
1 
 

ትዕግሥትም ልክ አለው  

ስሜነህ 

 03-04-16 

የአፍሪካ የልማት በይነ መንግሥት (ኢጋድ) ተቀማጭነቱ ናይሮቢ ከሆነው ሰሃን 

ፋውንዴሽን ከተባለው የጥናት ማዕከል ጋር በመተባበር ባካሄደው ጥናት፣ በአፍሪካ ቀንድ 

በሚካሄደው ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር የኤርትራ እጅ ያለበትና የአገሪቱ ከፍተኛ 

ባለሥልጣናት እየተሳተፉበት ስለመሆኑ በግልፅ ተመልክቷል፡፡ 

እንደ አዲስ የተዋቀረው የኢጋድ የፀጥታ ምክር ቤት (በተለይም፣ የኢጋድ የፀጥታ 

ፕሮግራም (ISSP)) ከተጠቀሰው ድርጅት ጋር በመተባበር ያወጣው ባለ 39 ገጽ አዲስ 

ሪፖርት፣ በኢትዮጵያና በሱዳን በኩል ወደ ሊቢያ ከዚያም ወደ አውሮፓ በሚደረገው 

ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር፣ በውጭ የሚገኙ የኤርትራ ከፍተኛ ዲፕሎማቶችና በአገር ውስጥ 

ያሉ ባለሥልጣናት ተባባሪ መሆናቸውን ዘርዝሯል፡፡ 

ባለፈው ሐሙስ የካቲት 10 ቀን 2008 ዓ.ም. ተቀማጭነታቸው አዲስ አበባ የሆኑ የውጭ 

ከፍተኛ ዲፕሎማቶች በተገኙበት ይፋ የሆነው ይኼው ሪፖርት፣ ሕገወጥ የሰዎች ዝውውር 

ከፍተኛ ገቢ የሚገኝበት አደገኛ ንግድ እየሆነ መምጣቱን፣ የኤርትራ ባለሥልጣናትና 

ታዋቂ ግለሰቦች ከተወሰኑ የሶማሊያ፣ የኢትዮጵያና የሱዳን ዜጎች ጋር በመመሳጠር 

የተራቀቀና ውስብስብ ኔትወርክ መፍጠራቸውን ያስረዳል። 

የኤርትራ ታጣቂ ኃይሎች በባህላዊ መንገድ ወርቅ በማውጣት ላይ ከነበሩ መካከል 40 

ያህል ኢትዮጵያውያንን ጠልፈው  የወሰዱትም ከሰሞኑ ነበር፡፡ 

 በቅርቡ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ (ትግሪኛ ፕሮግራም) የዓይን እማኞችን አነጋግሮ 

እንደዘገበው፣ በትግራይ ክልል፣ ሑመራ በተለይ ልዩ ስሙ ፅርጋ ግርማይ በተባለው አካባቢ 

በባህላዊ መንገድ ወርቅ በማውጣት ላይ ከነበሩት 400 ሰዎች መካከል 85 ሰዎች 

ተጠልፈው ተወስደዋል ቢልም፣ ሌሎች በስፍራው የነበሩት የአይን እማኞች ደገሞ 40 
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ያህሉ አምልጠው ወደ ኤርትራ የተወሰዱት 32 ገደማ እንደሆኑ ተናግረዋል። እነዚህ 

ወደኤርትራ የተወሰዱ ኢተዮጵያውያን ሰሞኑን ወደሃገራቸው ተመልሰዋል። 

አፋኞቹ የኤርትራ ወታደራዊ ዩኒፎርም የለበሱና ትግርኛ የሚናገሩ መሆናቸውን 

ወደሃገራቸው የተመለሱት ኢትዮጵያውያን፣ ድርጊቱ የተፈጸመው በቀትር እንደሆነና 

በርከት ያሉ የታጠቁ ወታደሮች መጥተው ወርቅ በማውጣት ላይ የነበሩትን በመክበብ 

የተወሰኑትን ለይተው በመረብ ወንዝ እንዲሻገሩ እንዳስገደዷቸው ገልፀዋል፡፡ 

በተለይ ከአፈናው ማምለጡን የሚናገረው ኃለፎም ግርማይ የተባለው ወጣት እንደሚለው፣ 

ከመካከላቸው ለማምለጥ የሞከረው አንዱ በወታደሮቹ ተተኩሶ ሲገደል፣  ሌላ  ሊያመልጥ 

የሞከረ አንድ ታጋች መረብ ወንዝ  ውስጥ ገብቶ ሕይወቱ ሊያልፍ ችሏል፡፡ 

የኤርትራ የፀጥታ ኃይሎች በተደጋጋሚ መሰል ድርጊት እንደሚፈጽሙ ይነገራል፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግሥት በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ ሲሰጥ አይስተዋልም፡፡ በተለይ በ2004 

ዓ.ም. ወርቅ በማውጣት ላይ የነበሩ ከ140 በላይ ኢትዮጵያውያን በተመሳሳይ ተጠልፈው 

መውሰዳቸው ይታወሳል፡፡ የተጠለፉት ግለሰቦች በሕይወት ይኑሩ አይኑሩ ምንም እስካሁን 

መረጃ የለም፡፡   

ለማንም ግልፅ እንደሚሆነው፣ ዕገታው የፀረ ሰላም ኃይሎች ድርጊት ነው፡፡ የእነዚህን 

ኃይሎች ድርጊት የሚያግዝ፣ የሚያደራጅ፣ የሚያዘምትና አካባቢውን በማተራመስ ላይ 

የተመሠረተ ፖሊሲ ያለው ደግሞ  የኤርትራ መንግሥት መሆኑ ይታወቃል፡፡ ይህ 

መንግሥት በተለይ በፀረ ሰላም አቋሙ የተነሳ የተባበሩት በመንግሥታት ድርጅት 

የፀጥታው ምክር ቤት ማዕቀብ የጣለበት መሆኑም እንዲሁ ይታወቃል፡፡ በተመሳሳይ 

የኤርትራ መንግሥት ከግንቦት 7 እና ከሌሎች የሽብር ኃይሎች ጋር በመተባበር በተለያዩ 

ጊዜያት የሽብር ሙከራ ሲያደርጉ የነበረ መሆኑም ይታወቃል፡፡ 

በቅርቡ ታጣቂ ቡድኖች በምዕራብ አርሲ ያደረሱት ጥቃት የህዝብን የመልካም አስተዳደር 

ጥያቄን ሽፋን በማድረግ አገሪቱን ለማተራመስ የተነሱበት ዓላማና የሻቢያም እጅ ያለበት 

መሆኑ ላይ መንግስት ደርሼበታለሁ ብሏል።  
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መንግስት በእነዚህ ከአንድ መንደር ወደ ሌላ መንደር እየተዘዋወሩ በህዝብ ህይወትና 

ንብረት ላይ ጉዳት ያደረሱ የወንጀል ድርጊት ፈጻሚዎች ላይ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን 

ማሳሰቡ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ እስካሁን ዝም የማለቱ ነገር የማይዋጥልን ሚስጥር መሆኑን 

መጥቀስ ተገቢ ነው። 

  

ታጣቂ ቡድኑ የመንግስት ንበረት፣ የግል ኢንቬስተሮች ሃብትና የህዝብ መገልገያ ማህበራዊ 

ተቋማትን የዘረፉና ያወደመ በመሆኑ፣ መንግስት ሰላምና መረጋጋትን የማስፈንና ህግን 

የማስከበር ተግባሩን እንዲወጣ ሕብረተሰቡ ጠይቋል። ይህም ያለምክንያት ሳይሆን፣ ቡድኑ 

የድንበር አካባቢው አልበቃ ብሎት መሃል ገብቶ የማተራመሱ ጉዳይ ቢያሳስበው ነው።  

የኤርትራ መንግስት የጥፋት ተልእኮ በሌሎች የሃገሪቱ አካባቢዎችም በስፋት አየታየ ነው። 

በቅርቡ በአንዳንድ የሃገሪቱ አካባቢዎች በተነሳው ሁከትና ብጥብጥ የሻዕቢያ መንግሥትና 

የሌሎችም የውጭ ኃይሎች እጅ እንዳለበት የሚያመለክቱ ማስረጃዎች አሉ።  የኤርትራ 

መንግስት ዓላማ የተዳከመችና የተበታተነች ኢትዮጵያን መፍጠር መሆኑ ለአፍታም 

መዘንጋት የለበትም። 

የኤርትራ እጅ በተሳተፈባቸው ሁከቶች ሁሉ የጸጥታ አስከባሪዎች ህይወት ሲያልፍ 

የተለያዩ የመንግሥትና የህዝብ ተቋማት፣ መሰረተ ልማቶች፣ ቤተ እምነቶችና ሌሎችም 

የልማት ስራዎች ወድመዋል። በመሆኑም መንግሥት በእነዚህ አካላት ላይ ህጉ 

በሚፈቅደው መሰረት ጠንካራና የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድ የበዛ ትእግስት አስፈላጊ 

ነው ብሎ ማሰብ ተገቢ አይደለም። ህዝቡ ጥያቄ የሚያነሳባቸውና በገጠርም በከተማም 

የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች መንግሥት ዕቅድ አውጥቶ እየሰራባቸው ከመሆኑ 

አንፃር በዚህ በኩልም ሊታሰብበት ይገባል።  

ሁከትና ብጥብጥ ለመፍጠር የሚደረገው እንቅስቃሴ መንግሥት ዋነኛ የህዝብ ጥያቄ 

የሆነውን መልካም አስተዳደር ለማስፈን ከጀመረው ሰፊ ስራ ሊያስተጓጉለው ስለሚችልም 

ከወዲሁ ሊታሰብበት የሚገባ መሰረታዊ ጉዳይ ነው። 

ባጠቃላይ፣ ከጥፋት ኃይሎች ጋር የመልካም አስተዳደር እንቅስቃሴው ያሰጋቸውና ተጠያቂ 

እንደሚሆኑ እርግጠኛ የሆኑ የመንግሥት አካላትም እጃቸውን ማስገባታቸው ተደርሶበት 
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የማጥራቱ ስራ ተጀምሯል። ከዚያ ውጪ ግን በየስራችን ውስጥ ለምትርመሰመሰው ኤርትራ 

ትእግስታችን ልክ ሊኖረው ይገባል። 

  

 

 

   

 

    


