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 "ي أبرهايس"تصريح 

 !! يا وشعبهاوحدة إرتر معادي ل
 

حد القادة التاريخيين للجبهة أ ،سيي أبرها/ السيدين وإلاثيوبيين، تابعوا تصريحات ال شك أن الكثيرين من إلارتري

تها معه أجر  في مقابلة  فورقيأسياس إكتاتور دلى بها الدأا على تصريحات رد   ،(تقراي وياني) تقراي الشعبية لتحرير 

 .نهم خرجوا بانطباعات ومالحظات متباينةوبالتأكيد أ. مؤخًرا القناة التلفزيونية التابعة لنظامه

بأن  ،ي أبرهايس"قبل تصريحات ، لجبهة إلانقاذ الوطني إلارترية أن أوضح  سبق ملكتب إلاعالم والثقافةهذا و 

القا من إنط، فيها تدخل سافر في الشأن إلاثيوبي الداخلي ،سياسإتصريحات 

دولة  ةون الداخلية أليؤ لرافض ألي تدخل من أي كان في الشمبدئنا الثابت وا

أن نبين عبر هذه ، البد لنا اليوم أيضاو   .خارج إطار حدودهقوة سياسية  أو 

 ".سيي أبرها" من تصريحاتاماثل موقفنا امل، املقالة

 التي تناول  سياس إن يعبر عن رأيه في تصريحات أ سيي أبرها/ السيد من حق 

في هذا  حجر عليه رأيهي أنيامكن ألحد  وال . ونظام الحكم فيها ثيوبياإ هبالد فيها

بصفة  نظام الحكم فيهاال شك بأن املعنيين في املقام ألاول ملناقشة القضايا إلاثيوبية بصفة عامة أو و  .املجال

 .خاصة، هم إلاثيوبيون 

وبتحديد أدق جاملة . يحاته، بل ما يامس إرتريا وشعبها فقطليست جاملة تصر  "برهاأسيي "ما يهامنا في لقاء وعليه 

وهذا هو الذي  ..."ا لها لن تقوم لها قائامةمركزً  ،(كبسا)إرتريا التي ال تجعل املرتفعات "ت في حديثه يقول فيها دور 

 . يومال في تعليقنا نركز عليها سوف  ولذا. ا تامس إلارتريين وتعنيهمهذه النقطة تحديًد  .من تصريحه يعنينا

أنها  من يعتقد إقليم تجراي أبناء في ألاوساط إلارترية أو منفي ظاهرها سطحية، فبالتالي قد ال ينعدم تبدو العبارة 

وعلى النقيض من ذلك ثامة من يفسرها بأنها تصريح  ،حهاماعية وسياسية عاميقة وتعود لصالذات مرامي اجت

   .تترتب عليه نتائج خطيرة

  كونها التصريح تكامن خطورته ، فإن هذيخي وسياس يمن منظار تار خالل النظر للاموضوع ومن 
ً

 اخارجي   تدخال

مقولة ال  ،"تقوم لها قائامة نا لها لإرتريا التي ال تتخذ املرتفعات مركزً "عندما يقول .. في الشأن إلارتري  امباشرً 

، لن فيها سياسيةالسلطة ال على كون التجرينيال يهيامن املإرتريا التي الرغبة في التأكيد على أن تفسير لها سوى 
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او مور ولهذا مدلول يحامل . رتفعاتعندما يقول امل" التجرينية"وهو يعني بال شك  .!!عود إرتريات
ً
، ااجتاماعي   ث

اديني  و  ا،ثقافي  و  لنسبتهم  ومع تأكيدنا على الدور الوطني ألبناء املرتفعات التجرينية وعدم تجاهلنا .ا، وتاريخي 

قفز عليه أو استبداله بدور  مكون إرتري آخر، فكذلك لآلخرين ، والذي ال يامكن الالعددية املقدرة في املجتامع

إلغاء دور  الاجتاماعي، والثقافي، والديني، والتاريخي، وال يامكن لكائن من كان رتبطة بإرههماملالهامة  الوطنية أدوارهم

 
ً

   . في الظاهر عكس ذلك ى، ولو بدأي مكون في إرتريا، حالًيا أو مستقبال

 وتأمين تفوقهلتجرينية كون اهو فرض السلطة السياسية مل "سيي أبرها"لتي يريد إيصالها الة ألاساسية االرس

ال يامكن أن  أن يقول بأن إرتريا" سيي"بعبارة أخرى يريد  .السياس ي والاقتصادي، على املكونات الاجتاماعية ألاخرى 

في يد مجتامع  فيها السياسيةما لم تكن مركزية السلطة  ،ناهيك ان تكون دولة ذات حكم ديامقراطي ،تستامر

 . وتتأكد فيه تفوقهم الاجتاماعي، والديني، واللغوي، والثقافي، والتاريخي، على بقية املكونات إلارترية، ينيةر جالت

، إال في طريقة تقديم تصريحاتهاما "سيي أبرها" وأسلوب أفورقي سياسإ الديكتاتور  بدى من اختالف بين نهجومهاما 

ا،سر   ،تعتبر نفسها أو اجتاماعية قوة سياسية ةفأي. لعاملة واحدة وجهاننا أنهاما في نظر 
ً
مركز قوة، ال شك  ا أم علن

  .لتستامر هيامنتها على مقدرات البالد تعامل على إقصاء قوى اجتاماعية او سياسية أخرى سانها 

 مشروع تقسيم متواصل وهذا النهج
ً

 . يحامل في طياته أصال
ً

عندما يدعو حاملو هذا النهج إلى هيامنة فامثال

سيكون له نصيب ألاسد في  ذيهم ذلك إلى َمْن ِمن ألاقاليم العلى مقدرات إرتريا، سيقود"تجرينيا املرتفعات"

أقاليم إلى تجزأة   في هذا النهج يامكن أن يقودوالسير  !! أو يكون مركز ثقل تلك السلطة املهيامنة" كعكة الوطن"

 .. !! رقةأجزاء متفنفسها إلى   املرتفعات

 . عندما نلقي نظرة على الوضع السياس ي إلارتري الراهن ، تكون واضحة"سيي أبرها" صريحاملباشرة لت خطورةال

  تشدقت جاموعاتطه مساالذي يضم في أو  فتصاعد الحراك الشعبي املناهض للنظام
ً
عامل تو  ،اباسم الوطن علن

 إلاقليامية والطائفية والقبلية اتوإثارة النعر أ، "تجريني –تجراي "ألهداف غير وطنية وتقسيامية، مثل في الخفاء 

، تهدف لخإ ... "مسيحيين ومسلامين"و" مرتفعات ومنخفضات"و" نية وغير التجرينيةيتجر "كـ  مختلفة  امسامياتب

اقيل تناضل من أجل إسقاط النظام حتى ال تتصدر املشهد قوى وطنية  كل هذه التحركات إلى وضع كل العر

إقامة نظام ديامقراطي يتامتع فيه إلارتريون بكافة انتاماءاتهم ال دينية والاجتاماعية والسياسية الديكتاتوري و

  .بالعدل واملساواة والثقافية
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، ويعادي التنوع اللغوي والثقافي والديني وحدة مكونات املجتامع إلارتري يستهدف  "سيي أبرها" تصريح ال شك بأن

حدة ضد و وبعبارة أقوى فإنه . للشعب إلارتري   لوفاق والتعايش السلميواملناطقي لشعبنا، ويحاول توجيه ضربة ل

 الرد، لم يأت بامحض الصدفة وال من أجل "سيي أبرها" لتصريحالتوقيت هذا اختيار وأن  .اوشعبً  اأرضً  ،إرتريا

أفورقي، بل أننا نعتقد أنه جاء متعامًدا وعن سابق تخطيط، وخاصة إذا تابعنا  سياسإعلى تصريح  فقط

ندعو ولهذا . املواضيع املشابهة التي تخوض في يةالتي مألت الفضاء خالل الفترة القليلة املاض التصريحات

تنتبه ملرامي مثل هذه التصريحات، ونسعى جاميًعا من أجل توحيد أن  السياسية الحية اشعبنا وقواهجاماهير 

 .قبل أن يستفحل ألامر الصف الوطني للتصدي ملثل هذا النهج 

  ،سيي أبرها/ السيد هذا التصريح الهدام من 
ً

 فضال
ً

ة مباشرة إلارتري، فإنه دعو  ا في الشأن سافرً  عن كونه تدخال

 الجديدة "رينيقراي تقت"ا لتبني الفكرة في ترسيم خريطة على املض ي قدمً " ألاجازيان" ة أجواء تساعد قادةئلتهي

ونؤكد بأننا في جبهة إلانقاذ الوطني إلارترية سنناضل بقوة جنبا إلى جنب مع كل القوى الوطنية إلارترية، من أجل 

من أجل بناء إرتريا ت املشابهة لها، وسنعامل دون كلل وكل التوجها" سيي أبرها"تصريحات ما ترمي إليه إجهاض 

   .يلتعدد الاجتاماعي والديني والثقافالديامقراطية التي تحتضن جاميع إلارتريين في إطار ا

، ئل من أوساط املعارضة إلارتريةماذا كان سيكون رد فعل القوى الاجتاماعية والسياسية إلقليم تقراي لو قال قا

؟ ..وتيرة دفاعهم ستبلغ؟؟ وإلى أي مستوى كانت !!لن تقوم لها قائامة مركزها "تامبين" إقليميكون تقراي التي ال أن 

ا نسامح ألنفسناال ا فإننشعب إقليم تقراي الشقيق ،داخلي ل هو شأن هذا ألامر  ولعلامنا ألاكيد بأن
ً
بالتدخل  مطلق

يحدده  الوصول إليه وكيفيةحكم إقليم تقراي  شكلنؤمن بقوة بأن كذلك ..!! ودناخارج حد ه أو في أي ش يء في

  .عب تقراي فقطش

ستنكار تصريحات كتلك التي صرح بها إلى ا  ندعو شعب إقليم تقراي وقواه الاجتاماعية والسياسية الختام،في 

عالقة ألاخوة وحسن  طوير وال تساعد في ت تتدخل في صاميم القضايا الداخلية لبالدنا،  سيي أبرها والتي/ السيد

 .الجوار التي تربط الشعبين

 .مكتب إلاعالم والثقافة

 ريةجبهة آلانقاذ الوطني إلارتل
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