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በዜጎቹ ህይወት ላይ የሚቀልድ ጦረኛ መንግስት 

                                                     ቶሎሳ ኡርጌሳ 04-14-16 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

አሁን ወደ ዳን ኮኔል ወደከተባቸው የስቃይ ቁንፅል ታሪክ ላምራ። እነሆ!።…አሜሪካ 

ከመጣ የአንድ ወር ዕድሜን ብቻ ነው ያስቆጠረው— ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ያገኘሁት የ36 

ዓመቱ ፍስሃዬ (ስሙ ተቀይሯል)። ሰውዬው ብዙም የማይናገር፣ ነገር ግን ብርታት ፊቱ 

የሚታይበት ጎልማሳ ነው። ይህ ሰው የዕድሜውን እኩሌታ መግቢያ እንጂ መውጫ ቀዳዳ 

በሌለው የግዳጅ ብሔራዊ ውትድርና ውስጥ አገልግሏል—ለ18 ዓመታት።  

እ.ኤ.አ በ1996 ዓ.ም በአስራ ስምንት ዓመቱ በግዳጅ ብሔራዊ ውትድርና ውስጥ እንዲገባ 

መደረጉንና ቀሪዎቹን አስራ ስምንት ዓመታት እዚያው ሰምጦ መቅረቱን ይናገራል። 

እ.ኤ.አ በ1995 ዓ.ም የመጀመሪያ የውትድርና አገልግሎቱ ወቅት የአስመራ ዩኒቨርሲቲ 

ተማሪ ነበር። በቆይታውም የእንስሳት ጤና ሳይንስ ትምህርቱን ተከታትሏል። የኢትዮ-

ኤርትራ የድንበር ግጭት ሲቀሰቀስም እዚያው ነበር።  

ይሁንና ጦርነቱ እ.ኤ.አ በሰኔ 2000 ዓ.ም እንደገና ሲጀመር ዳግም ተጠርቶ ወደ አሰብ 

ተጓዘ። እዚያም ለአንድ ዓመት በነበረው ቆይታም በጂቡቲ ድንበር አቅራቢያ ወታደራዊ 

ተግባራትንና የእንስሳት ጤና ስራን አዳብሎ እንዲያከናውን መደረጉን ፍዝዝ ብሎ 

ያስረዳል። 

እ.ኤ.አ. በ2001 ዓ.ም ፍስሃዬ ወደ ትምህርቱን ለመቀጠል ወደ አስመራ ዪኒቨርሲቲ 

ተመለሰ። ከተመረቀ በኋላም በግብርና ሚኒስቴር ስር ተመድቦ ደቡባዊ ዞን (ዞባ ደቡብ) 

ይመደባል።  

ከዓመታት ቆይታ በኋላ እ.ኤ.አ በ2005 ዓ.ም ወደ አስመራ ዋናው መስሪያ ቤት እንዲዛወር 

ተደርጓል። ከዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ለረጅም ጊዜ የወር ደመወዙ 145 ናቕፋ (10 ዶላር) 

እነደነበር የሚናገረው ፍስሃዬ፤ እ.ኤ.አ በ2004 ዓ.ም በማይታወቅ ሁኔታ የወር ደመወዙ 

ባንዴ 500 ናቕፋ እንዲሆን መደረጉን ያስረዳል። ይሁንና በአንዴ የተጨመረው የወር 

ደመወዝ ምክንያትን ብዙም ሳይቆይ ግልፅ እንደሆነለት ይናገራል።  
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አዎ! መቼም ስም አይከለከልምና ራሱን “ህዝባዊ ግንባር ለዴሞክራሲና ለፍትህ” (ህግደፍ) 

እያለ የሚጠራው ፀረ-ህዝብ ድርጅት ካድሬ እንዲሆን እንደመለመለው ሲነገረው፣ 

የጭማሪው ምስጢርም ፍንትው ብሎ ተገልፆለታል።  

ዳሩ ግን ፍስሃዬ የሻዕቢያን በካድሬነት ተመልማይነቱን አልተቀበለውም። ግና አምባገነናዊ 

ስርዓት ውስጥ “አልፈልግም” ማለት ወይም የተለየ ሃሳብ ማራመድ ለራስ መሰቀያ የሚሆን 

ገመድ ገዝቶ ለመሰቀል የመሰናዳት ያህል ነውና ይህ የፍስሃዬ እምቢተኝነት መዘዝ 

አስከተለበት። ወደማይወጣው ጥልቅ ሻዕቢያዊ የፖለቲካ መቀመቅ ውስጥም ከተተው።  

አስገራሚው ነገር ፍስሃዬ በዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ሆኖ፤ የሻዕቢያን የፖለቲካ ሹመኞች 

የጠየቃቸው ጥያቄ ነው—“የተጠየቅኩት የህግደፍ ካድሬ እንድሆን ነው። ለምን ሌሎች 

ፓርቲዎች ወይም ግንባሮች አልኖሩም?” የሚል። በእውነቱ አስገራሚ ጥያቄ ነው። እንደ 

እውነቱ ከሆነ “ለኤርትራ የፖለቲካ ፓርቲና ምርጫ ምን ያደርግላታል?” ለሚለው ህግደፍ 

ስለ ሌሎች ፓርቲዎች አለመኖር መናገር የቅንጦት ያህል የሚታይ አባባል ነው።  

ከፍ ሲልም ራስን ለሻዕቢያ የማሰቃያ እስር ቤቶች የሚዳርግ ቅብጥብጥነት።… እናም 

ፍስሃዬ ባሬንቱ አቅራቢያ ወደሚገኘው እስር ቤት ተጋዘ። ለ28 ቀናትም የካድሬ 

ምልመላውን እስኪቀበል ድረስ ተከርቸም ገባ። በእነዚህ ቀናትም ውስጥ አሁንም “ለምን?” 

የሚል ጥያቄውን ከማቅረብ ግን ወደ ኋላ አላለም።   

በህግደፍ በኩል ግን የፍስሃዬ ጥያቄ የታየው የግዳጅ ብሔራዊ ውትድርናን ይቃወም 

ከነበረውና የተማሪዎች ቀስቃሽ ሆኖ ይሰራ ከነበረው ከሠመረ ከሰተ ጋር ካለው ቁርኝት 

አኳያ ነበር። ሰመረ እ.ኤ.አ በ2001 ዓ.ም ክረምት ላይ በምረቃው ዕለት የግዳጅ ብሔራዊ 

ውትድርናን አውግዞ ባደረገው ንግግር ሳቢያ በሻዕቢያ ሰፋፊ የግፍ እጆች ታፍሶ ወደ 

ዘብጥያ የወረደ ኤርትራዊ ነው።  

ተማሪዎች እንዲቃወሙ ሲገፋፋ የነበረ ትንታግ ቀስቃሽም ነበር። የዚህ ሰው መታሰር 

በተለይም “ዋርሳይ ይኽኣሎ” በሚባለው ፕሮግራም በሀገሪቱ ቆላማ ከባቢዎች በነፃ ስራ ላይ 

ተሰማርተው ጉልበታቸውን ይበዘበዙ የነበሩ ተማሪዎችን ቁጣ መቀስቀሱ ይታወቃል። 

እናም የፍስሃዬ ጥያቄ በሻዕቢያ ዓይን የታየው ከዚህ ሁኔታ ጋር ተያይዞ ነው። 
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ያም ሆነ ይህ ግን ፍስሃዬ ሁለት በሁለት ነጥብ አምስት ሜትር (2x2.5 ሜትር) ስፋት 

ባለው፣ ከበረዶ የሚቀዘቅዝ ባዶ የሲሚንቶ ወለል፣ መስኮት አልባና ብርድ ልብስ በሌለው 

በዚህ እጅግ ጠባብ የስቃይ እስር ቤት ውስጥ ከመከርቸም አላመለጠም።  

ራሱን በህይወት ለማቆየት ሲል ብቻ ተጥላ ባገኛት የዱቄት መያዣ ከረጢት ውስጥ 

ጥቅልል ብሎ ይተኛል። ግፍ የማይፈራው ሻዕቢያም በየቀኑ አንድ ሲኒ ሻይና አንድ ዳቦ 

ይወረውርለታል።…የሌት ተቀን ህይወቱም ይኸው ነው።… 

…የአብዛኛዎቹ ኤርትራውያን ስደተኞች ታሪክ ተመሳሳይ ነው። የሻዕቢያ የግፍ አፈፃፀም 

ከግለሰብ ግለሰብ ይለያይ እንደሆን እንጂ ከፍስሃዬ ታሪክ ጋር ተመሳሳይ ነው። ይህ ሃቅም 

የአቶ ኢሳያስ መንግስት በዜጎቹ ህይወት ላይ ምን ያህል ቀላጅና አረመኔያዊ ተግባር 

እንዲሚፈጽም የሚያሳይ ነው። 

የኤርትራ መንግስት ላለፉት 25 ዓመታት ያህል ስልጣን ላይ ተፈናጥጦ ከወጣ በኋላ 

በዜጎቹ ህይወት ላይ የቀልድ ያህል ጨዋታዎችን እየቆመረ ነው። በተለይም በዚያች ሀገር 

ውስጥ የሚኖረው ህዝብ በስቃይ ውስጥ እየማቀቀ ነው። 

በሻዕቢያ የሚመራው መንግስት ከጥገኝነት አስተሳሰብ ባሻገር ይህ ነው የሚባል 

የሚመራበት የልማት አቅጣጫ የሌለው በመሆኑ፡ የህዝቡ የኑሮ ሁኔታ በየጊዜው እንደ 

ካሮት እያሸቆለቆለ አንዲሄድ አድርጎታል፡፡ በዚያች ሀገር ውስጥ ማንኛውም ሸቀጥ 

የሚሸጠው በስርዓቱ ‹‹ህብረት ሱቆች›› በመሆኑ፤ ስለ ግል ባለሃብትና ስለ ነፃ ገበያ ስርዓት 

ማውራት እንደነውር የሚቆጠሩ ተግባሮች ናቸው፡፡ እናም ህዝቡ ይህን ሁሉ በመፍራት 

እግሩ ወዳመራው አካባቢ ማምራቱ ብዙም የሚደንቅ አይደለም። 

ታዲያ በዚህ መንገድ የአቶ ኢሳያስን የግፍ አገዛዝ በመፍራት ወደ ኢትዮጵያ የሚሰደዱት 

ኤርትራዊያን ቁጥር ከዕለት ወደ ዕለት እያሻቀበ ነው። ሁሌም ህዝባዊ ወገንተኝነትን 

ያማከለ ፖሊሲን የሚከተለው ሰላም ወዳዱ የሀገራችን መንግስት፣ ወንድም የሆነውን የዚያን 

ሀገር ህዝብ በስደተኝነት ከመቀበል አልፎ በሀገራችን ውስጥ ከፍተኛ ትምህርት 

እንዲከታተሉ ፈቅዷል። የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ በሻዕቢያ እኩይ ሴራ እንዳይስተጓጎልም 

ማናቸውንም ድጋፎች እያደረገ ነው። ይህ ተግባሩም ኤርትራዊያኑ ሀገራችንን እንደ 

ሁለተኛ ሀገራቸው እንዲቆጥሯት አድርጓል። ያም ሆኖ ግን ወንድም የሆነው የኤርትራ 
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ህዝብ በጫንቃው ላይ የተጫነበትን የሻዕቢያን ቀንበር ማውረድ የሚችለው ራሱ መሆኑን 

ሁሌም መዘንጋት የለበትም። 

 

 


