
 احتيال ومحاباة لخدمة عربدة الويانى

 0202األوضاع التي يعيشها إقليم تقراي منذ أحدعشر شهرا، اندلعت في نوفمبر من عام 

عندما قامت زمرة الويانى بمهاجمة القيادة الشمالية لقوات الجيش الفدرالي اإلثيوبي غدرا، 

 .وواضح وضوح الشمس في كبد السماء وهو أمر تبجحت به زمرة الويانى بنفسها،

لقد كان الهدف من هذه العربدة القضاء على الجيش الفدرالي الذي كان يتمركز في اإلقليم ، 

من ترسانة  02%ويتجاوز عدده الثالثين ألفا واالستيالء على عتاده العسكري الذي يمثل 

حكومة المركزية، ومن ثم الجيش اإلثيوبي، والتوجه بعد ذلك إلى أديس أبابا واإلطاحة بال

 .غزو إرتريا إن أمكن

وتفضح الوثائق السرية التي تم كشفها بعد ذلك الهجوم المفاجئ، أن هذه الخطة تم اعتمادها 

 .في اجتماع اللجنة المركزية بعد مناقشتها

 .وقد أدت عربدة الويانى هذه حتى اآلن إلى دمار كبير ومأساة إنسانية

ض بينة ال لبس فيها، إال أن الحمالت اإلعالمية المنسقة ورغم أن الحقائق على األر

والضجيج الذي عايشناه خالل األشهر الماضية تحت مسمى حقوق اإلنسان والمساعدات 

اإلنسانية بهدف التستر على جرائم الويانى التي ال نظير لها، والنأي بها عن المساءلة، بل 

 .، لهو أمر مثير للتعجبواألدهى واالمر إلصاق جرائمها وإثمها باآلخرين

فالدمار الذي تسببت فيه بإعالنها الحرب على . 0202جرائم الويانى ليست وليدة نوفمبر 

، وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الشعب األعزل، كلها موثقة باألدلة 8990إرتريا عام 

ا الماضية، أضف إلى ذلك فإن التوتر الذي خلقته في المنطقة طوال العشرين عام. والبراهين

برفضها قرار مفوضية الحدود الملزم والنهائي الذي وقَّعت عليه أمريكا واالتحاد االوروبي 

كدول ضامنة، والغزو والدمار الذي نفذته في الصومال، واالضطهاد والقمع وجرائم حقوق 

ا اإلنسان الجسيمة التي ألحقتها بالشعوب اإلثيوبية، كل ذلك تاريخ موثق لقصص مخزية نفذته

 .الويانى بمباركة أمريكا وحلفاءها من الدول األوروبية

لذلك فإن األحداث التي تشهدها إثيوبيا اآلن من إشكاالت أمنية وإضطرابات إنسانية، أثرت 

على منطقة القرن اإلفريقي سلبا، ما هي إال استمرار ونتاج للجرائم التي ظلت ترتكبها 

ا بتمويل ضخم وتشجيع ودعم الدول الغربية، من عمر حكمه 02الويانى طوال األعوام الـ 

 .ويعلمها الجميع

وعندما أطاح الغضب الشعبي بالويانى من على سدة الحكم، سلكت نهج المؤامرات بعد 

فقدانها األمل، وأخذت في التعنت متخفية في تقراي أمال في تعكير أجواء السالم والتعاون 

 .على خطوة انتحاريةالتي بدأت تسود المنطقة، وفي النهاية أقدمت 

وفي وقت فرفرة الويانى مع لحظات اليأس والهلع التي تعيشها في رمقها األخير، فإن للشعب 

 .اإلثيوبي الحق الطبيعي والقانوني للدفاع عن نفسه وسالمته



وللحق فإن مايجب على المجتمع الدولي أن يشجبه اآلن هو التصرفات الهدامة لزمرة الويانى 

من أجل التنصل من  قراي رهينة وتعريضه لمأساة إنسانية ودمار وهالك، ، بإحتجاز شعب ت

وبدال من إدانة هذا السلوك غير اإلنساني الذي أقحم الماليين من األطفال . المساءلة القانونية

والنساء في الهالك، فإن محاولة إنقاذ حفنة من المجرمين من خالل ممارسة مختلف الضغوط 

 .ه التاريخلهو تصرف ظالم لن يغفر

وفي ظل هكذا أوضاع، فإن القرارات واإلجراءات التي تتخذها أمريكا وحلفاءها من الدول 

األوروبية ، ليست مقبولة ال بالمنظور القانوني وال بعين العدالة، ألنها تخالف الركائز 

 األساسية للقوانين الدولية ، وتنتهك استقالل وسيادة الدول والشعوب ،وتمعن على التشويه

 .والشيطنة والتأجيج الدبلوماسي

  

  

  

 


