
 والقرارات  الخاطئة هالحق اقوى من التشوي

 

في الفترة القريبة الواليات  المتحدة االمريكية التنفيذية والتشريعية ب جهزةالابعض  تصدرأ

تتعلق  باالوضاع الحالية لمنطقة القرن  االفريقي ، بل تؤثر غير موفقة ، الماضية تصريحات 

خاصة ما  اصدرته الخارجية  االمريكية  بحق   .سلباً على السالم واالستقرار  في  منطقتنا 

كرى الثالثين  إلستقالل  البالد ، وهو  بحق   اجراء  ذارتريا  من  قرارات عشية  االحتفال  بال

او حت الخارجية  التيوالذي يعد احد القرارات العجيبة ،  ،امريكا  كانةسب وقيمة وماناليت

 .   ..!!!اخرى   االمريكية بانها  يمكن  ان  تتبعها خطوات

معلوم  ان  منطقتنا مرت خالل العقدين  الماضيين  بظروف  صعبة  منها ما حدث في تجراي ، 

 .االمريكية المتعاقبة نتج  عن  االستراتيجيات  الخاطئة  لالدارات  بدوره والذي 

اب قامت  برعاية زمرة وياني  على  حس ليس  خافياً  على احد  ان  االدارات االمريكية  

على انتهاك القانون   تجرأتبحيث   اهتالمنطقة ، ودعمشعوب الشعوب االرترية واالثيوبية  و

  .القالقل وحالة  عدم   االستقرار بصورة دائمة  الى الدولي  وبشكل  مكشوف ، ما  ادى

،الذي  بناء على اتفاق الجزائر  فقد تبرأت زمرة وياني  من  االلتزام  بالقرار  الملزم والنهائي

 .  2002    ابريل  31الصادر في  وقعت عليه الحكومة  االمريكية وكانت  ضامنة  له ،

شجع   الوياني  على  االدارات  االمريكية  لالالمحدود  من قب ىداالسياسي  والمهذا الدعم 

إحتالل  اراض سيادية ارترية، والقيام  بتحرشات عسكرية ، ما ادى الى تهديد  السالم  في 

 .منطقة خالل العشرين عاماً الماضية ال

     وكما ذكره فخامة الرئيس اسياس  افورقي  في  خطابه  بمناسبة الذكرى الثالثين لالستقالل 

 الرغم على ، السيادية أراضينا احتالل استمرار لضمان المبذولة المحاوالت إن "

تجاه إستقالل  العداءإستمرار  مظاهر من مظهر ، والملزم النهائي التحكيم قرار من

 ".الشعب اإلرتري وسيادته

 قامت بالعمل على وفي  اعتداء على تصدي الشعب االرتري، ان  الواليات  المتحدة االمريكية 

فرض الحظر الجائر بمن الميثاق االممي ، وذلك  13المادة رقم   ةنتهكمنصرةهدف وهمي ، 



سمحت   إذوغير الشرعي  على ارتريا، بل وخالفت الحظر الذي فرضته  على شراءاالسلحة  ، 

معلوم  وهو امرللوياني  بشراء اسلحة  من  كوريا  الشمالية  التي  فرضت عليها الحظر 

 . للجميع

تدخلت امريكا  كانت متجهة للوياني وعندما تم  احتجاز اسلحة فتاكة  2002وفي  عام  بل 

   .اح  بمروره  لهذه الزمرة للسم

على إتفاقية السالم والصداقة إلنهاء  8102بعد توقيع ارتريا  واثيوبيا في التاسع من يوليو عام 

اني  بمعزل عن عمل الوي، إلى مرحلة جيدة  اوإنتقالهم ،التي خلقها نظام الوياني ءحالة العدا

مي االرض السيادية ألرتريا دن باخروج القوات اإلثيوبية م ةعرقل على الحكومة المركزية

 .منتهكاً بذلك المادة الرابعة من  جوهر اإلتفاقية

ح يعملت على تدريب وتسل ،رايجن السلطة  وذهبت إلى التعوعندما ازيحت هذه الزمرة 

التي  تتحدث عن  اإلفرازات   ىلم تتخذ هذه  القو،والقوات الخاصة  ياتمن المليش ....851

وفي الثالث من نوفمبر من  .التي خلفتها الحرب التي إشعلتها الوياني بنفسها أي خطوة  ضدها

على الجيش اإلثيوبي الذي كان مرابط  بالهجوممرة الوياني خطوة إنتحارية زت قام 8181عام 

ي من هذه المغامرة تدمير مرة الويانزكان هدف .المعروف بالقيادة الشماليةوفي اقليم تغراي 

واإلستيالء على اسلحته ومن   من  اسلحة الدولة% 21درالي الذي  كان متسلح بيالجيش الف

وبعد أن  .درالية باإلضافة إلى تثبيت احتالل االراضي السيادية ألرتريايقلب الحكومة الفثم 

وهو  امر  موثق  واريخ إلى ارتريا بوقاحة صسلت راة  هذه الخطوة اليائسة مرزأتخذت ال

 .ومعروف للجميع

مة الواليات المتحدة  وعلى الرغم من وضوح  هذه الحقائق للكل كسطوع الشمس تعمدت حكو

من الحمالت اإلعالمية الزائفة  ألخفاء الجرائم التي إرتكبتها زمرة  إثارة غباراالمريكية 

هذه الحملة  ودون ان تضع وكإستمرار ل.ارتريا ويهالوياني وال زالت تنخرط  بإستمرار في تش

 ىقراب  إلقدامها على تقديم الشكوغانه ألمر يدعو لإلسى ، اإلعتبار لمكانتها كدولة عظمفي 

ً ها، وهذا يعتبر تصرفتعاقبمضد ارتريا وتوعدها  ل  .مقبول وظالم غير  ا

ف دليل يوضح  المواق  ووإنما  ه ،ة الشعباليس المقصود منه  مراع  ،الهدف من هذه العربدة

وعلى هذا االساس  .ةريالواليات المتحدة في االحداث االخ االمزدوجة وغير العادلة التي إتبعته

النار التي  هاحرقتأبعد ان  ،الوياني المرتزقة ةرفا  نفخ الروح علىيكمن هدف هذه المحاولة  

 .بنفسها اشعلتها 

الغراق شعوب القرن   فقط بل يؤديالقانون والعدل منطق  و يتعارض ال دف الذيهذا اله

ً ويعتبر تصرف ،طراب وفوضي ال نهاية لهاضإحالة اإلفريقي في  التنموية  ئضد المباد ا

  . وحقوق اإلنسان


