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መንገሻ ዮሃንስ 

አዱስ አበባ                    

ውጉዝ ከመ አሪዮስ! 

 

የኤርትራ ህዝብ ከ3ዏ ዓመታት መራራ የትጥቅ ትግሌ በውኋሊ እ.ኤ.አ. 1991ዓ.ም. ነፃነቱን 

እንዯተቀዲጀ ትንሽ ሳያርፌና ገና የሃገሪቱ ኢኮኖሚ እና ፖሇቲካ ሁኔታዎች መሰረት ሳይዙ  

የኤርትራ መንግስት  ሌክ እንዲበዯ ውሻ ጏረቤቶቹን መናከስ ጀመረ፡፡ በዓሇም ሇነፃነት የተዯረጉ 

ተጋድልዎችን ስንመሇከት አንግበዋቸው ከሚነሱት ዋና ዋና ዒሊማዎች S"ŸM ዜጏች በነፃነት 

እንዱያስቡ፣ እንዱንቀሳቀሱ፣ እንዱፅፈ፣ የፇሇጉትን ፖሇቲካዊ አስተሳሰብ እንዱያራምደ ፣ሀብት 

እንዱያፇሩና ባፇሩት ሃብት ተጠቃሚ እንዱሆኑ እና ባጠቃሊይ በህ/ሰቡ ሁሇንትናዊ ዕድገት 

ማምጣት ሲችለ ነው ትግL†¨< ተሳክቷሌ የሚባሇው ፡፡ የኤርትራ ህዝብ የነፃነት ትግሌ 

ውጤት ግን የዚህ የተገሊቢጦሽ መሆኑ ጎረቤት አገሮችን በመውረር ፣አሸባሪዎችን በማዯራጀትና 

በማስታጠቅ አከባቢውን የማተራመስ አጀንዲ ይዞ ከሚንቀሳቀስ መንግስት የሚጠበቅ እ”Í= 

አስገራሚ አይሆንም፡፡ 

 

የኤርትራ መንግስት ጎረቤቶቹን ሌክ እንዯ ኮሻሽሊ እሾህ መዋጋት የጀመረው ገና በነፃነት 

ማግስት እ.ኤ.አ ታህሣሥ 19 ቀን 1995 ዓ.ም የየመን ይዞታ የነበረችው የሓኒሽ ዯሴት  

ይገባኛሌ በማሇት ዘል በጉሌበቱ በመውረር ነበር:: ጥቅምት 9 ቀን 1998 ዓ.ም በInternational 

Arbitration Panel ዯሴቷን የየመን እንዯሆነች ስሇተወሰነ ወራሪው የኤርትራ መንግሰት የብዙ 

ሂወትና ንብረት መጥፊት ምክንያት ከመሆን በዘሇሇ ሇታገሇሇት ህዝብ ምንም ሳይፇይድ 

በሀፌረት ዯሴቷን ሇቆ ወጣ.፡፡ አገራችን ከኤርትራ መንግስት ጋር ብዙ ያሌተፇቱ ‹Óa‹ 

መኖራቸውን ብታውቅም ጉዲዩ በሰሊምና በድርድር ይፇታሌ ብሊ አምና የነበረውን ሰራዊት 

ትሌቅ በሚባሌ መጠን ቀንሳ ወዯ ሌማት መግባቷ እ“ ÃI””U }ŸƒKA በድንበሩ አካባቢ 

ምንም ዓይነት ወታዯራዊ እንቅስቃሴ ያሇመኖሩን እንዯ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ግንቦት 1998 

ዓ.ም የኢትዮጵያን ድንበር ወሮ ያዘ፡፡ በአፌሪካ ሕብረት፣በአውሮፓ ህብረትና በተባበሩት 

መነግስታት ችግሩ በሰሊማዊ መንገድና በድርድር እንዱፇታ ቢጠይት አሻፇረኝ ብል የነበረው 

በጦርነቱ አሳፊሪ ሽንፇት ከገጠመው እና ከፌተኛ ሇሆነ የሂወትና የንብረት ጥፊት ዲግም 

ምክንያት ከሆነ  በውኃሊ ሳይወድ በግድ የአሌጀርስ የሰሊም ስምምነት መቀበለን ገሇፀ ይኽን 

ሁኔታ BBC ማርች 1, 1999”News of Ethiopia's victory declaration came hours after the United 
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Nations announced that Eritrean President Issaias Afeworki had accepted an Organisation of 

African Unity (OAU) peace plan which implies Eritrean withdrawal from the contested western 

Badme zone). ”በማሇት ገሌፆታM፡፡ 

 

በ2005 ዓ.ም በሙሳ አሕመድ የሚመራ ራሱን የምስራቅ ሱዲን ግንባር ብል የሚጠራ 

ተቃዋሚ የኤርትራ መንግስት እንዯሚዯግፌ እና በሱዲን መንግስት ሲከሰስ እንዯነበረ”Although 

Darfur is some 1,000km away, Jem's headquarters are in Eritrea, which Sudan accuses of 

backing the eastern rebels).” በሚሌ BBC  ሰኔ 23 ቀን 2005 ዓ.ም  ያስነበበው መረጃ ያመሇክታሌ 

፡፡ በጣም የሚገርመው ነገር ዯግሞ የዕብድ ገሊጋይ እንዱለ የኤርትራ መንግስት ሌክ እንዯ 

ሰሊም ወዲድና የሱዲን ህዝብ ተቆርቋሪ በመምሰሌ ራሱ የፇጠረውን ተቃዋሚ ከሱዲን መንግስት 

ጋር  ጥቅምት 14 ቀን 2006 ዓ.ም አስመራ ሊይ ሌሸመግሌ ማሇቱ የኤርትራ ማስታወቂያ 

ሚኒስቴር ("Sudanese Government of National Unity and East Sudan Front sign Historic Peace 

Agreement in Asmara"  በማሇት መግሇጫ መሰጠቱ ነበር፡፡  

ላሊው ዯግሞ በ2006 ዓ.ም የሶማሉያ እስሊማዊ ፌርድቤቶች ህብረት ኢትዮጵያ ሊይ ጂሃድ 

ሲያውጅና  በተባበሩ መንግስታት  u›õ]" Iw[ƒ �“ u›=ÒÉ እውቅና የተሰጠው” የሶማሉያ 

ጊዚያዊ ፋዯራሊዊ የሽግግር መንግስት ሇመጣሌ ህብረቱ ጦርነት ሲከፌት የኤርትራ መንግስት 

ከፌተኛ የመሪነት ሚና እንዯነበረው የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ቡድን ሐምላ 28/2011 

ዓ.ም ይፊ ባዯረገው ሪፖርት በ2006,ዓ.ም እና ከዛ በፉት የኤርትራ መንግስት የሶማሉያ 

ፋዯራሊዊ የሽግግር ምንግስት ተቃዋሚዎች ሲዯግፌ እንዯነበረ እና በሶማሉያ ሳይገዯብ 

በጂቡቲ፣ኢትዮጵያ ፣ሱዲን እና ኡጋንዲ መሳሪያ ሇታጠቁ ጠቃዋሚዎች በስሌጠና፣በገንዘብ እና 

በልጂስቲክስ መዯገፈ የተባበሩት መንግስታት የመሳሪያ ክሌከሊ ማዕቀብ መጣሱን ያመሇክታሌ 

በማሇት ገሌፆሌ፡፡ ህብረቱ ከተፇረካከሰ በውኃሊም ቢሆን የኤርትራ መንግስት አከባቢውን 

ሇማወክና የሽግግር መንግስቱን ሇመጣሌ የሚዋጉትና ከዓሇም አቀፈ አሸባሪ É`Í=ƒ ŸJ’¬ 

ዓሌቃዒዲ ጋር ግንኙነት ያሇውን ዓሌሻባብ ፣ ARS(Alliance for the Re-Liberation of Somalia)እና 

Raas  Kaambooni ሃይልች  በስሌጠና ፣መሳሪያና ገንዘብ መስጠትን ጨምሮ ሁሇንትናዊ ድጋፌ 

ሲሰጥ እንዯነበረ የተባበሩት መንግስታት  አጣሪ ቡድን ሐምላ 28 ቀን 2011 ዓ.ም ይፊ 

ባዯረግው ሪፖርት  በግሌጽ ›ekUÙታሌ፡፡  

 

http://web.archive.org/web/20061028170535/http:/www.shabait.com/staging/publish/article_005582.html
http://web.archive.org/web/20061028170535/http:/www.shabait.com/staging/publish/article_005582.html
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በላሊ በኩሌ ዯግሞ ግንቦት 8 ቀን  2008 ዓ.ም ከግረቤቶቿ መሌካም ግኑኝነት ያሊት ጂቡቲን  

በዕብሪት መውረሩን The New York Times: ”The Djiboutian  say the Eritreans invaded in 

January and point to Eritrea's history of friction with just about all of its neighbors. They suggest 

that the country either thrive on war or has gone a little border-crazy. ” በማሇት ግንቦት25 ቀን 

2008 ዓ.ም አስነብቦአሌ፡፡ 

 

የትርምስ አባዜ የተጠናወተው የኤርትራ መንግስት የማተራመስ ፖሉሲዉን ከቀጠናችን አሌፍ 

ህንድ ውቅያኖስን ተሻግሮ የሲሪሊነካ ተቃዋሚ ሇነበረው እና በ32 አገራት በአሸባሪነት 

የተፇረጀውን [Liberation Tigers of Tamil Eelam] የተሰኘ ቡድን አጅሬው ድጋፌ እየሰጠ 

ሲያተራምስ እንዯነበረ The Island newspaper  መስከረም 28/2009 ባወጣው እትሙ ገሌፆዋሌ 

አያይዞም ([Liberation Tigers of Tamil Eelam]  ከኤርትራ ምንግስት ጋር ጠንካራ ግንጉነት 

መፌጠሩንና ቡደኑ የኤርትራ መንግስት end-user certificates በመጠቀም የጦር 

መሳሪያዎች፣የተሇያዩ ጥይቶች እና የተሇያዩ የጦር ቁሳቁሶች በህጋዊ መንገድ እየገዛ  ሲገሇገሌ 

እንዯነበር ገሌፆዋሌ:: በተጨማሪ ይኽን ጉዲይ በተመሇከተ Asian Tribune ዋቢ በማድረግ ሰፉ 

ተነባቢነት ያሇውን Africapath  የተሰኘ ድህረ-ገፅ መስከረም 2007 ዓ.ም እንዯገሇጸው የኤርትራ 

መንግስት ሪፖርት ሇ LTTE ቀጥታዊ ድገፌ እንዯሚያዯርግ የሚያረጋግጥ ሲሆን ባጠቃሊይ 

የሱዲን መንግስትን ሇሚቃወሙ ታጣቂ ሚሉሻዎች ፣ሇሶማሉያ አሸባሪ ቡድኖች፣ሇጂቡቲ እና 

ኢትዮጵያ ፀረ-መንግስት ሀይልች ከፌተኛ ድጋፌ እንዯሚሰጥና ይህ ሁኔታ የኤርትራ መንግስት 

ምንያህሌ የአፌሪካ ቀንድ እያተራመሰ እንዯሆነ ያሳያሌ በማሇት ገሌፆታሌ፡፡ 

 

የኤርትራ መንግስት ከሚመራበት የጫካ ፖሇቲካ ወጥቶ ወዯ ዘመናዊ የዱፕልማሲ 

መፌትሄዎች እንዱመጣ በተሇያዩ መንገዶች ሲጏተጉቱƒ የነበሩት የፀጥታው ምክር u?ƒ  አባM 

›Ñ^ƒ ከዚህ እኩይ ተግባሩ እንዱታቀብ  ታኀሳስ 23/2ዏዏ9 በኡጋንዲ አዘጋጅነት፣ በኢጋድና 

በአፌሪካ ኀብረት ድጋፌ አግኝቶ በተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት በኤርትራ 

መንግስት  ሊይ ማዕቀብ  በመጣሌ ሇመጀመሪያ ጊዜ ሇኤርትራ መንግስት c=Á^UÅ¬ K’u[¬ 

የማሸበር ስትራቴጂ የዓሇም ህብረተሰብ ድርጊቱን አወገዘ፡፡ ማዕቀቡ የመሳሪያ ዝውውር ክሌከሊ 

(Arms Embargo) የጉዞ ክሌከሊ (Travel bans) በመሪዎቿ እንዱሁም የሃብት ዝውውር ክሌከሊ 

(Asset freezing) እንዯነበር ይታወሳሌ፡፡  
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ይህ ሁለ የተዯረገው የኤርትራ መንግሥት አዯብ እንዱገዛና ከማተራመስ ተግባሩ እንዱታቀብ 

ነበር፡፡ ሆኖም ግን ሻዕቢያ በባህሪው ከስህተቱ የሚታረም ስሊሌሆነ አከባቢውን የማተራመስ 

ስራውን አጠናክሮ በመቀጠሌ ጥር 2ዏ11 የአፌሪካ ኀብረት ስብሰባ በሚካሄድበት ቦታና ህዝብ 

በብዛት በሚንቀሳቀስባቸው የአዱስ አበባ አካባቢዎችን በቦምብ ሇማጋየት ያሌተሳካ ሙከራ 

ማድረጉ የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ቡድን ሐምላ 28 ቀን 2011 ዓ.ም ይፊ ባዯረግው 

ሪፖርት ”The report states that the Eritrean Government “conceived, planned, organized and 

directed a failed plot to disrupt the African Union summit in Addis Ababa by bombing a variety 

of civilian and governmental targets.” የg=w` ቅንብ\” በቀጥታ  በኤርትራ መንግስት ይመራ 

እንዯነበረ  በግሌጽ አስታውቀዋሌ፡፡ ይህ ሴራ ባይከሽፌ ኖሮ ምን ያህሌ አሰቃቂ እሌቂት ሉዯርስ 

እንዯነበር ሇመገመት አይከብድም፡፡ 

የተባበሩት መንግሥታት አጣሪ ቡድን (UN Monitoring Group on Somalia and Eritrea)  ሐምላ 

28/2ዏ11 ይፊ ካዯረገው ሪፖርት በመነሳት የኢጋድ አባሌ አገራት ቀጠናውን በሚያተራምሰው 

የኤርትራ መንግስት ሊይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዱጣሌ ያሇ ሌዩነት ጠየቁ፡፡ የተባበሩት 

መንግሥታት የፀጥታ ም/ቤትም ይህንን ሪፖርት ከመረመረና ካረጋገጠ በውኋሊ በጋቦን እና 

ናይጄሪያ አቅራቢነት የቀረበውን ማዕቀብ ታህሣሥ 1/2ዏ11 በ13 ድጋፌ እና በሁሇት ድምፀ-

ተአቅቦ ማዕቀብ ቁጥር 2ዏ23  እንዱጣሌበት የፀጥታው ም/ቤት ውሳኔ በማስተሊሇፌ የኤርትራ 

መንግስት አከባቢውን Kማተራመስ ሇሚያራምዯው ስትራቴጂ በድጋሜ አወገዘ፡፡ 

 

የውሳኔው ª“ ª“ ÜwÙ‹:- ምክር ቤቱ ታህሣሥ 23 ቀን 2ዏዏ9 ዓ.ም ያስተሊሇፇው” 

ማዕቀብ ቁጥር 19ዏ7 ሙለ በሙለ ተጠናክሮ እንዱቀጥሌ፣ የኤርትራ መንግስት በውጭ 

ከሚገኙ ኤርትራውያን ወርሃዊ ገቢያቸው 2%  እያስገዯዯ የሚሰበስበውን ግብር በቀጥታ 

የኤርትራ መንግስት ሇሚመራው ድርጂት PFDJ (People’s Front for Democracy and Justice) 

እንዲይተሊሇፌና አካባቢውን ሇማተራመስ፣ ተቃዋሚዎችን ሇመዯገፌና uአጠቃሊይ የአካባቢውን 

ሰሊም ሇማዯፌረስ ሇሚያዯርገው ማንኛውም እንቅስቃሴ እንዲይውሌ ¾T>SKŸታ†¬ ›"Lƒ  

ቁጥጥርና ክትትሌ እንዱያዯርጉ፣የኤርትራ መንግስት በውጭ ከሚገኙት ኤርትራውያን 

በማስፇራራት፣ ቅድመ ሁኔታ በማስቀመጥ፣ ስጋት በመፌጠር ወዘተ የመሳሰለ ህገወጥ 

እንቅስቃሴዎችን በማካሄድ ከገቢያቸው 2% የሚሰበስበውን ግብር እንዱያቋርጥ  እና ጉዲዩ 

የሚመሇከታቸው የተባበሩት መንግስታት አባሌ አገራት  በቬና ስምምነቶች TKƒU 1961 እና 
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1963 የድፕልማቲክ እና ኮንሱሊር ግንኙነቶች መሰረት እርምጃ �”Ç=¨eÆ እንዱሁም 

የኤርትራ መንግስት ከዲያስፖራ የሚሰበስበውን ቀረጥ u}SKŸ} Ñ<Ç¿ ¾T>SKŸታ†¬ 

›Ñ^ƒ በድንበር ፣ በባህር እ“ በአየር መንገዶቻቸው አማካኝነት  የሚሰጡትን የወዯብ 

አገሌግልቶች በቁሳዊ ÃG<” በገንዘብ፣ በቀጥታም ሆነ  በተዛዋዋሪ ሇሽብር እንዲይውሌ ጥብቅ 

ቁጥጥርና ፌተሻ እንዱያዯርጉ ያስገድዲሌ፡፡  

 

በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኤርትራ መንግስት በማዕድን ዘርፌ ሽያጭ የሚያገኘውን ገንዘብ ቀጠናውን 

ሇማወክ እንዲያውሇው ግሌፅነትና ተጠያቂነት መሰረት አድርጏ ከተባበሩት መንግሥታት 

የቁጥጥር ቡድን ጋር እንዱተባበር እና አባሌ አገራቱ የኤርትራ መንግስት የማዕድን ዘርፈ 

ሇሽብር እና ትርምስ ተግባራት  እንዲያውሇው በኢንሹራንስ፣በባንክ እና በላልች የገንዘብ 

ተቋሞቻቸው እንዱሁም በዜጎቻቸውና በላልች አካሊት የሚዯረገውን እንቅስቃሴ እና 

በተጨማሪም በማዕድን ዘርፈ የሚዯረጉ አዲዱስ የኢንቨስተትመንት እንቅስቃሴዎች ጭምር 

ማንኛውንም ማዕቀብ የሚጥሱ እንዲይሆኑ ጥብቅ ክትትሌ እና ቁጥጥር እንዱያዯርጉ 

ያስገድዲሌ፡፡  

 

ይህ ውሳኔ መተሊሇፌ የሚያሳየው የኤርትራ መንግሥት ከአሇም አቀፈ ማህበረሰብ ይበሌጥ 

እየተነጠሇ መሄደን ብቻ ሳይሆን በኢጋድ አባሌ አገራትና በአፌሪካ አህጉር ዯረጃ የኤርትራ 

መንግሥት በያዘው የማተራመስ ስትራቴጂ ሊይ ያሊቸውን ጠንካራ ተቃውሞ በትክክሌ ያሳየም 

ጭምር ነው፡፡ ይህ ዯግሞ የኤርትራ መንግስት ነጋ ጠባ በተሇያዩ ባሇስሌጣናቱ ›T"˜’ƒ 

በአሜሪካ የተጠነሰሰ ሴራ ነው ብል በተሇያዩ ሚዱያዎች እንዯሚያናፌሰው ሳይሆን የራሱ ፀረ-

ሰሊም ፖሉሲ ያስከተሇው ውጤት መሆኑ እና በዱፕልማሲው ትግሌ የዯረሰበትን ከፌተኛ 

ሽንፇት የሚያሳይ ነው፡፡  

 

uSጨ[hU እነዚህ ተከታታይ ማዕቀቦች መጣሊቸው የኤርትራ መንግስት በኤርትራ ህዝብ ሊይ 

እያዯረሰ ያሇውን ግፌና መከራም የአሇም መንግስታት እንዱያውlƒ እና ወዯፉቱም 

ሇመፌትሄው የራd†¬ን ድርሻ እንዱወጡ ያዯርÒ†ዋሌ፡፡ እነዚህ ማዕቀቦች ሇኤርትራ ህዝብ 

ያሇቸውን ፊይዲ ስናይ ዯግሞ የኤርትራ መንግስት ሇሁሇት ድፌን አስርት ዓመታት አከባቢውን 

ሇማተራመስ የሚያውሇውን  የኤርትራ ዜጎችን ሂወትና ሀብት በሌማትና የህዘቡን ኖሮ 
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ሇማሻሻሌ ሇሚረደ ተግባራት እንዱያውሇው የሚያስገድድ ውሳኔ ከመJ“†¬ም በሊይ 

በየተኛውም መመዘኛ  የኤርትራ ህዝብ የሚጎዲ አሇመሆኑን ማየት ይቻሊሌ ፡፡ 

                                                          

  

 


