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“ኦፕሬሽን ፎርቶ” እንዴት ከሸፈ?፣  አቶ ኢሳያስስ ምን አሉ?  

                                                             

ዘአማን በላይ   bzaman@yahoo.com 

 

 

 ጊዜው ምናልባትም ከዛሬ አራት ወራት በፊት ይሆናል። በኤርትራ ሠራዊት ውስጥ አዲስ የ ነ ፃ ነ ት 

ጥያቄን ያነ ገ ቡ ወታደሮች በህቡዕ እየ ተወያዩ ነ ው። ውይይታቸውም ህገ -መንግስት የ ማታውቀውና በአንድ ሰው 

ይሁንታ በምትዘወረው በዚያች ትንሽዬ ሀገ ር ውስጥ የ ዴሞክራሲ ጭላንጭል እንዲታይ የ ሀገ ሪቱን መሪ በመያዝ 

ማስፈፀም እንደሆነ ም ተስማምተዋል— ጥቂት መኮንኖችና ወታደሮች። በወቅቱ የ ዚህ ክንዋኔ ዘመቻ ስም 

ባይወጣለትም ከተግባሩ ፍፃ ሜ ጋር ተያይዞ በቅርቡ “ኦፕሬሽን ፎርቶ” የ ሚል ስያሜ ተሰጥቶታል፤  ዘመቻው 

ተጀምሮ በተጠናቀቀበትና የ ኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ህንፃ  የ ሚገ ኝበትን ቦታ ለመጠቆም በማሰብ። 

መቼም የ ዛሬው ፅሑፌ ዓላማ የ ዘመቻውን ስያሜ አስመልክቶ ሃሳቦችን ማንሸራሸር አለመሆኑን ውድ 

አንባቢዎቼ እንደምትገ ነ ዘቡት ተስፋ አደርጋለሁ። በመሆኑም በዚህ መጣጥፌ  “ኦፕሬሽን ፎርቶ” እንደምን 

ከሸፈ?፣  የ ዘመቻው ውሽንፍር ሰለባ ሊሆኑ የ ነ በሩት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂስ ከሶስት ሳምንታት 

ዝምታ በኋላ ምን አሉ? የ ሚሉ ያልተዳሰሱ ጥያቄዎችን በማንሳት አንባቢዎቼ ስለ ዘመቻው የ አከሻሸፍ ሁኔታ 

በቅድሚያ አወጋችኋለሁ። ለጥቄም ወዲ አፎም ሶስት ሳምንት ሙሉ እምጥ ይግቡ ስምጥ ሳይታወቅ፣  በራሳቸው 

መገ ናኛ ብዙሃን እንደ መስቀል ወፍ ድንገ ት ብቅ ብለው የ ተናገ ሩትን አስገ ራሚ ዲስኩር ከዕውነ ታው ሰበዝ 

ጋር በማመሳከር ላስቃኛችሁ እሞክራለሁ። መልካም ንባብ። 

ከዛሬ አራት ወራት በፊት የ ተጠነ ሰሰው “ኦፕሬሽን ፎርቶ” እምብዛም ያልተቀናጀ እንዲሁም 

በዘመቻው እንሳተፋለን ያሉ የ ኤርትራ ሜካናይዝድ ክፍለጦሮች ባልታወቀ ምክንያት የ ተንሸራተቱበት 

እንደነ በር የ “ኣሰና ዶት ኮም” የ መረጃ ምንጮች ይጠቁማሉ። ይሁንና እነ ዚህ ጉድለቶችን አንግቦ ከፆረና 

ግንባር እስከ ፎርቶ ድረስ የ ተመመው ይህ ዘመቻ፤  ስልጣን ላይ ላለውና ከስያሜው ጋር አንዳችም ግንኙነ ት 

ለሌለው “ህግደፍ” (ህዝባዊ ግንባር ለዴሞክራሲና ለፍትሕ) ለተሰኘው ሻዕቢያዊ ቡድን የ ማስጠንቀቂያ 

ደወል መሆኑ ከማንም የ ተሰወረ ጉዳይ አይመስለኝም። እስቲ ለማንኛውም “የ ኦፕሬሽኑን” አጀማመርና ፍፃ ሜ 

በቅደም ተከተል እንዲህ እንመልከት።…  

…በምስጢር ውይይት ያደረጉት መኮንኖችና ወታደሮች አመቺ ጊዜን እየ ተጠባበቁ ነ ው። እናም አቶ 

ኢሳያስን ለማግኘት አንድ ወጥ የ ሆነ  ወቅትን አድብተው ሲጠባበቁ ሰንብተዋል። መቼም አመቺ ቀን መፈጠሩ 

የ ግድ ነ ውና ከመሰንበቻው እንዲህ ሆነ ።… በዚያን ሰሞን አቶ ኢሳያስ ፎርቶ በሚገ ኘው የ ማስታወቂያ 

ሚኒስቴር አዳራሽ ውስጥ ከዞን አስተዳዳሪዎች ጋር ስብሰባ ተቀምጠዋል—ኦፕሬሽኑ ሊካሄድ ሶስት ቀናት 

ሲቀሩት፤  ዕለተ-ዓርብ ላይ። የ ዕ ለቱ ስብሰባ እስከ ዓርብ አመሻሹ ድረስ ሊጠናቀቅ ስላልቻለ ስብሰባው 

እዚያው አዳራሽ ውስጥ ሰኞ ጠዋት ሶስት ሰዓት ላይ “ሀገ ር ሚዲያ” እየ ተባለ በሚጠራው የ ማስታወቂያ 

ሚኒስቴር አዳራሽ ውስጥ እንደሚቀጥል አቶ ኢሳያስ ይናገ ራሉ።  
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ይሁንና የ ስብሰባው ተካፋይ የ ነ በሩትና የ ደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪ የ ሆኑት አቶ ሙስጠፋ ኑርሁሴን 

ይህን መረጃ ለአመፁ መሪዎች አሾልከው ሹክ ይላሉ— ሰኞ ዕለት ማስታወቂያ ሚኒስቴር አዳራሽ ውስጥ 

ስብሰባው ስለሚቀጥል ያሰቡትን መፈፀም እንደሚችሉ በመጠቆም። እርግጥ የ ሰኞውን አመፅ ከመሩት ከእነ  

ብርጋዲየ ር ጄኔራል ሳልህ ኦስማን ሜካናይዝድ ክፍለጦር በስተቀር፤  ከሌሎች የ ጦር ክፍሎች የ ተወጣጡና 

ኦፕሬሽኑን የ ሚደግፉት እንዲሁም በአመፁ ለመሳተፍ ለተዘጋጁት ሜካናይዝድ ክፍለ ጦሮች የ ተነ ገ ራቸው ነ ገ ር 

አልነ በረም። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባልተለመደ ሁኔታ የ ስብሰባውን ቦታ 

አስቀድመው በመናገ ራቸው ጥርጣሬ ስላደረባቸውና በዘመቻው ለመሳተፍ የ ወሰኑ ክፍሎችም ይህን ከሰሙ 

ክንዋኔውን ለሌላ አመቺ ጊዜ እንቀይረው ይሉናል ከሚል ስጋት የ መነ ጨ ሊሆን ይችላል። 

ያም ሆነ  ይህ ግን፤  እሁድ ከሰዓት በኋላ ሁለት መቶ የ ሚሆኑ መኮንኖችና ወታደሮች ታንኮችንና 

የ ታጠቁ ተሽከርካሪዎችን በመያዝ ወደ አስመራ ማቅናት ጀመሩ—በ“ኦፕሬሽኑ” ማንኛውንም ዋጋ ለመክፈል 

በመወሰን። ከኢትዮጵያ ጋር በስተደቡብ ከሚዋሰነ ው የ ፆረና ግንባር የ መጡትና በዘመቻው ለመካፈል የ ወሰኑት 

እነ ዚህ የ ሰራዊት አባላት፤  ሰኞ ጠዋት 12 ታንኮችን ይዘው ከአስመራ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ 

ደቀመሓሪ ከተማ ደረሱ። ታዲያ በጉዟቸው ወቅት ነ ዳጅ ጨርሰው ስለነ በር ለመሙላት ፈለጉ። ይሁንና በቅፅል 

ስማቸው “ወልዱ ባርያ” እየ ተባሉ በሚጠሩት የ ሰራዊቱ አዛዥ ስር ከነ በረው የ ነ ዳጅ ማደያ ጣቢያ ነ ዳጅ 

መቅዳት እንደማይችሉ ይነ ገ ራቸዋል።…በስተመጨረሻ ግን ወታደሮቹ ኃይል ለመጠቀም ስለተገ ደዱ በግዳጅ ነ ዳጅ 

ይቀዱና ጉዟቸውን ወደ አስመራ ያደርጋሉ። ጊዜ የ ለም።  

አቶ ኢሳያስን ፎርቶ ላይ ለመያዝ የ ተጣደፉት ወታደሮቹ ደቀመሓሪ ላይ አንድ ታንክ በብልሽት 

ምክንያት ቢቆምባቸውም ቀሪዎቹን ታንኮችና የ ታጠቁ ተሽከርካሪዎችን በመያዝ ፊት ለፊት መገ ስገ ሳቸውን 

ተያያዙት።…“መርሓኖ” የ ሚባል አካባቢ እንደደረሱም ሶስቱ ታንኮች አየ ር መንገ ዱንና አየ ር ኃይሉን 

እንዲጠብቁ አድርገ ው፤  በቀሪዎቹ ወደ መሃል አስመራ ዘለቁ— ልክ ከጠዋቱ አራት ሰዓት ከአስራ አምስት 

ደቂቃ ላይ።… እርግጥ ቀደም ሲል በተያዘ መነ ሻ ዕቅድ መሰረት ይህን የ ፆረና ሜካናይዝድ ሃይል ከከረንና 

ከነ ፋሲት አካባቢዎች የ ሚመጡ ሌሎች ሜካናይዝድ ብርጌዶች ይቀላቀሏቸው ነ በር። ዳሩ ግን ባልታወቀ ሁኔታ 

እነ ዚህ ብርጌዶች “ኦፕሬሽኑን” ሊቀላቀሉት አልቻሉም። 

እናም ኮሎኔል ሰዓድ ዓሊን (ወዲ ዓሊ)፣  ኮሎኔል ዓለምን (ግዛዋ) እና ኮሎኔል ኣብርሃምን 

(ገ ላዋ) አቅፎ ከፆረና ግንባር የ ተንቀሳቀሰውና በብርጋዲየ ር ጄኔራል ሳልህ ኦስማን የ ሚመራው 

የ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር አባላት፤  ገ ና ደቀመሓሪ እንደደረሱ ነ በር በሌሎች የ ጦር ክፍሎች ክህደት 

እንደደረሰባቸው የ ተገ ነ ዘቡት። እናም ምንም ዓይነ ት አማራጭ አልነ በራቸውም—በፍጥነ ት የ ማስታወቂያ 

ሚኒስቴሩን ህንፃ ና ሰራተኞቹን ከመቆጣጠር በስተቀር።   

አስመራ ከተማ ከደርግ ውድቀት በኋላ እንዲህ ዓይነ ት የ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴን 

አስተናግዳ አታውቅም። እናም ይህ ያልተለመደ የ ታንኮችና የ ወታደሮች ሩጫ ነ ዋሪውን ያስደነ ገ ጠ ብቻ 

ሳይሆን እርስ በርሱ እንዲነ ጋገ ር ያደረገ  ነ ው። አብዛኛው ነ ዋሪም በከተማዋ ውስጥ አንዳች የ ተለየ  ነ ገ ር 

እየ ተካሄደ ለመሆኑ እርግጠኛ ሆኗል።…አዎ! ወታደሮቹ ከጠዋቱ አራት ሰዓት ተኩል ላይ ማስታወቂያ 

ሚኒስቴሩን ተቆጣጥረውታል። የ ኤርትራ ቴሌቪዥን ዳይሬክተር የ ሆኑት አቶ አስመላሽ አብርሃን በማስገ ደድ 

የ ፖለቲካ ፍላጎ ታቸውን እንዲያነ ቡ አድርገ ዋቸዋል። ህዝቡም በአቶ አስመላሽ ድምፅ “የ ፖለቲካ እስረኞች 

ይፈቱ፣  እ.ኤ.አ. በ1997 የ ተረቀቀው ህገ -መንግስት ገ ቢራዊ ይሁን….” የ ሚሉ ዴሞክራሲያዊ ጥያቄዎችን 

አደመጠ። ግና ከጥቂት ቆይታ በኋላ የ ኤርትራ ቴሌቪዥን በመቋረጡ ምክንያት የ አማፅ ያኑ ሙሉ ጥያቄ ሊሰማ 

አልቻለም። 
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እርግጥ እዚህ ላይ የ ዚህ ፅሑፍ አንባቢ መገ ንዘብ ያለበት ዕውነ ታዎች አሉ። እነ ርሱም 

የ አማፅ ያኑም ሆነ  ያካሄዱት “ኦፕሬሽን” ዓላማ ማስታወቂያ ሚኒስቴሩን መያዝ አሊያም የ ፖለቲካ 

ፍላጎ ታቸውን በቴሌቪዥን ማስተጋባት አልነ በረም። ዋነ ኛ ዓላማቸው ማስታወቂያ ሚኒስቴር አዳራሽ ውስጥ ሰኞ 

ጠዋት ስብሰባ ያካሂዳሉ የ ተባሉትን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በአካል መያዝ ነ በር። ሆኖም ኤርትራ 

ውስጥ የ አቶ ኢሳያስ ባለሟሎች ጆሮ ረጅም ስለሆነ  መረጃው ስለደረሳቸው ስብሰባው “ግቢ” እየ ተባለ 

የ ሚጠራው ቤተ-መንግስት ውስጥ እንዲካሄድ አስቀድመው ወስነ ዋል። ዳሩ ግን አቶ ኢሳያስ በዘመቻው በደንብ 

ያልታጠቁ ጥቂት ሰዎች እንደሚሳተፉና እነ ዚህንም ሰዎች በቀላሉ በቁጥጥር ስር እንደሚያውሏቸው አስበው 

ነ በር። ወታደሮቹ ታንና ሌሎች ከባድ መሳሪያዎችን የ ታጠቁ መሆናቸውን ሲገ ነ ዘቡ ግን ከማባበል ውጪ 

አማራጭ እንደሌላቸው ተገ ንዝበዋል። 

አሁን አቶ ኢሳያስና የ ቅርብ ባለሟሎቻቸው ሜካናይዝድ ብርጌዱ በዘመቻው ሙሉ ተሳታፊ መሆኑን 

አውቀዋል። እናም ወታደሮቹን በተለያዩ ዘዴዎች ሊቀርቧቸው ሞከሩ። የ ተለያዩ ወታደራዊ አዛዦችንና የ ሀገ ር 

ሽማግሌዎችንም እንዲያግባቡዋቸው ላኳቸው። አልሆነ ም። በስተመጨረሻም የ ሜካናይዝድ ስታፍ አዛዥ የ ሆኑትን 

ኮሎኔል ፀሐዬ መኮንንን (ወዲ ሞኬን) ላኳቸው። ግና አንድ ክስተት መሃከል ላይ ተፈጠረ።….ነ ገ ሩ 

እንዲህ ነ ው።… 

…በወቅቱ ክላሽንኮቭ መሳሪያና ሽጉጥ ይዘው የ ነ በሩት ኮሎኔል ሰዒድ ዓሊ (ወዲ ዓሊ) ድንገ ት 

ግስላ ይሆናሉ። እናም መሳሪያቸውን አነ ጣጥረው አራት ጥይቶችን በመተኮስ ኮሎኔል ፀሐዬን ያቆስሏቸዋል። 

በዚህም አላበቁም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ እንደማይያዙ ያወቁት ኮሎኔል ሰዒድ ታንኮቹ ወደ ቤተ-መንግስት 

እንዲቱሱ ያዛሉ። ይሁንና ጓደኞቻቸው በትዕዛዙ ይደናገ ጣሉ። ጓደኞቻቸው ላለመተኮስ ሲያቅማሙ የ ተመለከቱት 

እኚህ ኮሎኔል፤  የ ታንኮቹን አፈሙዞች ወደ ቤተ-መንግስቱ አነ ጣጥሩልኝና እኔ ራሴ እተኩሳለሁ ይሏቸዋል። 

ታዲያ በዚህ ወቅት ነ በር— የ አቶ ኢሳያስ የ ቀኝ እጅ መሆናቸው የ ሚነ ገ ርላቸው ብርጋዲየ ር ጄኔራል 

ኢዮብ (ሓሊባይ) እና በአቶ ኢሳያስ ከቁብ የ ማይቆጠሩት የ መከላከያ ሚኒስትሩ ጄኔራል ኤፍሬም ስብሃት 

“እባካችሁ በሰማዕታት ይሁንባችሁ” በማለት፤  የ አማፅ ያኑ ፍላጎ ት የ ራሳቸው መሆኑን በመግለፅ 

ሊያግቧበዋቸው የ ሞከሩት። እናም በዕለቱ ለዓይን ያዘ ሲያደርግ ድርድርና ክርክር በሁለቱም ወገ ኖች 

መካከል ተካሄደ። አማኝያኑ እንደማይታሰሩ ቃል ተገ ባላቸው። በድርድሩ መሰረትም አማፅ ያኑ የ ማስታወቂያ 

ሚኒስቴሩን ህንፃ ና ሰራተኞቹን ለቀቁ።  

ኋላ ላይም ብርጋዲየ ር ጄኔራል ሳልህ ኦስማን፣  ኮሎኔል አብርሃም (ገ ላዋ)፣  እና  (ወዲ ዓሊ) 

ከአስመራ በስተምዕራብ በኩል ወደምትገ ኘው “ቑሸት” ወደተሰኘች ቦታ ለመሄድ ይወስናሉ። መፈናፈኛ ግን 

አላገ ኙም። ሲለምንና ሲያስለምን የ ነ በረው የ አቶ ኢሳያስ ቡድን ግን ይከባቸዋል። ከወዲ ዓሊ በስተቀር 

ዋነ ኛዎቹ የ ኦፕሬሽኑ አዛዦች ማለትም ብ/ጄኔራል ሳልህ ኦስማን፣  ኮሎኔል ኣብርሃም (ገ ላዋ) እና ኮሎኔል 

ዓለም (ግዛዋ) ተይዘው ታሰሩ።…እናስ የ ወዲ ዓሊ ዕጣ ፈንታ ምን ሆነ ?... 

አዎ! ኮሎኔል ሰዒድ ዓሊ ከከበባው በማምለጥ “ሸበቕ” ወደሚባል ቦታ ይደርሳሉ። ይሁንና እዚያም 

ቢሆን መከበባቸውን ለመገ ንዘብ ጊዜ አልወሰደባቸውም። እናም በአራት የ አቶ ኢሳያስ ከባቢ ወታደሮች ላይ 

የ ተኩስ እሩምታን በመክፈት አቆሰሏቸው። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን እጅ ከፍንጅ ለመያዝና ከእርሳቸው ጋር 

ፊት ለፊት ለመደራደር ፎርቶ የ ሄዱት እኚህ ኮሎኔል እጃቸውን ለመስጠት አልፈለጉም። ግራ ጎ ናቸው ላይ 

የ ሻጡትን ሽጉጥ ከመቅፅፈት ላጥ አድርገ ው በማውጣት አፈሙዙን ግንባራቸው ላይ ደቅነ ው ቃታውን ሳቡት። 

እናም እንደ ኢትዮጵያዊው አፄ ቴዎድሮስ ለሀገ ራቸው ህዝብ ሲሉ እስከወዲያኛው አሸለቡ። ከወዲ ዓሊ ሞት 

በኋላም ከዘመቻው ጋር ግንኙነ ት አላቸው የ ተባሉትና የ ረጅም ጊዜ የ ሻዕቢያ ድርጅታዊ ጉዳይ ኃላፊ ሆነ ው 

የ ሰሩት አቶ አብደላ ጃቢር እንዲሁም የ ደቡባዊ ዞን አስተዳዳሪ የ ነ በሩት አቶ ሙስጠፋ ኑርሁሴን አፈ- 
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ሰፊዎቹ የ ሻዕቢያ እስር ቤቶች እንዲውጧቸው ተደርጓል። በስተመጨረሻም “ኦፕሬሽን ፎርቶ” እንዲህ 

ከሸፈ።… 

ታዲያ እዚህ ላይ ‘አቶ ኢሳያስ ኦፕሬሽኑን አስመልክተው ምን አሉ?’ የ ሚል ጥያቄ ማንሳት 

ያስፈልጋል። አዎ! ይህን በአንድም ይሁን በሌላ መንገ ድ ሁሉንም የ ህብረተሰብ ክፍል የ ሚወክሉ አካላትን 

ተግባር አቶ ኢሳያስ ከሶስት ሳምንት ዝምታ በኋላ በተለመደ ቅጥፈታቸው አጣጥለውታል። ፕሬዚዳንቱ 

ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ የ አማፅ ያኑን የ ፍትህና የ ዴሞክራሲ ጥያቄን “ከምንም 

የ ማይቆጠር አጋጣሚ” በማለት ከገ ለፁት በኋላ ፤  “የ ተያዘውም ተይዞ ፣  ራሱን ያጠፋውም አጥፍቶ ፊልሙ 

ተጠናቅቋል” ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ ብቻም አይደለም። “የ አብዬን ወደ እምዬ” እንዲሉት ዓይነ ት 

ምክንያትን አሰምተዋል። ይኸውም ለሶስት ሳምንታት ያህል መንግስታቸው ስለ አመፁ ትንፍሽ ያላለበትን 

ምክንያት ሲያሰረዱም “የ ውሸት ተናጋሪዎችን ውሸት የ መናገ ር መብትን ለማክበር ነ ው” በማለትም ለመሳለቅ 

ሞክረዋል። 

ታዲያ እዚህ ላይ እነ ዚህን የ ሰውዬውን አባባሎች ከኦፕሬሽኑ እንዲሁም ከሻዕቢያና ከእርሳቸው 

ነ ባራዊ ሁኔታ አኳያ መፈተሽ ተገ ቢ ይመስለኛል። በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነ ት፤  በአማፅ ያኑ የ ተካሄደው 

ዘመቻ አቶ ኢሳያስ እንዳሉት ከምንም የ ማይቆጠር አጋጣሚ አይደለም። ቀደም ሲል ከኦፕሬሽኑ እንደተረዳነ ው 

ዓላማው እርሳቸውን በአካል ለመያዝ ያለመ በመሆኑ ቢያንስ የ አሰራር ለውጥ ሊያመጣ የ ሚችል በመሆኑ ነ ው። 

ከዚህ ባሻገ ርም የ አንድ ሀገ ር መሪ ከምንም ለማይቆጠር አጋጣሚ ጊዜ ይዞ፣  ተዘጋጅቶና ህዝቡ 

እንዲከታተለው አድርጎ  መግለጫ ሊሰጥ የ ሚችልበት ምንም ምክንያት ሊኖረው ስለማይችል ነ ው።  

ያን ያህል የ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ቀልብ ስቦ የ ነ በረ ትዕይንትን በአጋጣሚነ ት እንደተከናወነ  

አድርጎ  መፈረጅ “ዓይናችሁን ጨፍኑና ላሞኛችሁ” የ ሚል የ ተለመደ የ አስመራ መንግስት ጨዋታ ነ ው። ለምን 

ቢሉ “ኦፕሬሽኑ” ስጋና አጥንት ለብሶ የ ታቀደው ከዛሬ አራት ወራት በፊት በመሆኑ ይህን ሻዕቢያዊ ያረጀ 

ያፈጀ ጨዋታ ገ ሃድ ያወጣዋልና። እርግጥ አቶ ኢሳያስ ይህን ማለታቸው ምናልባትም ህዝባቸውን ለማረጋጋት 

አስበው ከሆነ ፤  ማለፊያ ዘዴ አይመስለኝም። ምክንያቱም የ አማፅ ያኑ ጥያቄዎች ዴሞክራሲንና ፍትህን 

የ ኤርትራ ህዝብ እንዲያገ ኝ በመሆኑ፤  የ ዚያች ሀገ ር ወንድም ህዝብ ‘እኛ ዴሞክራሲንና ፍትህን 

አንፈልግም’ ሊላቸው ስለማይችል ነ ው።  

ለነ ገ ሩ የ አቶ ኢሳያስ ፍላጎ ት ግልፅ ነ ው—ዛሬም የ ስቃይ ቀንበርን የ ሚሸከም ዜጋ እንዲኖር 

ይፈልጋሉና። ህዝቡ ግን ከአብራኩ በወጡ ልጆቹ አማካኝነ ት የ እርሳቸው አገ ዛዝ የ መመረረውና የ ቸከው 

መሆኑን እየ ነ ገ ራቸው ነ ው። ምናልባት የ ዚህ ፅሐፍ አንባቢ ‘የ ኤርትራ ህዝብ ለምን አቶ ኢሳያስን እንዲህ 

ያመርባቸዋል?’ የ ሚል ጥያቄ የ ሚያነ ሳ ከሆነ  ዕውነ ታውን እንካችሁ ልበል።…   

እርግጥም የ አስመራውን ፈላጭ ቆራጭ አስተዳደር አገ ዛዝ በገ ዛ ህዝቡ ላይ የ ግፍ ቀንበርን ከጫነ  

21 ዓመታት አልፈውታል። ይህ ሁኔታም ኤርትራ ውስጥ በሻዕቢያ ላይ የ ሰላ ሂስ የ ሚሰነ ዘሩ ዜጎ ች፣  

የ ሃይማኖት አባቶችና በተቃዋሚነ ት የ ተሰለፉ ኤርትራውያን ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲያሻቅብ 

አድርጎ ታል፡ ፡  የ አቶ ኢሳያስ አስተዳደርም ይህን ሁኔታ ለማዳፈንና የ ጸረ-ዴሞክራሲያዊነ ት ሱሱን ለመወጣት 

በየ ጎጡ እስር ቤቶች ከፍቶ ኤርትራን የ እሥር ቤቶች ሰንሰለት በማድረግ ሀገ ሪቱን “ወደ ትልቅ እስር 

ቤትነ ት”  እየ ቀየ ራት ነ ው፡ ፡   
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አዎ! ሀገ ረ - ኤርትራ ሃሳብን በነ ጻነ ት የ መግለጽና የ እምነ ት ነ ጻነ ት የ ሌለበት ብቻ ሳትሆን፣  

በሻዕቢያ ጦረኛና ፀ ረ -ዴሞክራሲያዊ ጠበል ያልተጠመቁ ጋዜጠኞች እንዲሁም ትላልቅ የ ሃይማኖት አባቶች 

በየ መንደሮቹ ወደ ተገ ነ ቡት የ እስር ቤት ሰንሰለቶች የ ሚወረወሩባት ሀገ ር ጭምርም ናት፡ ፡  በቃ ዜጎ ች 

እስከወዲያኛው ሃሳባቸውን እንዳይገ ልጹ፣  ሃይማኖታቸውን በአደባባይ እንዳያከብሩ ፀጥ ይላሉ - የ አቶ 

ኢሳያስን የ ግፍ በትር በመፍራት፡ ፡  እናም የ ዴሞክራሲም ይሁን የ ፀሎት ድምጻቸው ሳይሰማ ጸጥ ይላል፡ ፡  

ፀጥታውም በእስር አሊያም እስር ቤቶች ውስጥ በሚደረግ አሰቃቂ ግድያ ይደመደማል፡ ፡  እንደ ሰንሰለት 

የ ተያያዙት የ ሻዕቢያ  እስር ቤቶችም የ ራሳቸውን ዜጎ ች  ግዳይ ይጥላሉ፡ ፡   

…አዎ! በኤርትራ ልሳነ  - ምድር የ ዴሞክራሲና የ ሃይማኖት  ነ ጻነ ት ታፍነ ው አምባገ ነ ን ነ ትና ፀ ረ 

- ዴሞክራሲያዊነ ት “ጮቤ” እየ ረገ ጡ ነ ው - እስር ቤቶቹ ደገ ሞ የ አቶ ኢሳያስንና እፍኝ የ ማይሞሉ 

ተከታዮቻቸውን ፍላጎ ት ማርኪያ “የ ምስጢር ኪስ”  ሆነ ዋል፡ ፡  መረጃዎች እንዲያመለክቱት፣  በትንሿ ኤርትራ 

ውስጥ በግልጽ የ ሚታወቁ ከ37 በላይ እስር ቤቶች ይገ ኛሉ፡ ፡  ይህም ፀ ረ - ዴሞክራሲው የ አቶ ኢሳያስ 

አስተዳደር በአንድ ወቅት እህል በማምረት “ሲንጋፖርና ታይላንድ ትሆናለች” ያላትን ሀገ ር ወደ 

“እስረኞች ማምረቻነ ት” እየ ቀየ ራት መሆኑን በግልጽ  የ ሚያመላክት  እውነ ታ ነ ው፡ ፡   

የ ሚሌኒ የሙን የ ልማት ግብ ሙሉ ለሙሉ የ ሚያሳካው የ ሀገ ራችን ልማታዊ መንግስት የ አንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ቤቶችንና የ ጤና ኬላዎችን በየ መንደሩ ሲከፍት፣  አስገ ራሚው የ አቶ ኢሳያስ አስተዳደር ግን 

በየ መንደሩ አዳዲስ እስር ቤቶችን ይገ ነ ባል፡ ፡  ያስፋፋል። እኔ የ ምላችሁ እኚህ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ 

የ ሚሊየሙን የ ልማት ግብ የ ሚያሳኩት እስር ቤቶችን ለሁሉም ዜጋ በማዳረስ ነ ው እንዴ?...ወቸው 

ጉድ!... 

 ከፍተኛ ግፍ  ከሚፈጸምባቸው ከእነ ዚህ እስር ቤቶች ውስጥ እስር ቤቶች ውስጥ ጥቂቶቹን 

ለመጥቀስ ያህል፣  አደርሰር (ሳዋ)፣  ዓዲ ቀይህ፣  ዳህላክ ከቢር (ዳህላክ ደሴቶች) ኢራኢሮ (በአስመራና 

በምጽዋ መካከል)፣  ጋልዓሎ (ቀይ ባህር ዳርቻ) እና ሓዲሽ መዓስከር (ሱዳን ጠረፍ አቅራቢያ) 

ይገ ኙባቸዋል፡ ፡  በሀገ ሪቱ በግልጽ ከሚታወቁት  ከ37 በላይ እስር ቤቶች መካከል በምሳሌነ ት 

የ ጠቀስኳቸውን የ እነ ዚህን አስር ቤቶች ጭካኔ የ ተሞላበትን አሰራር፤  እርግጥም ሻዕቢያ “እጁን በእጁ 

የ ሚበላ” ምን ዓይነ ት ፀ ረ - ህዝብ ቡድን መሆኑን አፍ አውጥተው የ ሚናገ ሩ ናቸው፡ ፡  ለዚህም ነ ው 

“የ ኦፕሬሽን ፎርቶ” ተዋንያን እስር ቤቶቹን አምርረው ከመጥላት ባሻገ ር፤  በየ ማጎ ሪያዎቹ የ ሚገ ኙት 

የ ፖለቲካ እስረኞች እንዲፈቱ የ ጠየ ቁት። እናም አቶ ኢሳያስ በአጋጣሚነ ት የ ጠቀሱት የ ዘመቻው ተግባር 

የ ህዝቡን ሁለት አስርትን የ ዘለለ ብሶት የ ሚያመላክት እንጂ ተናንቆ የ ሚታይ አለመሆኑን መገ ንዘብ 

ያለባቸው ይመስለኛል። 

አቶ ኢሳያስ ሌላኛው ያነ ሱት ነ ጥብ ለሶስት ሳምንታት ዝም ያልነ ው የ ውሸታሞችን ውሸት የ መናገ ር 

መብት ለመጠበቅ ነ ው የ ሚለው አስቂኝና አስገ ራሚ አባባል ነ ው። እስቲ እዚህ ላይ ጥቂት ጥያቄዎችን 
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ላንሳ።… ዕውን ውሸት ተናጋሪውና ዓይኔ ን ግንባር ያድርገ ው የ ሚል ዲፕሎማሲን የ ሚጠቀመው ማነ ው? ኧረ 

ለመሆኑ ከመቼ ጀምሮ ነ ው የ ኤርትራ መንግስት የ ሰዎችን የ መናገ ር መብት ማክበር የ ጀመረው?...መቼም 

“ወቸው ጉድ” እንጂ ሌላ ምን ይባላል?... 

ማንኛውም የ ዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው የ ኤርትራ መንግስት ከውሸት ጋር የ ካቶሊክ ጋብቻ 

የ ፈፀመ ነ ው። ሊፋታ አይችልም። እንዲያውም በመርህ ደረጃ ውሸትን እንደ ትክክለኛ መንገ ድ የ ሚከተል ነ ው 

ማለት ይቻላል። ከዚህ አኳያ በርካታ አብነ ቶችን ማንሳት ቢቻልም፤  ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል በሐሰት 

ከየ መን ጋር ሃኒሽ ደሴት ይገ ባኛል በማለት ጦርነ ት ቀስቅሶ በፍርድ ቤት መረታቱ፣  በኢትዮ-ኤርትራ 

ጦርነ ት ወቅት “ታንኮቼ ሳር ሊያጭዱ ነ ው ባድመና አከባቢዋ የ ገ ቡት ማለቱ፣  ራሳቸው አቶ ኢሳያስ 

የ ጂበቲን ራስ ዱሜራ ኮረብታዎች ወርረው ለአደራዳሪዋ  ኳታር ጋዜጠኛ በአንድ ወቅት “…ትሰማኛለህ?! 

በዚህ ጉዳይ ላይ የ ተሰጠ መግለጫም ሆነ  ማስታወቂያ የ ለም፤  …ምንም ዓይነ ት ግጭት አልነ በረም ስትባል፤  

አልነ በረም ማለት ነ ው፡ ፡   አይገ ባህም እንዴ?!...” ማለታቸው፣  ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በማስረጃ 

አስደግፎ ከባቢውን ታምሳለህ እንዲሁም እንደ አል-ሸባብ ያሉትን አሸባሪዎች ትረዳለህ ሲላቸው ሽምጥጥ 

አድርገ ው መካዳቸው…ወዘተን መጥቀስ ከዕውነ ታው በር ያደርሰናል። የ አቶ ኢሳያስ አስተዳደር ከውሸት ጋር 

የ ቆረበ ስለመሆኑ። 

እርግጥ አቶ ኢሳያስ ውሸትን አስመልክተው ስለ መብት ማውራታቸው በራሱ የ ሰውዬውን የ ተለመደ 

ባህሪያዊ ማንነ ትን ለመመዘን ተጨማሪ ዕድል የ ሚሰጥ ይመስለኛል። ምክንያቱም እርሳቸው “መብት” የ ሚለውን 

ቃል ከቃልነ ቱ በዘለለ ግብራዊ እሳቤውን ስለማያውቁት ነ ው። ታዲያ ይህን የ ዜጎ ችን የ መብት ጥበቃ ከአቶ 

ኢሳያስ ባህሪ አኳያ ስንመዝነ ው በአንድ ወቅት  አስመራ በነ በሩት የ አሜሪካ አምባሳደር ተቀነ ባብሮ 

ለአሜሪካ የ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የ ተላለፈውንና ኋላ ላይም አፈትልኮ ወጥቶ ለዓለም ህዝብ “ዊክሊክስ” 

በተባለ ድረ - ገ ጽ አማካኝነ ት ይፋ የ ሆነ ውን “የ ኤርትራ ብርቱ ምስጢሮች”ን በጥቂቱ ማስታወስ የ ግድ 

ይለናል። እንዲህም ነ በር።… 

...አቶ ኢሳያስ ግራ የ ሚያጋቡ ፍጡር ናቸው፡ ፡  ግለሰቡ “ያናድዳቸዋል” ተብሎ በሚታሰብ ነ ገ ር 

ላይ ከት ብለው ይስቃሉ፡ ፡  በተቃራኒው  ደግሞ “የ ሚያስቅ”  ነ ገ ር ሲሰሙ ፊታቸውን  በመከስከስ በንዴት 

የ ሚይዙትንና የ ሚጨብጡትን ያጣሉ፡ ፡  ታዲያ በዚህ ወቅት አጃቢዎቻቸው የ ዋዛ እንዳይመስሏችሁ፡ ፡  አስቀድሞ 

የ ተነ ገ ራቸው ይመስል የ ንዴታቸው መንስዔ  የ ሆነ ውን ግለሰብ እያዳፉ ወደ ዘብጥያ ይወረውሩታል፡ ፡   

ዘብጥያ የ ተወረወረው ሰው ነ ገ  በህይወት ስለመገ ኘቱ ማንም ርግጠኛ ባይሆንም፤  አቶ ኢሳያስ ግን 

በአጃቢዎቻቸው ድርጊት ብቻ የ ሚረኩ አይደሉም-ደግመው ደጋግመው እጃቸውን እያወናጨፉና መልሰው እያፋተጉ 

በንዴት ይጦፋሉ፡ ፡ …ሰውዬው በደም ፍላት የ ሚወስኑት ውሳኔ ያዎች የ አንድ ሀገ ር ፕሬዚዳንት ተግባራት 

አይመስሉም፤  በሚወስኗቸው ጉዳዮች ላይ አብዛኛውን ጊዜ ሲያመዛዝኑ አይታዩም፡ ፡  አንዳንዴ ውሳኔ ያቸው 
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መጠጥ ጠጥቶ ብይን የ ሚሰጥ ዳኛ አይነ ት ነ ው፡ ፡  አስገ ራሚም፣  አሳዛኝም፡ ፡  ስለዚህ መብትን ያለማክበር 

አባዜና ፀ ረ- ዴሞክራሲያዊነ ት የ ፕሬዚዳንቱ ስር የ ሰደደ ባህሪ ነ ው ማለት ይቻላል፡ ፡  … 

እንግዲህ ይህ በአምባሳደሩ የ ተገ ለፀው ዕውነ ታ የ ሚያመላክተን ነ ገ ር ቢኖር አቶ ኢሳያስ እንኳንስ 

ስለ መብት ሊናገ ሩ ቀርቶ ጉዳዩን እንደ ተላጠ የ ኤሌክትሪክ ሽቦ የ ሚፈሩት መሆኑን ነ ው። እናም 

የ እርሳቸው ሰሞነ ኛ በዘመቻው ዙሪያ ያደረጉት ቃለ-ምልልስ “ሰይጣን ላመሉ ከመፅሐፍ ቅዱስ ይጠቅሳል” 

እንዲሉት ዓይነ ት መሆኑን መገ ንዘብ ያሻል። ቢጨመቅ ጠብታ ዕውነ ት የ ማይወጣውም ጭምር።  

እርግጥ የ ዚህ ፅሑፍ አንባቢ ‘የ ከሸፈው ኦፕሬሽን ተሳታፊዎች ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆ ይችላል?’ 

የ ሚል ጥያቄ ሊያነ ሳ ይችላል። ለምላሹ ግን ብዙ ርቀት ተጉዞ ማሰብ የ ሚያስፈልግ አይመስለኝም። እኔም 

በግሌ ልመልሰው አልችልም። ግና የ ዊኪሊክስን መረጃ ደግሞ መመልከት የ ምላሾች ሁሉ ምላሽ ይመስለኛል።…. 

በአምባሳደሩ የ ተፃ ፈው የ አቶ ኢሳያስ ማነ ነ ት እንዲህ ይላል።…. 

“….ሰውዬው በተለይም በስልጣናቸው ላይ የ መጣ አሊያም ከእርሳቸው ሃሳብ የ ተለየ  አመለካከት 

በያዘ ግለሰብ ወይም ባለስልጣን ላይ የ ሚወስዱት ርምጃ የ መጨረሻውን  ነ ው - ሞትና ወደ ሞት አፋፍ 

የ ሚያደርስ ውሳኔ ፡ ፡  ስልጠናቸውን በመጻረር የ ቆመው የ እናታቸው ልጅ ቢሆን እንኳን የ ሞትን ፅ ዋ 

እንዲጎ ነ ጭ ከማድረግ ወደ ኋላ የ ሚሉ ግለሰብ አይደሉም፡ ፡   በእርሳቸው ዕይታ፣  የ ተለየ  የ ፖለቲካ 

አስተሳሰብ የ ሚያራምድን ግለሰብ ፍርድ ቤት ማቅረብ “ጊዜ መፍጀት” በመሆኑ፤  የ መጨረሻውን ቅጣት ወይም 

ወደ መጨረሻው ቅጣት አፋጥኖ የ ሚያደርሰውን ውሳኔ መስጠት ተገ ቢ ነ ው ብለው ያምናሉ፡ ፡ ”… አዎ! ዛሬ 

ለአስመራው አምባገ ነ ን ቡድን የ ማስጠንቀቂያ ደወል ያቃጨሉት የ ዴሞክራሲና የ ፍትህ ፋኖዎች ፍፃ ሜ 

የ ሚወሰነ ው በአቶ ኢሳያስ ተፈጥሮአዊ ባህሪ መሆኑ ሳይታለም የ ተፈታ ጉዳይ ነ ው—ነ ገ ረ ስራቸው “ሰማይ 

አይታረስ ንጉስ አይከሰስ” እንዲሉት ዓይነ ት ነ ውና። ቸር እንሰንብት።  

  

 

     

 


