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የኤርትራን መንግሥት ከሥልጣን የማስወገድ ኃላፊነት የማን ነው? 

ዘአማን በላይ 06-23-16 

የአስመራው መንግስት የምስራቅ አፍሪካ ቀንድን በማተራመስ፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአሸባሪነት የፈረጀውን የአልቃዒዳ 

ክንፍ የሆነውን አል-ሸባብንና የሶማሊያ የጦር አበጋዞችን በመርዳት እንዲሁም የጂቡቲን ግዛት በኃይል ወርሮ በመያዝ 

በመፈፀመው ቀጣናውን የማወክ ጦረኛ ተግባር፤ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በውሳኔ ቁጥር 1844 

(2008) እና 1907 (2009) ሁለት ተከታታይ ማዕቀቦችን የጣለበት እንደጣለበት ይታወቃል።  

የኤርትራ መንግስት ከፀረ-ዴሞክራሲያዊ ባህሪው በመነጨ የሚያከናውናቸው ኢ-ሰብዓዊ ተግባራት ግን በእነዚህ ማዕቀቦች 

ሊገቱ አልቻሉም። በሀገሩ ውስጥም ዜጎቹን ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ያሰቃያል። ሰሞኑን ሻዕቢያ ጨካኝ፣ አረመኔና አምባገነን 

መሆኑን በራሱ አጣሪ ቡድን አማካኝነት ያረጋገጠጠው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ተመድ) የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን 

ይህን ሃቅ አስመልክቶ በቅርቡ ባለ 484 ገፅ ሪፖርት አውጥቷል። በኮሚሽኑ አጣሪ ቡድን ሪፖርት መሰረትም የኤርትራ 

መንግስት ባለስልጣናት ላለፉት 25 ዓመታት በገዛ ዜጎቻቸው ላይ ዘግናኝ የሰብዓዊ በመብት ጥሰትን ሲፈፅሙ እንደነበር 

አረጋግጧል።  

ጥሰቶቹንም በዝርዝር ይፋ አድርጓል። በተለይም ባለስልጣናቱ ባርነትን በገዛ ህዝባቸው ላይ እንደሚፈፅሙ፣ አፈና፣ ስወራ እና 

ግድያን እንደሚያካሂዱ ሪፖርቱ ያሳያል። እነዚህ አሳፋሪና ዘግናኝ ምግባሮቹም ህዝቡ መተንፈስ እስኪያቅተው ድረስ ጫንቃው 

ላይ የስቃይ ቀንበር እንዲጫንበት አድርገዋል። ይህም በኤርትራ ውስጥ ጨቋኙ መንግስት ከህዝቡ ጋር ሆድና ጀርባ እንዲሆን 

አድርጎታል ማለት ይቻላል። በዚህም ሳቢያ ህዝቡ ዘወትር አርብ…አርብ “ዓርቢ ናፅነት” (አርብ ነፃነት) በማለት በራሱ መንገድ 

ተቃውሞውን እየገለፀ ይገኛል—ከአስመራ የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት።  

ኤርትራ ውስጥ ፍጹም ግለሰባዊነት የሰፈነበት የውሳኔ አሰጣጥ፣ ዘፈቀዳዊ የሆነ የሃብት አጠቃቀምና ብክነት እንዲሁም ልማዳዊ 

አሰራሮችና ማን አለብኝነት በመንሰራፋታቸው ሳቢያ ህዝቡ በሻዕቢያ የሚፈፀምበትን ግፍ ‘አቤት’ የሚልበት ቦታ የለም። 

በዚህም ምክንያት የተመድ ሰብዓዊ መብት አጣሪ ኮሚሽን ህዝቡ ፍትህና ርትዕ ያገኝ ዘንድ የሰብዓዊ መብት ጥሰቱ ወደ ዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት እንዲያመራ ጥያቄ አቅርቧል።  

እዚህ ላይ የኤርትራ መንግስት በጎረቤቶቹ ላይ የሚፈፅመው የትርምስ ተግባርን በመመልከት እንዲሁም በገዛ ሀገሩ ዜጎች ላይም 

እያካሄደ ያለውን ጭካኔ የተሞላበት ዘግናኝ የሰብዓዊ መብት ድርጊትን በማየት፤ አንዳንድ ወገኖች ‘የኢትዮጵያ መንግስት ለምን 

ሻዕቢያን ከሥልጣን አያስወግደውም?’ የሚል ጥያቄ ሲያነሱ የሚደመጡበትን አግባብ መፈተሽ የሚገባ ይመስለኛል። 

የኤርትራን መንግስት ከሥልጣን የማውረድ ኃላፊነት የማን ነው?... 

በእኔ እምነት ሻዕቢያ በቀጣናው ሀገሮች ላይ አሸባሪዎችን በመደገፍ የሚያካሂደው የትርምስ ስትራቴጂ፣ በተለይም እንደ ግንቦት 

ሰባት፣ ኦነግና ኦብነግን የመሳሰሉ የሽብር ቡድኖችን አሰልጥኖ በየጊዜው ወደ የሀገራችንን በማሰማራት ከሚያከናውነው ተግባር 

በመነሳት የአስመራው ቡድንን መውደቅ መመኘት ነባራዊና ከችግሮች እንደ መላቀቅ ተደርጎ ሊታይ የሚችል አንድ መንገድ 

ይሆናል።  
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ይሁንና እዚህ ላይ የኢፌዴሪ መንግስት በመርህና በፖሊሲ የሚመራ መሆኑ ከግምት ውስጥ መግባት ያለበት ይመስለኛል። 

የኢፌዴሪ መንግስት በዓለም አቀፍ መርህዎች የሚመራና ከጎረቤት ሀገራት ጋር ስላለው ግንኙነት የሚመራበት ግልፅ የሆነ 

መስመር አለው። በኢፈዴሪ የውጭ ጉዳይና የደህንነት ፖሊሲ ላይ እንደተመለከትኩት፤ የኢትዮጵያ መንግስት አስመራ ድረስ 

ሄዶ ሻዕቢያን ከሥልጣን የማውረድ መንገድን እንደማይከተልና በተለይም ይህ ለውጥ በኤርትራ መምጣት ያለበት በሀገሪቱ 

ህዝብ አማካኝነት መሆኑን ያትታል።   

እርግጥ ይህ የፖሊሲው መንፈስ ከአንድ የማንኛውንም ሀገር ህዝብ ከሚያከብር መንግስት የሚጠበቅ ነው። ምንም እንኳን 

ሻዕቢያ በሀገራችን ላይ የሚፈፅመው አጉራ ዘለል ባህሪ ቢኖርም፤ ይህን የሽብርተኞች ባለሟል መንግስት ለማስወገድ አቅሙ 

ቢኖረንም የኤርትራን ህዝብ እንደ ህዝብ ማክበር ተገቢ ይመስለኛል። ዕድሉን በስቃይና በሰቆቃ እየኖረ ላለው ለዚያች ሀገር 

ወንድም ህዝብ መስጠት ይገባል። የኤርትራ ህዝብ ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ የራሱን ችግር በራሱ የመፍታት ልምድ ያለው ነው። 

ትናንት በትጥቅ ትግሉ ወቅት የደርግ ሥርዓትን ለመገርሰስ ትግል አካሂዶ አምባገነኑን ሥርዓት አስወግዷል። ዛሬ ደግሞ ያ 

ህዝብ ምንም እንኳን መስዕዋትነት ከፍሎ ያስወገደው አምባገነን በአምሳያው “ሻዕቢያዊ ደርግ” መፈጠሩን በማወቁ ይህን 

ችግሩን ማስወገድ የእርሱ ፈንታ ይሆናል።  

እርግጥ የኤርትራ ህዝብ በአቶ ኢሳያስ አስተዳደር እየደረሰበት ካለው ዘግናኝ ግፍ አኳያ ይህን ለባርነት የዳረገውንና ሰው 

በመሆኑ ብቻ ሊያገኘው የሚገባውን ሰብዓዊ ክብር ገፍፎ በስቃይ ቸነፈር እየገረፈው ያለውን ጨካኝ መንግስት ማስወገዱ 

የሚቀር አይመስለኝም። ይህ ወንድም የሆነ ህዝብ ሻዕቢያን ለማስወገድ ከሚገፋፉት ጉዳዩች ውስጥ በዚያች ሀገር የተፈፀሙ 

ድርጊቶችን ማንሳት እችላለሁ። 

እንደሚታወቀው የኤርትራ መንግሥት ሥልጣን ከተቆናጠጠ አንስቶ እያንዳንዱ የኤርትራዊ ወጣት ወታደራዊ ግዳጅ 

እንዲፈጽም አድርጓል። ከዚህ ግዳጅ ለማምለጥ የሚሞክር ወጣት ሕይወቱ መንገድ ላይ ይቀራል፤ ይህም ቁጥሩ በውል 

አይታወቅም። 

በሻዕቢያ ላይ ጥያቄ ያነሳ ማንኛውም የዚያች ሀገር ዜጋ ለእስርና ለግድያ ብሎም ለእስወራ ይዳረጋል። ለአብነት ያህል ‘በኤርትራ 

የፕሬዚዳንቱን የሥልጣን ገደብ የሚወስንን ሌሎች የዴሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶችን የሚያካትት ህገ-መንግስት መኖር 

አለበት’ የሚል ጥያቄ ያነሱትና “ጉጅለ-15” (ቡድን-15) በመባል የሚታወቁት የሻዕቢያ ከፍተኛ ሹማምንቶች በጥያቄያቸው 

ብቻ ህይወታቸውን እንዲያጡ ተደርጓል፤ ግማሾቹም አካለ ጎዶሎ መሆናቸው የተነገረ ሲሆን፣ ቀሪዎቹ ደግሞ የት እንዳሉ 

አይታወቅም። በሺህዎች የሚቆጠሩ ዜጎችም በሚያነሱት ጥያቄ ሳቢያ ለእስር ተዳርገዋል፤ ተገርፈዋል፤ ታፍነዋል፤ ሙትና አካለ 

ጎደሎ ሆነዋል።  

ምን ይህ ብቻ! ዜጎች ሃይማኖታቸውን በአደባባይ እንዳያከብሩ ፀጥ ይላሉ - የአቶ ኢሳያስን የግፍ በትር በመፍራት። እናም 

የዴሞክራሲም ይሁን የፀሎት ድምጻቸው ሳይሰማ ፀጥ ይላል። ፀጥታውም በእስር አሊያም እስር ቤቶች ውስጥ በሚደረግ 

አሰቃቂ ግድያ ይደመደማል። ያኔም ዜጎችን ለማሰቃየት እንደ ሰንሰለት የተያያዙት የሻዕቢያ እስር ቤቶች የራሳቸውን ወገኖች 

ግዳይ ይጥላሉ።  
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በዚህም ሳቢያ በኤርትራ ልሳነ- ምድር ውስጥ የዴሞክራሲና የሃይማኖት ነጻነት ታፍነው አምባገነንነትና ፀረ- ዴሞክራሲያዊነት 

“ጮቤ” እየረገጡ ነው ማለት ይቻላል። ታዲያ እስር ቤቶቹን የአቶ ኢሳያስና እፍኝ የማይሞሉ ሹማምንቶቻቸው ፍላጎት 

ማርኪያ “የምስጢር ኪስ” ሆነዋል ብል ከእውነታው መራቅ አይሆንብኝም። የተመድ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሪፖርትም 

ያለው ይህንኑ ነውና። 

ይህን የአቶ ኢሳያስን ዘግናኝ በደል በመፍራት በርካታ ዜጎች ወደ ጎረቤት ሀገሮችና ወደ አውሮፓ ይሰደዳሉ። መረጃዎች 

እንደሚያመላክቱት በየወሩ 5 ሺህ ኤርትራዊያን ሀገራቸውን ለቀው ይሰደዳሉ። በዚህም ሳቢያ በኢትዮጵያና በሱዳን ብቻ 250 

ሺህ የሚጠጉ ስደተኞች ሲኖሩ፤ ባለፈው የፈረንጆች ዓመት ብቻ 47 ሺህ ኤርትራውያን አውሮፓ ውስጥ የፖለቲካ ጥገኝነት 

ጠይቀዋል።  

እስካሁን ድረስ ኤርትራ ካላት ከጠቅላላው ሰባት ሚሊዮን ህዝቧ ውስጥ አንድ አራተኛው ለስደት ተዳርጓል። ይህ የህዝብ 

ፍልሰትም ኤርትራን በጦርነት እየታመሰች ካለችው ሶሪያ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ አስቀምጧታል። እንግዲህ የሀገረ-ኤርትራ 

ህዝብ በሻዕቢያ ሳቢያ በሀገሩ ውስጥ መኖር ተስኖት ወደ ውጭ እየተሰደደ ያለው ህዝብ አምባገነኑን ሥርዓት በዝምታ 

ይመለከተዋል ተብሎ አይታሰብም። መሬት ላይ የሚታዮት ሃቆችም ይህን አያመላክቱም። 

በሀገር ውስጥ ነፍጥ ያነገቡ የዴሞክራሲ ሃይሎች የኤርትራን መንግስት ለመጣል እየተንቀሳቀሱ ነው—የቀይ ባህር አፋር 

ዴሞክራሲያዊ ድርጅቶችን የመሳሰሉ የትግል ሃይሎች እየተበራከቱ ነው። በተያዩ ወቅቶች በሥርዓቱ ላይ የሚያካሂዱት የትጥቅ 

ትግል የሻዕቢያን መሰረቶች እያናጋ መሆኑን እነዚሁ የዴሞክራሲ ኃይሎች የሚያወጡት ዘገባዎች ያስረዳሉ።  

በውጭም ቢሆን የሻዕቢያን የግፍ በትር በመፍራት የተሰደዱ ኤርትራዊያን ከፍተኛ ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴዎችን በማካሄድ 

በሀገራቸው ውስጥ እየተከናወነ ያለውን እጅግ የከፋ አገዛዝ ለዓለም አቀፍ ድርጅቶች እያሳወቁ ነው። ከሰሞኑ እንኳን የተባበሩት 

መንግስታት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ጉባዔ ላይ ተገኝተው ስለ ሀገራቸው ለማስረዳት በስፍራው የተገኙትን የኤርትራ 

ፕሬዚዳንት ልዮ አማካሪ አቶ የማነ ገብረአብን በመቃወምና የሰብዓዊ መብት ኮሚሽኑን ሪፖርት በመደገፍ ከፍተኛ ሰላማዊ 

ሰልፍ አካሂደዋል። በእስራኤል የሚገኙ ኤርትራዊያንም በተመሳሳይ ሁኔታ የአቶ ኢሳያስን የአፈና ሥርዓት በመቃወምና 

የኮሚሽኑን ሪፖርት በመደገፍ ልዩ ትዕይንት አድርገዋል። 

በአጠቃላይ እነዚህ በህዝቡ አማካኝነት በውስጥና በውጭ በአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ላይ እየተከሰቱ ያሉ ተቃውሞዎች 

የሻዕቢያን የአገዛዝ ዕድሜ ለማሳጠር የሚያስችሉ ይመስለኛል። ይህ ሁኔታም የኤርትራ መንግስት የሌላ አካል እጅ ሳይኖርበት 

በራሱ ህዝብ አማካኝነት የሚወድቅበት ጊዜ ሩቅ አለመሆኑን የሚያሳይ ነው። የኤርትራ ህዝብም ይህን ማድረግ የሚሳነው 

አይመስለኝም—ጨካኞችንን አምባገነኖችን የማስወገድ ልምድ አለውና።     

 

 

  

  


