اإلختالف القومً والدٌنً هو لصالح نظام الهقدف!!
صار اسٌاس أفورقً محظوظاً ،ذالك ألننا كتنظٌمات فً معسكر المعارضة
اإلرترٌة ،ظلت صراعاتنا البٌنٌة هً أكبر ،من تلك المهام النضالٌة التً ٌتم
توجٌهها ضد إسٌاس وحكومته.
األمر جعل أمد نظام حكم إسٌاس ٌطول ،ومعانات لجوءنا تستمر .إن ارترٌا
هً وطن أم لكل األدٌان المسٌحٌة واإلسالمٌة والدٌانات التقلٌدٌة.
كما هً وطن أم للقومٌات المختلفة والمتنوعة ،وإن ارترٌا التً دفعنا فً
سبٌل استقاللها التضحٌات ،وظللنا منذ خمسة وعشرون عاما ً نناضل من أجل
حرٌتها ،ال ٌمكن أن تكون وطن خاص بالمسٌحٌٌن أو المسلمٌن فقط .اللهم إن
لم تكن ارترٌا أخري برزت فً الوجود اآلن غٌر تلك التً نعرفها.
صحٌح أنه عندما تتطاول أمد اللجوء والمعاناة ،فإن الشٌئ المعروف هو أن
تبعاته وضغوطاته تتسبب فً خلق تباٌنات بٌننا.
غٌر أنه ٌجب تفرٌغ تلك شحنات الضغوط واإلنفعاالت تجاه نظام الهقدف،
المتسبب الرئٌسً فً المعاناة ،ولٌس توجٌهها فٌما بٌننا فً قوى المعارضة
وطالب التغٌٌر.
رأٌنا وسمعنا خالل األعوام القلٌلة الماضٌة ،صحوات ذات صبغة دٌنٌة أو
اقلٌمٌة ،وأن هذه الحمالت أو الصحوات لٌس فٌها كثٌر أشكال ،فقط لكونها
قائمة على أسس دٌنٌة أواقلٌمٌة ،طالما أنها ال تسبب ضرر لمصالح اآلخرٌن،
وتعمل على التعاون المشترك والتآخً ،وبناءاً علٌه تساهم فً تطوٌر وترقٌة
المقدرات اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة.
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وعلً هذا المنوال أٌضا ً تم إنشاء المجلس الوطنً المظلة الجامعة وتم قبول
التنظٌمات الدٌنٌة أو القومٌة بها.
ونود أن نعبر عن أهمٌة أن ال تنحو تلك الصحوات والتجمعات منحً وسلوكا ً
آخرٌ ،تمثل فً نٌل أتباع دٌانة من الدٌانات األخري ،أو أن تقلل قومٌة أو
طائفة من قٌمة بقٌة القومٌات والطوائف األخرى ،حتً ٌصل األمر إلً حد
إنكار المواطنة ،فإن ذالك هو سلوك هدام والٌبنً الوطن ،وهذا ما نعترض
علٌه بشدة الٌوم وغداً.
ونود أن نإكد هنا أن الخطابات والمواعظ التً ظل ٌقدمها ما ٌعرف
بتسفاظٌون متمثالً فً كٌان أقآزٌان  ،أو ما صرح به العم هبتً مارٌام فً
اآلونة األخٌرة ،فإن ما جعله ٌختلف عن سابقه هو أن تصرٌحاتهم تلك
وصلت بسرعة الى مسامع الكثٌرٌن من الوطنٌٌن بفضل وسائل اإلتصال.
وٌجب أن ندرك أنه هنالك آراء مماثلة لها بدوافع استعالئٌة أو الضٌق ذرعا ً
من الواقع المعاش ،فإنه ٌجب تصحٌح وتصوٌب أصحاب تلك اآلراء ،ولٌس
الرد علٌهم بطرٌقة سالبة أصوع مضاعفة.
وما النود اخفاءه هو أن مثل هذه األفكار واآلراء الخاطئة لم تكن خاصة
بالمسٌحٌٌن وحدهم ،وإن الحقائق الموثقة تإكد أن حتى إخوتنا المسلمٌن من
مستوى القٌادات العلٌا فً التنظٌمات ،ظلو ٌرددون حتً اآلن آراء مضادة
تجاه المسٌحٌٌن وقومٌة التقرٌنٌا ،أسوأ مما قاله العم هبتً مارٌام.
وبما أن الخطئٌن ال ٌإدٌا الً وضع أفضل ،فإنه لٌس من األهمٌة بمكان سرد
أسماء األشخاص وذكر تصرٌحاتهم هنا .ذالك حتً الٌبدو األمر بإٌراد
التفاصٌل ،وكؤننا ندافع عن ما ٌقوله العم هبتً مارٌام أو تسفاظٌون.
إن تنظٌم الوحدة اإلرترٌة هو أول من رد قبل أي تنظٌم أوحزب معارض
آخر ،علً خطاب تسفاظٌون ،بعنوان (ارترٌا هً وطن أم لألدٌان
والقومٌات).
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واآلن أٌضا نإكد أن آراء العم هبتً مارٌام أبرها التعجل بإنتصار طالب
العدالة .ذالك أن هذا ٌجعل الصراع بٌنٌا ً بدالً من توجٌهه ضد العدو نظام
الهقدف ،وهذا ما ٌجب رفضه بشدة.
إننا نإمن بؤن النضال الذي نخوضه الٌوم وغداً هو نضال شاق ،حتً وإن
اشتركنا فً خوضه جمٌعا ،كمكونات إجتماعٌة.
علٌه قناعتنا الراسخة هً أننا جمٌعا ،الذٌن نعٌش فً القطر الذي ٌعرف
بإرترٌا بغض النظر عن أصلنا ،فإنه ال ٌمكن ان ٌكون إلرترٌا كٌنونة دون
وجود طرف أو آخر.
إن المسلم الذي ٌحب ارترٌا علٌه أن ٌحب المسٌحً ،أو أن ٌقبل بالتعاٌش
معه .كما أن علً المسٌحً المحب إلرترٌا علٌه أن ٌحب المسلم ،أو على
األقل علٌه القبول بالتعاٌش مع المسلم .أما بدون ذالك الٌعدو األمر كونه
أضغاث أحالم ،وأن العٌش فً األحالم التً ال تتحقق ،فمزعجة لمن ٌحلم بها
نفسه.
وإذا كان لنا نحن اإلرترٌٌن ما نتباهى به فً دولتنا الصغٌرة وإمكاناتنا
القلٌلة ،فهو فقط مقدرتنا علً التعاٌش بسالم وإحترام متبادل بٌن المكونات
الدٌنٌة وتنوعنا القومً المختلف.
وأننا بفعل اإلستعمار المتعاقب على البالد قد خسرنا أشٌاء أخري ،واآلن
بسبب نظام الهقدف فقد فقدنا ماكنا نمتلكه وخسرنا ما كان ٌنبغً تحقٌقه.
ولكن إذا إفتقدنا لمزاٌا التسامح واإلحترام المتبادل ،فإننا سنهبط الً مستوي
ٌصعب فٌه النهوض .وفً سبٌل النجاة من السقوط ،فإنه عندما ٌخطئ
الجانب المسلمٌ ،جب علً المسلمٌن أن ٌحاولو تصٌح األخطاء بؤنفسهم ،كما
ٌجب علً المسٌحٌٌن عدم التفكٌر بالتكتل بغٌة الثؤر بصورة متضاعفة.
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وأٌضا ً عندما ٌخطئ الطرف المسٌحً ،فبدال من أن ٌتجمع المسلمٌن بغٌة أخذ
الثؤرٌ ،جب علً المسٌحٌٌن أنفسهم محاولة تصحٌح األخطاء ،ونعتقد أنه
بذالك ٌحصل التآلف بٌن القلوب.
وفً الختام نلفت اإلنتباه الً نقطة تستحق الوقوف عندها ،ومفادها هً أن
أعداد كبٌرة من اإلرترٌٌن قد لجئو فً السابق جراء اإلستعمار اإلثٌوبً،
واآلن بفعل نظام الهقدف ٌعبرون البحار كالجئٌن بؤعداد أكبر وبصورة أسوأ
 ،وٌقدمو طلبات اللجوء فً بلدان ال ٌعرفوها من قبل ،ونري انه بعد فترة
وجٌزة تصان حقوق مواطنتهم كغٌرهم من المواطنٌن األصٌلٌن بتلك البالد،
فهل ٌعقل أن ٌتم إعتبارهم مواطنٌن من الدرجة الثانٌة فً بالد دفعو فً
سبٌلها الغالً والنفٌس ،وأن ٌنصب طرف نفسه وٌدعً بؤن الوطن ٌخصهم
وحدهم أكثر من غٌرهم ؟
المكتب التنفٌذي لتنظٌم الوحدة اإلرترٌة للتغٌٌر الدٌمقراطً
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