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የራሷ እያረረባት...!!  

(ክፍል አንድ) 

ይነበብ ይግለጡ  04-25-16 

ኤርትራ በአፍሪካም በዓለምም የፖለቲካ መድረክ አነጋጋሪና አወዛጋቢ አገር ከሆነች 

በርካታ አመታት ተቆጠሩ፡፡ የግለሰብ አምባ ገነንነት የሰፈነባት፤ የዜጎችዋ ሰብአዊ 

መብቶች የተረገጡባት፤ አገሬ ብለው ከመኖር ይልቅ ሞትን ተሸክመው ድንበር 

አቋርጠው የሚሰደዱባት አገር ሆናለች፡፡ የራሱን ችግር መሸከምና መፍታት 

የተሳነው የኤርትራ መንግስት በሌሎች አገራት ጉዳይ ጣልቃ እየገባ ያተራምሳል፡፡ 

“የራስዋ እያረረባት የሰው ታማስላለች” ማለት እንዲህ ነው፡፡ 

የኤርትራው መሪ በፍጹም አምባገነንነት ፈላጭ ቆራጭነት የሚመራበት ሰብአዊ 

መብት ዲሞክራሲ የመናገርና የመደራጀት የፕሬስ ነጻነት ስሙም የማይነሳበት 

አገር ናት ኤርትራ፡፡ ስለሰብአዊ መብት የጠየቁ፤ የተቃወሙ ሁሉ አንድም 

ታስረዋል፤ አሊያም አገር ለቀው ወጥተዋል፡፡ የት እንደታሰሩ፤ በህይወት ይኑሩ 

አይኑሩ ማንም አያውቅም፡፡ 

ኤርትራውያን በአገራቸው ባለው አገዛዝና አስተዳደር በመመረራቸው ምክንያት 

የተገኘውን አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም ወደ ኢትዮጵያ ወይንም ወደ ሱዳን 

ይሰደዳሉ፡፡ ድንበር አልፈው ለመሄድ የሚሞክሩ ኤርትራውያን ሲገኙ በቀጥታ 

በጥይት እንዲመቱ የሻእቢያ መንግሥት ባስተላለፈው ትእዛዝ መሰረት የተገደሉ 

መኖራቸውን ከሞትና ከእስራት አምልጠው የተሰደዱት ይናገራሉ፡፡ 

ሱዳን ከገቡም በኋላ በህገወጥ ደላሎችና አዘዋዋሪዎች ተነግሮ የማያልቅ መከራ 

ይደርስባቸዋል፤ ልክ እንደባሪያ ፈንጋይ ዘመን ሰው በሚሸጡ ሀይሎች በመያዣነት 

ተይዘው ገንዘብ ከቤተሰባቸው ይጠየቅባቸዋል፡፡ ህገ ወጥ አዘዋዋሪዎቹ ሴቶቹን 

ለወሲብ ንግድ አሳልፈው በከፍተኛ ገንዘብ ይሸጡዋቸዋል፡፡ ይህን ሁሉ መከራ 

የሚጋፈጡት በአገራቸው ያለውን መንግስት በመጥላታቸው የተነሳ ነው፡፡ 

በህይወታቸው የመጨረሻውን ውሳኔ ሰጥተው ብንሞትም እንሙት ብለው ነው ወደ 

ስደት የሚወጡት፡፡ በየመንገዱ በህመም ወይም በበሽታ የሚሞቱት፤ በጀልባ ባህር 
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ተሻግረው ወደ የመን ወይንም ወደ አውሮፓ ለመውጣት ሲሞክሩ ጀልባዎቹ 

እየተገለበጡ በየባህሩ ሰምጠው ለአሳ ነባሪ ሲሳይ የሚሆኑት ቁጥር ለመገመት 

ከሚቻለው በላይ ነው፡፡ በአንዳንድ አጋጣሚ አስከሬናቸው ይገኛል፡፡ ዜናው በአለም 

አቀፍ መገናኛ ብዙሀንም ሲነገር ይሰማል፡፡ 

በዚህ ረገድ የኤርትራውያኑ ቁጥር ይበዛል ለማለት እንጂ የሌሎች የአፍሪካ ሀገራት 

ዜጎችም በብዛት ለስደት ይወጣሉ፡፡ የኤርትራን ልዩ የሚያደርገው በወር ውስጥ 

በተለያየ መንገድ 5000 ያህል ስደተኛ አገር ለቅቆ መውጣቱ ነው፡፡ አንዱም 

ምክንያት ወጣቱ በብሄራዊ ውትድርና የማገልገል ግዴታ ያለበትና ያንን ጥላቻ 

ነው፡፡ በሌላ በኩል የስራ እድል የለም፡፡  

የኤርትራ መንግስት በዘመነና በሰከነ ፖለቲካና ዲፕሎማሲ የሚመራ መንግስት 

አይደለም፡፡ ጥንታዊ የፋኖና የጫካ ሽፍትነት ባህርይ ያለው በመሆኑ፤ በባዶ ጉራና 

ቀረርቶ በጦርነት ከእኔ በላይ ሊቅና ጠቢብ የለም ብሎ ይኩራራል፡፡ ከውድቀቱም 

አይማርም፡፡ የህዝቡን ሕይወት ከመለወጥ ይልቅ ከጎረቤት አገራት ጋር ጠብ 

በመተንኮስ ይታወቃል፡፡ ከጅቡቲ፤ ከኢትዮጵያና ከየመን ጋር በተደጋጋሚ 

ተጋጭቷል፡፡ በሚቆሰቁሰው እሳትም ወጣቶቹን ይማግዳል፡፡ ይህንንም ሽሽት ነው 

የኤርትራ ወጣት ስደትን የሚመርጠው፡፡ 

የኤርትራ መንግስት በሴራ ንድፈ ሀሳብ ሌሎች አገራትን በማጣላት፤ ሰላም ሲያጡ፤ 

እርስ በእርስ ሲበጣበጡና ሲዳከሙ እጠቀማለሁ ብሎ የሚያምን መንግስት ነው፡፡ 

በዚህ ረገድ በጦርነት ያልመከታትን ኢትዮጵያ በእጅ አዙር ወኪሎቹን 

በመመልመልና በማሰማራት የተለያዩ አክራሪና ጽንፈኛ ሀይሎችን ተቃዋሚ የሚል 

አዳዲስ ስም እየሰጠ ያደራጀል፡፡ ያስታጥቃል፡፡ ያሰማራል፡፡ 

የአሰብን ወደብ በሳኡዲ አረቢያ ለሚመራውና በየመን ላይ ለታወጀው ጦርነት 

መነሻና መንደርደሪያ እንዲሆን ለረዥም አመታት በኪራይ በመስጠት ብዙ ሚሊዮን 

ዶላር አግኝቷል፡፡ ይሄ ብቻውን ያለበትንና የገባበትን ችግር አይፈታውም፡፡ ወሳኝ 

በሆነው ህዝብ ዘንድ የነበረው ከበሬታና አመኔታ ከሚገመተው በላይ ወርዷል፡፡  
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የኤርትራ መንግሥት ከውድቀቱና ከስህተቱ የሚማር አለመሆኑ በተደጋጋሚ የታየና 

የተመሰከረለት ጉዳይ ነው፡፡ ሰላምንና አብሮነትን የመሳሰሉ የመልካም ጉርብትና 

መርሆዎችን አያከብርም፡፡ ዓለም ያወገዛቸውን አክራሪዎችና አሸባሪዎች ጭምር 

የሚያስጠልል፤ ወታደራዊ ስልጠና እንዲያገኙ የሚያደርግ በስውር አስታጥቆም 

የሚያሰማራ ነው፡፡ በዚህም የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በሶማሊያ 

ለአሸባሪዎች የሚያደርገውን ልዩ ድጋፍና እርዳታ በአጣሪ ቡድኑ አማካኝነት 

በማስረጃ ደርሶበት ምስክርነቱን ሰጥቶአል፡፡ 

በኢትዮጵያ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር፤ የተጀመረው የልማትና የእድገት ጉዞ፤  

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጭምር እንዲቆም ከሌሎች አረብ መንግስታት ጋር 

እየመከረና እየዶለተ፤ ብዙ ሚሊዮን ዶላር እየተቀበለ፤ ጽንፈኛ ተቃዋሚዎችን  

እያደራጀ፤ ወታደራዊ ትምህርትና ስልጠና እየሰጠ፤ ሲያሰማራ የኖረ በማሰማራትም 

ላይ የሚገኝ መንግስት ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ በመልካም ጉርብትና የምታምን፤ በመከባባር በመረዳዳት መኖር 

የምትፈልግ ይሄንንም አቋሟን በተደጋጋሚ ያሳየች ያመሰከረች ሀገር ናት፡፡ 

ኢትዮጵያ በጦርነትና በሀይል ሰላም ይገኛል ብላ አታምንም፡፡ የመተናኮስ አላማም 

ፍላጎትም የላትም፡፡ ካልነኳት በእብሪት ማንንም አትነካም፡፡ ከተነካች ደግሞ ህጋዊ 

ምላሽ መስጠት መብቷንና  ህልውናዋን ማስከበር ለድርድር የማይቀርብ ጉዳይ 

ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ ታላቅ ትግልና ጦርነት የያዘችው ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ለመውጣት፤ 

ወደ ልማትና የኢኮኖሚ እድገት ለማምራት እንጂ፤ በምንም መልኩ አገርና 

ትውልድ ብሄራዊ ሀብትንም አውዳሚ ወደ ሆነው ጦርነት ለመግባት አይደለም፡፡ 

ይህ ማለት ግን በብሄራዊ ህልውናዋና ጥቅሟ፤ በዜጎቿ ሰላምና ደህንነት ላይ 

ከየትኛውም አቅጣጫ የሚሰነዘርን በዝምታ ታልፋለች ማለት አይደለም፤ ይልቁንም 

ትንሽም አይነት የጸብ አጫሪነት ሙከራ ቢደረግ የምትሰጠው ምላሽ ከነፋስ  

የፈጠነ ይሆናል፡፡ 
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