
   ነፃነት የወለዳቸው የሰቆቃና የሞት ማስተናገጃዎች 

                                            ቴዎድሮስ መላኩ-ከአዳማ 

“ኢራኢሮ እስር ቤት አይደለም፣ የሞት ካምፕ ነው”—ይላል ከመሰንበቻው አይጋ ፎረም የተሰኘው 

ኢትዩጵያዊ ድረ-ገፅ በኤርትራ መንግስት እስር ቤቶች ውስጥ ሶስት የዚያች ሀገር ጋዜጠኞች ለህልፈተ-

ህይወት መዳረጋቸውን አስመልክቶ ባስነበበን ፅሑፉ። 

በሰሜናዊ ምስራቅ ኤርትራ የሚገኘው ኢራኢሮ እስር ቤት ውስጥ በአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ሆን 

ተብሎ በሚፈፀም የምግብ እጥረትና በቂ የህክምና እጦት ሳቢያ ህይወታቸው ያለፈው እነዚህ 

ጋዜጠኞች፤በሀገሪቱ ውስጥ በሳምንት ሁለቴ ይታተም የነበረው “መቓልሕ” ጋዜጣ ተባባሪ መስራችና ምክትል 

ዋና አዘጋጅ ዳዊት ሃብተሚካኤል፣ ማቲዎስ ሃብተኣብ እንዲሁም በቅፅል ስሙ “ወዲ ኢታይ” እየተባለ 

የሚጠራው ፍሪላንስ ጋዜጠኛና ፀሐፊ የነበረው ሣህለ ፀጋኣብ ናቸው። 

እ.ኤ.አ በ2011 በተለያዩ እስር ቤቶች ውስጥ ታስረው፣ ኋላ ላይ ወደ ኢራኢሮ የተዛወሩ ሌሎች 

አራት ጋዜጠኞች ቀደም ባሉት ጊዜያት ለህልፈት መዳረጋቸውን ያስነበበን ድረ-ገፁ፤ እርግጥም ኢራኢሮን 

“የሞት ካምፕ” በማለት መጥራቱ ተገቢ ስያሜ ይመስለኛል።  

በአቶ ኢሳያስ የተሳሳተ ዲፕሎማሲ እሳቤ ከዓለም ተለይታ እንደ ደሴት ለብቻዋ ተገልላ ለመኖር 

በተገደደችው ትንሿ ኤርትራ ውስጥ እየተከናወነ ያለው ነገር ግራ የሚያጋባ ነው። ‘የአስመራው አስተዳደር 

የሚሌኒየሙን የልማት ግብ የሚያሳካው እስር ቤቶችን እንደ ጤና ኬላዎች በየቀበሌው በመክፈት ነው 

እንዴ?’ የሚል ጥያቄም ያጭራል። እርግጥ የኤርትራ ህዝብ ዛሬ ነፃነቱ የወለደው ነገር ቢኖር የራሱን 

ሰቆቃና ሞት እንደ ትራጄዲ ትያትር በቁጭት የሚመለከትባቸው የእስር ማስተናገጃዎች ናቸው። 

ይህ ምስኪን ህዝብ አምባገነኑን የአቶ ኢሳያስ መንግስት ከተቸ አሊያም የፈላጭ ቆራጭነት 

አካሄዳቸው ማስተካከያ እንዲደረግበት ወይም ‘ነፃነቴ የታለ?’ ብሎ ከጠየቀ፣ ትክክለኛው ቦታው እስር ቤት 

እንዲሁም የመጨረሻው ኢራኢሮ ሆኖ ዕጣ ፈንታው የሞትን ፅዋ መጎንጨት መሆኑ ልብ ይነካል፤ 

ይቆጫል። በአስመራው አስተዳደር የአፈና ቀንበር ሸክም ምክንያት መተንፈሻ ያጣው የዚያች ሀገር ህዝብ፤ 

ከጉርብትና ባሻገር በደም የተሳሰረን፣ ተመሳሳይ ባህልንና ትውፊትን የሚጋራን ወንድማችን ነውና።  

ታዲያ እኔም በመግቢያዬ ላይ የጠቀስኳቸውን ጋዜጠኞች ህልፈት ሰሰማ ለቁጭቴ ማስታገሻ ይሆነኝ 

ዘንድ በሀገረ-ኤርትራ ማንኛውም ዜጋ አፉ አሊያም ብዕሩ አዳልጦት ከተነፈሰ፤ የአቶ ኢሳያስ አሰተዳደር 

በቅርብ ርቀት የሰደራቸው የሰቆቃና የሞት ማስተናገጃ እስር ቤቶችን ዘግናኝ ተግባራት እማኞችን በመጥቀስ 

ለመቃኘት ወደድኩ። እናም ነገሩ እንዲህ ነበር… 

…“የ29 ዓመቱ ዮሐንስ እምባዬ ሙሉ ፈገግታ አይታይበትም፤ በስሱ ብቻ ነው ፈገግ የሚለው። 

የታመቀ ድምጹ ውስጣዊ ብሶቱን ከመግለፁም በላይ፤ ስሜት አልባ ቡናማ መሳይ ዓይኖቹም የውስጡን 

የተዳፈነ የሰቆቃ ረመጥ ያሳብቃሉ፡፡ ኡጋንዳ ውስጥ በጥገኝነት የሚኖረው ይህ ወጣት፣ ለስድስት ወራት 



ያህል የታሰረበትን እስር ቤት ሽንት ቤት ምድር ለምድር ውስጥ ለውስጥ ቆፍሮ ከኤርትራ አሰቃቂ አስር 

ቤቶች ያመለጠ ነው፡፡ 30 የሚሆኑ የሀገሪቱ ጋዜጠኞች በህገ-ወጥ መንገድ የሻዕቢያ ማጎሪያዎች ውስጥ 

እየተሰቃዩ መሆናቸውን ሲናገር ፊቱ ላይ የሚያጠላው የሀዘን ድባብ ልብን ይሰብራል፡፡”…  

…ኤርትራ ውስጥ “ሓዳስ ኤርትራ” እየተባለ ለሚጠራው ጋዜጣ ይሰራ የነበረው ዮሐንስ ከአሥመራ 

10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው “ዓዲ ነፋሲት” እሥር ቤት ውስጥ ለስድስት ወራት ከታሰረ በኋላ፤ 

የእሥር ቤቱን ሽንት ቤት ያለመታከት ለስድስት ወራት ያህል ከምድር በታች ውስጥ ለውስጥ በመቆፈር 

ማምለጡን በከፍተኛ ሀዘን ተውጦ ይናገራል፡፡ በዚያ እሥር ቤት ውስጥ ይሰራበት የነበረው ጋዜጣ ዋና 

አዘጋጅ አቶ ሰዒድ አብዱልቃድር በድብደባ ስቃይ ብዛት መሞታቸውን ሲናገርም ፊቱን ቅጭም አድርጎ 

ነው፡፡  

 ይህ የጋዜጠኛ ዮሐንስ አባባል በአንድ ወቅት ለተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን የሰጠው ቃለ -ምልልስ 

ነው፡፡ መገናኛ ብዙሃኑ የጋዜጠኛውን ከእሥር ቤት የማምለጥ ሁኔታን “ፕሪዝን ብሬክ” እያሉ ቢገልጹትም፣ 

ጋዜጠኛው ግን የአቶ ኢሳያስ መንግስትን እስር ቤቶች በምሬትና በጸጸት ነው የሚያስታውሳቸው፡፡ ሉዓላዊ 

ነጻነት የከፈሉት መስዋዕትነት ሀገሪቱን የዛሬ 21 ዓመት ገደማ “ነጻ” ቢያወጣትም፣ መስዋዕትነቱ የነጻነት 

ትግሉ ለወለደው አንድ አምባገን ቡድንና መሪ አሳልፎ ከመስጠት ሌላ ያስገኘላቸው አንዳችም ውጤት 

የለም፡፡ ኤርትራውያን “ከነጻነት” በኋላ ለሀገራቸው “ይሆናል” ብለው አስበውትና ተመኝተውት የነበረው 

“ነፃነት” ዛሬ እንደ ጉም በንኖ ጠፍቷል፡፡ 

ሻዕቢያ በትጥቅ ትግል ወቅት የነበረው ተደማጭነት ዘለዓላማዊ መስሎትና የልብ ልብ ተሰምቶት፣ 

እነሆ “ታገልኩለት፣ አታገልኩት፣ ነጻነት ሰጠሁት” የሚለውን ህዝብ “ነጻነት” አግቶ ይገኛል፡፡ ይሁንና 

ኤርትራውያን ይህን የተነጠቁትን ነጻነት ለማስመለስ እየተሯሯጡ ነው፡፡ ከዚህ አንጻር ነፍጥ አንግበው “ዱር 

ቤቴ” ያሉትን የቀይ ባህር አፋሮችንና ኩናማዎችን መጥቀስ ይቻላል፡፡ ሠላማዊው ህዝብ ደግሞ የጎረቤት 

ሀገሮችን ድንበር እያቋረጠ ከሻዕቢያ እሥር ቤቶች መንጋጋ ለማምለጥ ጥረት ያደርጋል፡፡ በለስ የቀናቸው 

ወደ ጎረቤት ሀገሮች ሲዘልቁ፣ ያልተሳካላቸው ደግሞ የሻዕቢያ የጥይት አረር ሰለባ ይሆናሉ፡፡ 

 “ሱዳን ትሪቡን” የተሰኘው ዕለታዊ የሱዳን ጋዜጣ በወቅቱ እንደዘገበው ፣ ከኤርትራ ጋር አዋሳኝ 

በሆኑ የሀገራችን ካምፖች ውስጥ እስካሁን ድረስ 51 ሺህ 700 ኤርትራውያን ስደተኞች ይገኛሉ፡፡ ከእነዚህ 

ውስጥ 45 በመቶ የሚሆኑት የኤርትራ መከላከያ ሠራዊት አባላት ሲሆኑ፤ አብዛኛዎቹም ወጣቶች 

መሆናቸውን ዘገባው ያመለክታል፡፡ የአቶ ኢሳያስን የግፍ አገዛዝ፣ እስርና እንግልት በመፍራትም በየወሩ 

በአማካይ 1 ሺህ 800 ኤርትራውያን የኢትዮጵያን ድንበር እያቋረጡ እንደሚገቡም እንዲሁ፡፡ 

የአስመራውን ፈላጭ ቆራጭ አስተዳደር አገዛዝን በቅርበት የሚያውቁት ምንጮች እንደሚናገሩት፣ 

በሻዕቢያ ላይ የሰላ ሂስ የሚሰነዘሩ ዜጎች፣ የሃይማኖት አባቶችና  በተቃዋ ሚነት የተሰለፉ ኤርትራውያን 

ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሻቀበ ነው፡፡ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደርም ይህን ሁኔታ ለማዳፈንና የጸረ-

ዴሞክራሲያዊነት ሱሱን ለመወጣት በየጎጡ እስር ቤቶች ከፍቶ ኤርትራን የእሥር ቤቶች ሰንሰለት በማድረግ 

ሀገሪቱን “ወደ ትልቅ እስር ቤትነት” እየቀየራት ነው፡፡  



አዎ! ሀገረ - ኤርትራ ሃሳብን በነጻነት የመግለጽና የእምነት ነጻነት የሌለበት ብቻ ሳትሆን፤ በሻዕቢያ 

ጦረኛና ፀረ -ዴሞክራሲያዊ ጠበል ያልተጠመቁ ጋዜጠኞች እንዲሁም ትላልቅ የሃይማኖት አባቶች 

በየመንደሮቹ ወደ ተገነቡት እንደ ኢራኢሮ ዓይነት የእስር ቤት ሰንሰለቶች የሚወረወሩባት ሀገር ጭምርም 

ናት፡፡ በቃ እስከ ወዲያኛው ሃሳባቸውን እንዳይገልጹ፣ ሃይማኖታቸውን በአደባባይ እንዳያከብሩ ፀጥ ይላሉ— 

ኤርትራውያኑ፡፡ የዴሞክራሲም ይሁን የፀሎት ድምጻቸው ሳይሰማ ጸጥ ይላል፡፡ ፀጥታውም በእስር አሊያም 

እስር ቤቶች ውስጥ በሚደረግ አሰቃቂ ግድያ ይደመደማል፡፡ እናም እንደ ሰንሰለት የተያያዙት የሻዕቢያ  

እስር ቤቶች  ግዳያቸውን ይጥላሉ፡፡  

…አዎ! በኤርትራ ልሳነ-ምድር የዴሞክራሲና የሃይማኖት ነጻነት ታፍነው አምባገነንነትና ፀረ- 

ዴሞክራሲያዊነት “ጮቤ” እየረገጡ ነው — እስር ቤቶቹ ደግሞ የአቶ ኢሳያስንና እፍኝ የማይሞሉ 

ተከታዮቻቸውን ፍላጎት ማርኪያ “የምስጢር ኪስ” ሆነዋል፡፡ መረጃዎች እንዲያመለክቱት፣ በትንሿ ኤርትራ 

ውስጥ ኢራኢሮን ጨምሮ በግልጽ የሚታወቁ (ድብቆቹን ሳያካትት) ከ37 በላይ እስር ቤቶች ይገኛሉ፡፡  

ይህም ፀረ - ዴሞክራሲው የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር በአንድ ወቅት እህል በማምረት “ሲንጋፖርና 

ታይላንድ ትሆናለች” ያላትን ሀገር ወደ “እስረኞች ማምረቻነት” እየቀየራት መሆኑን በግልጽ የሚያመላክት 

እውነታ ነው፡፡ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተጀመረውን የሚሌኒየሙን የልማት ግብ ለማሳካት የሀገራችን 

ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን በየመንደሩ ሲከፍት፣ አስገራሚው 

የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ግን በየመንደሩ አዳዲስ እስር ቤቶችን ይገነባል፡፡… እኔ የምላችሁ እኚህ አቶ 

ኢሳያስ አፈወርቂ የሚሊየሙን የልማት ግብ የሚያሳኩት እስር ቤቶችን ለሁሉም ዜጋ በማዳረስ ነው 

እንዴ?...ወቸው ጉድ!... 

ቀደም ሲል ከ37 በላይ መሆናቸውን የገለጽኩላችሁንና “ነጻነት” የወለደው ሰቆቃ ማስተናገጃ የሆኑትን 

እነዚህን እስር ቤቶችና በውስጣቸው የሚካሄደውን ዘግናኝ ትዕይንት ለመዘርዘር የቦታ ውስንነት ያግደኛል፡፡ 

ይሁንና ከፍተኛ ግፍ ከሚፈጸምባቸው እስር ቤቶች ውስጥ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል፤ አደርሰር (ሳዋ)፣ 

አጂፕ (አሥመራ ውስጥ) ፣ ዳህላክ ከቢር (ዳህላክ ደሴቶች ውስጥ) ፣ ናኩራ (ቀይ ባህር ላይ) ፣ ኢራኢሮ 

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

ይገኙባቸዋል፡፡ በሀገሪቱ በግልጽ ከሚታወቁት ከ37 በላይ እስር ቤቶች መካከል በምሳሌነት የጠቀስኳቸውን 

የእነዚህን አስር ቤቶች ጭካኔ የተሞላበትን አሰራር መመልከት እርግጥም ሻዕቢያ “እጁን በእጁ የሚበላ” ምን 

ዓይነት ፀረ - ህዝብ ቡድን መሆኑን ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው፡፡ 

 “አደርሰር” እየተባለ የሚጠራው እስር ቤት ሳዋ ወታደራዊ ማሠልጠኛው ውስጥ የሚገኝ ነው፡፡ እስር 

ቤቱ ሳዋ ውስጥ ወታደራዊ ትምህርት የሚወስዱ አሊያም የኤርትራ መከላከያ ሠራዊት ውስጥ ሲያገለግሉ 

የነበሩና ከአቶ ኢሳያስ አገዛዝ ጋር “ሆድና ጀርባ”  የሆኑ ወይም “የሻዕቢያ ነገር በቃኝ”  ብለው ያኮረፉ 

ወጣት ወታደሮች  የሚታጎሩበት ነው፡፡ በዚህ እስር ቤት ውስጥ አሰቃይ የግርፋት ዓይነቶች የሚፈጸሙ 

ሲሆን፤ ይህን ተግባር ለማከናወንም እስር ቤቱ ከመሬት በታች ውስጥ ለውስጥ የመግረፊያ ክፍሎች  

እንዲኖሩት ተደርጎ የተሰራ ነው፡፡  



ብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት አንሄድም ያሉ ወጣቶችና ቤተሰቦቻቸው የሚታሰሩበት  የአስመራው 

“ዓዲ ቀይህ”  እስር ቤትም፣ ታሳሪዎች  ወደ ሌላኛው ሰንሰለት  ዘግናኝ እስር ቤቶች እስከሚዘዋወሩ ድረስ 

የሚቆዩበት ቦታ ነው፡፡ በዚህ እስር ቤት እስረኞቹ ድብደባን፣ ስቃይን፣ የምግብና ህክምና ክልከላን…ወዘተ 

አስቀድመው እንዲለማመዱ ይደረጋል፡፡ እናንተዬ … ነገሩ እንደ እኛው ሀገር ቅድመ - አንደኛ ደረጃ 

ትምህርት (መዋዕለ ህጻናት) መሆኑ ነው እንዴ?... 

በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ላይ የጻፈ፣ ያስጻፈ፣ የተናገረ ወይም ያስነገረ ወይም ሃሳቡን በነጻነት የገለጸ 

ወይም ለመግለጽ ያሰበ ጋዜጠኛ የሚታሰርበት እንዲሁም የሰውዬውን “ስውር ሰይፍ” የሚቀምስበትና አስመራ 

ውስጥ የሚገኘው “አጂፕ” የሚሰኘው እስር ቤት፣ በአንድ ወቅት በአማካይ ከዘጠኝ የሀገሪቱ ጋዜጠኞች ውስጥ 

ስምንቱን አግቶ ፍዳቸውን ሲያሳያቸው የነበረ ቦታ ነው - እንደ ድንበር የለሽ ጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ 

ቡድን ገለጻ፡፡ “አጂፕ” አስመራ ውስጥ “ከካፒቶል ሲኒማ ቤት” በስተጀርባና ከአቶ ኢሳያስ ቤተ - መንግስት 

ፊት ለፊት የሚገኝ ሲሆን፤ እስር ቤቱ ጋዜጠኞቹ ወደ ጠረፋማና ሞቃታማ ቦታ ከመወሰዳቸው በፊት ከባድ 

ድብደባና ስቃይ የሚፈጽምባቸው ስፍራ ነው፡፡  

ይህን ለአቶ ኢሳያስ ቤተ-መንግስት ቅርበት ያለውን እስር ቤት  ሳነሳ፣ አምባገነኑን የቀድሞው 

የኡጋንዳ መሪንና ራሳቸውን “ፊልድ ማርሻል” እያሉ የሚጠሩትን ኤዲ አሚን ዳዳን አስታወስኳቸው፡፡ አሚን 

ከአንድ ወቅት፣ የተቃዋሚዎቹን አንገት እየቆረጡ ፍሪጅ ውስጥ ያስቀምጡና ጧት፣ ጧት ከእንቅልፋቸው 

ሲነሱ “ደህና አደራችሁ?” በማለት የተቆረጡት አንገቶች መኖርና አለመኖራቸውን ያረጋግጡ እንደነበር 

ይነገራል፡፡ አቶ ኢሳያስም ጋዜጠኞቻቸውን በአቅራቢያቸው የሚያስሩት መኖርና አለመኖራቸውን ለማረጋገጥ 

“የስቃይ ጩኸታቸው በደንብ ስላልተሰማኝ ጠበቅ አድርገህ ግረፍልኝ!” ለማለት ይሆን እንዴ?... እርግጥ 

ይህን የሚያውቁት እርሳቸው ብቻ ናቸው። 

በዳህላክ ደሴቶች ውስጥ ከሚገኙት እስር ቤቶች አንዱ የሆነውና 800 እስረኞችን የመያዝ አቅም 

ያለው “ዳህላክ ከቢር” እስር ቤት የፖለቲካ እስረኞች የሚታጎሩበት ቦታ ነው፡፡ እስር ቤቱ ስምንት ትላልቅ 

ከብረት የተሰሩ መጋዘኖችን የያዘ ሲሆን፤ ከመሬት በታችም ለማሰቃያነት የሚያገለግሉ ድምጽ አልባ 

ክፍሎችም አሉት፡፡ ይህ እስር ቤት የሻዕቢያን  የግፍ በትር በመፍራት ወደ ሊቢያና ግብጽ ጠፍተው 

የተሰደዱ ኤርትራውያን ሀገራቱ ሲያባርሯቸው የሚታሰሩበት ቦታም ነው፡፡  

 ሌላኛው ቀይ ባህር ላይ የሚገነኘው የ“ናኩራ” እስር ቤት ነው። ይህ እስር ቤት ፊት ለፊቱ እንጂ 

ጀርባው አይታወቅም — በታላቁ ቀይ ባህር የተከበበ ነውና፡፡ ማንም ሰው በዚህ እስር ቤት ውስጥ መግባት 

እንጂ መውጣት አይችልም፡፡ ይህን ጽሑፍ የሚያነብ ሰው፣ “አንድ መንግስት የራሱን ዜጎች በዚህ ዓይነት 

ሁኔታ ያሰቃያል” ብሎ ሊገምት አይችልም፡፡ ኤርትራ ውስጥ በተጨባጭ ያለው እውነታ ግን ይህ 

ነው፡፡…የሻዕቢያ ቱባ ባለስልጣናትና አለቃቸው ኤርትራውያንን በዚህ መልኩ ከምድር በታች በሚገኙ እስር 

ቤቶች እያሰሩና እያሰቃዩ፤ ራሳቸውን ከምድር በታች በሚገኘው የምጽዋው ቤተ - መንግስታቸው 

እግራቸውን አንፈራጠው በሰው ስቃይ ይደሰታሉ፡፡  



አቶ ኢሳያስ ደረታቸውን ነፍተው የሚናገሩለትና የሚመኩበት ሌላው ዕውቁ አስር ቤታቸው 

“ኢራኢሮ”  ይባላል፡፡ በአሥመራና በምጽዋ  መካከል የሚገኘው ይህ የሻዕቢያው መሪ ተቃዋሚዎችን በግፍ 

የሚያስቃዩበት እሥር ቤት፣ ምንነቱ በይፋ እስከተገለጠበት ቅርብ ጊዜ ድረስ በምስጢራዊነቱ ነበር 

የሚታወቀው። ቦታው “እንኳንስ  ዘንቦብሽ…” እንዲሉ አበው አቶ ኢሳያስ  በሥልጣናቸው የመጣባቸውን 

ሰው ሞቶ መቃብሩን ካላዩ በስተቀር እንቅልፍ እንደማይወስዳቸው በገሃድ የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

እናም ከዛሬ አስራ አንድ ዓመት በፊት እዚህ ቦታ ላይ ካሰሩዋቸው 35 ተቃዋሚዎቻቸ ውስጥ፣15ቱ 

ህይወታቸው ሲያልፍ በአይናቸው በብረቱ ተመልክተዋል፡፡ ተቃዋሚዎቻቸውን ኢራኢሮ በሚሰኘው እስር 

ቤት ውስጥ በሚገኙ አምስት ትላልቅ ህንጻዎች፣ ሁለት መካከለኛ ማስቃያ ቤቶች እና ሦስት በሦስት ሜትር 

ስፋት ባላቸው 62 የኮንቴይነር ክፍሎች አጉረው በግርፋት የስቃይ ጽዋ የሚግቷቸው የሻዕቢያው መሪ፣ 

ግለሰቦቹ በቂ ምግብ እና ህክምና እንዳያገኙ እንዲሁም በኃይለኛ ሙቀት ታፍነው እንዲሞቱ 

አድርገዋቸዋል፡፡  

ለህልፈተ - ህይወት ከተዳረጉት መካከል የኤርትራው ምክትል ፕሬዚዳንት የነበሩት አቶ መሃመድ 

ሸሪፎ እንዲሁም ጄኔራል ዕቚበ አብርሃ እና በእስር ላይ የነበሩ ሦስት ጋዜጠኞች ይጠቀሳሉ፡፡ በዚህ እስር 

ቤት  ውስጥ ወደ አካለ ጎዳዶሎነት ከተሸጋገሩት ዘጠኝ ሰዎች መካከል፣ ኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት 

የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩትና የአልጀርሱን ስምምነት የተፈራረሙት አቶ ኃይለ ወልደተንሳይ አንዱ 

ናቸው፡፡ እኚህ ሰው በአሁኑ ወቅት ሙሉ በሙሉ አይነ ስውር የሆኑ ሲሆን፤ በጤንነታቸው የተሻሉ ናቸው 

የሚባሉት እስረኞች ደግሞ ሃያ አራት ሰዓት ሙሉ በእግረ ሙቅ ካቴና እግር ተወርች ታስረው ቀስ እያሉ 

እንዲሞቱ እየተደረጉ ነው፡፡ አይጋ ፎረም ድረ-ገፅ የጠየቀሳቸው ሶስቱ ጋዜጠኞች በዚህ የእስር ቤቱ አሰራር 

ህይወታቸው በዚህ መልኩ እንዲያልፍ የተደረጉ ናቸው። 

በቀይ ባህር ዳርቻ አቅራቢያ ጭው ባለ በረሃ ላይ የተገነባው “ጋልዓሎ” እስር ቤትም፣  “ጥፋተኛ”  

ተብለው በሻዕቢያ የተፈረደባቸው ወታደሮች በግዳጅ የጉልበት ሥራ የሚያካሂዱበት ቦታ ነው፡፡ እዚህ እስር 

ቤት ውስጥ በርካታ “ተማሪ - ወታደሮች” በረሃብና በሙቀት ምክንያት ለሞት ተዳርገዋል፡፡  

ሱዳን ድንበር አቅራቢያ የሚገኘው የሻዕቢያው “ሓዲሽ መዓስከር” እስር ቤትም ከዚህ የተለየ 

አይደለም፡፡ ፍጹም ኢ-ሰብዓዊ ተግባር ይከናወንበታል፡፡ ነገሩ “ማን ይናገር የነበረ...” እንዲሉ ነውና፣ 

ኤርትራዊ አቶ ሙሴ  ሐድጉ እንዲህ ይገልጹታል፡፡ “…ግርፋትና ስቃይ የእስር ቤቱ የዕለት ተዕለት ተግባር 

ነው፡፡ በዚህም በርካታ ወጣቶች ለዕብደትና ለሞት ተዳርገዋል…” በማለት በወቅቱ ለመገናኛ ብዙሃን 

ተናግረዋል፡፡  

የታሰረ ልጃቸውን ፍለጋ ሄደው በሻዕቢያ ባለስልጣናት ወደ እስር ቤት የተወረወሩት አቶ ሙሴ፤ 

ጥርብ ድንጋይ በመፍለጥ፣ ዕቃ በመጫንና በማውረድ፣ በግንባታ ስራዎች እንዲሁም በሽንት ቤት ጠረጋ 

ስራዎች ተሰማርተው መቆየታቸውን በስደት ከሚገኙበት ሱዳን በጸጸትና በሐዘን ይናገራሉ፡፡ “ልጆቻችን 

የተሰውለት ነጻነት የታለ?” ሲሉም ራሳቸውን በራሳቸው ይጠይቃሉ…” አዎ! የአቶ ሙሴ ጥያቄ ትክክለኛ 



ቢሆንም፣ “ነጻነቱ” ግን ሰቆቃን ወልዶ በማጎሪያዎቹ ውስጥ እንደ እርሳቸውን ከመሳሰሉ እስረኞች ጋር 

አብሯቸው ተከቷል፡፡  

ማንም የዚህ ጽሑፍ አንባቢ፤ “እንደ ሰንሰለት በተያያዙት በእነዚህ የሻዕቢያ  የአፈና እስር ቤቶች 

ውስጥ የሚገኙት ታሳሪዎች ፍርድ ቤት ቀርበው ቅጣት የተወሰነባቸው ናቸው” ብሎ ካሰበ እርግጥም ያ ሰው 

የዋህ ነው፡፡ አቶ ኢሳያስና ጥቂት ግብረ -አበሮቻቸው በሚመሩት ሀገር ውስጥ ፍርድ ቤትና ህጋዊ አሰራርን 

መመኘት “ከዝንብ ማርን የመጠበቅ” ያህል ነው፡፡ 

 ህዝባዊ መንግስት፣ ዴሞክራሲ፣ ህግና ስርዓት እንዲሁም የህግ የበላይነት የሌለበት፣ ዜጎቿ እንደ 

“ከብት”  እየተጎተቱ ወደ “ጉረኖ” የሚነዱባትና ስለ ምንም ነገር እኩልነት የማይነገርበት ብሎም መንግስት 

የራሱን ዜጎች የሚያተራምስባት ታዳጊዋ ሀገር ኤርትራ ሁሉም ነገር የሚታቀደው፣ የሚሰራውና አፈጻጸሙ 

የሚነገረው በአንድና በአንድ ሰው  ብቻ ነው - በአቶ ኢሳያስ፡፡  

እርግጥ ነው አቶ ኢሳያስ ከሳሽ፣ ፈራጅ፣ አቃቤ ህግ፣ አሳሪና ገዳይ ናቸው፡፡ እኚህ ሰው በዚያች  

ትንሽዬ ሀገር ውስጥ የሚያምኑት ሰው የለም-ሁሉንም ይጠራጠራሉ፡፡ እናም አይከሱም፣ ፍርድ ቤትም 

አያቆሙም፡፡ ግና ይፈርዳሉ፣ ያስራሉ፣ ይገድላሉ፣ ያስገድላሉ። “ከአንድ ብርቱ፣ ሁለት መድኃኒቱ” የሚለው 

ሀገርኛ አባባል በሻዕቢያው መሪ ፊት  ነውርና ውግዝ ሆኖ ነው የሚታየው፡፡… 

…ታሪክን ወደ ኋላ ስንመልሰው፣ ከዛሬ 21 ዓመት በፊት “የኤርትራ ህዝብ ለነጻነቱ ታገለ” የሚል 

አባባል በድርሳንነት ተከትቦ እናገኛለን፡፡ ከ”ነጻነት” በኋላም ያ ህዝብ ምርትና ምርታማነትን በማሳደግ 

የእህል ማከማቻ መጋዘኖችን እንጂ፤ የ”ነጻነቱ” ወሮታ ሆኖ ራሱ በሰው ማጎሪያ መጋዘኖች ውስጥ ቤዛ 

እሆናለሁ ብሎ አስቦም አያውቅም፡፡  

ከጀርመናዊው የናዚ መሪ አዶልፍ ሂትለር የማጎሪያ ካምፖችን አሰራር ጥበብ የወረሱት አቶ ኢሳያስ 

ግን፣ እህልን ሳይሆን ሰውን በማጎር በምስራቅ አፍሪካ ግንባር ቀደም ሆኑ፡፡ ዛሬ “ታይዋንና ሲንጋፖር” 

ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ ሲልኩ፣ ዝነኛው የሻዕቢያ መሪ ግን ኤርትራዊያንን በማፈን ሽብርን ሀገራቸው 

ውስጥ እያመረቱ ወደ ውጭ ይልካሉ፡፡ እናም ዛሬ ከሀገረ -ኤርትራ “ነጻነቴስ?” ብሎ የሚጠይቅ  ዜጋ ለቁጥር 

ከሚታክቱት ግልጽና ስውር እስር ቤቶች ውስጥ የአንዱ ሰለባ መሆኑ አይቀርም፡፡  

…ታሪክን ወደ ፊት ሰንመልሰው ደግሞ፣ ኤርትራውያኑ ከ21 ዓመት በኋላ ብንን ሲሉ “ነጻነታቸው” 

የለም፤ በአምባገነኑ ሰውዬ ተነጥቀዋል፡፡ ውድ አንባቢዎቼ…ታዲያ ኤርትራውያኑ ከዛሬ 21 ዓመት በፊት 

እንዲሁም አሁን ከ21 ዓመት በኋላ በአምባገነነኖች የቀለበት አዙሪት ውስጥ ሲኖሩ የነበሩና እየኖሩ ያሉ 

መሆናቸው አይታያችሁምን?— “ደርግ ሄዶ፣ ደርግ መጣ!” እንዲል ኤርትራዊው ጋዜጠኛ ዮሐንስ እምባዬ፡፡… 


