففام إسففياس

 الستبدادي.

 بالتجرينية يأنهم يمارسون وليس من الحكمة سياسّيا وصف جميع أبناء القومية الناطقة
 الضطهاد ضد غيرهم, بل يمكن وصفها بسياسة غبية. ما السبب إًذا في مثل هذا القول؟

 الرصين والمحنك يعرف الساليب التي تحقق له المكاسب وينتهجها. وإذا سألنا السياسي
 ماهي الساليب الي تحقق مكاسب لتنظيمات المقاومة الحقيقية في هذا الففوقت، يمكففن
 القول إنه وبالقدر المستطاع جذب قطاع واسع من أبناء الشعب الرتري إلففى صفففوفها

 تنظيمففات للنضال ضد حكومة إسياس أو حكومة الجبهة الشعبية. وهذا مففن مصففلحة
 بهذا المنظور، فإن ترداد مقولة أن قوميففة التجرينيففا إلى المور المقاومة. ولو نظرنا

 تمارس الضطهاد ليخدم مصلحة المعارضة الرترية. فإذا قلنا لكل من يتحدث التجرينية
 إنه ينتمي إلى القومية المضَطِهدة، فإننا ندفعه لن يذهب إلى إسياس وحففزب الجبهففة

  أنه إذا كانت قوى المعارضة تردد أن قومية التجرينيا هي قوميففةمعناهالشعبية. وهذا 
 تمارس اضطهاد الخرين، فإنها تعمل ضد مصالحها.

 تتوجه ضد مثل هذه الطروحات. وبحكففم الحاجففة والسياسة الحكيمة والفاعلة يجب أن
 إلى تعبئة كافة الطاقات الرترية إلى جانب قوى المعارضة، يجففب بالقففدر المسففتطاع
 توجيه الخطاب التالي إلى الناطقين بالتجرينية وغيرهم "تعالوا إلى النضال ضففد نظففام
 حزب الجبهة الشعبية الستبدادي الذي طال اضطهاده الجميع". ومن الحكمففة اسففتغلل
 حالة التذمر السائدة في بعض الحيان والمبالغة بالقول إن الجميع مضطهدون، لجففذب

كافة فئات الشعب إلى المعارضة، وعزل النظام سياسّيا.
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 لذا، فالحديث عن أن قومية التجرينيا تمارس الضطهاد هو حديث يخدم فففي المطففاف
 النهائي نظام إسياس ومن يتعاونون معه في برامجه البعيدة المدى، ول يمكففن لحركففة
 مقاومة تتسم بالحكمة أن تردد مثل هذه المقولت. ومن المحتمل أن يكون جففزء ممففن
 يرددون مقولة أن قومية التجرينيا تمارس الضطهاد من الذين أرسلهم إسياس بصففورة
 ماكرة. بالضافة إلى أن ترديد أكذوبة أن قومية التجرينيا تمارس الضففطهاد يمكففن أن
 يكون الغرض من نشرها تبرير المفهوم الخطير الداعي إلى حق القوميات في النفصال.
 من جهة أخرى هناك أيًضا بعض الوطنيين المخلصين في المعارضة، بحكففم سففذاجتهم
 ودون أن يفهموا المكر الذي ينطوي عليه مثل هذا الحففديث، يففرون فففي المتحففدثين
 بالتجرينية المستفيدين من النظام السياسي، وبالتالي يتم تقديمهم على أنهم جففزء مففن
 النظام الظالم. فالمناضلون الذين يرددون مثل هذه المقولت يعملون من حيث ليففدرون
 ضد مصلحتهم. وبالتالي، وحتى يتمكن هؤلء المناضلون من التفريق بين إسياس وبين

الناطقين بالتجرينية يجب أن تفتح معهم حوارات حول هذا الموضوع بقلب مفتوح. 

 وبالتالي، وحتى نستكمل هذه النقطة، نحن جميًعا – والمقصود بذلك القوميففات والفئات
 الجتماعية الرترية – معرضون للضطهاد، ويجب علينا مضاعفة جهودنا مففن أجففل
 تقوية حركة نضالية ذات قاعدة شعبية عريضة تشرك الجميع. وحتى يتففم إفشففال كففل
 المحاولت الرامية إلى إثارة مثل هذه المشكلت، على جميع قوى المعارضفة الحقيقيفة

الرترية تكثيف جهودها.

-6-

 وكما أوضحت سابَقا الشروط المسبقة التي يجب أن تتوفر لبناء النظام الديمقراطي هففي
 أن يكون هناك وطن إرتري يعزز وحدته الداخلية ويضمن استمراريته. يجب علينا بهذه
 المناسبة أن نتطرق إلى الحداث التاريخية السابقة التي جرت فيها مساومات وتسويات
 بصورة مسؤولة من أجل التأكيد على واحدة من أكبر النجازات وأهففم الوصففايا الففتي

تركها لنا آباؤنا.
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 وربًطا بهذا الموضوع، هناك مقولة للفقيد ولدآب ولدماريام أذكرها دائَما، ول يمكففن أن
 ، عندما كنت1971أنساها، سمعتها قبل أربعين عاَما بأذني. ففي شهر نوفمبر من عام 

 طالًبا أدرس في مدينة نيويورك، جاء االسادة ولدآب ولدماريام، وعثمان صالح سففبي،
 والدكتور طه محمد نور إلى المم المتحدة لتقديم شكوى، وبهذه المناسبة عقدوا اجتماًعا
 مع الرتريين. وفي اللقاء أوضح السيد ولدآب قضايا كثيرة ذات مدلولت تاريخية. وفي
 الوقت الذي تطرق الحديث للمرحلة الفيدرالية، أوضح السيد ولدآب تلك المرحلة علففى
 هذا النحو. اسمعوني جيًدا، بالنسبة للحل الفيدرالي، ل تعتقدوا أبًدا أننا في جيل الباء لم
 نقبل به، بل قبلنا به جميًعا، فلماذا قبلنا به نحن الذين كنا ننادي بالستقلل؟ لم نقبل بففه
 لنه كان حّل يرضينا أو أنه كان خيارنا. وبالنسبة لولئك الذين كانوا ينادون بالوحففدة
 الكاملة مع إثيوبيا لم يقبلوا بالفيدرالية لنهم كانوا راضين عنها أو أنها كانت خيففارهم.
 ففي ذلك الوقت كان الشعب الرتري قد انقسم إلى كتلتين. فالبعض كان يريد لرتريا أن
 تكون دولة مستقلة، بينما كان البعض الخر يريد لها أن تكون جففزًءا ل يتجففزأ مففن
 إثيوبيا. وعندما أصبح المر كذلك، طرحت ذات مرة فكرة أن ُتَقّسم إرتريا إلى قسففمين،
 قسم منها أن يذهب إلى السودان، وأن ينضم القسم الخر إلى إثيوبيا. وعليه تففبين أن
 كل الفكرتين، الستقلل والوحدة، سوف يؤديان إلى تقسيم إرتريا. وفي النهاية طرحففت
 فكرة الفيدارلية التي تضمن لرتريا الحكم الذاتي وحظي هذا الطرح بقبول الجميع. (هذا
 الحديث للسيد ولدآب أطرحه بالصيغة التي احتفظت بها ذاكرتي، وبالتالي الصيغة اللغوية
 لهذا الحديث قد ل تتفق والطريقة التي قيل بها، وأرجو منكم أن تتفهموا عدم المطابقففة

المحتملة).

 وبالتالي، علينا النتباه إلى أن الحل الفيدرالي حظي بالقبول لنه كففان حًل تصففالحّيا أو
 وسطّيا، وانه لم يكن خياًرا لية قوة سياسية إرترية. وقبلت بففه التجمعففات السياسففية
 المختلفة. وحسب حديث السيد ولدآب قال "قبلنا بالفيدرالية حتى ل تنقسم البلد" وعلينففا
 النتباه، فإن جيل الباء الذين نادوا بالستقلل قبلوا بالحل الفيففدرالي حففتى ل تنقسففم
 إرتريا. والن فكروا معي، للحفاظ على وحدة إرتريا، وحتى ل تنقسم البلد تنازل الباء
 الوائل عن خيارهم المحتمل في الستقلل أو الوحدة، وقبلوا بالحل الفيدرالي، ما يوضح
 تقديم البلد على خياراتهم. وعليه يجب علينا أّل ننسى أن المناضلين الذين ناضلوا فففي
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 مختلف التنظيمات السياسية، والذين قدموا أرواحهم، استشهدوا من أجل إرتريا الموحدة
ولم يستشهدوا من أجل قومية معينة أو إقليم محدد في البلد. 

 ووحدة إرتريا هي إحدى الموروثات العظيمة وأمانة ثقيلة تركها لنا آباؤنا وشففهداؤنا.
 وبالتالي، القيام بتحركات تضع إرتريا في مأزق باسم حق القوميات في تقرير مصففيرها
 بنفسها حتى النفصال، ل يعتبر فقط سلوًكا مدمًرا، بل يجب معرفة أن ذلك يعتبر خيانففة
 لمانة آبائنا وشهدائنا. وهو جريمة تاريخية موازية لخيانة الوطن وعدم الوفاء بالمانة.

 أنا مدرك تماما أن جبهة التحرير الرترية وبقيادة المرحوم عبففد الفف إدريففس كففانت
 ومازالت تقف مع وحدة إرتريا، مع وجود موقف ديمقراطففي ومسففؤول مففن قضففايا
 القوميات، وإنني على يقين بأن هذا الموقف الوحدوي سوف يستمر احترامه بحكم أنففه
 أحد الموروثات التي تركها المناضل عبد ال إدريس، وجيل الباء الذين كانوا قبله، من

بينهم حامد إدريس عواتي.

 وبمناسبة الحتفال بالذكرى الخمسين لنطلق الثورة المسلحة من المهم أن نعي بعمففق
 أن ثورتنا قد حرفت عن مسارها وأن المشكلت التي نعاني منها الن بما فيما مشففكلة
 القوميات ما هي إل نتاج لذلك النحراف. وبناًء على هذا الفهم علينا أن نسعى من أجل
 أن نعيد امتلك زمام ثورتنا، وعندما نستعيد امتلك زمام ثورتنا فقط يمكففن أن نسففقط
 نظام إسياس، وأن تحترم الحقوق الديمقراطية لسائر قومياتنا، وأن يسود جو من السلم
 والحرية الحقيقة الذي يتيح للجميع العيش الكريم وتحقيق التنمية. وحتى نتمكففن مففن
 تحقيق هذه المهمة المقدسة، أوصي في ختام كلمتي هذه أن يسود بيننففا التفففاهم، وأن

نقوم بتمتين وحدتنا الوطنية، وتكثيف جهودنا، وتعزيز نضالتنا.

أتقدم بجزيل شكري وامتناني لحسن استماعكم!!
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