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የራሷ እያረረባት…!! 

(ክፍል ሁለትና የመጨረሻ) 

                   ይነበብ ይግለጡ  

04-25-16                         

የኤርትራ መንግስት ተቆጥረው በማያልቁ ጸረ ኢትዮጵያ ሴራዎችና ደባዎች ውስጥ 

የተዘፈቀ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት፤ ኃያላኑ 

ምእራባውያን መንግስታት፤ የአውሮፓ ህብረት፤ የአፍሪካ ህብረትና ሌሎችም  በተጨባጭ 

ማስረጃዎች ደርሰውበታል፡፡ 

እንዲህም ሆኖ ኢትዮጵያ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የኤርትራ ስደተኞችን በወዳጅነትና 

በወንድምነት ተቀብላ ተንከባክባ የያዘች፤ እስከ  ኮሌጅና ዩኒቨርሲቲ ድረስ ገብተው 

ያለምንም ክፍያ እንዲማሩ ያደረገች፤ አሁንም ድጋፍ በማድረግ ላይ የምትገኝ አገር 

ናት፡፡ ምስክርነቱን ተጠቃሚዎቹ ራሳቸው የሚናገሩት ነው፡፡ ይህም ህዝብ ለህዝብ ላለው 

መልካም ግንኙነት ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ኢትዮጵያ ታምናለች፡፡ 

በ አውሮፓና በሌሎች ውጭ አገራት ቤተሰብ፤ ወንድም ወይም እህት ያላቸውንም 

የኤርትራ ስደተኞች በሚመጣላቸው ግብዣና ጥሪ መሰረት ወደፈለጉበት አገር ሄደው 

በሰላም ከቤተሰባቸው እንዲቀላቀሉ ያደረገች፤ የምታደርግም አገር ነች፡፡ የኢትዮጵያ 

የውጭ ፖሊሲ የህዝቦችን የጋራ ተጠቃሚነት መሰረት ያደረገ መሆኑም ይታወቃል፡፡  

በቅርቡ በኤርትራ በመኪና ተጭነው ሲጓዙ ወርደው ለማምለጥ በሞከሩ የብሄራዊ 

ውትድርና ሰልጣኞች ላይ የስርአቱ ወታደሮች ተኩስ ከፍተው ገድለዋቸዋል፡፡ እነዚህ 

ወጣቶች ስርአቱን ጠልተው ነው በህይወታቸው ፈርደው ከመኪና ወርደው ለማምለጥ 

የሞከሩት፡፡ ከቻሉ አባርረው መያዝና “ለምን?” ብለው መጠየቅ ሲገባቸው በጥይት 

ደብድበው ገደሏቸው፡፡ ያልተጋባ ነውረኛ ተግባር በመሆኑ ዓለምን አሳዝኗል፡፡ የቱንም 

ያህል ቢገድሉ ግን የኤርትራ ወጣቶች ዛሬም ስርአቱን ጥሎ ከመሰደድ ወደኋላ አይሉም፡፡ 

ህይወታቸው፤ ቤተሰባቸው ያለበት ችግርና የኢኮኖሚ አቅማቸው መዳከም ጫንቃቸው 

መሸከም ከሚችለው በላይ ስለሆነ በዚያች አገር ላይ መኖርን አይመርጡም፡፡  
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ስርአቱ በሚከተለው የተሳሳተና የተጣመመ የፖለቲካ አቅጣጫ ለራሱ ህዝብ ልማትና 

እድገት ከመስራት ይልቅ፤ በአፍሪካ ቀንድም ሆነ በመካከለኛው ምስራቅ  ፖለቲካ ውስጥ 

ገብቶ አንዴ ከአንዱ በመጠጋት፤ በሌላ ጊዜ ደግሞ እሱን ጥሎ ወደ ሌላው በመግባት 

እያተራመሰ ይገኛል፡፡ 

የአስመራው መንግስት ቀድሞ ወዳጅነቱ ሻይት ሙስሊም ከሆኑትና በገንዘብም ከሚረዱት 

ኢራኖች ጋር ነበር፡፡ እንዲያውም አሰብን ለኢራን ጦር መርከቦችና ወታደሮች ሰጥቶ 

እንደነበር በተለያዩ የዜና ምንጮችም ተገልጿል፡፡ በዚያ አካሄድ ትርፍና ኪሳራውን 

አስልቶ፤ ምናልባትም አልተጠቀምኩም በሚል ሊሆን ይችላል ከኢራኖቹ ጋር ወዳጅነቱን 

አፍርሶ ዛሬ ደግሞ ከወሀቢዎቹ ሳኡዲ አረቢያውያና አጋሮቿ ጋር ተሰልፏል፡፡ 

አሰብን በሳኡዲ አረቢያ ወሀቢዎች ለሚመራው የገልፉ አገራት ተዋጊ ሰራዊት በጦር 

ካምፕነት እንዲጠቀሙበት ሰጥቷል፡፡ በየመን ላይ ለሚያደርጉት ወታደራዊ ዘመቻ 

ወታደሮቻቸውንና የጦር መርከቦቻቸውን እንዲያሳርፉበት፤ ይህም ብቻ ሳይሆን የጦር 

ጀቶቹ በየመን ላይ የቦምብ ድብደባ የሚፈጽሙት ከአሰብ በመነሳት ነው፡፡ 

ይሄ አደገኛ የሆነ የፖለቲካ መገለባበጥ የአስመራውን መንግስት በተለይም ኢራኖች ጥርስ 

ውስጥ ያስገባው መሆኑን የሚናገሩ አሉ፡፡ የከበደ ዋጋ ሊያስከፍለውም ይችላል ሲሉ 

የሚተነብዩም አሉ፡፡ በየመን ላይ በሚደረገው ዘመቻም ኤርትራ  400 ወታደሮቿን 

አዝምታለች፡፡ 

የኤርትራ መንግስት እንደ አገርም እንደ መንግስትም በገዘፈ የፓለቲካ፤ የኢኮኖሚና 

የማሕበራዊ ቀውስ ውስጥ ገብቶ በጭንቀት ላይ ይገኛል፡፡ ዋና የገቢ ምንጩ የነበረውና 

ከዳያስፖራ ዜጐቹ ያገኝ የነበረው የውጭ ገንዘብም በከፍተኛ ደረጃ ወርዷል፡፡ 

በኤርትራ ውስጥ የመድበለ ፖርቲ ስርአት የግል ፕሬስ የሚባል ጭርሱንም የለም፡፡ ጥቂት 

የግል ፕሬሶች ታይተው የነበሩ ቢሆንም አዘጋጆቹ ታስረዋል፡፡ፕሬሶቹም ተዘግተዋል፡፡ 

የመደራጀት መብት የተዘጋ አጀንዳ ነው፡፡ አይሞከርም፡፡ 

የአገር ውስጥም ሆኑ የውጭ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፤ ሲቪክ ማህበራት ጭርሱን 

የሉም፡፡ እንዲኖሩም ሻእቢያ አይፈቅድም፡፡ የተለየ ድምጽ መስማት አይታሰብም፡፡ 
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የኢኮኖሚው ድቀት የናቅፋ የመግዛት አቅሙ ደካማ መሆን፤ መስረታዊ የምግብ 

አቅርቦቶችና ሸቀጦች ዋጋ ማሻቀብና የዋጋ ውድነት ተደማምረው የዜጎቹን ህይወት 

ጨለማና አስከፊ አድርጎታል፡፡ 

የመንግስታዊ ተቋማት ሀላፊዎች ከሲቪሉ እስከ ሰራዊቱ ድረስ በቂ ገንዘብ የሚያገኙበት 

እድል የጠበበ በመሆኑ ሙስና ተንሰራፍቷል፡፡ ባለጉዳይ የሄደበትን ለማሳካት የግዴታ 

ኪሱን መዳበስ አለበት፡፡ይህ ካልሆነ ጉዳዩ አይፈጸምለትም፡፡ 

በኤርትራ ውስጥ የእድገት፤ የግንባታ፤ የልማት ስራ እንደ አገር ሲታይ አለ ከማለት የለም 

ማለቱ ይቀላል፡፡ ወጣቱ ተምሮም የሚሰማራበት አስተማማኝ የስራ መስክ የለም፡፡ ኤርትራ 

በአሁኑ ሰዓት ዜጎቿ በፍርሀት ርደውና ተሸማቅቀው የሚኖሩባት፤ በነጻነት መናገር 

ማውራት የማይችሉባት፤ እርስ በእርስ ተጠባብቀው እንዲኖሩ አንዱ ሌላውን እንዳያምን 

ተደርጎ፤ በጥርጣሬና በፍርሀት ሰንሰለት ተተብትበው ውለው የሚያድሩባት፤ የምድር ሲኦል 

መሆኗን ስደተኞቹ ይናገራሉ፡፡  

በአለፈው ዓመት የአውሮፓ ፓርላማ ሊሰጣት የነበረውን እርዳታ መንግስት በዜጎቹ ላይ 

የሚፈጽመውን የከፋ የሰብአዊ መብት ጥሰት በማስረጃ የተደገፉ  የተመለከተ ሪፖርት 

ቀርቦለት ካየና ከመረመረ በኋላ ነው እንዲቆም ያደረገው፡፡ 

የተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት አጣሪ ቡድን የኤርትራን መንግስት 

ሕገወጥና ወንጀለኛ ድርጊት በተጨባጭ ማስረጃዎች አጋልጦአል፡፡ የአፍሪካን ቀንድ 

ለማተራመስና ለማበጣበጥ፤ የሁከት መናሀሪያ ለማድረግ በሰፊው ተንቀሳቅሶአል ሲል 

ተችቷል፡፡ እቀባ የተጣለበትም ለዚህ ነው፡፡ 

የኤርትራን ህዝብ በአግባቡ መምራትና ማስተዳደር የተሳነው የኤርትራ መንግስት ድንበር 

ተሻግሮ ሁከት ለመፍጠር አሸባሪዎችን በማሰልጠን ያሰማራል፡፡ ስፖንሰር ያደርጋል፡፡ 

የሚያስበው የሰከነና ትልቅ ሀላፊነት እንዳለበት መንግስት አይደለም፡፡ ከበረሀው የፋኖነትና 

የዱር አምላኪነት አስተሳሰቡ ገና አልተላቀቀም፡፡  ጥንታዊ አስተሳሰቡ ላይ ተቸክሎ ነው 

ያለው፡፡ ለራሱም ህዝብ፤ ለጎረቤት አገራትም የሁልጊዜ ችግር እንደሆነ ቀጥሏል፡፡ 

በሰለጠነው ዘመን በጋራ መግባባትና በውይይት ለየትኛውም አይነት ችግር መፍትሄ 

ማምጣት ይቻላል፡፡ ሻእቢያ ከዚህ አስተሳሰብ የራቀ፤ በሴራና በደባ ንድፈ ሀሳብ ከራሱም 
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አልፎ በሌሎች አገራት የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባ ሰላማቸውን ለማደፍረስ ሁከትና ደም 

መፋሰስ እንዲደርስ ለማድረግ ሰፊ ጊዜ ሰጥቶ የሚሰራ ነው፡፡ እየሰራም ይገኛል፡፡ 

የወደፊቱን የህዝቦች መቀራረብ፤ ህብረትና አብሮነት በሰከነ መንፈስ ለማየት አቅሙና 

ችሎታው አይፈቅድለትም፡፡ በአፍሪካ ቀንድ በኢትዮጵያ፤ በሶማሊያና በደቡብ ሱዳን 

ከሚከሰቱና እየተከሰቱ ካሉ ችግሮች ጀርባ የኤርትራ መንግስት ስውር እጅ እንዳለበት 

ይታወቃል፡፡ 

ይህን ስራ የሚሰራው በተለያዩ ቀጠናዎች ተልእኮ ሰጥቶ በሚያሰማራቸው የሰለጠኑ 

የደህንነትና የመረጃ ሰራተኞቹ አማካኝነት ነው፡፡ የኢኮኖሚና ወታደራዊ አቅሙ ደካማ 

መሆኑን ስለሚያውቅ ፊት ለፊት አይገጥምም፡፡ ኪሳራው ከባድ መሆኑን አይቶታል፡፡ 

በሚያሰለጥነቸውና በሚያደራጃቸው ጀሌዎቹ አማካኝነት የውክልና ጦርነት በእጅ አዙር 

ያካሂዳል፡፡ አሁንም እያደረገ ያለው ይሄንኑ ነው፡፡ የኤርትራ ነገር የራስዋ እያረረባት 

የሰው ታማስላለች እንደሚባለው መሆኑ ነው፡፡ 

 


