
1 
 

ኤርትራ በዳግም እቀባ!! 

                                                       ታከለ አለሙ 11-18-16                                                                 

                                                                                                    

በኤርትራ ላይ ቀደም ሲል በተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት የተጣለው 

ማዕቀብ ከሰሞኑ እንደገና እንዲራዘም ተደርጓል። ውሣኔው ተገቢና ትክክለኛ ነው፡፡ 

ለአካባቢውና ለቀጠናው ሠላም አደገኛ የሆነው የሻዕቢያ መንግሥት በኢትዮጵያ፣ በጅቡቲ፣ 

በየመንና በደቡብ ሱዳን የሚንቀሳቀሱ አሸባሪዎችን በጦር መሣሪያ፣ በሥልጠናና በድርጅት 

እየረዳ አጠቃላይ ቀጠናውን የጥፋት ማዕከል ለማድረግ ግብጽን ከመሰሉና ከሌሎችም 

አክራሪ እስላማዊ አገራት ጋር በመቀናጀት በመሥራት ላይ እንደሚገኝ ከበቂ በላይ 

ተጨባጭ ማስረጃዎች አሉ፡፡ 

ኤርትራ አካባቢውን ማተራመስና አሸባሪዎችን መደገፍ መቀጠሏን በተግባር ያረጋገጠ 

ውሣኔ ነው የመንግሥታቱ ድርጅት የሰጠው፡፡ የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር 

ቤት ባካሄደው ስብሰባ በኤርትራ ላይ ቀደም ሲል የተጣለው የጦር መሣሪያ ማዕቀብ 

የቆይታ ጊዜ እንዲራዘም የወሰነው ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ያለው አሸባሪ ቡድን የሆነው 

አልሸባብ ለደህንነት ሥጋት ሆኖ በመቀጠሉ ነው። ይኸው ቡድን ከሌሎች በተጨማሪ 

የሚደገፈውና የሚረዳው በኤርትራው መንግሥት በመሆኑም ነው፡፡  

የማዕቀቡ መራዘም አገሪቷ አሸባሪዎችን መደገፍና ቀጣናውን ማተራመስ አለማቆሟን  

በድጋሚ ለአፍሪካም ለዓለም ህዝብም በተጨባጭ ያሳየ ነው፡፡ ኤርትራ ለአልሸባብና 

ለሌሎች ፀረ ሠላም ኃይሎች የምትሰጠው ድጋፍ፣ ከጅቡቲ ጋር የነበራት ግጭትና 

የምርኮኞች ጉዳይ እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የምታራምደው የማተራመስ ፖሊሲ 

ለተጣለባት ማዕቀብ መነሻዎች እንደነበሩ ይታወቃል፡፡ ከዓመታት በፊት የተጣለው 

ማዕቀብ በተደጋጋሚ መራዘሙ ኤርትራ ዛሬም አሸባሪዎችን በመደገፍ ድርጊቷ ገፍታበት 

በመሄድ ላይ እንዳለች በገሀድ አረጋግጧል፡፡ 

እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጣር ታህሳስ ወር 2009 ላይ የፀጥታው ምክር ቤት ኤርትራ 

ለአፍሪካ ቀንድ ሠላም ጠንቅ የሆነውን አልሸባብን በገንዘብ እና በቁሳቁስ እንደምትደግፍ 
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በማስረጃ በማረጋገጡ በአገሪቱ ላይ የጦር መሣሪያ ግዥ፣ በተመረጡ የመንግሥት 

ባለሥልጣናት ላይ ደግሞ የጉዞ ገደብ እና ሀብታቸውን እንዳያንቀሳቅሱ ማዕቀብ መጣሉ 

ይታወቃል። 

እንዲሁም በአውሮፓውያኑ 2009 ላይ ኤርትራ በጅቡቲ ላይ ጦርነት በመክፈት በኃይል 

ከያዘችው ግዛት ለቃ ለመውጣት ፈቃደኛ አለመሆኗም ማዕቀቡ እንዲጣልባት ካስደረጉት 

ምክንያቶች አንዱ ነው፡፡ 

ኤርትራ ፍጹም በሆነ አምባገነናዊ አስተዳደር ሥር ወድቃ የምትገኝ አገር ስትሆን   

የመድበለ ፖርቲ ሥርዓት ዴሞክራሲ፣ የሀሳብና የመደራጀት ነጻነት የሚባል አይታወቅም፡፡ 

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሉም፡፡ ህዝቡ በችግር በሥራ ማጣት በብሄራዊ 

ውትድርና አስገዳኝነት በመመረሩ የተነሳ አገሩን ጥሎ እየሰደደ ባገኘው ቀዳዳ ተጠቅሞ 

እየወጣ ይገኛል፡፡ በውጭ አገራት ከፍተኛውን የስደተኞች ቁጥርም ይዟል፡ 

የሻዕቢያ መንግሥት በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ በቀጥታ ጣልቃ በመግባት ለተለያየ 

አንጃዎች ወታደራዊ ሥልጠና በመስጠት ሲያስታጥቅ የቆየ ከመሆኑም በላይ በዓለም አቀፍ 

ደረጃ በአሸባሪነት ለተፈረጁት እነአልሻባብም ሙሉ የሥልጠና የድርጅት የመሣሪያ ድጋፍ 

እንደሚያደርግ ይታወቃል፡፡ 

ኤርትራ በከፍተኛ ቀውስ ውስጥ የምትገኝ አገር ነች፡፡ ከውጭ ያሉት ዜጐቿ  ወደ አገር 

ቤት የሚልኩት ገንዘብ ከጊዜ ወደጊዜ እየቀነሰ መምጣቱም ይታወቃል፡፡ አሁን የኤርትራ 

መንግሥት እየተረዳ ያለው በግብጽና ለገልፉ አገራት ሠራዊት የአሰብን ወደብ በሊዝ 

ለበርካታ ዓመታት ሰጥቶ ባገኘው ዶላር ነው፡፡ ቀደም ሲል በመንግሥታቱ ድርጅት 

ተጥሎባት የነበረው ቅጣትና የጦር መሣሪያ እቀባ ከሰሞኑም በድጋሚ እንዲፀና የተደረገው 

አሻባሪነትን የሚደግፍና የሚያበረታታ መንግሥት በመሆኑ ነው፡፡ 

ሕዝቡን የኢኮኖሚ እድገት በማምጣት ለማሳደግ ያልበቃው የኤርትራ መንግሥት 

የጐረቤት አገሮችን ሠላምና እድገት ለማደፍረስ ለሊት ከቀን በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ 

የነዳሂር አዌይስን እስላማዊ ምክር ቤት በኋላ ላይ የተተካውን እስላማዊ አክራሪና አሸባሪ 

ኃይል የሆነውን አልሸባብን ከትናንት እስከዛሬ የሚረዳው የኤርትራ መንግሥት ነው፡፡  
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ቀደም ባሉ ዓመታት ከአሥመራ እየጫነ ሶማሊያ ወደቦች ላይ ቀላልና ከባድ 

መሣሪያዎችን እስከ ባይደዋ ድረስ ሲያራግፍ እንደነበርም ይታወቃል፡፡ እቅዱ ከጀርባ 

ኢትዮጵያን ለመውጋት ነበር፡፡ የኤርትራ መንግሥት አሸባሪዎችን በመቀፍቀፍና 

በማደራጀትም አቻ የለውም፡፡ 

የኢኮኖሚና ወታደራዊ አቅሙ እንደማያወላዳው ስለሚያውቅ በተለይ ከኢትዮጵያ ጋር 

በባድመ ባደረገው ጦርነት በደረሰበት ታላቅ ኪሳራ ተላላኪዎችን እየመለመለ እያደራጀ 

እያስታጠቀ ሠላም ለማደፍረስ ማሰማራቱን ዋነኛ ዘዴ አድርጐ እየተጠቀመበት ይገኛል፡፡ 

ዛሬም ከድርጊቱ አልተቆጠብም፡፡ ይህን እውነት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት 

የፀጥታው ምክር ቤት በማስረጃ ያውቀዋል፡፡  

በሌላም መልኩ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት መርማሪ ኮሚሽን ከሰሞኑ የኤርትራ 

መሪዎች ለፍርድ እንዲቀርቡም ጠይቋል፡፡ ኤርትራ ውስጥ የሚደርሱ የሰብዓዊ መብት 

ጥሰቶችን የሚመረምረው በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሚደገፈው ኮሚሽን በዚያች 

አገር መሪዎች ተፈጽመዋል የሚባሉ ወንጀሎችን የሚመረምር ልዩ ችሎት እንዲመሠረት 

ጥሪ በማቅረብ ላይ ነው፡፡ 

ከመርማሪው ኮሚሽን ሦስት አባላት አንዷ የነበሩት የመጀመሪያዋ የመንግሥታቱ ድርጅት 

የኤርትራ ጉዳይ ልዩ ራፖርተር ሺላ ኪታሩት ለቪኦኤ እንደገለጹት ኮሚሽኑ በሪፖርቱ 

የሰዎች ደብዛ ማጥፋት፣ ማሰቃየት፣ ያለፍርድ ሂደት ላልተወሰነ ጊዜ በእሥር ማቆየት 

እንዲሁም ርሸናን ጨምሮ የተለያዩ ኢሰብዓዊ ተግባራት ስለመፈፀማቸው ማስረጃዎችን 

ዘርዝሮ አቅርበዋል፡፡ ባለፈው ሰኔ ወር የወጣ አንድ የተባበሩት መንግሥታት ሪፖርት 

የኤርትራ መንግሥት መሪዎች ከሃያ ዓመታት በላይ በሰብዓዊ ፍጡራን ላይ ወንጀል 

ፈጽመዋል ብለዋል፡፡ 

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤቱ በኤርትራ እና ሶማሊያ ላይ 

ጥሎት የነበረውን የጦር መሣሪያ ማዕቀብ የቆይታ ጊዜን ያራዘመው አሁንም ከአልቃይዳ 

ጋር ግንኙነት ያለው አሸባሪ ቡድን አልሸባብ ለደህንነት ሥጋት ሆኖ መቀጠሉን በመግለፅ 

ነው፡፡ ምክር ቤቱ የተመድ የሶማሊያ እና ኤርትራ ተቆጣጣሪ ቡድን የሥራ ጊዜንም 

በአንድ ዓመት አራዝሟል፡፡ 
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የኤርትራ መንግሥት በተለይም ስለያዛቸው የጅቡቲ የጦር እሥረኞች ለተቆጣጣሪ ቡድኑ 

መረጃ እንዲሰጥ፣ ቡድኑ እንዲገባ እንዲፈቅድም ማሳሰቡ ታውቋል፡፡ የውሳኔ ሀሳቡ በአሥር 

የድጋፍ ድምፅ እና በአምስት ተዓቅቦ የተላለፈ ሲሆን ውሣኔው ከተላለፈ በኋላ የምክር ቤቱ 

አባል አገራት ድጋፋቸውን አሳውቀዋል፡፡ 

የውሣኔ ሀሳቡን ያረቀቀችው የእንግሊዝ ተወካይ የጦር መሣሪያ ማዕቀቡ መራዘም አልሸባብ 

የሚያገኘውን ድጋፍ የሚያስቆም በሌላም መልኩ የሶማሊያን የተፈጥሮ ሀብት የሚጠብቅ 

መሆኑን ገልጻለች፡፡ 

የእንግሊዝ ተወካይዋ ኤርትራን በተመለከተ በዚያች አገር የተለወጠ ነገር ባለመኖሩ 

መሻሻሎች አሉ የሚለውን አገራቸው እንደማትቀበል የአሥመራ መንግሥት ተባባሪ 

ባለመሆኑ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ በጉዳዩ ላይ እጁ መታሰሩንም አስታውቀዋል፡፡ አሜሪካ  

ደግሞ አለመተባባር በአገሪቱ ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንዲነሳ አያስችልም ስትል 

መግለጽዋን የዜና አውታሮች ዘግበውታል፡፡ 

 

 

  

 

  

 

 

 

 


