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“የተነቃነቀ ጥርስ መውለቁ አይቀርም” 
-ሀገራዊ ይትብሃል 

ዘአማን በላይ 

bzaman@yahoo.com 

 

 ሰኞ ጥር 13 ቀን 2005 ዓ.ም ከጠዋቱ አራት ሰዓት ገደማ። ከአስመራ ከተማ ወጣ ብሎ 

በሚገኝ ቦታ ያልተመዱ እንቅስቃሴዎች እየታዩ ነው፤ “ፎርቶ” በተሰኘውና የቀድሞው ማስታወቂያ 

ሚኒስትር አቶ አሊ አብዶ ጥለውት በኮበለሉት የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ህንፃ አካባቢ። 

የእንቅስቃሴው ተዋንያን የሀገሪቱ ወታደሮችና መኮንኖች ናቸው—ምናልባትም መቶ እና ከዚያ በላይ 

የሚሆኑ። በኮሎኔል ሳላህ ኦስማን የሚመሩት ወታደሮችና መኮንኖች መሳሪያቸውን ወድረው ህንፃው 

ውስጥ ዘሎ በመግባት የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የቀኝ እጅ እንደሆኑ የሚነገርላቸውንና የኤርትራ 

ቴለቪዥን ዳይሬክተር የሆኑትን አቶ ኣስመላሽ ኣብርሃን እንዲሁም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ 

ውስጥ “ለሙከራ ጊዜ ስራ” ህንፃው ውስጥ ነበረች የተባለችው የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሴት ልጅ 

ኤልሳ አሳያስንና ሌሎች ሰራተኞቻቸውን ያግታሉ። 

 ወታደሮቹና መኮንኖቹ በዚህ ብቻ አላበቁም። አቶ አስመላሽን በማስገደድ እንዲህም ሲሉ 

እውነትን በማያውቀው በኤርትራ ቴሌቪዥን እንዲያነቡ ያደርጓቸዋል—“የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ 

እ.ኤ.አ. በ1997 ዓ.ም የተቀረፀው ህገ-መንግስት ተግባራዊ ይሁን፣ የሽግግር መንግስት ይቋቋም፣ 

የሠራዊቱ ጄኔራሎች ሙስና ይቁም…” በማለት። ግና አቶ አስመላሽ ይህን ካነበቡ በኋላ የበሉበት 

የአቶ ኢሳያስ እጅ ትዝ ብሏቸው በስርቅታ ታምመው ይሁን ወይም በሌላ በውል ባልታወቀ 

ምክንያት ድምፃቸው ጠፋ። ዓለም ያወቀውንና ፀሃይ የሞቀውን የእነ ጋዳፊን እውነተኛ ሞት 

እንዲሁም የእነ ሆስኒ ሙባረክን የቁም ሞት የሀገሪቱ ህዝብ እንዳይሰማ የሸሸገው የአምባገነኑ የአቶ 

አሳያስ ቴሌቪዥንም፤ በ21 ዓመቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ሃቅ ቢናገር እርሱም ከስርጭቱ አየር 

ላይ በፊናው ብን ብሎ ጠፋ።… 

 …እገታው ግን ብዙም አልቆየም። ለአይን ደንገዝገዝ ሲል የህዝቡንና የሰራዊቱን ውስጣዊ 

ብሶት ይዘው ማስታወቂያ ሚኒስትሩን ያገቱት እነዚያ ወታደሮችና መኮንኖች፤ የአስመራው 

መንግስት ችግሩን በድርድር እንደሚፈታ በማመኑ፣የያዙትን የማስታወቂያ ሚኒስትር ህንፃ ትተው 

ከአስመራ 25 ኪሎ ሜትር ወጣ ብሎ ወደሚገኘው “ሴሬጃካ” ወደሚባለው ቦታ ላይ ከተሙ።  

“ኣዋቴ ዶት ኮም” የተሰኘው ድረ-ገፅ አስመራ የሚገኙትን ምንጮቹን በመጥቀስ 

እንደዘገበው፤ ውሸትን እንደ ማሽን በማምረት የሚታወቀው የኤርትራ ቴሌቪዥንም ለጥቂት 
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ጊዜያት ያህል ከመደበኛ ቅጥፈቱ ከመስተጓጎሉ ውጪ በስርዓቱ ታማኞች አማኝነት መደበኛ 

ስራውን ቀጥሏል። ይሁንና ቴሌቪዥኑ ቀደም ሲል የተቀረፁ ፕሮግራሞችን፣ ሙዚቃዎችንና 

የኤርትራን ብሔራዊ መዝሙር እንዲሁም በሚያስቅ መልኩ በዜና እወጃው ሰዓት “ፓሪስ በከባድ 

በረዶ ተሸፍናለች” የሚሉ ገዳዩችን ከማንሳት በስተቀር ስለ ክስተቱ ትንፍሽ አላለም። …ይህ ፅሑፍ 

እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስም፤ የአመፁ መሪ ኮሎኔል ሳላህ ኦስማን ከነ አጃቢዎቻቸው በድርድር 

ላይ መሆናቸውን መረጃዎች ያመለክታሉ።… 

 እርግጥ ይህ አስገራሚ ድርጊት ሰሞኑን ኤርትራ ውስጥ የተፈፀመ ነው። በርካታ ተንታኞች 

የክስተቱን አንኳር ጉዳይ “የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው” ሲሉ፤ ሌሎቹ ደግሞ “የለም 

የወታደሮቹ ተግባር በኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያለውን እጅግ ከፍተኛ የሆነ ችግር 

የሚያመላክትና ሠራዊቱም ያለውን ሃይል ለማሳየት ያለመበት ነው” በማለት ይገልፃሉ። በዚህ 

ፅሑፍ አቅራቢ እምነት ግን፤ የክስተቱ መነሻና ዓላማ ምንም ይሁን ምን ዋናው ነገር ኤርትራ 

ውስጥ የተንሰራፋው የአቶ ኢሳያስ የፈላጭ ቆራጭነትና የአምባገነንነት ሥርዓት መንበር በውስጡ 

እየተፈጠረበት ባለው ተቃውሞ ምክንያት እየተንሸራተተና ኋላ ላይም ተንገራግጮ የሚቆምበት ጊዜ 

ሩቅ አለመሆኑን በገሃድ አሳይቶ ማለፉ ነው—“የተነቃነቀ ጥርስ መውለቁ አይቀርም” እንዲሉ አበው።  

እርግጥ አንዳንድ የዚህ ፅሑፍ አንባቢዎች በዘመነው ዓለም ውስጥ የተነቃነቀ ጥርስ 

እንደሚስተካከል በመገንዘብ ‘በአሁኑ ዘመን የተነቃነቀ ጥርስ ሁሉ አይወልቅም’ በማለት ሊሞግቱኝ 

ይችሉ ይሆናል። ይሁን እንጂ አባባሉ የቀደምት አያቶቻችን ነው። ታዲያ ብሂሉን ከአቶ ኢሳያስ 

መንበረ ስልጣን አኳያ ስንመለከተው፤ በያኔውም ይሁን በአሁኑ የአስተሳሰብ ደርዝ የሚሰራ ሆኖ 

እናገኘዋለን። ምክንያቱም የአስመራው አምባገነን ቡድን በውስጡ እየተከሰተ ካለው አደገኛ ቀውስ 

አንፃር የተነቃነቀው የስልጣን መንበሩ እየተንገታገተም ቢሆን ከጊዜ ጋር ቀስ በቀስ መውደቁ 

ስለማይቀር ነው። የወታደሮቹ ንቅናቄ የሚመሰክረውም ይህንኑ ሃቅ ነውና። 

እናም በዛሬው ፅሑፌ ‘ወታደሮቹና መኮንኖቹ ለምን አመፁ?፣ አመፁስ ምን ትርጉም 

ይሰጣል?፣ በሀገረ-ኤርትራ ነገስ ምን ሊፈጠር ይችላል?’ የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሳት ከውድ 

አንባቢዎቼ ጋር የሃቅ ሰበዞችን እየመዘዝኩ ወደ ዕውነታው መንደር እንዲህ ለመዝለቅ 

እንሞክራለሁ። መልካም ንባብ። 

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው፤ የኤርትራ መንግስት በዓለማችን ውስጥ 

አሉ ከሚባሉ እጅግ አደገኛ አምባገነናዊ ሥርዓቶች መካከል አንዱ ነው። ይህ አምባገነናዊ ስርዓት 

ሀገሪቱ በፍተኛ የኢኮኖሚ ድቀት እንድትመታ አድርጓታል። የማንኛውም ሀገር ሰራዊት ጥንካሬ 

የሚወሰነው ሀገሪቱ በምታስመዘግበው የኢኮኖሚ ዕድገት እንደመሆኑ መጠን፤ የኤርትራ ሠራዊትም 

ሻዕቢያ በ21 ዓመት የስልጣን ዕድሜው የፈጠረው ደካማ ምጣኔ-ሐብት መገለጫ ሊሆን ችሏል። 
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ታዲያ ነገርን ከስረ-መሰረቱ ለማየት ያግዘን ዘንድ፤ እንደ ካሮት የቁልቁል የሚያድገውን 

የኤርትራን ኢኮኖሚ፣ የመንግስቱን ፀረ-ዴሞክራሲያዊነት እንዲሁም  መግቢያ እንጂ መውጫ 

ስለሌለው የአቶ ኢሳያስ የብሔራዊ ውትድርና አገልገሎትና ሰራዊቱ ውስጥ ስላለው የዘመድ 

አዝማድ ቁርኝት፣ ሙሰኝነት ብሎም የጥርጣሬ መንፈስን በዚህ መልኩ መቃኘቱ ተገቢ ይሆናል።   

እንደሚታወቀው በአሥመራው ጦረኛ ቡድን የሚመራው የኤርትራው ኢኮኖሚ መላ 

አቅሙን ትርምስን ኤክስፖርት በማድረግ ላይ በማዋሉ እንኳንስ ሊያድግ ቀርቶ ከድጡ ወደ ማጡ 

እየገባ ነው፣፡ በዚህም ምክንያት በአሁኑ ወቅት በህዝቡና በሻዕቢያው ቡድን መካከል ቅራኔ 

ተፈጥሯል፡፡ ለቅራኔው መነሻም የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ፡፡ የአሥመራው ቡድን ከሁሉም 

የጐረቤት ሀገሮች ጋር የነበረው ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት መቋረጡ፣ ኢኮኖሚው የሠራተኛ ጉልበት 

ማጣቱ እና በዋነኛነት ከውጭ በሚላክ ድጐማ ላይ መመስረቱ ከሚጠቀሱት በርካታ ምክንያቶች 

ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

ፍላጐቱን በከባቢው ሀገራት ላይ በኃይል ለመጫን የሚፈልገውና ወታደራዊ ጀብደኝነትን 

እንደ “መጨረሻ ካርድ” የሚመለከተው የሻዕቢያው ቡድን፤ ከሁሉም ጐረቤቶቹ ጋር በፈጠረው 

ግጭት ሳቢያ ከጋራ ጥቅም አንጻር ማግኘት ይገባው የነበረው ኢኮኖሚያዊ ትሩፋት ተቋርጧል፡፡ 

በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር የነበረው ግንኙነት መቋረጡ ለኢኮኖሚው ማሸቆልቆል ተጠቃሽ 

ምክንያት ነው፡፡ 

ሻዕቢያ “እመራዋለሁ” ለሚለው ኢኮኖሚ መድቀቅ በምክንያትነት የሚቆጠረው ሌላው 

ጉዳይ የሠራተኛ ጉልበት እጥረት ነው፡፡ ይኸውም በሀገሪቱ አምራች ዜጋ የሚባለው ወጣቱ ኃይል 

እየታፈሰ ሠራዊቱ ውስጥ ገብቶ መፈናፈኛ ማጣቱና ከክፍያ ነፃ ለሆነ የጉልበት ብዝበዛ መጋለጡ 

ኢኮኖሚው የሰራተኛ ጉልበት እጥረት እንዲገጥመው አድርጓል፡፡ እናም አርሶ አደሮች ባጋጠማቸው 

የሠራተኛ እጥረት ምክንያት እንደምንም ብለው በጫና ያመረቱትን ምርት በአግባቡ ሊሰበስቡ 

አልቻሉም፡፡ 

ሌላው ለሻዕቢያ ኢኮኖሚ መድቀቅ ተጠቃሽ ምክንያት 1/4ኛውን የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በሀገር 

ውስጥ ከሚገኝ ገቢ ይልቅ ውጭ ያሉ ዜጐች ከሚያዋጡት የሁለት በመቶ ገንዘብ የሚደጐም 

መሆኑ ነው፡፡ ሆኖም በውጭ ሀገር ጥሮ ግሮ የተለያዩ ሥራዎችን እያከናወነ የገንዘብ ድጐማ 

ያደርግ የነበረው ኤርትራዊ ባለፋት ዓመታት የኤርትራን መንግሥት የኪራይ ሰብሳቢነት አባዜ 

በመረዳቱ ይልክ የነበረውን ገንዘብ ቀንሷል፤ ገሚሱም አቋርጧል፡፡ በቅርቡ ደግሞ በመንግሥታቱ 

ድርጅት አማካኝነት በተጣለበት የማዕቀብ ቅጣት ሳቢያ የኪራይ መሰብሰቢያ ኮሮጆዎቹ 

ደርቀዋል፡፡ 



4 
 

የአስመራው አስተዳደር በሌለ ማንነቱ እየተኮፈሰ “ኢኮኖሚዬን አሳድጌያለሁ” እያለ 

ቢለፍፍም ህዝቡን እንኳን ከድርቅና ከረሃብ አደጋ ሊታደገው አልቻለም። እርግጥ ሻዕቢያ ፀረ-

ህዝብ ኃይል በመሆኑ፣ ዕርዳታ ሰጪ ድርጅቶችን በማገድና በድርቅ የተጐዳውን ህዝብ በመደበቅ 

የገዛ ወገኑን በረሃብ አለንጋ እንዲገረፍ ማድረጉ የትኛውም ወገን የሚያስገርም ድርጊት 

አይሆንም፡፡  

ይሁንና “ነፃነቴን አገኛለሁ” ብሎ የተፋለመውና የኋላ ኋላ ነፃነቱ የተገፈፈው እንዲሁም 

“መንግስቴ ልማት ያመጣልኛል” በማለት፤ ዛሬ ላይ የድርቅና የረሃብ አደጋውን እንኳን 

እንዳይቋቋም ሃያ በማይሞሉ ሻዕቢያዊያን የታፈነው የኤርትራ ህዝብ በእጅጉ ያሳዝናል፡፡ ያም ሆነ 

ይህ በሀገሪቱ ውሰጥ ስር የሰደደው ይህ አስከፊ የኢኮኖሚ ድቀት የሰራዊቱን ደመወዝና ሎጀስቲካዊ 

አቅርቦቶችን ማሟላት ካለመቻሉም በላይ፣ ለውስጣዊ ማጉረምረም እንዲጋለጥ ብሎም የሰኞውን 

ዓይነት የእገታ ተግባር እንዲፈፅም አድርጎታል።   

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት የአመፁ ሌላኛው አነሳሽ ምክንያት የአቶ ኢሳያስና 

የሰርዓታቸው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ነው። ይኸውም የኤርትራን ህዝብ ለነፃነቱ ታግየለታሉ 

እያሉ፣ ከነጭራሹ ነፃነቱን መግፈፋቸው ነው። በተለይም የዴሞክራሲ ዋነኛው ነፀብራቅ ነው ተብሎ 

የሚታመነው ምርጫ በሀገሪቱ ውስጥ ገቢራዊ እንዳይሆን በአደባባይ መግለፃቸው በርካታ የፖለቲካ 

ተንታኞችን “ጉድ” አሰኝተዋል። ይህም የኤርትራው መንግስት ጎረቤት ሀገሮች ምርጫ ባደረጉ 

ቁጥር እንዲበረግግ ምክንያት መሆኑን የሚስማሙ ወገኖች እንዲበራከቱ አድርጓል።  

 እንደ እውነቱ ከሆነ የሌሎች ሀገሮች ምርጫ በመጣ ቁጥር የአቶ ኢሳያስ ቤተ-መንግሥት 

ይናጣል፣ ውስጡ ያለው የአፈና ቡድንም የሚይዘውን የሚጨብጠውን ያጣል፡፡ የሰውዬው ዲስኩር 

ነጋሪ የሆነው ቴሌቪዥናቸውም ስለ ምርጫ ጉዳይ በዚያች ሰሞን ትንፍሽ አይልም፡፡ ከዚህ ይልቅ፤ 

ህዝቡ ሰለምርጫ ምንም ነገር እንዳይሰማ ላለፋት 21 ዓመታት ሲያነበንበው የነበረውን የትግል 

ታሪክ ለ21ኛ ጊዜ እንደ “ሰኔ ጐልጐታ” ድርሳን ደግሞ ደጋግሞ ያወሳዋል፡፡  

እርግጥ የትግል ታሪክ መወሳቱ ለቀጣዩ ትውልድ የሚሰጠው ተሞክሮ ከፍተኛ መሆኑ 

እሙን ቢሆንም፤ ዓላማው ህዝቡ በጐረቤት ሀገሮች የሚካሄዱ ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎችን 

እንዳይመለከት ሆነ ብሎ ለማፈን ከማሰብ የመነጨ ተግባር በመሆኑ ይህን የተቀደሰ ተሞክሮ ገደል 

የሚከተው ይሆናል፡፡ እናም ሻዕቢያ ህዝቡ “ነጻነቴ የታለ?”  ብሎ እንዳይጠይቀው በመስጋት 

“ነፃነቱ” እንዴት እንደተገኘ “የነበርን” ዲስኩር በአዲስ አጀንዳነት ለማስደመጥ ይጣደፋል፤ 

ይሯሯጣል፡፡… 
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ቴሌቪዥኑ በሻዕቢያ አስተዳደር ቤተ-መንግሥት ውስጥ ያለውን “የምርጫ ጭንቀት” ዋነኛ 

ማስተንፈሻ በመሆኑም፤ አቶ ኢሳያስና የአፈና ቡድናቸው አባላት እንደተረኛ ዜና አንባቢ 

ሳያሰልሱ በየቀኑ በቴሌቪዥን መስኮት ብቅ እያሉ፤ ስለያኔው ትግል ሰፊ ትንታኔ ይሰጣሉ፡፡ 

በመጨረሻ ላይም “የሰማችሁትን በልቦናችሁ እንድትይዙ እናስጠነቅቃለን!” የማለት ያህል ኃይለ 

ቃል ያለበት ቡራኬ መሳይ ነገርም ያክላሉ፡፡ ነገሩ ግን በውስጠ ታዋቂነት “ስለ ምርጫ ብታነሳ 

ውርድ ከራሴ በል!” ማለት መሆኑን ህዝቡ በአቶ ኢሳያስ አምባገነናዊ አገዛዝ ባህሪ አንፃር 

ስለሚያውቀው በቀላሉ ይገባዋል፡፡ 

በአንድ ወቅት “ለኤርትራ ምርጫ የሚባል ነገር አያስፈልጋትም” ያሉት አምባገነኑ ኢሳያስ 

አፈወርቂ፤ አስመራ (አንዳንዴም ምጽዋ) ቤተ-መንግስት ውስጥ ሸበጥ የተጫማውን እግራቸውን 

አነባብረው የሀገራትን የምርጫ ሂደት ሲራገሙ መዋል ሥራዬ ብለው ተያይዘውት ነበር፡፡ መቼም 

አጓጉል አስተሳሰብ የሚያስቡት የእኚህ ሰውዬ ነገር “ዝንጀሮ የራሷን መላጣ ሳታይ…”  እንዲሉት 

ነውና፣ ከጥቂት ዓመታት በፊት በሀገረ- ኬንያ የተደረገውን ምርጫ ለማጣጣል የቀደማቸው 

አልተገኘም፡፡  

በዚያች ሀገር የተደረገውን ምርጫ ተከትሎም የተከሰተውን ጊዜያዊ አለመግባባት 

ተጠቅመውም፤ “የኤርትራ ህዝብ ሆይ! ምርጫ ማለት መዘዙ ይኼው  ነው፡፡ በቃ! ሰው ይቆስላል፣ 

ይሞታል፡፡ ታዲያ ምርጫ ምን ያደርግልሃል?” የሚል እንደምታ ያለውን መልዕክት የፀረ-

ዴሞክራሲያዊነትን ካባ ለብሰው ለማስተላለፍ በመሞከር በውስጣቸው የሚቀጣጠለውን ቀውስ 

ለማዳፈን ይሞክራሉ፡፡ እውነታው ግን፡ የኬንያው ምርጫ ምንም ይሁን ምን፤ ምርጫው በራሱ 

መካሄዱ ለሀገሪቱ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መሠረት ጥሎ ያለፈ መሆኑ ነው፡፡  

ከሁሉም በላይ ደግሞ፤ የዚያች ሀገር ህዝብ ሿሚና ሻሪ መሆኑን በገሃድ ያረጋገጠበት 

የምርጫ ሂደት ነበር፡፡ ዳሩ ግን፤ “የራሷ እያረረባት የሰውን ታማስላለች” እንዲሉ፤ የሀገራቸው 

ህዝብ የምርጫን ብርሃን እንዳያይ በጨለማ ውስጥ በአምባገነናዊ በትራቸው የሚገርፋት አቶ 

ኢሳያስ፤ የፀረ-ህዝብነት ለምዳቸውን ለብሰው የኬንያን ህዝብ ሉዓላዊነት ለመዳፈር መሞከራቸው 

ብዙዎችን አስገርሟል፡፡ እንዲያውም ጉዳዩን የሚከታተሉ አንዳንድ ወገኖች በወቅቱ “እኚህ ሰውዬ 

ከአሸባሪነት ወደ አፍሪካዊው ሂዩማን ራይትስ ዎችነት ተቀየሩ እንዴ?” ሲሉ ተሳልቀውባቸዋል፡፡ 

እናም የወታደሮቹና መኮንኖቹ ይህ ዓይነቱ የአምባገነኑ መሪ ተግባር በሀገራቸው ውስጥ 

እንዲያከትም ይሻሉ። በመሆኑም በእኔ እምነት የአመፃቸው መነሻ እንደ ማንኛውም ዜጋ እነርሱም 

ዴሞክራሲያዊና ተጠያቂነት ያለው ሥርዓትና መከላከያ ሠራዊት እንዲኖር ከመመኘት የመነጨ 

ሊሆን ይችላል። 
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ይሁንና ትልቁ የአመፁ ቁልፍ ጉዳይ ሠራዊቱ በግዳጅ የውትድርና አገልግሎት እንዲሰጥ 

መደረጉ እንዲሁም በውስጡ ያለው የፀረ-ዴሞክራሲያዊ አሰራር መሆኑን ውድ አንባቢዎቼ 

እንዲገነዘቡልኝ እፈልጋለሁ። ታዲያ ስለ ሰራዊቱ የግዳጅ ስልጠና ስናነሳ “ሳዋ” የተሰኘው የጦር 

ማሰልጠኛ ተቋምና ዘግናኝ አሰራሩ እንዲሁም በመከላከያ ሰራዊቱ ውስጥ የሚታየው የግፍና 

የስቃይ አመራር የሠራዊቱ ብሶትና ቁጭት መንስኤ በመሆኑ ሳይጠቀሱ የሚታለፉ አይደሉም።  

የሻዕቢያ አስተዳር “ሣዋን” ከጦር ሰፈርነቱ ይልቅ፣ ታላቅ ሀገራዊና ብሔራዊ ተቋም 

እንደሆነ አስመስሎ ህዝቡን ይሰብካል። የዚህ ማሠልጠኛ ጥንስሱና ግቡ ግን፣ ኤርትራዊያን ሁሌም 

ራሳቸውን ጦርነት ውስጥ እንዳለ ህዝብ አድርገው እንዲቆጥሩና ራሳቸውን ለጦርነት ዝግጁ 

አድርገው እንዲኖሩ ለማድረግ ነው፡፡ የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት የጦርነት አስተሳሰቡን በህዝቡ 

ጫንቃ ላይ ለመጫን ሆን ብሎ የከፈተው ይህ የጦር ተቋም፣ ታዳጊዎችንና ወጣቶችን ወደ እዚህ 

ተቋም በግዳጅ ብሐራዊ ውትድርና እያስገባና “ለሀገራችሁ ትዋደቃላችሁ” የሚል የተሳሳተ 

ፕሮፓጋንዳ እየነዛ ኤርትራ ውስጥ ያለው መራር የግፍ አገዛዝ ያንገሸገሻቸው ወጣቶች ከሀገሪቱ 

ጠፍተው ወደ ጎረቤት ሀገሮች እንዳይሰደዱ ሆን ብሎ ያዘጋጀው እስር ቤት መሆኑም እየተነገረለት 

ነው፡፡  

ኤርትራ ውስጥ ስለ ልማት፣ ስለ ትምህርትና ስለ ሌላም ሻዕቢያዊ አጀንዳ እንዲንጸባረቅ 

ከተፈለገ ምንነታቸውና ያስመዘገቡት ዕድገት (ውሸት መሆኑ እየታወቀ ማለት ነው) የሚሰበከው 

በሣዋ የጦር ማሠልጠኛ ሰፈር ውስጥ ነው፡፡ ዓለም በ21ኛው ክፍለ ዘመን በስልጣኔ ለመዘመን 

ኢኮኖሚያዊ ዕድገትን እያለመ በሚንቀሳቀስበት በአሁኑ ወቅት፣ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ግን 

ህዝቡ ባይፈልገውም ጦርነት ናፋቂ እንዲሆን የማያደርገው ጥረት የለም፡፡  

ሣዋ ገብተው ከቀለም ትምህርት ጎን ለጎን የውጊያ ክህሎትን እየቀሰሙ የሚገኙት 

ታዳጊዎችና ወጣቶች “የነገይቱ ኤርትራ” የዕድገት መገለጫ ሆነው ዲስኩር ይነበነብባቸዋል፡፡ እዚህ 

ላይ ‘የነገይቱ ኤርትራ የትኛዋ ናት?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል፡፡ በሻዕቢያ 

የጦረኝነት ስሌት መሰረት፣ “የነገይቱ ኤርትራ” ማለት ጦር ሰባቂ፣ እንደ ተርብ ጎረቤቶችን ተናዳፊ 

አሊያም የአሸባሪዎች  መናኸሪያ ልትሆን ትችላለች፡፡ በኢሳያስ አስተዳደር የተንጋደደ አስተሳሰብ 

ይህን ሁሉ እንዲፈጽሙ የሚጠበቅባቸው መውጫ ቀዳዳ ያጡት የፈረደባቸወ የሀገሪቱ ታዳጊዎችና 

ወጣቶች ናቸው፡፡  

እንደ ትልቅ የትምህርትና የምርምር ተቋም እየተደረገ በየዕለቱ የሚጮህለት የጦር  

ማሠልጠኛው ሣዋ፣ ታዳጊ ወጣቶች የወታደር ልብስ እንዲለብሱ እየተደረገ ምስክርነት እንዲሰጡ 

የሚደረግበት ቦታ ነው፡፡ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንቅስቃሴ በማይታይበት  በሀገረ - 

ኤርትራ፣ በሣዋ የጦር ካምፕ ውስጥ በታዳጊ ወጣቶች እየተደረገ ያለው የኮሌጅ ዝግጅትን 
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የመደጋገም አባዜ የሻዕቢያ ነገረ - ስራን “አራምባና ቆቦ” ነት ያመላክታል፡፡ “ላም ባለዋለበት 

ኩበት ለቀማ” እንዲሉ፤ በጦር ማሠልጠኛው ውስጥ ‘ለከፍተኛ ትምህርት እየተዘጋጁ ነው’ እየተባለ 

የሚነገርላቸውና የጦር ሠራዊት የደንብ ልብስ የለበሱ ታዳጊዎችና ወጣቶች፣ ጦር ሜዳ ውስጥ 

እንደማይገኙ የሚያመላክተው ነገር መሣሪያ ይዘው አለመተኮሳቸው ብቻ ነው፡፡  

በስማቸው “እንዲህ ሊሆኑ ነው” እየተባለ የሚነገድባቸውና የፕሮፓጋንዳ ፍጆታ መጠቀሚያ 

የሆኑት እነዚህ ታዳጊዎችና ወጣቶች፣ እንደ ተማሪ ብዕርና ደብተር ይዘው አይታዩም፡፡ ይልቁንም 

የኤርትራ መከላከያ ሠራዊት የደንብ ልብስን ግጥም አድርገው ለብሰው የተዋጣለት ወታደራዊ 

ሰልፍ ሲያሳዩ ነው የሚውሉት፡፡ ይህን እውነታ በሰከነ አዕምሮ ለሚመረምረው ሰው፣ የኢሳያስ 

አፈወርቂ መንግስት በመለደ ቅጥፈቱ እንደሚደስኩረው ዜጎቹን በዕውቀትና በክህሎት እየገነባቸው 

ሳይሆን፤ በአምሳያው የጦረኝነት ደሙ የሚንቀሳቀስ ትውልድን በግዴታ የመፍጠር አደገኛ አባዜ 

ላይ እንደሚገኝ መረዳቱ አይቀርም፡፡ 

አፍላነታቸውና ትኩስ ኃይልነታቸው የማንኛውንም ሰብዓዊ ፍጡር ልብ የሚነካው እነዚህ 

ታዳጊዎችና ወጣቶች፣ በሻዕቢያው ጦረኛ አስተዳደር ከሌሎች ሀገራት እኩያዎቻቸው በተለየ 

መንገድ ያለፍላጎታቸው እንዲጓዙበት የተዘጋጀላቸው የጦረኝነት ጥርጊያ ጎዳና አስከፊነትም 

ያሳዝናል፡፡ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ህዝቡን “ኤርትራ በማዕበል የተከበበች ናት” እያለ የሚሰብከው 

የአቶ ኢሳያስ የግፍ አገዛዝ፣ የኋላ ታሪኩ የሚያሳየው ግን ራሱ አጎራባች ሀገራትን በሽብር መረቡ 

መክበቡ ነው፡፡  

ለነገሩ የአቶ ኢሳያስ ሥርዓት ያለበት ሁኔታ “የዛፍ ላይ እንቅልፍ” የሚሉት ዓይነት 

በመሆኑ፣ ዛሬም ዜጎቹን “የምንገኘው በማዕበል ተከበን ስለሆነ ነቅተን እንጠብቅ”  የሚል መልዕክት 

ማስተላለፉ ‘እንዳልወድቅ ድግፉኝ’  ለማለት ፈልጎ እንደሆነ ከማንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ 

አሁን ላይ ግን የኤርትራ መንግስት ይህ አካሄዱ የሚያዋጣው አይመስልም። ምክንያቱም የአመፁ 

ጠንሳሽ አስኳሎች ከዚሁ የጦር ማሰልጠኛ የወጡ ወጣቶች በመሆናቸው ነው። በመሆኑም 

‘እንዳልወድቅ ደግፈኝ፣ በማዕበል ተከበናል…ወዘተ’ የሚል ተራ ጨዋታቸው አያስኬዳቸውም። 

ለምን ቢባል፣ እንዳልወድቅ ደግፈኝ የተባለው ወገን ሥርዓቱን ለመጣል ከብቦ የያዘው በመሆኑ 

ለቀደምት ፕሮፖጋንዳ ፍጆታ መጠቀሚያ የተዘጋጀ ስለማይመስል ነው።  

ዴሞክራሲያዊ ሰራዊት የዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ እንደመሆኑ መጠን፤ ኢ-

ዴሞክራሲያዊ ሰራዊትም የፀረ-ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገለጫ ነው። በኤርትራ መከላከያ ሰራዊት 

ውስጥ የሚታየው አምባገነናዊና የጥቂት ቡድኖች ተጠቃሚነትም የዚሁ ነፀብራቅ መሆኑ 

አይካድም። ዛሬ ሠራዊቱ ከእጅ ወደ አፍ በማይሞላ ናቕፋ እጅግ ከፍተኛ የጉልበት ስራ 

እንዲከውን ይገደዳል። በተለይም ወታደሮች ከመደበኛ የውትድርና ስራቸው በተጨማሪ መንገድ 
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ይጠርጋሉ፣ እንደተዋጣለት አርሶ አደር በጄኔራሎች ማሳ ውስጥ ከዘር መዝራት ጀምሮ አጭዶ እስከ 

መሰብሰብ ድረስ የግብርና ስራን ይከውናሉ። የተሰበሰበውን ምርት ሽያጭ ገንዘብ ግን በምንም 

ተዓምር አያዩትም። በአጭር አገላለፅ በጥቂት ጄኔራሎች ጉልበታቸው ተሟጥጦ ይበዘበዛል። 

ጄኔራሎቹ የሰራዊቱን ቀለብ በመሸጥ ጭምርም የሰራዊቱ ብሶት ቀስቃሽ ናቸው። በኢኮኖሚ 

መሸማቀቅ ምክንያት ወገቧ ከጎበጠው ሀገራቸው ወደ ሠራዊቱ የሚለቀቀውን ገንዘብም 

እንደሚቀራመቱት ይነገራል። በመሪውና በተመሪው መካከል ያለው ግንኙነትም ዴሞክራሲያዊ 

አይደለም። አንድ መሪ ተመሪውን የአይኑ ቀለም ካላማረው ሲሻው ያስደበድበዋል፣ በል ሲለው 

ደግሞ ከዚህ ዓለም እስከነአካቴው ሊያሰናብተው ይችላል። ማንም አይከለክለውም። 

ወታደራዊ ሳይንስ በማይፈቅደው መልኩ የቅርብ ዘመዱን በባለ ስልጣንነት ሰራዊቱ ውስጥ 

በመሰግሰግም ኢ-ፍትሃዊ ተግባራትን ይፈፅማል። ሰራዊቱ ውስጥ ‘እገሌ የጄኔራል እገሌ ዘመድ 

ነው’ ከተባለ በማዕረግ የሚበልጡት አባላት እንኳን ሳይቀሩ እጅ ይነሱታል—የሚደርስባቸውን 

ጠንቅቀው ያውቃሉና። ዘመድ ተብዬው የሚለው ነገር ሁሉ ምናልባትም ከበላይ እንደተሰጠ ትዕዛዝ 

ተቆጥሮ ገቢራዊ ሊሆን ይችላል።…ወዘተርፈ። እርግጥም በኤርትራ ሰራዊት ውስጥ ያለው የግፍ 

አሰራር በዚህች አነስተኛ ፅሑፍ ላይ ለመጥቀስ መሞከር ዓባይን በጭልፋ የመጨለፍ ያህል 

በመሆኑ ብንተወው የሚሻል ይመስለኛል። ያም ሆነ ይህ ግን፤ እነዚህና ሌሎች በሰራዊቱ ላይ 

የሚፈፀሙ ዘግናኝ ተግባራት የአመፁ አነሳሽ ጉዳይ ሊሆኑ እንደሚችሉ ውድ አንባቢዎቼ ልብ 

ይሏል።  

 በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ በወታደሮቹና በመኮንኖቹ የተቀሰቀሰው አመፅ ሶስት መላ-

ምታዊ ትርጉሞች ያሉት ነው። እነርሱም የአስመራው አስተዳደር የመከነ መንግስት (failed state) 

መሆኑን ወይም የስልጣን የሃይል ሚዛኑም (balance of power) በወታደሩ እጅ እንደሚገኝ 

አሊያም በሠራዊቱ ውስጥ የግድ መኖር ያለበት የዕዝ ሰንሰለት (chain of command) መበጣጠሱን 

የሚያሳዩ ናቸው። የእነዚህ ድምር ውጤትም የአቶ ኢሳያስ አምባገነናዊ ስልጣነ- መንበር በከፍተኛ 

ሁኔታ እየተነቃነቀ ከመሆኑም በላይ በማንኛውም ሰዓት ሊወድቅ እንደሚችል የሚያመለክት ነው። 

ታዲያ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ሶስቱንም ትርጉሞች በፈርጅ በፈርጃቸው በጥቂቱ 

እየጨረፍን እንመለከታቸዋለን። 

 በመጀመሪያ ደረጃ የኤርትራ መንግሰት መምከኑን የሚያመላክቱ ዕውነታዎችን እናንሳ። 

እንደሚታወቀው የአንድ ሀገር መንግስት ከራሱ ሠራዊት ጋር የሚደራደር ከሆነ፤ ያ መንግስት 

የማድረግ አቅሙ የተመናመነ እና እጁንም ለሠራዊቱ እንደሰጠ ይቆጠራል። እናም የማንኛውም 

ሀገር ሰራዊት የታጠቀ ሃይል እንደመሆኑ መጠን፤ በማንኛውም ጊዜ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ 



9 
 

በሃይል ስለሚጠይቅ ለድርድር እንቀመጥ ማለቱ ስለማይቀር እንዲህ ዓይነቱ ሁኔታ እንዳይፈጠር 

መንግስታት ጠንክረው መስራታቸው አይቀርም። 

 ከዚህ አኳያ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ወታደሮቹ ማስታወቂያ ሚኒስትሩን ሲከቡ 

“የፈለጋችሁትን እናደርጋለን፣ ችግሩ በስምምነት ይፈታ” ብሎ መጠየቁ ወትሮም ቢሆን ሠራዊቱን 

የመቆጣጠር አቅም የሌለው እንደሆነና መንግስታዊ ሃይሉንም ለወታደሮቹ አሳልፎ መስጠቱን 

ያሳያል። ከወታደራዊ ትንተና አኳያም የአስመራው መንግስት ከወታደሮቹ ጋር በየጊዜው 

“እንደራደር” እያለ ወደ ውይይት የሚገባ ከሆነ፤ መውደቂያ ጊዜው ሩቅ አይሆንም። ምክንያቱም 

ሰራዊታቸውን በ “አድርግና አታድርግ” (do & don’t) መምራት ስለተሳናቸው ችግሩ ዓይኑን 

አፍጦና ጥርሱን አግጦ በመምጣት መንግስታቸው እንዲመክን በምክንያትነት ሊወሰድ ችሏልና ። 

እናም አቶ ኢሳያስ የገጠማቸው ይህ ፈተና የአምባገነንታቸው ውጤት በመሆኑ ችግሩን ከረፈደ 

በኋላ ለመመለስ ቢጣጣሩ እንኳን የሚቻላቸው አይመስለኝም። ቢሞክሩትም እንኳን እጅግ የከፋ 

አጣብቂኝ ውስጥ መግባታቸው አይቀሬ ነው። 

 ከወታደሮቹና መኮንኖቹ አመፅ የምንረዳው ሌላ ጉዳይ ቢኖር በሀገረ-ኤርትራ የስልጣን 

የሃይል ሚዛኑ በወታደሩ እጅ የሚገኝ መሆኑ ነው። ይህም ወታደሩ በማንኛውም ጊዜ ያሻውን 

እርምጃ እንዲወስድ በር የሚከፍትለት ይሆናል። በሌላ ቋንቋ ዘላለማዊና የማይቀየር ተመስሎ 

በኤርትራ ቴሌቪዥን የሚደሰኮረው የአቶ ኢሳያስ ስልጣን በአንድ አጋጣሚና ወቅት መፍረክረኩ 

የማይቀር መሆኑን ያሳያል። ሠራዊቱ ውስጥ የሃይል የበላይነት መኖሩን ያመላከተው ሰሞነኛው 

አመፅ፤ አራት እግር የነበረው የአምባገነኑ ሰውዬ የስልጣን መንበር ወደ ባለ ሶስት እግር 

በርጩማነት ተቀይሮ ኋላ ላም ወደ ባለ ሁለት እግር ወንበርነት ተለውጦ እንደሚፈነገል ምልክት 

የሰጠ ነው።  

እናም የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ ኤርትራን አስመልክቶ መፅሐፍ የፃፈውና የቀድሞው የአፍሪካ 

የድንበር የለሽ ሪፖርተሮች ዳይሬክተር የነበረው የሊዮናርዶ ቪንሴንትን “የሰኞው ዕገታ ሠራዊቱ 

የሃይል የበላይነት እንዳለው ለማሳየት ያለመ ነው” የሚል ሃሳብን ይጋራል። ምክንያቱም የአመፁ 

ትክክለኛ አካሄድ አቶ ኢሳያስ ስልጣናቸው ቀስ በቀስ ከእጃቸው ላይ እየተሸራረፈ መውጣቱን 

የሚያመላክት ስለሆነ ነው።  

ከአመፁ የምንገነዘበው ትልቁ ነገር የኤርትራ ሰራዊት በውስጡ በተፈጠረበት እጅግ 

አምባገነናዊ አገዛዝ ብሶታዊ ምክንያት በምሬት የዕዝ ሰንሰለትን ጥሶ ብረት ማንሳቱ ነው። የራሱ 

ውስጣዊ ችግር የሚፈታው አጠቃላዩ የሀገሪቱ ችግር ሲቀረፍ መሆኑን ስለሚያምንም ነው— 

መሰረታዊ የዴሞክራሲ ጥያቄዎች እንዲመለሱለት ማስታወቂያ ሚኒስቴሩን በመቆጣጠር 

የጠየቀው።  
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እርግጥም ነገሩ “ሆድ ለባሰው ማጭድ አታውሰው” እንዲሉት በመሆኑ ሠራዊቱ ይህንን 

ማድረጉ የሚያስገርም አይደለም። አስገራሚው ነገር አራትና አምስት ሰዎች እንኳን ሰብሰብ ብለው 

ሲያወሩ በፀጥታ ሃይሎች “እዚህ ምን ትሰራላችሁ?” ተብለው እንዲበተኑ በሚደረጉባት ሀገረ-ኤርትራ 

ውስጥ 100 ሰዎች፣ ለዚያውም የታጠቁ ሃይሎች የሀገሪቱን የፕሮፖጋንዳ መስሪያ ቤት በቁጥጥር 

ስር ማዋላቸው ነው። ይህ ሲከወንም አንድም የኤርትራ ጄኔራል አለማወቁ ደግሞ የጉዳዩን 

እንቆቅልሽነት ይጨምረዋል። 

ምንም እንኳን የአቶ ኢሳያስ የቀኝ እጅ የሆኑት ጄኔራሎች አመፁን እንዳልደገፉት 

መረጃዎች ቢያመላክቱም፤ ራሳቸው የቅርብ ዘመዶቻቸውን በሰራዊቱ ውስጥ እየሰገሰጉ የዕዝ 

ሰንሰለትን ሲጥሱ ነበር። በዘመድ አዝማድ ተቆላልፈው ሰራዊቱ ለእነርሱ እንዲሰግድ አድርገዋል። 

ዛሬ ደግሞ ተረኛው ሰራዊቱ ሆነና በተመሳሳይ ሁኔታ የዕዝ ሰንሰለትን ጥሶ ያሻውን ሀገራዊ ሃሳብ 

ወደ መጠየቅ አምርቷል— “በሰፈሩት ቁና መሰፈር አይቀርም” ይሏል እንዲህ ነው።  

ያም ሆነ ይህ ግን፤ እዚህ ላይ ‘ነገስ በሀገረ-ኤርትራ ምን ይሆናል?’ ብለን መጠየቁ ተገቢ 

ነው። እርግጥም ነገ ምን እንደሚሆን የሚያውቀው የአቶ ኢሳያስ አስተዳደርና የጭካኔ መረባቸው 

ብቻ ናቸው። ምንም እንኳን ስለ አመፁ ውጤት አሁን ላይ መናገሩ ጊዜው ገና ቢሆንም፤ አመፁን 

ያስነሱት ወታደሮችና መኮንኖች ዕጣ ፈንታ፣ የኤርትራ መንግስት አሁን ባለበት ሁኔታ መቀጠልና 

አለመቀጠሉ እንዲሁም ከሃምሳ አመት በላይ ለሆናቸው የሀገሪቱ ዜጎች ያስታጠቀው የክላሽንኮቭ 

መሳሪያ ራሱን ጠልፎ ይጥለው እንደሆና እንዳልሆነ ጊዜና ሁኔታ የሚያሳዩን ጉዳዩች ይሆናሉ። 

ግና አንድ ነገርን እርግጠኛ መሆን ይኖርብናል— እርሱም የኤርትራ መንግስት በዚህ ሁኔታው 

በመንበሩ ላይ ሊቆይ የሚችለው ለተወሰኑ ጊዜያቶች ብቻ መሆኑ ነው። ምክንያቱም የተነቃነቀ 

ጥርስ መውለቁ አይቀርምና።… ቸር እንሰንብት። 

 


