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بعد االختباء ألشهر عن الرأي العام  ،ظهر رئيس إريتريا الطاغية  ،أسياس أفورقي  ،إلجراء مقابلة على
التلفزيون اململوك للحكومة يوم األربعاء  17فبراير  .2021وكالعادة  ،كان خطابه السياسي الطويل الرتيب
تركز على القضايا غير اإلريترية .هذه املرة  ،كان تركيز مقابلته على الشؤون الداخلية إلثيوبيا والقرن األفريقي
من أفريقيا بشكل عام
في مقابلته  ،حاول الطاغية التستر على الفظائع التي قام بها نظيره اإلثيوبي رئيس الوزراء آبي أحمد
يرتكبون ضد شعب تيغراي خالل األشهر الثالثة املاضية .كما أمضى معظم وقته في إلقاء اللوم على
زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ) (TPLFعلى جميع التحديات التي تواجه إثيوبيا حاليا.
ولم يعترف الطاغية بوجود القوات العسكرية اإلريترية في إثيوبيا  ،لكنه لم ينف ذلك ً
أيضا .ومع ذلك أكد أن إريتريا
ستواصل مساعدة إثيوبيا على حساب الشعب اإلريتري.
لقد كانت اإلخفاقات هي التكتيك السياسي للطاغية موجودة منذ فترة طويلة ولوم االخرين على اخطائه  ،وكان يستخدمه
إلبقاء املنطقة بأكملها رهينة و إشراك إريتريا في دائرة ال تنتهي من الحروب ضد جميع جيرانها.
اعترف رئيس إريتريا الذي عني نفسه مدى الحياة بأن االقتصاد اإلريتري في حالة يرثى لها .على الرغم من
بدخول حالة االقتصاد اإلريتري  ،لم تضع حكومته أي شبكة أمان ملساعدة من هم يكافحون من أجل البقاء على قيد
الحياة .لم يبذل نظامه أي جهود ملموسة ملساعدة اإلريتريني الذين ُمنعوا من العمل لتغطية نفقاتهم .لقد قلل من قيمت
التأثير اللوباء املدمر  Covid-19واإلغالق الكامل خالل األشهر العديدة املاضية .على الرغم من أن وسياساته الفاشلة
هي املسؤولة عن الواقع أكثر من غيرها و إن األعضاء املنتجني في املجتمع اإلريتري إما منخرطون في الخدمة العسكرية
التي ال تنتهي أو غادروا البالد ،ذهب الطاغية إلى التأكيد على أهمية بناء قدراتنا البشرية والبنية التحتية.
يجب أال يتسامح الشعب اإلريتري بعد اآلن مع االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي يرتكبها نظام ليس له قانون
أو السلطة أخالقية للبت في القضايا التي تمس اإلريتريني وسيادة إريتريا .في وقت مهم
نسبتا إلريتريني الذين أجبروا على العيش خارج البالد كالجئني  ،ديكتاتور غير قادر على إطعام شعبه أو
وضع سيادة القانون في إريتريا  ،ليست في وضع يسمح لها بالقلق إزاء مشاكل شعوب البلدان األخرى

 

مواجهة في ظل حكم أسياس  ،أصبحت إريتريا دولة فاشلة .ما يهم الديكتاتور هو البقاء في السلطة  ،وسحق
أي إريتري يجرؤ على الدفاع عن حقه والتدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.
ال تتوقع بايتو ياكل الواليات املتحدة األمريكية أن يحقق نظام الوحيد  PFDJالسالم والعدالة والتنمية في إريتريا.
يعني إنهاء معاناة شعبنا واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي يتعرض لها  ،وتحقيق السالم الدائم
هو أن يعمل جميع اإلريتريني م ًعا إلزالة الديكتاتور من السلطة .تعتقد الحركة أن الطاغية يجب أن يكون قدم للعدالة في
املحكمة الجنائية الدولية ) (ICCعلى الجرائم التي ارتكبها باالشتراك مع أبي أحمد املرتكبة في تيغراي.
ملزيد من املعلومات حول بايتو ياكل الواليات املتحدة األمريكية  ،تفضل بزيارتنا على www.baytoyiakl.org
شكرا،
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