
1 
 

ኤርትራ - የአሸባሪዎች መናኸሪያ 

   (ክፍል ሁለትና የመጨረሻው) 

                                                   ታከለ አለሙ 01-15-16 

በሻዕቢያ እየተመራን ኢትዮጵያ እንገባለን የሚለው ባዶ ህልማቸው እንደማይሆን 

ያውቃሉ፡፡ ኤርትራ በሻዕቢያ አመራር ከጎረቤቶችዋም ከአለምም የተገለለች የአሸባሪዎች 

መናኸሪያ የሆነች ሀገር ነች፡፡ እቀባ ተጥሎባት ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም ጠንቅ መሆንዋም 

ተረጋግጦአል፡፡ 

ህዝብዋ ሀገር ለቆ እየወጣ አብዛኛው ወደ ኢትዮጵያ በስደት እየፈሰሰ ከፊሉም በሱዳን 

በኩል እየወጣ ወደ የመን በአገኘው አጋጣሚ በጀልባ እየተሳፈረ ሲሄድ 

ሞቶአል፡፡እየሞተም ነው፡፡ ከሻእቢያ ሽሽት። ጣሊያን ላምባዱሳ ወደብ በአገኙት ጀልባ 

ተሳፍረው የሚሄዱትም ብዙዎች ሞተው በየመንገዱ ቀልጠውም ቀርተዋል፡፡ታሪኩን መላው 

የአለም ህዝብ ያውቀዋል፡፡የአውሮፓ ፓርላማም በኤርትራ መንግስት ላይ እቀባ ጥሎአል፡፡ 

የኤርትራ መንግስት በዜጎቹ ላይ እጅግ የከፋና በአረመኔነት የተሞላ ሰብአዊነት የጎደለው 

እርምጃ የሚወስድ መሆኑ በተጨባጭ ማስረጃ የተረጋገጠበት መንግስት ነው፡፡ተቃዋሚ ነን 

ባዮች አስመራ ገብተው እየሰሩ ያሉት ከአለም አቀፍ አሸባሪዎችና ይህን የመሰለ አስከፊ 

አለም አቀፋዊ ሪከርድ ከተጎናጸፈው ሻዕቢያ ጋር ነው፡፡ 

ራሱን ወደ አረባዊነት በመለወጥ በገፍ እርዳታ የሚያገኘው ኢሳያስ አፈወርቂ አለም 

ካፈራቻቸው ፍጹም አምባገነኖች በግንባር ቀደምትነት የሚሰለፍ ግለሰብ ነው፡፡ በኤርትራ 

የህዝቡ ኑሮ ጨለማና አዘቅት ውስጥ ነው ያለው፡፡ምንም አይነት ነጻነት የለም፡፡መደራጀት 

አይፈቀድም፡፡ 

በየመንግስታዊ ቢሮው በጉቦ ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት ጉዳይ መፈጸም አይቻልም፡፡ 

ሰራዊቱ ኑሮው ጨለማ ስለሆነበት ድንበር ጠባቂዎች ጭምር ለስደት የሚወጡትን ከፍተኛ 

ገንዘብ እየተቀበሉ ያሻግራሉ፡፡ 
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አምባገነኑ ያስተላለፈው ትእዛዝ ድንበር ለማለፍ የሚሞክሩት በጥይት እንዲደበደቡ ነው፡፡ 

ትንሽ ሰርተው ሀብት የያዙ ገበሬዎች ሀብታቸው ይወረሳል፡፡ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ናቸው 

ብሎ በየብሄረሰቡ ስም የሚያደራጃቸው ክፍሎች ግፋ ቢል ከአስር የበለጠ ሰው የላቸውም፡፡ 

የሚመሩትም ቁጥጥር የሚደረግባቸውም በሻእቢያ ነው፡፡ 

የኦነግ መሪ የሚባለውም ሆቴል ተይዞለት እዛው ይቀለባል፡ ፡እዛው ያድራል። ይውላል፡፡ 

የትም መላወስ አይችልም፡፡ እዚህ ድረስ ናቸው እንግዲህ ጉደኞቹ፡፡የሻእቢያ ወታደሮችን 

ልብስ አልብሰው ግንቦት ሰባትና አርበኞች ወታደሮች አሉን እያሉ እራሳቸውንም 

ህዝብንም ያታልላሉ፡፡ ከእንዲህ አይነቱ ውሸትና ቅጥፈት ከተሞላ የወሬ ባዘቶ ኢሳት መቼ 

እንደሚወጣ አይታወቅም፡፡ 

በሻዕቢያ መሪነት ሁለት አስርት ዓመታት የመንግስትነት ታሪክ ያላት ኤርትራ ከእድሜዋ 

በላይ የገዘፈ ዓለምን ጉድ የሚያሰኝ ታሪክ የሚከወንባት የምድራችን ብቸኛ በገሀነም 

የምትመሰል አገር ነች፡፡ ሙሉ በሙሉ ወታደራዊ እጅግ ምስጢራዊ ዜጎቿ መተንፈሻና 

መላወሻ ያጡባት፣ በዓለም አቀፍ ሽብርና የማፍያ ስራ የተሰማራች የዋሀቢና የአይሲስ 

እስላማዊ አክራሪዎች መርመስመሻ ለመሆንም በቅታለች፡፡ 

ኢሳያስ አፈወርቂና ሻዕቢያ የነበራቸው የቀድሞ ድጋፍና መሰረት ተንዶ ዛሬ በስም ብቻ 

የሚወዛወዙ እንዲያም ሲል የሚናውዙ የድሮውን ተረት ተረት ካልሆነ በስተቀር አዲስ 

ታሪክ ሊሰሩና ሊፈጥሩ አልቻሉም፡፡ ጭርሱንም ሀገሪቱን ሙሉ በሙሉ አሳልፈው ለአረቦች 

ሸጡዋት፡፡ የታሪክ ሞት እንዲህ ነው፡፡  

‘ጀግና ከእኔ በላይ የለም አይፈጠርም’ የሚለው የኢሳያስ እብሪት መጨረሻው የቀረበ 

ይመስላል፡፡ ሰላምን አስበውት አያውቁም፡፡ አይቀርምና ተሰርቶ መፍረስ የሚለው 

የተፈጥሮ ህግ እየቀረባቸው ነው፡፡ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማስተዋል ያልቻሉ ሰው 

በመሆናቸው ሊጸጸቱ ይገባል፡፡ 

አንገታቸውን አስደፍቶና አዋርዶ የሸኛቸው ከኢትዮጵያ ጋር ያደረጉት ጦርነት ነው፡፡ 

የፊት ለፊቱን ጦርነት እርም ብለው ትተው የለመዱትን የጀርባ ጦርነት በየፈርጁ 

በየማዕዘኑ በተገኘው ቀዳዳና አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም ገፍተውበታል፡፡  
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ኢሳያስ ያዋጣኛል ብለው ካሰቡና ከገመቱ የማይጠልቁት ጣሳ የማይገቡበትና የማይቆፍሩት 

ጉድጓድ የለም፡፡ ኢትዮጵያን ከሚወጉት የሶማሊያ አሸባሪ ሃይሎች ጀርባ አይዞአችሁ ባይ 

አሰልጣኝ አስታጣቂ የጦር መሪ የመረጃና ስለላ ባለሙያ በመመደብ የአልሸባብና 

የአልኢትሀድ የነዳሂር ኢዌይስ መኩሪያና ቀኝ እጅ ፊታውራሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ነበሩ፡፡ 

ዛሬ ደግሞ ኢሳያስ ከአይሲስ፣ ከዋሀቢ አክራሪዎች፣ ከኦነግ፣ ከግንቦት ሰባትና ከኦብነግ ጋር 

በመሰለፍ ምጽዋና አሰብንም ለዋሀቢ አክራሪ መንግስታት ወደብነት ስሙ ለበርካታ 

አመታት ኮንትራት ቢባልም ሸጠውታል፡፡ሀገር የሸጠ ከሀዲ እንዲህ ነው፡፡ 

ከጅቡቲው መንግስት ተቃዋሚ ፍሩድ ጀርባ መጠለያ በኤርትራ ካምፖች ወታደራዊ 

ስልጠና ሰጪና መሳሪያ አስታጣቂ ለግዳጁም የሚያሰማሩት ሻዕቢያዎች ናቸው፡፡ 

በቀጥታው አገላለጽ ፊታውራሪ ኢሳያስ አፈወርቁ ነበሩ፡፡ 

የአርዱፍ (አፋር) ጥቂት ተዋጊዎችን በአሰብ መስመር በማሰልጠንና ወደ አፋር ግዛት 

በማስገባት የተለያየ ግዳጅና የስምሪት ቀጠና በመስጠት ኢትዮጵያን ሰንገው እንዲይዙ 

ቢጥሩም ሴራው እየከሸፈ ጽንሱ እየጨነገፈ ጀሌዎቹም እየተያዙ ምስጢራቸውም 

ተዝረክርኮ  ቀረ፡፡  

አስገራሚው ኢሳያስ ከባድመ ጦርነት በፊት ከኢትዮጵያ ቡና አግዘው አግዘው ሲያበቁ 

በቡና ምርት አንደኛ ቢባሉም በውንብድና የተገኘ ስለነበር ስሙ ለሁለተኛ ጊዜ 

አልተነሳም፡፡ከዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ኮንጎም በተለመደው የማፍያ ስራቸው ገብተው 

አልማዝና ወርቅ ዘርፈው ሀብት ይዘውበታል፡፡  

ዛሬ በደቡብ ሱዳንም ውስጥ በወኪሎቻቸው አማካይነት የተፈጥሮ ሀብት ዘረፋና ማጋዝ ላይ 

ተሰማርተው እንደሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከአፍሪካ ማዶ ኤሽያ ድረስ የተሻገሩት 

ኢሳያስ የሲሪላንካ አማጽያንን ለረዥም ግዜ የጦር መሳሪያ አስታጥቀዋል፡፡  

ለኢሳያስ አፈወርቂ የገዘፈ የጦረኝነት ልክፍት አይዞህ ባይ ሆነው ከጎናቸው የሚረዱአቸው 

የአረብ ሀገራት ነበሩ፡፡ የግብፅ ወዳጅነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ኢራን ኳታር የሊቢያው 

ኮሎኔል መሀመድ ጋዳፊ የኢራቁ ሳዳም ሁሴን  ሳኡዲ አረቢያም በገንዘብም በመሳሪያም 

ይረዱአቸው ነበር፡፡ ኢሳያስ በሶማሊያ በኩል ሰላዮቻቸውንና የጦር መኮንኖቻቸውን 

በመላክ በአውሮፕላን ማረፊያ በቀጥታ በማራገፍ እንዲሁም በመርከብ ጭምር በማጓጓዝ 
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የሶማሊያ አሸባሪዎችንና አንጃዎችን በማስታጠቅ ኢትዮጵያን ለመውጋት ብሎም የአፍሪካ 

ቀንድን ለማተራመስ በአያሌው ባጅተዋል፡፡  

ሻዕቢያ ለአልሸባብ አልኢትሀድ አልኢስላሚያን ኦብነግ ኦነግን ጭምር በማስታጠቅ 

በምስራቅ ኢትዮጵያ በኩል ተደጋጋሚ የጦርነት እሳት ለኩሰው የውክልና ጦርነት 

ቢከፍቱም በለስ አልቀናቸውም፡፡ዋነኛ የተባለው ሃይላቸው በተደጋጋሚ ተደምስሶአል፡፡  

የኤርትራ መንግስትና መሪው ኢሳያስ አፈወርቂ በሶማሊያ ጣልቃ በመግባት ለክልላዊና 

ለዓለም አቀፍ አሸባሪ ሀይሎች የጦር መሳሪያ እርዳታ በመስጠትና በማቀበል በማሰልጠን 

ጭምር ምስራቅ አፍሪካን ወደ ሙሉ የጦርነት ቀጣና ለመለወጥ የማያባራ የጦርነት 

ማዕከል ለማድረግ ተንቀሳቅሰዋል፡፡ 

አሁን ደግሞ በየመን በኩል አድርገው እየመጡ ነው፡፡ 400 የሰለጠኑ ሰላዮቻቸውን በየመን 

የሚሳተፉ ተዋጊ ወታደሮች ናቸው በማለት የመን ልከዋቸዋል፡፡ግባቸው ግን ኢትዮጵያ 

ናት፡፡ አናውቅም አንጠራጠርም፣ መረጃ የሌለን መስሎአቸው ይሆናል ኢሳያስ፡፡ 

የኤርትራ መንግስት በአሸባሪነት ድርጊቱ ከአፍሪካም ከዓለምም መንግስት የተነጠለ ሲሆን፤ 

አሁን አዲስ ፍቅር የያዘው ከአረብ ዋሀቢዎች ጋር ነው፡፡ በኤርትራ ውስጥ አንድም ዓለም 

አቀፍ ግብረ ሰናይ ድርጅትና መድበለ ፓርቲ ስርዓት የለም፡፡ የአንድ ፓርቲ አምባገነንት 

የሰፈነበት ዲሞክራሲ ዜጎቹ የተራቡበት በሞት የታጀበ ስደትን ለመምረጥ የተጋፈጡበት 

ነው፡፡  

በምድራችን እጅግ ምስጢራዊና ሙሉ በሙሉ ወታደራዊ የሆነ መንግስት ያላት ዜጎች 

መቃወም ሳይሆን ትንፍሽ የማይሉባት በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎች ከ8 ሚሊዮን ሕዝብ 

ከ10ሺህ በላይ እስረኛ ያለባት አገር ነች- ኤርትራ፡፡ 

ዲሞክራሲና ነጻ ፕሬስ የሚባል የለም፡፡ የነበሩት ታስረዋል፡፡ ከዚህ በኋላም አይታሰብም፡፡ 

የመናገር የመደራጀት ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት የሚባል ስሙም አይነሳም፡፡ 

በኤርትራ ያሉ ባለስልጣናት ከትላልቆቹ ወታደራዊ ሹሞች እስከ ሲቪሎች ድረስ በሙስና 

የተዘፈቁና ገንዘብ ሊያስገኝ በሚችል ማንኛውም ዓይነት ስራ ከውስጥ እስከ ውጭ ድረስ  

በመስራት ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡ 
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 በውጭ አገር በሚገኝ የኤርትራ ኤምባሲ ማስታወቂያ ወጥቶ የኤርትራ ፓስፖርት ይሸጥ 

ነበር፡፡አሁን ደግሞ በሰዎች ህገወጥ ዝውውርና ንግድ ውሰጥ እንደገቡ ከለንደን የተገኘው 

መረጃ ይጠቁማል፡፡ኤርትራ ለዜጎቿ ምድራዊ ሲኦል መሆኗን ለንደን ላይ ቀደም ብሎ 

የተሰራጨ ዘገባ ብቻ ሳይሆን፣ አሁንም በኤርትራ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ያረጋግጣል፡፡ 

በለንደን የኤርትራ ኮሚኒቲ ኤልሳ ቻይሩም ቀደም ባሉ አመታት የኤርትራ ሰብአዊ መብት 

ተከራካሪ ድርጅት መስራች ሲሆን ለታዳሚው ንግግሮች አድርጎ ነበር፡፡ከኤርትራ 

የሚጀምረው ሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር የት ላይ እንደሚያበቃ በጥያቄ ምልክት ብቻ ነው 

ሊተው የሚችለው ነው ያለው፡፡ ምንም ዓይነት የሰብአዊ መብት የማይከበርባት አገር 

ነች፡፡የሀይማኖት ነጻነትም ሆነ ፍትህ የምርጫ ውድድር ድምጽን ማሰማት የሚባል የለም፤ 

አይታወቅም፡፡ 

በወሲብ ያለ ፈቃድ ያለመደፈር መብት የለም፡፡ ግርፊያ ማንኛውንም ነገር በመናገር 

ከገዢው ፓርቲ አገልጋይነት ውጪ መደብደብን ያስከትላል፡፡ ስለ ረሀብ ማውራት በግዳጅ 

አካላቸው እስኪነትብ ወርቅ ማዕድን ስለሚቆፍሩት ዜጎችና ሕጻናት ትምህርት ተነፍጓቸው 

በግዴታ ያለ እድሜያቸው ሰራዊቱን ስለሚቀላቀሉት መናገር አይቻልም፡፡ ገሀነምና 

ሲኦልን ትመሰላለች ኤርትራ ሲል ገልጾታል፡፡ ለሰራዊት መመልመልና በኤርትራ ያለው 

የኑሮ ሁኔታ በየዓመቱ በብዙ አስር ሺዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያንን ለስደት ይዳርጋል፡፡ 

ለመሰደድ የሚወጡት እጅግ አስከፊ የሆነ እርምጃ እንደሚጠብቃቸው ያውቃሉ፡፡ ወጣቶች 

ለሰራዊቱ ውሳኔ የግዜ ገደብ በሌለው ሁኔታ እንዲያገለግሉ ይገደዳሉ፡፡ የሚያዙበት ሁኔታ 

እንደ አገልጋይ ባሪያ ነው፡፡ ይገረፋሉ፡፡ ይደበደባሉ፡፡ ቋሚ ክትትል ይደረግባቸዋል፡፡ 

በሰራዊቱ ውስጥ ያሉት ጠረፍ አካባቢ ሲመደቡ በዛው ይሰደዳሉ፡፡ ብዙዎች ግን ከኤርትራ 

ውስጥ ነው ለስደት የሚያቀኑት፡፡ በህገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች ይረዳሉ፡፡ ለዚህም ከፍተኛ 

የሆነ ገንዘብ ይጠየቃሉ፡፡ ካላቸው ይከፍላሉ፡፡ ብዙዎች በሕይወታቸው ዋጋ ይከፍላሉ፡፡ 

 ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በከፍተኛ ደረጃ አትራፊ ስለሆነ በሰራዊቱ ውስጥ የሚገኙ ብዙ 

ከፍተኛ መኮንኖች በዚህ ንግድ ውስጥ ተሰማርተዋል፡፡ ለስደት ለሚሄዱትና የገንዘብ 

አቅሙ ላላቸው የሰራዊቱ ጂፕ መኪኖች እስከ ሱዳን ጠረፍ ያደርሱቸዋል፡፡ 

ይሸኙዋቸዋል፡፡ የመንገድ መሪ በሌለበት ሁኔታ በአብዛኛው የሚሰደደው ሰው ሊማረክ 

ይችላል፡፡ወይንም ድንበሩ ላይ ይገደላል፡፡ 
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ተማርከው የሚያዙት የብዙ ዓመት እስር ይጠብቃቸዋል፡፡ ወጣቶች ከሆኑ ደግሞ የቅጣት 

ግዜያቸው ሲያልቅ ተመልሰው ወደ ሰራዊቱ ይላካሉ፡፡ ይህ ዓይነቱ እስር ቤት የመግባትና 

የመውጣት ሕይወት ለኤርትራ ወጣቶች የተለመደና መደበኛ ሆኗል፡፡ ስርዓቱ በሚከተለው 

‘እንዳየህ ግደለው’ በሚለው ፖሊሲ (shoot on sight policy) ድንበር አካባቢ በህገወጥነት 

የሚገኙት ይገደላሉ፡፡ በጣም ግዙፍ በሆነውና እየጨመረ በመጣው የኤርትራውያን 

ስደተኞች ምክንያት በሚገኙበት የሱዳኑ ካምፕ መኖር አይቻልም፡፡ 

ሰዎች ሕይወታቸውንም ቢሆን ከፍለው በሱዳን አገር ከሚገኘው አስከፊ ችግር ለመውጣት 

ፈቃደኞች ናቸው፡፡ ለሕገወጥ ሰው አዘዋዋሪቹ ይህ የወርቅ ማዕድን ማለት ነው፡፡ ስራው 

የሚጀምረው ኤርትራ ውስጥ ነው፡፡ ከ3 ሺህ እስከ 5 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ጠረፉን 

ለማቋረጥ ይቀበላሉ፡፡ ይህ እንግዲህ ዓመታዊ የነፍስ ወከፍ ገቢ (Per capita income) 

542 ዶላር በሚገመትበት ሀገር ነው፡፡ በኤርትራ ከሁሉም አስከፊና አስቀያሚው ደግሞ 

ሰው አዘዋዋሪዎቹ ሌላ ዓይነት የገንዘብ ማግኛ ማግኘታቸው ነው፡፡ 

ይህ የሚፈፀመው ያልተጠረጠሩ ስደተኞች ሲያዙና ለከፍተኛዎቹ ተጫራቾች በኤርትራ 

ወይ በሱዳን ለሚገኙት ራሽሀይዳ ጉሳዎች አሳልፈው ሲሰጡ ነው፡፡ ራሽሀይዳዎች ይህንን 

የሰዎች መንጋ በጠመንጃ አፈሙዝ አስገድደው ወደ ሲናይ በረሀ ይነዱታል፡፡ ሲናይ 

ከደረሱ በኋላ ለበደዊን አረቦች አሳልፈው ይሰጡአቸዋል፡፡ 

እዚህ ቦታ አዲሶቹ ደራሽ ስደተኞች የተቻለውን ያህል የቤተሰቦቻቸውንና የዘመዶቻቸውን 

በውጭ የሚገኙትን አድራሻ እንዲሰጡ ይገረፋሉ፡፡በዚህ መልኩ በአድራሻው መሰረት 

በውጭ የሚገኙት የስደተኛው ዘመድ ወንድሙ እህቱ አጎቱ የአክስቱ ልጅ ወይንም ሌላ 

የሚወዱት ሰው በእጃቸው እንደሚገኝና የተወሰነ ገንዘብ ካልተላከላቸው እንደሚገድሉት 

አጋቾቹ ይናገራሉ፡፡ 

ከጥቂት ሺህ ዶላሮች ጀምሮ ዛሬ ቁጥሩ 45 ሺህ ዶላር ደርሷል፡፡ እንዲህ በሰውም 

ይነገዳል፡፡ኤርትራያውን ስደተኞች በሲናይ የበደዊን ካምፕ የሚያሳልፉት ዘግናኝና 

ሰቅጣጭ ድርጊተ በብዙ የሰብዓዊ መብት ተከራካሪዎችና በራሳቸውም በስደተኞቹ 

ዶክመንት ተደርጎ የተያዘ ነው፡፡ ግርፊያ አስገድዶ መድፈር በኤሌክትሪክ በቀለጠ 

ፕላስቲክና በሞቀ ዕቃ ማቃጠል በሰንሰለትና በሌሎችም ዓይነት መሳሪያዎች መደብደብ 
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ብልት መቁረጥ በመጨረሻም ግድያ ሁሉ ይካሄድባቸዋል፡፡ ለዚህ ሁሉ የበቁት የኢሳያስ 

አፈወርቂን አመራር በመጥላት ስደትን በመምረጣቸው ነው፡፡፡፡ 

የበደዊን አረብ ሕገወጥ ሰው አዘዋዋሪዎች ግርፊያ በማካሄድ የቤተሰቡ አባል ክፍያ 

እንዲፈጽም የሚጠቀሙበት ዋናው ዘዴ ሲሆን ይኸው በውጭው ዓለም ታውቆ በሲኤን 

ኤንና በቢቢሲ የተላለፈ ሰለባዎቹም በሬዲዮ የተናገሩ ቢሆንም ይህንን አረመኔያዊ ድርጊት 

ለመግታት የትኛውም ባለስልጣን ምንም አላደረገም፡፡ ዛሬም ምንም የለም፡፡ ማንም 

ከውግዘት ውጭ ህይወታቸውን ለመታደግ ያደረገው ነገር የለም፡፡ ያሳዝናል፡፡ 

ገንዘብ መክፈል ያልቻሉት ስደተኞች ብልታቸው ተቆርጦ ይገደላሉ፡፡ ከ2000 በላይ 

የሚሆኑት ከነሰውነታቸው በሲናይ በረሀ ተቀብረው ጠፍተዋል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ 

ከተከፈላቸው በኃላ በደዊኖች ታጋቾቹችና (ስደተኞቹን) ለቀጣዩ የአፋኞች ቡድን 

ያስተላልፋሉ፡፡ 

የበለጠ ግርፊያ እንዲካሄድና የበለጠ ገንዘብ እንዲጠየቅባቸው ይህን የመሰለ ግፍና መከራ 

ይወርድባቸዋል፡፡ የሚቆምላቸውና የሚከራከርላቸው የለም፡፡ ወንጀለኛውና ተጠያቂው 

ትልቁ ድርሻም የኤርትራ መንግስት ነው፡፡ የሚከተለው ፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ አገዛዝ  

የሕዝቡን ግዙፍ ፍልሰት ስደትና ሞት አስከትሎአል፡፡ 

 የኤርትራ መንግስት በዚህ ንግድ ውስጥ በቀጥታ አለበት፡፡ የኤርትራ መካከለኛ ገቢ 

ያላቸው በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ ኤርትራውያንን ለራሻይዳኖች የሚሸጡት ሰዎች 

ተለይተው ይታወቃሉ፡፡ የካሳውን ገንዘብ ተቀባዮች ናቸው፡፡  

ኤርትራን ጨምሮ የራሸይዳ ሕገወጥ አዘዋዋሪዎች ከሱዳንና ከኤርትራ መንግስት 

ያለመነካት መብት ዋስትና ያላቸው ሲሆን ሁሉንም ነገር የሚፈጽሙት እነሱ ናቸው፡፡በዚህ 

አስነዋሪ ስራ በአገኙት ሀብት በሱዳን ውስጥ ለሚገኘው ማንኛውም ባለስልጣን ጉቦ 

ሊሰጡት ይችላሉ፡፡  

የኤርትራ መንግስት ዝምታን የመረጠው በሁለት ምክንያት ነው፡፡ አንደኛው የኤርትራ 

ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው የጥቁር ገበያ በዋናነት የሚተማመነው በረሻይዳዎች 

ነው፡፡ ሌላው ደግሞ ሀገሪቱ የምትጠቀመውና በአስከፊነቱ የታወቀው ሕገወጥ የጦር 

መሳሪያ ንግድና ዝውውር ነው፡፡  
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የበደዊን አረቦች ሕገወጥ የሰው አዘዋዋሪዎች ሰው የሚሸጡ የሚለውጡ ነጋዴዎች ናቸው፡፡ 

እጅግ በጣም ጨካኝ ፍጡሮች ሲሆኑ ሰው አድነው በሕገወጥ ያዘዋወራሉ፡፡ ሴቶች 

ይደፍራሉ፡፡ይገርፋሉ፡፡ይደበድባሉ፡፡ብልት ይቆርጣሉ፡፡ በካሳ መልክ በብዙ ሺህ ዶላር 

በታችኛው የኤርትራ ግዛት ሆነው ይጠይቃሉ፡፡  

ሱዳን ያሉት ባለስልጣናት የስደተኞቹን ጉዳይ በማዘግየት ብቻ ሳይሆን በካምፖቹ ለሚገኙ 

ተጋላጭ ስደተኞች አስተማማኝ ጥበቃና ዋስትና ለመስጠት የማይችሉ ናቸው፡፡ከነዚህ 

ካምፖች ስደተኞች በረሻይዳዎች ታፍነው ይወሰዳሉ፡፡አንዳንድ የሱዳን ሰራተኞች 

ለእነዚሁ አዘዋዋሪዎች ተግባር ተባባሪ ናቸው፡፡ 

የኤርትራ ወጣትና ሰደት የሚወጣው ሕዝብ እጅግ ኢ-ሰብአዊና አረመኒያዊ  ለሆነ ድርጊት 

እየተጋለጡና እየሞቱ ይገኛሉ፡፡የዓለም መንግስታት ይሄን የክፍለዘመኑን ታላቅ 

አረመኔያዊ ድርጊት በተጨባጭ እያዩ ህዝቡን ለመታደግ ያደረጉት ነገር የለም፡፡ 

ተጠያቂዎቹ ኢሳያስ አፈወርቂ ሻዕቢያ ናቸው፡፡ 

ይህንን ድብቅ ምስጢር ለአደባባይ ላበቃቸው ኤልሳ ቸይሩም የኤርትራ ሰብአዊ መብት 

ተከራካሪ (ተሟጋች) ድርጅት መስራች ታላቅ ምስጋና ይድረሳት፡፡ የኤርትራ ሕዝብ ብቻ 

ሳይሆን የአለምም ህዝብ ድምጹን ሊያሰማ ይገባዋል፡፡ 

እነ ግንቦት ሰባትና ሌሎችም ባለስሞች ቀጣይ እጣ ፈንታቸው አንድም ከኤርትራ 

መውጣት አሊያም እስከ ዝንተ አለሙ በኤርትራ በረሀና አሸዋዎች ውስጥ ሰምጠው 

መቅረት ብቻ ይሆናል፡፡ሌላ መንገድ ሌላ አማራጭ የላቸውም፡፡ቀኑ እየመሸባቸው 

እየጨለመባቸው መሆኑን ሊረዱት ይገባል፡፡ 

የኤርትራ መንግስት ዛሬ በገሀድ ከዋሀቢ አክራሪ እስላማዊ ሀይሎች ጎን ተሰልፎአል፡፡ 

ለአሸባሪዎች መጠለያና ድጋፍም ያደርጋል፡፡የዋሀቢ አክራሪ እምነት እንዲስፋፋ ምጽዋንና 

አሰብና በጦር ሰፈርነት ሰጥቶአል፡፡  

ከዚህም ተነስተው ዋሀቢዎች ኢትዮጵያን እንዲያጥለቀልቁዋት ይመኛል፡፡የጠላትነቱ 

ግዝፈትና ጥላቻው እስከዚህ ጫፍ የዘለቀ ነው፡፡ኢትዮጵያና ልጆችዋ ግን በጽናት 

ይመክታሉ፡፡በብርታትም ይወጡታል፡፡ የኤርትራ የወሀቢና የአይሲስ ወዳጅነት ሀገሪትዋን 

እንድትጠፋ ህዝቡንም እንዲያልቅ ያደርገዋል እንጂ አይረባቸውም፡፡ 


