
                                                      

                                                      መጋቢት 06/2004 ዓ.ም  

የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጉዲዮች ፅ/ቤት 

ስ.ቁ 0115540486 

አዱስ አበባ  

 

   ፕሬስ ሪሉዝ  

የኢትዮጵያ መከሊከያ ሃይሌ በኢትዮ ኤርትራ አዋሳኝ ድንበር በሚገኙ የሽብርተኛ 

ማሰሌጠኛ ጣቢያዎች ሊይ ማጥቃት ሰነዘረ 

                       (እንዯዯረሰ ጥቅም ሊይ የሚውሌ)  

የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ በተሇይም በኢትዮጵያ የሽብርና የማተራመስ 

ስትራቴጂን እንዯ ስሌት  እየተከተሇ የተሇያዩ ፀረ ሰሊምና ጠብ ጫሪ ድርጊቶችን በመፈፀም ሊይ 

መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ 

ባሇፈው አመት አጋማሽ ሊይ የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ በአዱስ አበባ ከመካሄደ ቀዯም ብል 

በነበሩት ቀናት የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ “ሰሊምና መረጋጋት የሇም” የሚሌ ምስሌ 

ሇመፍጠርና ጉባኤውን ሇማሰናክሌ ፀረ ሰሊም የሆኑ የኢትዮጵያ ተሊሊኪዎችን በመጠቀም አዱስ 

አበባ ውስጥ ሇመፈፀም ያሴረው የሽብር ድርጊት ሳይሳካ ከሽፏሌ፡፡ 

“አዱስ አበባን እንዯ ባግዲድ” በሚሌ መርህ ወታዯራዊ ስሌጠና ሰጥቶና አስታጥቆ ወዯ አገር 

ውስጥ የሊካቸው እነዚህ የፀረ ሰሊምና የሽብር ተሊሊኪዎች ሉፈፀሙት የነበረው የሽብር ጥቃት ቆይቶ 

በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራና የሶማሉያ ሁኔታ አጣሪ ቡድን ባካሄዯው ጥናት 

ጭምር ተረጋግጧሌ፡፡ 

      በዚህ አመትም በተመሳሳይ በአዱስ አበባ የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ 

ከመካሄደ ቀዯም ብል የኤርትራ መንግስት ፀረ ሰሊም ተሊሊኪ ሃይልችን በመጠቀም በቅርቡ 

በአፋር ክሌሌ በጉብኝት ሊይ በነበሩ ቱሪስቶች ሊይ በወሰዯው የሽብር ጥቃት አምስት ቱሪስቶች 

ተገድሇው ላልች መታገታቸው የሚታወስ ነው፡፡ 

#          #      #        # 



     

      

 

    ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇፀው አህጉራዊው ጉባኤ ከመካሄድ አስቀድሞ በኤርትራ መንግስት 

ተሊሊኪዎች አማካኝነት የተፈፀመው የዚህ ሽብር ተግባር አሊማም የኢትዮጵያን ሰሊምና መረጋጋት 

እንዱሁም የአፍሪካ ቀንድን አሇመረጋጋት ሇማስከተሌ ነው ፡፡  

   የሽብር ጥቃቱ በተፈፀመበት ሰሞን የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራ መንግስት ከዚህ 

መሰሌ የሽብርና የፀረ ሰሊም ተግባሩ የማይታቀብ ከሆነ ኢትዮጵያ ተመጣጣኝ እርምጃ በመውሰድ 

ራሷን እንዯምትከሊከሌ አስታውቆ ነበር፡፡ 

       በዚህም መሰረት በዛሬው እሇት ከኢትዮጵያ የአፋር ክሌሌ አዋሳኝ ድንበር 14 ኪል 

ሜትር ርቀት ሊይ የፀረ ኢትዮጵያ  ተሊሊኪ ሃይልች ወታዯራዊ ስሌጠና የሚሰጥባቸው ማእከሊት 

በሆኑ  ራሚድ ፣ገሊህቤንና ጊምቢ በተሰኙ ሶስት ቦታዎች ሊይ የኢትዮጵያ መከሊከያ ሃይሌ 

በሰነዘረው የማጥቃት እርምጃ በቦታው የነበሩ የጥፋት ሃይልች ተመጣጣኝ ጥቃት ተፈፅሞባቸዋሌ፡፡ 

የመከሊከያ ሰራዊታችን ግዲጁን በስኬት ፈፅሞ ወዯ መዯበኛ ካምፑ ተመሌሷሌ፡፡  

ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያሊት ውዝግብ በሰሊምና በድርድር ሉፈታ እንዯሚችሌና እንዯሚገባው 

በማመን ተዯጋጋሚ የሰሊም ሃሳብ አቅርባሇች ፡፡ ዛሬም ይሁን ነገ በሁሇቱ ተጎራባች አገሮች 

መካከሌ ያሇው አሇመግባባት በድርድር ይፈታ ዘንድ በየትኛውም  ቦታና ጊዜ ከኤርትራ መንግስት 

ጋር ሇመወያየት ዝግጁ ሆና ትገኛሇች፡፡ የኤርትራ መንግስት ሇዚህ የሰሊም ጥሪያችን ጆሮ ዲባ 

ሌበስ ሰሊምና ፀጥታችንን ሇማናጋት ከተንቀሳቀሰ ዯግሞ ተመጣጣኝ አፀፋዊ እርምጃ በመውሰድ 

ሰሊሟን ሇማስከበር ዝግጁ ናት፡፡  

---   30   ----- 

    ተጨማሪ ማብራሪያ ቢያስፈሌግዎ፤-  

     ስ.ቁ 0115540486 መዯወሌ ይችሊለ፡፡  

                

 

 



 

 

 

 

 

   


