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ውሃ የዋጠው አረፋ ይጨብጣል 

ኢብሳ ነመራ 06-29-16 

የተባባሩት መንግስታት የኤርትራን የሰብአዊ መብት አያያዝ እንዲመረምር የሰየመው 

አጣሪ ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ ሪፖርቱን አቅርቧል። በሪፖርቱ የኤርትራ 

ባለስልጣናትና አስተዳደር በዜጎች ላይ ይፈፅሙታል ያላቸውን ጥፋቶች አንድ ሁለት ሲል 

ዘርዝሯል፤ ድርጊቱን በመፈፀም የተሳተፉ የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት ተጠያቂ 

መሆን አለባቸው ሲልም ምክረ ሃሳብ አቅርቧል።  

የአጣሪ ኮሚሽኑ ሊቀመንበር ማይክ ስሚዝ ሪፖርቱን አስመልክተው በሰጡት ማብራሪያ፤ 

ያወጣነው ሪፖርት ኤርትራ ውስጥ በስብዕና ላይ የተፈፀሙ ወንጀሎች ተደርገው የሚወሰዱ 

በርካታ ጉዳዮችን ይዟል። የባርነት ወንጀል እንደሚፈፅም ተረድተናል። በፍርድ ቤት 

ውሳኔ ገደብ ላልተበጀለት ግዜ እስራት እንደሚፈጸም ተገንዝበናል፤ የዘፈቀደ ግድያ 

እንደሚፈፅም አውቀናል፤ የማንገላታትና የአሰገደዶ መደፈር ወንጀሎች እንዲሁም ሰዎች 

በወጡበት የሚቀሩበት ሁኔታ መኖሩን መረዳት ችለናል። እነዚሀ ሁሉ ከባድ የወንጀል 

ድርጊቶች ናቸው ብለዋል። 

በዚሁ የአጣሪ ኮሚሽኑ ሪፖርት በተሰማበት መደረክ ላይ የተገኙት የኤርትራ መንግስት 

ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ልዩ አማካሪ አቶ የማነ ገብረ አብ የመንግስታቸውን አቋም 

አሰምተዋል። በዚህ ፅሁፍ ካሰሟቸው አቋሞች መሃከል የተወሰኑትን  ለመመለከት 

ወደጃለሁ። 

አቶ የማነ ባሰሙት የመንግስታቸው አቋም የተባባሩት መንግስታት የሰበአዊ መብት 

አያያዝ አጣሪ ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት አንድ ተጨማሪ የአፍሪካ ሃገርን ወደዓለም አቀፉ 

ፍርደ ቤት ለመወሰድ የሚደረገ ጥረት አካል ነው። 

ልብ በሉ አቶ የማነ አጣሪ ኮሚሽኑ በመንግስታቸው ላይ የቀረበባቸው ጥፋቶች 

አለመፈፀማቸውን ወይም ከአቅም በላይ በሆነ ሁኔታ መፈፀማቸውን እና/ወይም ለወደፊቱ 

ተመሳሳይ ጥፋቶች እንዳይፈፀሙ የሰብአዊ መብት አያያዟን ለማስተካካል እንደሚሰሩ 

ማስረጃ በማቅረብ ለማስረዳት ከመሞከር ይልቅ አንድ ተጨማሪ የአፍሪካ ሃገርን ወደዓለም 

አቀፉ ፍርደ ቤት ለመወስድ የሚደረግ ጥረት . . . ወደማለት መሸጋገርን መረጡ። አቶ 
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የማነ ይህን ያሉት ያለምክንያት አይደለም። የአፍሪካ ህብረት በህዝብ ድምፅ የስልጣን 

ውክልና የተሰጣቸው የአፍሪካ ሃገራት መሪዎች በዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት የሚከሰሱበትን 

ሁኔታ በተመለከተ ተገቢ የማይሆንበት አግባብ አለ በሚል የያዘውን አቋም እንደከለላ 

ለመጠቀም ነው። 

በቅድሚያ የኤርትራ መንግስት ከአፍሪካ ሃገራት ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ባህላዊ ትስስር 

ያላት፣ ሰላም የሰፈነባትና የህዝቦቿን ህይወት ወደተሻለ ደረጃ ለማሸጋጋር ለብልፅግና 

የምትተጋ የተባባረች አፍሪካን የመመሰረት ራዕይ ይዘው የሚመክሩበትና ውሳኔ 

የሚያሳልፉበት የአፍሪካ ህብረት ውስጥ በአባልነት ከመመዝገብ ያለፈ ተሳተፎ 

አታደርግም። ከሁለት ዓመት በፊት የአፍሪካ ህብረት በህዝብ ውክልና ስልጣን ላይ የሚገኙ 

የአፍሪካ ሃገራት መሪዎች በዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት የሚመሰረትባቸው ክስ  

ተገቢ ነው የሚል አቋም ሲይዝ በዚህ ላይ ኤርትራ አቋሟን አላሰማችም።  

እናም የአፍሪካ ሃገራትን ሉዓላዊነት ለማስከበር፣ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን፣ 

በኢኮኖሚያዊና በማህበራዊ ልማት የየሃገራቱን ህዘቦች የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል፣ የተባበረች 

አፍሪካን በመመሰረት ጠንካራና በዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ ተጽአኖ ፈጣሪ ሆኖ 

ለመውጣት ጥረት የሚያደረገው የአፍሪካ ህብረትን በመናቅ ራስዋን አርቃ የቆየችው 

ኤርትራ፣ አሁን አጣብቂኘ ውስጥ ስትገባ ህብረቱ የያዘውን አቋም ጋሻ ለማደረገ መሞከሯ 

አስገራሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። ይህ ሁኔታ የኤርትራ መሪዎች ምናልባት ለወደፊት 

የህብረቱን ፋይዳ መለስ ብለው እንዲያዩ አነሳስቷቸው ከሆነ ግን በጎ ነገር ነው፤ 

ምክንያቱም ትብብር መከባባርንና ሰላማዊ ጉርብትናን የግድ ስለሚል ኤርትራ እነዚህ 

የራቋትን እሴቶች እንድታሟላ ስለሚያነሳሳት። 

ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ የአፍሪካ ህብረት በስልጣን ላይ ያሉ የአፍሪካ ሃገራት መሪዎች 

በዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርደ ቤት የሚመሰረትባቸውን ክስ ሲቃወም መነሻውና 

መድረሻው ህዝብ እንጂ መሪዎቹ አይደሉም። በህዝብ ድምፅ ስልጣን የተረከቡ መሪዎችን 

ባልተሟላ መረጃ መክሰስ የህዝብን የስለጣን ባለቤትነትና ምንጭነት፣ የሃገር ሉዓላዊነትን 

ስለሚጫን ይህን ለመከላከል ነው መሪዎች ላይ የሚቀርብን ክስ የተቃወመው። በህዝብ 

ውክልና ስልጣን የተረከበን መሪ መክሰስ ህዝብን የመክሰስ ያህል መሆኑ ነው ታሳቢ 

የተደረገው። በዚሁ ፍርድ ቤት ክስ የተመሰረተባቸው የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ 
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ኬንያታ በራሳቸው ውሳኔ እንደ የኬንያ ሪፖብሊከ ፕሬዝዳንት ሳይሆን በግለሰብ ደረጃ 

ችሎቱ ፊት መቅረባቸውም ያመለክተው ነገር ቢመኖር ይህንኑ ው።   

የኤርትራ መሪዎች ከፕሬዘዳንት ኢሳያስ እስከ ታችኛው አመራር ያሉ ባለስልጣናት 

ስልጣን ላይ የወጡት በህዝብ ድምፅ በተገኘ ውክልና አይደለም። የኤርትራ ባለስልጣናት 

የስልጣናቸው ምንጭ መለኮታዊ ወይም በልዩ ሰዋዊ ብቃት የተገኘ ምድራዊ መሆኑን 

የሚናገር ህገመንግስት ሳይኖራቸው በጉልበት ነው ስልጣን ላይ የወጡት፤ አሁንም ኤርትራ 

ህገመንግስት አልባ አገር ነች። የህዝብ  የስልጣን ምንጨነትና ባለቤትነት የሚረጋገጥበት 

ምርጫ ለይስሙላ እንኳን ተካሂዶባት የማታውቅ ናት። እናም በጉልበት ህዝብ ላይ 

የተፈናጠጡ የኤርትራ መሪዎች ላይ የሚያዝ ማንኛውም አቋም፣ የሚወሰድ እርምጃ ህዝብን 

አይመለከትም።  የሃገር ሉኣላዊነትነት ባለቤት ህዝብ በመሆኑ ሉዓላዊነትን እንደመዳፈር 

ተደረጎ ሊወሰድም አይችልም። እናም የኤርትራ መንግስት የአፈሪካ ህብረትን አቋም 

በጋሻነት ለመጠቀም ያደረገው ሙከራ ህብረቱ አቋሙን እንዲይዝ ካደረገው መርህ ጋር 

የማይጣጣም በመሆኑ ተቀባይነት ይኖረዋል የሚል ግምት የለኝም። የኤርትራ መንግስት 

ይህን መከላከያ የማቅረብ የሞራል አቅም የለውም። 

ከዚህ በተጨማሪ የአፍሪካ ህብረትና አባል ሃገራቱ መሪዎች በማንኛውም ሁኔታ በህግ 

መጠየቅ የለባቸውም የሚል አቋም ያልያዘ መሆኑም መታወቅ አለበት። የኤርትራው 

ተወካይ አቶ የማነ ገብረ አብ በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የገለፁትን የመንግስታቸውን አቋም መነሻ 

በማድረግ የኢፌደሪ የመንግስት ኮሚዩኒኬሽን ጽህፈት ቤት ሃላፊ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው 

ረዳ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ የሰጡትን ምላሽ ጠቅሼ ወደሌላ የአቶ የማነ አሰተያየት 

ልሻገር። አቶ ጌታቸው ረዳ በሰጡት አሰተያየት ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት 

በአፍሪካ መሪዎች ላይ ማነጣጣሩን የአፍሪካ ህብረት በከፊል ሲቃወም ቆይቷል። ወንጀል 

ያለተጠያቂነት እንዲታለፍ ግን ደገፎ አያውቅም። መሪዎች ለሚፈፅሟቸው ጥፋቶች 

ተጠያቂ እንዲሆኑ ይፈልጋል ብለዋል። 

የኢሳያስ አፈወረቂ አማካሪ አቶ የማነ ገብረአብ የተመድ የሰብአዊ መብት አጣሪ ኮሚሽኑን 

ሪፖርት በተመለከተ ያነጸባረቋቸው ሌሎች የመንግስታቸው አቋሞች ከኢትዮጵያ ጋር 

የተያያዙ ናቸው። ቀዳሚው አስተያየታቸው አሁን እየተነጋገርን ባለንበት ወቅት ኢትዮጵያ 

በኤርትራ ላይ ከፍተኛ ወታደራዊ ጥቃት ለመፈፀም እየተዘጋጀች ነው፤ ሙሉ ጦርነት 

ለማድረግ እያሰበች ነው። ኮሚሺኑ ሪፖትሩን ባወጣበት ሳምንት በኢትዮጵያና በኤርትራ 
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መሃከል የተካሄደው ጦርነት ከ16 ዓመታት በፊት ካካተመ ወዲህ በሁለቱ ሃገራት ድንበር 

አካባቢ የከፋ ግጭት መቀስቀሱ በአጋጣሚ የሆነ ነገረ አይደለም  የሚል ነው። 

በኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀፅ 86 ላይ የሰፈሩትን የውጭ ግንኙነት መርሆችና በእነዚህ 

መርሆች ላይ በመመስረት የተዘጋጀውን የደህንነትና የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂ የሚያውቅ 

ማንኛውም ዜጋ ከላይ የተገለፀው የኤርትራ መንግስት ውንጀላ ፍፁም መሰረተ ቢስ 

መሆኑን ይረዳል። ከዚህ በተጨማሪ ኢትዮጵያ፣ የህዝቧ ጎስቋላ ህይወት ምንጭ፣ የእርስ 

በርስ ግጭት መንስኤ፣ እንዲሁም ለውጭ ወረራ ተጋላጭ የሚያደርጋት ድህነት መሆኑን 

ለይታ በይፋ ጸረ ድህነት ትግል ካወጀች ቆይታለች። ይህን ዋነኛ ጠላቷን ለማስወገድ ያለ 

የሌለ ሃይሏን እየተጠቀመች ከፍተኛ ለውጥ በማምጣት ላይም ትገኛለች። ይህን የጸረ 

ድህነት ትግልና የተገኘውን ወጤት፣ ቀሪውን ፈታኝ የጸረ ድህነት ትግልና የብልጽገና 

ግስጋሴ የሚያውቁ፤ እንዲሁም ሰላም ለእድገትና ልማት ያለውን ዋጋ በውል የተገነዘቡ፤ 

የሰላምን ዋጋ በመረዳት ለምስራቅ አፍሪካ ብሎም ለአህጉራዊ ሰላምና መረጋጋት 

የያዘችውን አቋምና እሰካሁን ያበረከተችውን አስተዋፅኦ የተረዱ ኢትዮጵያውያንም ሆኑ 

ሌሎች የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አባላት ኢትዮጵያ አጠቃላይ ጦርነት ልታውጅብኝ ነው 

የሚለው የኤርትራ መንግስት የሰሞኑ ወሬ መሰረተ ቢስ መሆኑን መገመት አይገዳቸውም። 

እንግዲህ ኢትዮጵያ የመንግስትን ከፈተኛ ቁርጠኝነትና ታላቅ ህዝባዊ ተሳትፎን የግድ 

የሚል ጸረድህነት ትግል ላይ ነች። ኢትዮጵያውያን ከኢፌዴሪ መንግስት የሚጠብቁት 

በውክልና ስልጣን ሲሰጡት ቃል የገባላቸውን በ2017 ሃገሪቱን መካከለኛ ገቢ ላይ በማድረስ 

የተሻለ ህይወት መኖራቸው እንዲያረጋግጥ ነው። ሌላው ከመንግስስታቸው የሚጠብቁት 

ከኢኮኖሚ እደገቱ ጋር እንደአረም የበቀለውን ኪራይ ሰብሳቢነትና ኪራይ ሰብሳቢነት 

የወለደውን የመልካም አሰተዳደር ችግር እንዲያስወግድ ነው፤ በቃ።  

የኢትዮጵያ ህዝብ በኤርትራ በኩል ቅርብና ደራሽ የወረራ አደጋ እንደሌለ አሳምሮ 

ያውቃል። በዚህ ሁኔታ መንግስት ኤርትራ ላይ ጦርነት ቢያውጅ ህዝብ ይጠይቀዋል። 

በዚህ ላይ ዘሎ ጦርነት ውስጥ ገብቶ ህዝብ የሚጠብቅበትን ድህነትን የማሰወገድና መልካም 

አስተዳደርን የማሰፈን ተግባር ወጤታማ ማድረግ አይችልም። እናም የገባውን ቃል 

ባለመፈፀሙ በቀጣይ የህዝብ ይሁንታን የማግኘቱ ነገር አደጋ ላይ ይወድቃል። በመሆኑም 

የኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራ ላይ ጦርነት በማወጅ የሚያተርፈው አንዳችም ነገር የለም። 

ይህ ማለት ግን በማንኛውም ሁኔታ ውጊያ ውስጥ ሊገባ አይችልም ማለት አይደለም። 
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የኢትዮጵያ መንግስት ወደጦርነት ወይም ውጊያ የመግባት አለመግባት እድል የሚወሰነው 

ግን በኤርትራ ነው። ኤርትራ ትንኮሳም ፈፀመች ወረራ ተመጣጣኝ እርምጃ በመውሰድ 

ትንኩሳውንና ወረራውን የመቀልበስ እርምጃ ይወስዳል። ለዚህ ደግሞ ሁሌም ዝግጁ ነው።  

በሌላ በኩል የኤርትራ መንግስት ባለፉት ሃያአምስት ዓመታት አንድም የህዝብን የተሻለ 

ህይወት ማረጋገጥን ማዕከል ያደረገ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት ዕቅድ አዘጋጀቶ 

አስፈፅሞ አያውቅም። እስካሁን ይህ ነው የሚባል የልማት ውጥንና ውጤት የሌለው 

የኤርትራ መንግስት ከህዘቡ ጋር ሆድና ጀርባ ሆኗል። ኤርትራውያን በተለይ ወጣቶች 

በሃገራቸው ተስፋ ቆርጠዋል። የኤርትራ ወጣቶች በሃገሪቱ ምንም  የልማት ስራ 

ስለማይከናወን የስራ እድል ማግኘት እንደማይችሉ ያውቁታል። የሚያበቃበት ግዜ መቼ 

እንደሆነ የማይታወቀውና ወጣቶች ግዳጃችሁን ፈጽማችኋል ተብለው በክብር ሲሰናበቱ 

ያልታየበት የውትድርና አገልግሎት መጪ ህይወታቸውን አጨልሞባቸዋል። ከሃያ ሶስት 

ዓመታት በፊት በብሄራዊ ውትድርና የዘመቱ ኤርትራውያን ጠፍተው ከሃገር የኮበለሉት 

ካልሆኑ አሁንም ወደቤታቸው አልተመለሱም። ወደቤታቸው ሳይመለሱና መቼ 

እነደሚመለሱ ሳያውቁ ያኔ በሃያዎቹ እድሜ የነበሩት ወጣቶች አሁን የወጣትነት 

እደሜያቸውን ፈጅተው በአርባዎቹና በሃምሳዎቹ እደሜ ላይ የሚገኙ ጎልማሶቸ ሆነዋል። 

ኤርትራ ብቸኛዋ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም - የኒቨርሲቲ የሌላት ሃገር ነች። የኤርትራ 

መንግስት አንድ ለናቱ ዩኒቨርሲቲውን ዘግቶ ተማሪዎቹን ካሰናበተ አስር ዓመት ሊቆጠር 

ነው። ለጋ የኤርትራ ወጣቶች በከፈተኛ ደረጃ ተምረው ሃገራቸውንና ራሳቸውን የሚጠቅሙ 

ልሂቅ የመሆን እድላቸው ጨልሟል። ኤርትራ ሃገር ተረካቢ የልሂቃን ትውልድ ማፍራት 

አለመቻሏ በቀጣይ እንደሃገር ህልውናዋን አስጠብቆ የመዘለቋን እጣ ፈንታ አደጋ ላይ 

የሚጥለው መሆኑ ተስፋ ያስቆረጣቸው ብዙዎች ናቸው። እናም አብዛኛዎቹ ኤርትራውያን 

የኢሳያስ አፈወርቂ ፈላጭ ቆራጭነት ስርአት የሚያበቃበትን ቀን እየናፈቁ ነው። አመቺ 

አጋጣሚ ካገኙ የሃገራቸው የሉአላዊ ስልጣን ባለቤት ለመሆን በስርአቱ ላይ ከመነሳት 

ወደኋላ እንደማይሉ ያውቃል። በዚህ ላይ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት 

ኮሚሽን በዚህ ፅሁፍ መግቢያ ላይ እንደተመለከትነው በሃገሪቱ የሚፈፀመውን የሰብአዊ 

መብቶችና ነጻነቶች ጥሰቶች ይፋ አውጥቶ ከዚህ ድርጊት ጀርባ ያሉ የኤርትራ መሪዎች 

በህግ መጠየቅ አለባቸው የሚል ጥያቄ አቅርቧል። 
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የኤርትራ መንግስት ከዚህ ከገባበት አጣብቂኝ ፋታ መግዛት የፈልጋል። አይነተኛው ፋታ 

መግዣ መላ ለግዜው የህዝቡን ትኩረት ማስቀየስ ነው። የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት፣ 

ዴሞክራሲ ወዘተ አሰፍናለሁ ብሎ ቃል ገብቶ የህዘቡን ትኩረት ማስቀየስ አይችልም፤ 

የኤርትራ ህዝብ ይህ ከእባብ እንቁላል የእርግብ ጫጩት የመጠበቅ ያህል መሆኑን በሚገባ 

ያውቀዋል። ተፈጥሯዊ ባህሪው ራሱ ይህን አይፈቅድለትምና። ትኩረት በማስቀየስ ፋታ 

መግዛት የሚያስችለው በእጁ ያለ አንድ አማራጭ ኢትዮጵያን ጨመሮ በጎረቤት ሃገራት 

ላይ ትንኮሳ ፈፅሞ ጦርነት ሊታወጅብኝ ነው ብሎ ህዝቡ ላይ ያልተገባ ስጋት መፍጠር 

ነው።  

እናም እውነታው የሚነግረን በኢትዮጵያ በኩል ኤርትራ ላይ የአጠቃላይ ጦርነት መክፈት 

ስጋት መኖሩን ሳይሆን በአንድ ሰው ፈላጭ ቆራጭነት የሚመራው የኤርትራ መንግስት 

የሃሰት የወረራ ስጋት ፈጥሮ ከገባበት አጣብቂኝ ፋታ ለመግዛት ኢትዮጵያን ጨመሮ 

ሌሎች አጎራባች ሃገራት ላይ ትንኮሳ ሊፈፅም የሚችል መሆኑን ነው። ሰሞኑን የተባበሩት 

መንግስታት የኤርትራ ሰብአዊ መብት አያያዝ አጣሪ ቡድን ሪፖርቱን ባቀረበበት ሰሞን፣ 

የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ላይ ትንኮሳ መፈፀሙ በአጋጣሚ የሆነ ሳይሆን ሪፖርቱ 

ከሚፈጥረበት ውጥረት ፋታ ለመግዛት ሆን ተበሎ የተደረገ ነው። 

በአጠቃላይ የኤርትራ መንግስት የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አጣሪ 

ቡድን ያቀረበበትን የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈፅሟል፤ ይህም በሰብአዊ ፈጡር ላይ 

የተፈፀመ አስከፊ ወንጀል ነው፤ መሪዎቹ ለፍርድ መቅረብ አለባቸው የሚልን ሪፖርት 

ለመከላከል ያቀረበው ከላይ የተመለከትነው አቋም ከንቱ ነው፤ ኦሮሞዎች namni bishaan 

liqimsee hoommcha qaqqabbataa/ ውሃ የዋጠው አረፋ የጨብጣል . . . እንዲሉ ይህ 

አይነቱ ማወናበድ ደግሞ ከቀረበበት ክስ ሊያድነው የሚችለ አይደለም።    

  


