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በዜጎቹ ህይወት ላይ የሚቀልድ ጦረኛ መንግስት 
                                                     ቶሎሳ ኡርጌሳ 04-14-16 

(ክፍል አንድ) 

ከመሰንበቻው የኤርትራ መንግስት አስመራ ውስጥ የፈፀመው ዘግናኝ ድርጊት ያቺን 

ትንሽዬ ሀገር የሚመራው አስተዳደር ምን ያህል በገዛ ዜጎቹ ህይወት ላይ እየቀለደና ያለ 

ርህራሄ እየተጫወተ መሆኑን የሚያረጋግጥ ተጨማሪ ክስተት ሆኗል። ነገሩ እንዲህ 

ነበር።…የአስመራው አስተዳደር መግቢያ እንጂ መውጫ በሌለው የብሔራዊ ውትድርና 

አገልግሎት እያፈሰ የሚያሰማራቸው ወጣቶች ወደ ማሰልጠኛ ጣቢያ ሲጓዙ አስመራ ከተማ 

ውስጥ በድንገት ለመሰወር ይሞክራሉ። ታዲያ ወትሮም ለዜጎቹ ደንታ የሌለው የኤርትራ 

መንግስት ተኩስ በመክፈት ቁጥራቸው ያልታወቀ ወጣቶችን ሙትና ቁስለኛ 

አድርጓቸዋል። 

ይህ የአስመራው ቡድን አስገራሚና በዜጎቹ ላይ የፈፀመው ግፍ ሻዕቢያ ነፃነቱን 

ሰጥቼዋለሁ ለሚለው ህዝቡ ምን ያህል ጨካኝ መሆኑን የሚያሳይ ነው፤ ህገ ወጥም 

ጭምር። እንደሚታወቀው የኤርትራ መንግስት ህዝቡን እንደ ብረት ቀጥቅጦና እንደ ሰም 

አቅልጦ በመግዛት ላይ የሚገኘው የህግዴፍ ቡድን፤ በሀገረ-ኤርትራ ህገ-መንግስት 

እንዳይኖር፣ ነፃ ፍርድ ቤት እንዳይሰየም፣ ምርጫ እንዳይካሄድ፣ የግል ፕሬስ እንዳይፈጠር 

ባለፉት 25 ዓመታት ተግቶ ሰርቷል፡፡  

የተጣባውን የጥገኝነት ተውሳክ በዚያች ሀገር ውስጥ እውን ለማድረግም በአደባባይ ወጥቶ 

መግለጫ እስከመስጠት የደረሰ ጉደኛ መንግስት ነው፡፡ ለዚህም የዛሬ አምስት ዓመት 

ገደማ አምባገነኑ ኢሳያስ ለመገናኛ ብዙሃን ለኤርትራ ዴሞክራሲ፣ መድበለ ፓርቲ 

ስርዓትና ምርጫ የሚባሉት ነገሮች አያስፈልጓትም፡፡ አሁን ያለው ስርዓት ትክክለኛ 

አማራጭ ነው›› በማለት ዓለም የተቀበላቸውን ዴሞክራሲያዊ አሰራሮችን እንደ ተላጠ 

የኤሌክትሪክ ሽቦ እንደሚፈሯቸው በግልፅ የተናገሩትን ሃቅ ማውሳት ይቻላል፡፡  

ይህ ሁኔታም “ከነፃነት በኋላ ዲሞክራሲና ፍትህ ይመጣል” ብሎ የጠበቀው የዚያች ሀገር 

ምስኪን ህዝብ፤ በአቶ ኢሳያስ የተደገሱለት ሀገሩ የዲሞክራሲና የሰብዓዊ መብት ምድረ-

በዳ መሆኗን በመገንዘቡ፤ ለህግዴፍ የሰጠውን ይሁንታ ነፍጎ የፕሬዚዳንቱን ዕድሜ 
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እንዲያሳጥርለት መመኘት እንዲጀምር አድርጎታል፡፡ ይህን ተከትለው ለአቅመ አዳም 

ያልደረሱና አዛውንቶች ሳይቀሩ የአቶ ኢሳያስን የግፍ በትር በመፍራት ሀገራቸውን ለቀው 

እየተሰደዱ ነው። 

እርግጥ በኤርትራ ውስጥ ግልጽ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት መኖሩን የተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት በየጊዜው የሚያወጣቸው ሪፖርቶች ያስረዳሉ። ሪፖርቶቹ በዚያች 

ሀገር ውስጥ የህግ የበላይነት አለመኖሩንም የሚያስረዱ ናቸው። በኤርትራ ውስጥ በሰብዓዊ 

መብት አያያዝ ዙሪያ ጥናት ሲያካሂድ የቆየው የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ቡድን፤ 

በአገሪቱ ዜጎች ላይ ግልጽ የሆነ የሰብኣዊ ጥሰት ከመኖሩም በላይ የህግ የባላይነትም 

አለመኖሩን ማስረዳቱ ይታወቃል።  

በኤርትራ ባለው ደካማ አስተዳደር ሳቢያ የአገሪቱ ዜጎች  ወደ ጎረቤትና አውሮፓ አገሮች 

ሲሰደዱ ከባድ ፈተናዎች እየገጠሟቸው መሆኑንም የአጣሪ ቡድኑ ሪፖርት አልሸሸገም። 

በዓለም ላይ ዜጎቻቸው ከሚሰደዱባቸው አገሮች ውስጥ ከሶሪያ ቀጥላ ኤርትራ በሁለተኛ 

ደረጃ ላይ መቀመጧንም አጣሪ ቡድኑ ማመልከቱ አይዘነጋም። ለአብነት ያህልም እ.ኤ.አ 

በ2014 ብቻ 357 ሺህ ኤርትራውያን አገራቸውን ጥለው መሰደዳቸውንም ማተቱን 

እናስታውሳለን። 

በሻዕቢያ አመራር በትምህርት የማደግ ህልማቸው እንዲሞት የተደረጉት የሀገሪቱ 

ወጣቶችም ቢሆኑ ‹‹ሳዋ፣ ኪሎማና ማይነፍሂ›› የተባሉ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ጣቢያዎች 

ከመግባት፣ ለኬላ ጠባቂዎች በመቶ ሺህ የሞቆጠር ናቅፋ በመስጠት የጎረቤት ሀገሮችን 

ድንበር እያቋረጡ በመሸሽ ላይ ይገኛሉ፡፡  

እርግጥም ቀለምና ወረቀት አዋህደው ያቺን አዲስና ትንሽ ሀገር ሲያሳድጓት የሚችሉ 

ወጣቶች፤ ዛሬ በምሽግ ውስጥ እንዲውሉ ሲፈረድበቸው፣ በየወታደራዊ ማሰልጠኛው ጠብ-

መንጃ ሲፈቱና ሲገጥሙ እንዲሁም ሰልፍ እንዲለማመዱ ሲደረጉ ብሎም ‹‹በዋርሳይ 

ይክአሎ›› ዘመቻ መንገድ፣ የጄኔራሎችን እርሻ እንዲያለሙ ጉልበታቸው ሲበዘበዝ ጨርቄን 

ማቄን ሳይሉ ከ“ከአቶ ኢሳያስ ሀገር” መጥፋታቸው የሚያስገርም አይሆንም፡፡ የገዛ 

ሀገራቸውን ለአምባገነኑ ቡድን መሪ ትተው መሰደዳቸውም ሀገራቸው ለራሳቸው ምን ያህል 

ሲዖል እንደሆነችባቸው የሚያረጋግጥ ነው።  
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የዚያች ሀገር ዜጎች ስቃይን አስመልክቶም በኤርትራ መንግስት ዙሪያ ጥናት የሚያካሂደው 

አሜሪካዊው ተመራማሪ ዳን ኮኔል በስደት ያገኛቸውን ኤርትራዊያንን አስመልክቶ 

ያሰፈራቸውን አንዳንድ ጉዳዩች ማንሳት ያስፈልጋል። ከዚያ በፊት ግን ጥቂት ስለ ዳን 

ኮኔል ልበል። 

አሜሪካዊ ተመራማሪና የጋዜጠኝነት መምህር ነው ዳን ኮኔል። በኤርትራ ጉዳይ ዳጎስ ያለ 

መፅሐፍ ያለው የምርምር ሰው። የዛሬን አያድርገውና ቀደም ባሉት ጊዜያት የአቶ 

ኢሳይያስ የልብ አድናቂና ወዳጅ ነበር። ግና የማታ ማታ የአስመራውን አስተዳደር 

ትክክለኛውን አምባገነናዊነትንና “ጠብ ያለሽ በዳቦ” ባይ ማንነትን ሲያውቅ “እውነት 

ማሪኝ” ብሎ ወደ ራሱ…ወደ ውስጡ መመለስ የቻለ ተመራማሪ ነው።  

ሁሌም የሻዕቢያን ጉዳይ በአንክሮ በመከታተል በዚያች ትንሽዬ “አፍሪካዊት ሰሜን ኮሪያ” 

ሀገር ውስጥ የሚከናወኑ አሳዛኝ ክስተቶችን እየነቀሰ ለዓለም ህዝብ ያቀርባል—በመጦመሪያ 

(blog) ገፁ። በአንድ ወቅት ከመሰንበቻው ወጣቶች አስመራ ውስጥ የሞቱበትንና 

የቆሰሉበትን የኤርትራን የግዳጅ ብሔራዊ ውትድርናን አስመልክቶ “መውጫ የሌለው 

የወፍ ጎጆ” በማለት የገለፀው ሚስተር ኮኔል፤ ዛሬ ደግሞ እዛው በሚኖርበት አሜሪካ ውስጥ 

ያገኛቸውን እማኝ ኤርትራዊያንን አነጋግሯል። እናም ወደዚያው ላምራ።… 

…ባለፉት ሁለት አስርታት የሀገራቸውን ዘግናኝ አምባገነናዊ ስርዓት በመሸሽ በሺህዎች 

የሚቆጠሩ ኤርትራዊያን ሀገራቸውን ለቀው ተሰድደዋል። ይህም ያቺን ትንሽ የምስራቅ 

አፍሪካ ሀገር በነፍስ ወከፍ ስደተኞች ቁጥር ትልቋ ሀገር እንድትሆን አድርጓታል። 

ስደተኞቹ ማርና ወተት ወደ ሚዘንብባቸው “ገነቶች” ለመድረስ በሚያደርጉት ጉዞ፤ 

እዚያው ኤርትራ ውስጥ በድንበር ጠባቂዎች ተይዘው የኮንቴይነር እስር ቤቶች ውስጥ 

ይዶላሉ ወይም ይገደላሉ፣ በሰው አዘዋዋሪዎች ታፍነው የስቃይ ግርፋት ይደርስባቸዋል 

አሊያም የማይታወቁ በረሃዎችንና ባህርን ሲያቋርጡ ለህልፈተ-ህይወት ይዳረጋሉ። ሌላ… 

ሌላም።…  

በለስ ቀንቷቸው ይህን ሁሉ አልፈው ወደ ሌሎች ሀገራት ሲደርሱ፤ የጥገኝነት ጥያቄ 

በሚያቀርቡባቸው ሀገራት ውስጥ በሃዘኔታ ሊታዩም ላይታዩም ይችላሉ። እነርሱ ግን 

ጥገኝነት ባያገኙም መሰደዳቸውን አላቋረጡም—ዛሬም ድረስ እንደ አሸን ይጎርፋሉ። ታዲያ 

ስደተኞቹ ምስክሮች የደረሰባቸውን ሰቆቃ በአንደበታቸው ለመናገር አንድ ቅድመ ሁኔታን 
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አስቀምጠዋል። ይኸውም ሀገር ቤት ለሚገኙት ቤተሰቦቻቸው ደህንነት ሲሉ ስማቸው 

እንዲቀየር መፈለጋቸው ነው። እርሱም ተደርጓል። እናም አንድ ቁንፅል የስቃይ ታሪክን 

ለማሳያነት ያህል በክፍል ሁለት ፅሑፌ ይዤ እመለሳለሁ። … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


