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የአምባሳደሩ የአብዬን ወደ እምዬ ተረክ 

ዮናስ 06-23-16 

በሰብዓዊ መብት ጉዳዮች ላይ የሚሠሩ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኤርትራ ላይ በርከት ያሉ ሪፖርቶች 

ሲያወጡ ቆይተዋል፡፡ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) አጣሪ ቡድን ባለፈው ዓመት ያወጣው 484 ገጽ 

ሪፖርት ግን ከሁሉም የላቀና በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያንን ቃለመጠይቅ በማድረግና በማጥናት ተጠናክሮ የወጣ 

ሲሆን፣ ኤርትራ ውስጥ የሚፈጸም የሰብዓዊ መብት ጥቃት፣ አፈናና ግድያን በዝርዝር ያጋለጠም ነበር፡፡ 

አስመራ ላይ የከተመው መንግሥት፣ ኤርትራን ከኢትዮጵያ አስገንጥሎ መምራት ከጀመረ ባለፈው ግንቦት ወር ላይ 

ሩብ ክፍለ ዘመን የሥልጣን ዕድሜ ሞላው፡፡ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ‹‹በወርቅ ኢዮቤልዩ ያገናኘን›› በማለት 

ሌላ ሩብ ዘመን ለመግዛት ተመኝተዋል፡፡ በአገሪቱ ሕገ መንግሥት የሚባል ነገር አይታወቅም፣ ከመድብለ ፓርቲ 

ሥርዓት ውጪ ተቃዋሚ ብሎ ነገር የለም፣ የፕሬስ ነፃነትም ስሙ አይነሳም፡፡ እንዲህ የሆነችው ሃገር በኬንያ አምባሳደር 

የሆኑት ሰውዬ ከኛው አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ጋር ፊት ለፊት ባገናኘው የኬንያ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ጠብአጫሪ ፤ሰላምና 

መረጋጋት የራቃት ዜጎቿም በድህነት ማጥ ተዘፍቀው የሚቃትቱ . . . ወዘተ መሆኗን ሰሞንኛ ከነበረው ትንኮሳ ጋር 

አያይዘው መግለጣቸው የአብዬን ወደእምዬ ቢሆንብኝ የእርሳቸውን አብዬና የእኛዋን እምዬ የተመለከቱ ሃገራዊ፣ አህጉራዊና 

አለም አቀፋዊ እውነታዎች ለመተረክ ፈቀድሁ። 

የኤርትራ መንግሥት ሥልጣን ላይ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ከጎረቤት አገሮች በሙሉ የተናከሰ ስለመሆኑና በመናከስ ሂደትም 

ላይ ስለመሆኑ  እያንዳንዱ ኤርትራዊ እና በየሃገራቱ በስደት ላይ የሚገኙ ዜጎቿ ይመስክሩ፡፡ ይህን በተመለከተ ሌላ ዋቢ 

ቢያስፈልግ እኛ ሳንሆን ቡድን 15 በመባል የሚታወቁት የፓርላማ አባላትን ጨምሮ መንግሥት ላይ ጥያቄ ያነሱ በብዙ 

ሺሕ የሚቆጠሩ ዜጎች ለእስር የተዳረጉ ሲሆን፣ በሕይወት ይኑሩ አይኑሩ የገቡበት ያለመታወቁ ሁነት ሁነኛ አስረጅ 

ነው፡፡ 

ፍራንስ 24 በቅርቡ በሠራው ዘጋቢ ፊልም ‹‹ትንሿ ኤርትራ ወደ ትልቅ እስር ቤት ተለውጣለች›› ያለውን ጨምሮ 

ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በኤርትራ ዜጎች ላይ የሚፈጸም ግፍና በዓለም ላይ እየተበተኑ ስላሉት ኤርትራውያን 

ወጣቶች ያልዘገቡበት ወቅት የሌለ መሆኑን ለምናውቀው ሁሉ የአብዬን ወደእምዬ የመሆኑን ሚስጥር ይገልጡልናል፡፡ 

አለም አቀፉ ድርጅት የአስመራ መንግሥት በአፍሪካ ቀንድ በተለይ ደግሞ በሶማሊያ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ አሸባሪ 

ቡድኖች በመደገፍና በቀጣናው ሽብርተኝነትን በማስፋፋት ምክንያት ሁለት ጊዜ ማዕቀብ የጣለባት የጨለመች ሃገር 

የመሆኗ እውነታም ሌላውና ተጨባጭ ማስረጃ ነው ፡፡ 

ይኸው ድርጅት ሰሞኑን ባወጣው ሪፖርት፤ በኤርትራ ውስጥ ‹‹በሰብዓዊነት ላይ የተቃጣ ወንጀል›› ስለመፈጸሙ 

አሳማኝ ምክንያቶች የተገኙ ስለመሆኑ ማረጋገጡና፣ ፈጻሚዎቹም በዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት ፊት ቀርበው 

እንዲጠየቁ የሚያሳስብ  መሆኑንስ ክቡር አምባሳደር በየነ ወዴት ትተውት ነው ያ ሁሉ መዘባበታቸው?፡፡   

በብዙዎች አፍሪካዊቷ ሰሜን ኮርያ እየተባለች የምትጠራው ኤርትራ፣ ወጣቶችን በማስገደድ ወታደራዊ ግልጋሎት 

እንዲሰጡ ከሚያደርጉ ጥቂት አገሮች መካከል አንዷ ነች፡፡ የመንግሥት ባህሪ በየቀኑ በርካታ ወጣቶች ከኤርትራ 
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ድንበር እየሸሹ እንዲኮበልሉ ምክንያት ሆኗል ሲልም የተቋሙ ሪፖርት ገልጿልና ከዚህ በላይ አስረጅ መደርደር እንደሷና 

እርሳቸው መሆን ነው፡፡ ግን ደግሞ አንድ ሁለት መመረቁ ሚዛናዊ ያደርገናልና መርቀን ወደእምዬአችን እንሻገር። 

የሮይተርስ ሰሞንኛ ዘገባ ባለፈው ዓመት ብቻ አውሮፓ ውስጥ 47 ሺሕ ኤርትራውያን የፖለቲካ ጥገኝነት የጠየቁ 

መሆኑን በመጥቀስ፣ ኤርትራን በጦርነት እየታመሰች ካለችው ሶርያ በመቀጠል ያስቀምጣታል፤ እስካሁን አንድ አራተኛ 

ኤርትራውያን ለስደት መዳረጋቸውንም መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 

‹‹ኤርትራ በፈላጭ ቆራጭ መንግሥት የምትተዳደር ነች፡፡ ገለልተኛ ፍርድ ቤት፣ ብሔራዊ ፓርላማ ሆነ ማናቸውም 

ዓይነት ዴሞክራሲያዊ ተቋም ብሎ ነገር የላትም፡፡ ይህ ደግሞ የሕግና የአስተዳደር ዕጦት ፈጥሯል፡፡ ባለፈው ሩብ 

ዓመት በሰብዓዊነት ላይ ለተቃጣው ጥቃት በር ከፍቷል፡፡ ዛሬም ወንጀሉ በመፈጸም ላይ ይገኛል፤›› ሲሉ የኮሚሽኑ 

አጣሪ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሚስተር ማይክ ስሚዝ ከሰሞኑ መናገራቸውም ስለጉዳያችን በአስረጂነት ሊጠቀስ የሚገባው ምርቃት 

ነው፡፡ 

  

ሚስተር ማይክ ሪፖርቱን አስመልክተው በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ለኤርትራ ሕዝብ ፍትሕ ለማረጋገጥ አስፈላጊ 

የተባለው መረጃና ማስረጃ ለፍርድ ቤት ለማቅረብ ኮሚሽኑ ዝግጁ መሆኑንም ገልጠዋል፤ አጣሪ ኮሚቴው ወደ 

ኤርትራ መጓዝ ስላልተፈቀደለት መግባት ያልቻለ ሲሆን፣ በ13 የውጭ አገሮች የሚገኙ 833 ኤርትራውያንን 

በማነጋገር ላይ ተመርኩዞ የተጠናከረ ሪፖርት መሆኑን ማረጋገጣቸው የጨለመው ሃገር የትኛው መሆኑን ያጠይቃል፡፡ የርሷ 

ፋይል ተዝቆ ባያልቅም ስለጉዳያችን እኚህ ይበቁናልና ወደ ርእሰጉዳያችን እንመለስ። 

አገራችን ከኤርትራ እና ከሶማሊያ አሸባሪ ሃይሎች ማለትም ከአልኢትሃድ አልኢስላሚያ እና በቅርብ አመታት ደግሞ 

አልሻባብ በስተቀር ከሁሉም አጎራባች አገሮችና መንግስታት ጋር በመልካም ገርብትና ላይ የተመሰረተ አዲስ ግንኙነት 

መስርታለች። በክፍለ አህጉርና በአህጉር ደረጃ እንደዚሁም በአለም አቀፍ መደረኮች ሳይቀር ክብርና ሞገሷን ጠብቃ 

መጓዟምን አለም እየመሰከረላት ነው ።  

የሰላም እና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን  የአደጋ ተጋላጭነታችንን በመሰረታዊነት በመቀነስ ዘላቂ ብሄራዊ ጥቅማችንን 

የሚያረጋግጥ እንዲሆን ተደርጎ መቀመሩም ተግባራዊ በሆነው ውጤቱ ተረጋግጧል። በዚህም አገራችን የምትገኝበት 

የአፍሪካ ቀንድ ለበርካታ አመታት በአሸባሪዎችና አምባገነን መንግስታት በሚጭሩት ግጭትና ትርምስ የስጋት ቀጣና 

ሆኖ እያለ በዚህ መሃል የተረጋጋ ሰላምና ተከታታይ የምጣኔ ሃብታዊ እድገት በማስመዝገብ አለምን ያስደመመ 

ለውጥ ማረጋገጥ መቻሏም በአለም አደባባይ ተመስክሯል። ከኤርትራ መንግስት የተገላቢጦሽ ከአገሮች ጋር የሚኖረን 

ግንኙነት በእኩል ተጠቃሚነትና ትብብር ላይ የተመሰረተ፣ የውጭ ሃይሎችን ሳይሆን ውስጣዊ አገራዊ ሁኔታው ዋነኛ 

የደህንነት ምንጭ እንደሆነ በመተነተን ድህነትና ኋላቀርነትን በማስወገድ፣ ዘላቂና ህዝቡ በየደራጃው ተጠቃሚ 

የሚሆንበትን ልማት፣ ዴሞከራሲና መልካም አስተዳደር እውን እንዲሆን በማድረግ የአገራችንን ህዝቦች ለአደጋ 

ተጋላጭነት በማውስገድ ለጋራ ተጠቃሚነትና እድገት የሚተጋ ሰላም ወዳድ መንግስት ያለን መሆኑም እውነት ነው። 

የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን መነሻና መድረሻ የኢትዮጵያ ህዝቦችን ጥቅም ማስጠበቅና የሀገራችንን ሉአላዊነት ማክበር 

እንደሆነ በኢፌዴሪ ሕገ መንግስት በግልፅ ተደንግጓል። ከማንኛውም ሀገር ጋር የምናካሂዳቸው ግንኙነቶችም የሀገራቱን 

መንግስታት ሉአላዊነትና እኩልነት በማክበርና በሀገራቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ባለመግባት ላይ የተመሰረተ ነው። 
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አገራችን በተከተለችው ትክክለኛ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ምክንያት ከጎረቤቶች ህዝቦችና መንግስታት ጋር ለዘመናት 

የነበረን ያለመተማመን ግንኙነት በመሰረቱ ተቀይሮ በወዳጅነትና በጋራ ጥቅም መርህ ላይ የተመሰረተ መልካም 

ግንኙነት መመስረት ስለመቻላችን አለም አንድ ሁለት . . . እያለ ተርኮልናል። ከታላላቅ የአለም መንግስታትና 

አገሮች ጋር ለረዢም ዘመን በሰጪና ተቀባይ፣ በእርዳታ ብድር ላይ የተመሰረተው ግንኙነት በህዳሴው ማግስት 

ግንኙነቱ በእኩልነት ላይ የተመሰረተ የንግድና ኢንቨስትመንት አጀንዳ ዙሪያ ያጠነጠነ እየሆነ መጥቷል። ሀገራችን 

ከአፍሪካ ታላላቅ የኢንቨስትመንት መዳረሻ፣ በምስራቅ አፍሪካ ደግሞ በዘርፉ ቀዳሚ መዳረሻ ለመሆን መቻሏንም 

መዋጥ በስተቀር የማያስተባብሉት እውነታ ነው። 

ሩቅ ሳንሄድ በአሁኑ ወቅት ሀገራችን የአለምን ቀልብ በበጎ መሳብ በመቻሏ ያደጉትና በፍጥነት በማደግ ላይ ያሉት 

ሀገራት መሪዎች ወደ ሀገራችን በመምጣት ግንኙነታቸውን ለማጠናከር ፍላጎታቸውን መግለፃቸውንና የተለያዩ 

ስምምነቶችን መፈራረማቸው ለዚህ በአብነት የሚነሳ ነው። ባለፉት ሁለት አመታት ብቻ እንኳን ከአሜሪካ፣ ቻይና፣ 

ሩሲያ፣ ጃፓን፣ ጀርመን፣ ቱርክ፣ ወዘተ . . . የመጡ የሀገራቱ መሪዎችና የባለሃብቶች ልዑካን ጋር የተደረጉ 

ውይይቶችና ስምምነቶች የኤርትራ ተገላቢጦሽ ስለመሆናችን እና ሀገራችን በአለም አቀፍ ደረጃ ያላት ተቀባይነትና 

ተፈላጊነት ስለማደጉ ማረጋገጫ ነው። አህጉራዊና አለማቀፍ ኮንፈረንሶችና ስብሰባዎች በመጠንም በይዘትም በዚህች 

ሃገር መከናወናቸው ከምን የመጣ ነው? በውስጣችን በፈጠርነው ሰላምና መረጋጋት ግዙፍ የድርቅ አደጋ 

ቢደቀንብንም ችግሩን የራሳችንን የእህል ክምችት አቅም በመገንባት፣ ፈጣን የሎጂስቲክ ስርአት ተግባራዊ በማድረግ 

ተቋቁመነዋል። የማስተባበር አቅማችን ጎልብቷል። በመሆኑም የአለም ማህበረሰብ ያጋጠመን ከፍተኛ የድርቅ አደጋ 

እንደማንኛውም የተፈጥሮ አደጋ እንደሚያጋጥመው አገር መደበኛ ክስተት እንጂ ከ20 እና 30 አመታት በፊት 

የነበረው አይነት አግዝፎና አጋንኖ ከመፈረጅ ወጥቶ በሚዛኑ ማየትና መቁጠር ስለመጀመሩም ጨለማዋን ሃገር 

ጨምሮ ሁሉም ያውቃል።   

የአለም ህብረተሰብ ካለፉት አመታት ወዲህ በአዲስ መልክ ለአገራችን የሰጠው በጎ ገጽታ አሁንም ቢሆን ሊለወጥ 

አልቻለም። ሃገራችን በውስጧ በፈጠረችው የመቋቋም አቅም እና ከሁሉም አገሮች ጋር በገነባችው የወዳጅነት 

ግንኙነት ችግሩን ለመቋቋም ስሟ በድርቅና ረኃብ ብሎም በእርስ በርስና የጎረቤት ጦርነት የሚታወቀው ሀገራችን 

አሁን ስማችን በበጎ ከሚነሳባቸው መስኮች ፈጣንና ተከታታይ የኢኮኖሚ እድገታችን፣ በአፍሪካ ተመራጭ 

የኢንቨስትመንትና የቱሪዝም መዳረሻ መሆናችን፣ ግዙፍና ስኬታማ የአየር መንገድ ባለቤት መሆናችን፣ በአለም 

ከትላልቆቹ ተርታ የሚሰለፍ የሃይል ማመንጫ ግድብ እየገነባን መሆናችን፣ ለኮንፈረንስ ቱሪዝም ምቹና ተመራጭ 

መሆናችን፣ አለም አቀፍ የፖለቲካ ማዕከል የሆነች ርዕሰ ከተማ ያለን መሆናችን የአለም መገናኛ ብዙሃንን ትኩረት 

የሳበ ጉዳይ ሆኗል። አለም አቀፍ ታዋቂ ሚዲያዎችና ታላላቅ የአለም አገራት መሪዎች አገራችን በህዳሴ ውስጥ 

ስለመሆኗ እየመሰከሩና ገፅታዋም በመልካም ሁኔታ እየተገነባ እንጂ ክቡር አምባሳደር ተክነው ሊያተክኗት የሞከሯት 

ሃገር አይደለችም። 

የሁሉም የኢትዮጵያን ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ውክልናና ተሳትፎ ያለበት ህዝባዊ መከላከያ ሰራዊት በአገራችን 

ተገንበቷል። ሰራዊታችን በህዝባዊነትና በዴሞከራሲያዊ አመለካከት የተቃኘ ቆራጥና ተዋጊ በመሆኑ አለም አቀፍ 

ተልእኮን ተቀብሎ በውጤታማነት የሚፈጽም ሰራዊት መገንባት ተችሏል። ባለፉት ሃያ አምስት ዓመታት ከሩዋንዳ 

ጀምረን በላይቤሪያና በሴራሊዮን እንዲሁም አሁን በሱዳንና በሶማሊያ የተሳተፍንባቸው የሰላም ማስከበርና ማረጋጋት 

ስራዎች በውጭ ግንኙነትና ዲፕሎማሲ ረገድ ከኤርትራ ለንጽጽር እንኳ የማንመች ሰማይ ላይ ስለመውጣታችን 

የሚያረጋግጥ ነው። ስለሆነም ክቡር አምባሳደርና መንግስታቸው ከዚህና በተደጋጋሚ ከሚታወቁበት የአብዬን ወደእምዬ  
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የማላከክ ተራ ፖለቲካ እንዲወጡ አሁንም እንደተለመደው ስለጎረቤት ወንድም እህቶቻችን ሰላምና ልማት ብለን 

እንመክራለን። 

 


