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ምልዓል ማዕቀብ ንሓደ ምቹእ መሳርሒ ናይቲ ስርዓት የወግን  
 

ኤሪ-ፕላትፎርም ንምልዓል ናይቲ ብጸጥታዊ ባይቶ ሕሃ ƒብ 23 ታሕሳስ 2009 [ውሳµ 1907 (2009)] ƒብ 
ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ማዕቀብ መርሓባ ትብል። 

እቲ ን9 ዓመታት ዚጸንሐ ማዕቀብ (1) እገዳ ƒጽዋር ƒብ ልዕሊ ኤርትራን (2) እገዳ መገሻን (3) ድስÃለ 
ንብረትን ƒብ ልዕሊ እቶም ዒላማ ዚ·ኑ ውልቀሰባትን የጠቓልል። ƒብቲ ዝርዝር ናይቶም እገዳ 
መገሻን ድስÃለ ንብረትን ዚተነብረሎም ውልቀሰባት (link) ዚƒተወ፡ ስለዚ ድማ Åቲ እገዳ ዚተተን…ፈ፡ 
ዚ·ነ ኤርትራዊ Åዓል ስልጣን መንግስቲ ወይ ዜጋ የለን። ስግርíቲ እገዳ ƒጽዋር፡ እቲ ማዕቀብ ƒብ 
ልዕሊ ኤርትራ ይÊን ƒብ ልዕሊíቲ ስርዓት ዚ·ን ቍጠባዊ ሳዕቤን ƒይነÅሮን።  

—ይኑ ግን፡ እቲ ማዕቀብ፡ ህዝቢ ንምትላል፡ ቍጠባዊ ምንቍልቋል ኤርትራ ግዳማዊ ሰÅብ ዘለዎ 
ƒምሲልÃ ንምቕራብ …ም መመሳመሲ …ገልግል ጸኒሑ ኢዩ። እቲ ስርዓት ነቲ ሳዕቤናት ናይ ገዛእ ርእሱ 
ፖለቲÃዊ ጥፍሽናን ዝሩግ ቍጠባዊ ƒ…ያይዳን ንማዕቀብ …ም ጕልባብ Àጥቀመሉ ጸኒሑ። እቲ ሎሚ 
ƒብ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ÷ነት ናይ ፍጹም ፖለቲÃዊ ልምሰት፡ ቍጠባዊ ዕንወት —ነ ዝርገት ናይቲ ቀንዲ 
እልማት ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ ሳዕቤን ናይ ማዕቀብ ዘይ—ነስ ውጽኢት ናይቲ እቲ መላኺ ስርዓት —ነ 
ኢሉ Àኽተሎ ዚጸንሐ ሜላታትን ዚፈጸሞ ተግባራትን ኢዩ። ብርግጽ፡ እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ዘሳቒ ዘሎ 
ጽልሙት ÷ነታት፡ ሕሉፍ ድኽነትን …ርፋሕ ሕሰምን ስራሕ ናይቲ ስርዓት፣ ማለት፡ ውጽኢት ናይቲ 
እኩይ ሜላታቱን ሓሳድ ተግባራቱን ኢዩ። ዝ·ነ ዓቐን ናይ ፕሮፓጋንዳ ነዚ Œፉእ ሓቂíዚ Àኽውሎ …ቶ 
ƒይŒእልንíዩ። 

ኤሪ-ፕላትፎርም፡ ብመት…ልን ምእንቲ ሃገራዊ ረብሓን፡ ማዕቀብ ነጻሊ፡ ዘይምኽኑይን ዘየድልን ም‰ኑ 
Àገልጽ ጸኒሑ (ëThe Case for Lifting Sanctions on Eritreaí ር¡)። እቲ ማዕቀብ ሕሃ ዋላ Åቲ ስርዓት 
ዚተደፋፍ¡ ም‰ኑ ምሉእ ግንዛቤ እናሃለወ፡ ንƒወሳስናኡን ቀጻልነቱን ብመት…ል Œንቃወም ጸኒሕና 
ኢና። ብዚተረፈ፡ Åቲ ስርዓት ዚተደፋፍ¡ን ንግጉይ ምኽንያታት ብጌጋ ዚተነብረን ኢዩ!  

ƒብ ኤርትራ ሃውራዊ ማእሰርቲ፡ ደረት-ƒልቦ ቀይዲ፡ ግዱድ ምስዋርን (ምጥፋእ ሃለዋት) ጨÃን 
ስቅያትን ልሙድ —ይኑ ጸኒሑ። ብግዱሳት ƒህጕራውያን መሻርኽቲ፡ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ 
ንምኽታል፡ ግዝƒተ ሕጊ ንምስፋን፡ መሰረታዊ ሰብƒዊ መሰላት ንምኽባር ዝቐረቡሉ ተደጋገምቲ 
ምሕጽንታታት ጸማም እዝኒ ሂቡዎም። እቲ ƒብ ÷ነተ ፍጹም ብ÷ራት ግዝƒተ ሕጊ፣ ስሩዕ፡ ጃምላውን  
መጠነ-ሰፊሕን ግህሰታት ሰብƒዊ መሰላት፣ ƒረሜናዊ መድቈስቲ ናይ ተቓውሞ ዚሰላሰል ጨፍላቒ 
ሜላታትን ተግባራትን ናይቲ መላኺ ስርዓት ነታ ሃገር፡ ብዞባውን ƒህጕራውን ደረጃታት፡ ድሮ ƒብ 
ፍጹም ፖለቲÃዊ፡ ቍጠባውን ዲፕሎማስያውን ተነጽሎ ሸሚሙዋ ጸኒሑ ኢዩ።  

ብተወሳኺ፡ ነቲ ብƒህጕራውያን መሻርኽቲ፡ እንተላይ ብላዕለዎት ሰÅ-ስልጣን ኤውሮጳዊ ሕብረትን 
ሕቡራት ሃገራትን፡ እቲ ስርዓት ንƒሸባሪ ምንቅስቓስ ƒብ ሶማልያ (ምንቅስቓስ መንእሰያት ሙጃሂዲን) 
ይድግፍíዩ ንዚብል ብህሎ (ዘይተረጋገጸ Œሲ) ንኺምŒት፡ ሓቅነት …ም ዘይብሉ ንŸእምን ወይ ንŸቋርጽ 
ƒብ ጽምዶ ንምእታዉ ዚተገብረ ፈተነታት ነጺጉ፣ ንÊሉíቲ ዚተዋህቦ ተደጋጋሚ መጠንቐቕታታት 
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ተሓሲሙ። ƒብ ርእሲኡ፡ ነቲ ƒብ ብረታዊ ረጽሚ ዘብጽሐ ዶባዊ ግጭት ምስ ጂቡቲ ምእማን ƒብዩ፣ 
ንÊሉíቲ ነቲ ምስሕሓብ ንምፍታሕ ዚተወስደ ዞባዊ ተÅግሶታትን ƒህጕራዊ ፈተነታትን ነጺጉ …ብቅዕ፤ 
እቲ ማዕቀብ ምስ ተነብረ፡ ëድሕሪ ማይ ናብ Åዓቲí …ም ዚÅሃል፡ ƒመና ደንጒዩ መልሓሱ ብምዕጻፍ፡ 
ሓሶታቱ ውሒጡ ነቲ ሓቂ ብምእማን፡ ሽምግልና ቓጣር ተቐቢሉ።  

ንነብሰ-ተነጽሎ ኤርትራ ብምምዝማዝ፣ ነቲ ብመሰረት ስምምዕ ƒልጀርስ ዚƒተዎ ውዕላዊ ግዴታ 
ዚጻረር፣ Ãብቲ ምዕንቃፍ ዕዮ ምምልÃት ዶብ œሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን —ነ Ãብቲ ቀጻሊ 
ጐÅጣ ልዑላዊ ግዝƒት ኤርትራ ƒንፈት ƒተ÷ሮ Œትትል ƒህጕራዊ œም  ንምጥምዛዝ፣ እቲ ሽዑ ዚነÅረ 
ስርዓት ኢትዮጵያ፡ ብሰላሕታዊ ደገፍ ሕቡራት መንግስቲታት፡ ቀንዲ ደፋኢ ናይቲ ውሳµ ማዕቀብ ኢዩ 
ነይሩ። እቲ ውሳµ ማዕቀብ ƒብቲ Åይነመንግስታዊ Åዓል ስልጣን ንልምዓት (IGAD)፡ ƒብ ƒፍሪቃዊ 
ሕብረት (AU)፡ ƒብ ጸጥታዊ ባይቶ ሕሃ (UNSC) ብዘይ ዚ·ነ ተቓውሞ፡ ብምሉእ ድምጺ Àሓልፍ 
ምኽƒሉ፡ እቲ ስርዓት ንሃገረ ኤርትራ፡  ƒብ ንኡስ-ዞባዊ፡ ዞባውን ƒህጕራውን ጽፍሕታት ፍጹም ƒብ 
ምንጻል …ም ዚተዓወተ ዘረጋግጸ ፍጻሜ ኢዩ።  

ብተወሳኺ፡ እቲ ስርዓት ምስቲ ናይ ሶማልያ-ኤርትራ ተŸታታሊ ጕጅለን (Eritrea-Somalia 
Monitoring Group) ምስ ƒቦ መንÅር ሽማግለ ማዕቀብ ጸጥታዊ ባይቶ ሕሃን (ሚር. …ይራት ዑስማኖé 
ናይ Ãዛኽስታን) ƒብ ጽምዶ ንምእታው —ነ ናብ ኤርትራ ንምብጻሕ፡ ብተደጋጋሚ፡ ፍቓድ ምሃብ 
ስለዚƒÅየ፣ ነቲ ብገለ ግዱሳት ƒባላት ጸጥታዊ ባይቶ እቲ ማዕቀብ ንÀለዓል ዚተገብረር ሓያሎ ፈተነታት 
ብምዕንቃፍ፣ እቲ ማዕቀብ …ም ዚናዋሕ ገይሩ ኢዩ።  

ሕጂ፡ እዚ ሓድሽ ሕዳሰ-ምሕዝነት ምስ ኢትዮጵያን (…ምኡíውን ምስ ሶማልያ፡ ብመጠኑ ድማ፡ ምስ 
ጂቡቲ) እቲ ስዒቡ ዚተራእየ ጽምዶ ምስ ሚር. ዑስማኖéን፡ እቲ ማዕቀብ ንÀለዓል መንገዲ ጸሪጉ። 
ሓባራዊ ƒዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ምልዓል ማዕቀብ ሕሃን፡ ነቲ ስርዓት ኤርትራ፡ ብስም ሃገራዊ ድሕነት 
ƒብ ትሕቲ ዘይእዉጅ ÷ነተ-ህጹጽነት፡ ƒረሜናዊ ምልÀ ንምስፋንን ንህዝቢ ኤርትራ ጂሆ ንምሓዝን፡ 
ንማዕቀብ …ም ሰÅብ ወይ ጉልባብ ናይቲ ፍጹም ውድቀት ቍጠባ ኤርትራን …ርፋሕ መነባብሮ ህዝብን፡ 
Àጥቀመሉ ዚጸንሐ Œልተ ምኽኒታት ወይ ምስምሳት፡ ƒወጊኑዎ ወይ ƒልዩዎ ƒሎ። 

ብዘይ ጥርጥር፡ እዚ ንሃገረ ኤርትራ Ãብቲ ውርደት ዘናግፍ፣ ነቶም ብቐጻሊ ነቲ ማዕቀብ ዚተቓወሙን 
ንÀልዓል ዚጸውዑን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዘሞጕስ፣ ነቲ ነጻሊ ስርዓት ድማ ዚጸፍዕ ምዕባለ 
ኢዩ። ስለíዚ ድማ፡ ህዝቢ ኤርትራ ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን ነዚ ƒገዳሲ ƒጋጣሚíዚ መርሓባ Àብል 
ግቡእ ኢዩ። ይÊንíምÅር፡ እቲ መላኺ ስርዓት (ምስ ሸሓጥቱ)፡ …ም ልማዱ፡ ዕምሪ ምልኩ ዘናውሕ 
ግዜ ንምዕዳግ፡ ነቲ ƒብ ምድራኽ ናይቲ ማዕቀብ ዚተጻወቶ …ሓዲ ተራ ንምኽዋልን ነቲ ምልዓል ናይቲ 
ማዕቀብ …ም ዓወት ንምቕራብን Àፍትን ኢዩ። 

ምስ ምልዓል ማዕቀብ ሕሃ፡ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ግቡእ ፍታሕ ሕቶ ዶብ ብምግባርን ንዝምድናታት 
Œልቲኡ መንግስቲታት ትÃላዊነት ብምትሓዝን Àረጋገጽ ይግባእ። ብተወሳኺ፡ ህያው ሰላም ኤርትራ 
ምስ ƒብ ውሽጣ ዚተረጋግ¡ት ኢትዮጵያ፡ ብቐዳምነት ሰላም ƒብ ውሽጢ ኤርትራ ይጠልብ። ዘቤታዊ 
÷ነታት ኤርትራ ንለውጢ ይጣራዕ ƒሎ፡- ምምስራት ግዝƒተ ሕጊ፣ ትግባረ ናይቲ ƒብ 1997 ዚጸደቐ 
ቅዋም፣ ምሕደራ ሃገራዊ ƒገልግሎት ብመሰረት ቅጥዕታት ƒዋጅ 1995፣ ቅጽÅታዊ ምፍታሕ ÷ሎም 
ፖለቲÃዊ እሱራት፡ እሱራት ጋዜጠºታት፡ ናይ ሕልና እሱራትን እሱራት ዜጋታትን፣ ሃውራዊ 
ማእሰርቲ፡ ደረት-ƒልቦ ቀይዲን ስቅያትን ደው ምባል፣ ሓድሽ ደሞŒራስያዊ ƒ…ያይዳ ምትÃል፡ 
ፖለቲÃውን ቍጠባውን ባይታ ንƒገግሎትን ረብሓን ህዝቢ ኤርትራ ምኽፋት።     


