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ኤርትራ 

 

ዴሕረ -ባይታን መብርሂን  

253. ኤርትራ ን30 ዒመታት ዴሕሪ ዛተኻየዯ ሓርነታዊ ቃሌሲ'ያ ናጽነታ ካብ ኢትዮጵያ ረኺባ ። 1991 

ወተሃዯራዊ መንግስቲ ዯርግ ተሳዑሩ ምስ ወዯቐ: ኤርትራ ረፈረንደም አካዪዲ ብ 1993 ብወግዑ ናጻን 

ለኣሊዊነትን ሃገር ኯይና። ብመሰረት ጸብጻብ ባንክ ዒሇም (World Bank) ቈጽሪ ህዛቢ ኤርትራ 5.1 

ሚሌዮን ይግመት፡፡ ጃምሊዊ ዖቤታዊ እቶት (GDP per capita) ኤርትራ ከኣ 369 ድሊር ኢዩ። በዘ ዴማ 

ኤርትራ ምዴባ ምስተን ኣዛየን ዛዯኸያ ሃገራት ዒሇምና ኢዩ።1
 

 

254. ኤርትራ ከም ናጻ ሃገር ዴሕሪ ምማ ምስ ጏረባብታ ሃገራት ዖሇዋ ርክብ አዛዩ ሓርፋፍ ኢዩ ፡፡ ድባታ 

ንምንጻር ኣብ ዛገበረቶ መስርሕ ምስ ስሇስተ ጏረባብታ--- ጅቡቲ፡ የመንን ኢትዮጵያን---ኣብ ግርጭት 

ኣትያ ኢያ፡፡ ምስ ሱዲን ዖሇዋ ርክብ'ውን እንተኾነ ሕሌኽሊኻት ዛመሌኦን ዖይርጉእን ኢዩ። ኤርትራ ምስ 

ጅቡቲ ዖሇዋ ድባዊ ምስሕሓብ ኣመኽንያ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ጅቡቲ አትገብሮ ሓገዛ ዛተዒዖበ 

ቤት ምኽሪ ጸጥታ፡ ብይን 1907 (2009) ብምሕሊፍ ኣብ ሌዔሉ ኤርትራ ሓፈሻዊን ምለእን እገዲ ኣጽዋር 

(እንተሊይ ምሽማትን ሰዯዴን ኣጽዋር) ዛትግብርን  ኣብ መሊእ  ዜባ ንዔጡቓት እትገብሮ ሓገዛ ዛዒግትን 

ዴንጋገ ኣውጺኡ ኔሩ። ኤርትራ ነዘ እማመ እንተግሂሳ ምዴስካሌ ገንዖብን እገዲ ጐዔዜን ዛኣመሰለ 

ስጐምቲታት ክውሰደ'ውን ይኽእለ ኔሮም ኢዮም። እንተኾነ እዘ ጸብጻብ ክሳብ ዛተዲሇወለ ግዚ ቤት 

ምኽሪ ጸጥታ እዘ ስጉምቲ ዛውሰዯልም ውሌቀሰባትን ትካሊትን ዙጊት ኣይረቑሐን።      

ፖሉስ ወጻኢ ጐዲያትን ጸጥታን ኤርትራ 

              ፖሉሲ ወጻኢ ጐዲያትን ጸጥታን ኤርትራ እንተሊይ አቲ ኣብ መሊእ ዜባ (ምብራቕ ኣፍሪቃ) ንዔጡቓት 

ጐጅሇታት እትገብሮ ሓገዛ ብመንጽር ኰናት ኢትዮ ኤርትራ ምርኣይ ይከአሌ ኢዩ፡፡ ኢትዮጵያ ውሳነ ኮሚሽን ድብ 

ምትግባር ብምእባያን ኣብቲ ብመሰረት ውሳነ ኮሚሽን ድብ መሬት ኤርትራ ምዃኑ ዛተረጋገጸ መሬት ሰራዊትን 

ህዛብን ምስፋር ብምቕጻሊን መንግስቲ ኤርትራ ንዔጡቓት ጐጅሇታት ኢትዮጵያ (“ግንባር ሓርነት ኦሮሞ”-OLF፡ 

ከምኡ'ውን “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን”- ONLF) ዛገብሮ ሓገዙት ከም ዖየርጾ ከም ምስምስ ይጠቕሶ፡፡ 

ኤርትራ ኣብ ካሌእ ክፋሊት እቲ ዜባ ብዖርኣየቶ ተግባራት ህለው “ኣይሰሊም አይኰናት” ኩነታት ኤርትራን 

                                                 
1
 http/ web.worldbank.org/ WEBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT ርአ፡፡ 
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ኢትዮጵያን  መሉሱ ተንጸባሪቑ'ዩ፡፡ ብፍሊይ ኣብ ሶማሌያ ክሌቲአን ሃገራት ካብ 1998 ጀሚረን ዛተፈሊሇዩ 

ተቐናቐንቲ ጐጅሇታትን ምምሕዲራትን ክዴግፋ ጸኒሐን ኢየን፡፡  

 

256. ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዖካየዯቶ ኰናት ኣብ ጠቕሊሊ ፖሇቲካዊን ሌምዒታዊን ኣንፈታ ገዘፍ ኣለታዊ ሇውጢ 

ከም ዖስዒበ ይፍሇጥ፡፡ እቲ ብ 1997 ዛጸዯቐ ቅዋም ዯስኪለ ኢዩ ተሪፉ፡፡ ምርጫ ንዖይተፈሌጠ ግዚ 

ተወንዘፉ፡፡ ብቕለዔ ዖይተኣወጀ ናይ ህጹጽ ግዚ ኣዋጅ'ውን ተኣታትዩ ኢዩ፡፡ ንኤርትራ ዖመሓዴራ ዖል 

እንኮ ሰሌፊ-- ህግዯፍ-- ብ 1994 ካብ ህግሓኤ ዛበሇ ኮይኑ፡ ዙጊት ከም ናይ ኩናት ግንባር ኮይኑ ይቕጽሌ 

ኣል፡፡ ህግዯፍ ኣብ ንቡር ኩነታት ብመንግስቲ ክዔየዩ ዛግብኦም ጉዲያት ከይተረፈ ይቇጻጸር፡፡ በዘ 

ምኽንያት ትካሊት መንግስትን ህግዯፍን ዔቤት ኣየርኣያን ፡፡ ስሌጣንን ሃብቲን ሃገር ኣብ ትሕቲ ቈጽጽር 

ሒዯት ውሌቀሰባት ይርከብ ፡፡ ጸጋታትን ስሌጣንን ኤርትራ ካብ መንግስታዊ ትካሊትን መዋቕራትን ወጻኢ 

ብዛኾኑ መርበባት ኢዮም ዛመሓዯሩ፡፡  

257. ምግሃስ እማመታት ቤት ምኽሪ ጸጥታ-- 1844 (2008) ከምኡ'ውን 1907(2009) -- ንምጽናዔን ሓሊፍነት 

ዛወስዴ ኣካሌ ንምንጻርን ኣብ ዛገበረቶ ጻዔሪ፡ ተጻጻሪት ጐጀሇ ስቱር መርበባት ሊዔሇዎት ሓሇፍቲ ህግዯፍ፡ 

ወተሃዯራዊን ስሇያዊን ሰበስሌጣን ኤርትራ ክትትንትንን ከተብርህን ፈቲና'ሊ፡፡ ኣብ ኤርትራ ውሳነታት 

ብስቱርን ዖይወግዒዊን ኣግባብ ኢዮም ዛመሓሊሇፉን ዛትግበሩን፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ ነዘ ጸጋታት ሃገር 

ዛንቀሳቐሱለን ዛካየደለን ዖይወግዒዊን ዖይሕጋዊን አገባብ ክትፍትሸን መብርሂ ክትህበለን ፈቲና'ሊ፡፡  

ኣብ ጎነጽ፡ ምዛራግ ሰሊምን ግብረ ሽበራን  

ንዛተዋፈሩ ዔጡቓት ጐጅሇታት ዛገበረቶ ሓገዛ፡፡ 

258. ኤርትራ ኣብ መሊእ ዜባ ምብራቕ ኣፍሪቃ (ብፍሊይ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ጅቡቲ፡ ሶማሌያ፡ 

ኢትዮጵያን ሱዲንን) ከም እትሕግዛ ተጻጻሪት ጐጅሇና ዖየዲግም መርትዕታት ረኺባ ኢያ፡፡ ኤርትራ ኣብ 

ኬንያ፡ ኡጋንዲ፡ ሕቡራት ኢማራት ዒረብን ካሌኦት ሃገራትን ዛርከቡ ምስ ህግዯፍ ዱፕልማሲያዊን ስሇያዊን 

ሽርክነት ዖሇዎም መርበባት ብምጥቃም ኢያ ነዜም ዔጡቃት ጐጅሇታት ሓገዙት ክትህብ ጸኒሓ፡፡  

259. መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ሶማሌያ (እንተሊይ ኣሌሸባብ) ዛምዴና ከም ዖሇዎ 

ይኣመን ኢዩ፡፡ እንተኾነ እዘ ርክባት ፖሇቲካዊ (ኣብ ሓዯ ፍለይ አጋጣሚ ከኣ “ሰብኣዊ ረዴኤት”) ጥራይ 

ምዃኑ ይገሌጽ፡፡ ካብዘ ዛተረፈ  ዛኾነ ወተሃዯራዊ፡ ንዋታዊ ይኹን ፋይናንሳዊ ሓገዛ ከም ዛህብ ይኽሕዴ፡

፡ ተጻጻሪት ጐጅሇና ዛረኸበቶ ዛተፈሊሇየ መርትዕታት፡ ናይ እምነት ቃሌ፡ ጸብጻባት ፋይናንሳዊ 

ሌውውጣት፡ ምስ ናይ ዒይኒ መሰኻኽር ዛተገብረ ቃሇ መጠይቓት፡ ዲታ ማሪታይምን በረራታትን ኩልም 

ከም ዖመሌክትዎ፡ ኤርትራ ኣብ ሶማሌያ ክትገብሮ ዛጸንሐት ምትእትታው ኣብ ፖሇቲካዊ ወይ ዴማ ሰብኣዊ 

ንጥፈታት ጥራይ ዛተዯረተ አይኮነን፡፡ ብዖይካ’ዘ መንግስቲ ኤርትራ  ምስ ኣሌሸባብን ካሌኦት ዔጡቓት 
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ጐጅሇታትን ዖሇዎ ርክብ ከም ሓሇፋ ብምጥቃም ነዜም ተቐናቐንቲ ጐጅሇታት ናብ ዛርርብ፡ ዔርቂ፡ ወይ'ወን 

ናብ ፖሇቲካዊ ምይይጥ ዖምርሕ ተበግሶታት ክገብር  ኣይተራእየን፡፡  

260. መንግስቲ ኤርትራ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ጅቡቲን ኢትዮጵያን ዛገብሮ ሓገዛ ዛምሌከት 

ዖቕረብናለ ሕቶታት ክምሌስ ፈቓዯኛ ኣይኮነን፡፡ ነዘ ዖቕርቦ ምኽንያታት ዴማ እዘ ክሌተኣዊ ሽግራት እተን 

ሃገራት ምዃኑ፡ ጐዲይ ጅቡቲ ከኣ ብመንጏኝነት ቐጠር ይርአ ምህሊዉ ኢዩ፡፡ ስሇ’ዘ ዴማ ተጻጻሪት 

ጐጅሇ ነዘ ዛተጠቕሰ ክስታት ዛምሌክት ግብረ-መሌሲ ኤርትራ ኣብዘ ጸብጻባ ከተስፍር ኣይከኣሇትን፡፡  

ሀ. ግዲማዊ ስርሒታት 

261. ኤርትራ ንዔጡቓት ጐጅሇታት እትገብሮ ሓገዛ ብውሑዲት ጐጅሇ ሰበ-ሰሌጣን ኢዩ ዛምራሕ፡፡ እዘኣቶም 

ኣባሊት ወኪሌ ሃገራዊ ዴሕነት፡ ኣዖዛቲ ሰራዊት፡ ከምኡ’ውን ኣባሊት መሪሕነት ህግዯፍ ኯይኖም ብቐጥታ 

ብቤት ጽሕፈት ፕረዘዯንት ኢሳያስ ኢዮም ዛእዖ፡፡ እዜም ትካሊት ብኣዛዩ ሚስጥራዊ ኣገባብ ኢዮም 

ዛዒዩ፡፡ ካብ ትካሊዊ ኣሰራርሓ ወጻኢ ውሌቃዊ ተኣማንነትን ዖይወግዒዊ ኣገባብን ዛዒብሇል ብምዃኑ 

ሰንሰሇት እዘ (command) ኮነ ተባሂለ ስቱር ክኸውን ዛተገብረ ኢዩ፡፡ ብዖይካ’ዘ ነዘ ተሌእኾ ዛፍጽሙ 

ሊዔሇዎት ሰበ-ስሌጣን ኣብ ሓዯ ሳዔ ብሕ ዔማማት’ዮም ዛፍጽሙ፡፡ ጸብጻቦም’ውን ምናሌባት ናብ 

ብሓት ሰንሰሇታት እዘ (Command) የቕርቡ ይኾኑ ኢዮም፡፡ ኣብ ቀረባ ግዚ ዛረኸብናዮ ሓበሬታ ከም 

ዖመሌክቶ ኣገሌግልት ጸጥታ ኤርትራ  ዲግመ ውዯባ ይገብር ኣል፡፡ ስሇዘ ዴማ ህለው መዋቕር ኣገሌግልት 

ጸጥታ ኤርትራ ምፍሊጥ ኣሸጋሪ ክኸውን ኢዩ፡፡  

262. እዘ ይኹን’ምበር ጐጅሇና ግዲማዊ ስርሒታት ኤርትራ ኣብ ዜባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዛመርሑን ዛኣሌዩን ቀንዱ 

ሰበ-ስሌጣን ኣሇሌያ ኣሊ፡፡ ናይ’ዜም ሰበ-ስሌጣን ፍለይ ተሌእኾ’ውን ተፈሉጡ’ል፡፡ ንሳቶም፡--  

ሀ. ብርጋዳር ጀነራሌ ጠዒመ ጎይትኦም ክንፉ “ወዱ መቐሇ”  
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          ዛበዛሐ እዋን “ጠዒመ” ወይ “ወዱ መቐሇ” ብዛብሌ ሳኡ’ዩ ዛፍሇጥ፡፡ “ወዱ መቐሇ” ሓሊፊ ግዲማዊ 

ስሇያዊ ስርሒታት ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ’ዩ፡፡ ኣብ ዛሓሇፈ ጸብጻብ ተጻጻሪት ጐጅሇ እዘ ሰብ ዔጡቓት 

ጐጅሇታት ሶማሌያ ኣብ ምሕጋዛ ከም ዛተዋፈረ ጠቒሳ ኔራ’ያ፡፡ ብዖይካ’ዘ ተጻጻሪት ጐጅሇ ዛረኸበቶ ፎቶግራፍ  

“ወዱ መቐሇ” ናይ እማን ምዃኑ ኣረጋጊጻ’ያ፡፡  

ሇ.  ኮልኔሌ ፍጹም ኢሳቕ “ሇኒን” 

        ኯልኔሌ ፍጹም ከም ወኪሌ ጠዒመ ኯይኑ’ዩ ዛሰርሕ፡፡ ወኪሌ ግዲማዊ ስርሒታት ከምኡ’ውን ተጻጻሪ 

ታዔሉም ዔጡቓት ተቓወምቲ ኢዩ፡፡ ብዖይካ’ዘ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ከበሳ ኢትዮጵያ (ትግራዎትን 

ኣምሓራን) ወተሃዯራዊ ታዔሉም ንኽህብ ዛተዋፈረ በዒሌ ስሌጣን ኢዩ፡፡ ፍጹም ጸብጻቡ ናብ ጀነራሌ ተኽሇ 

ክፍሇይ “ተኽሇ ማንጁስ” ኢዩ ዖቕርብ፡፡ (ተኽሇ ክፍሊይ “ማንጁስ” ኣዙዘ ምዔራባዊ ወተሃዯራዊ ዜባን ምክትታሌ 

ድባትን ኮይኑ ምስ ኮልኔሌ ፍጹም ኢሳቕ (ላኒን) ብቐረባ እናተራኸበ ኣብ ዖይሕጋዊ ስግረ ድባዊ ምትሕሌሊፍ 

(ሰባት፡ ኣጽዋር፡ ኣቕሑ ኮንትሮባንዴን ካሌእን) ዛተዋፈረ ኢዩ፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ ዛረኸበቶ ፎቶግራፍ ፍጹም 

ናይ እማን  ምዃኑ’ውን ብዖየዲግም ኣረጋጊጻ ኢያ፡፡ 
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ሐ. ኮልኔሌ ተወሌዯ ሃብተ ነጋሽ  

             ካሌኦት ኣስማት ተወሌዯ “ሙሳ”፡ ኣማኑኤሌ ኪዲነ”፡ ወይ “ወዱ ኪዲነ” ዛብለ ኢዮም እዘ በዒሌ 

ስሌጣን ምስ ጠዒመ ብቐረባ እናተራኸበ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ሶማሌያ ከምኡ’ውን ገሇ 

ዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ኢትዮጵያ ወተሃዯራዊ ታዔሉም አብ ምሃብ ዛተዋፈረ ኢዩ፡፡ ክኢሊ 

ተፈንጀርቲ ኣጽዋር’ዩ ተባሂለ’ውን ይንገረለ’ዩ፡፡ ካብ ኬንያ ሓዯ-ክሌተ-ግዚ ዛኸውን  ተሰጉጉ’ል፡፡ 

ኮልኔሌ ተወሌዯ ሃብተ ነጋሽ ምስ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ሶማሌያን ኢትዮጵያ ብዙዔባ ዖሇዎ 

ርክብን ንጥፈታትን ኣብ ተሇቃቢ 8.1 ን 8.5ን ርአ፡፡  

      

መ. ኮልኔሌ ገመቹ ኣያና (“ቀርቾ”)  

          ኮልኔሌ ገመቹ ስርሑ ን“ግንባር ሓርነት ኦሮሞ” (OLF) ወተሃዯራዊ ስሌጠና ምሃብን ምሕጋዛን ኢዩ፡፡  

ረ. ኮልኔሌ “ሃጸይነት”  

             እዘ በዒሌ ስሌጣን መዋፈሪኡ ኪልማ (ዯቡባዊ ምብራቕ ኤርትራ) ኮይኑ ሓሊፊ ወታዯራዊ ስሇያ እቲ 

ዜባ ኢዩ፡፡ ተሌእኾኡ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ዒፈርን ሶማሌያን ምዔሊምን ምትሕግጋዛን እዩ፡ 
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263. ካሌአት ኣብ ግዲማዊ ስርሒታት ስሇያ ዛተዋፈሩ ሰበስሌጣን ኤርትራ 

       ሀ. ኮ/ሌ ተስፋሌዯት ተስፋስሊሴ  

            ኮ/ሌ ተስፋሌዯት ተስፋስሊሴ ሓሇቓ ስታፍ ቤት ጽሕፈት ፕረዘዯንት ኢዩ፡፡ ንፕረዘዯንት ኢሳያስ 

ክረኽቡ ዛዯሌዩ ሰባት ይቇጻጸር፡ መምርሒ ፕረዘዲንት ናብ ሰበ-ስሌጣን ህግዯፍን መንግስትን 

እንተሊይ ክፍሉ ጸጥታ የመሓሊሌፍ፡፡ ሓሓሉፉ ንፕረዘዯንት ወኪለ ፍለይ ናይ ወጻኢ ተሌእኾታት 

ይፍጽም፡፡  

ሇ. ጀነራሌ ተኽሇ ክፍሊይ “ተኽሇ ማንጁስ”  

    አዙዘ ኣሃደታት ምክትታሌ ድባትን  ምዔራባዊ ዜባን፡ ብወተሃዯራዊ መስመር ቀጥታ ሓሊፊ 

ኮልኔሌ ፍጹምን፡፡   

ሐ. ኣዴሚራሌ ሑመዴ ካሪካረ ፡- ኣዙዘ ሓይሉ ባሕሪ ኤርትራ ከምኡ’ውን አብ ምትሕግጋዛ  “ግንባር 

ንሕብረትን ዳሞክራሲን ጅቡቲ” (FRUD) ዛነጥፉ፡፡ 

መሳሇጥያታት ታዔሉም  

 264. ኤርትራ ግዲማዊ ስርሒታት ንምዴጋፍ እትጥቀመልም ስፋሕትን ዛተሓሇሇኹን መርበባት፡ ማእከሊት 

ወተሃዯዊ ታዔሉም፡ መዒስከራትን መሳሇጥያትን ኣሇዉዋ፡፡ ስሌጠና ዔጡቓት ጉጅሇታት ወጻኢ ኣብ 

ትሕቲ ስጡም ቈጽጽር ወኪሌ ሃገራዊ ዴሕነት ኮይኑ፡ ማእከሊት ስሌጠና ወተሃዯራዊ 

መሳሇጥያታትን ኣብ ዛረኽብልም ቦታታት ኢዮም ዛካየደ ልጂስትክን ካሌእ ኣዴሊዪ ንዋትን ከኣ 

ካብ ሰራዊት ኤርትራ’ዩ ዛጥቀም፡፡  

265.   ተጻጻሪት ጐጅሇ ብዙዔባ ወተሃዯራዊ መሳሇጥያታት ካብ ሌዔሉ 100 ኣባሊት ናይ ዛስዏቡ ሽደሽተ 

ዔጡቓት ጐጅሇታት ኣባሊት ዛነበሩ ብመሌክዔ ቃሇመጠይቅ ዛረኸበቶ ኢዩ፡  

 ኣሌሸባብ  

 “ሒዛቡሌ ኢስሊም” (እስሊማዊ ግንባር ሳማሌ)  

 “ሒዛቡሌ ኢስሊም” (ኤ .ኣር.ኤስ ኣስመራ)  

 “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” (ONLF) 

 “ግንባር ሓርነት ኦሮሞ” (OLF) 

 “ግንባር ንሕብረትን ዳሞክራሲን ጅቡቲ”  (FRUD)  
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እዜም ቃሇ መጠይቕ ዛገበሩ ኣባሊት ዛሃብዎ ኣስማት ቦታታት፡ መንነት ሓሇፍቲ፡ ኣገባብ ስሌጠና ወዖተ... ምስ'ቲ 

ኣብ ማእከሊይን ምብራቓውን ኤርትራ ዛርከብ መዒስከራት ታዔሉም ሓዯ ኢዩ፡፡ ኣብ ነቑጣታት፡ ቦታን ተራ 

ውሌቀሰባትን ናእሽቱ ሇውጢታት ክህለ ይኸእሌ'ዩ፡፡ ዛርዛር ናይተን ዙጊት ተጻጻሪት ጐጅሇ ዖሇሇየተን መዯበራት 

ታዔሉም ኣብ ተሇቃቢ 8.1 ርአ፡፡   

ሐ. ኤርትራ ብይን ቤት ምኽሪ ጸጥታ 1844 (2008) ከምኡ'ውን 1907 (2009) 

ብምጥሓስ ንዔጡቓት ጐጅሇታት ዛሃበቶ ሓገዛ  

267. ተጻጻሪት ጐጅሇ፡ ኤርትራ ኣብ መሊእ ዜባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዔጡቓት ጐጅሇታት ንምሕጋዛ እትገብሮ 

ንጥፈታት ተገንዘባ'ሊ፡፡ እዜም ንጥፈታት ብሓፈሻ ኣብዜም ዛስዔቡ ኣርባዔተ ተግባራት ክጠቓሇለ ይኽአለ፡  

     ሀ. እማመ ቤት ምኽሪ ጸጥታ 1844 (2008) ከምኡ'ውን 1907 (2009) ብምግሃስ ንዔጡቓት ጐጅሇታት 

ሶማሌያ ዛተገብረቶ ሓገዙት፡፡  

    ሇ. እማመ ቤት ምኽሪ ጸጥታ 1844 (2008) ከምኡ'ውን 1907 (2009) ብምግሃስ ብሶማሌ ኣቢሊ ንዔጡቓት 

ተቓወምቲ ጐጅሇታት ኢትዮጵያ ዛገበረቶ ሓገዙት፡፡  

    ሐ. እማመ ቤት ምኽሪ ጸጥታ 1907 (2009) ብምግሃስ ሶማሌያውያን ንዖይኮኑ፡ ኣብ ምዛራግ ሰሊምን ግብረ 

ሽበራን ንዛተዋፈሩ ዔጡቓት ጐጅሇታት ዛገበረቶ ሓገዙት፡፡  

     መ. እማመ ቤት ምኽሪ ጸጥታ 1907 (2009) ብምግሃስ፡ ውሽጣዊ ተቓወምቲ ጐጅሇ እናምሰሌካ ብቐጥታ 

ብኤርትራ ዛምእዖ ሓይሌታት ብምውፋር ናይ ውክሌና ስርሒታት ምክያዴ፡፡  

 

መ. ጅቡቲ  

268. ሰነ 2008 አብ መንጏ ሓይሌታት ኤርትራን ጅቡቲን ጥቓ ገምገም ራስ ደሜራ (ድብ ክሌቲአን ሃገራት) 

ውግእ ተባሪዐ፡፡ ኣብዘ ኰናት ጅቡቲ 30 ወተሃዯራት ከም እተቐትሌዋ፡ 19 ሃሇዋቶም ከም ዛጠፍአን፡ 

ካሌኦት ብዒሰርተታት ዛቑጸሩ ወተሃዯራት ዴማ ከም ዛቖሰሌዋን ትገሌጽ፡፡ ብዖይካ’ዘ ክሌተ ነፈርቲ፡ 12 

ዛኾና ተሽከርከርቲን እንተሊይ (ዴሩዒት) መካይን፡ ወተሃዯራዊ ኣጽዋርን፡ ስንቅን ንዋትን ከም ዛኸሰረት 

ገሉጻ’ያ፡፡ ኤርትራ ብዙዔባ’ቲ ግርጭት ዛሃበቶ መግሇጺ የሇን፡፡  

269.  ዋሊ’ ብ 9 ሰነ 2010 ብመንጏኝነት ቐጠር ወግዒዊ ስምምዔ ምቁራጽ ተኹሲ እንተተኣወጀ፡ ኤርትራ ነቲ 

ካብ FRUD - combatant ተፈንጪለ ዛወጸ  ጐጅሇ ምዔጣቕ ኣየረጸትን፡፡ እዘ ጐጅሇ ኣብ ሰሜን 

ጅቡቲ ብንጥፈት ይንቀሳቐስ፡፡ ብፍሊይ ኣብ መንጏ እምባታት ኦቦክን ታጁራን ዛርከብ ማብሊ ዛተባህሇ 
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ከባቢ ወተሃዯራዊ ስርሒታት ብምክያዴ ንሓይሌታት ጅቡቲ ኣብ ምብስጫው፡ ከምኡ'ውን ብመሰረት 

ሰበስሌጣን ጅቡቲ ኣብ ራስያን ሸፍትነትን ተዋፊሩ ይርከብ፡፡  

ኤርትራዊ ኣዴሚራሌ ሑሞዴ ካሪካረ ምስ መራሕቲ  FRUD-C ጥቅምቲ  2009 

(ካብ ጸጋም ናብ የማን፡ ኣዴሜራሌ ሑሞዴ ካሪካረ፡ መሓመዴ ካዲሚን ሓሰን መቕቡሌን) 

270. እቲ መበቇሊዊ ጐጅሇ FRUD ናይ ዒፋር ብሄራዊ ምንቅስቐስ ኯይኑ፡ ካብ ሕዲር 1991 ክሳብ ታሕሳስ 1994 

ኣንጻር መንግስቲ ጅቡቲ ዯባይ ወግእ የካይዴ ኔሩ፡፡  ታሕሳስ 1994 ግና ሓዯ ተፈንጫሉ ጐጅሇ FRUD 

ምስ መንግስቲ ናይ ሰሊም ውዔሌ ጌሩ፡፡ ክሌተ ካብ ኣባሊቱ ከኣ ኣባሊት ካቢነ ኯይኖም፡፡ እቲ ሕለፍ 

መርገጺ ዖሇዎ ጐጅሇ FRUD ግና ብኣሕመዴ ዱኒ አሕመዴ እናተመርሐ ብዛተሓተ ውጽኢት ክሳብ ብ 7 

የካቲት 2000 አብ ፖሪስ ካሌኣይ ስምምዔ ስሊም ዛፍርም ነቲ ቃሌሲ ቀጺሌዎ ኢዩ፡፡  

271. ካብ 2000 - 2008 ወተሃዯራዊ ብቕዒት FRUD - C ክሳብ ክንዴቲ ኣይነበረን፡፡ ብኣፈኛ'ቲ ግንባር መሓመዴ 

ሓሳን ሙቕቢሌ ካብ ዛወሃብ ቃሌ ወጻኢ ዛሓሌፍ ኣንጻር መንግስቲ ዛገበሮ ወፍሪ'ውን ኣይነበረን፡፡ ኣብ 

2008 ግና ኤርትራ      ንFRUD ዯጀን፡ ወተሃዯራዊ ስሌጠና፡ ናይ ኣጽዋርን መሳሇጥያን ሓገዛ ብምሃብ 

ዲግማይ ኣበራቢራቶ፡፡  

272.  ሓገዛ ኤርትራን ወተሃዯራዊ ስርሒታት FRUD –C ክሳብ 2008 ውሱን፡ ንእሸቶን ክሳብ ክንዴቲ ብቕዒት 

ዖይብለን'ዩ ኔሩ፡፡ እንተኾነ እዘ ኤርትራ ዛሃበቶ ሓገዛ ንእማመ ቤት ምኽሪ ጸጥታ 1907 (2009) 

ከምኡ'ውን ንተግባራውነት እማመ 1862 (2009) ዛግህሰን ዛዔንቅፍን ኢዩ፡፡  

273. ብመሰረት መሓመዴ ጀብሃ ኣዙዘ FRUD ዛነበረ ሕጂ ኣብ ጅቡቲ ተኣሲሩ ዛርከብ ንተጻጻሪት ጐጅሇ ዛሃቦ 

ቃሇመጠይቕ፡ ኤርትራ ንሚሉሻ FRUD ካብ 2008 ጀሚሩ ክትሕግዛ ጸኒሓ'ሊ፡፡ ሚሉሻ ጀብሃ ኣብ ጊብድ 
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(ኣብ መንጏ ዒሰብን ቡሬን እትርክብ መዒስከር) ኢዮም ወተሃዯራዊ መሳሇጥያ ዛረኽቡ ኔሮም፡፡ ኣብ ድብ 

ጅቡቲን ኤርትራን ግርጭት ምስተባርዏ ዯጀን   FRUD -C ካብ ጊብድ ናብ ዯባይ ሲማ  ከም ዛዙወር 

ተጌሩ፡፡ ኣብ 2009 ከኣ ናብ እንዲ ዒሉ ተቐዪሩ፡፡ 

 274. መንግስቲ ጅቡቲ ዛቐዴሖ (ዛቐረጾ) ቃሇ እምነት ጀብሃ ከም ዖመሌክቶ ኤርትራ ንተዋጋእቲ FRUD – C 

ናይ ኣጽዋር፡ ስንቅን መሳሇጥያን ሓገዛ ትህብ ኔራ'ዩ፡፡ እንተኾነ ጀብሃ ምስ ተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛገብሮ 

ቃሇ መጠይቕ መንግስቲ ኤርትራ ናይ መግቢን መዴሃኒትን (ዛቖሰለ ናይ ምሕካምን) እንተ ዖይኯይኑ ካሌእ 

ናይ ኣጽዋርን ወተሃዯራዊን ሓገዛ ከም ዖይሃቦም ይገሌጽ፡፡ ሚሉሻኡ ወተሃዯራዊ ክዲን፡ ኣጽዋርን ስንቅን 

ካብ የመን ከም ዖምጽኡ ቃለ ሂቡ፡፡ ምስ ኤርትራዊያን ዛገብሮ ርክባት ብመገዱ ሓሇፊ ወተሃዯራዊ ስሇያ 

ዒሰብ ኮልኔሌ “ሃጸይነት” ኢዩ ዛፍጸም፡፡ ኣባሊት ዔጡቓት ጐጅሇ ሶማሌያን ኢትዮጵያን ዛነበሩ መንእሰያት 

ንተጻጻሪት ጐጅሇ ብዙዔባዘ ሰብ ሓቢሮም ኔሮም ኢዮም፡፡ ስግረ ድባዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ድባዊት ነቑጣ 

ዲዲዒቱ'ዩ ዛፍጸም ኔሩ፡፡ እዘኣ ነቑጣ ኣባሊት “ግንባር ሓርነት ኦሮሞ” እውን ይጥቀሙሊ ኔሮም ኢዮም፡፡2  

መሓመዴ ካዲሚ ንዔጡቓት FRUD-C እንተመያይጥ ጥቅምቲ  2009 

 

275. ብመሰረት ጀብሃ ሓርነት ዒፈርን ምንቅስቓስ ዒፈር-- “እጉጉም”ን ዛተባህለ ተቓወምቲ ጐጅሇታት ኢትዮጵያ፡  

ኣብ ኤርትራ ጥቓ ኪልማ ወተሃዯራዊ ታዔሉም ይወሃቦም ኔሩ'ዩ፡፡ ብዖይካ'ዘ ዔጡቓት ሶማሌያን 

ኦሮሞን'ውን ኣብ ኪልማ ከም ዛስሌጥኑ ይፍሇጥ'ዩ፡፡ ካሌኦት ኣባሊት'ውን ብዙዔባ'ዘ ናይ እምነት ቃልም 

ሂቦም እዮም፡፡ ስሇያ ኤርትራ ምስ ዔጡቓት ሶማሌያ ዖሇዎም ርክብ (ኣብ ተሇቃቢ 8.5) ከምኡውን ምስ 

ONLF (ኣብ ተሇቃቢ 8.3) ተዖርዘሩ ኣል፡፡     

                                                 
2 ሓምለ 2010 መንግስቲ ጁቡቲ ዘውጽኦ ጸብጻብ 
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276. ሇካቲት 2011 ሓይሌታት ጅቡቲ ካብ ስሇያ ታጁራ ብዛረኸብዎ ሓበሬታ እናተሓገ  ኣብ ድብ ኤርትራን 

ጅቡቲን ኣብ 'ትርከብ ኣስራቱ እተባህሇት ዒዱ ናይ ተፍቲሽ ስርሒት ኣካዪድም፡፡ በዘ ስርሒት ከኣ 50 ኪል 

ዛምዖን ነታጐ ኣብ ውሽጢ በዒቲ ተሸጐጡ ተረኺቡ፡፡ ብመሰረት በዒሌ መዘ ኣኽባር ሕጊ ጅቡቲ፡ FRUD-

C ዛገበሮ ሓበሬታ ሬዴዮ ርክብ  ከም እተጠሌፈን እዘ 50 ኪል ዛምዖን ነታጐ ብመንግስቲ  ተረኺቡ ከም 

እተሃገረን ምግሊጾም ይሕብር፡፡3 እዘ ዛኸውን ዖል እቲ ነታጐ ምስ ተረኽበ ኣብ ቀትሩ ኢዩ፡፡ መንግስቲ 

ጅቡቲ ነዘ 50 ኪል ነታጐ ንተጻጻሪት ጐጅሇ ከም መርትዕ ከቕርበሊ ፍቓዯኛ ኯይኑ’ዩ፡፡ እዘ ነታጐ ኣብ 

ዖመነ ሕብረት ሶቪዬት ዛተሰርሐ ኢዩ፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ እዘ ተተሲ መበቇለ ካበይ ምዃኑን ዛመጻለ 

ሰንሰሇትን ዙጊት ክትረክብ ኣይከኣሇት፡  

ኢትዮጵያ  

277. ኤርትራ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ኢትዮጵያ ትገብሮ ሓገዛ ምስ ኢትዮጵያ ዖሇዋ ድባዊ ግርጭት 

መዒሌቦ ከም ዖይረኸበ ዖመሊኽት'ዩ፡፡ ክሌቲአን ሃገራት ናይ ክሌቲአን ተቓወምቲ ጐጅሇታት የዔቍባ እየን፡፡ 

መንግስቲ ኤርትራ ጐዲይ ሃገራዊ ጸጥታ፡ ከምኡ'ውን አብ'ቲ ብኮሚሽን ድብ ንኤርትራ ዛተወሰነ መሬት 

ኢትዮጵያ ሰራዊትን ሲቪሌን ምስፋር ምቕጻሊ ከም ምኽንያት ብምቅራብ ነቲ ተቓውምቲ ጐጅሇታት 

ኢትዮጵያ ትሕግ ኢኹም ዛብሌ ሕቶና ክምሌስ ፍቃዯኛ ከም ዖይኮነ ይገሌጽ፡፡  

278. ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ስራሕ ኣብ ዛጸንሓትሇን ግዚያት ኤርትራ ነዜም ዛስዔቡ ዔጡቓት ተቓወምቲ 

ጐጅሇታት ኢትዮጵያ ሓገዛ ከም ትገብር ብዖየዲግም መርትዕታት አረጋጊጻ' ሊ፡፡  

 “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን”  

 “ግንባር ሓርነት ኦሮሞ”  

 “ግንባር ሓርነት ዒፋር”  

 “ሰውራዊ ዳሞክራሲያዊ ግንባር ዒፈር “እጉጉሞ”  

 “ግንባር ሓርነት ሲዲሞ”  

 “ዳሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ህዛቢ ትግራይ”  

 ዖይተፈሌጡ ተቓወምቲ ዜባ ኣምሓራን ጋምቤሊን፡፡ 

  

                                                 
3 ቃለመጠይቕ(መጋቢት 2011 ጅቡቲ) 
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279. ኣብ ክሌተ ኣጋጣሚታት ብፍሊይ ተጻጻሪት ጐጅሇ ነዜም ዛስዒቡ ክሲታት ከተጻሪ ክኢሊ'ሊ፡፡ 

1. “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” ONLF 

280. ኣብ ኣጋ ምዛዙም ኰናት ኢትዮ- ኤርትራ ኤርትራ ነዘ ዔጡቕ ጐጅሇ ምሕጋዛ ጀሚራ፡፡ ሓዯ ሊዔሇዋይ በዒሌ 

መዘ እቲ ግንባር ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ እቲ ግንባር ኣብ ወጻኢ ምስ ዛርከብ ኤምባሲ  

ዛርርብ ዴሕሪ ምግባር 2001 ኣብ ኣስመራ ምብጻሕ ከም ዛገበረን ምስ ፕረዘዯንት ኢሳያስን ሊዔሇዎት 

ሰበ-ስሌጣን ኤርትራ ቀጥታዊ ዛርርብ ከም ዖካየዯን ይገሌጽ፡4 ተጻጻሪት ጕጅሇ እዛን ካሌእን  ዛረኸበቶ 

ሓበሬታታት መሰረት ብምግባር እማመ 1907 (2007) ካብ ዛወጸለ ግዚ ኣትሒ እዜም ሐገዙት ከም 

ዛቐጸለ ብዖይ ምንም ጥርጠራ ተረጋግጽ፡፡  

281.ብመሰረት ካብ ነባራት ሓሇፍቲ “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” ዛተረኸበ ሓበሬታ ቅዴሚ 2006 ኤርትራ 

ን“ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” እትገብሮ ሓገዛ ብበዒሶን ዒቡደዋቕን (ማእከሊይ ዜባ ሃገረ ሶማሌያ) 

ኣቢለ'ዩ ዛበጽሕ ኔሩ፡ በዘ ኣቢለ ኸኣ ድብ ሰጊሩ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዛበጽሕ ይግበር፡፡ ንኣሳሌጦ'ዘ 

ስርሒት ልጂስቲካዊ ሓገዛ ዛቕርቡ ኮልኔሌ ጠዒመ “ወዱ መቐሇ” (አብዘ ግዚ'ዘ ናይ ጀነራሌ መዒረግ 

ዖሇዎ) ከምኡ'ወን ተወሌዯ ሃብተ ነጋሽ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኯይኖም፤ ካብ “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት 

ኦጋዳን” ከኣ ዒብዱኑር ሶያንን በሺር መኽታሌን ኢዮም፡፡ ገሉኡ ኣጽዋርን ስንቅን ብቐጥታ ካብ ኤርትራ 

ብባሕሪ ኣቢለ ኢዩ ዛመጽእ ኔሩ፡፡ ካብ 2007 ከምኡ'ውን 2008 ንዯሓር ግና ኤርትራ ብየመናዊ ዯሊሉ 

ኣጽዋር ኣቢሊ እቲ ናይ ምትሕሌሇፍ ስራሕ ጀሚራቶ፡፡ እዘ ግና ዖዔግብ ኣይነበረን፡ ምኽንያቱ እቲ ካብ 

የመን ዛመጽእ (ኣጽዋር) ብዒይነቱ ብለይን ግዚ ዛሓሇፎን'ዩ ኔሩ፡፡ 5 

282. ኣብ 2006 - ሶማሌያ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር “ሕብረት ኣብያተፍርዱ እስሊም” (UIC)--- ምስ ኣትወት ኤርትራ 

ነዘ ሓይሉ እትህቦ ሓገዛ ብመንገዱ “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” ኣቢለ'ዩ ዛበጽሖ ኔሩ፡፡ እዘ ምስ 

UIC ቀጥታዊ ውዔሌ ወተሃዯራዊ ምትሕግጋዛ ክሳብ ዛብጻሕ ቀጸሇ፡፡ በዒሌ ስሌጣን “ሃገራዊ ግንባር 

ሓርነት ኦጋዳን” በሺር ሙኽታሌ ከምኡ'ውን በዒሌ ስሌጣን ስሇያ ኤርትራ ተወሌዯ ሃብተ ነጋሽ ነዘ 

ዔሊማ ከሳሌጡ ናብ ሞቓዱሾ ተሊእኹ፡፡ ሸዐ ግዚ ንነጋሽ ናይ ትርጉም ኣገሌግልት ዛህብ ዛነበረ በዒሌ 

ስሌጣን “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ኣብ'ዘ ግዚ'ዘ ኣብ 

መንጏ ነጋሽ፡ ሕብረት ኣብያተ ፍርዱ እስሊምን ኣሌሸባብን ቀጻሉ ርክባት ይካየዴ ምንባሩ ይሕብር፡፡ እዘ 

ሓበሬታ ቅኑዔ ምንባሩ ናይ ልሚ ሚኒስተር ምክሌኽሌ ፌዯራሊዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሶማሌያ ዮሱፍ 

መሓመዴ ሲያዴ ዑንዲዱ የረጋግጽ፡፡ ዑንዲዱ ኣብቲ ግዚ'ቲ ጸሓፊ ምክሌኻሌ ሕብረት ኣብያተ ፍርዱ 

እስሊም (UIC) ኢዩ ኔሩ፡፡ ሕብረት ኣብያተ ፍርዱ እስሊም (UIC) ብመሬትን ብኣየርን ወተሃዯራዊ ሓገዙት 

                                                 
4 ምስ በዓል መዚ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ሕዳር 2010) 
 
5ምስ በዓል መዚ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ሕዳር 2010) 
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ይረክብ ኔሩ፡፡ እቲ ብመሬት ዛኣቱ ብቦሳሶ ናብ ዴሑሶማሬብ ኣቢለ'ዩ ዛበጽሕ ኔሩ፡፡ እንተኾነ መስከረም 

2006 መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጐዲይ ሶማሌያ ምትእትታው ከም ዖይዴግፍን ነቲ ኣብ ሶማሌያ እገዲ 

ኣጽዋር  ዛሕግግ እማመ ከም ዛቕበልን ገሉጹ ኢዩ፡፡  

283. 2006 ዒ.ም ወተሃዯራዊ ምትእትታው ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሌያ ንሕብረት አብያተ ፍርዱ እስሊም (ICU) ካብ 

ስሌጣን ዒሌዩዎ፡፡ በዘ ዴማ  ኤርትራ     ን “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” ትገብሮ ዛነበረት ሓገዛ ናብ 

ፑንትሊንዴ ተዙወረ፡፡ እንተኾነ ኣብ 2008 ስሇያዊ ሓይሌታት ኢትዮጵያን ፑንትሊንዴን ተሊፊኖም 

ብሓት ሰበስሌጣን “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” አብ ፑንትሊንዴ ማረኹ፡፡ ሓዯ ካብዘኣቶም 

ዒብዯኑር ሶያጥ ኢዩ፡፡ በዘ ዴማ ኤርትራን “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን”ን ካሌእ መንገዱ ክፈጥሩ 

ተገዯደ፡፡ “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” ወተሃዯራዊ ሓገዛ ዛረኽበለ መስመር ናብ ዒውዲሌ ምዔራባዊ 

ሶማሉሊንዴ ተዙወረ፡፡  

284. ፈሇማ 2010 ሌዔሉ 200 ዛኾኑ ተቓሇስቲ “ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን” ኣብ ሰሜናዊ ምዔራብ ገምገም 

ሶማሉሊንዴ (ጥቓ ወዯባዊት ዒዱ ለጋያ) ወረደ፡፡ እዘ ዛገበሩለ ምኽንያት ብመሬት ሶማሌያ ሰሉኾም 

ናብ ኢትዮጵያ ብምእታው ቡራመ ናብ ዛተባህሇት ኣብ ድብ እትርከብ ዒዱ ንምብጻሕ'ዩ ኔሩ፡፡ እንተኾነ 

ሓይሌታት ጸጥታ ሶማሉሊንዴ ህሊዌኦም ብምፍሊጦም ናብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣሳጐጏሞም፡፡ 

ኣብኡ ዴማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብዛኸፈተልም መጥቃዔቲ ተሳዑሮም ፋሕፋሕ ኢልም ተበተኑ፡፡ ሕዲር 

2010 ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ጂጂጋ ንዛርከቡ እሱራት ONLF ቃሇመጠይቕ ጌራ ኔራ፡፡ ብዖይካ'ዘ ኣብ 

ውሸጢ ኢትዮጵያን ሶማሌያን ዛተማረኸ ኣጽዋር'ዘ ዔጡቕ ጐጅሇ ንምምርማር ፈተና ኔራ፡፡ እዘ ዖረጋገጾ 

ነገር እንተኔሩ ONLF ብዖይ ዛኾነ ጥርጥር ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዛሰሌጠኑን ካብኡ ዛተሊእኹን ምዃኖም 

ኢዩ (ተሇቃቢ 8.3 ርአ)፡፡ ኤርትራ ነዘ ሓይሉ ዛገበረቶ ስሌጠናን ምውፋርን ንእማመ ቤት ምኽሪ ጸጥታ 

1844 (2008) ከምኡ'ውን 1907 (2009) ዛጥሕስ ኡዩ፡፡ 

2. “ግንባር ሓርነት ኦሮሞ”  

    285. ሌክዔ ከም ONLF “ግንባር ሓርነት ኦሮሞ” 'ውን ካብ ኰናት ኢትዮ-ኤርትራ ተጠቃሚ ኯይኑ'ዩ፡፡ 

ኤርትራ ንOLF እትገበሮ ሓገዛ ኣቐዱሙ'ውን ብተጻጻሪት ጐጅሇ ተሰኒደ ኢዩ፡፡ OLF ኣብ ኣስመራ 

ሌዔሉ ዒሰርተ ዒመት ዛገበረ ቤት ጽሕፈት ኣሇዎ፡፡ መሪሕነት OLF ስሌጠናን ስርሒታዊ ባይታን ካብ 

ኤርትራ'ዩ ዛረክብ፡፡ ካብ 2006 ኣትሒ ዛተገብረ መጽናዔቲ ተጻጻሪት ጐጅሇ ከም ዖመሌክቶ ቀንዱ 

ሓሇፍቲ'ዘ ጐጅሇ ቁጽሪ ተላፎኖምን ምስ ኤርትራ ዛገብርዎ ቀጥታዊ ርክባትን ከይተረፈ ብዛርዛር 

ክፍሇጥ ተኻኢለ'ዩ (ተሇቃቢ 84. ሀ ርአ)፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ ምስ ኣባሊት'ዘ ጐጅሇ ነበር ብዛገበረቶ 

ቃሇመጠይቕ ነዘ ከተረጋግጽ ክኢሊ'ያ፡፡  
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ፍለይ መጽናዔቲ  

ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምዛራግ ዛወጠኖ ስርሒት  

286. ፈሇማ 2011 ሓይሌታት ስሇያ ኢትዮጵያን ፌዯራሌ ፖሉስን ሻዴሻይ ስሩዔ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምዛራግን 

ነተጐቲ ንምፍንጃርን ንዛተወጠነ ስርሒት ኣፍሺልም፡፡ ዋሊ' እዘ ስርሒት ናይ OLF ይምሰሌ'ምበር እቲ 

ሓቂ ግና ብመሪሕነት ግዲማዊ ስርሒታት ስሇያ መንግስቲ ኤርትራ ዛተሓንጸጸ፡ ዛተሃንዯሰ፡ ዛተዯገፈን 

ዛተመርሐን ብመሪሕነት ጀነራሌ ጠዒመ ዛተኻየዯን ውዱት'ዩ፡፡ እዘ ስርሒት ከም ዛተሓስቦ ተፈጺሙ 

እንተዛነብር ከቢዴ ሲቪሊዊ ህሌቂት መስዒበ፡ ንቁጠባ ኢትዮጵያ መዔነዎ፡ ንኣኼባ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከኣ 

ምዖረጏ ኔሩ፡፡ 6      

ሀ. ዴሕረ ባይታ'ዘ ስርሒት  

ምሌመሊ፡ ውጥንን ስሌጠናን  

287. እዘ ውጥን ስርሒት ኣብ 2008 ዛጀመረ'ዩ ዛመስሌ፡፡ ኣብ'ዘ ዒመት ወኪሌ ሃገራዊ ዴሕነት ኤርትራ ኣብዘ 

ስርሒት ዛሳተፉ አባሊት OLF ከሰሌጥንን ክምሌምሌን ጀሚሩ፡፡ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዛተገብረ 

ግጥም ብ ህይወቱ ዛዯሓነ ፈቃደ ኣብዱሱ ጉሱ ንተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ኣብ ኬንያ ዛርከብ 

ኣባሌ OLF “ገመቹ ኣያና”  (“ቀርቾ” ብዛብሌ ስም’ውን ይፍሇጥ ኢዩ)  ምስ ዛበሃሌ ኤርትራዊ ኮልኔሌ ከም 

ዖተሓሓዜ ይገሌጽ፡፡ ገመቹ ኣያና፡ ፈቃደ ምስ ስሇስተ ካሌኦት ኣባሊት ብሱዲን ኣቢለ ናብ መሬት ኤርትራ 

ክኣቱ መምርሒ ሂብዎ፡፡7  

288. ኣብ ኤርትራ ምስ ኣተወ ፈቃደ ክሌሰ-ሓሳባዊ ትምህርቲ ነተጐቲን ኣጠቓቕማኡን ንብሓት ሳምንቲ 

ተማሂሩ፡፡ እዘ ትምህርቲ ብ ኣሊይነት ገመቹ ኣብ ውሸጢን ዛተፈሊሇዩ ከበቢታትን ኣስመራ ኢዩ ተዋሂቡ፡፡ 

እቲ ትምህርቲ ዛሃበ ኤርትራዊ በዒሌ ስሌጣን “ወዱ ኢያሱ”8 ብዛብሌ ስኡ ዛፍሇጥ'ዩ፡፡ እዘ ስሌጠና ምስ 

ተወዴአ ኣጸቢቑ ክሊሇያ መታን ናብ ከተማ አዱስ አበባ ክኣቱ መምርሒ ተቐቢለ ከም ዛኣተወ ፈቃደ 

ይገሌጽ፡፡  

289. ዴሕሪ ክሌተ ኣዋርሕ ፈቃደ ዛያዲ ዛተናውሐን ዛጸዒቐን ስሌጠና ንምውሳዴ ናብ ኤርትራ ከም ዛተጸውዏ 

ይገሌጽ፡፡ እዘ ጽዐቕ ስሌጠና ፈሇማ አብ ጥቓ ዯቀምሓረ ዯሓር ዴማ ኣብ መዒስከር ዑን ኢዮም ወሲድሞ፡፡ 

                                                 
6
  ተጻጻሪት ጒጅለ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 10 2011 ኣብ ዝነበሩ ሰለስተ መዓልታት 
ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተታሕዙ መረዲእታታት፡ ኣጽዋር፡ ነተጉቲ፡ ቁጽሪ ቴሌፎናት፡ ናይ ሕሳብ መዛግብቲ ካብ 
ርክብ ቴሌፎን ዝተጠልፈ ዴምጺ ክትምርምር ከኢላ ኢያ፡፡ ኣብዘን ሰለስተ መዓልታት እታ ጒጅለ ልዕሊ 22 
ዝኸውን ሰዓታት ብምጥፋእ፡ ኣብቲ ስርሒት ዝተዋፈሩ 7 እሱራት ኣባላት OLF እንተላይ መራሒ እታ ጒጅለ 
ዝነበረ ዑመር እዴሪስ መሓመዴ ነንበይኖም ሓቲታ ኢያ፡፡    
7 ምስ ፈቃደ ኣብዲሱ ጉሱ  ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (9 መጋቢት 2011) 
8 እዚ ሰብ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ምስ ቤት ጽሕፈት ፕለዚደንት ዝሰርሕ ብዓል መዚ ሚኒስትሪ ምከልኻል ኮይኑ ስሙ ሰለሙን ኢያሱ ከይኮነ 
ኣይተርፍን  
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ክሳብ 2009 ከኣ ንሱን ካሌኦት ኣባሊት OLFን ኣብ ዑን ጸኒሖም፡፡ በመሰረት ሓበሬታ ፈቃደ “ዯምህት” 

ዛተሰምየ ዔጡቕ ጐጅሇ ትግራዎት'ውን ኣብቲ ዛተጠቕሰ ግዚ ኣብዘ መዒስከር'ዘ ስሌጠና ወሲደ ኢዩ፡፡ 

290. ፈቃደ ኣብ ዑን ስሌጠናኡ እናቐጸሇ ኣባሊት ጸጥታ ኤርትራ በመንገዱ ኮልኔሌ ገመቹ ኣቢልም ኣብ ጅቡቲ 

ዛቕመጥ ካዴር OLF ረኽቡ፡፡ እዘ ካዴር ዐመር እዴሪስ መሓመዴ ዛስሙ ኮይኑ፡ መራሒ ናይታ ኣብ 

ኣዱስ ኣበባ ስርሒት ክትገብር እተንቀሳቐሰት ሓይሉ ኢዩ፡፡ ኣብ ሙል በር (ጥቓ ጋሽ ባርካ) ከምኡ'ውን 

ሓዴሽ መዒስከር ኤርትራ ስሌጠናታት ከም ዛወሰዯን ዛሇዒሇ ሓሊፍነት ከም ዛነበሮን ይገሌጽ፡፡ ኣብ ጾም 

ሮሞዲን ወርሒ (ነሓሰ/ መስከረም) 2009 ምስ ኣቦመንበር OLF ዲውዴ ኢብሳ ምስተራኸበ ሓዯ ኤርትራዊ 

በዒሌ ስሌጣን ሚስጥራዊ ተሌእኾ ስሇ ዛህቦ ጻውዑት ተላፎን ክጽበ ሓቢርዎ፡፡ ዴሕሪ ቁሩብ ግዚ ኮልኔሌ 

ገመቹ ረኺቡ ሓሙሸተ ምሌምሊት9 ካብ ጁቡቲ ክቕርብ ንዐመር ኣዘዛዎ፡፡ ዐመር ብ ዯዲዔቱ ኣቢለ ድብ 

ብምስጋር ካብ ጅቡቲ ሓሙሸተ ምሌምሊት ሒ ተመሌሰ፡፡ ሓዯ ካብዜም ሓሙሽተ ሓዯስቲ ምሌምሊት 

ኢማም ስዑዴ ኣሕመዴ ኯይኑ ምስ ፈቃደ ብሓባር ክስሌጥኑ ናብ ዑን ከምተሊእኩ ይሕብር፡፡10  

291. መጋቢት 2010 ዐመር  ኤርትራ ኣትዩ ምስ ገመቹን ጠዒመን ኣብ ሆቴሌ ኣስመራ ተራኸበ፡፡ ብ/ጀነራሌ ጠዒመ 

ንዐመር ሓዯ መምርሒ ሃቦ፡፡ ካብቶም ዖምጽኦም ምሌምሊት ክሌተ መሪጹ ናይ “ከተማ ስርሒት” ንምክያዴ 

ሌምምዴ ነተጉቲ ንምውሳዴ ክዲል ሓበሮ፡፡ ዐመር መመረቕታ'ዜም ምሌምሊት ንምዔዙብ ናብ ዑን ከዯ፡፡ 

ኣብ ዑን ዐመር ብናይ ሓሶት ስሙ “ያሕያ” ኢዩ ዛፍሇጥ፡፡ ዐመር ካብዜም ምሌምሊት ክሌተ መረጸ፡፡ 

ንሳቶም ዴማ ዒብደሌቃዴር “ጉርቱን” ስዑዴ መሓመዴ ዩሱፍ “ዴሮግባን” ኢዮም፡፡  

292. መወዲእታ ወርሒ ሚያዘያ እቲ ንክሌተ ሳምንታት ዛተዋህበ ክሌስ-ሓሳባዊን ግብራዊን ስሌጠና ኣብቅዏ፡፡ 

እዘ ስሌጠና ኣብ ውሽጢ ኣስመራን ከባቢአን ኢዩ ተዋሂቡ፡፡ እዜም ሰሇስተ ኣብ ወሰናስን ከተማ ጅቡቲ 

ነዲዱ ዖመሊሌሳ መካይን ኢትዮጵያ ክፍንጅሩ ምዃኖምን ነዘ ዛኸውን ፈንጂታት ከኣ ክዔዯልም ምዃኑን 

ተነግሮም፡፡  

293. ምኽንያቱ ንጹር ኣይኮነን - ግን ጠዒመ እቲ ስርሒት ቅዴሚ ምክያደ ንዐመር ዲግማይ ናብ ኤርትራ ጸውዕ፡፡ 

ዐመርን ብጾቱን ብመሬት ናብ ጅቡቲ ኣትዮም ብሓት ሳምንቲ ኣብ ስሇሊን ኮሇሊን ዴሕሪ ምሕሊፍ ናብ 

ኤርትራ ኣተዉ፡፡ ንሱን ካሌኦት 10 ኣባሊት OLF ናይ ሓዯ ወርሒ መሰረታዊ ስሌጠና ብረት ንምውሳዴ ናብ 

ዑን ተሊእኩ፡፡ ኣዙዘ መዒስከር ዑን ኮልኔሌ ጀማሌ ኣሊዪ፡ ዐመር ከኣ መራሒ'ታ ጐጅሇ ኮይኖም ቀጸለ፡፡ 

እቲ ስሌጠና ምስ ተወዴአ ዐመር ናብ ኣስመራ ተጸውዏ፡፡ ዔሊማ ስርሒቶም ኣዱስ ኣበባ ከም ዛኾነ ከኣ 

ብ/ጀነራሌ ጠዒመ ሓበሮ፡፡  

                                                 
9 ኣስማት ናይዞም ሓሙሽተ ምልምላት እዚ ዝስዕብ ኢዩ---ሰይዴ ዓሊ ኣሕመዴ”ድክተር”፡ ኢማም ሰይዴ 
ኣሕመዴ(ካለእ ኣስማት ሰይዴ ይማም፡ ዓብደ መሓመዴ ጠላሕ ከምኡውን ዓብደልዋሃብ)፡ ዓብደ ስዒዴ ሙፍቲ 
(ዓሊ ተባሂሉውን ይፍለጥ ኢዩ )፡ ዓብደልቃዴረ “ጉርቱ”ን፡ ሰይዴ መሓመዴ ዩሱፍ “ዴሮግባን” ኢዮም፡፡ 
 
10 ምስ ሰይዴ ኣሕመዴ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ 10 መጋቢት 2011 
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 ጐጅሇ 1.  

ፈቃደ ኣብዱሱ ጉሱ 

294. መጋቢት 2010 ቅዴሚ ወፍሪ ናይ መወዲእታ ምዴሊው ንምግባር ፈቃደን ካሌኦት ሰሌጠንትን ንሓጺር 

ታዔሉም ተሊእኩ፡፡ እዘ ታዔሉም ብ “ወዱ ኢያሱ” ዛወሃብ ኯይኑ ብዙዔባ ኣጠቓቕማ ሞባይሌ ተላፎንን 

ቅመራ ግዚ ተፈንጀርትን'ዩ ኔሩ፡፡ ሲፈን ጫሊ በዲዲ - ኣባሌ ጐጅሇ ፈቃደ ብዛሃቦ ሓበሬታ መሰረት ንሱን 

ካሌኦት ተፈንጀርቲ ዖይፈሌጡ ዛነበሩ ኣባሊት ኩለ ስሌጠናታት ከም ዛወሰደ ይሕብር፡፡ ብዖይካ'ዘ ኣብ  

ጐዲያት ስርሒታዊ ጸጥታን ጸረ-ስሇያን ብጠዒመ መምርሒታት ከም ዛተዋህቦም ይገሌጽ፡፡ ዴሕሪ'ዘ 

ገመቹ፡ ፈቃዯን ጐጅሇኡን ናብ ኣዱስ ኣበባ ክምሇሱ ሓበሮም፡፡ ኣብኡ ኮይኖም ነተጏቲን ተወሳኺ ሓበሬታን 

ክሳብ ዛመጾም ክጽበዩ ተነግሮም፡፡ ዴሕሪ ምውፋሮም ፈቃዯ ምስ ገመቹ ዛነበሮ ርክባት ቀጺሌዎ ኢዩ፡፡ 

ኣብ መንጏኦም ብውሑደ 27 ዛርርባት ተላፎን ከም ዛተገብሩ ናይ ተላፎኑ ጾብጻባት ይሕብሩ፡፡  

295. ፈቃደን ጐጅሇኡን በቲ ዛሇኣኸልም ገንዖብ እናተጠቕሙ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ብዖይ ጸገም ተቐመጡ፡፡ ሲፈን 

ጫሊ በዲዲ ንተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ብ ኦሮሞን ኤርትራውያንን መንጏኛታት ብትካሊት 

ምትሕሌሊፍ ገንዖብ ዲሃብሺሌን ኣማሌን ከምኡ'ውን ብኬንያን ሱዲንን ኣቢልም ገንዖብ ክረኽቡ ገመቹ ከም 

ዖሳሇጠልም ይሕብር፡፡ ብኣማሌ ኤክስፕረስ ከምኡ'ውን ንግዲዊ ባንክ ኢትዮጵያ ኣቢልም ዛወጹ ኦፊሴሊዊ 

(ወግዒዊ) ሰነዲት ከምዘ ዛበሇ ምሌውዋጥ ከም ዛነበረ የረጋግጹ፡፡ (ተሇቃቢ 84. ሇ ርአ)፡፡ 

ጐጅሇ 2.  

ዐመር እዴሪስ መሓመዴ 

296. ኣብ መፋርቕ 2010 ዐመር ጐጅሇኡ ናብ ኣዱስ ኣበባ ብወገን ጭፍራ ከስለኽን ናይ ኮሇሊ ስርሒት ከካይዴን 

ካብ ጠዒመ “ወዱመቐሇ” መምርሒ ተዋህቦ፡፡ ብዖይካ'ዘ ዔሊማ ክገብሮም ዛግባእ ቦታታት ኣዱስ ኣበባ 

እንተሊይ ቤ/ጽ አፍሪቃዊ ሕብረት፡ ጥቓ መዒርፎ ነፈርቲ ቦላ ዛርክብ ልንድን ካፊ፡ ሆቴሌ ኣክሱም፡ ኣብ 

መንጏ ሆቴሌ ሸራተንን ቤ/ጽ ቀዲማይ ሚኒስተርን ዛርከብ ከበቢ ፍሌውሃ ብዛርዛር ተነግሮም፡፡  

297. ናይ ስሇሊን ኮሇሊን ተሌእኾኡ ምስ ዙዖመ ዐመር ንኤርትራ ተመሉሱ ናብ ሰሌጠንቲ ዑን ተጸንበረ፡፡ ታሕሳስ 

2010 ስሌጠናኦም ብመመረቕታ ምስ ዙዙሙ ዐመርን “ዴሮግባ”ን ምስ ወዱ ኢያሱ ኮይኖም ናይ መወዯእታ 

ስሌጠና ተፈንጀርቲን መዙዙሚ መብርሂን ካብ ጠዒመ ”ወዱመቐሇ” ክስምዐ ናብ ከተማ ዒሰብ አምርሑ፡ 

ምስ ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛገብሮ ቃሇመጠይቕ ዐመር ንመብርሂ ጠዒመ ብኸምዘ ይዛክሮ፡፡  

   “ ሓንቲ ካብተን ዛነገረና ዔሊማታት ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪቃዊ ሕብረት’ያ፡፡ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት 

ተወከሌቲ ዛጥቀሙሇን ትመስሌ ሊንዴ ክሩዖር ዛዒይነታ መኪና ክካረ ተነጊሩኒ፡፡ ናይ ተኬቪዥን መዏሸጊ 
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ኣብ ዛመስሌ ባኮ ካብ 2- 4 ዛኸውን ሲሉንዯራት ከዲለን ኣብ ናይ ዴሕሪት መኾፈሉ'ታ መኪና ከቐምጦን 

ተነጊሩኒ፡፡ ንፉዩዛ  እታ መኪና ናብ ፐናሊ ቅዴሚት እታ መኪና ክዛርግሖ ከም ዖልኒ'ውን ተሓቢሩኒ'ዩ፡፡ 

መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዔረፍቲ ዛወስደለ ግዚ ከነጽንዔ ዛኣትውለ ወይ ዛወጹለ ግዚ ክንመርጽ ከም 

ዖልና ኸኣ ኣቐዱሙ ተነጊሩና'ዩ፡፡ እቲ ግዚ ዛሕብር ናይ ሞባይሌ ተላፎን ስርዒተ መበራበሪ (alarm) 

ክንጥቀም ኢና ሓሲብና፡፡ ጥቓ'ቲ ህንጻ ኣብ ዛርከብ ሆቴሌ ወይ ካፌ ኮፍ ኢሌና እቶም መራሕቲ ፍሌይ 

ዛበሇ ግዚ መሪጾም እንተወጺኦም ግዚና ከነመዒራሪ ዉጥን ኔሩና፡፡  

       “ ዔሊማና ነቶም መራሕቲ ንምቕታሌ ኣይነበረን፡፡ ሓሳባትና ኢትዮጵያ ውሕስነት ዖይብሊ ሃገር ምዃና፡ ኣብ 

ውሸጢ ኢትዮጵያ ውሕስነት ከም ዖይስምዕም ንምግባር ኢዩ ኔሩ፡፡ ነዘ ኣበሃህሊ ዛዴግፋ ገሇ ሃገራት ዒረብ 

ኣሇዋ፡፡  

          ካሌእ ዔሊማ ዛገበርናዮ ቦታ ፍሌውሃ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ሸራተን ቤት ጽሕፈት ቀዲማይ ሚኒስተርን 

ኢዩ፡፡  

       ሳሌሳይ ዔሊማና መርካቶ (ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዛዒበየ ክፉት ዔዲጋ) ኮይኑ ብሓት ሰባት ንምቕታሌ ኢዩ ኔሩ፡፡ 

እዘ እንተጌርና ህዛቢ “መንግስቲ ዉሕስነትና ኣይሕሌወሌናን'ዩ” ኢለ  ከማርር ኢዩ፡፡ ነቲ ነተጉቲ ምስ ናይ 

ጋዛ ሲሉንዯራት ኣብ ሓዯ ISUZU ፒክ ኣፕ መኪና ከነቐምጦ ኢና ሓሲበና፡፡ ከምዘ ዒይነት መኪና 15 

ሲሉንዯራትን ካብ 4-6 ኪል ዛምዖን C-4 ነታጐን ክትስከም ተኽእሌ ኢያ፡፡ ነዜም ሲሉንዯራት 

ብተፈንጀርቲ ጠምጢምና ናብ ቅዴሚ'ታ መኪና ክንኣስሮ ኢና ሓሲብና፡፡ እቲ C -4 ኣብቲ ናይ ውሽጢ 6 

ሲሉንዯራት እቲ ተፈንጀሪ ከኣ ኣብቲ ዛተረፈ ትሸዒተ ክንጥምጥሞ ፡፡ እቲ ፊዩዛ ኣብ ጫፍ'ቲ ተፈንጀሪ 

ክእሰርን ብሞባይሌ ክፍንጀርን ከነዲሌዎ ኢዩ ተነጊሩና፡፡  

      ጠዒመ ሊፐቶፑ ከፊቱ ዔጡቓት ዑራቕ በኽመይ ነተጏቲ ምፍንጃር ከም ዛጥቀሙ ብቪዴዮ ኣርእዩኒ፡፡ ንዒይ 

ኮነ ኢለ ከረሳስን ኢዩ ነዘ ጌርዎ፡፡ ሸዐ ሊፕቶፑ ዒጽዩ “ዯጊም ኣዱስ ኣበባ ባቕዲዴ ክንገብራ ኢና” ኢለኒ፡፡ 
11 

298. ኣብ ዛቐጸሇ መዒሌቲ ዐመር ምስ ጠዒመን ገመቹን ተራኺቡ ዛርዛር ሓበሬታ ስርሒታት ተዖራረበ፡፡ እዘ 

ዛርብባት ናይ መንግስቲ ባንክታት መርበባት ህዛባዊ መንዒዛያን መዏዯሉ ጸዒት ኣዱስ ኣበባን ከነጥቅዔ 

ሓበሬታ ዛሃበ'ዩ ኔሩ፡፡  

299. ብመሰረት ዐመር ዛሃቦ ሓበሬታ ንሱን “ዴሮግባ”ን ካብ ገመቹ ካብ 20 ኪል ዛምዖን C-4 ዛዒይነቱ 

ተፈንጃሪ፡ 100 ሜትሮ ዛንውሓቱ RBx ተፈንጃሪን ከም ዛተዋህቦም ይገሌጽ፡፡ (ተሇቃቢ 8.4 ሐ ርአ) 

                                                 
11  ምስ ዑመር እድሪስ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ 10 መጋቢት 2011 
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300. ብእግሮም ናብ ጅቡቲ ምስ ኣተዉ ብመኪና ድብ ኣሪጾም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም፡፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጐዔዜ 

ካብ ፖሉስን ሓይሌታት ጸጥታ ኢትዮጵያን ንምኽዋሌ እተጠቕሙለ ሜሊታት ዐመር ንተተጻጻጻጻሪሪትት  ጐጐጅጅሇሇ 

ብዛርዛር ሓበሬታ ሂቡ'ዩ፡፡ ኣዱስ ኣበባ ምስ ኣተዉ ዐመር ነቲ ነታጐን ካሌእን ናውቲ “ሙሳ” ንዛተባህሇ 

ውሌቀሰብ ኣረኪብዎ፡፡ ተሌእኾ “ሙሳ” መዒሌቲ ስርሒት ክሳብ ዛኣክሌ ነዜም ነተጐቲ ኣብ ውሑስ ቦታ 

ምቕማጥ ኢዩ ኔሩ፡፡ ዐመር ምስ ፈቃደ ምርኻቡ ቀጸሇ፡፡ ፈቃደን ጐጐጅጅሇሇኡኡን ትእዙዛ ጥራይ ኢዮም ዛጽበዩ 

ኔሮም፡፡  

301. ፈቃደ መኪና ክረኽቡ ከም ዖይከኣለ ንዐመር ሓበሮ፡፡ ምክንያቱ መብዙሕትኦም ኣካረይቲ መኪና ብዖይ 

ኣውቲስታ መኪና ኣየካርዩን ኢዮም:: ወረቐት መንነት'ውን ይሓቱ ኢዮም፡፡ ብዖይካ'ዘ ፈቃደ እተኻረዮ ገዙ 

ኣብ ውሸጢ ካሌኦት ስዴራ ዛቕመጡለ ካንሸል ምዃኑን እዘ ዴማ ንጸጥታን ሚስጥራውነትን እቲ ተሌእኾ 

ምቹእ ዖይምዃኑ ዐመር ክግንዖብ ከኣሇ፡፡  

    መ. ጐጅሇ 3  

መሓመዴ ኑር “ድክተር”  

302. ኣብ ኣዱስ ኣበባ ዛነበረት ጐጅሇ ነቲ ስርሒት ንምክያዴ እናተዲሇወት ኣብ ዓን ዛርከቡ ዛተረፉ ሰሌጠንቲ 

ስሌጠናኦም ዙዘሞም ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብመሬት ክዋፈሩ ተዲሇዉ፡፡ ሓዯ ካብ ኣባሊት እዙ ጐጅሇ 

ዛኾነ ኢማም ንተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ሓሊፊ ልጂስቲክስ ዓን ዛኾነ ኤርትራዊ ነዙ ጐጅሇ 

ኣጽዋርን መሳሇጥያን ከም ዛሃባ ይገሌጽ፡፡ ኢማም መንጣሉ ብረት (Dragunov-Type Sniper) ተዋህቦ12 

(ተሇቃቢ 8.4 መ ርአ)፡፡ ነቲ ተሌእኾ ከኣ ተዒጥቓ፡፡ እቶም ካሌኦት ከሊሽን ኮቭ ዛዒይነቱ  ብረትን ስንቅን 

ተዒዯለ፡፡ መሓመዴ ኑር “ድክተር” ሓዯ ካብቶም ብዐመር ካብ ጅቡቲ ዛተመሌመለ ኣባሊት መራሒ'ዙ 

ጐጅሇ ክኸውን ተመርጸ፡፡  

303. ብመሰረት ኢማምን ሰይዴ ዒብዴራሕማን ዐመርን ዛሃብዎ ሓበሬታ እዙ ጐጅሇ ፈሇማ ናብ ዒሰብ ተዑዙ፡ 

ኣብኡ ጠዒመን ገመቹን መዙዙሚ መምርሕን ዛስሌጠንዎ ተፈንጀርቲን ሂቦሞም፡፡ ብመሰረት ዛሃብዎም 

መምርሒ (ሓበሬታ) ክሳብ ጭፍራ ብእግሮም ክዒ ነቲ ነተጐቲ ቀቢሮም ከኣ ተወሳኺ ትእዙዛ ዐመር 

ክጽበዩ ነበሮም፡፡13  

ረ. ስርሒት ይጅምር፡፡  

304. ፈሇማ ጥሪ 2011፡፡ ስርሒት ዛካየዯሊ መዒሌቲ ተቐሊጠፈት፡፡ ዐመር ተወሳኺ ገንዖብ ክወሃቦ ንገመቹ ሓተተ፡  

                                                 
12  ምስ ኢማም ሰይድ ኣሕመድ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ 10 መጋቢት 2011 
13 ምስ ሰይድ ኣሕመድን ዑመር እድሪስን  ዝተገብረ ቃለመጠይቓት ( 10 መጋቢት 2011). 
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     “ ብመንገዱ ሓዋሊ ኣማሌ (ኬንያ) ብስም ዐመር እዴሪስ ናብ ኣዱስ ኣበባ ተወሳኺ ገንዖብ ተሊኢኹሌና፡፡ ነዘ 

ሓዴሽ ዛተሊእከሌና 3 ሸሕ ድሊር ነቶም ስሇስተ ሂበ፡ ነቲ ካብ ኣስመራ ዛወሰዴናዮ ተረፍ ንዒይ ሓዛኩዎ፡፡ 

ገመቹ ምስኦም ርክብ ዖሇዋ እናኒ መሇሰ ንዛተባህሇት ሰበይቲ (ዒርኪ ተስፋይ ወይ ዴማ ፍቓደ) 500 ድሊር 

ከም ዛሌእኽ ነጊሩኒ ኔሩ፡፡ እዘ ናብ ኣስመራ መምሇሲኣ ኢለ'ዩ ክሰድ ወጢኑ” 14 

 305. ተጻጻሪት ጐጅሇና ኣብ መወዲእታ ሰነዴ ክሌቲኡ ሌውውጣት (ዔሇቱ 8 ጥሪ 2011) ረኺባ'ያ፡፡ እዘ ዴማ 

ነቲ ዐመር ዛሃቦ ጸብጻብ ከራጉዴ ክኢለ'ዩ (ተሇቃቢ 8.4 ሇ ርአ)፡፡  

306. አብ መወዲእታ ሰሙን ወርሒ ጥሪ ኣኼባ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ዛግበረለ ግዚ ምስ ምእታዉ፡ ዐመር ግዴነት 

ምስ ገመቹ ክማኸር ከም ዖሇዎ ወሰነ፡፡ እዘ ንኽገብር ናብ መተማ (ኣብ ድብ ሱዲንን ኢትዮጵያን እትርከብ 

ከተማ) ብምኻዴ ብ SIM ካርዴ ሱዲን ኣቢለ ናብ ኤርትራ ጻዉዑት ክገብር ይኽእሌ ኢዩ (ተሇቃቢ 8.4 ረ 

ርአ)፡፡ ገመቹ ብወገኑ ናብ ተሰነይ እናተዔዖ SIM ሱዲን ወይ ኢትዮጵያ እናተጠቕመ ጻውዑት ይገብር 

ኔሩ'ዩ፡፡ ሰነዲት ተላፎን ከም ዛሕብርዎ ዐመር ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዛተዋፈረለ ግዚ ሌዔሉ 39 ርክባት 

ኣካዪደ'ል፡፡ መብዙሕትኡ እዘ ጻውዑታት ብገመቹ ዛተገብረ'ዩ ኔሩ፡፡ ብዖይካ'ዘ ዐመር ሓዯ ግዚ ንዲዉዴ 

ኢብሳን ጠዒመን ኣብ ቤት ጽሕፈት ጠዒመ እናሃሇዉ ኣዖራሪብዎም ኔሩ'ዩ፡፡ እዙ ናይ ጠዒመ ቤት ጽሕፈት'ያ 

እተባህሇት ቈጽሪ ተላፎን ምስ'ቲ ግንቦት 201115 ኣብ ሱዲን ዛተኣስረ ካሌእ ካዴር OLF ንተጻጻሪት ጐጅሇ 

ዛሃቦ ሓበሬታ ሓዯ'ዩ፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ ብዖይካ'ዘ ኣብ መንጎ ዐመርን  ጠዒመን ዛተኻየዯ ዛርርብ 

ብዴምጺ ቅዲሕ ኣሇዋ፡፡ እዘ ቅዲሕ ኣብ ሕቡራት ሃገራት እተሰነዯ ኯይኑ ዴምጺ ጠዒመ ምዃኑ ብ ናጻ 

ምንጪታት ተረጋጊጹ ኢዩ፡፡  

307. ብ “ድክተር” እትምራሕ ጐጅሇ ጥቓ ባቲ ብ ሓይሌታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ተጠሉፋ ከም ዛተታሕዖት  - 

ኢማም (ሓዯ ካብኣቶም ከኣ) ቇሲለ ከም ዛተማረኸን ብቴሇቪዥን ኢትዮጵያ ከም ዛተራእየን ዐመር ኣብ 

መተማ እናሃሇወ ሰምዏ፡፡ ኢማም ክማረኸ እንከል ስርሒት ሩማንያ ዛኾነት PSL (ዴራግኖቭ ዛዒይነታ) 

መንጣሉት ብረት ዒጢቑ'ዩ ኔሩ፡፡ እዙ ብረት ኣብ ዓን ዛተዒዯሊ ምዃኑ ከኣ ንተጻጻሪት ጐጅሇ ሓበሬታ 

ሂቡ'ዩ፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ ብ 11 ሚያዘያ 2011 ካብ መንግስቲ ሮማንያ ዯብዲቤ ተቐቢሊ ኔራ፡፡ እዘ ዯብዲቤ 

ከም ዖረጋግጾ እዙ መንጣሉ ብረትን መነጻጸሪኣን ኣብ 2004 ን ሚኒስትሪ ምክሌኻሌ ኤርትራ ከም ዛሸጠለ 

ምስናይ ሰነደን ናይ መንግስቲ ኤርትራ end user ምስክር ወረቐትን ኣሰንዩ ሓበሬታኡ ሂቡ ኢዩ (ተሇቃቢ 

8.4 መ ርአ)፡፡ ኢማም ካብ ኤርትራ ዛተዒዯሊ ስናይፐር (Dragunov-type PSL)፡ ብ2004 ሩማንያ  ንኤርትራ ዛሸጠትሊ 

                                                 
14  ምስ ሰይድ ኣሕመድ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (10 መጋቢት 2011). 
15  ምስ ዑመር እድሪስ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ 10 መጋቢት 2011 
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      308. ካሌኦት ኣባሊት ጐጅሇ “ድክተር” ኣምሉጦም ተበታቲኖም ፡፡ ዐመር ነቲ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ክግበር 

ዛተሓስበ ስርሒት ኣሪጹ ዛተረፉ ኣባሊት'ታ ጐጀሇ ንምዴሓንን ንምጥርናፍን ናብ ባቲ ተዑ፡፡ ኣብኡ 

ግና ክሌተ ኣባሊት ጥራይ'ዩ ረኺቡ፡፡ ዒሉን ኣብዱን ጥቓ ገርባ ኣብ ዛርክብ ጣሻ ተሓቢኦም ዖምሇጡ 

ኢዮም፡፡ ክሌተ ካሌኦት ብፖሉስ ተታሒዜም፡  “ድክተር” ከኣ ከም እተቐትሇ  ፈሇጠ፡፡  

     309. ዐመርን እዜም ዛተረፉን ክሌተን ናብ ኣዱስ አበባ ምስ ተመሌሱ ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ እናተኻየዯ'ዩ 

ኔሩ፡፡ ነቲ ስርሒት ዛኸውን መኪና ስሇ ዖይተረኽበን ግዚ ይሓሌፍ ስሇ ዛነበረን ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ 

ገዱፉ ታክሲ ተጠቒሙ ክሌተ ካሌኦት ዔሊማታት ከጥቅዔ ወሰነ፡፡ እቲ ኣኼባ ምስ ተወዴአ ቅዴሚ ቐትሪ (2 

ሇካቲት 2011) ዐመር ምስ ኣብዱን ፈቃደን ብምዃን ን ኣክሱም ሆቴሌን ፍሌውሃን እናኾሇለ ተዒዖቡ፡፡ 

ዴሕሪ'ዘ ዐመር ንሙሳ ተላፎን ብምዴዋሌ ዴሕሪ ቀትሪ ክራኸቡን ነቲ ነተጉቲ፡ ፈንጂታትን ከምጽእ  

ነገሮ፡፡ ነቲ ፈንጂታት ኣብ ፒያሳ ተረኪቦም ናብ እንዲ ፈቃደ ወሰዴዎ፡፡  

   310. ንጽባሒቱ ንግሆ ፖሉስ ንፈቃደን ብጾቱን ኣብ ገዛኡ ሓዛዎም፡፡ ዐመር ን ፈቃደ ክራኸብ ፈቲኑ ተላፎን 

ከም ዛተዒጽወት ምስ ተዒዖበ፡ ተጨኒቑ ነቶም ካሌኦት ኣባሊት ናብ ካሌእ ሆቴሌ ኣዔረፎም፡፡  

      311. ኣብ ዛቐጸሇ መዒሌቲ ዐመር ህዛባዊ ሚኒባስ (ታክሲ) ተሳፊሩ እናኸዯ፡  ፖሉስ ተፈንጀርቲ ዛሓ ሰባት 

ከም ዛቐየዯ ተሳፈርቲ እንክዖራረቡ ሰምዏ፡፡ ናብ እንዲ ፈቃደ ዛገብሮ ዛነበረ ጉዔዜ ኣሪጹ፡ ዛተረፉ ኣባሊቱ 

ቅዴሚ ምምራኾም ናብ ኮምቦሌቻ ክንቀሳቐሱ ኣዖዜም፡፡ ናብ እንዲ ፈቃደ ከይደ ቤቱ ባድ ኯይኑ ረኸቦ፡፡ 

ኣብ ኣዱስ አበባ ነፍሲ ወከፍ ምሸት ሆቴሌ እናቐያየረን ዛተፈሊሇዩ ናይ ሓሶት ድክመንታትን SIM 

ካርዱታትን እናተጠቕመ ንሒዯት መዒሌታት ዴሕሪ ምጽናሕ ናብ ናዛሬት ጉዔዜ ጀመረ፡፡ ኣብ መንገዱ ከኣ 

ተታሕዖ፡፡  
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 ትንተና  

312. ምስ ተጻጻሪት ጐጅሇ ቃሇ መጠይቕ ካብ ዛገበሩ ሰባት መራሕ ጐጅሇ ዐመር እዴሪስ መሓመዴ ጥራይ ኢዩ 

ምስ መሪሕነት OLF (ኣስመራ) ስሩዔ ርክብ ዛገብር ኔሩ፡፡ እቶም ዛተረፉ ኣባሊት ጐጅሇ ካብ ምሌመሊ 

ጀሚሩ ካብ መዋቕራት OLF ተነጺልም፡ ኩለ ስሌጠናን ትእዙዛን ብቐጥታ ብሰበ-ስሌጣን ኤርትራ ኢዮም 

ክቕበለ ጸኒሖም፡፡ ብመሰረት ዐመር ከምዘ ዛኣመሰሇ ፍለይ ስርሒት ምህሊውን ዔሊምኡን ዛፈሌጥ 

ኣቦመንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዲውዴ ኢብሳ ጥራይ ኢዩ ነይሩ፡፡ እንተኾነ ንሱ”ውን ኣብዘ ስርሒት 

ዛኾነ ቁጽጽር ይኹን ምትእትታው ኢዴ ኣይነበሮን፡፡ ስሇዘ ዴማ ተጻጻሪት ጐጅሇ እዘ ስርሒት ከም 

ተበግሶ OLF ጌርካ ብሓሶት ንምቕራብ ዛተፈተነ ንጡፍ ስራሕ ስሇያ ኤርትራ ምዃኑ ክትዴምዴም ክኢሊ 

ኢያ፡፡  

ሶማሌያ  

313. ኤርትራ ንዔጡቓት ጐጅሇታት ሶማሌያ እትገብሮ ሓገዛ ካብ 1998 - 2000 ኣብ ዛተኻየዯ ኩናት 

ኢትዮ-ኤርትራ ኢዩ ጀሚሩ፡፡ ኤርትራ ብሑሴን መሓመዴ ፋራሕ “ኣይዱዴ” ንዛምራሕ ሚሉሻ ሓገዛ 

ብምሃብ ንኢትዮጵያ ካሌኣይ ግንባር ክትፈጥረሊ ተንቀሳቒሳ ኢያ፡፡ እዘ ጥራይ ዖይኮነ ብሚሉሻ መሓመዴ 

ፋራሕ “ኣይዱዴ” ኣቢለ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ኢትዮጵያ ONLF (“ሃገራዊ ግንባር ሓርነት 

ኦጋዳን”)ን OLF (“ግንባር ሓርነት ኦሮሞ”)ን ክትሕግዛ ተንቀሳቒሳ ኢያ፡፡ ምትአታታው ኤርትራ ኣብ 

ግርጭት ሶማሌያ ክጏሌሕ ዛጀመረ ግና ምስ ምቕሌቃሌ “ሕብረት ኣብያተ ፍርዱ እስሊም” (UIC) ኣብ 

2006 ኢዩ ኔሩ፡፡ ኣስመራ ንዛመዯብሩ “ውዴብ ዲግመ ምሕራር ሶማሌያ” ከምኡ'ውን ዴሕሪ ወተሃዯራዊ 

ምትአትታው ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሌያ (ታሕሳስ 2006) ከኣ ንጐጅሇ ኣሌሸባብ እትገብሮ ሓገዛ ብሰፊሑ 

ቀጺሊቶ ኢያ፡፡  

314. ኤርትራ “ኣብ ውሽጣዊ ጐዲይ ሶማሌያ ምትእትታው ብመትከሌ ዯረጃ ከም ዖይትዴግፍ” ብምግሊጽ 

ንዔጡቓት ጐጅሇታት ሶማሌያ ወተሃዯራዊ ዯገፍ ምሃባ ትኽሕዴ፡፡ መብዙሕትኡ ዯቡባዊ ክፋሌ ሶማሌያ 

ንምንቅስቓስ ምቹእ ብዖይምዃኑ  ናይ ዒይኒ መሰኻኽርን ካሌእ ጭቡጥ ሓበሬታን ክትረክብ ኣጸጋሚ'ዩ፡፡ 

እንተኾነ ብመሰረት ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዔማማ ዛረኸብቶ ሓዯስቲ ሓበሬታታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 

ሶማሌያ ወተሃዯራዊ ምትእትታው ከም ዛገበረን ገና'ውን ከም ዛቐጸሇን የመሌከቱ፡፡ መንግስቲ ኤርትራ ነዘ 

ምትእትታው ብቤት ጽሕፈት ግዲማዊ ስርሒታቱ ክፍሉ ስሇያኡ ኣቢለ'ዩ ዖካይድ ዖል፡፡  ስሇያ ኤርትራ 

ምስ ዔጡቃት ጐጅሇታት ሶማሌ ኣብ ተሇቃቢ 8.5  ርአ፡፡ 
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1. ንኣባሊት ኣሌሸባብ ዛተገብረ ፋይናንሳዊ ዯገፍ  

315. መንግስቲ ኤርትራ ንዔጡቃት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ዛገብሮ ሓገዛ ብሕ'ዩ፡፡ ንኣባሊት እዜም ጐጅሇታት 

ብቐጻሉ ናይ ገንዖብ ሓገዙት ምሃብ ሓዯ ካብዘ ኢዩ፡፡ ገሇ ካብዘ ኣብ ዛሓሇፈ ጸብጻብ ተጻጻሪት ጐጅሇ 

ተሰኒደ'ል፡፡ ኣብ ዛሓሇፈ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ንተቓወምቲ ጐጅሇታት፡ መራሕቶም ኮነ ዯገፍቶም 

ዛኾነ ገንዖብ ምትሕሌሊፉ ብዔሉ ክኽሕዴ ምጽንሑ ዛፍሇጥ'ዩ፡፡  

316. ኣብዘ ናይ ሕጂ ተሌእኾኣ ተጻጻሪት ጐጅሇ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሌሸባብ ርክብ ንዖሇዎም ብሓት 

ውሌቀሰባት ክፍሉት ገንዖብ ምሃቡ ናይ ሰነዴ መርትዕ  ረኺባ'ሊ፡፡ እዜም ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ( ኬንያ ) 

ዛተረኽቡ ኮይኖም “ሃገረ ኤርትራ” ዛብሌ ጽሑፍን ኣርማን ዖሇዎም ኢዮም፡፡ ብዒረብኛን ትግርኛን 

ዛተጻሕፉ፡ ብሰንጠረዥ ዛተቐመጡን “ሃገረ ኤርትራ” ዛብሌ ርእስ ጽሑፍ ዖሇዎምን ፋይናንሳዊ ሰነዲት 

ተረኺቦም ኣሇው (ተሇቃቢ 8.5 ሀ ርአ)፡፡  

         ስርሒታት ኤምባሲ ኤርትራ ዛከታተለ ምንጭታት እዘ ሰነዲት ናይ እማን ምዃኑ አረጋጊጾም 

ኣሇው፡፡ ብሓት ኣባሊት ቆንስሌ እንተሊይ ኣምባሳዯራት ብምጥፍፋእ ገንዖብ ይኽሰሱ እዮም፡፡ ስሇዘ ከምዘ 

ዛበሇ ዖይሕጋዊ ተግባራት ካብ ትጽቢት  ወጻኢ ኣይኯነን፡፡ በዘ ዴማ'ዩ ኣብ መንጏ መንግስትን 

ኤምባሲታቱን ጽኑዔ ኣተሓሕዙ  ፋይናንሳዊ መዛገብ ክተአታተቶ ዛተገብረ፡፡  

317. ተጻጻሪት ጐጅሇ ዛረኸበቶ ሰነዴ ን2008 ዒ.ም ዛመሌከት'ዩ፡፡ ይኹን'ምበር ኣብ ኬንያ ዛርከቡ ምንጭታት 

መዛገብ ክፍሉት (Payroll) ኤምባሲ ኤርትራ ከም ዛሕብርዎ ኣሌሸባብ'ውን በዘ መገዱ ኣቢለ ክፍሉት 

ከም ዛወስዴ ይፍሇጥ፡፡ 16 ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዛሰርሕ ሓድ ነጋዲይ ንተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛሃቦ 

ሓበሬታ ነዘ ዔሇማ ተባሂለ ናብ ናይሮቢ ዛስሊዔ ገንዖብ ወርሓዊ ክሳብ 80 ሽሕ ድሊር ኣቢለ ይበጽሕ፡፡ እዘ 

ነጋዲይ ካሌኦት ዖተኣማምኑ ሓበሬታታት'ውን ንተጻጻሪት ጐጅሇ ሂቡ ኢዩ፡፡   

ሀ. ዐጋስ ዒብደ ዯሂር  

318. ሓዯ ካብቶም ኣብ መዛገብ ክፍሉት ዛተረኽቡ ውሌቀሰባት ዐጋስ ዒብደ ዲሂር ኢዩ፡፡ ዒብደ ዲሂር ኣባሌ 

ውዯብ ዲግም ምሕራር ሶማሌያ ነበር፡ ሕጂ ኸኣ ኣባሌ ጐጅሇ ኣሌሸባብ ኢዩ፡፡ ዲሂር ኣብ ቀቢሊ ሓቢር 

ግዱር ዒይር ተስማዔነት ዖሇዎ ፖሇቲከኛ ኢዩ፡፡ 27 ታሕሳስ 2010 ኣብ ኣፍጏየ ውህዯት ሕዛቡሌ ኢስሊምን 

ኣሌሸባብን ዖበሰረ ውህዯት ተፈጺሙ ኔሩ፡፡ ናይቲ ኮንፈረንስ ኣፈኛ ከኣ ንሱ'ዩ ኔሩ፡፡ ን ዲሂር ብቐረባ 

ዛፈሌጥዎ ክሌተ ምንጭታት ከም ዛሓበርዎ ኣብዘ ሕጂ እዋን ኣሌሸባብ ኣብ ቀቢሊ ዒይር ተቐባሌነት 

ንምርካብ ነዘ ውሌቀሰብ ይጥቀመለ አል፡፡  

                                                 
16 ኣብ ናይሮቢ ምስ ዝርከቡ ክልተ ናጻ ምንጭታት ብ 29 ጥቅምቲ 2010 ከምኡውን 17 ጥሪ 2011 ዝተገብረ 
ቃለ መጠይቅ፡፡ ክልቲኣቶም ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ገንዘብ ከም ዝቕበሉ ይኣምኑ፡፡ 
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319. ብመሰረት ሰነዲት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዒመተ 2008 ዲሂር 1,600 ድሊር ጥረ ገንዖብ-ከምኡ'ወን 800 ድሊር 

ናይ ኣየር ቲኬት ተቐቢለ ኢዩ፡፡ ኣብ ናይሮቢ ዛርከቡ ምንጪታት ከም ዛሕብርዎ ሕጂ'ውን ዲሂር ካብ'ቲ 

ኤምባሲ ገንዖብ ይቕበሌ ኢዩ፡፡ ብኤርትራዊ ፓስፖረት ከም ዛንቀሳቐስ'ውን ይፍሇጥ፡፡ ሓዯ ካብ'ዜም 

ሶማሊውያን ምንጪታት ሓዴሽ ናይ ጉዔዜ ማሕተም ዖሇዎን ገና ዖይወዯቐ (ግዘኡ ዖይሓሇፎ)ን ናይ ኤርትራ 

ፓስፖርት ኣርእዩና፡፡  

ሇ. መሓመዴ ዋሉ ሼኽ ኣሕመዴ ኑር  

320. ካሌእ ኣብ ፋይናንሳዊ ሰነዲት ኤምባሲ ኤርትራ ዛተረኽበ ውሌቀሰብ መሓመዴ ዋሉ ሼኽ ኣሕመዴ ኑር ኢዩ፡

፡ (እዘ ሰብ ዐጋስ መሓመዴ ዋሉ ሼኽ ብዛብሌ ስም'ውን ይፍሇጥ'ዩ)፡፡ እዘ ሰብ ኣቐዱሙ ኣብ ጸብጻብ 

ተጻጻሪት ጐጅሇ ተጠቒሱ ኔሩ'ዩ፡፡ ን “ውዴብ ዲግመ ምሕራር ሶማሌያ” ወኪለ ኣብ 2009 ካብ ኤርትራ 

ናይ ገንዖብ ክፍሉት ይረክብ ኔሩ'ዩ፡፡ ኑር ሚያዛያ 2008 ካብ ኤምባሲ ኤርትራ 20 ሽሕ ድሊር ዛኸውን 

ጥረ ገንዖብ ከም ዛተቐበሇ ናይ ክፍሉት ሰነዲት የመሌክቱ፡፡ 

321. ውዴብ ዲግመ ምሕራር ሶማሌ -ኣስመራ ኣብ 2010 ካብ ዛበታተን ንዯሓር ከም ፖሇቲካዊ ኣወሃሃዱ ኣሌሸባብ 

ኮይኑ ናብተን ኣሌሸባብ ዛቇጻጸረን ከተማታት ኪስማዮን ጌድን ተዑ ኢዩ፡፡ ንኑር ሓዉ -ሜጀር 

ዒብደሌቃዴር “SPM”-- ኣብ ሊዔሇዋይ ወተሃዯራዊ ኣዙዘ ኣሌሸባብ ኢዩ፡፡ ምስ ኑር ኣብ ውሽጢ ውዴብ 

ዲግመ ምሕራር ሶማሌያ-ኣስመራ ዛሰርሕ ዛነበረን ሕጂ'ውን ዯጋጊሙ ናብ ኤርትራ ዛመሊሇስን ውሌቀሰብ 

ብዛሃበና ሓበሬታ መሰረት ኑር ኣብ 2010 'ወን ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ፈጺሙ ኔሩ፡፡ ካብ ሕዲር 2010 

ክሳብ ጥሪ 2011 ናብ ኤርትራ ካብ ዛገብሮ ምብጻሕ ገዘፍ ናይ ገንዖብ ክፍሉት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ከም 

ዛተቐበሇ ይገሌጽ፡፡17  

ሐ. ዒብደራሕማን ኣሕመዴ ሸኪር፡፡  

322. ካሌእ ሰነዴ ቅብሉት ኤምባሲ ከም ዛመሌከቶ ዒብደራሕማን ኣሕመዴ ሸኪር ዛተባህሇ ውሌቀሰብ'ውን ኣብ 

ሚያዘያ 2008 20 ሽሕ ድሊር ምውሳደ ኢዩ፡፡ እቲ ሰነዴ ከም ዖመሌክቶ እዘ ውሌቀሰብ ካብ ኤምባሲ 

ኤርትራ ኣብ ኬነያ 20,000.00 ድሊር ኣብ ሚያዘያ 2008 ተቐቢለ'ዩ፡፡ ኣብ ተመሳሰሉ ግዚ ኣብ ናይሮቢ 

ብዛርከብ ወኪሌ ሓዋሊ ሶማሌያ ኣቢለ ናይ ባንክ ዯብተር ኣውጺኡ'ዩ፡፡  

323. ተጻጻሪት ጐጀሇ ንዯብተር ባንክ ሸኪር ዛምሌከት ሓበሬታ ረኺባ ኢያ፡፡ መብዙሕትኡ ምሌውዋጣት 

ብቕሙጥ ገንዖብ ወይ ሸኪር ባዔለ ብዖውጽኦ ገንዖብ ኢዩ ተፈጺሙ፡፡ እታ እንኮ ዛተፈሌየት ኣጋጣሚ ብ10 

ግንቦት 2009 ዛተገብረት ምሌውዋጥ ኢያ፡፡ ኣብዙ ዔሇት ሸኪር 1,919 ድሊር ኣብ ጏዯቦ በቓራ (ሞቓዴሾ) 

                                                 
17ምስ ሓደ  ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ውድብ ዳግመ ምሕራር ሶማልኣስመራ ነበር ኣብ ሞቓዲሾ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ ሚያዝያ 
2011   
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ንዛቕመጥ ዒሉ መሓመዴ ሓሺ ዛሇኣኾ ገንዖብ'ዩ፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ መዙግብ ቅብሉት ብዛገበረቶ 

ጽዐቕ መርመራ፡ እዘ ተቐባሉ ገንዖብ መሓመዴ ሓሺ ዒሉ፡ መሓመዴ ዒሉ ሓሺን ዛብለ ኣስማትን ናይ 

ሓሶት መሇሇዪ ድክመንትታትን ከም ዛጥቀም ኣረጋጊጻ'ያ፡፡  

324.  ሸኪረን ሓሺን ኣብ ሃርጌሳ መዒስከር ስዯተኛታት (ኬንያ) ምዛጉብ ኣዴራሻ ኣሇዎም፡፡ 31 ጥሪ 2010 (እማመ 

1907(2009) ካብ ዛሓሌፍ ወርሒ ምስ መሌኦ) ሻኪር 1,247 ድሊር ኣብ ሃርጌሳ ካብ ዛርከብ ጨንፈር 

ሓዋሌኡ ኣውጺኡ ነቲ ዯብተሩ ዒጸዎ፡፡ ጥቅምቲ 2010 ዒሉ መሓመዴ ሓሺ ናይሮቢ ኣትዩ ካሌእ መዛገብ 

ሓዋሊ ከፈተ፡፡ እዘ መዛገብ ክሳብ 22 መጋቢት 2011 ይሰርሕ ኔሩ፡፡ ኣብዘ ዛተጠቕሰ ዔሇት ግና ሓሺ 

4,660 ድሊር ብምውጻእ ንመዛገቡ ሕጎሖ፡፡  

325. ሚያዘያ 2011 ኣብ መዒስከር ስዯተኛታት ሃርጌሳ ምስ ተጻጻሪት ጐጀሇ ኣብ ዛገበሮ ቃሇ-መጠይቕ ሓሺ 

ዒርኩ ምዃኑን ብቐጻሉ ናብ ናይሮቢ ሞቓዱሾን ዜባ ጌድ (ሶማሌያ) ከም ዛጏዒዛን ገሉጹ ኢዩ፡፡ ሸኪር ምስ 

ሓሺ ናይ ገንዖብ ምትእስሳር ከም ዖሇዎም ተኣሚኑ ኢዩ፡፡ ምስ ኣሌሸባብ ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ግን 

ዛኾነ ይኹን ርክብ የብሇይን ኢለ ይኽሕዴ፡፡ እንተኾነ እቲ ዛረኸብናዮ ናይ ቅብሉት ሰነዴ ብኣንጻሩ'ዩ 

ዛምስክር፡፡ 18  

326. ሸኪር፡ ሓሺን ሓዉ ንሓሺንን ናብቶም ኣብ ፈሇማ ሰሇስተ ኣዋርሕ 2011 ናይ ኣሌሸባብ ምዃነን ናብ ዛፍሇጣ 

ዛተፈሊሇያ ቁጽሪ ተላፎናት ዛዯወለ ምዃኖም ካብ ብ ኣካሊት ኣኽበርቲ ሕጊ ዛውነን ማህዯር ቴላፎን (phone 

numbeers database) ተረጋጊጹ ኢዩ ፡፡ 

2. ትንተና (መብርሂ)  

327. ተጻጻሪት ጐጅሇ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ19 ዛረኸበቶ ናይ ሰነዲት ጭብጢ ካብቲ ብሓቂ 

ዛተኻየዯ ምሌውዋጣት ኣዛዩ ቁንጽሌ (ንእሸቶ) ክፋሌ ጥራይ ኢዩ፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ ከምዘ ዛኣመሰለ 

ብዯርዖናት ዛቑጸሩ ምትሕሌሊፍ ገንዖብ (ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ናብ ሶማሊውያን ውሌቀሰባት) ከም 

ዛተገብሩ ሓበሬታት ኣሇዋ፡፡ ንኹልም ክትረኽቦም ግና ኣይከአሇትን፡፡ እዜም ምስ ተጻጻሪት ጐጅሇ ዖሇዉ 

ፋይናንሳዊ ሰነዲት ግና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2008 ንዔጡቓት ጐጅሇታት ሶማሌያ ፋይናንሳዊ ሓገዛ 

ይገብርን ናይ ፓስፖርት አገሌግልት ይህብ ምንባሩን ዖመሌክቱ ኢዮም፡፡ ኣብ ተሌእኾ ኣብ ዛጸንሓትለ ግዚ 

ዛአከበቶም ቃሇ ምስክርነታት ከምኡ'ውን እዜም ኣብ ሊዔሉ ዛተጠቕሱ ፋይናንሳዊ ጸብጻባት ሻኪርን ሓሺን 

ከም ዖመሌክትዎ ከምዘ ዛበሇ ዯገፋት ክሳብ ሕጂ ይቕጽሌ ኣል፡፡ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ከኣ ሰፊሕ 

መርበባት ሶማሊውያን ናይ ስሇያ ንዋያትን ኣብ ኬንያ ዛርከቡ ተሰማዔነት ዖሇዎም ወኪሊትን ዖዋፍርን 

ዛምዛምዛን ምዃኑ ስውር ኣይኯነን፡፡  

                                                 
18 ምስ ሻኪር ኣብ ሓጋዲራ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ መጋቢት 2011 
19 ምስ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (20፡ 21 ከምኡውን 28 ጥቅምቲ 2010)  
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ሸ. ሱዲን  

328. ኣብ መፋርቕ 90ታት ኣጠቓሊሉ ውዔሌ ሰሊም ክሳብ ዛተፈረመለ ግዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ቀረባ 

ወተሃዯራዊ መሻርኽቲ SPLM (ሓርነታዊ ምንቅስቓስ ዯቡብ ሱዲን) ኢዩ ኔሩ፡፡ መንግስቲ ኤርትራ 

ንሓርነታዊ ምንቅስቓስ ዯቡብ ሱዲን (SPLM) ዛገብሮ ሓገዛ ብመንገዱ ሃገራዊ ዳሞክራሲያዊ ስምረት 

(NDA) ኣቢለ'ዩ ኔሩ፡፡ NDA ንመንግስቲ ካርቱም ዛቃወሙ ፖሇቲካውያን ሰሌፍታትን ዔጡቓት 

ጐጅሇታት ኣብ ኤርትራ ዛመስረትዎ ጥሙር ሓይሉ'ዩ፡፡ SPLA ምስ ካሌኦት NDA ዖቖሙ ጐጅሇታት 

ብምዃን ወተሃዯራዊ ሓይሉ የዋፍር ኔሩ'ዩ፡፡  

329. ካብ 2009 ንዯሓር ግና አብ መንጏ መንግስቲ ኤርትራን SPLMን ዛነበረ ዛምዴና ክሕርፍፍ ተራእዩ'ዩ፡፡ 

ኢሳያስ ኣፎወርቂ ብግሌጺ “መሪሕነት SPLM ብብሌሽወና ዛተቖማጥዏ'ዩ” ዛብሌ መግሇጺ ምሃቡ ናይዘ 

መርኣያ'ዩ፡፡ ሰበስሌጣን SPLM ከምኡ'ውን ዛተፈሊሇዩ ኤርትራውያን ምንጭታት ከም ዛሕብርዎ እዘ 

ምሕርፋፍ ዛምዴና ዛመጸለ ምኽንያት፡ ዯቡብ ሱዲን ናጻ ሃገር እንተኾይና ኣብ መንጏ ካርቱምን ብሓት 

ምዔራባውያን መንግስታትን ጥቡቕ ዛምዴና ክፍጠር ይኽእሌ'ዩ ዛበሌ ስግአት መንግስቲ ኤርትራ ስሇ ዖል 

ኢዩ፡፡  

             ገሇ ሰበስሌጣን SPLM ከኣ ጠንቂ'ዘ ምሕርፋፍ ዛምዴና፡ ኣብ መንጏ ኢትዮጵያን ዯቡብ ሱዲንን 

እናዒበየ ዛመጸ ጥቡቕ ምትሕግጋዛ ኢዩ ይብለ፡፡  

330. ኣብ ተመሳሳሉ ግዚ ኣብ መንጏ መንግስቲ ኤርትራን ሱዲንን ምትሕግጋዛ ምህሊዉ ዖመሊኽቱ ምዔባሇታት 

ተጋህደ፡፡ ኣዙዘ ሓይሉ ኣየር ኤርትራ ጀነራሌ ተኽሊይ ሃብተስሊሰ፡ ጀነራሌ ተኽሇ ክፍሊይ “ማንጁስ”ን 

ካሌኦትን ዛርከብዎ ሊዔሇዋይ ሌኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ናይ ስራሕ ምብጻሕ ፈጺሙ፡፡ ኣብ 

ሚያዘያ 2011 ኤርትራ መሓመዴ ማንታይ ዛተባህሇ ሓዴሽ ኣምባሳዯር ምስያማ፡ ነቲ ዛምዴና ናብ ሓዴሽ 

መዴረክ ዛመርሕ ስጉምቲ'ዩ ተባሂለ ይሕሰብ፡፡  

331. እዘ ፖሇቲካዊ ምዔባሇታት ምስ'ቲ ሰበስሌጣን SPLAን SPLMን ኣብ ሌዔሉ ካርቱም ዖቕርብዎ ዖሇው ክሲታት 

ኣብ ሓዯ ግዚ ዛመጸ'ዩ፡፡ ካርቱም ነቶም ኣንጻር SPLA መጥቓዔቲ ዛፍጽሙ ዖሇው ሊዔሇዎት ሰበ-ስሌጣን 

ነበር ላተናሌ ጀነራሌ ጆርጅ ኣተር ድነግን ጀነራሌ ፒተር ጋዯትን ወተሃዯራዊ ሓገዛ ትህብ ኣሊ ብምባሌ 

SPLA ይኸስስ፡፡  ሚያዘያ 2011 ጥራይ ዩኒቲን ጆንገሉን ኣብ ዛተባህሇ ዜባታት 165 ሰባት በዘ ግርጭት 

ምሟቶም ይፍሇጥ፡፡  

332. ሊዔሇዎት ሰበስሌጣን SPLM ኣተር ኣብ 2010ን 2011 ጥራይ ናብ ኣስመራ ስሇስተ ምብጽሓት ፈጺሙ’ል 

ይብለ፡፡ ሰብመዘ SPLM መንግስቲ ኤርትራ ንኣተር ድንግ ዛሃበቶ (ናውቲ) ከም ዛማረኹ'ውን ን 

ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛሃብዎ  ቃሇ መጠይቕ ሓቢሮም ኢዮም፡፡ እንተኾነ ነዘ ማሪኽናዮ ዛበሌዎ ናውቲ 
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ዙጊት ከም መርትዕ ኣየቕረቡን፡፡ በዘ ዴማ ተጻጻሪት ጐጅሇ ነቲ ክሲ ብናጻ ምንጭታት ከተረጋግጾ 

ኣይከኣሇትን፡፡ ሊዔሇዎት ሰበስሌጣን SPLM ኣተርን ጋዳትን ብኤርትራ ከም ዛሕገ ጥርጣረታት ኣሇዎም፡፡ 

ተጻጻሪት ጕጅሇ ተመሳሳሉ ጥርጣረ ኣሇዋ፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇና ነዘ ኣመሌኪታ ንመንግስቲ ኤርትራ 

ዖቕረበትለ ሕቶ ብኣለታ ይምሌስ፡፡  

333.  ሓቅነት ናይቲ ኤርትራ ንዔጡቓት ጐጅሇታት ዯቡብ ሱዲን ምትሕግጋዛ ትገብር ኢያ ዛብሌ ክሲ 

ንምምርማር ተጻጻሪት ጕጅሇ ሚያዘያ 2011 ናብ ዯቡብ ሱዲን ተዑ፡፡ ዔሊማ'ዘ ጉዔዜ ነቲ ኣብ ፈሇማ 

2011 መንግስቲ ዯቡብ ሱዲን ካብ ሚሉሻታት ዛማረኾ ዔጥቅን ካሌእ ናውቲን ንምምርማር ኢዩ ኔሩ፡፡ እዘ 

ተሌእኾ ሌዔሉ 150 ዛኸውን ዛተሊሇየ ዛዒይነቱ ኣጽዋራት (እንተሊይ ካሊሺንኮሾ ዛዒይነቱ ብረታት፡ PKM 

ዛተባህሇ ድሽካ፡ ሞርታራት፡ 12.7 ሚ.ሜ ተተኮስቲ፡ 218 ጸረ-ታንክ ፈንጂታት፡ ናይ ኢዴ ቦምባታት 

ከምኡ'ውን ብሕ መዏሸጊ ኣጽዋርን) ክትዔዖብ ኢዩ ኔሩ፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ እዘ ኣጽዋር ኣበይ ፈርዩ፡ 

ኣበጻጸሕቱኸ መን ኢዮም ዛብሌ ሕቶ ንምምሊስ ብሕ ዲህሳስ  ጌራ ኢያ፡  

334.  ኣብ ኢዴ መንግስቲ ዯቡብ ሱዲን ካብ ዛኣተወ ናዉቲ ኣብ ቻይና ዛፈረየ 69- ዛዒይነቱ ሞረታር ኮይኑ፡ “8-

91-93” ዛብሌ ቁጽሪ ዛተሓትሞ ኢዩ፡፡ እዘ ስርሓትን ቁጽሪን ምስ'ቲ ኤርትራ ን “ ONLF--- “Anal side 

force” ” ንዛተባህሇ ዔጡቕ እትህቦ ኣጽዋር ሓዯ ኢዩ፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ ጥቅምቲ 2010 ኣብ ሃርጌሳ ከምኡ 

ዛበሇ ኣጽዋር ረኺባ ኢያ(ተሇቃቢ 8.3 ርአ)፡፡ ቻይና ንተቖጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃብቶ ሓበሬታ ከምዘ 

ዛበለ ሞርታራት ዛሸጥኩለ ናይ ሰነዴ ሓበሬታ የብሇይን ትብሌ፡፡ 

 

Image of markings on rocket-propelled grenade recovered from Athor’s militia 
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መብርሂ (ትንተና)  

335. “8-91-93” ዛብሌ ምሌክት ዛተጻሕፎ ሞርታር ምስ ኣተርን ONLF ን ምርካቡ ዖመሌክቶ ነገር እንተል 

መንግስቲ ኤርትራን ሱዲንን ምትሕግጋዛ ወተሃዯራዊ ልጂስቲክ ከም ዖሇወን ኢዩ፡፡ እንተኾነ ነዘ ውሱን 

መርትዕ ሒዛካ ኤርትራ እማመ 1907(2009) ብምጥሓስ ነቶም ኣብ ዯቡብ ሱዲን ሰሊም ንምዛራግ 

ዛተዋፈሩ ዔጡቓት ጐጅሇታት ትሕግዛ ኢያ ኢሌካ ምዴምዲም ኣይከኣሌን፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ ንዛመጹ 

ምዔባሇታት ብቐረባ ምክትታሊ ክትቅጽሌ ይግባእ፡፡  

ምግሃስ እገዲ ኣጽዋር  

ሀ. ምሽማት ኣጽዋርን ግዲማዊ ወተሃዯራዊ ምትሕግጋዙትን፡፡  

336. ኤርትራ እማመ ባይቶ ጸጥታ 1907 (2009) ካብ ዛወጸለ ግዚ ንዯሓር'ውን ኣጽዋርን ተክኒካዊ ሓገዙትን 

ምርካብ ከም ዛቐጸሇት ተጻጻሪት ጕጅሇ ዖየዲግምን ናጻን ምንጪታት ኣሇውዋ፡፡  

337. ጀነራሌ “ተክሊይ” ሃብተስሊስ ከምኡ'ውን የማነ ተስፋይ ኣብ 2009 ናብ ዪክሬን ምብጻሕ ዴሕሪ ምፍጻሞም፡ 

ኤርትራ ኣጽዋርን ዔጥቅን ብባሕሪ ከም ዛረኸበት ተጻጻሪት ኮሚተ ትኣምን፡፡ ብዖይካ'ዘ ናይ ወጻኢ 

ተክኒካዊ ሓገዛን ንመጸገኒ ነፈርቲ ውግእ ዛኸውን መሇዋወጢ ኣቕሑን ከም ዛረኸበት ይእመን፡፡ እንተኾነ 

እዖን ሃገራት ነቲ ኣብ ሌዔሉ ኤርትራ ንዛተጻዔነ (ንዛተበየነ) እገዲ ኣጽዋር ዯይ መዯይ ኢሇን ንምግሃስ ዴየን 

ተዋሲአን ንዛብሌ ሕቶ ተጻጻሪት ጕጅሇ ገና ዛወሰነቶ ነገር የብሊን፡፡  

338. ጏዴኒ ጏዴኒ'ዘ፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ መንጏ ኤርትራን እስሊማዊት ሪፖብሉክ ኢራንን ወተሃዯራዊ 

ምትሕግጋዛ ከም  ዖል ዛሕብሩ ብሓት ተኣመንቲ ጸብጻባት ረኺባ ኢያ፡፡ እዘ ወተሃዯራዊ ምትሕግጋዛ 

እማመ 1907 (2009) ካብ ዛወጸለ ግዚ ኣትሒ ቀጺለ ኢዩ፡፡ ዱፕልሚሲያዊን ወተሃዯራዊን ሰበስሌጣን 

ኢራን ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ምግባሮም ርጉጽ' እንተኾነ፡ እዜም ንጥፈታት ነቲ እማመ ዛግህሱ ዴዮም 

ኣይኮኑን ኣብ ዛብሌ ተጻጻሪት ጐጅሇ ርጉጽ መሌሲ የብሊን፡፡ ቅዯሚ ምውጻእ እማመ 1907 (2009) ኣብ 

መንጏ'ዖን ክሌተ ሃገራት ዛነበረ ታሪኽ ወተሃዯራዊ ምትሕግጋዛ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኮሚተ ተጻጻሪት 

ጐጅሇ ነዘ ዛምዴና ብቐረባ ክትከታተል ሇበዋኣ ተቕርብ (ተሇቃቢ 9.1 ርአ)፡፡ 

339. ገሇ ሃገራት ንመንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ፋይናንሳዊ ሓገዙት ይህባ እየን፡፡ ገሇ ካብዘ ሓገዙት ንወተሃዯራዊ 

መዒሊ ክውዔሌ ይኽእሌ'ዩ፡፡ ቀጠርን ሉብያን ክሌተ ኣገዯስቲ ቁጠባዊ መሻርኽቲ ኤርትራ ኢየን፡፡ 

ሰበስሌጣን ቐጠር ዋሊ' ቁጽሪ ኣይጥቀሱ፡ ንመንግስቲ ኣስመራ ቀጥታዊ ፋይናንሳዊ ሓገዛ ከም ዛህቡ 

ንብሓት ዱፕልማሰኛታት ወጻኢ ተኣሚኖም ኢዮም፡፡ ሉብያ'ውን መዋሉ መንግስቲ ኤርትራ'ዩ፡፡ 

መንግስቲ ሉብያ ቀጥታዊ ፋይናንሳዊ ሓገዛን ብዒይነት ዛወሃብ ዯገፍን (ከምኒ ውጽኢት ፔትሮሌዮም) 
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ንመንግስቲ ኤርትራ ይህብ ኡዩ፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ እዜም መንግስታት ነቲ ዛተነብረ እገዲ ጥሒሶም ዴዮም 

ኣብ ዛበሌ ሕቶ ዛበጽሓቶ ውሳነ የብሊን፡፡ እንተኾነ ብመንግስታት ናብ መሪሕነት ኤርትራ ዛወሃቦ ሓገዙት 

ናብ ወተሃዯራዊ መዒሊ ከይውዔለ መታን ጥቡቕ ምክትታሌ ክግበረልም ይግባእ፡፡  

ኣብ ወዯብ ምጽዋዔ ዛተራገፈ ኣጽዋር  

340. 19 ሕዲር 2010 ሓንቲ መርከብ ኣብ ወዯብ ምጽዋዔ ኣጽዋር ኣራጊፋ ዛብሌ ጠርጠራ ከም ዖል ተጻጻሪት 

ጐጅሇ ካብ ብሓት ተኣመንቲ ምንጭታት ዛረኸበቶ ሓበሬታ የመሌክት፡፡  

341. ኣባሌ ሓይሌታት ምክሌኻሌ ኤርትራ ዛኾነ ምንጭና20 ከም ዛሕብሮ እዘ ጽዔነት 99 ከቢዴ ብረት (12.7 

ሚ.ሜ) ዯርዖን 60 ሚ.ሜ ሞርታራት፡ 3 ዯርዖን 82 ሚ.ሜ ሞርታራት፡ 4 ዯርዖን ብስሌኪ ዛምራሕ ጸራ -

ታንክ፡ ከምኡ'ውን 29 መንጠሌቲ ብረታት የጠቓሌሌ፡፡ ብተወሳኺ እዘ ምንጪ ከም ዛሕብሮ ኣወሃሃዱ'ዘ 

ስርሒት ሓሊፊ ሓይሉ ባሕሪ ሓ/ም/ኤ ኣዴሚራሌ ሑመዴ ካሪካረ ኢዩ፡፡  

342. ክሌተ ካሌኦት ነዘ ጽዔነት ዛፈሌጥዎ ምንጭታት ኣብ ዛተፈሊሇየ ግዚ ኣብ ዛሃብዎ ሓበሬታ እቲ ጽዔነት 

ዛወረዯለ ግዚ 10 ሕዲር 2010 ምዃኑ አረጋጊጾም ኢዮም፡፡ ኣብታ መዒሌቲ ዖየዴሌዩ ዛተባህለ ኣባሊት 

ወዯብ ካብቲ ቦታ ከም ዛተኣሌዩን ወተሃዯራት ተዋፊሮም ኣብ ከባቢ ወዯብ ምንቅስቓስ ምዔጋቶምን 

ይሕብር፡፡ እዘ ዛኾነ 19 ን 20 ን ሕዲር'ዩ ኔሩ፡፡ ሳሌሳይ ምንጪ በዘ ዔሇት ኣብ ወዯብ ምንቅስቓስ ተዒጊቱ 

ምንባሩ ሓቢሩ፡፡  

343. መንግስቲ ኤርትራ ዛርዛር ናይተን ኣብ መንጏ 18-20 ሕዲር 2010 ኣብ ወዯብ ምጽዋዔ ተዒሺገን ዛነበራ 

መራኽብ ንኽህበና ሓቲትና ኢና፡፡ መንግስቲ ኤርትራ ዛሃበና መሌሲ ሓንቲ MV Dorrat Jeddah 

ዛተባህሇት ናይ ስዐዱ ባንዳራ ዖሇዋን ብ ሮሮ ዛተባህሇ ኩባንያ እትውነንን መርከብ እንተዖይኮይኑ ካሌእ 

መርከብ ናብ ወዯብ ምጽዋዔ ከም ዖይተጸግዏት ይገሌጽ፡፡ እዙ መርከብ ናውቲ ህንጻ ፡መግቢን ዖቤታዊ 

ኣቕሑን ዛጸዒነት ምንባራ'ውን ይሕብር፡፡ ክሌተ ምንጭታት ተጻጻሪት ጐጅሇ ብርግጽ ከምዘ ዛተባህሇት 

መርከብ ኣብቲ ዛተጠቕሰ ዔሇት ኣብ ወዯብ ምጽዋዔ ኣትያ ምንባራ የረጋግጹ፡፡ እንተኾነ ክሌተ ካሌኦት 

መራኽብ'ውን ኣትየን ምንባረን እኹሌ መርትዕታት ኣል፡፡  

344. 10 ሕዲር 2010 ናብ ምጽዋዔ መሌሕቐን ካብ ዖውረዯ መራከብ ሓንቲ  MV Nizar M ዛተባህሇት ናይ 

ጆርጂያ ባንዳራ ዖሇዋ ናይ ጽዔነት መርከብ ኢያ፡፡ እዙ መርከብ ኣብ ፓናማ ዛተመዛገበት ኮይና ኣብ ሶርያ 

ብዛርከብ ሓዯ ኩባንያ ኢያ ትካየዴ፡፡ ናይ መርከብ ሲግናሌ ዲታ ከም ዛሕብሮ 19 ሕዲር 2010 ሰዒት 8፡24 

እዙ መርከብ ናብ ወዯብ ምጽዋዔ 16-18 ማይሌ ተጸጊዒ ምንባራ ይሕበር፡፡ እዙ መርከብ ኣብ ወዯብ 

ምጽዋዔ'ውን ተራእያ'ያ፡፡ እቲ ኻሌእ ዛተረኽበ ሲግናሌ ኣብ ገማግም ወዯብ ዒሰብ ምንባራ ኢዩ፡፡  

                                                 
20ሓደ ንጡፍ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሓደ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ነበር ኣቢሉ ዝሃቦ ሓበሬታ (ሕዳር 24 2010)   
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 ተጻጻሪት ጐጅሇ ነዘ ክትምርምር ፈተና ኔራ፡ እንተኾነ ካብዖን ዛተቕሳ ሃገራት ዖዴሉ ምትሕብባር 

ኣይረኸበትን፡፡  

345. ተጻጻሪት ጐጅሇ ብሳሌሳይ ዯረጃ ናይ ስእሉ መረጋገጺ ዛረኸበሊ MV Ryu Gyong ዛተባህሇት ናይ ሰሜን 

ኮርያ ባንዳራ ዖሇዎ ናይ ጽዔነት መርከብ ኢያ፡፡ እዙ መርከብ 19 ሕዲር 2010 ኣብ ወዯብ ምጽዋዔ ተዒሺጋ 

ኔራ፡፡ መርከብ MV Ryu Gyong 24 መስከረም 2010 ካንዴሊ (ህንዱ) ሇቒቓ 24 መስከረም 2010 ባታንገሳ 

(ፊሉፕንስ) ክሳብ ዛበጽሓትለ መዒሌቲ (22 ጥሪ 2011) ዛኾነ ሲግናሌ ዲታ ኣይንበባን፡፡  

346. MV Ryu Gyong ዋንነታ ናይ ኩባንያ መራኽብ ሲንሁንግ ኮርያ ኢያ፡፡ MV Hyang Ro Bong 'ውን በዘ 

ኩባንያ ኢያ ትውነን'፡፡ ብመሰረት ተጻጻሪት ጐጅሇ ዛረኸበቶ ሰነዲት MV Hyang Ro Bong ታሕሳስ 

2010 ናብ ሶማሌያ ብምብጻሕ 6 ሸሕ ቶን ሰሚንቶን 800 ቶን ዛምዖን ኣኽያሽ ሩዛ ካራቺን ኣብ ወዯብ 

መቓዴሾ ዴሕሪ ምርጋፍ ናብ'ታ ኣሌሸባብ ዛቆጻጸራ ወዯብ ኪስማዮ ከም ዖምርሐት ይሕብሩ፡፡ ብዖይካ'ዘ 

እዙ መርከብ ጥሪ 2010 ናብ'ታ ኣሌሸባብ ዛቇጻጸራ ወዯብ ባራወ ከም ዛበጽሐትን ነሓሰ 2010 ከኣ ወዯብ 

ምጽዋዔ ከም ዛተራእየትን ኣብ ጭቡጥ መርትዕ ዛተመርኯሰ ሓበሬታ ኣል፡፡ እዘ ምንቅሰቓስ መራኸብ ነቲ 

ናይ ኣጽዋር እገዲ ዛግህስ ዴዩ ኣይኮነን ንዛብሌ ዋሊ' ንጹር መርትዕ እንተዖይብሊ ጠርጠራ ዖሇዒዔሌ 

ምዃኑን ዛያዲ መርመራ ከም ዖዴሌዮን ትኣምን፡፡  

ጽገና ነፈርቲ ውግእ ኤርትራ  

347. ሓይሉ ኣየር ኤርትራ ሓዯ ሽሕ ኣባሊት ኣሇዉዎ፡፡ ካብ 4 ክሳብ 6 ዛኾና ካብ ዩክሬን ዛተሸመታ ሱኾይ ሲ 

27 ናይ ውግእ ነፈርቲ ዴማ ይውንን፡፡ እዖን ነፈርቲ ኣብ 2003 ንኤርትራ ዛተዋህባ ምዃነን ተጻጻሪት 

ጐጅሇ ትኣምን፡፡ ኣብ ኤርትራ ዛሰርሕ ሓዯ ምንጪ ብዛሃበና ሓበሬታ መሰረት እዖን ነፈርቲ ውግእ 

ብመንግስቲ ዩክሬን ብዛውነን ኩባንያ እየን ዛጽገና፡፡ እዘ ኩባነያ ኣብ  “Avia Rempntny Zaved VVO 

713” ዙፓርፊ ዩክሬን ከም ዛርከብን እዖን ኣብ ሊዔሉ ዛተጠቕሳ SU-27 ነፈርቲ ውግእ ኤርትራ (608 

ከምኡ'ውን 609 ዛበሌ ቁጽሪ መሇሇዪ ዖሇወን ዔሇቱ ዖይተነጸረ) ኣብቲ ቦታ ከም ዛተራእያን ይፍሇጥ 

(ተሇቃቢ 10.1 ርአ)፡፡  

 

348. ሓይሉ ኣየር ኤርትራ ብዖይካ'ዘ ካብ 5-7 ዛኾና ሚኮያን -ጏረቪች ሚንግ 29ሇ እንተሊይ ሚግ-29 ዩቢ 

“ፋሌክረም ቢ” ናይ ስሌጠና ነፈርቲ ኣሇውኣ፡፡ እዖን ነፈርቲ ውግእ ኣብ ዒመታት 1998, 2001 ከምኡ'ውን 

2004 ካብ ሩሲያ ዛተዋህባ ኢየን 21፡፡ ካብ ወተሃዯራዊ ምንጭታት ዛተረኽቡ ሓበሬታታት ከም 

ዖመሌክትዎ ኤርትራ ምስ ጨንፈር ኮርፖረሽን ነፈርቲ ውግእ ዛኾነ ሚግ (MIG) ውዔሌ ጽገና ነፈርቲ 
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ውግእ ምግባራ ይፍሇጥ፡፡ ሚግ ኣብ ሩሲያ ክራስኖዯር “Avia Remontory VVS 275” ክፍሉ ጽገና ነፈርቲ 

ውግእ ዛርከብ ጨንፈር'ዩ፡፡ ብዖይካ'ዘ ERAF -501 ዛብሌ መሇሇዪ ቁጽሪ ዖሇወን ክሌተ ሚግ-29 ነፈርቲ 

ውግእ ኤርትራ ሇካቲት 2010 ኣብ ዛወጸ  ወተሃዯራዊ በረራ ዛምሌከት website ስእሇን ወጺኡ ኢዩ፡፡  

Eritrean Mig-29 at Krasnodar, Russian Federation 

 

349. ተጻጻሪት ጐጅሇ ብ 6 ግንቦት 2011 ካብ ትንተናን መብርሂን ጂን ብዛረኸበቶ  ሓበሬታ ብ1994 ብፊንሊንዴ 

ዛተዋህባኣ ሸውዒተ Vamlet Lg OTPRedi GO መሰሌጠኒ ነፈርቲ ውግእ ክሳብ ሕጂ ኣብ አገሌግልት 

ኣሇዋ፡፡ ብተወሳኺ ካብተን ብ 1998 ብ ኢጣሌያ ዛተዋህባ MB-339 CE Aermachi ዛዒይነተን ነፈርቲ 

ፍርቀን ኣብ ስራሕ ከምዛህሌዋ ይግመት፡፡  

350. ብመሰረት SIPRI ከምኡ'ውን Jane ዖቕረብዎ ጸብጻብ፡ ኤርትራ ብ 1996 ከምኡ'ውን 1998 ካብ ሩሲያ 

ዛገዛኣተን 4 ወይ 5 ዛኾነ Moscow Helicopter Plant Mill Mi -8/17 “Hip” ንመጏዒዒዘ ዖገሌግሊ 

ሄሉኮፕተራት ፡ ክሌተ ወይ ኣርባዔተ ዛኾነ  Mil Mi 24 “Hind” (A ከምኡ'ውን D ዛዒይነተን) ከምኡ'ውን 

ብ 2000 ዒ.ም ካብ መንግስቲ ኢጣሌያ ዛተዋህባ ኣርባዔተ Bell - 412 ዛዒይነተን  ነፈርቲ ከም ዖሇውዋ 

ይፍሇጥ፡፡  

351. ብመሰረት ገምጋም ተጻጻሪት ጐጅሇ ሓይሉ ኣየር ኤርትራ 10 ናይ ጽዔነት ሄሉኮፕተራት፡ ከምኡውን 22 

ሄሉኮፕተራት ውግእ ከም ዖሇዉዋ ይፍሇጥ፡፡  እዖን ሄሉኮፕተራት ብውሑደ ካብ ሽደሸት ዛተፈሊሇያ 
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ኩባንያታት ዛተረኽባ ከም ዛኾና'ውን ይፍሇጥ'ዩ፡፡ ዱፕልማሲያዊ ምንጭታት ከም ዛሕብርዎ ኣብ 2011 

ኣብ በረራታት ሓይሉ ኣየር ኤርትራ ብፍሊይ ናይ Mi-8 ሄሉኮፕተራት “ዖገርም” ምውሳኽ ተራእዩ'ዩ፡፡  

እዖን ነፈርቲ ቀጻሉን ሌዐሌን ኣገሌግልት ጽገና ዛጠሌባ ኢየን፡፡ ኣብ ኣስመራ ዛርከቡ ዱፕልማሲያዊ 

ምንጭታት ከም ዛሕበርዎ ከምዘ ዛበሇ ስሌጠና ኣብ ኢንስቲትዪት ቴክኖልጂ ማይ ነፍሒ ብ ዪክሬናውያን 

መማህራን ተዋሂቡ ኢዩ ዛብሌ ሓበሬታ ንተጻጻሪት ጐጅሇ ሂቦም ኔሮም ኢዮም፡፡ እንተኾነ እዘ ሓበሬታ 

ብናጻ ኣገባብ ብ መጻረዪት ጐጅሇ ክምርምር ኣይተኻእሇን፡፡  

352. ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዒመት 2010/2011 ንጽገና ነፈርቲ ዛምሌከት ውዔሌ ከም ዛተገብረ ዛገሌጽ ሓበሬታ 

የብሊን፡፡ ተጻጻሪት ጐጅሇ ንመንግስቲ ሩስያን ዪክሬንን ነዘ ንመሌኪታ ዖቕረበትልም ሕቶ ብኣለታ ኢዮም 

መሉሶምሊ፡፡ ንሕና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክባት የብሌናን ኢዮም ዛብለ፡፡ እዘ ኣገሌግልት ን እገዲ 

ኣጽዋር ዛጥሕስ ምዃኑ ብምምሌካት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዛጸሓፍናዮ ክሌተ ዯብዲበታት ኔሩ፡፡ መሌሲ 

ግን ኣይተዋህበናን፡፡          

353. 5 ሚያዘያ 2010 ቀዋሚ ወኪሌ ቤሊሩስ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዛጸሓፈሌና ዯብዲበ ክሳብ 2009 ኣብ መንጏ 

“558 ትካሌ ምጽገን ነፈርቲ” ዛተባህሇ ናይ ቤሊሩስ ኩባንያን መንግስቲ ኤርትራን ውዔሌ ምንባሩ 

ገሉጹሌና'ል፡፡ መንግስቲ ቤሊሩስ “እዜም ከምዘ ዛኣመስለ ንጥፈታት ዴሕሪኡ ምለአ ብምለእ ኣሪጾም 

ኢዮም፡ ሰራሕተኛታትና ከኣ ናብ ዒድም ተመሉሶም ኢዮም ይብሌ፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ ብወገና እተን 

ካብ ሚኒስክ ናብ ምጽዋዔ ዛበራ ዛነበራ ብ ኩባንያ ሰዯዴ ጽዔነት ዛካይዲ Ilyushin il-76  ዛዒይነተን 

ነፈርቲ ካብዘ ግዚ'ዘ ንዯሓር ከም ዖረጻ አረጋጊጻ'ያ፡፡  

354. ብዖይካ'ዘ መንግስቲ ኤርትራ ብሓት ናእሸቱ ናይ ሲቪሌ መንዒዛያ ነፈርቲ ይውንን እዩ፡፡ እዖን ነፈርቲ ናይ 

ሓጺር ግዚ በረራ ጥራይ ዛገብራ ኢን፡፡ እዖን ነፈርቲ ሓሙሸተ የርኒየር ድ 28 D Sky servant፡ 

ከምኡ'ውን ኣርባዔተ ያከብላቭ ያክ-12 “ሼንግያንግ” ዛተባህሊ ብ 1994 ካብ ጀርመንን ቻይናን ዛተሸመታ 

ኢየን ፡፡  እታ ካሌእ ካብ በሪኽ ስእሉ ንምሌዒሌ እተገሌግሌ Pilatus PC-6 B2-H4 Turbo Porter ካብ 

ዛዊዖርሊዴ ዛተረኽበት ኯይና (2010) E3-AAS ዛበሌ መሇሇዪ ዖሇዋ ኢያ (ተሇቃቢ 10.2 ርአ)፡፡ 

ፕሮቴክሽን ቨዖሌስ ኢንተርናሽናሌ (ሓ.ዛ.ብ.ማ) 

355. 17 ታሕሳስ 2010 Sea Scorpion ዛተሰምየት ብ ፕሮቴክሽን ቨዖሌስ ኢንተርናሽናሌ እትውነን መርከብ ናብ 

ማያዊ ግዛኣት ኤርትራ ኣትያ፡፡ እዙ ብሪጣንያ ዛመዯብሩ ኩባንያ ጸጥታ ማሪታይም ዛውንና መርከብ ናይ 

ጸጥታ ኣባሊት፡ ኣጽዋርን ካሌእ መሳሇጥያን ዛጸዒነት ኢያ ኔራ፡፡ እዙ መርከብ ንምጽዋዔ ቅዴሚ ምምራሓ 

ኣብ ሓንቲ ዯሴት ብናእሽቱ ጀሊቡ ኣጽዋርን ካሌእ መሳሇጥያታትን ኣራጊፋ ኢያ፡፡ ዴሕርኣብ ዒመት 

2010/2011 ሰብመዘ ኤርትራ ነዙ መርከብ ሒዜም ነቶም መራሕታ ውን ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ኣእትዮሞም፡፡

እዘ ዛኾነ ብክፍሉት ስሇ ዖይተሰማምዐ ኢዩ፡፡ ብዙዔባ'ዘ ንሰበስሌጣን መንግስቲ ኤርትራ ሕቶ 

ኣቕሪብናልም ኔርና ፡፡ ግና ንሕቶና ኣይመሇሱሌናን፡፡             
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356. ምግሃስ እማመ እገዲ ኣጽዋር ከም ዛተፈጸመ ዖየጠራጥር' እንተኾነ ኣብ መርከብ sea scorpion ተጻዑኑ 

ዛነበረ ኣጽዋር ናይ ባሕሪ ሸፍቱ ንምክሌኽሌ እምበር ናብ ኤርትራ ንምብጻሕ ከም ዖይኯነ ተጻጻሪት 

ጕጅሇ ገምጋም ኣሇዋ፡፡  

ሰዯዴ ኣጽዋርን ስንቅን  

357. ኤርትራ ኣብ መሊእ ዜባ ንዖሇው ዔጡቓት ተቓወምቲ ጉጅሇታት እትገብሮ ዯገፍ ኣብ ቁጽሪ 7 ተመሌኪቱ 

ኣል፡፡ ብዖይካ'ዘ መንግስቲ ኤርትራ ብፍሊይ ኣብ ዒመተ 2008 ከምኡ'ውን 2011 ብሱዲንን ግብጺን ኣቢለ 

ናይ ኣጽዋር ምትሕሌሊፍ ከም ዛገበረ ተጻጻሪት ጕጅሇ  ዖየማትእ ሓበሬታ ኣሇዋ፡፡ መብዙሕትኦም ኣብዘ 

ዛጥቅሱ ፍጸመታት እማመ ቤት ምክሪ ጸጥታ 1907 (2009) ቅዴሚ ምሕሊፋ ዛውጹ' እንተኾኑ፡ ነቲ 

ክሳብ ሕጂ ዛቕጽሌ ዖል ተግባር ምትሕሌሊፍ ኣጽዋር መንግስቲ ኤርትራ ዖነጽሩ ንጥፈታት ኢዮም፡፡ 

358. ሓዯ ካብዘ ብወገን ምዔራብ ኤርትራ ዛግብር ምትሕሌሊፍ ኣጽዋር ኢዩ፡፡ እዘ ኣዛዩ ሰፊሕን ኣኽሳቢን 

ስርሒት ብኣዙዘ ምዔራባዊ ወተሃዯራዊ ዜባ ኤርትራ ጀነራሌ ተኽሊይ ክፋሇ “ማንጁስ” ኡዩ ዛካየዴ፡፡ ኣብዘ 

ስገረ-ድባዊ ንጥፈት ቀንዱ መሻርኽቲ “ማንጁስ” ሚኒስተር መጉዒዛያ ሱዲን መብሩክ ሙባረክ ሰሉም ኢዩ፡፡ 

መብሩክ ኣቐዱሙ ኣባሌ ናይቲ ብኤርትራ ዛሕገዛ ዛነበረ ዔጡቕ ጕጅሇ  ምብራቕ ሱዲን (ፍሪ ሊየንስ) ኢዩ 

ኔሩ፡፡ ሕጂ ሃብታም ነጋዲይ ኢዩ፡፡ ሰሉም ካብ ብሄረ ራሻይዲ ኯይኑ ምስ ኣብ ድብ ዛርከቡ ሰበስሌጣናት 

ክሌቲኦም መንግስታት ዛፈሌጥዎም መሳገርቲ ጽብቕ ላሊ ኣሇዎ፡ ብሓባር ከኣ ኢዩ ዛሰርሕ፡፡  

359. ብመሰረት ሊዔሇዋይ በዒሌ መዘ ስሇያ ግብጺ ዛሃቦ ሓበሬታ ጥሪን ሇካቲትን 2009 ኣጽዋር ዛጸዒና ቃፍሊያት 

መካይን ካብ ሱዲን ተበጊሰን መሬት ግብጺ ክጥሐሳ ከም ዛፈተናን ብጥሙር ስርሒት ግብጽን እስራኤሌን 

ብዖይ ሰብ ብዛዛወራ ነፈርቲ ከም ዖጥቅዔወንን ይፍሇጥ፡፡ ነዘ ሓበሬታ ዛዴርዔ ሱዲናዊ ናይ ዒይኒ ምስክር 

ዛሃቦ ቃሇ መጠይቕ ኣል፡፡ ሓዯ ኣውቲስታ'ዖን ቃፍሊይት ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ እዘ ስርሒት ምትሕሌሊፍ 

ኣጽዋር ብትእዙዛ መብሩክ ሙባረክ ሰሉም ከም ዛካየዴ ቃለ ሂቡ ኔሩ፡፡ ነዜም አውቲስቲን ካሌኦት 

ኤርትራውያን ምንጭታትን ቃሇ መጠይቕ ብምግባር ብዛተረኽበ ሓበሬታ ኣብዘ መጥቃዔቲ ዛተቐትለ 

ኣባሊት ስዴራቤት ብመንግስቲ ኤርትራ ዯበስ ተጌሩልም ኢዩ፡፡ 

     360. መጋቢት 28, 2009 ኣባሌ ሓይሌታት ምክሌኻሌ ነበር (ሕጂ'ውን ጥቡቕ ርክብ ዖሇዎ) ሰብ ኣብ ዛሃቦ 

ሓበሬታ ሓዯ ብሄረ ራሻይዲ፡ ሓዯ ፍሌስጤማዊን ሓዯ ሉባኖሳዊን ተዒዛቲ ዖሇዉዋ ቃፍሊይ ካብ ኣስዋን 

(ግብጺ) ናብ ሲናይ ከም ዛተዔዖት ይሕብር፡፡ እዙ ቃፍሊይ 45 ጸረ-ታንክ፡ 25 ካብ መሬት ዛተኮስ 

ሚሳይሊት ከምኡ'ውን ብሓሇውቲ'ዘ ቃይሊፍ ዛዔጠቕ ብረታት ሒዙ ኔራ፡፡ እዘ ምንጪ ን ተጻጻሪት 

ጕጅሇ  ኣብ ዛሃቦ ሐበሬታ እዙ ቃፍሊየ ኣብ ዒረባዊት ሪፖብሉክ ሶሪያ ብዛሰሌጠኑ ወተሃዯራዊ ሰብ መዘ 

ኤርትራ'ያ ትምራሕ ኔራ፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ  ምስ ብሓት ምንጭታት ኣብ ዛገበረቶ ቃሇመጠይቕ ከም 

ዖረጋገጸቶ፡ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሶርያ ዛነጥፉን ዛሰሌጠኑን ወተሃዯራውያን ሓሇፍቲ ኣሇዉዎ፡፡  
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361.  የካቲት 7 2011 ሓዯ ብኤርትራ ዛሕገዛ ኣባሌ ዔጡቕ ተቓዋሚ ጕጅሇ ሱዲን ዛነበረ ሰብ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ 

እዘ ዛተጠቕሰ ቃፍሊየ ብሓሊይብ (ኣብ ድብ ሱዲንን ግብጽን እትርከብ ንእሸቶ ከተማ) ኣቢለ ከም ዛሓሇፈ 

ይገሌጽ፡፡ እዘ 20 መካይን ዖጠቓሌሌ ቃፍሊ ናብ ስሇስተ ጕጅሇ ተመቓቒሇንን ብብሕ ኪልሜትራት 

ተፈሊሌየን'የን ክዒዙ ፈተነን፡፡ ካብዖን ተሽከርከርቲ ሓንቲ'ውን ተኹን መሇሇዪ ቁጽሪ (ታርጋ) ዖሇዋ 

ኣይነበረትን፡፡ ኣብአን ተጻዑኖም ዛነበሩ ተወሇዴቲ ራሻይዲን ማእከሊይ ምብራቕን ኯይኖም፡ ብረታት 

ዒጢቖም ኢዮም ኔሮም፡፡  

362. ንተኽሇ “ማንጁስ” ሰባት ኣብ ምትሕሌሊፍ ንብሕ ዒመታት ዖገሌግል ዛነበረ ኤርትራዊ ምንጪ ተጻጻሪት 

ጉጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ 2008 ኣጽዋር ዛጸዒና ቃፍሇይ ሒ ናብ ግብጺ ከም ዛተሊእከ ይሕብር፡፡ 

ብመሰረት እዘ ምንጪ አብ ግብጺ ዛርከቡ ስሇያ ኤርትራ ኣብ 2011 ብ መንገዱ ሲናይ ኣቢልም ኣጽዋርን 

ሰባትን ኣብ ምምሌሊስ ተዋፊሮም ጾኒሖም ኢዮም፡፡  

263. ነዘ መርመራ ዛያዲ ክትዯፍሊለ ስሇ ዛዯሇየት ግንቦት 2011 ተጻጻሪት ጕጅሇ   ብዙዔባ'ዘ ምትሕሌሊፍ 

ኣጽዋርን ኣብኡ ተጌሩ ዛተባህሇ መጥቃዔቲን ኣመሌኪታ ሰበስሌጣን ግብጺ መብርሂ ንኽህብዋ ሓቲታ ኔራ፡፡ 

እንተኾነ እዘ ጸብጻብ ክሳብ ዛቐረበለ ግዚ ዙጊት ዛተዋህባ ሓበሬታ የልን፡፡  

እማመ 1907 (2009) ብምጥሓስ ዛተገብረ ናይ ገንዖብ ዴጏማ (ሓገዛ)  

364. ብዙዔባ ቁጠባ ኤርትራ ዖተኣማምን ሓበሬታ ምርካብ ኣመና ኣሸጋሪ'ዩ፡፡ ፕሮግራም ሌምዒት ሕቡራት ሃገራት 

(UNDP) 2010 ኣብ ዖዲሇዎ መወከሲ ምዔባሇ ሃገራት ን ኤርትራ ኣየጠቓሇሊን፡፡ ምኽንያቱ ብኣህጉራዊ 

ዯረጃ ክመጻረ ዛኽእሌ ቁጠባዊ ሓበሬታ ኤርትራ የሇን፡፡ ብመሰረት ጸብጻብ ኣህጉራዊ ማዔከን ገንዖብ 

ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ኣዛየን ዛዯኸያ ሃገራት ዒሇም ኢያ፡፡ ኣብ 2008 ጃምሊዊ ሃገራዊ እቶት ፐር ካፒታ 

እታ ሃገር 331 ድሊር ይግመት፡፡ ካብ 2000 - 2009 ማእከሊይ ቁጠባዊ ዔቤት እታ ሃገር ኣለታ 0.9% (-

0.9%) ኢዩ፡፡ ሃገራዊ ቁጠባ ኤርትራ ብሌዐሌ ሕጽረት  ሸርፊ ወጻኢን ዛቕባበን ኢዩ ዛሌሇ፡፡ መንግስቲ 

ካብ 2005 ንዯሓር ካብ 15-25 ሚእታዊ ዛኸውን ናይ ንግዴ deficit፡ 150 ሚእታዊት bill ህዛባዊ ሌቓሕ 

(ዔዲ) ከም ዖሇዎ ኣፍሉጡ'ዩ፡፡  ካብ 2010 ዛጀመረ ፍርያት ዔዯና ወርቂ ኮንሰቺዮነ ቢሻ ኦፊሴሊዊ 

ፋይናንሳዊ ኩነታት ኤርትራ ከመሓይሾ ይኽእሌ ኢዩ ተባሂለ ይሕሰብ፡፡  

365. ኤርትራ ኣዛያ ዴኻ ሃገር' እንተኾነት ኣብ መሊእ ዖባ (ምብራቕ ኣፍሪቃ)ን ኪንዮኡን ንዖሇዉ ዔጡቓት 

ጉጅሇታት ዯጋፊትን መዋሉትን ኯይና ክትንቀሳቐስ ጸኒሓ'ሊ፡፡ እዘ ንሓዴሕደ ዛገራጮ ዛመስሌ ሓሳባት'ዩ፡

፡ እዘ ዛኾነ ኣብ መንግስቲን ህግዯፍን ዖሇዉ ሊዔሇዎት ሰብመዘ ዛመርሕዎ ኣዛዩ ገፊሕን ዛተሓሊሇኸን 

ዖይወግዒዊ ቁጠባ ካብ ኤርትራውያን ዚጋታት ወጻኢ፡ ብህግዯፍ ዖካየዲ ኩባንያታትን ናይ ቢዛነስ 

መሻርኽቲን ዒመታዊ ብ ሚሌዮናት ድሊራት ዛቑጸር ገንዖብ ስሇ ዛረኽቡ ኢዩ፡፡  
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366. ብመሰረት ተጻጻሪት ጕጅሇ ብዛረኸበቶ ሓበሬታ፡ እዘ እገዲ ኣጽዋር ብምግሃስ ዔጡቓት ተቓወምቲ 

ጎረባብቲ ሃገራት ንምዴጋፍ ዛውዔሌ ዖል ገንዖብ ካብዘ ሰፊሕ ስግረ-ባሕራውን ዖይሕጋዊን ፋይናንሳዊ 

ትካሊት ዛርከብ'ዩ ኢሊ ዴምዲሜኣ ትህብ፡፡ እዘ ትካሊት ፋይናንስ ብ ስሇያዊን ወተሃዯራዊን ሰበስሌጣን 

ህግዯፍ ዛውነን ኯይኑ፡ ብዖይወግዒዊ ኣገባብ ኢዩ ዛካየዴ፡፡  

367. ወተሃዯራዊ ሸመታ ብመንገዱ ወግዒዊ መዋቕራት መንግስቲ ኤርትራን መሻርኽቲ ህግዯፍ ዛኾኑ መርበባትን 

ኢዩ ዛካየዴ ኔሩ፡፡ ብዒይኒ ፋይናንስ እንክርአ ግና ኣብ መንጏ ህግዯፍን መንግስትን ዖል ፍሌሌይ ብሕ 

ንጹር ኣይኮነን፡፡ ክኸውን'ውን ኣይዴሇን፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ ወተሃዯራዊ ሸመታ ብኸመይ ከም ዖካይዴ 

ንመንግስቲ ኤርትራ ዖቕረበትለ ሕቶ ኔሩ፡፡ እንተኾነ መንግቲ ኤርትራ ክምሌስ ፍቓዯኛ ኣይኮነን፡፡ በዘ ዴማ 

ናይ ሸመታ ሰነዲት ምርካብ ኣዛዩ ኣጸጋሚ'ዩ፡፡  

368. ሰበስሌጣን ህግዯፍ ኣብ ወተሃዯራዊ ሸመታ ክዋፈሩ ሓዴሽ ተርእዮ ኣይኮነን፡፡ ምስ ተጻጻሪት ጕጅሇ ቃሇ 

መጠይቕ ዛገበሩ እሙናት ምንጭታት ከም ዛሕብርዎ ሓጏስ ገብረሂወት መዒሾ “ክሻ” ኣብ ወተሃዯራዊ 

ሸመታ ካብ ዛዋፈር ኣይወሓድን፡፡ ብፍሊይ ቅዴሚ ምሕሊፍ እማመ 1907 (2009) ግንቦት 201122 ናይ 

ወግእ ነፈርቲ ኣብ ምሽማት ተዋፊሩ ምንባሩ ይፍሇጥ፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ መስከረም 2010 ኣብ ከተማ 

ኣስመራ ብስራሕ እናተንቀሳቐሰት ብዙዔባ'ዘ ጐዲይ  ን ሓጏስ “ክሻ” ከተዖራርቦ ፈቲና ኔራ- መንግስቲ 

ኤርትራ ገና ንሕቶኣ ክምሌስ ፈቓዯኛ ብዖይምዃኑ ነጺግዎ ኢዩ፡፡  

369. አካያዱ ንግዲዊ ባንክ ኤርትራ ኣቶ የማነ ተስፋይ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ከም ዖረጋገጸሊ ሓጏስ “ክሻ” ኣብ 

ምምቕራሕ ሸርፊ ወጻኢን ካሌእ ከምዘ ዛመሰለ ጉዲያትን በይኑ ኢዩ ዛውስን፡፡ ብፍሊይ ኣብ ኣኼባ ቦርዴ 

(2009) በይኑ'ዩ ዛወስን፡፡ ወተሃዯራዊ ናውቲን ኣገሌግልትን ንምሽማት ናይ ወጻኢ ሸርፊ ስሇ ዛሓትት 

ከምዘ ዛበሇ ምሌውዋጣት ንምግባር ክፍሉ ቁጠባዊ ጉዲያት ህግዯፍ ብንጥፈት ተዋሲኦም ከም ዛኾኑ 

አየጥራጥርን፡፡ 

 370. ተስፋይ ምስ ተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛገበሮ ቃሇ መጠይቕ እቲ ንሱ ዖመሓዴሮ ባንክ ኣብ ምሽማት ኣጽዋር 

ከም ዖይተዋፈረ ሓቢሩ ኔሩ፡፡ ጥሪ 2011 ኣብ ዛገበሮ ቃሇ መጠይቕ ግና ምስ ጉጅሇ ሌኡኽ ጀነራሌ ተኽሊይ 

ሃብተስሊስ ናብ ዩክሬን በጺሑ ምንባሩ ይገሌጽ፡፡ እዘ ምብጻሕ ዛፈጸመለ ምኽንያት ዛኾነ ውዔሊት 

እንተተፈጺሙ ፋይናንሳዊ ክፋሊቱ ንምስሊጥ ኢለ ምዃኑ ብምግሊጽ ዔሊማ'ቲ ምብጻሕ ኣጽዋር ንምሽማት 

ምንባሩ ይእምት፡፡ ንሱ ብዛተኻእል ዒቐሚ ከም ወኪሌ ንግዲዊ ባንክ ኯይኑ ክዒዪ ከምዖይጸንሐን ከምዘ 

ዛበሇ ዔዴጊ ከም ዖይተፈጸመን ይሕብር፡፡ 

 371. ንስቱርነት መንግስቲ ህግዯፍን ውሌቃዊ  ውሳነታትን ካብ ዖነጽሩ ንጥፈታት ኣዙዘ “ሜካናይዛዴ” ሓይሌታት 

ምክሌኻሌ ኤርትራ ኮላኔሌ ወሌደ ገሬሱስ “ባሪያ”፡ ከምኡ'ውን ብርጌጋዳር ጀነራሌ ጠዒመ ኣብርሃ (ክፍሉ 

ሃገራዊ ጸጥታ) ኢዮም፡፡ ኯልኔሌ ባሪያ ገዘፍ ማሽነሪታት መሇዋወጢ ኣቕሑ ካብ ወጻኢ የእቱ፡፡ ገሇ ካብዘ 

                                                 
22 ኣብ ኣምስተርዲም ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ነሓሰ 2010; ጥሪ 2011) 
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ኣቕሑ ንጽገና ወተሃዯራውያን ተሽከርከርቲን ካሌእ ናውቲታትን ዛውዔሌ ኢዩ፡፡ ጀነራሌ ጠዒመ ኣብርሃ 

(“መቐሇ) ብወገኑ ሆርን ኮንሰትራክሸን ዛተባህሇ ናይ ኩባንያ ህንጻ ምኽፋቱን እዘ ኩባንያ ዴሮ ስራሕ 

ምጅማሩን ይፍሇጥ፡፡ 23 

ሇ. መዋቕርን ቁጽጽርን ፋይናንስ፡ 

 ወግዒዊን ዖይወዒዊን ቁጠባዊ ስርዒታት ኤርትራ  

372 ተጻጻሪት ጕጅሇ፡ መንግስቲ ኤርትራ እገዲ ኣጽዋር ብምግሃስ ኣብ ሶማሌያን ካሇእ ክፋሌ ዜባ ቀርኒ ኣፍሪቃን 

ዛገበሮ ፋይናንሳዊ ሓገዙት ንምምርማር ተንቀሳቒሳ ኢያ፡፡ምስ መዋቕራት ፋይናንስ መንግስቲ ኤርትራን 

ህግዯፍን ቅርበትን ቀዲማይ ዯረጃ ኣፍሌጦን ዖሇዎም ክሌተ ዯርዖን ዛኾኑ ኤርትራውያን ምንጭታት፡ 

ከምኡ'ውን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ፋይናንሳዊን ልጂስቲካዊን ሓገዛ ዛረኽቡ ዛነበሩ ዔጡቓት ተቓወምቲ 

ጅሇታትን ብሕ ሓበሬታታትን ክርከብ ተኻኢለ'ዩ፡፡  

373. ብመሰረቱ ኤርትራ ክሌተ ተመዒዯውቲ ቁጠባታት ኢያ እተካይዴ፡፡ እቲ ሓዯ ብመንግስቲ ዛካየዴ ዛመስሌ 

ወግዒዊ ጽሊት ቁጠባ ኢዩ፡፡ እቲ ካሌኣይ ስቱር፡ ብቐንደ ብባእታታት እቲ ገዙኢ ሰሌፊን ዯገፍቱን ኣብ ስግር 

ባሕሪ ዛካየዴ ፋይናንሳዊ ስርዒትን ኢዮም፡፡ ብመሰረት ምንጭታት ሰበስሌጣን መንግስቲ እቲ ወግዒዊ 

ቁጠባዊ ስርዒትን ንግዲዊ ሌውውጡን ምለእ ብምለእ ብናቕፋ (ሃገራዊ ባጤራ ኤርትራ) ኢዩ ዛካየዴ፡፡ 

እዘ ቁጠባ ብሕደር ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ዛሌሇ ኾይኑ፡ ኤርትራ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጉጅሇታት ክትሕግዖ 

ዖኽእሊ'ውን ኣይኮነን፡፡  

374. እቲ ዖይወግዒዊን ብ ህግዯፍ ዛካየዴን ቁጠባ ብብሕ መዲዩ መቐጸሌታ ናይ'ቲ ኣብ ግዚ ሓርነታዊ ቃሌሲ ብ 

ህግሓኤ ዛካየዴ ዛነበረ ፋይናንሳዊ ትካሌ ኢዩ፡፡ እዘ ሌዐሌ መጠን ሸርፊ መጻኢ ዛሓትት ኮይኑ፡ 

ብብሌሓቱ ዖይፍሇጥ መርበብ፡ ሃገር ሓሇፍ ኩባንያታት፡ ውሌቀሰባትን ናይ ባንክ መዛገብን ኢዩ ዛካየዴ፡፡ 

እዜም ዛተጠቕሱ ሃገራት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ህግዯፍ ዛምዴና ከም ዖሇዎም ኣይጠቕሱን ኢዮም፡

፡ ኣብ “ዖይፍሇጥን” ዖይሕጋዊን ንጥፈታትን እተጸምደ ምዃኖም ከኣ ይፍሇጥ፡፡ እዘ ዖይወግዒዊ ክፋሌ ቁጠባ 

ክሳብ ክንዯይ ይኽውን ንዛብሌ ምግማቱ አሸጋሪ' እንተኾነ፡ ነቲ ኣቐዱሙ ዛተጠቕሰ ግዲማዊ ስርሒታት 

ንምክያዴ ዖኽእሌ  ምዃኑ ይግመት፡፡  

375. ወግዒዊ ቁጽጽር ቁጠባ ኤርትራ ብክሌተ ቀንዱ ትካሊት ኢዩ ዛግብር፡፡ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ባንክ ኤርትራን፡

፡ እዜም ክሌተ ትካሊት ከቢዴ ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ኣሇዎም፡፡ መስከረም 2010 ሓሊፊ ንግዲዊ ባንክ ኤርትራ 

የማነ ተስፋይ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ከም ዛሓበሮ ኤርትራ ምንም ዔቑር ናይ ወጻኢ ሸርፊ የብሊን፡፡ 95 

                                                 
23 ኣብ ኤርትራ ምስ ዝነጥፍ ኤርትራዊ ቢዝነስማን ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (መስከረም 2010፡ ታሕሳስ 2010) 
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ሚእታዊት ቅሙጥ ገንዖብ እቲ ባንክ ብ ናቕፋ ምዃኑ ይግሌጽ፡፡ ኤርትራ ናይ ወጻኢ ሸርፊ እንተ ዛህሌዋ 

ኣብ ባንክና ምዒረቶ... ግና የብሊን፡፡” ይብሌ፡፡ 24 

376. እቲ ዖል ዔቑር ሸርፊ ወጻኢ ብ ቦርዴ ምቑጽጽር ሸርፊ ወጻኢ ኢዮ ዛካየዴ፡፡ እዙ ቦርዴ ተወከሌቲ ሚኒስተር 

ሃገራዊ ሌምዒት፡ ሚኒስትሪ ፋይናንስ፡ ባንክ ኤርትራ፡ ንግዲዊ ባንክ ኤርትራን ዲይሪክተር ቁጠባዊ ጉዲያት 

ህግዯፍ አቶ ሓጏስ ገብረሂወት (ክሽ) ወኪሊቶምን ብእትሓቑፍ ኢያ፡፡  ጥሪ 2011 ኣካያዱ ንግዲዊ ባንክ 

ኤርትራ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ዴሕሪ 2009 እዙ ቦርዴ ከም ዖይተኣከበትን ምቕርሐ ሸርፊ 

ወጻኢ ዛምሌክቱ ውሳነታት ብክፍሉ ቁጠባዊ ጉዲያት ህግዯፍ ክካየደ ምጽንሖምን ይገሌጽ፡፡ እዘ ዖመሌክቶ 

ነገር እንተል እዘ ክፍሉ ካብ ኤርትራውያን ወጻኢ ንዛእከብ ግብሪ፡ ከምኡውን ካብቲ ኣብ መንጎ ትካሊት 

ህግዯፍን ናይ ወጻኢ ኤምባሲታትን ዛግበር ንግዲዊ ሌውወጥ ዛርክብ ቀረጽ ኩለ ብመንገዱ ቁጠባዊ 

ጉዲያት ህግዯፍ ከም ዛካየዴ ይፍሇጥ፡፡  

377. ጉዲይ ሸርፊ ወጻኢ ዛምሌከተን ትካሊት ዔጹዋት ምኻነን ኣቶ ሓጏስ ገብረሂወት “ክሻን” ኣቶ ተስፋይን ዒቢ 

ስሌጣን ከም ዛህሌዎም ዛገብር ኢዩ፡፡ ኣብ ፋይናንሳዊን ስሇያዊን ጉዲያት ዛነጥፉ ዛነበሩ ናይ ቀዯም ሰበ 

ስሌጣን ኤርትራ ብዛሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ኩለ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ስርሒታት (እንተሊይ ሸመታ ሓገዛ 

ዔጡቓት ጉጅሇታት) ብሓጎስ “ክሻ” ኢዩ ዛዋሃሃዴ፡፡ ኣቶ ተስፋይ ብወገኑ (ሓሊፊ ኣሃደ ወተሃዯራዊ ስሇያ 

“ብርጌዴ 72” ኢዩ ኔሩ)፡ ኣማኻሪ ተክኒካዊ ጉዲያት ፋይናንሳዊ ስርሒታት ኣቶ ሓጏስ ገብረሂወት “ክሻ” 

ኢዩ፡፡  

ሐ. ብ ህግዯፍ ዛውነኑ ንግዲዊ ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪን ካሌኦት ቢዛነሳትን 

378.  ህግዯፍ ዛውንነን ኩባንያታት ቀንዱ ምንጪ ኣታዊ ህግዯፍን መንግስቲ ኤርትራን ኢየን፡፡ ካብዘ እቲ እዛዩ 

ኣገዲሲ ንግዲዊ ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪ ኢዩ፡፡ እዘ ኮርፖረሸን ፈሇማ “09” ተባሂለ'ዩ ከም ሓዯ ስቱር 

ስርሒት ፋይናንስ ተመስሪቱ፡፡ ዔሊምኡ ዴማ ኣብ ምለእ ኣፍሪቃን ማእከሊይ ምብራቕን ብምንጋዴ 

ንሓርነታዊ ቃሌሲ ኤርትራ25 ዛኸውን ገንዖብ ምኽዔባት ኢዩ ኔሩ፡፡ ልሚ ንግዲዊ ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪ 

ብ ህግዯፍ ዛውነን ትካሌ ኮይኑ፡ መግቢ ሸሚቱ ብ ውሱን (fixed) ዋጋ ይሸይጥ፡፡ ብመሰረት ሰብ መዘቲ 

ኩባንያ እዘ ሸመታ ብመንገዱ መሓሪ ወሌዯሰሊስ (ወኪሌ ንግዱ ቆንስሌ ኤርትራ ኣብ ደባይ)፡ ከምኡ'ውን 

ኤሪ ኮመርስ ኢዩ ዛካየዴ 26፡፡ ኤሪ ኮመረስ ኣብ ልንዯን (ዒበይ ብሪጣንያ) ዛመዯብሩ ንግዲዊ ኩባንያ 

ኯይኑ ሓዋሊ ኤርትራውያን ወጻኢ ይቆጻጸር፡፡ ብዖይካ'ዘ ነዘ ገንዖብ ኣብ ናትዌሰት፡ ፈርስት ኢንተርናሽናሌ 

መርቻንት፡ ከምኡ'ውን ማሌታ ዛተባህለ ባንክታት ይዒቁር፡፡ 27  

                                                 
24 ምስ የማነ ተስፋይ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ኣስመራ 14 መስከረም 2010) 
25 ምስ ሓዯ ኣባል ሃገራዊ ዴሕነት ኮይኑ ምስ ንግዲዊ ኮረፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ዝሰርሕ ዝነበረ ዝተገብረ 
ቃለመጠይቅ (ነሓሰ 2010)  
26 ምስ ሰብመዚ ንግዲዊ ኮረፖረሽን ቀይሕ ባሕሪ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ኣስመራ ጥሪ 2011) 
27 ካብ መርበባት ኢሪኮመረስ ዝተረኸበ ሓበሬታ (ጥሪ 2011) 
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379. ተጻጻሪት ጕጅሇ  ህግዯፍ ዛውንነንን ኣብ ወጻኢ ዛዋፈራን ናይ ምህንዴስናን ህንጻን ኩባንያታት ከም 

ዖሇዎ'ውን  ዛተፈሊሇዩ ሓበሬታታት አኪባ'ሊ፡፡ እዖን ኩባንያታት ሰገን፡ ገዯም፡ ገዯብ (GHEDECC)፡ 

As.Be.Co፡ ሮዲብ ብርካዊ ኩባንያ፡ ብዴሆ ናይ ብርኪ ኩባንያ፡ ህንጻዊ ኩባንያ ዯብዒት ኮይነን ገሇ 

ካብ'ዘኣተን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዛዋፈራ ኢየን፡፡ ብዖይካ'ዘ ብስም ዴርብ ዚግነት ዖሇዎም ኤርትራውያን 

ዚጋታት ዛተመዛገባን ብክፍሉ ቁጠባዊ ጉዲያት ህግዯፍ ዛመሓዯራን  ብሓት ኩባንያታት ወጻኢ 

ከምኡውን ሕሳባት ባንክ ከም ዖሇዋ ተጻጻሪት ጕጅሇ ሓበሬታ ኣሇዋ፡፡ 

380. ኩባንያታት ህግዯፍ ገንዖብ ንምእቃርን ንምሌቃሕን ካብ ባንክ ኣባይትን ንግዴን ኤርትራ ይጥቀማ ኢየን ፡፡ 

እዘ ባንክ ንባዔለ ብ ህግዯፍ ዛውነን ኮይኑ ኣብ Citibank New York DZ: Bank commerzbank and 

BNL (ኣመሪካ: ጀርመንን ጣሌያን) ናይ ባንክ ሕሳብ ኣሇዎ፡፡28 

መ. ግብሪ ዲያስፖራን ሓዋሊን       

381.   ህግዯፍ ዛረኽቦ ዛዒበየ ምንጨ ኣታዊ አብ ወጻኢ ዛነብሩ ኤርትራውያንን ዛኸፍሌዎ 2 ሚእታዊት ኢዩ፡፡ 

1.2 ሚሌዮን ኤርትራውያን 25 ሚእታዊት ካብ ህዛቢ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ኢዮም ዛቕመጡ፡፡ ዛበዛሑ 

ካብዘኦም ኣብ ሰሜን ኣመሪካ፡ ኣውሮጳን ማእከሊይ ምብራቕን ኢዮም ዛነብሩ፡፡ ኣብ ጐዲይ  ሕጊ ዛተዋፈሩ 

ዚጋታት፡ ኤርትራውያን ናይ ዒይኒ መሰኻኽርን ወከሌቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዱያስጰራ ዛነበሩን 

ኤርትራውያን ብመሰረት ዛሃብዎ ሓበሬታ  መንግስቲ ኤርትራ ዒመታዊ ኣማኢት ሚሌዮናት ድሊራት ከም 

ዛረክብ ይፍሇጥ፡፡  

382. ነዘ ግብሪ ዛወሃብ መመኻነዪ ብሕ'ዩ፡፡ ሓዯ ሊዔሇዋይ በዒሌ ስሌጣን መንግስቲ ኤርትራ ንተጻጻሪት 

ጕጅሇ  ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ኣብ ዒድም መሬት ወይ ንብረት ዖሇዎም ኤርትራውያን ወይ ተወሇዴቲ ኤርትራ 

ዛኸፍሌዎ ናይ መሬት ግብሪ ምዃኑ ገሉጹሌና፡፡29 ኣብ ዛተፈሊሇያ ሃገራት ዛነብሩ ኤርትራውያን ን 

መጻረዪት ጉጅሇ ኣብ ዛሃብዋ ሓበሬታ ኸአ “ንቖንስሊዊ ኣገሌግልት” ዛኸፍሌዎ ምዃኑ ይዙረቡ፡፡ ንኣብነት 

ፓስፖርት ከሐዴሱ ዛዯሌዩ ኤርትራውያን ወይ'ውን ናይ ወጻኢ ፓስፖርት ዖሇዎም ኯይኖም ኤርትራ 

ክበጽሑ ዛዯሌዩ ኤርትራውያን ኣብቲ ዛቐመጡለ ሃገር 2% ዛኸፈለለ ሰነዴ ከቕርቡ ይሕተቱ፡፡ በዘ 

መሰረት እቲ 2% ግብሪ ተሰሉዐ (ተቐሚሩ) ብቼክ ወይ ብጥረ ገንዖብ ናብቲ ብኤምባሲ ኤርትራ ዛውነን 

ሕሳብ ባንክ ከመሓሊሌፍ ይግዯዴ ኢዩ፡፡ “ቆንስሊዊ ኣገሌግልት” ዖይሓተቱ ዚጋታት'ውን ንዒመታት 

ዖይከፈሌዎ ውህለሌ ግብሪ ክኸፍለ ይግዯደ ኢዮም፡፡ 

383. እዘ ኣይንኸፈሌን ዛብለ ዚጋታት ናብ ኤርትራ ክአትው ኣይፍቀዯልምን ኢዩ፡፡ ኣብ ኤርትራ ዖል ንብረቶም 

ይውረስ፡ ኣብ ኤርትራ ዛቕመጡ ቤተሰቦም'ውን ብሕ ገሌታዔታዔ ክወርድም ይኽእሌ ኢዩ፡፡፡ ዖይእመን 

                                                 
28 ምስ ሰብመዚ ባንክ ኣባይትን ንግዴን ኤርትራ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ጥሪ 2010) 
29 ምስ ሓደ በዓል መዚ ኤርትራ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ሚያዝያ 2011) 
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ተባሂለ ዛጥርጠር ሰነዴ ምስ ዛቐርብ ዖይወግዒውያን ሰበስሌጣን ኤምባሲ ኤርትራ ወይ ህግዯፍ ንጥፈት 

ኤርትራውያን ዱያስፖራ ኣታዊታቶምን “ንመንግሰቲ ዖሇዎም ተማእዙዛነትን” ንምምርማር ይጻጸሩ፡፡  

384. ተጻጻሪት ጕጅሇ ምስ ሰበስሌጣን ህግዯፍ ከምኡ'ውን ሚኒስትሪ ፋይናንሰ መንግስቲ ኤርትራ ነበር ኣብ 

ዛገበረቶ ቃለ መጠይቕ ዔቑር ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሓጏስ ገብረሂወት ኢዩ፡፡ ሸርፊ ወጻኢ 

ብህግዯፍ እምበር ብመንግስቲ ኤርትራን ትካሊቱን (ባንክ ኤርትራ፡ ንግዲዊ ባንክ ኤርትራ፡ ሚኒስትሪ 

ፋይናንሰን ትሬዠሪን) ከም ዖይካየደ ኢዮም ሓቢሮምና፡፡ብኸምዘ መንገዱ ዛተኣከበ ሓዋሊ ኣብ ሕሳብ 

ባንክ ኤምባሲታት ኤርትራ ይኣቱ፡ ብኢቢለ ኸኣ ከከም ኣዴሊይነቱ ናብ ስርሒታት ይዋፈር - ወይ ኣብ 

ወጻኢ ናብ ዛርከቡ ብውሌቀሰባት ዛተሓዛ ሕሳብ ባንክታት ይመሓሊሇፍ፡፡ 30 

385. ክፍሉ ቁጠባዊ ጉዲያት ህግዯፍ ብዖይካ'ዘ ኣብ ወጻኢ ዛነበሩ ኤርትራውያን ናብ ስዴራቤቶም ዛሌእክዎ 

ሚሌዮናት ድሊራት ይቁጻጸር፡፡ ናይ ሓዋሊ ዔር ብ ትካሊት ሸርፊ ሂምቦሌ ኢዩ ዛካየዴ፡፡ እዘ ትካሌ ናይ 

ህግዯፍ ኮይኑ ኣብ ኤምባሲታት ኤርትራን ማእከሊት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ወጻኢን ወግዒዊን 

ዖይወግዲዊን ቤት ጽሕፈታት ዖሇዎ ኩባንያ ኢዩ፡፡  

386. ሓዋሊ ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ሂምቦሌን ሕሳብ ባንክ ኤምባሲን (ወጻኢ) ኢዩ ዛዔቆር፡፡ ኣብ ኤርትራ ዛርከቡ 

ተቐበሌቲ ኸኣ ገንዖቦም ተሸሪፉ ብናቕፋ ይወሃቡ፡፡ ሂምቦሌ ብ ህግዴፍ ዛወነን ኩባንያ ስሇ ዛኾነ ዔቑር 

ሸርፊ ወጻኢ ብቁጠባዊ ጉዲያት ህግዯፍ ኢዮም ዛካየደ፡፡ ኣብ ዛመሰል መዒሇ ኸኣ የዋፍሮም፡፡ ሌክዔ 

ከምቲ 2% እዘ ገንዖብ'ውን ናብ'ዜም ዛተጠቕሱ ናይ ህግዯፍ ሕሳባት ባንክታት ወጻኢ ይሰጋገር፡፡ ናብ 

ሕሳባት ኤምባሲ ይኣቱ፡ ወይ'ውን ብጥረ ገንዖብ መሌክዔ ብ ዱፕልማሲያዊ ሻንጣታት እናተታሕዖ 

ይከፋፈሌ፡፡  

387.   ዋሊ' ግብሪ ወጻኢ ምኽፋሌ በኤርትራ ዛተጀመረ እንተዖይኮነ እዘ ፖሉሲ ዛትግበረለ ገሇ ፍለይ 

ተርእዮታት ኤርትራ ግን ኣል፡፡ ቀዲማይ እዘ ግብሪ (ዴርብ ዚግነት ይሃሌዎም ኣይሃሌዎም ብዖየገዴስ) 

ኣብ ኤርትራዊ መበቆሌ ዖሇዎም ዚጋታት ወጻኢ'ውን ይውዔሌ ኢዩ፡፡ ዱፕልማሲያዊ ሌኡኻት መንግስቲ 

ኤርትራ፡ ቆንሰሌ ወይ ቆንስሊዊ ወኪሌ ኣብ ዖይብለ ቦታታት እዘ ግበሪ ብወኪሊት ህግዯፍ፡ ንጡፋት 

ኣባሊት ማሕበረሰብ ኤርትራውያንን ኢዩ ዛእከብ፡፡ እዘ ተግባር በገሇ ሕጋዊ መዲያት ከም ራስያ ገንዖብ 

ጌርካ ክርአ ይኽእሌ'ዩ፡፡  

ወፈያን ንጥፈታት ምውፋርን ህግዯፍ  

388. ማሕበራዊን ፖሇቲካዊን በዒሊት ኣብ ዛህሌዉለ ኣጋጣሚታት በብዒመቱ ሚሌዮናት ድሊራት ናብ ህግዯፍ 

ኣታዊ ይኸውን ኢዩ፡፡ ነዘ ኣጋጣሚታት ህግዯፍ ካብ ዚጋታት ወፈያ ንኽእከብ ከም ምቹእ ባይታ 

                                                 
30 ሰብመዚ ህግደፍን መንግስቲ ኤርትራን ምስ ዝነበሩ ሰባት ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ጥቅምቲ 2010፡ ጥሪ 2011) 
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ይጥቀመለ'ዩ፡፡ ኣብ ስዊዴን፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ዒባይ ብሪጣንያን ዛርከቡ ናይ ህግዯፍ 

ጨንፈራት አህጉራዊ ኣኼባታትን ጉባኤ መንእሰያት ህግዯፍን የካይደ፡፡ ካብ መወዲእታ 2009 ጀሚሩ 

ኤርትራ ብኣመሪካ ንዛተጻዔነሊ እገዲ ንምቅዋም፡ ኣብ ማሕበራዊን ፖሇቲካዊን በዒሊት ናይ ወፈያ 

ንጥፈታት ተኻዪድም ኢዮም፡፡ ኣብ ኣውስትራሌያ፡ ካናዲ፡ ዳንማርክ፡ ፈረንሳይ፡ ጀርመን፡ ጣሌያን፡ 

ሆሊንዴ፡ ኖርዌይ፡ ስዊዴን፡ ስዊትዖርሊንዴ፡ ዒባይ ብሪጣንያን ካሌኦትን ብሰበስሌጣን ኤምባሲን ዯገፍቲ'ቲ 

ሰሌፊን ኣንጻር እገዲ ሕቡራት መንግስታት ናይ ተቓውሞ ምትእኽኻባት ተኻዪድም ኢዮም፡፡ 

389.  ከም ሓሊፊ ፖሇቲካዊ ጉዲያት ህግዯፍ መጠን የማነ ገብረኣብ ንጥፈታት መናእሰይ ህግዯፍ ይቆጻጸር፡፡ ከም 

ናይ ክብሪ ዔደም ኯይኑ'ውን ይሳተፍ ኢዩ፡፡ ውጽኢት (ገምጋም) ምትእኽኻብ መናእሰይ ህግዯፍ ናብ 

ንጡፋት ኣባሊት ህግዯፍ ብኡቢለ ኸኣ ናብ ኣባሊት ኤምባሲ ይዛርጋሕ፡፡ ገሇ ካብቶም ምርኡያት 

ወዯብቲ'ዘ ምትእኽኻባት ኣሇም ተኽሇገርግስ (ኣቦመንበር ኣወሃሃዱት ሸማግሇ በዒሊት ስዊዴን)፡ ሲራክ 

ባህሌቢ (ኣወሃሃዱ መናእሰይ ህግዯፍ ጨንፈር ብሪጣንያ) ይርከብዎም፡፡ ኣብ ሕቡራት መንግስታት 

ኣመሪካ ከኣ ሓንቲ ካብተን ኣዛየን ምርኡያት ወዯብቲ ሶፍያ ተስፋማርያም ኢያ፡፡ እዙ ሰብ ፕሮግራማት 

ህግዯፍ ኣብ ማሕበረ ኮም ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዱሲ ተዲለ፡ ኣብ ኣህጉራዊ ምትእኽኸባት ህግዯፍ 

(ኤውሮጳ) ብስሩዔ ትሳተፍ፡ ኣብ ኢንተርነት'ውን ጽሑፋት ብምዴሊው ፍሌጥቲ ኢያ፡፡ ኣብ ውሸጢ 

ዒዱጣሌያን ብሰበስሌጣን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጣሌያን ኢዮም ዛካየደ፡፡  

390. ወፈያን ናይ ወፈያ በዒሊትን በዘ ዛስዔብ ዒሇባ ገጽ (websites) ኢዮም ዛወዒውዒ፡፡ 

            www.ypfj.com, www.meadna.com, www.eritreacompass.com, www.eritrean-

smart.org,.....www.alenalki.com.....www.dehai-org, ከምኡ'ውን www.raimaq.com ኢዮም፡፡ አብ 

ፌይሰቡክ'ውን ብሓት ማሕበረሰባት መናእሰይ ህግዯፍ ኣሇው፡፡  

 

ቀጥታዊ ፋይናንሳዊ ወፈያታት 

391.   ብዖይካ ቀረጽን ሓዋሊን ኤምባሲ ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ተቐማጦ ወጻኢ ዛእከብ ቀጥታዊ ወፈያ'ውን 

ኣል፡፡ እዜም ቀጥታዊ ወፈያታት በብዒመቱ ብሚሌዮናት ዛቑጸር ድሊራት ክኾኑ ይኽእለ ኢዮም፡፡ 

ተጻጻሪት ጕጅሇ ከም ኣብነት ዛሓዖቶ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ካብ ዛተፈሊሇዩ ኣብ ኬንያ፡ 

ኡጋንዲ፡ ሩዋንዲ ፡ብሩንዱ፡ ዯቡብ ሱዲን ዛቕመጡ ነጋድ ዛኣከቦ ወፈያታት ኢዩ፡፡ እዘ ካብ ሰነዲት 

ሚኒስትሪ ፋይናንስ ኤርትራ ዛተረኽበ ቁንጽሌ ሓበሬታ እዩ፡፡  

392. ገሇ ናይ ወጻኢ መንግስታት'ውን ንመንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ናይ ገንዖብ ሓገዛ ጌረን ኢየን፡፡ ኣብዘ ግዚ'ዘ 

ቐጠር ቀንዱ ፋይናንሳዊት መሻርክቲ ኤርትራ ምዃና ይፍሇጥ፡፡ ሰበስሌጣን ቐጠር ንዛተፈሊሇዩ 

http://www.ypfsj.com,www.meadna.com/
http://www.eritreacompass.com/
http://www.eritrean-smart.org/
http://www.eritrean-smart.org/
http://www.alelalki.com,www.dehai-org/
http://www.raimag-com/
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ዱፕልማስኛታት ኣብ ዛሃብዎ ሓበሬታ ንመንግስቲ ኤርትራ ቀጥታዊ ናይ ገንዖብ ሓገዛ ከም ዛገብሩ 

ገሉጾም ኢዮም፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ ምስ ዛተፈሊሇዩ ዱፕልማሰኛታትን ናይ ቀዯም ሓሇፍቲ መንግስቲ 

ኤርትራን ብመሰረት ዖገበረቶ ቃሇ መጠይቕ ዛበዛሐ ካብዘ ሓገዛ ብመሌዔክ ጥረ-ገንዖብ ኢዩ ዛወሃብ፡፡ 

(ተሇቃቢ  11.1 ርአ) 

393.   ብዖይካ'ዘ ሉብያ ቀንዱ መዋሉት መንግስቲ ኤርትራ ምዃና ይፍሇጥ፡፡ እዘ ናይ ሉብያ ሓገዛ ብቐጥታዊ 

ገንዖባዊ ዯግፍን ብዒይነትን (ውጽኢታት ፔትሮሌ) ዛወሃብ ኢዩ፡፡ ብዖይካ'ዘ ተጻጻሪት ጕጅሇ  ኣብ 

ሉብያ በውሑደ ሓዯ ዔቑር ሕሳብ ባንክ ከም ዖል ዛገሌጽ ናይ ሰነዴ መረጋገጺ ረኺባ'ሊ፡፡ እዘ ሕሳብ 

ባንክ ብሓዯ በዒሌ ስሌጣን ኤርትራ'ዩ ዛካየዴ፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ  ነዘ ኣብ ምጽራይ ትርከብ፡፡  

ስቱር መርበባት ቢዛነስን ባንክን ህግዯፍ ኣብ ዱያስጶራ  

394. ኣብ ቀረባ ዒመታት ፋይናንሳዊ ስርዒታት ህግዴፍ ዛያዲ ዛተሓሊሇኹን ስቱራትን እናኾኑ'ዮም መጺኦም፡፡ 

ኣብ 2004 ሰበስሌጣን ሕ/መ/ኣመሪካ ሂምቦሌ ከም  ፋይናንሳዊ ትካሌ ከም ዖይተመዛገበ ምስ ፈሇጡ 

ዒጽዮምዎ ኢዮም፡፡ በዘ ዴማ ህግዯፍ ካብ ኤርትራውያን ተቐማጦ ኣመሪካ ዛእክቦ ሓዋሊ ንኽረክብ 

ካሌእ መንገዱ ክኽተሌ ቀሲብዎ ኢዩ፡፡ ሓዯ መንገዱ ሓሳብ (መዛገብ) ኤምባሲ ኢዩ ኔሩ፡፡ መንግስቲ 

ኣመሪካ ነቲ ብሓት ማሕበረሰብ ኤርትራ ዛርከብዎ ቆንስሌ ኤርትራ ኣብ ኦክሊንዴ ብ 2007 ምስ ዒጸዎ 

እዘ'ውን ኣሪጹ'ዩ፡፡ እማመ ቤት ምኽሪ ጸጥታ 1907 (2009) ምስ ሓሇፈ ብመሰረት ኤርትራውያን 

ምንጭታት ሓጏስ ገብረሂወት ፋይናንሳዊ ምትሕሌሊፍ ህግዯፍ ዛያዲ ስቱር ብዛኾነ መንገዱ ዛካየዯለ 

ሓዯስቲ መምርሒታት ሂቡ'ል፡፡  

395. ሓዯ ካብዘ ሜሊታት ውሌቀ ዚጋታት ምጥቃም'ዩ፡፡ እዜም ሰባት ዴርብ ዚግነት ዖሇዎም ኮይኖም ን ህግዯፍ 

ወኪልም ገንዖብ ክእክቡን ከመሓሊሌፉን ይግበሩ፡፡ ገሇ ካብዘኦም ዖወርቲ ታክሲ፡ ወነንቲ ግሮሰሪ፡ 

ወኪሊት ጉዔዜ ኮይኖም ንህግዯፍ ወኪልም ናእሸቱ ቢዛነሳት ዖካይደ ኢዮም፡፡ 31 እዜም ሰባት 

ዖመሓሊሌፍዎ ገንዖብ መታን ናብ ጥርጣረ ከይኣቱ ካብ 10ሸሕ ድሊር ከይበዛሕ ተወሲኑ ኢዩ፡፡ እቲ ካሌእ 

ኣማራጺ ውሌቀሰባት ነቲ ገንዖብ ሒዜም ድብ ጥሒሶም ከም ዛንቀሳቐሱ ምግባር'ዩ፡፡ ነዘ ዔሊማ ተባሂለ 

ህግዯፍ እዜም ሰባት ዱፕልማሲያዊ ፖስፖርት ከም ዛውሃቦም ይገብር'ዩ፡፡  

396. ንኣብነት ቆንስሊዊ ፋይናንስ ሕ/መ/ኣ ብብርሃነ ገብረሂወት ዛካየደ እናሃሇው ኣብ ሕ/መ/ኣ ዛርክቡ ኣባሊት 

ቆንስሌ ዖይኮኑ ወኪሊት ህግዯፍ ድሊር ተጻዑኖም ናብ ደባይን ካሌእ ክፋሊት ዒሇምን ገንዖብ የመሓሇሌፉ፡

፡ ሰበስሌጣን ቆንስሌ ሕ/መ/ኣ ነበር ብዛሃብዎ ሓበሬታ መሰረት ኣብ ከምዘ ስራሕ ዛተዋፈሩ ክሌተ 

ውሌቀሰባት ኢዮም፡፡ እቲ ሓዯ ተስፋይ ባርዮስ ኢዩ፡፡ ተስፋይ ባርዮስ ኣብ ከባቢ ከተማ ዋሽንግተን ዱሲ 

ዛርከብን  ብ ሓጏስ ገብረሂወት ዛውነንን ቶታሌ መዏዯሉ ነዲዱ የካይዴ፡፡ ካሌእ ማርታ ሰሇሙን 

                                                 
31 ምስ ስታፍ ቆንስል ኤምባሲታት ኤርትራ ዝነበሩ ሰባት ዝተገብረ ቃለመጠይቓት (ብዝሖም ልዕሊ 20) 
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ዛተባህሇት ተቐማጢት ቺካጏ ኮይና ኣብ ደባይ ከም እትነግዴን ኣብ ኣመሪካ ከኣ ናይ real state ቢዛነስ 

ከም ዖሇዋን ትገሌጽ፡፡ ብዖይካ'ዘ ተጻጻሪት ጕጅሇ  ኣብ ከባቢታት ካሉፎርኒያ፡ ኔቫዲን ዋሽንግተን 

ዱሲን ንኤምባሲ ኤርትራ ወኪልም ተመመሳሉ ስራሕ ኣብ ምስሊጥ ዛተዋፈሩ ሰባት ከም ዖሇዉ ሓበሬታ 

ኣሇዋ፡፡ ነዘ ዴማ ኣብ ምጽራይ ትርከብ፡፡  

397.   ኣብ ሰሜን ኣመሪካን ኣውሮጳን ዛተኣከበ ወፈያታት ህግዯፍ ብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጣሌያን ኣቢለ'ዩ 

ዛሐሌፍ ኔሩ፡፡ እዘ ሕሳብ ኣብ ባንካ ዱ ሮማ  ኡኒክሬዱት (ሮማ) ኢዩ ዛቕመጥ ኔሩ፡፡ 32 እቲ ኣብ 

ሕ/መ/ኣመሪካ ዛገብርዎ ኣብ ኢጣሌያ'ውን ብሓት ኣሳሇጥቲ ፋይናንስ ህግዯፍ ክህሌው ይኽእለ 

ኢዮም፡፡ ሰበስሌጣን ኤርትራ ዛነበሩን ቀዲማይ ዯረጀ ኣፍሌጦ ዖሇዎምን ምንጭታት ብመሰረት ዛሃቡና 

ሓበሬታ ሓዯ ካብቶም ምርኡያት ኣሳሇጥቲ ኣብ ሚሊን ዛቕመጥን ናይ ቀረባ ዒርኪ ኢሳያስ ኣፎወርቂ 

ዛኾነ ግርማይ ዐቕበ ኢዩ፡፡ እዘ ሰብ'ዘ ከም ፋይናንሳዊን ስሇያዊን ወኪሌ ህግሓኤ/ህግዯፍ ኣብ ጣሌያን 

ኯይኑ ን ኣስታት 30 ዒመታት ኣገሌጊለ'ዩ፡፡ እዘ ሰብ'ዘ ኣብ ሚሊን ንእሸቶ ወኪሌ ጉዔዜ ዛውንን ኯይኑ፡ 

ኣብ ስሇያዊ ጐዲያት ሃይሇ ዖርኦም ዛበሃሌ ተሓጋጋዘ ከም ዖሇዎ ይፍሇጥ፡፡ ኣብ ሚሊን ዛርክብ 

ሬስቶራንት ኣፍሪካ ዛተባህሇ ብ ጸሃየ ትኩእ ዛውነን ትካሌ መሓዙ ህግዯፍ ምዃኑን ናብ ካዛና ህግዯፍ 

ቀጻሉ ወፈያ ከም ዛገብርን ይፍሇጥ፡፡ ብመሰረት ሰበስሌጣን መንግስቲ ኢጣሌያ እዜም ውሌቀሰባት ክፍሇ 

ዛተባህሇ ኣብ ሸመታ ኣጽዋር ዛተዋፈረን ሌኡኽ ኮልኔሌ ወሌዯ ገረሱስ (ወሌደ“ባርያ”) ዛኾነን ሰብ ኣብ 

2010 ንሓዯ ወርሒ ዛኸውን ኣብ ገዛኦም ከም ዖዔቇቡ ይፍሇጥ፡፡33 

398. ኣብ ኢጣሌያ ዛርከቡ መርባባት ፋይናንስ ህግዯፍ ኣብ ስዊትዖርሊንዴ ምስ ዛርከቡ ዋህዮታት ህግዯፍ 

ዛተተሓሓ ኢዮም፡፡ ብመሰረት እዜም ምንጭታት ኣብ ኤርትራ ዛርከቡ ወኪሊት ህግዯፍ ብቐጻሉ'ዮም 

ናብ ስዊትዖርሊንዴ ዛዒ፡፡ ኣብ ስዊዖርሊንዴ ተመሳሰሌቲ ናይ ህግዯፍ ትካሊት ከምዛዒያ ይፍሇጥ፡፡ 

ተጻጻሪት ጕጅሇ ፎቶግራፍ ገሇ ካብዜም ወኪሊት ክትርኢ ክኢሊ ኢያ፡፡  

399. ኣብ ስዊዴን ፋይናንስ ህግዯፍ ኣብ ሰቶክሆሌም ብዛቕመጥ በዒሌ ስሌጣን ኤምባሲ ኤርትራ ኢዮም ዛካየደ፡፡ 

እዘ ሰብ ኣካቢ ግብሪ ወጻእተኛታት ኤርትራ ምዃኑ'ውን ይፍሇጥ'ዩ፡፡ ሌክዔ ከምቲ ካሌእ ከበቢታትት 

ኣብ ፋይናንስ ህግዯፍ ብሓት ዖይወግዒውያን ሰባት ከም ዛሳተፉ ይፍሇጥ፡፡ ገብረሂወት ገብረመዯህን 

ኣብ ስዊዴን ፍለጥ ንጡፍ ኣባሌ (activist) ኢዩ፡፡ እዘ ሰብ ብቤት ጽሕፈት ጐዲያት ዱያስጶራ (ህግዯፍ) 

እናተመርሐ ኣንጻር እማመ እገዲ ሕቡራት ሃገራት ሰሌፊ ይጽውዔን ይመርሕን፡፡ ኣብ ስዊዴን ዛርክቡ 

ወኪሊት ተቓወምቲ ጕጅሇታት ኢትዮጵያን ሶማሌን ከኣ የዋሃህዴ፡፡ ኣበባ ተኽሊይ'ውን ፋይናንሳዊ 

ምትሕሌሊፋት አብ መንጏ ስዊዴን ኤርትራን ኢጣሌያን ዛግበሩ ጕዔዜታት ህግዯፍ ተሳሌጥ፡፡ ካሌእ 

ፋይናንስ መንግስቲ ኤርትራ ዖካይዴ ሚካኤሌ ሃይሇ ዛተባህሇ ውሌቀሰብ'ውን ካብን ናብን ስዊዴንን 

ኤስያን ብቐጻኢ ከም ዛንቀሳቐስ ይፍሇጥ፡፡  

                                                 
32 ጡረታ ዝወጸ ሓዯ ኤርትራዊ ወተሃዯራዊ ብዓል መዚ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ (ጥቅምቲ 2010)  
33 ምስ ኢጣልያውያን ሰብ መዚ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ጥሪ 2011) 
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400. ተጻጻሪት ጕጅሇ ከምዘኦም ዛመስለ መርበባት ኣብ ዒባይ ብሪጣንያን ካሌኦት ሃገራትን ከም ዖሇዉ ትፈሌጥ 

ኢያ፡፡ ኣብ ፋይናንሳዊ ንጥፈታትን ምግሃስ እገዲን ኣብ ምስሊጥ ዖሇዎም ምንቅሰቓስ ከኣ ቀጻሉ ክጽናዔ 

ከም ዖሇዎ ሇበዋኣ ተቕርብ፡፡  

 

     ናይ ክብሪ ቆንስሊትን ስግር ባሕሪ መሻርኽቲ ቢዛነስን  

401. ናይ ክብሪ ቆንስሊት ተባሂልም ዛምዖ ገሇ ወጻእተኛታት ነጋድ ኣብ ፋይናንሳዊ መርበባት ህግዯፍ ዒቢን 

ወሳኒን ተራ ይጻወቱ፡፡ ናብ አቓሌቦ ተጻጻሪት ጕጅሇ  ካብ ዛቐረቡ ብሓት ጕዲያት ከም እንርዴኦ፡ 

እዜም ሰባት ኣብ ምሽማት ኣጽዋርን ገሇ ገበናዊ ንጥፈታትን ዛተዋፈሩ ይመስለ፡፡ 

402. ኣብ መንግስቲ ልምባርዱ ዖገሌግሌ ዛነበረ ፒዬር ጂያኒ ፕሮስፔሪኒ ዛተባህሇ ኢጣሌያዊ በዒሌ መዘ 

ብብሌሸውናን ምጥፍፋእን ተኸሲሱ ክሳብ ዛእሰር ናይ ክብሪ ቆንሰሌ ኤርትራ ኣብ ሚሊን ኮይኑ 

ኣገሌጊለ'ዩ፡፡ 34 ምስ ሚስተር ፕሮስፔሪኒ ላሊ ዛነበሮ ሓዯ ወተሃዯራዊ በዒሌ መዘ ከም ዛገሇጾ ኣብ 

ሸመታ መራኽብ ኤርትራ ተዋፊሩ ምንባሩ ይግሇጽ፡፡ ናብ ኢራን ዛተፈሊሇየ ጥቕሚ ዛህቡ መሳርሒታት 

ከም ዖመሓሊሌፍ ስሙ ይሇዒሌ ኢዩ፡፡ ብዖይካ'ዘ ናብ ኤርትራ'ውን ብተመሳሳሉ ኣገባብ ኣቕሑ 

ኣመሓሊሉፉ ከይከውን ምጽራይ እናተገብረ ይርከብ፡፡ 

403.    መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣብ ኢጣሌያ ዛርከብ ኦፊቺነ ፒቺኒ ዛተባህሇ ትካሌ ቢዛነስ ፔሩጋ ጥቡቕ ዛምዴና 

ከም ዖሇዎ ይፍሇጥ፡፡ እዘ ትካሌ መሇዋወጢ ኣቕሑን ማሽነሪን ብምሌኣኽ ዛተፈሌጠ'ዩ፡፡ ናይ'ዘ ኩባንያ 

ሕጋዊ ወኪሌ ኣስመሮም መኮነን ዛተባህሇ ኤርትራዊ ሰብ ቢዛነስ ኢዩ፡፡ እዘ ሰብ ምስ ህግዯፍ ጥቡቕ 

ናይ ስራሕ ዛምዴና ዖሇዎ ኮይኑ መሻርኽቱ ኯልኔሌ ወሌደ ገረሱስ “ባሪያ”35 ኢዩ፡፡ እዘ ኩባንያ ኢሳያስ 

ኣፎወርቂ36 ባዔለ ምብጻሕ ከም ዛገበረለ ይፍሇጥ'ዩ፡፡ ብመሰረት ተጻጻሪት ጕጅሇ  ዛኣከበቶ ፋይናንሳዊ 

ሓበሬታ እዙ ኩባንያ ናብ ሌዔሉ 100 ዛኾና ሃገራት ሰዯዴ ፍርያት ትሌእኽ ኢያ፡፡ ኣብ ዛሓሇፈ 13 

ዒመታት ናብ ኤርትራን ኢቶርያሌ ጊነን ዛሰዯዯቶ ፍርያት 40 ሚሌዮን ዩሮ ይግመት፡፡ ብመሰረት ሓዯ 

ኣብ ጐዲይ  ሕጊ ዛተዋፈረ በዒሌ መዘ ብዛሃቦ ተኣማኒ ሓበሬታ ሓዯ ካብ ሰብ ብርኪ ኩባንያ ኦፊቺኒ 

ፒቺኒ ብ ዖይሕጋዊ ምትሕሌሇፍ ገንዖብ ተከሲሱ ብ ፖሉስ ስዊዖርሊንዴ ይምርመር ኣል፡፡  

404.   ዒብዯሊ ማትራጂ ናይ ክብሪ ቆንሰሌ ኤርትራ ኣብ ሉባኖስ37 ኮይኑ ዛተመርጸ ሃብታም ቢዛነስማን ኢዩ፡፡ 

ንዒብዯሊ ማትራጂ ዛመረጾ ኣቡኡ ባዔለ ኢዩ፡፡ ምኽንያቱ ኣብ ሱዲን ትምዩን ባጤራ ድሊር 

                                                 
34 ኣብ ስዊድን ካብ ዝቕመጥ ወተሃደራዊ ምንጪ ዝተረኽበ ሓበሬታ (ጥቅምቲ 2010)  
35 ምስ ሓደ ኤርትራዊ ነጋዳይ ዝተገብረ ቃለመጠይቅ (መስከረም 2011፡ ጥሪ 2011) 
36 ኣብ ፐራግያ ምስ ዝርከቡ ኢጣልያውያን ምንጭታት ዝተገብረ ቃለመጠይቕ 
37 http.//eritreanconsulate.lb.com.root/aboutconsulate/Honorary.html 
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ብምትሕሌሇፍ  - ን “ብርጌዴ 72”38 ይሰርሕ ኔሩ'ዩ፡፡ ጋሳን ማተርጂ ብ 1997 ባጤራ ድሊር ብምትምያኑን 

ነዜም ድሊራት ኣብ ሉባኖስ ከዙውሮም ብምፍታኑን ኣብ ቤይሩት ተኸሲሱ ኔሩ፡፡ ብተመሳሳሉ ኣብ 1995 

ኣጽዋርን ወተሃዯራዊ ናውቲን ብምሽያጡ ብቤት ፍርዱ ቤይሩት ተኸሲሱ ኔሩ'ዩ፡፡  

405. ናይ ክብሪ ቆንስሌ ኤርትራ ኣብ ፖኪስታን ሸኪሌ ካሸሚራዊ'ዩ ዛበሃሌ፡፡ እዘ ሰብ ኣብ ኢንደስትሪ ኣቪዬሽን 

ምርኡይ ቢዛነስ ማን ኢዩ፡፡ ኣብ 2006 ዛነቐሇ ናብ ፓኪስታን ዛኣተወ ሊዔሇዋይ ሌኡኽ ወተሃዯራዊ ሰብ 

መዘ ኤርትራ ኣብ ገዛኡ'ዮም ኣዔሪፎም ኔሮም፡፡ ምስኦም ኯይኑ ናይ ጥይት ፋብሪካታትን ካሌኦት 

መስንዒትን ከም ዛበጽሐ ዴማ ይገሌጽ፡፡39  

ፍለይ መጽናዔቲ ደባይ ፋይናንሳዊ ማእከሌ ስግር ባሕሪ ኤርትራ  

406. ደባይ ቀንዱ ማእከሌ ስግር ባሕራዊ መርበብ ፋይናንስ ህግዯፍ ኢያ፡፡ እዙ ዒዱ ቀንዱ መትረብ ዋሕዘ ግብሪ 

ኤርትራውያን ተቐማጦ ሕ/መ/ኣመሪካ፡ ኤውሮጳን ማእከሊይ ምብራቕን ኢያ፡፡ እዘ ዛእከብ ገንዖብ'ውን 

ብመንገደ ግዲማዊ ስርሒታት ኤርትራ ንምክያዴ ሓዊስካ ኣብ ዛተፈሊሇየ መዒሊታት ክውዔሌ ይኽእሌ'ዩ፡

፡ እዙ ፍሌይቲ መጽናዔቲ ሓዯ ካብ ገንዖብ ህግዯፍ ዛኸድ ጕዔዜታት እተርኢ ኢያ፡፡ እዘ ገንዖብ ካብ 

ሕ/መ/ኣመሪካ ብ ደባይን ናይሮቢን ኣቢለ ብኸመይ ናብ ኢዴ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጕጅሇታት ሶማሌያን 

ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከም ዛበጽሐ እተርኢ ኢያ፡፡ 

407.  ኦክሊንዴ፡ ካሉፎረኒያን ዋሺንግተን ዱሲን ገሇ ካብተን ብሓት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ዛቕመጡሇን 

ከተማታት ኢየን፡፡ ስሇዘ ዴማ ህግዯፍ ካብዖን ከተማታት ዛበዛሐ ግብሪ ከምዛእክብ መግማት 

ኣየሸግርን፡፡ ኣብ ሕጡበ ጽሑፍ 396 ከምኡውን 400 ከም እተጠቕሰ ገሇ ካብዘ ገንዖብ ኣብ ሕሳብ ባንክ 

ኤምባሲ ኤርትራ ኢዩ ዛዔቆር፡፡ ዛበዛሐ ካብኡ ግና ኣዛዩ ሕሌኽሌኽ ብዛኾነ መርበባት ፋይናንስ፡ 

ኩባንያታት ምትሕሌሊፍ ገንዖብን ውሌቀሰባትን ኣቢለ ይንቀሳቐስ፡፡ ብመሰረት ኤርትራውያን ምንጭታት 

ተስፋማርያም (ኣዯይ) ሓዯ ካብ'ዜም ኣሳሇጥቲ ከይኮነ ኣይተርፍን ተባሂለ ይጥርጠር፡፡ ተስፋይ ኣብ 

ኣርሉንግተን ቨርጂንያ ዖዋር ታክሲ ኮይኑ እናሰርሐ ኣማኢት ኣሸሓት ድሊራት ናብ ኤርትራውያን 

ውሌቀሰባትን ኣብ ደባይ ዖሇዉ ምስ ህግዯፍ ርክብ ዖሇዎም ቢዛነሳትን ከም ዖሰጋገር ይፍሇጥ፡፡ 

ተስፋማርያም ዴርብ ዚግነት (ኤርትራን -ሕ/መ/ኣመሪካን) ዖሇዎ ሰብ'ዩ፡፡ ኣብ ሕጋዊ ጕዲያት ዛሰርሑ 

ሰባት ሓዯ ኣብ ቨርጂንያ ዛቕመጥ ዖዋር ታክሲ ኣብ ዖይሕጋዊ ምትሕሌሊፍ ገንዖብ ናብ ደባይ ከም 

ዛተዋፈረ ንተጻጻሪት ጕጅሇ  አረጋጊጾምሊ ኢዮም፡፡ ስም እቲ ውሌቀሰብ ግና ኣይጠቐሱን፡፡  

 

                                                 
38ምስ ኤርትራዊ ዲፕሎማስኛ ነበር ዝተገብረ ቃለመጠይቕ(መስከረም 2011፡ ጥሪ 2011) 
  
39

 http://archives.dawn.com/2006/06/06/locall9.htm. 
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408.   ተጻጻሪት ጕጅሇ ካብ ሰብ መዘ ሕጊ ብመሰረት ዛረኸበቶ ሓበሬታ ነዘ ገንዖብ ኣብ ደባይ ኯይኖም 

ዛቕበለ ውሌቀሰበት እዜም ዛስዔቡ ኢዮም፡፡  

 ገብረመስቀሌ ተስፋማርየም ግዯይ 

 ዯስበሇ ኣብርሃ  

 ኣቤሌ ሓይሌኣብ  

 ወሌደ ክፍሇማርያም ሃብተ  

 ዲንኤሌ ኣባዱ  

 ቢንያም ተወሌዯ  

 ኣባዱ ኣቕሑ ህንጻ 

 ሓፈሻዊ ንግዱ ሚያኮም  

 ሓፈሻዊ ንግዱ ዙራ  

 ኣሌኣብጣሌ ሬዱመይዴ ጋርመንት ትሬዱንግ፡፡  

 ሊግዠሪ ጀነራሌ ትሬዱንግ LLC 

 ኣባዱ ቢዩሌዱንግ ኤንዴ ትሬዱንግ LLC 

409.   እዘ ገንዖብ ናብ ከመይ ዔሊማ ክውዔሌ ተባሂለ ከም ዛተሊኣከ ተጻጻሪት ጕጅሇ ዙጊት ዛበጽሓቶ 

መዯምዯምታ የብሊን፡፡ እዜም ተቐበሌቲ ስሇምንታይ ኣብ ስታንዲርዴ ቻርተርዴ ባንክ ከምኡ'ውን ባንክ 

ደባይ ሕሳብ ከም ዖሇዎም'ውን ዙጊት ዖጣሇሇቶ ነገር የብሊን፡፡ ኣብ ደባይን ኣመሪካን ዛርከቡ ብርክት 

ዛበለ ኤርትራውያን ምንጭታት ንተጻጻሪት ጕጅሇ  ኣብ ዛሃብዎ ሓበሬታ፡ ኣብዘ ዛርዛር ዛተሰምዩ 

ውሌቀሰባትን ትካሊትን ምስ ህግዯፍ ምሕዛነት ዖሇወንን ኣብ ዖይሕጋዊ ምትሕሌሊፍ ገንዖብ ዛተዋፈራን 

ምዃነን ይገሌጹ፡፡   

410.  ኣብ ደባይ ዛስርሕ ሰብ ቢዛነስ ከምኡ'ወን ኣባሌ ቖንስሌ ኤርትራ አብ ደባይ ዛነበረ  ኤርትራዊ 

ብመሰረት ዛሃቦ ሓበሬታ፡  ቆንስሌ ኤርትራ ኣብ   ደባይ ብፍሊይ ወኪሌ ንግዱ መሓሪ ወሌዯስሊሰ ኣብ 

ከምዘ ዛበሇ ጕዲያት ዒቢ ተራ ተጻዊቶም ኢዮም፡፡ ኣታዊታት ግብሪ እዘ ቆንስሌ ኣብቲ ብመንግስቲ 

ኤርትራን ህግዯፍን ዛተመርጸ HSBC ኢዩ ዛቕሙጥ፡፡ መንግስቲ ኤርትራን ህግዯፍን ነዘ ዛመረጽለ 

ምኽንያቱ ብኣህጉራዊ ዯረጃ ዛተሐርየ ስሇ ዛኾነ ኢዩ፡፡ አቶ ወሌዯስሊሰ ንሰርሒታት'ዘ ሕሳብ ባንክ 
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የቆጻጸር፡፡ ብዖይካ'ዘ ንንግዲዊ ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪ ወኪለ ሸመታ የካየዴ፡፡ በዜም ኣብ ሊዔሉ 

ዛተጠቕሱ ገሇ ኩባንያታት ህግዯፍ ኣቢለ ኸኣ ንግዲዊ ንጥፈታት የወሃህዴ፡፡ 40  

411. ሊዔሇዎች ወተሃዯራዊያን ኣዖዛቲ ኤርትራ ኣዖውቲሮም ናብ ደባይ ይመሊሇሱ ኢዮም፡፡ በቆንስሌ ደባይ 

ኣቢልም ከኣ ፋይናንሳዊ ዔዴጏም የወሃህደ፡፡     ንኣብነት ጀነራሌ ተኽሊይ ሃብተስሊሰ ብደባይ 

ኣቢለ'ዩ ንዩክሬን  ዛጏዒዛ፡፡  ብመሰረት ምንጪ ሓዯ ሊዔሇዋይ ሓሊፊ መንግስቲ ኤርትራ፡ ታሕሳስ 

2009 ንኣብነት ንተሌእኾ ሸመተ ኣጽዋር  ናብ ደባይ ተዑ ኔሩ (ሕጡበ ጽሑፍ 370 ርአ)፡፡ ጀነራሌ 

ጠዒመ ኣብርሃን ኮሇኔሌ ተወሌዯ ሃብተ ነጋሸን እውን ብቐጻሉ ናብ ደባይ ይበጽሑ ኢዮም፡፡41 ኣብ ቤት 

ጽሕፈት ፕረዘዯንት ኤርትራ ሊዔሇዋይ በዒሌ መዘ ተሰፋሌዯት ሃብተስሊሰ'ውን ብደባይ ኣቢለ ናብ 

ቻይናን ምብራቕ ኣውሮጳን ይጏዒዛ ኢዩ፡፡  

412. ገሇ ዋሕዘ'ዘ ሸርፊ ወጻኢ ካብ ደባይ ናብ ናይሮቢ'ዩ ዖቕንዔ፡፡ ኣብ ናይሮቢ ዛርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ 

ትሕቲኡ ናብ ዛረከብ ሕሳብ ባንክ የመሓሊሌፎ፡፡42 ኣብ ውሸጢ'ቲ ኤምባሲ ዖል ፋይናንሳዊ ግብይት 

ዛፈሌጡ ምንጭታት ከም ዛሓበርዎ እዘ ኤምባሲ ዛበዛሐ ድሊር ዖሇዎ ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ባንክ 

ስታንዲርዴ ቻርተርዴ ከምኡ'ውን ባንክ በርክሇየ ከም ዖቕመጥን ኣብ ወጻኢ ዛርከብ ዔቑር ድሊራት ከም 

ዛተቐበሇን ይዙረቡ፡፡43  

413. ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ቀንዱ መትረብ ልጂስቲክ ስሇያዊ ንጥፈታት ኤርትራ'ዩ ክበሃሌ ይከኣሌ፡፡ ን 

ሶማሌያ ዛምሌከቱ ስሇያዊ ንጥፈታት ኤርትራ ከምኡ'ውን ምስ ኣሌሸባብ ርክብ ንዖሇዎም ውሌቀስባት 

ዛግብሩ ክፍሉታትን በዘ ኣቢልም ኢዮም ዛወሃሃደ፡፡ ኤርትራውያን ሰበስሌጣን ኣብ ናይሮቢ ካብ 

ዛርከብ ሕሳቦም ገንዖብ ከውጽኡ ይሇኣኹ፡፡ እቲ ገንዖብ ከኣ ን ዛተፈሊሊዩ ሶማሊውያ ይወሃብ፡፡ ኣብ 

ውሸጢ ኬንያን ሶማሌያን ንዛገብርዎ ጕዔዜታት፡ ስርሒታትን ከኣ ይውዔሌ፡፡ ኣብዘ ግብይት ብኣካሌ 

ዛተሳተፈ ሓዯ ምንጪ ከም ዛሕብሮ ካብ ሕሳብ ባንክ በርክሇይ ዒሰርተታት ኣሸሓት ድሊራት ብምውጻእ 

ናብዘ ዛተጠቕሰ ዔሊማ የውዔል ኔሩ፡፡ ንሶማሊውያን ጕጅሇታት ዛግበር ክፍሉታት ኣብ ሕጠብ ጽሑፍ 

315 ከምኡ'ውን 326 እዘ ጸብጻብ ተሰኒደ'ል፡፡ ገሇ ተወሰኽቲ ሰነዲት ከኣ ኣብ መዛገብ ሕ/መ/ኣ ከም 

ዛዔቀብ ተጌሩ'ል፡፡ ስሇያ ኤርትራ ምስ ዔጡቓት ተቓወምቲ ሶማሌያ ዖሇዎም ርክብ ኣብ ተሇቃቢ 8.5 

ርአ፡፡ 

                                                 
40 ሰብ መዚ ኣር.ኤስ.ሲ ዝሃብዎ ሓበሬታ 
41 ኣብ ዱባይን ኤርትራን ምስ ዝቕመጡ ሽዱሽተ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ምንጭታት ዝሃብዎ ሓበሬታ (ነሓሰ 2010፡ ጥሪ 2011) 
41. ምስ ሓደ ኤርትራዊ ነጋዳይ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ 
   
 
43 ምስ ሓደ ኤርትራዊ ዲፕሎማሰኛ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ነሓሰ 2010፡ ጥሪ 2011) 
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414. ኣብ መንጏ ሱዲንን ኤርትራን ዛግበር ኮንትሮባንዲዊ ንግዴ'ውን ብ መዋቕራት ሸመታ ህግዯፍ ኣብ ደባይ 

ዛዴገፍ ኢዩ፡፡ እዘ ንባዔለ ኣብኡ ብዛርከብ ቆንስሌ ኤርትራን ንግዲዊ ኮርፖረሽን ቀይሕ ባሕሪን ኢዩ 

ዛውዯብ፡፡ ብ ህግዯፍን ኣብ ደባይ ዛርከብ ንግዲዊ ኮረፖረሽን ቀይሕ ባሕሪን እተሸመተ ሓፈሻዊ ኣቕሑ 

ካብ ኤርትራ ናብ ሱዲን ብኮንትሮባንዴ መሌክዔ ይኣቱ፡፡ እዘ ዖይሕጋዊን ሕጊ ጉምሩክ ዛጥሕስን 

ተግባር'ዩ፡፡  

II..  ኣኣብብ  ሱሱዲዲንን  ዛዛግግብብርር  ንንግግዱዱ  ኮኮንንትትሮሮባባንንዴዴ፡፡፡፡    

415.  ብኣሃዛ ብርክት ዛበለ ሱዲናዊያንን ኤርትራውያን ምንጭታት ንተጻጻሪነት ጕጅሇ ከም ዛሓበርዎ ብብሕ 

ሚሌዮናት ድሊራት ዛቘጸር ኮንትሮባንዲዊ ንግዱ ኣብ መንጏ ኤርትራን ሱዲንን ይካየዴ ኢዩ፡፡ እዘ 

ዖይሕጋዊ ንግዱ ንኽካየዴ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዲን ዒቢ ተራ'ዩ ዛጻወት፡፡  

416. ብወገን ድብ ኤርትራ እዘ ዖይሕጋዊ ምትሕሌሊፍ ብኣወሃሃዴነት ጀነራሌ ተኽሊይ ክፍሇ “ማንጁስ” ኢዩ 

ዛካየዴ፡፡ ብወገን ጠረፍ ሱዲን ከኣ መብሩክ ሙባረክ ሰሉም (ሕጡበ ጽሑፍ 358 ከምኡ'ውን 359 

ርአ)፡ ከምኡ'ውን ሓምዴ ዒብዯሊ (ኣብ ካርቱም ዛቕመጥ ሃብታም ቢዛነስ ማን)፡፡ ሓምዴ ዒብዯሊ 

ምስቶም ጠረፍ ሱዲንን ኤርትራን ዛሕሌዉ ኣባሊት ፖሉስ ሱዲን ዛምዴና ዖሇዎ ኮይኑ አገዲሲ ስሇያዊ 

ምንጪ መንግስቲ ኤርትራ'ውን ኢዩ፡፡ ካርቱም ዛበጽሑ ሰብመዘ ኤርትራ (የማነ ገብረኣብ፡ ዒብዯሊ 

ጃብር፡ ጀነራሌ ተኽሇ ክፍሊይ “ማንጁስ” ን ካሌኦትን) ኣብ ገዛኡ ኢዩም ዖዔርፉ፡፡ እዘ ሰብ'ዘ ኣብ 2010 

ንቈርጽራጽ ሓጻውን ኤርትራ ብሚሌዮናት ድሊራት ንጊያዴ ዛተባህሇ ሱዲናዊ ኩባንያ ኣብ ምሻጥ 

ተዋሲኡ ኢዩ፡፡ 44 

417. ኤላክትሮኒክስ ከምኡ'ውን ከምኒ ሽኮርን ኣሌኮሌን ዛመስለ ሃሇኽቲ ኣቘሑ ካብ ሕቡራት ኢማራት ዒረብን 

ካሌኦት ሃገራትን እናተሸመቱ ናብ ሱዲን ዛበሌ ቢሌ ተሇጢፍዎም ናብ ወዯብ ምጽዋዔ ይጏዒ፡፡ 

ዴሕርዘ እዜም ኮንቴይነራት ናብ ድባዊት ከተማ ተሰነይ ይውሰደ፡፡ ኣብኡ ይሸየጡ ወይ'ወን ብዖይሕጋዊ 

ኣገባብ ናብ ሱዲን ሰጊሮም ይሸየጡ፡፡ ብኸምዘ ዴማ ወግዒዊ ቀረጽ ክሌቲአን ሃገራት ከይከፈለ ይሓሌፉ፡

፡ በዘ ስርሒት ዛርከብ “ካብ ቀረዴ ናጻ ዛኾነ” ገንዖብ ብ መንገዱ ሓምዴ ዒብዯሊ ናብ ድሊር ተቐዪሩ ናብ 

ጀነራሌ ክፍሇ ይሇኣኽ ወይ ናብ ሕሳብ ባንክ ኤርትራ (ካርቱም) ይኣቱ፡፡ ወይ'ውን ብወኪሊት ሓዋሊ 

ኣቢለ ብዖይሕጋዊ ኣገባብ ይመሓሊሇፍ፡፡  

418. ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ካርቱም በዘ ኮንትሮባንዴ ዛተረኽበ ገንዖብ ጌሩ ኣብ ኤርትራ ዖገሌግለ ኣቘሑ ሕርሻ 

ይሸምት፡፡ ካብ ሱዲን ብ ጉዴሌ ዋጋ (Discount) ነዲዱ ዖይትን ውጽኢታት ጋዛን ይገዛእ፡፡ ብዖይካ'ዘ 

                                                 
44 ኣብ ካርቱም ዝሰርሑ ዝነበሩ ክልተ ኤርትራውያን ዲፕሎማሰኛታት፡ ክልተ ሰብመዚ መንግስቲ ሱዳን ነበር፡ ከምኡውን ሓደ ኣባል ዕጡቕ 
ተቓዋሚ ጉጅለ ምብራቕ ሱዳን ነበር ዝሃብዎ ሓበሬታ (ታሕሳስ 2010) 
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እዘ ገንዖብ ኣብቲ ከባቢ ንዛርከቡ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጕጅሇታት ንምሕጋዛን ወተሃዯራዊ ናውቲ 

ንምሸማትን ይውዔሌ ኢዩ፡፡45 

419.    ኣብ ካርቱም ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ዛሰርሕ ዛነበረ ሰብ ከም ዛሓበሮ ሓሊፊ ጸጥታዊ ጉዲያት እቲ ኤምባሲ 

ኣቶ ዒንዯብርሃን በርሀ ካብ ካርቱም ናብ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጉጅሇታት ሶማሌያ፡ ኦሮሞን ካሌኦትን 

ገንዖብ ቐጻሉ ብሓዋሊ ይሌእኽ ኔሩ'ዩ፡፡ ብዖይካ'ዘ ክሳብ ቀረባ እዋናት ንነዊሕ ዒመታት ኣምባሳዯር 

ኤርትራ ኣብ ካርቱም ኮይኑ ዖገሌገሇ ዑሳ ኣሕመዴ ዑሳ ብምብራቕ ኣውሮጳ ኣቢለ ገንዖብ ብምትሕሌሊፍ 

ኣብ ሸመታ ኣጽዋር ክነጥፍ ጸኒሑ ኢዩ፡፡    

420.    ስሇያ ኤርትራ ኣብ ፋይናንሳዊ ስርሒታት ጁባ (ዯቡብ ሱዲን) 'ውን ይነጥፍ ኢዩ፡፡ ኣብዘ ከባቢ ህግዯፍ 

ናይ ሆቴሌ ቢዛነሳት፡ ናይ ማይ መዖርግሒን ዔዲጋታት ኢንሹራንስን ብምቕራብ ምስ ዯቀባት ነገድ 

ይጫረት፡፡ ጁባ ስሇያዊ ስርሒታት ኤርትራ ዛካየዯሊ ቦታ ምዃና'ውን ክሳብ ሕጂ ዛተፈሌጡ ኣብነታት 

ምስክር ኢዮም፡፡  

ምምትትሕሕሌሌሊሊፍፍንን  ምምጭጭዋዋይይንን  ሰሰባባትት    

421. ካብ ዴኽነትን ግደዴ “ሃገራዊ ኣገሌግልትን” ንምምሊጥ ዛውሕ መንእሰያት ኤርትራውያን'ውን ካሌእ 

መዴረኽ ምዛመዙ፡ ብሌሽውናን ዖይሕጋዊ ኣታዊን መንግስቲ ኤርትራ'ዩ፡፡ ክንዴ'ዘ ዛኣክሌ ዋሕዘ ሰባት 

ዛህለ ዖል ሓገዛ (ምትሕብበር) ሰበስሌጣን መንግስትን ህግዯፍን (ብፈሊይ በቲ ብ ተኽሇ “ማንጁስ” 

ዛመሓዯር ምዔራባዊ ዜባ ዖሇው ወተሃዯራዊያን ሰብ መዘ) ስሇ ዖሇዉ ምዃኑ ኣየተሓትትን ኢዩ፡፡ ብሓት 

ምንጭታት ንተጻጻሪት ጕጅሇ  ኣብ ዛሃብዎ ሓበሬታ ኤርትራውያን ሰበስሌጣን ምስ ራሻይዲ 

ብምትሕብበር ሰብ ዛጸዒና መካይን ብሱዲንን ግብጽን ኣቢሇን ክሓሌፋ ጌሮም ኢዮም፡፡ እዘ ምሰ'ቲ 

ኣቐዱሙ ዖይሕጋዊ ምትሕሊሇፍ ኣጽዋር ናብ ቓዙን ሲናን ይፍጸመለ ተባሂለ ዛተመሌከተ መርበብ 

ተመሳሳሉ'ዩ፡፡46  

422. ብመሰረት ወተሃዯራዊ ሰበስሌጣን ኤርትራ ዛነበሩ ሰባት ከምኡ'ውን ኣህጉራዊ ተጣበቕቲ ሰብአዊ መሰሊት 

ዛሃብዎ ሓበሬታ እዜም ወተሃዯራውያን ሰብ መዘ ንሓዯ ሰብ 3000 ድሊር እናኽፈለ ኤርትራውያን ካብ 

ዒድም የውጽኡ፡፡ እዜም ብዖይ መውጽኢ ቪዙ (ብዖይ ሕጋዊ ኣገባብ) ካብ ዒዯም ዛወጹ ኤርትራውያን 

ከምኡ'ውን ካብ ተታሒዛና ንእስር ምኽፍሌ ይሕሸና ዛበለን ነዘ ክፍለት ይፍጽሙ፡፡  

423. ኣብ ገሇ ኣጋጣሚታት እዜም ኣመሓሊሇፍቲ ክሳብ 20 ሺሕ ድሊር ተወሳኺ እንተዖይተኸፊሌና ነቲ ሰብ 

ኣይንሇቆን ኢልም ጅሆ ዛሕዖለ እዋን ኣል፡፡ ሓዯ ሰባት ብቐጥታ ናብ ግብጺ ኣብ ምትሕሌሊፍ ተዋፊሩ 

                                                 
45 ምስ ሓደ በዓል መዚ ሱዳነ ነበር ሱዳናዊ ነጋዳይ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ታሕሳስ 2010) 
46 ኣብ ስግረ ዶብ ምስ ዝተዋፈሩ ውልቀሰባት ዝተገብለ ቃለመጠይቕ (መጋቢት 2011)  
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ዛነበረ ኤርትራዊ ን ተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ቤተሰብ እዜም ተሳገርቲ ብ መንገዱ ኣብ 

ኤምባሲ ኤርትራ (ግብጺ)ን ኣብ እስራኤሌን ዛዒዪ ወኪሊትን ኣቢልም ገንዖብ ክሰደ ይሕተቱ ኢዩም፡፡ 47  

424. ዋሊ' መንግስቲ ኤርትራ ሰባት ብዖይሕጋዊ መንገዱ ካብ ሃገር ክወጹ ዖይፈቅዴን ኣብዘ ተግባር ዛተዋፈሩ 

ገሇ ሰብ መዘ ኣሲሩ እንተኾነን፡ ምስ ኣዙዘ ምክትታሌ ድባት ጀነራሌ ተኽሇ ክፍሊይ ርክብ ዖሇዎም ገሇ 

ሊዔሇዎት ሰብ መዘ መንግስትን ህግዯፍን ካብዘ ስርሒታት ብሕ መኽሰብ ሓፊሶም ኢዮም፡፡  

ብመሰረት ተጻጻሪት ጕጅሇ  ካብ ሕሳብ ባንክ ስዊዛ ዛረኸበቶ ዛርዛራዊ ሓበሬታ እዘ ካብ ምትሕሌሊፍ 

ሰባት ዛርከብ ገንዖብ ኣብ'ዘ ባንክ'ዩ ዛዔቇር፡፡ ሰብመዘ ባንክ ስዊዛ እዘ ገንዖብ ካበይ ከም ዛመጽእ፡ 

ኣብ ዖይሕጋዊ ንግዱ ምትሕሌሇፍ ዖወሃህዴ ቀሇቤት ኣብ ስዊዛ ከም ዖል፡ ኣብ ግብጺ'ውን መሳርሕቱ 

ከም ዖሇዎን ዛርዛራዊ ሓበሬታ ካብ ተጻጻሪት ጕጅሇ  ተዋሂብዎም ኢዩ፡፡  

        

      ስርሒት ዔዯና 

425.   ኤርትራ ኢንደስትሪ ዔዯናኣ ኣማዔቢሊ ብሕ (volumes) ዛቑጸር ወርቂ ምፍራይ    ከም ዛጀመረት 

ተጻጻሪት ጕጅሇ  ኣፍሌጦ ኣሇዋ፡፡  እዖን   ኩባንያታት ዔዯና ዛኽፈሌኦ   ናይ ንብረት ክፍሉት (royalty)፡ 

ከምኡ'ውን ቀረጽ (ግብሪ) ናብ ክፍሉ ማሌ (treasury) ኤርትራ ዛወሃብ' እንተኾነ፡ እዘ ገንዖብ እማመ ባይቶ 

ጸጥታ 1907 (2009) ንምግሃስ ወዑለ ዴዩ ወይስ ኣይወዒሇን ንዛብሌ ምግማት ኣይከኣሌን፡፡ ምኽንያቱ ፋይናንሳዊ 

ምሕዯራ መንግስቲ ኤርትራ ፈጺሙ ግለጽ ኣይኯነን፡፡ 48 

 

እማመ ባይቶ ጸጥታ 1862 (2009) ዛዔንቅፍ ተግባራት  

426. እማመ ባይቶ ጸጥታ 1862 (2009) ካብ ዛሓሌፍ ንዯሓር ኣብ ትግባረኡ ዛነኣዴ ገስጋስ ከርኢ ጸኒሑ'ዩ፡፡ 

መንግስቲ ቐጠር ዛነኣዴ መንጏኝነት ብምግባሩን፡ ሰነ 2010 ኣብቲ ዖሰሓሕብ ከባቢ (ራስ ደሜራ) ውሕዴ 

ቁጽሪ ዖሇዎ ዒቃብ ሰሊም ብምሌኣኹን ኢዩ እቲ ትግባረ ክሳሇጥ ክኢለ፡፡ ኤርትራ ካብቲ ዖሰሓሕብ ቦታታት 

ሰራዊታ ስሒባ'ሊ፡፡ ዴሕሪ ምትእትታው ቐጠር ከኣ ዛኾነ ብረታዊ ጏነጽ ኣይተራእየን፡፡  

                                                 
47 ኣብ ስግረ ዶብ ምስ ዝተዋፈሩ ውልቀሰባት ዝተገብለ ቃለመጠይቕ (መጋቢት 2011)  
   
48 ተቖጻጻሪት ጉጅለ ምስ ኔቭሱን ክትዘራርብ ፈቲና ኢያ፡፡ ኔቭሱን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብርኪ ብምእታው 
ኣብ ዕዯና ወርቂ ቢሻ ተዋፊሩ ዝርከብ ኣብ ካናዲ ዝመዯብሩ ኩባንያ ኢዩ፡፡ መንግስቲ ኤርትራ ካብዚ ኩባንያ 
ብመልክዕ ሮያልቲ ካብ 2011 ጀሚሩ ብሚልዮናት ዝቑጸር ድላራት ከምዝረኸበ ይፍለጥ፡፡   
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427. ተጻጻሪት ጕጅሇ ነዘ እማመን ትግባረኡን ክዔንቅፉ ዛኽእለ ክሌተ ተግባራት መንግስቲ ኤርትራ ተዒዘባ'ሊ፡

፡ ኤርትራ ብዙዔባ'ቶም ኣብ ተሌእኾ ዛጠፍኡ ወተሃዯራዊያን ሰብ መዘ ጅቡቲ ክትዙረብ ፍቓዯኛ 

ኣይኮነትን፡፡ ንዔጡቕ ተቓዋሚ ጕጅሇ ጅቡቲ (FRUD) 'ውን ምሕጋዛ ኣየረጸትን፡፡   

ሀ. ኣብ ተሌእኾ ዛጠፍኡ ወተሃዯራዊያን ሰብ መዘ ጅቡቲ  

428. ብመሰረት ጸብጻባት መንግስቲ ጅቡቲ በቲ ኣብ 2009 ዛተባረዏ ግጭት 30 ጅቡታውያን ወተሃዯራት 

ሞይቶም፡ 39 ቆሲልም 49 ከኣ ከቢዴ ኣካሊዊ ስንክሌና ኣጋጢምዎም ኢዩ፡፡ 19 ወተሃዯራውያን ሰብ 

መዘ እንተሊይ ሓዯ ኣዙዘ ኣብ ተሌእኾ እናሃሇው ምጥፍኦም ምናሌባት ብመንግስቲ ኤርትራ ተማሪኾም 

ክኾኑ ከም ዛኽእለ ሰብ መዘ ጅቡቲ ይዙረቡ፡፡ 49 

429. ክሳብ ልሚ መንግስቲ ኤርትራ ብዙዔባ'ዜም ሃሇዋቶም ዖይተፈሌጡ ሰባት ምስ ዛኾነ ሳሌሰይ አካሌ ክዖራረብ 

ፍቓዯኛ ኣይኯነን፡፡ ብዙዔባ’ዘ ተሓቲቱ ንተጻጻሪት ጕጅሇ  ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ነዘ ጕዲየ ክዛቲ ፍቓዯኛ 

ከም ዖይኮነ፡  እቲ ግርጭት ብመንኝነት መንግስቲ ቐጠር መዒሌቦ ምርካቡን ይገሌጽ50፡፡ ሚኒስትሪ 

ጉዲያት ወጻኢ ጅቡቲ ብዙዔባ’ዘ ጐዲይ  ምስ ሰብ መዘ ቐጠር ከም ዛተዖራረበ ይገሌጽ፡፡ ሓዯ ሊዔሇዋይ 

በዒሌ መዘ ቐጠር ንተጻጻሪት ጕጅሇ  ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ግና ናይ መንግስቱ ተበግሶ ኣብ “ሕጋዊን”  

“ካርቶግራፍያዊን” ጉዲያት እቲ ጎነጽ ጥራይ ዛተዯረተ ምዃኑ ይዙረቡ፡፡  

430. ኤርትራ ብዙዔባዘ ጐዲይ  ንምትሕብባር ፈቓዯኝነት ዖይምርኣያ ን እማመ ባይቶ ጸጥታ 1907 (2009) 

ዛጥሕስ ኢዩ፡፡ ምኽንያቱ ኣብ ሕጡብ ጽሑፍ 4 እቲ ባይቶ “ኤርትራ ነቶም ካብ 10-12 ሰኔ 2008 ኣብ 

ዛተገብረ ግርጭት ዛጠፍኡ ወተሃዯራት ጅቡቲ ሃሇዋቶም ከፈሌጥን ብእኡ ኣቢሊ ምሩኻት ኵናት ጅቡቲ 

ምህሊዎም ከተፍሌጥ ይግብኣ” ዛብሌ ይርከቦ፡፡ ተጻጻሪት ጕጅሇ  እዘ ሰቕታ ኤርትራ ግህሰት እማመ 

ባይቶ ጸጥታ 1862 (2009) ኢዩ ኢሌካ ንምዛራብ ግዘኡ ከም ዖይኣኸሇ ትኣምን፡፡ እንተኾነ ተበግስ 

ሰሊም ቐጠር ንኹሇንትናዊ ገጽታ'ቲ ግርጭት ክዴህስሶ መታን ተወሳኺ ግዚን ዛርግሐን ክወሃቦ ትሊቦ፡፡  

ሇ. ኤርትራ ንFRUD-C እትገብሮ ሓገዛ       

431.  ኣብ ሕጡብ ጽሑፍ 268 ክሳብ 276 ተገሉጹ ከም ዖል፡ ኤርትራ ካብ 2008 ዒ.ም ጀሚራ ዔጡቕ ጉጅሇ 

ተቓዋሚ ጅቡቲ (FRUD-C) ክትሕግዛ ጸኒሓ'ሊ፡፡  

432.   ዒቃብ ሰሊም ሓይሉ ቐጠር ኣብ ድብ ጅቡቲን-ኤርትራን ጥቓ (ራስ ደሜራ) ን እሸቶ ስፍሓት መሬት (5-6 

ኪ.ሜ) ጥራይ ኢዩ ዛሕለ፡፡ ስሇዘ ዴማ ነቲ ብዯቡብ ወገን ዛግብር ስግረ-ድባዊ ምንቅስቓሳት ክዔዖብ 

አይክእሌን ኢዩ፡፡  

                                                 
49 ሰነዲት ሚኒስትሪ ጉዲያት ወጻኢ ጁቡቲ (ሓምለ 2010) 
50 ቃለመጠይቕ ምስ ሰብመዚ ሚኒስትሪ ጉዲያት ወጻኢ ጁቡቲ (27 ሕዲር 2010) 
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433. ዋሊ' ዔጡቕ ጏጅሇ FRUD-C ዛገብሮ ንጥፈታት ውሱንን ዙጊት ዖየዴማዑን እንተኾነ፡ ኤርትራ ን መስርሕ 

ሰሊም ምንም ቅሩብነት ዖይብሊ ምዃና ዖርኢ ኢዩ፡፡ እዘ ድባዊ ግርጭት ብዔውት መንገዱ ፍታሕ 

ከይረከብን ርክብ ክሌቲአን ሃገራት ናብ ንቡር ንኸይምሇስን ዛገብር ሓዯገኛ ተርእዮ ምዃኑ'ውን 

የስምረለ፡፡ በዘ ዴማ ኤርትራ ን ዔጡቕ ተቓዋሚ ጏጅሇ ጅቡቲ (FRUD-C) እትገብሮ ዖሊ ሓገዛ ኣንጻር 

እማመ ባይቶ ጸጥታ 1907 (2009) ምዃኑ ተጻጻሪት ጕጅሇ ከተፍሌጥ ትዯሉ፡፡  

ትዔዛብቲ፡ መዯምዯምታን ሇበዋን  

446.   ክሳብ ልሚ ኤርትራ ንዔጡቓት ተቓወምቲ ጉጅሇታት እትገብሮ ሓገዙት ኣብ ንቡር ወተሃዯራዊ ስርሒታት 

ዖተኮረ'ዩ ኔሩ፡፡ እንተኾነ ጥሪ 2011 ኣብ ኣዱስ ኣበባ ዛግበር ኣኼባ ሕብረት ኣፍሪቃ ንምዛራግ ዛወጠነቶ 

ሓዯገኛ ውዱት ስሌታ ብዒይነቱ ምቕያሩ ዖርኢ ኢዩ፡፡ እዘ መጥቃዔቲ ከምቲ ዛተወጠኖ ተፈጺሙ 

እንተዛነብር ብሓት ሰሊማውያን ሰባት ግዲያት ምኾኑ፡፡ እዘ መጥቓዔቲ ብመሰረቱ ናይ ራዔዱ ሃዋሁ 

ንምፍጣርን ሰሊማውያን ሰባት ብነተጕቲ ግዲይ  ንምግባርን ዖንቀዯ'ዩ ኔሩ፡፡ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ 

ግርጭት'ውን ይሃሌዋ፡ ከምዘ ዛበሇ ውጥን ፍጹም ክምኽነ ዖይክእሌ ኢዩ፡፡  

447.   ነዘ ስርሒት ዛወጠኑን ዛመርሑን ሰብ መዘ ስሇያ ኣብ ግዲማዊ ስርሒት ኣብ ጅቡቲ፡ ኬንያ፡ ኡጋንዲ፡ 

ሶማሌያን ሱዲንን'ውን ከም ተዒዖብትን ወጠንትን ፈጸምትን ስርሒት ኮይኖም ምውፋሮም፡ ኣብቲ ዜባ 

ዒቢ ስግኣት ዛፈጥር ምዃኑ ኣይሰሓትን፡፡ ውጥን ኣዱስ ኣበባ ዖግህድ ነገር እንተል እዜም ኣቐዱሞም 

ንስሇያዊ ሓበሬታ፡ ዖይሕጋዊ ፋይናንሳዊ ሌውውጥ፡ ምትሕሌሊፍ ሰባትን ካሌእ ዒይነት ሓገዛን ንምሃብ 

ዛወዒለ መርባባት ሕጂ'ውን ዛያዲ ጏንጺን ኣዔነውቲ ስርሒታትን ንምፍጻም ክወዔለ ይኽእለ ኢዮም፡፡ 

ስሇዘ ዴማ ተጻጻሪት ጕጅሇ  በዘ ሇበዋ'ዘ ኣቢሊ ዲይሪክቶሬት ግዲማዊ ስርሒት ኤርትራ ንመጻኢ 

መዔገቲ  ክግበረለ ትምሕጸን፡፡  

ሇበዋ ተጻጻሪት ጕጅሇ ፡፡  

ሀ.  ኣባሌ ሃገራት ንኣህጉራዊ ትካሊት ፋይናንስ (እንተሊይ ማሌታይናሽናሌ ባንክታት) ሕሳብ ኤምባሲ ኤርትራን 

ምስ ህግዯፍ ስጡም ርክብ ዖሇዎን ትካሊትን ኣመሌኪተን ጽዐቕ መምርሒታት ከውጽኣን ተጸጻሪት 

ጕጅሇ ንእትገብሮ ምርመራ ምትሕብበር ንኽገብራ ክሓትአንን ባይቶ ጸጥታ ከተባብዔ ይግባእ፡፡  

ሇ.   ኩሇን ኣባሌ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ንዛነጥፍ  ኩባንያታት ዔዯና ክፍሉት ግብረንን ናይ ዋነነት ክፍሉትን 

ዛምሌከት ጽዐቕ መምርሒ ንከዲሌዋ ባይቶ ጸጥታ ከተባብዏን ይግባእ፡፡ መንግስቲ ኤርትራ ካብዘ 

ክፍሉት ዛረኽቦ ኣታዊት እማመ ባይቶ ጸጥታ ንምግሃስ መታን ከየውዔል እዘ ክግበር ይግባእ፡፡  
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ሐ.     መንግስቲ ኤርትራ ንውዔሌ ቪዬና ቇንስሊዊ ርክባት ብምግሃስ ብ ዱፕልማሰኛታቱ ኣቢለ ዛእክቦ ናይ 

ወጻኢ ግብሪ ከረጾ ዛምሌከተን ሃገራት ክሓታ ይግባእ፡፡ እዘ መንግስቲ ካብ ዚጋታቱ ብ ተወክሌቲ 

ህግዯፍን ማሕበረኮምን ኣቢለ ኣብ ዖይዒደ ዛእክቦ ገንዖብ (ብፍሊይ እቲ ብምፍርራህን ብምስግዯዴን 

ዛእከብ) ሕጋዊ ዴዩ ኣይኮነን ዛምሌከተን መንግስታት ከጽንዒ፡ እንተዖይኮይኑ ዴማ ኣኽበርቲ ሕጊ 

ዛግባእ ስጉምቲ ክወስደን ተጻጻሪት ጕጅሇ ሇበዋኣ ተቕርብ፡፡  

መ. መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ዛተኣከበ ገንዖብ ህግዯፍ ብዖይሕጋዊ ኣገባብ ብ ሳንጣ ዱፕልማሰኛ ኣቢለ 

ምስግጋር ክሳብ ዖየረጸን ውዔሌ ቪዬና ዛእዛዜ ግቡእ ክሳብ ዖየማሌአን ዛምሌከተን ሃገራት ነቲ ውዔሌ 

ቪዬና ዛህቦ ሓሇፋታት ነዘ መንግሰቲ ከይህባ፤ 

ሰ. ኣኽበርቲ ሕጊን ወኪሊት ስሇያን ዜባ ምብራቕ ኣፍሪቃ ነዘ ዲይሬክቶሬት ግዲማዊ ስርሒታት ኤርትራ ዛዖርግሖ 

ስግኣት ነቒሐናለ ክጸንሓ፡ ንንጥፈታቱ ኣብ ምክትታሌ ሌዐሌ ቀዲምነት ክህባን ምስ መሻርኽተን ሃገራት 

ሓበሬታ ክሇዋወጣን ይግባእ፡፡      
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ተሇቃቢ 8 
(Annex-8) 

 
ኤርትራ ንዔጡቓት ጕጅሇታት እዘ ዜባ ዛገበረቶ ሓገዛ 

 
ተሇቃቢ 8.1 መዯበራት ታዔሉም ኤርትራ 
 

1. ኤርትራ ግዲማዊ ስርሒታት ንምክያዴ እትግሌገሇልም ሰፋሕትን ዛተሓሊሇኹን መርበባት ማእከሊት 
ታዔሉም፡ መዒስከራትን መዯበራትን ኣሇዉዋ፡፡ ታዔሉም ዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ወጻኢ ኣብ 
ትሕቲ ስጡም ምክትታሌ ወኪሌ ሃገራዊ ዴሕነት (ወ.ሃ.ዴ) ኮይኑ እዖን ማእከሊት ስሌጠና ምስ 
ወተሃዯራዊ መዯበራት ኣብ ሓዯ ቦታ ኢየን ዛርከባ፡፡ ልጂስትክን ወተሃዯራዊ ጥረ ነገርን ከኣ ካብ 
ምክሌኻሌ ኤርትራ ኢዩ ዛቕረብ፡፡  

 
2. ተጻጻሪት ጐጅሇ ዖቕረበቶ ገሇጻ መዯበራት ታዔሉም ዛበዛሐ ክፋለ ካብ ኣባሊት እዖን ዛስዔባ 

ሽደሽተ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ዛነበሩ 100 ሰባት ዛተረኽበ ኢዩ፡፡ ንሳቶም፡ 
 ኣሌሸባብ 
 ሒዛቡሌ ኢስሊም (እስሊማዊ ግንባር ሶማሌያ)51 
 ሒዛቡሌ ኢስሊም-ኤ.ኣር.ኤስ ኣስመራ 
 ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን (ONLF) 
 ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ (OLF) 
 ግንባር ንሕብረትን ዳሞክራሲን ጂቡቲ (FRUD) 

 
3. ካብዘ ቃሇመጠይቕ ዛተረኽበ ምስክርነት ምስቲ ኣቐዱሙ ተረኺቡ ዛጸንሐ ኣስማት ቦታታት፡ 

ኣስማት መኮነናት፡ መንነት ሊዔሇዎት ሰብ መዘ፡ ዛሃብዎ ዒይነት ታዔሉም (ብፍሊይ ኣብ ማእከሊይን 
ምብራቕን ኤርትራ) ሓዯ ኢዩ፡፡ እንተኾነ ቦታን ኣገባብ ኣሰራርሓን ገሇ ናእሽቱ መዯበራት ምስ ግዚ 
ተሇዊጡ ኢዩ፡፡ ስሇዘ ኣብዘ ጸብጻብ ዛርከቡ ገሇ ሓበሬታታት ግዘኦም ሓሉፍዎም ክኸውን ይኽእሌ 
ኢዩ፡፡ 

ኪልማ 
 

4. ኣብ ምብራቕ ኤርትራ እቲ ዛዒበየ ወተሃዯራዊ መዯበር ኣብ ዜባ ዯቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ጥቓ ከተማ 
ዒሰብ ዛርከብ --ኪልማ ኢዩ፡፡ ኪልማ ቀዋሚ ወተሃዯራዊ መዒስከር ኮይኑ ከም ማእከሌ መወሃሃዱ 
ናይተን መዏሇሚ ዔጡቓት ጉጅሇታት ወጻኢ ክኾና ተባሂሇን ዛተሃንጻ ናእሽቱን ግዚያዊን መዒስከራት 
ኮይኑ የገሌግሌ፡፡ ኣባሊት ONLF: ሒዛቡሌ ኢስሊምን ኣሌሸባብን ዛነበሩ ሰባት ኣብዘ መዯበራት 
ዖሕሇፍዎ ተመኵሮ ን ተጻጻሪት ጐጅሇ ሓቢሮም ኣሇዉ፡፡52 ኣባሊት ONLF ወይ FRUD ኔሮም ኣብ 
ቀይዱ ዛርከቡ ን ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛሃብዎ ሓበሬታ ካብ 2007 ክሳብ 2009 ተቓወምቲ 
ጐጅሇታት ሶማሌያ፡ ዒፈርን ኦሮሞን ኣብ ኪልማ ከም ዛረኣዩ ምስክርነቶም ይህቡ፡፡53   

 
5. እዘ ምብራቓዊ ክንፊ ኣብ ትሕቲ እዘ (command) ገረዛገሄር ዒንዯማርያም “ውጩ” ኢዩ፡፡ ውጩ 

ን ሃይሇ ሳሙኤሌ “ቻይና” ተኪኡዩ ኣዙዘ ክንፊ ኮይኑ፡ኣባሊት ዛተፈሊሇያ ዔጡቓት ጉጅሇታት ዛኾኑ 
ተዒሇምቲ ንተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ዜባ ዯቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንጥፈታት 

                                                 
51 ጀብሃ ኢስላሚያ ኣስሶማሊያ ወይ ጃቢሶ ተባሂሉውን ይጽዋዕ ኢዩ፡፡  
52 ምስ ኣባላት ዕጡቓት ጉጅለታት ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ሕዲር 2010) 
 
53 ምስ ማሕሙዴ ጀብሃ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (30 ሕዲር 2010). ኣብ ኪሎማ ዝተረኣዮም ካልኦት ናይ ዓፈር 
ዕጡቓት ጉጅለታት--ግንባር ሓርነት ዓፈር፡ ኡጉጉሞ (ሰውራዊ ዳሞክራስያዊ ግንባር ዓፈር ወይ ኣርደፍ) 
ከምኡውን ራያ ኢዮም፡፡  
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ታዔሉም ዛጻጸር ኮልኔሌ ሃጸይነት ኢዩ፡፡ ኮልኔሌ “ወዱ ስዩም” ኣብ 2004 ምስ ሞተ ኢዩ ኮልኔሌ 
ሃጸይነት ናብዘ መዘነት መጺኡ፡፡54  

 
6. ሕዲር 2010 ኣብ ጂጂጋ ምስ ተጻጻሪት ጐጅሇ ቃሇመጠይቕ ዛገበሩ እሱራት ONLF ከም 

ዛሓበርዎ፡ ኣብ 2008 ሰሇስተ ሚእቲ ዛኾኑ ተዒሇምቲ ONLF ናብ ኪልማ ምስ ኣተዉ ኮልኔሌ 
ሃጸይነት ኢዩ ተቐቢሌዎም፡፡ ኣብቲ ክፍሉ ታዔሉም “ክፍሊይ” ብዛብሌ ስም ኢዩ ዛፍሇጥ፡፡ እቲ 
ኮርስ ታዔሉም ከኣ ብኮልኔሌ “ስምኦን” ኢዩ ዛእሇ፡፡ ብዖይካዘ ተዒሇምቲ ነቲ ኣዖውቲሩ ናብቲ 
መዒስከር ዛበጽሕ ዛነበረ ኮልኔሌ “ሙሳ” (ተወሌዯ ሃብተ ነጋሽ) ውን ግርም ጌሮም መሌክዐ 
ገሉጾሞ ኢዮም፡፡ ዛወሃቡ ዒይነታት ትምህርቲ መባእታዊ ታዔሉም ፎከስቲ ብረታት፡ ከቢዴ ብረት፡ 
ነተጉቲ፡ ሬዴዮ ርክብ፡ ታንክ፡ MEITS ከምኡውን  SAMS ኢዮም፡፡ ስሳ ዛኾኑ ተዒሇምቲ ከኣ ናይ 
መሪሕነት ስሌጠና ወሲድም ኢዮም፡፡55   

 
 

ራስ ዲርማ     
 
7. ሰነ 2009 ኣብ መንጎ ሓይሌታት ኤርትራን ጁቡቲን ኣብ ድብ (ጥቓ ዲርማ) ግርጭት ተባሪዐ ኔሩ፡፡ 

እዘ ናብ ኣጠቓሊሉ ግርጭት ከይ ዒርግ ከኣ ዒቢ ስግኣት ፈጢሩ ኔሩ፡፡ ብመሰረት እሱራት ONLF 
እቲ ኣብ ኪልማ ዛወሰዴዎ ታዔሉም ንሓጺር ግዚ ናብ ራስ ዲርማ (ካብ ድብ ጁቡቲ ርሕቕ ኢሊ ኣብ 
ሰሜን ዒሰብ እትርከብ ማርሳ) ተዙወረ፡፡ ጸኒሖም ተዒሇምቲ ካብ ራስ ዲርማ ናብ ዑን (ካብ ምጽዋዔ 
ንሰሜን ጥቓ ሽዔብ እትርከብ ዒዱ) ተቐዪሩ፡ ክሳብ ኣብ 2010 ታዔሉሞም ዛውዯኡ ከኣ ኣብኡ 
ቀጸለ፡፡ 

ዑን 
 

8. መዒስከር ታዔሉም ዑን ብውሑደ ካብ መወዲእታ 2008 ወይ ፈሇማ 2009 ንዯሓር ስራሕ ጀሚሩ 
ኢዩ፡፡ ብሓት ተጋዯሌቲ ONLFን OLFን ኣብዘ መዯበር ታዔሉም ዖሕሇፍዎ ተመኵሮ ንተጻጻሪት 
ጐጅሇ ዛርዛራዊ ሓበሬታ ሂቦም ኢዮም፡፡56 ኣብ ዑን ዛስሌጥኑ ዛነበሩ ተዒሇምቲ  OLF ትግርኛ 
ዛዙረቡ ብሌምዱ “ዯምህት” እናተባህለ ዛጽውዐ ተቃወምቲ  (ዳሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዛቢ 
ትግራይ) ረኺቦም ኢዮም፡፡57 ኣባሊት OLF ን ተጻጻሪት ጐጅሇ ኣብ ዛሃብዎ ሓበሬታ ዒሇምቶም 
ምስ ኣሌሸባብ የወዲዴርዎምን ንተቓሇስቲ ሶማሌያ ከም ተባዒትን ንፉዒትን ጌሮም ይገሌጽዎም 
ምንባሮም ጠቒሶም ኣሇዉ፡፡ 

 
9. ኣባሊት ONLFን  OLF ን ብሓባር ከም ዖመሌከትዎ ኣዙዘ መዒስከር ዑን ኮልኔሌ ጀማሌ ኢዩ፡፡ 58 

ካሇኦት ተዒሇምቲ ብስም ካብ ዛጠቐስዎም መማህራን እቶም ኣገዯስቲ እዜም ዛስዔቡ ኢዮም፡ 
 

 ኮልኔሌ ሰሉም (ምክትሌ ኣዙዘ መዒስከር) 
 ኮልኔሌ ኣብርሃ (ኣዙዘ ፍለይ መዯበር OLF) 
 ሜጀር ዯበሳይ (መምህር ነተጉቲ) 

                                                 
 
54 ዝተፈላለዩ ምንጭታት ONLF: OLF: ከምኡውን መሓመዴ ጀብሃ 
 
55 ምስ ኣባላት ONLF ነበር ብ 10 ሕዲር 2010 ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡ ካላኦት ብተዓለምቲ ስሞም እተፈልጠ 
መምሃራን ክኢላ ጉዕዞ “መስፍን”፡ “ዮሴፍ” ከቢዴ ብረትን ምንቅስቓስን ፡ ዲዉዴ (ኣጽዋራት ጸረ ታንክ)፡ ከምኡውን 
መንግስተኣብ ኢዮም፡፡  
56 ምስ ኣባላት ONLF ነበር ብ 10 ሕዲር 2010 ከምኡውን ለካቲት 2011 ምስ ምሩኻት OLF ዝተገብረ 
ቃለመጠይቕ፡፡  
 
57 ምስ ምሩኻት OLF ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡  
 
58 ምስ ኣብ መዓስከር ዒን ዝተዓለሙ ኣባላት OLF ለካቲት 2011 ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡ ምስ ኣብቲ መዓስከር 
ዝተዓለሙ ኣባላት ONLF ነበር ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ታሕሳስ 2010) 
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 ካፕቴን ተስፋይ (ኢዴ ብኢዴ ኰናት) 
 ስምኦን (ምንቅስቓስ) 
 ኢብራሂም (መባእታዊ ጥበብ ውትህዴርና) 

 
10. በመሰረት ሰሌጠንቲ ዛሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ዑን ዛወሃብ ትምህርቲ መባእታዊ ሌዐሌ ስሌጠና ፎክስቲ 

ብረታት፡ ኢዴ ብኢዴ ኪናት፡ ስሌጠና ኣጽዋር፡ ነተጕቲ፡ መንጣሉ ብረት፡ ከምኡውን ስርሒት 
ኣጻምእ ዖጠቓሌሌ ስሌጠና ኮማንድ ወይ “ሬንጀር” ኢዩ፡፡  

 
11. ኣብ መወዲእታ 2009 ካሌእ መዯበር ታዔሉም ኣብ ዑን ተኸፊቱ ኔሩ፡፡ እዘ መዯበር ታዔሉም 

ንፍለይን ሚስጥራዊን ተሌእኾ ዛስሌጥኑ ኣባሊት OLF ተባሂለ እተኸፍተ ኢዩ፡፡ ምስቲ ኣኼባ 
ሕብረት ኣፍሪቃ ንምዛራግ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ክካየዴ ዛተወጠነ ስርሒት ኣብ ሓዯ ግዚ ኢዩ ተወሃሂደ 
(ኣብቲ ቀንዱ ክፋሌ ፍለይ መጽናዔቲ OLF ዛብሌ ርአ፡፡) ኣዙዘ ዘ መዯበር ኮልኔሌ ኣብርሃ ኮይኑ 
ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኮልኔሌ ጀማሌ ኢዩ፡፡ ላ/ኮ ጠዒመን ገመቹንውን ገስጋስ ተዒሇምቲ ንምዔዙብ 
ብስሩዔ ናብዘ መዯበር ታዔሉም ይመሊሇሱ ኔሮም ኢዮም፡፡  

 

እንዲዒሉ 
 

12. ዖይከም ኣብ ከባቢ ኪልማ ታዔሉም ዛወሰደ ካሌኦት ተቓወምቲ ጉጅሇታት ዒፈር (ኢትዮጵያ)፡ 
ተቓወምቲ ጉጅሇታት FRUD ግን ኣብ ከባቢ 2008 ካብ ዒሰብ 40 ኪ.ሜ. ርሒቓ ኣብ እትርከብ 
ጌድ ዛተባህሇት ወተሃዯራዊት መዒስከር ናይ ፈሇማ ወተሃዯራዊ መዒስከር ተኸፊቱልም፡፡ ኣብ 
መፋርቕ 2009 ብሓት ኣባሊት እናሃዯሙ ስሇ ዛጎዯለ፡ እቲ ስሌጠና ካብ ድብ ርሕቕ ኢለ ፈሇማ 
ኣብ ዯባሲማ ጸኒሑ ከኣ ኣብ መወዲእታ 2009 ናብ እንዲዒሉ ተቐየረ፡፡ 

 
13. መዯበር ታዔሉም እንዲዒሉ ዖመናዊ ስሇ ዖይኮነ መባእታዊ ወተሃዯራዊ ትምህርቲን ፎኪስ ብረትን 

ጥራይ ኢዩ ዛወሃብ፡፡ ሓይሌታት ጸጥታ ጁቡቲ ኣብዘ መዒስከር ዛስሌጥኑ ኣባሊት ብቕዒቶም 
ክንዴቲ ዛነኣዴ ከም ዖይኮነ ይገሌጹ፡፡ 

 
 

ካሌኦት መዯበራት 
 

14. ተጻጻሪት ጐጅሇ ቃሇመጠይቕ ዛገበረትልም ናይ ቀዯም ኣባሊትን እሱራትን ከም ዛገሇጽዎ ካሌኦት 
ብርክት ዛበሊ መዯበራት ታዔሉም ውን ኣሇዋ፡፡ ርግጽ ኢዩ ገሇ ካብዘ ገና ብግቡእ ዖይተሃንጸን 
ግዚያዊን ኢዩ፡፡ እተን ኣዛየን ኣገዯስቲ እዖን ዛስዔባ ኢየን፡፡ 

 
- ኣስመራ፡ ኣብ ኣስመራ ዛርከብ ውሑስ ከባቢታት ናይ ወጻኢ ተቓሇስቲ    ይዔቆቡለ፡፡ እዘ 

ገዙውቲ ማእከሌ ክሇሰ ሓሳባዊ ስሌጠና ነተጉቲ፡ ስሇያ፡ ጸረ ስሇያን ስርሒታዊ ጸጥታን ኢየን፡፡ 
ከባቢታት ኣስመራ ብፍሊይ እቲ ኣእማን ዛረተለ ቦታታት ግብራዊ ስሌጠና ነተጉቲ ይወሃበለ፡፡ 

- ዯቀምሓረ፡ ኣብ ከባቢ ዯቀምሓረ ዛርከብ ከባቢታት ብፍሊይ ሆቴሌ ሓመሊይት ትምህርቲ 
ብረታትን ነተጉቲን ንምሃብ ይጥቀሙለ ኔሮም ኢዮም፡፡ 

 

- ጋሓይሬ፡ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጐጅሇታት ሶማሌያ (እንተሊይ ሒዛቡሌ ኢስሊም) ይዔሇሙለ ኔሮም 
፡፡ እዘ መዯበር ኣብዘ ግዚዘ ይሰርሕ ኣል ዴዩ የልን ርግጸኛ ሓበሬታ የብሌናን፡፡ 

 

- መልቤር፡ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት OLF ዛርከብ ፍለይ መዯበር OLF ነበር ምዃኑ ተጋዯሌቱ 
ዛገሇጽዎ፡፡ 

- ሰነይ፡ መሰሌጠኒ ብረታት፡፡ 
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ተሇቃቢ 8.2.፡  
ሰሌጠንቲ “ግንባር ንሕብረትን ዳሞክራሲን ጂቡቲ” ኣብ እንዲዒሉ (ጥቅምቲ 2009) 

 
 

ተጋዯሌቲ FRUD-C ኣብ እንዲዒሉ (ጥቅምቲ 2009) 
ካብ ጸጋም ናብ የማን፡ ዖይተፈሌጠ፡ መሓመዴ ካዲሚ፡ መሓመዴ ጀብሃ፡ ሓሰን ሙቕቢሌ 

 

 
 

 
 

ተጋዯሌቲ FRUD-C ኣብ እንዲዒሉ ጥቅምቲ 2009 
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ተሇቃቢ 8.3.፡- ፍለይ መጽናዔቲ ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዳን--“ኣሊንሳይዴ ፎርስ” 
 
1. ኣብ ፈሇማ መስከረም 2010 ገሇ ጉጅሇ OLF ካብ ኤርትራ ብጃሌባ ተጻዑኖም ናብታ ብ ገምገም ሰሜናዊ 

ምዔራብ ሶማሉሊንዴ እትርከብ ወዯባዊት ዒዱ ለጋያ ዒሪፎም፡፡ ኣብ ክሌተ ሳናቡቕ (ሓንቲ ዒባይ ሓንቲ 
ንእሽቶ) ኢዮም ተሳፊሮም፡፡ እዖን ሳናቡቕ ሰብመዘ ኤርትራ ካብ የመናውያን ጀሇብቲ ዛማረኽወን ኢየን 
ይበሃሌ፡፡ እዘ “ኣሊንሳይዴ” ማሇት ጸወርቲ ሰንዯቕ ዛተሰምየ ኣሃደ ONLF 204 ኣባሊት ዛሓዖት ኮይና 
ኣብ ትሕቲ እዘ “ስነውየን ” ዛሳኡ ኣሕመዴ ዋሉ ሸኽ ዒብደሊሂ ተበጊሳ፡፡59 

 
2. ምስ ብረቶምን መሳሇጥያታቶምን ምስ ወረደ፡ እቶም ጉጅሇ ኣብ ቀረባ ናብ ዛርከብ መራኸቢኦም ከደ፡፡ 

ኣብኡ ካብ ቦራማ ብኽራይ ዛመጻ ሰሇስተ ናይ ጽዔነት መካይን ጌሮም ንኢትዮጵያ ክሰግሩ ተዲሇዉ፡፡60 
ኣባሊት ONLF ብዛሃብዎ ሓበሬታ መሰረት መታን ከሕሌፍዎም ንሰብመዘ ሶማሉሊንዴ ጉቦ ሂቦሞም 
ኢዮም፡፡ 61 ፖሉስ ሶማሉሊንዴ ጽንጽንታኦም ምስ ሰምዐ ግና ኣብ ባሓራሳፍ (ጥቓ ዒብደሇቃዴር 
እትርከብ ዒዱ) ጠሇፍዎም፡፡ ኣባሊት ONLF ናብ ማዔድ ታባታት ኢትዮጵያ ኣቢልም ሃዯሙ፡፡ 
ኣታሃዴማኦም ናይ ታህዋኽ ስሇዛነበረ ገሇ ካብ ብረቶምን ቅምቡሊኦምን (እንተሊይ 62 ራውንዴ 69 
ታይፕ ቅምቡሊ ኣር.ፒ.ጂ.) ገዱፎም ኢዮም ሃዱሞም፡፡62 ብዖይካዘ ክሌተ ካሇሺንኮቭ ዛዒይነቱ ብረት፡ 10 
ዯብተራት ወተሃዯራዊ ስሌጠና ከምኡውን ባጤራ ኤርትራ (ሓዯ ናቕፋ) ተረኺቡ ኢዩ፡፡ ገሇ ካብዘ 
ዯብተራት ብ ዩኒሴፍ ዛተሓትመ ኮይኑ ኣብ ገበሩ ዛርዛር “ኣገዯስቲ ዔሇታት ታሪኽ ኤርትራ” ዛተሓትሞ 
ኢዩ፡፡ (ስእሉ ኣብ ተሇቃቢ 8.3.ሇ ርአ፡፡) ተጻጻሪት ጐጅሇ ቃሇመጠይቕ ዛገበረትለ ሓዯ ኣዙዘ ONLF 
ከም ዖረጋገጾ ክሃዴሙ እንከሇዉ እቲ ናይ ኣር.ፒ.ጂ. ቅምቡሊታት ስሇ ዛኸበድም ገዱፎሞ ምኻድም 
ይገሌጽ፡፡ እዜም ቅምቡሊታት ኣር.ፒ.ጂ. ካብ ኣዙዘ መዒስከር ኮልኔሌ ጀማሌ ኣብ ዑን ዛተዋህብዎም 
ምዃኖም ዴማ ይገሌጽ፡፡  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
59ሓዯ ብህይወቱ ዝተረፈ ኣባል ኣላንሳይዴ ፎርስ ን ተጻጻሪት ጒጅለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ስም ብኣዲኒ (ምክትል 
ኣዴሚራል ዑስማን) ዝተዋህበ ምዃኑ ይገልጽ፡፡   
 
60 ምስ ሓለቓ ክፍሊ መርመራ ገበን ሶማሊላንዴ  (14 ጥቅምቲ 2010) ከምኡውን ምሩኻት ONLF ታሕሳስ 2010 ኣብ 
ጂጂጋ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ 
 
61ምስ ኣባላት ONLF ነበር 10 ሕዲር 2010 ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡  
 
62 እቲ በሰብመዚ ሶማሊላንዴ ተማሪኹ ዝተባህለ ነገራት ክትዕዘብ ተልእኾ ተቖጻጻሪት ጉጅለ ጥቅምቲ 2010 ናብ ሃረጌሳ 
ተጓዒዛ፡፡ ካብቲ 62 ቅምቡላታት ነቲ 21 ተዓዚባ ፡፡ ኣብ ኣርባዕተ ፍሉያት ቁጽርታት (3-91-93፣ 7-91-93፣ 2-92-
73)እተመቓቐላ ምዃነን ከኣ ተዓዚባ፡፡ ኩሉ ኣብ 1990ታት አብ ቻይና ዝፈረዩ ኢዮም፡፡ 15 ሕዲር 2010 ዝርዝር መሸጣ 
እዚ ኣቕሑ ንምጽራይ ተጻጻሪት ጒጅለ ናብ ቻይና መልእኽቲ ሰዱዲ ኔራ፡፡ 14 ጥሪ 2011 ኣብ ዝመጸ መልሲ “ነዞም 
ቁምቡላታት ዘፍረዮም ኩባንያ ካብ ዝዕጾ ሓያሎ ስለ ዝገበረ ምንም ተወሳኺ ሓበሬታ ከም ዘየሎ ኢዩ”   
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ኣብ ሶማሉ ሊንዴ ዛተማረኸ Type 69 ቁምቡሊታት አርብጂ (R.P.G.) 

 
 
 

3. እቲ ቀንዱ ሓይሉ ONLF 13 መስከረም 2010 ናብ ድብ ሃዱሞም፡፡ ሓይሌታት ስሇያ ኢትዮጵያ ጥቓ 
ሱኒጂፍ ከርዱኖሞም፡፡ ኣብዘ ኰናት ዛበዛሑ ኣባሊት ONLF ምዉታትን ምሩኻትን ኮይኖም፡፡ 76 
ኣባሊትዘ ጉጅሇ ምስ ዔጥቆም፡ ናውቶምን ሰነዲቶምን ተማሪኾም፡፡ ገሇ ካብዘ ሰነዲት ኣብ ጅቡቲ 
መውጽኢ ቪዙ እተወቕዕ ፓስፖርት ኤርትራ፡ 2009 ዛብሌ ዔሇት ዖሇዎ ቅብሉት ወተሃዯራዊ ሆስፒታሌ 
ዒሰብ፡ ከምኡውን ነጥብታት ምንቅስቓስ ONLF ዖርኢ መዏቀኒ GPS ተረኺቡ ኢዩ፡፡ (ተሇቃቢ 8.3. ሐ 
ርአ)63   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 እዚ ንዋት ብቐጥታ ብ ተጻጻሪት ጒጅለ ኢዩ ተመርሚሩ፡፡ 
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ምንቅስቓስ ዔጥቓት ተቓወምቲ ONLF ካብ ናቑጣታት GPS ዛተረኽበ 

 
 

4. እዜም መምሃሪታት ሌክዔ ከምቶም ኣብ ሶማሉሊንዴ ዛተማረኹ ዛርዛራዊ ሓበሬታ ኣጽዋር፡ ነተጉቲን ናይ 
እንግሉዖኛ ኣሰያይማ ወተሃዯራዊ ቃሊት ብትግርኛን ዒረብኛን ተጻሒፍዎ ይርአ፡፡64 እቲ ኣብቲ ዯብተር 
ብኢዴ ዛተጻሕፈ መምሃሪ ክሳብ 3 ሓምሇ 2010 ዛብሌ ዔሇት ውን ኣሇዎ፡፡ (ተሇቃቢ 8.3 ርአ)፡፡ 

 
5. ተጻጻሪት ጐጅሇ ነቲ ሰብ መዘ ኢትዮጵያ ካብ ኣሊንሳይዴ ፎርስ ዛማረኽዎ 21 ካሇሺንኮቭ ዛዒይነቱ 

ብረት፡ ኣርባዔተ ወንጨፍቲ ኣር.ፒ.ጂ. ፡ ኣርባዔተ ድሽካ (General Purpose Machine Guns): ክሌተ 
ዴራግኖቭ ዛዒይነተን መንጠሌቲ ብረታት፡ 50 ኤፍ. ዋን ቦምባ ኢዴ፡ ሸውዒተ ቅምቡሊታት ኣር.ፒ.ጂ. 
ከምኡውን ኣማኢት 7.62 x 39 : 7.62x 54 R ዛዒይነቱ ቅመቡሊታት ተዒዘባ ኢያ፡፡ መብዙሕትኡ 
ካብዘ ኣጽዋር ግዘኤ ዛሓሇፎ፡ ክንበብ ዖይክእሌ ምሌክታት ዖሇዎ ስሇ ዛኾነ መበቆለ ክፍሇጥ 
ኣይተኻእሇን፡፡  

 
6. እዜም ቅምቡሊታት ኣር.ፒ.ጂ ግና VMZ Sopot ዛተባህሇ ቡሌጋርያዊ ኩባንያ ኣብ 1990/1 ኢዮም 

ተገጣጢሞም፡፡ 50 ሽሕ ዛኾኑ ኣር.ፒ.ጂ ታት ንምሌኣኽ ቡሌጋርያዊ ኩባንያ ምስ ሚኒስትሪ ምክሌኻሌ 
ኤርትራ ብ ቁጽሪ ፍቓዴ (1473- 02 መጋቢት 1999) ተጸሓሒፉ ኔሩ፡፡ ነቲ ጠያይቲ ካብ ወዯብ ቡርጋስ 
(ቡሌጋርያ) ጽዑና ናብ ኤርትራ ዖብጽሓቶ “ቶር ኣሉስ” ዛተባህሇት መርከብ ኢያ፡፡65   

 

                                                 
 
64 ኣብ ኤርትራ ትግርኛ ከም ወግዓዊ ቋንቋ ኮይኑ ዘገልግልኳ እንተኾነ  ዕጡቓት ጒጅለታት 
ኢትዮጵያ ኣብ መዯበር ታዕሊም ብኣምሓርኛ ኢዮም ተማሂሮም፡፡ መምሃራኖምውን ኣምሓርኛ ይኽእሉ 
ኔሮም ኢዮም፡፡ 
 
65 ሰበስልጣን ቡልጋርያ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡፡  
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7. ተጻጻሪት ጐጅሇ ብዙዔባዘ ታይፕ 69 ዛዒይነቱ ወንጫፊ ኣር.ፒ.ጂን ክሌተ ታይፕ 58 ዛዒይነቱ 
መንጣሉ ብረትን ከተጻሪ ናብ ህዛባዊት ሪፖብሉክ ቻይና ዯብዲቤ ሌኢኻ ኔራ፡፡ ዙጊት ዛመጻ መሌሲ ግን 
የሇን፡፡ 
 

ካብ ኣሊንሳይዴ ፎርስ (Alanside force) ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዛተማረኸ ኣጽዋር 

 
8. ኩልም 76 ምሩኻት እንተሊይ ሓዯ ብጽኑዔ ዛቖሰሇ ኣባሌ ምስ ONLF ዖሇዎም ርክብ፡ ኣብ ኤርትራ 

ብዙዔባ ዛወሰዴዎ ስሌጠና ናብ ሶማሉሊንዴ ዛኣተዉለ ኣገባብን ኩነታት ኣመራርኻኦምን ንተጻጻሪት 
ጐጀሇ ሓበሬታኦም ሂቦም ኢዮም፡፡ ሓዯ ካብ ኣዙዘ ኣሃደ ONLF ንተጻጻሪት ጐጀሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ 
መስከረም 2010 ንኮልኔሌ ነጋሽ ንመወዲእታ ግዚ ኣብ ዑን ከም ዛረኣዮ ምስናይ ኣካሊዊ መሌክዐ 
ብምዛርዙር ይሕብር፡፡ ካብ ኤርትራ ምስ ተሰናበተ ብጀማሌ ተሰንዮም ናብ ምጽዋዔ ከም ዛተፋነዉን ፡ 
ነጋሽ ተቀቢለ ብሳናቡቕ ከም ዛሇኣኾም ይገሌጽ፡፡66  

 
9. ተጻጻሪት ጐጀሇ ንሓሙሽቲኦም ጐጅሇታት ብዙዔባ ዴሕረ ባይታኦም፡ ዛተመሌመለለ ኣገባብን 

ስሌጠናን ብዛርዛር ሕቶታት ኣቕሪባትልም፡፡ ሓዯ እሱር ንተጻጻሪት ጐጀሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ 80 
ዛኾኑ ተዒሇምቲ ገና ኣብ ዑን ኣሇዉ፡፡67 ኣሊንሳይዴ ፎርስ ምስ ወፈረ ኣብ ወርሑ ሓዯ ኣብ ONLF 
ዖገሌግሌ ዖል ሊዔሇዋይ በዒሌ መዘ ከም ዛሓበሮ “ሓይሌታት ONLF ካሌኦት ዔጡቓት ተቓወምቲ 
ጐጅሇታት ኢትዮጵያ --ማሇት ግንባር ሓርነት ሲዲማ፡ ኣምሓሩ፡ ትግራዎትን ጋምቤሊን ኣብ ዛስሌጥኑለ 
ከባቢ ኢዮም  ታዔሉሞም ዛወስደ ዖሇዉ”68 

 
 
ተሇቃቢ 8.3 ሀ›፡ ኣብ ሶማሉሊንዴ ካብ ONLF-ኣሊንሳይዴ ፎርስ ዛተማረኸ ጥረ ነገራት  

                                                 
66ምስ ተጋዯልቲ ONLF ነበር ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (10 ሕዲር 2010)  
 
67 ምስ ተጋዯልቲ ONLF ነበር ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (10 ሕዲር 2010) 
 
68 ምስ ላዕለዋይ በዓል መዚ ONLF ነበር ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (10 ጥቅምተ 2010) 
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ኖት ሓዯ ናቕፋ 

 
 
 
 
 

“ኣገዯስቲ ዔሇታት ኣብ ታሪኽ ኤርትራ” ዖርኢ ናይ ስሌጠና ዯብተር 
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22 ታሕሳስ 2009 ከምኡውን 6 ጥሪ 2010 ዛብሌ ዔሇታት ዛተጻሕፎ ዯብተር ተዒሊማይ ኣባሌ ONLF. 

 
 
 
 

ምንጽጻር ዖርኢ ዯብተር ተዒሊማይ ኣባሌ ONLF. 

 
 



62 

 

ክሌተ ካሊሺንኮቭ ዛዒይነተን ተዒጸፍቲ ብረታት 

 
 

62 ራውንዴሰ ከምኡውን ታይፕ 69 ዛዒይነቱ ቅምቡሊ ኣር.ፒ.ጂ 

 
  
ተሇቃቢ 8.3 ሇ. ካብ ሓይሌታት ONLF ኣሊንሳይዴ ፎርስ ጥቓ ጂጂጋ ዛተማረኸ ሰነዲት፡፡  
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ቅብሉት ወተሃዯራዊ ሆስፒታሌ ዒሰብ (1) 

 
 

ቅብሉት ወተሃዯራዊ ሆስፒታሌ ዒሰብ (2) 
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መውጽኢ ቪዙ ዖሇዎ ፓስፖርት ኤርትራ (1)     መውጽኢ ቪዙ ዖሇዎ ፓስፖርት ኤርትራ (2) 

   

 
ባንዳራ ኤርትራ ዖርኢ ምስሉ ቪዴዮ       ሰላዲ መዖውሪ ፍቓዴ ዖርኢ ምስሉ ቪዴዮ   

  
 
ብሶማሉ ሊንዴ ኣቢለ ዛሓሌፍ መንገዱ ዖርኢ ካርታ ጂ.ፒ.ኤስ. 

 
ሰላዲ ትሕዛቶ ትምህርቲ ምንቅስቓስ 



65 

 

 
 
3 ሓምሇ 2010 ዛብሌ ጽሑፍ ዖሇዎ ጥራዛ        ቁምቡሊታት መዴፍዔ ዖርኢ ናይ ታዔሉም ጥራዛ 

  
 

ተሇቃቢ 8.3 ሐ 
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ካብ ቡሇጋርያ ዛተሸመተ ኣጽዋር ዖርኢ ኣርማ ኤርትራ ዖሇዎ ምስክር ወረቐት፡፡ 
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68 

 

 



69 
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ተሇቃቢ 8.4 
 
ፍለይ መጽናዔቲ፡ OLF ኣኼባ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ንመዛራግ ዛወጠኖ ስርሒት (ኣብ ክፍሉ 7. ረ ርአ፡፡) 
 
ተሇቃቢ 8.4 ሀ.  OLF ኣብ ኣስመራ ናይ ዛራኸቦም ሰባት ዛርዛር 
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ተሇቃቢ 8.4.ሇ . ቁንጽሌ ምትሕሌሊፍ ገንዖብ፡ ዐመር ንጉጅሇኡ ንምኽፋሌ 8 ጥሪ ዖመሓሊሇፎ 3000 ድሊር፡፡ 69  
 

 
 

                                                 
69 እዚአን ክልተ ቅዲሓት ኢየን፡ ምኽንያቱ ወጋገን ባንክ ን ኣማል ምትሕልላፍ ገንዘብ ውን ከም 
ወኪል ኮይኑ ይሰርሕ ኢዩ፡፡ 
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ዐመር እዴሪስ ብ 8 ጥሪ 2011 ንእናኒ መሇስ ኢለ ዖመሓሊሇፎ 5000 ድሊር ዖርኢ ቅዲሕ፡፡ 

 



76 
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ብ 31 ሓምሇ 2010 ከምኡውን 24 ታሕሳስ 2010 ናብ  ሲፈን ጫሊ በዲዲ ዛተመሓሊሇፈ ገንዖብ ዖርኢ ቅዲሕ፡፡ 
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ተሇቃቢ 8.4.ሐ ፡- ኣብ ኣዱስ ኣበባ ዛተማረኹ ኣባሊት OLF ክፍንጅርዎ ዛሓሰቡ ነተጉቲ፡፡ 
 
 

c-4 plastic ተፈንጃሪ ኣብ ክሻ 

 
 

መፈንጀሪ ገመዴ RDX 
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መዏሸጊ ሰሉፕ ዖሇዎም ተፈንጀርቲ 

 
 

ኣብ ኤርትራ ዛፈረየ መዴሃኒትን ሳሊእንግሉዛን 
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2004 ኤርትራ ካብ ሮማንያ ዛሸመተታ መንጣሉት ብረት 

 
 
 

ተሇቃቢ 8.4 መ.፡ 
 
ካብ ሮማንያ ዛተሸመተ ኣጽዋር ዖርኢ ኣርማ ኤርትራ ዖሇዎ ምስክር ወረቐት፡፡፤ 
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ተሇቃቢ 8.4 ረ 
ቅዲሕ ኢዴሪሰ መሓመዴ ዐመር ዛገበሮ ርክብ ተላፎን፡፡ 
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ተሇቃቢ 8.5.: 
 

ፍለይ መጽናዔቲ፡ ስሇያ ኤርትራ ምስ ዔጡቓት ጕጅሇታት ሶማሌያን ካሌኦትን ዖሇዋ ርክባት 
 

1. ካብ 2003 ጀሚሮም ዔጡቓት ጕጅሇታት ሶማሌያ ኣብ ምሕጋዛን ምርኻብን ተዋፊሮም  ካብ ዛነበሩ 

ሰብ መዘ ኤርትራ ሓዯ ኣባሌ ወተሃዯራዊ ስሇያ ኮልኔሌ ተወሌዯ ሃብተ ነጋሽ ኢዩ፡፡ ካሌኦት ኣስማት 

እዘ ሰብ ኣማኑኤሌ ኪዲነ፡ ኮልኔሌ ሙሳ፡ ኮልኔሌ ሓጎስ ኮይኑ ኣብ ትሕቲ ኣሊይነት ጀነራሌ ጠዒመ 

“ወዱ መቐሇ” ኢዩ ዛሰርሕ፡፡ ብሓት ኣባሊት ዔጡቓት ጕጅሇታት ሶማሌያ ዛነበሩ (እንተሊይ 

ኣሌሸባብ፡ ሒዛቡሌ ኢስሊም፡ እስሊማዊ ግንባር ሶማሌ ከምኡውን ሕብረት ኣብያተ ፍርዱ እስሊም)፡ 

OLF: ONLF: ሓሇፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዛነበሩን ከምኡውን ብመሰረት ካብ ህለው ስሇያ ኤርትራ 

ብዛተረኽበ ሓበሬታ ንጥፈታትን ምስሌን ኮልኔሌ ነጋሽ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ክግሇጽ ተኻኢለ ኢዩ፡፡
70 

ኮልኔሌ ተወሌዯ ሃብተ ነጋሽ “ሙሳ” 

 
 
 

2. ብመሰረት እዜም ምንጭታት ነጋሽ ብኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ኣቢለ ምስ ዛተፈሊሇዩ ኣብ ኬንያ 

ዛቕመጡን ኣብኡ ንበረራ ዖዔርፉን ዔጡቓት ጕጅሇታት ሶማሌያን ኢትዮጵያን ብዖይምቁራጽ 

እናተራኸበ ቀዋሚ ዛምዴና  ከማዔብሌ ክኢለ ኢዩ፡፡ ገሇ ካብቶም ንሱ ነዜም ኣባሊት ሂብዎም 

ዛበሃለ ኣገሌገልታት ንመጥቃስ፤ ምዔዲሌ ፓስፖርት፡ ፋናንሳዊ ሓገዛ፡ ታዔሉምን ቀረብ ልጂስቲክን 

ኢዮም፡፡ ብዖይካ’ዘ ኣብ ኤርትራ ወተሃዯራዊ ታዔሉም ዛወስደ ዔጡቓት ጕጅሇታት ሶማሌያን 

                                                 
70ብመሰረት 10 ሕዲር 2010 ምስ ኣዘዝቲ ONLF ነበር ካብ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡ 12 ሕዲር 2010 ምስ ኣዘዝቲ OLF ነበር 
ብዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡  ወተሃዯራዊ በዓልመዚ ሒዝቡል ኢስላም ነበር ብ 7 ሚያዝያ 2011 ኣብ ዝሃቦ ቃለመጠይቕ ፡ መስከረም 
2010 ከምኡውን ሚያዝያ 2011 ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ምንጭታት ዝሃብዎ ቃለመጠይቕ ዝርዝራዊ ሓበሬታ መንነት ኮሎኔል 
ነጋሽ ከራጉድ ከኢሉ ኢዩ፡፡   
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ኢትዮጵያን ዛኣሉ ነጋሽ ምኻኑ ብሓት ናይ ዒይኒ መሰኻኽር ካብ ዛሃብዎ ሓበሬታ ክሌሇ ክኢለ 

ኢዩ፡፡  

 

3. ተጻጻሪት ጕጅሇ ብዙዔባ ነጋሽ ዛረኸበቶ ናይ መጀመርታ ናይ ዒይኒ ምስክር ሓበሬታ ኣብ 2002 

ሓዯ ካብ OLF ዛተረኽበ ምንጪ ጕጅሇኡ ካብ ነጋሽ መቐመሪ ተፈንጃሪ ምርካባ ምስ ገሇጸ ኢዩ፡፡71 

ኣብ 2003 ሓዯ ሊዔሇዋይ በዒሌ ስሌጣን ONLF ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ፡ ንነጋሽ ኣብ 

ኤምባሲ ኤርትራ (ናይሮቢ) ከም ዛረኸቦ፡ ኣብ ጣውሊኡ ከኣ ብሕ ናይ ሶማሊውያን ዛመስለ 

ሰባት ኤርትራዊ ፓስፖርት ከም ዛረኣየ ይዙረብ፡፡ እዘ ናይ ዒይኒ ምስክር ንባዔለ ኤርትራዊ 

ፓስፖርት ተዋሂቡ ኢዩ፡፡72 ብዖይካ’ዘ ኣብ 2004 ኣጽዋርን ተጋዯሌቲን  ONLF ካብ ኤርትራ ናብ 

ዯሑሶማሪብ (ሶማሌያ) ብኣየር ንኽግዔ ኣብ ናይሮቢ ኮይኑ ብተላፎን ዖሳሌጠ ነጋሽ ምንባሩ 

ይገሌጹ73፡፡      

 

4. ኣብ 2006 ሕብረት ኣብያተ ፍርዱ እስሊም ኣብ ሞቓዱሾ ስሌጣን ምስ ሓዖ ነጋሽከም ኣወሃሃዱ ዯገፍ 

ዔጡቓት ጕጅሇታት ሕብረት ኣብያተ ፍርዱ እስሊም (ICU)ንኣሸባሪ ክንፉን (ኣሌሸባብ) ፡ ከምኡውን 

ONLF ን OLFን ኮይኑ ብርክት ንዛበሇ ግዚ ኣብ ሞቓዱሾ ጸኒሑ ኢዩ፡፡ ኣብ ዛተፈሊሇዩ ኣኼባታት 

ዛተሳተፈ    ሶማሊዊ ተርሚ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ነጋሽን ብጾቱን ኣብ እንዲ 

መዋሉ ICU ዛኾነ ኣቡበከር ዐመር ኣዲኒ ዛተባህሇ ይቕመጡ ምንባሮም፡ ነጋሽ ምስ ወተሃዯራውያን 

ሰብ መዘ ኣሌሸባብ፡ ICUን እንተሊይ ዩሱፍ ኢንዲሓዱን ኣዯን ሓሺ ኣይሮውን ቀጻሉ ኣኼባ ይገብር 

ምንባሩን ይገሌጽ፡፡74 

 

5. ሓዯ ናይ ONLF ናይ ዒይኒ ምስክር ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ኣብ 2006 ነጋሽ ብዙዔባ ነተጕቲ ስሌጠን 

ሂቡ ኢዩ፡፡75 ሓዯ ናይ OLF ናይ ዒይኒ ምስክር ብወገኑ ኣብዘ ዛተጠቕሰ ግዚ ነጋሽ ንኣባሊት OLF 

ኣጠቓቕማ TNT ከምኡውን C4 ዛተባህለ ነተጕቲ ይምህር ምንባሩ ይገሌጽ፡፡76 ካብ 2007-2009 

ኣብ ኤርትራ ወተሃዯራዊ ታዔሉም ዛወሰዯ ኣባሌ ኣሌሸባብ ነበር  ሶመሊዊ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ 

ዛሃቦ ሓበሬታ ፡ ኣሌሸባብ ስሌጠና ነፍሰ ቕትሇታዊ መጥቃዔቲን ኣብ መኪና ዛጽወር ተሰናዒይ 

ነታጕ(VBIEDs) ኣብ መዒስከር ታዔሉም ኪልማ ይወስደ ምንባሮም፡ ተዒሇምቲ ከኣ ብቐጻሉ ነጋሽ 

እናበለ ይውከስዎ ምንባሮምን ይገሌጽ፡፡77 

  

6. ሓዯ ሊዔሇዋይ በዒሌ መዘ ICU ብመሰረት ዛሃቦ ሓበሬታ ፡ ኣብ ፈሇማ 2007 ኢትዮጵያ ኣብ ሶማሌ 

ምትእትታው ዴሕሪ ምግባራ፡ ነጋሽ ምስ 7 ካሌኦት ኤርትራውያን ኮይኑ ናብ ኬንያ ሃዱሙ፡፡ ዴሕሪ 

ምህዲሙ ክሳብ ገሇ ካብ ጕጅሇኡ ዛተሓ ኣብ መዒስከር ስዯተኛታት ሓጋዱራ ጸንሐ፡፡ ዴሕሪ’ዘ 

ኣብ ኬንያ ኮይኑ ንጥፈቱ ዛቐጸሇ ኢዩ ዛመስሌ፡፡ 2008 ኣብ ምሽምጋሌ ኣምሳያዊ ክፍሉት 

(ransom) ናይታ ብኬንያ ኣቢሊ ናብ ዯቡብ ሱዲን ክተምርሕ ሶማሊውያን ቀርሰንቲ ዛጠሇፍዋ MV 

                                                 
71ቃለመጠይቕ (12 ሚያዝያ 2010)  
72ቃለመጠይቕ (10 ሕዲር 2010) 
73ምስ ሓላፊ ሎጂስቲክስ ONLF ነበርን ብጻዩን ዝተገብረ ቃለመጠይቕ ሕዲር 2010. 
74 ምስ ተርጉሚ ONLF ነበርን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዚ ONLFን ብሕዲር 2010 ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡ ሚያዝያ 2011 
ዩሱፍ ኢንዲሓዱ ነዚ ኣብ ሞቓዱሾ ኣረጋጊጽዎ ኢዩ፡፡ እዞም ምስክርነታት ነቲ ተቘጻጻሪት ጕጅለ ኣብ ሕዲር 2006 ኤርትራ 2000 
ተዋጋእቲ ናብ ሶማልያ ልኢኻ ዝብል ዘቕረበቶ ጸብጻብ (S/2006/913, ሕጡበ ጽሑፍ 37) ዝድግፍ ኮይኑ ኣይተረኽበን፡፡    
75 በዓልመዚ ONLF(ሕዲር 2010)፡፡ 
  
76 ቃለመጠይቕ (11 ሕዲር 2010)  
 
77 እዚ ሶማላዊ ምልምል ኣብ ጅቡቲ ብኣኽረርቲ ምስልምና ከም እተመልመለ፡ ናብ ኤርትራ ከም እተላእከን ኣብ ኪሎማ ዝተባህለ 
ቦታ ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ጉጅለ  ONFን ONLFን ፍልይ ኢሎም ምስ ጕጅለ ኣልሸባብ  ወተሃዯራዊ ታዕሊም ከም ዝወሰደን 
ይገልጽ፡፡ ድሕሪኡ ኣብ 2009 ናብ ጁቡቲ ተላኢኹ፡ ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ከኣ ብ ሶማላውያን መራሕቱ ተነጊርዎ፡፡      
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Fania ዛተባህሇት ወተሃዯራዊ ናውቲ ዛተጻዔነት መርከብ ዩክሬይን ኢደ ከእቱ ብምፍታኑ ካብ 

ኬንያ ተጠሪ፡፡ ዴሕሪ ጥርዘያኡ (2008) ናብ ኡጋንዲ ብምግዒዛ ስርሒታቱ ኣብኡ ኮይኑ ምክያዴ 

ቀጸሇ፡፡ 78 

 

7. ኣብ 2009 ነጋሽ ናብ ኬንያ ተመሌሰ፡፡ እንተኾነ ሕጂውን ኣብ ኬንያን ሶማሌያን ምስ ዛርከብ ዋህዮ 

ዔጡቓት ጕጅሇታት ሶማሌያ ርክብ ከም ዖሇዎ ስሇ እተፈሌጠ ተጠረዖ፡፡79 ብመሰረት ሰብ መዘ 

ኣኽበርቲ ሕጊ ኬንያ ዛሃብዎ ሓበሬታ፡ ነጋሽ ምስ መሓመዴ ማንታይ ዛተባህሇ ኤርትራዊ 

ዱፕልማሰኛ (ሚያዛያ 2011 ኣምባሳዯር ኤርትራ ኣብ ሱዲን ኮይኑ ዛተመዖዖ) ከምኡውን 

ሰራሕተኛ’ቲ ኤምባሲ ብምዃን ብመሬት ኬንያ ኣቢልም ናብ ኡጋንዲ በእኡ ኣቢልም ከኣ 2009 

ናብ ሶማሌያ ብምእታው ምስ ኣባሊት ኣሌሸባብን ካሌኦት ዔጡቓት ጕጅሇታትን ከም እተራኸበ 

ይገሌጹ፡፡ 21 መስከረም 2009 ካብ ሞቓሲሾ ተሰናቢቱ ድብ ድብሇይ ሉቦይ ብምቈራጽ ናብ ኬንያ 

ተሳገረ፡፡ ዴሕሪኡ 26 መስከረም 2009 ኬንያ ጥሒሱ ድብ ኬሊ ቡሲያ (ድብ ኡጋንዲ) ምስ በጽሐ 

ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ሰብ መዘ ኬንያ ኣተወ፡፡ መሉሱ ከም ዛጥረዛ ከኣ ተገብረ፡፡ 80 እዘ ፍጻሜ 

ብርግጽ ክዉን ምዃኑ ሓዯ በዒሌ መዘ ኤርትራ ኣረጋጊጽዎ ኢዩ፡፡ እንተኾነ ንንተጻጻሪት ጕጅሇ 

ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ተሌእኾ ነጋሽን ብጾቱን ሳሌሰይቲ ሃገር ብምውካሌ ዱፕልማስያዊን ሰብኣዊን 

ዔሊማ ዛነበሮን ብምለእ ኣፍሌጦ TFG ዛተገብረ ምዃኑን ይገሌጽ፡፡ 81 

8. ናይ ቀረባ መሳርሕቲ ነጋሽ ከምኡውን ኤርትራዊ ሃገራዊን ስሇያዊን ሃብቲ ዛኾነ ሃኒባሌ ካሕሳይ 

መንግስቱ ኣብ ኬንያ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ውዑለ ሰነ 2009 ናብ ኤርትራ ተጠሪ፡፡ ብመሰረት ሓዯ 

ናይ ዒይኒ ምስክር ሃኒባሌ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ክኣቱ እንከል ሰብ መዘ ኬንያ ካብ ገዛኡ ብርክት ዛበሇ 

ናይ ኤርትራን ናይ ካሌኦት ሃገራትን ፓስፖርትታት ረኺቦም ኢም፡፡ 82 ብመሰረት ወኪሊት ኣኽበርቲ 

ሕጊ ከምኡውን ምስ ሃኒባሌ ቅርበት ዖሇዎም ኬንያውያንን ኤርትራውንን ምንጭታት ዛሃብዎ 

ሓበሬታ፡ ሃኒባሌ ኣብቲ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ዖካይድ ኣኽሳቢ ሰባት በዖይ ሕጋዊ ኣገባብ 

ናይ ምትሕሌሊፍ ቢዛነስ (Human trafficking) ይዋሳእ ኔሩ ኢዩ፡፡83  

 

9. ካብ ሰነ 2009 ክሳብ ፈሇማ 2011 ሃኒባሌ ካብን ናብን ኤርትራን ኡጋንዲን ተመሊሉሱ ኢዩ፡፡ ኣብ’ዘ 

ጉዔዜኡ ብውሑደ ክሌተ ሳዔ ብዯቡብ ሱዲን ኣቢለ ኢዩ ናብ ኡጋንዲ ኣትዩ፡፡ 84 ንተጻጻሪት ጕጅሇ 

ንሰብ መዘ ኡጋንዲ ብዛሃበቶም ውሱን ሓበሬታ ተሓጊዜም ፈሇማ 2011 ኣብ ካምፓሊ ኣብ ትሕቲ 

ቀይዱ ኣውዑልሞ፡፡ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ እንክኣቱ ብርክት ዛበሇ ሲም ካርዴታት ሒ ተረኺቡ፡፡ 

                                                 
78አኸበርቲጸጥታ ኬንያ መጋቢት 2011 ከም ዘረጋገጽዎ ኮሎኔል ነጋሽ ኣብ 2008 ከምኡውን ኣብ 2009 ተጠሪዙ ኢዩ፡፡
ተቘጻጻሪት ጕጅለ ኮሎኔል ነጋሽ ምስ ፋይና ዘለዎ ርክብ ብናጻ ኣካል ከተረጋግጽ እኳ እንተዘይከኣለት፡ ምሰቲ ጥርዝያ 
ዝተኣሳሰሩ ሰነዲት ግን ክትርኢ ክኢላ ኢያ፡፡ ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓዯ ብዓል መዚ ብ 
28 መስከረም 2010 ኣብ ዝሃቦ ቃለመጠይቕ፡ ከምኡውን ብዛዕባ ወሽጣዊ ሚስጥር ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ 
ኣፍልጦ ዘለዎም ምንጭታት ጥቅምቲ 2010 ኣብ ዝገበርዎ ቃለመጠይቕ ነጋሽ ናብ ኡጋንዲ ከም ዝጸሎቘ የረጋግጹ፡፡       
 
79 መስከረም 2011 ምስ ብዓልመዚ ኤምባሲ ኤርትራ ነበር፡ ከምኡውን  ጥቅምቲ 2010 ብዛዕባ ወሽጣዊ ሚስጥር ኤምባሲ 
ሃገረ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ኣፍልጦ ምስ ዘለዎም ኣርባዕተ ምንጭታት ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡ ኣብ ለካቲት 2011 ኣብ 
ኤምባሲ መሳርሕቲ ነጋሽ ምስ ዝነበረ ሰብ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ  
 
80 ምንጪታት ስለያ ኬንያ (መጋቢት 2011) 
 
81 ምስ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኤርትራ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ጥቅምቲ 2010) 
 
 
82 ጥቅምቲ 2010 ኣብ ናይሮቢ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡ 
 
83ለካቲት ኣኽበርቲ ጸጥታ ካብ ዝሃቡና ሰነዲዊ ዝርዝራት ፡ መስከረም 2010 ከምኡውን ጥቅምቲ 2010 ምስ ኬንያውን 
ምንጭታት ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡ ለካቲት 2011 ምስ ሃኒባል ዝፈልጦ ኤርትራዊ ምንጪ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡    
 
84 ካብ ቅዲሕ ፓስፖርት ሃኒባልን ንሰብመዚ ኡጋንዲ ካብ ዝሃቦ ቃል ዝተወስዯ 
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ሓንቲ ካብዖን ሲም ካርዴታት ዛሓዖቶ ናይ ጽሑፍ መሌእኽቲ ምዴሊው ፓስፖርት፡ ምትሕሌሊፍ 8 

ሽሕ ድሊር ኣመሪካ፡ ከምኡውን ኣብ ኖትቡኩ ቁጽሪ ቴላፎን ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዯቡብ ሱዲን 

ተረኺብዎ ኢዩ፡፡ ሃኒባሌ ምስ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛገበሮ ቃሇመጠይቕ ምስ ነጋሽ ጥቡቕ ርክብ 

ከም ዖሇዎ፡ ክሌቲኦም ኣብ ናይሮቢ ዛርከብ መመሪ ኣዖውቲሮም ከም ዛመሊሇሱን ነጋሽ ብሕ 

ገንዖብ ከም ዖጥፍእን ሓቢሩ ኢዩ፡፡ ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ምስ ነጋሽ ምስርሑ 

ይኽሕዴ፡ ነጋሽ ካብ ኬንያ ዛተጠረዖ (ብመሰረት ኣብ 2008 ዛተቐበል ሓበሬታ) ምስ ኣሌሸባብ 

ርክብ ስሇ ዛነበሮ ምዃኑ ግና የረጋግጽ፡፡ ሃኒባሌ ምስ ናይ ወጻኢ ፓስፖርት ምምራኹ ኣለ ይብሌ፡፡ 

እንተኾነ ክሌተ ብጾቱ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ዖእተውዎ ሰብመዘ ኬንያ ብ 15 ሽሕ ሺሌን ኬንያ 

ጉቦ ክህብዎም ከም ዛፈተኑ ግና ይእመን፡፡ 85 

 

10. ሓዯ ኤርትራዊ በዒሌ መዘ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ብዙዔባቲ 

ሃኒባሌ ዛሰርሖ ዖይሕጋዊ ምትሕሌሊፍ ሰባት ኣፍሌጦ ከም ዖሇዎ እንተኾነ ንመንግስቲ ኤርትራ ከም 

ዖይሰርሕን ናብ ኤርትራ እንተተመሉሱ ኣብ ትሕቲ ቀይዱ ከም ዛኣቱን  ይገሌጽ፡፡86 ንተጻጻሪት 

ጕጅሇ እዘ ሓበሬታ ተኣማኒ ኮይኑ ኣይረኸበቶን፡ ምኽንያቱ ሃኒባሌ ባዔለ ዛበዛሕ ኣዋርሕ 2011 ኣብ 

ኤርትራ ከም ዖሕሇፎ ኢዩ ዛገሌጽ፡፡ 

 

11. ብመሰረት ምስ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ቅርበት ዖሇዎም ምንጭታት ዛሃብዎ ሓበሬታ፡ 

ነጋሽ ምስ ዔጡቓት ጕጅሇታት ሶማሌያ ዖሇዎ ርክብ ንምቕጻሌ ኣብ 2011 ናብ ኤርትራ፡ ኡጋንዲን 

ዯቡብ ሱዲንን ተመሊሉሱ ኢዩ፡፡ ሓዯ ካብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ናይ ገንዖብ ክፍሉት 

ዛቕበሌ ሰብ ንተጻጻሪት ጕጅሇ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ነጋሽ ኣብ 2010 ኣብ ኬንያ ምንባሩ መወዲእታ 

መስከረም ወይ ፈሇማ ወርሒ ጥቅምቲ ኣቢለ ከኣ ናብ ሃረጌሳ (ሶማሉሊንዴ) ምጉዒ ይገሌጽ፡፡87 

ናይ ቀዯም ብጻዩ ንነጋሽ ዛነበረ ሰብ ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ ነጋሽ ዴሕሪ ሓያል ቅንያት ኣብታ ኣሌሸባብ 

ዛጻጸራ ዯብሇይ ሉቦይ ዛተባህሇት ኣብ ድብ ኬንያን ሶማሌያን እትርከብ ዒዱ ከም ዛተራእየ 

ይገሌጽ፡፡88 

 

12. በዖይካ’ዘ ነጋሽ ኣብቲ ክሳብ 2010 ዯጀን ዔጡቓት ሶማሊውያንን ONLF ን ዛነበረ ወተሃዯራዊ 

መዒስከራት ፕሮግራማት ታዔሉም ኣብ ምሃብ እውን ተዋፊሩ ኢዩ፡፡89 ኣብ ተሇቃቢ 8.3 ተገሉጹ 

ዖል ፍሹሌ ስርሒት ኣሊንሳይዴ (መስከረም 2010) ዛተሳተፉ ምሩኻት ኣባሊት ONLF ከም 

ዖረጋግጽዎ፡ ንሳቶም ኣብ መዒስከራት ኪልማ፡ ራስ ደሜራን ዑንን እንክንቀሳቐሱ ነጋሽ ኣብ 

ታዔሉም ይሳተፍ ምንባሩ ይገሌጹ፡፡  

 

13. ህሊዌ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዲን ዯቡብ ሱዲንን፡ ኣብቲ ዜባ ዖሇዉ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጕጅሇታት 

እንተሊይ ኣሌሸባብ ንምሕጋዛ ዛተዖርግሐ ሰፊሕ ስሇያዊ መርበብ ምዃኑ ተጻጻሪት ጕጅሇ ትኣምን፡

፡ ብዖይካ ነጋሽ ብውሑደ ካሌኦት ናብ ኡጋንዲ ዛተሊእኩ አርባዔተ ዋህዮታት ሰበስሌጣን ስሇያ 

                                                 
85 ሃኒባል ኣብ ቀይዱ ዝኣተወሉ ምኽንያት ንኬንያዊት ውሽማኡ በዓል ቤታ ዝነበረ ሰብ ሕጊ ትራፊክ ጥሒስካ 
ብዝብል ናይ ሓሶት ክሲን ምስምስን ኢዩ ኢሉ ኣጥቢቑ ይከራኸር፡፡   
 
86 ምስ ላዕለዋይ በዓል መዚ ኤርትራ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (ሚያዝያ 2011)  
 
87 ቃለመጠይቕ (ጥቅምቲ 2010) 
 
88 ቃለመጠይቕ (ሕዲር 2010) 
 
89 ምስ ልዕሊ 90 ዝኾኑ እሱራት ONLFን ሶማላውያንን ሰብ መዚ ONLF ነበርን ካብ 9-11 ሕዲር 2010 ዝተገብረ  
ቃለመጠይቕ  
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ኤርትራ ብተጻጻሪት ጕጅሇ ተሇሌዮም ኣሇዉ፡፡ እዜም ዋህዮታት ብሱዲን ኣቢልም ናብ ኡጋንዲ 

ዛኣተዉ ኮይኖም፡ ብኮልኔሌ ዮናስ ኢዮም ዛምርሑ ይበሃሌ፡፡ ኮልኔሌ ዮናስ ጸብጻቡ ናብ ጀነራሌ 

ተኽሇ ክፍሊይ “ማንጁስ” ከምኡውን ኣብ ግዲማዊ ስርሒታት መሳርሕቱ ምስ ዛኾነ ኮልኔሌ ፍጹም 

ይሳቕ “ሇኒን” ኢዩ ዖቕርብ፡፡90  

 

14. ነጋሽን ዮናስን ቀጻሉ ዛቕበልም ቆንስሌ ጀነራሌ ኤርትራ ኣብ ጁባ ኣሇም ነጋሽ ኢዩ፡፡ ኣሇም ነጋሽ 

በዒሌ መዘ ስሇያ ብርጌዴ 72 (ኣሃደ ወተሃዯራዊ ስሇያ ህግሓኤ ) ኢዩ ኔሩ፡፡ ናብ ጁባ ቅዴሚ 

ምምዲቡ ከኣ ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ኢዩ ተመዱቡ ኔሩ፡፡ ቅዴሚኡ ከኣ ኣብ 

ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ናይሮቢ ኮይኑ ዛምዴና ኤርትራን ሶማሌያን የካይዴ ኤሩ፡፡91  

 

15. ኣብ መወዲእታ 2010 ሓዯ ኤርትራዊ ወተሃዯራዊ ምንጪ ንጉጅሇና ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ፡ ሓዯ ስሇያዊ 

በዒሌ መዘ ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ኡጋንዲ እትርከብ ከተማ ምባላ ምብጻሕ ከም ዛገበረ ምስ 

ዔጡቓት ተቓወምቲ ጕጅሇታት ሶማሌያ ከም ዛተራኸበን ብቐጥታ ናብ ኮልኔሌ ፍጹም ጸብጻብ 

ምግባሩን ይገሌጽ፡፡92 ዋሊ’ ዛኾነ ተወሳኺ ዛርዛር እቲ ኣኼባ እንተዖይብሌና፡ ምባላ ብርክት 

ዛበለ ሶማሊውያን ህዛቢ ዛርከቡሊ ዒዱ ምዃናን ገሇ ካብቲ ኣብ ሓምሇ 2010 ኣብ ካምፓሊ ናይ 

ቦምብ መጥቃዔቲ ንምፍጻም ዛወዒሇ ኣጽዋር ኣብ’ዙ ዒዱ ተኸዘኑ ምንባሩን ክትሕብር ትፈቱ፡፡  

 

16. ኮልኔሌ ተወሌዯ ሃብተ ነጋሽ ምስ ዔጡቓት ተቓወምቲ ጕጅሇታት እዘ ዜባ፡ ብፍሊይ ኣብ ሶማሌያ 

ዖሇዎ ሬኮርዴ ምትእትታው፡ ከምኡውን ኣብቲ ብ ጠዒመ ዛተመርሐ ግዲማዊ ስርሒት ኤርትራ 

ዛነበሮ ወሳኒ ተራ መሰረት ብምግባር ህሊዌ ነጋሽ ኣብ ኡጋንዲ፡ ኬንያ፡ ዯቡብ ሱዲንን ሶማሌያን 

ኣብቲ ዜባ ጠንቂ ዛርገትን ዖይምርግጋእን ምዃኑ፡ ዜባውያን መንግስታት ከኣ ነቒሐን ክከታተሌኦ 

ተጻጻሪት ጕጅሇ ሇበዋኣ ተቕርብ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 ፍጹም ከም ምክትል ግዲማዊ ስርሒታት ኮይኑ ከም ዝዓዪ ይእመን ኢዩ፡፡ 
 
91 ኣብ ሱዲን ዘገልግል ዝነበረ በዓል ስልጣን ኤርትራ ነበር (መስከረም 2010) 
 
92 12 ታሕሳስ ካብ ሓዯ ንጡፍ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብ ቴሌፎንን ኢ-ሜይልን ዝተረኽበ 
ሓበሬታ፡፡ 
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ተሇቃቢ 8.5 ሀ ካብ ኢንባሲ ኤርትራ ዛተረኸበ ናይ ክፍሉት ሰነዴ  

ኢንባሲ ሃገረ ኤርትራ ንዐጋስ ዒብዱ ዲሂር፡ መሓመዴ ዋሉ ሸኽ ኣሕመዴ ኑርን ዒብራሕማን ኣሕመዴ ሻኪር 

ናይ ዛሃቦበ ክፍሉት ሰነዴ መርኣዪ  
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ተሇቃቢ 9 
 

(Annex 9) 
 

ምሽማት ኣጽዋርን ግዲማዊ ሓገዛን 
 

ተሇቃቢ 9.1፡ 
 
ኣብ መንጏ ኤርትራን እስሊማዊት ሪፓብሉክ ኢራንን ዛተገብረ ወተሃዯራዊ ምትሕግጋዛ ኣመሌኪቱ ክሳብ 

ሕጂ ናይ ዛተገብረ ዲህሳስ ጽማቑ 

 

1. ብመሰረት ተጻጻሪት ጐጅሇና ካብ ዛተፈሊሇዩ ጸብጻባት እንተሊይ ናይ ዒይኒ መሰኻኽር ዛረኸበቶ 

ሓበሬታ ቅዴሚ ምሕሊፍ እማመ ባይቶ ጸጥታ 1907(2009) ኣብ መንጎ ኤርትራን እስሊማዊት ሪፓብሉክ 

ኢራንን ስሇያዊን ወተሃዯራዊን ምትሕግጋዛ ተጌሩ ኢዩ፡፡ ጐጅሇና ኣብ መንጏ ኢራንን ኤርትራን ዖል 

ርክብ ምዔዙብን ምስናዴን እ እንተቐጸሇት እዘ ዛምዴና ንእማመ ባይቶ ጸጥታ 1907(2009) ከም 

ዛግህስ ዛሕብር ዛኾነ ህጣም ኣይረኸበትን፡፡ 

 

2. ዱፕልማስያዊ ርክብ ኤርትራን ኢራንን ኣብ 2002 ዱፕልማሰኛታት ኢራን ካርቱም ናብ ዛርከብ 

ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ምብጻሕ ምስ ፈጸሙን ዱፕልማስያዊ ርክብ ክሃንጹ ምስ ሓተቱን ኢዩ ጀሚሩ፡፡ 

 

3. ኣብ ኤርትራ ዱፕልማሰኛ ኣብ ካርቱም ዛነበረ ውሌቀሰብ ዴሕሪ 2007 ዛምዴና ኤርትራን ኢራንን ከም 

ዛዯሌዯሇ፡ ኢራን ኣምሳያቲ እትህባ ፋይናንሳዊ ሓገዛ ንኤርትራ ከም ሰትራቴጂካዊት መዔረፊትን 

መተሓሊሇፊትን ክትጥቀመሊ ፕረዘዯንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኣሕመዱን ነጃዴ ዔዴመ ከም ዖቕረበለ 

ይገሌጽ፡93    

 

4. ተጻጻሪት ጐጅሇ ካብ 2005 ክሳብ 2009 ኣብ ኤርትራ ምስ ዛተቐመጠ ናይ ዒይኒ ምስክር ውን 

ቃሇመጠይቕ ጌራ ኔራ፡፡ ኣብ ወርሒ ሇካቲት 2009 ምስ 30 ዛኾኑ ኢራናውያን ኣብ ወዯብ ዒሰብ ከም 

ዛተራኸበን ከም ዖዔሇሇን ይዙረብ፡፡ እዘ ናይ ዒይኒ ምስክር ኣብ ዛሃቦ ሓበሬታ እዜም ኢራናውያን ኣብ 

“መንግስታዊ” ተሌእኾ ዛተዋፈሩ ምዃኖም ከም ዛሓበርዎ፡ ኣብ ወዯብ ዒሰብ ካብ ዖዔረፈት መርከብ 

ወተሃዯራዊ ንዋት ከራግፉ ምርኣዩን ወሲኹ ይሕብር፡፡94   

 

5. እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢራንን ዱፕልማስያዊ ርክብ ዖወሃሃዯ ኢራናዊ በዒሌ መዘ ኣብ ሱዲን ዒምር 

ኣሌሙሳዊ ተባሂለ ከም ዛፍሇጥን ኣቐዱሙ ከም ሌኡኽ ባህሊዊ ጉዲያት ኤምባሲ ኢራን ኣብ ካርቱም 

ኮይኑ ከም ዖገሌገሇን ይፍሇጥ፡፡95 ኣብ ካርቱም ዛርከቡ ናይ ወጻኢ ዱፕልማሰኛታት ከም ዛሕብርዎ እዘ 

ሰብ ኣብ ጤህራን ከም ዛቕመጥን ኣዖውቲሩ ናብ ኤርትራን ሱዲንን ከም ዛመሊሇስን ይፍሇጥ፡፡96  

                                                 
93 ኣብ ካርቱም ምስ ዝመዯብሮም ክልተ ዱፐሎማሰኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተገብረ ቃለመጠይቓት 
 
94 ኣብ ሞቓዱሾ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (8 ሚያዝያ 2012) 
 
95 ምስ ኣብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ካርቱም ዱፕሎማሰኛ ዝነበረ ሰብ ዝተገብረ ቃለመጠይቕ (30/8/2010)፡ 
ከምኡውን ካልእ ኤርትራዊ ምንጪ   
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6. ኣብ ኣስመራ ዛርከቡ ዱፕልማስያዊ ምንጭታት ዒረብ፡ ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ከም ዛሓበርዎ፡ ኣብ ዒመተ 

2010 ዱፐልማሰኛታትን ሰብ መዘን ኢራን ናብ ኣስመራ ምብጻሕ ፈጺሞም ኢዮም፡፡ 97 ሓዯ ሱዲናዊ 

በዒሌስሌጣን ኣብ 2010 ሌኡኽ ኢራን ብየመን ኣቢለ ናብ ኤርትራ እናኣተወ ብኣካሌ ከም ዛረኸቦ፡ ካሌእ 

ጉጅሇ ኣብ ኣህጉራዊ መዒርፎ ነፈርቲ ክቕበሌ ከኣ ከም ዛተሓተተ ይገሌጽ፡፡98 እዘ ዒምር ሙሳዊ ዛተባህሇ 

ኢራናዊ በዒሌ መዘ ኣብ 2010 ኣብ ኣስመራ ምብጻሕ ከም ዛገበረን ኣብታ ዒመት ናብ ምጽዋዔ ምብጻሕ 

ዛፈጸመ ሌኡኽ መምርሑን ይፍሇጥ፡፡99  

 

 

 

ተሇቃቢ 9.2፡ ቅዲሕ ሰነዴ ዋንነት MV Nizar M 

 

እዘ ሰነዴ ብሚኒሰትሪ ውሽጣዊ ጉዲያት ጆርጂያ ናብ ተጻጻሪት ጐጅሇ ዛተሊእከ ኢዩ፡፡ እዘ ሰነዴ ምንባቡ ዖሸግር 

ብምዃኑ መንግስቲ ፓናማ ተወሳኺ ሓበሬታ ክህበና ሓቲትና ኔርና፡ መሌሲ ግና ኣይረኸብናን፡፡ ይኹንምበር ካብ 

TransArms USA ዛተረኽበን ኣብ  ሕቡራት ሃገራት ዛተዒቀበን ሰነዲት ስም እተን ኣብ ኮርፖረሽን ማሪታይም 

ታሊ ዛርከቡ ዲይረክተራት ኣረጋጊጹ ኢዩ፡፡ እዘኣቶም ዋና መርከብ MV Nizar M ሱብሒ መሓመዴ ኩሳ፡ ኹሌዴ 

ካሌዴ ዩዛባሺ ከምኡውን ኢብራሂም ሙስጣፋ ኣቡ ሓሳኒን ኢዮም፡፡ 

 

                                                                                                                                                 
96 http://www.sudanvisiondaily.com/modules.php? name=News&file=article&sid=41108 እታ እንኮ ክፍትቲ 
ዌብሳይት  ዱፕሎማት ዓምር ኣልሙሳዊ ኮይና በዓል መዚ ባህላዊ ጉዲያት መንግስቲ ኢራን ምንባሩ ትገልጽ፡፡  
97 ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ዱፕሎማሰኛታት (መስከረም 2010፡ ጥሪ 2011) 
 
98 ኣብ መስከረም 2010 ዝተገብረ ቃለመጠይቕ 
 
99 መስከረም 2010 ከምኡውን ጥሪ 2011 ኣብ ኣስመራ ምስ ዝርከቡ ዱፕሎማሰኛታት ዝተገብረ ቃለመጠይቕ፡፡ ኣብ 
ምጽዋዕ ዘርከብ ምስ መንግስቲ ርክባት ዘለዎ ምንጪ (ሕዲር 2010) 
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ተሇቃቢ 9.3  ኮፊ ሆሇዱነግሰ ኤጀንሲ ዛሃቦ መግሇጺ 
 
ኣብ ሞቓዱሾ ዛመዯብሩ ኮፊ ሆሌዱንግስ ዛተባህሇ ኩባንያ ብመርከብ MV Hyang Ro Bong ተጻዑኑ ዛመጸ 

ስሚንቶን ሩዛን ተቐቢለ፡፡ ዴሕሪኡ እታ መርከብ ናብታ ኣሌሸባብ ዛቆጻጸራ ወዯብ ኪስማዮ ኣምሪሓ፡፡ 
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ተሇቃቢ 10 
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(Annex 10) 
 

ጽገና ነፈርቲ ኰናት 
 
 

ተሇቃቢ 10.1 
 
ሱኾይ Su-27 ነፋሪት ኰናት ኤርትራ ኣብ መዯበር ጽገና ነፈርቲ ዩክሬን “ኣቪያሬሞንትኒ ዙቮዴ ቪቪኦ 713”. 
(መዒሌቱ ኣይፍሇጥን)፡፡      
 

  
Su-27 “ፍሊንከር” ባንዳራ ኤርትራ፡ ወተሃዯራዊ ሕብሪን “608”ዛብሌ ቁጽሪን ዖሇዋ 

በዒሌ ሓዯ መንበር ነፋሪት ኰናት፡፡ 
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Su-27UB “ፍሊንከር” “609”ዛብሌ ቁጽሪን ዖሇዋ በዒሌ ክሌተ መንበር መንበር ናይ ታዔሉም ነፋሪት ኰናት፡፡ 

 
 

Su-27 SK “608” ዛብሌ ምሌክት ምስ Su-27UB “ፍሊንከር” “609”ዛብሌ ቁጽሪ ሰማያዊ ወተሃዯራዊ 
ሕብሪን 73 ዛብሌ ምሌክት ሓይሉ ኣየር ዩክሬይን ዖሇዋ በዒሌ ክሌተ መንበር መንበር ነፋሪት ኰናት ኤርትራ፡

፡ 
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Su-27 SK “608” ዛብሌ ምሌክት ዖሇዋ ምስ ናይ ወጻኢ መሃንዴሳት፡፡ 

 
 

 

ተሇቃቢ 10.2 
 
ባንዳራ ኤርትራን E3-AAS ከምኡውን “EMIC” ዛብሌ ማዒርግ ዖሇዋ Pilatus Porter PC-6 ኤርትራ፡፡ 
 

 
ኣብ ኣሌተንሬይን (ስዊትዖርሊንዴ) ዛተሊዔሇ ስእሉ-10 ሰነ 2010 
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ኣብ ኣሌተንሬይን (ስዊትዖርሊንዴ)ዛተሊዔሇ ስእሉ-15 ሰነ 2010 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ተሇቃቢ 11 
(Annex 11) 

ምወሊ 
 

 

ተሇቃቢ 11.1.፡ 
 
ኤርትራውያን ሰብ ቢዛነስ ኣብ ኬንያ ንኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ዛገበርዎ ፋይናንሳዊ ወፈያ ዖርኢ ቁንጽሌ 

ሰነዴ፡፡ 

 

ኤርትራውያን ሰብ ቢዛነስ ኣብ ኬንያ ንኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ዛገበርዎ ፋይናንሳዊ ወፈያ ዛሕብር 

ተጻጻሪት ጐጅሇ ዛረኸበቶ ቁንጽሌ ሰነዴ፡፡ መታን ተኣማንነት እዘ ሰነዴ ክጎሌሕ ቅዲሕ ፓስፖርት 

ኣምባሳዯር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ኬንያ ሳሌሕ ዐመር ዒብደ ምስዘ ሰነዴ ከምዛካተት ተጌሩል፡፡ እቲ መበቆሊዊ 

ሰነዴ ብሙለኡ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተሰኒደል፡፡  
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ተሇቃቢ 12 
(Annex 12) 

 
ኣብ መንጎ ተጻጻሪት ጐጅሇን መንግስቲ ኤርትራን ዛተገብረ ምሌእኣኻት  
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106 

 

 
 
 
 



107 

 

 
 
 
 



108 
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