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በ"ነጻነት" ውስጥ ያለ ሰቆቃ 
 

 ከ ፀጋዘአብ  02/04/13 

  

የ21 ዓመት የመንግስትነት ታሪክ ያላት ኤርትራ ከእድሜዋ በላይ የገዘፈ ዓለምን ጉድ 

የሚያሰኝ ታሪክ የሚከወንባት አገር ነች ፡፡ሙሉ በሙሉ በወታደራዊ ጡንቻ የምትተዳደር፤ 

እጅግ ምስጢራዊ የሆነ መንግሥታዊ አሰራር ያነገሰች፤ ዜጎቿ መተንፈሻና መላወሻ 

ያጡባት፤ በዓለም አቀፍ ሽብርና የማፊያ ስራ ላይ በግልጽ የተሰማራች፤ በምድሪቷ 

ለተፈጠሩት የራሷ ዜጎች የምድር  ገሃነም ተደርጋ እየታዬች ያለች አገር ናት፡፡  

 

ቢዘረዘር ቢነገር የማያልቀው ሰቅጣጭና ዘግናኝ ድርጊቶችም ይከወኑበታል፡፡ ወዲ 

አፈወርቂና ሻዕቢያ የነበራቸው የቀድሞ ድጋፍና መሰረት ተንዶ፤ ዛሬ በስም ብቻ 

የሚወዛወዙ እንዲያም ሲል የሚናውዙ ፤የድሮውን ተረት ተረት ካልሆነ በስተቀር አዲስና 

ለሕዝባቸው ሰላም ዲሞክራሲና እኩልነት ለፍትሕና ለመልካም አስተዳደር የሚበጅ ተግባር 

ጭርሱንም መስራት ቀርቶ  ማሰብም ተስኖአቸዋል፡፡  

 

ከጎረቤቶቻቸው ጋር ሁሉ ላለፉት 21 ዓመት ያለ እረፍት “ጠብ ያለሽ በዳቦ“ እያሉ 

አንድም ሳይቀር የተጓሸሙት ወዲ አፈወርቂ ከጅቡቲ ከየመን፣አልፈውም ከኢትዮጵያ ጋር 

ልካቸውን ካለማወቅና በእብሪት ከመሞላት የተነሳ ደረታቸውን ነፍተው ጦርነት 

ገጥመዋል፡፡ ሌሎቹን ለማስፈራራት ቢሞክሩም አንገታቸውን አስደፍቶና አዋርዶ የሸኛቸው 

ከኢትዮጵያ ጋር ያደረጉት ጦርነት ነው፡፡ ከዛ ወዲህ የፊት ለፊቱን ጦርነት እርም ብለው 

ትተው የለመዱትን የጀርባ ጦርነት በተገኘው ቀዳዳና አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም 

ገፍተውበታል፡፡  

 

ተአምረኛውና ጉደኛው ኢሳያስ ያዋጣኛል ብለው ካሰቡና ከገመቱ የማይጠልቁበት ጣሳ 

የማይገቡበትና የማይቆፍሩት ጉድጓድ የለም፡፡ ኢትዮጵያን፣ኬንያንና ራሱን ሰላማዊውን 

የሶማሊያ ሕዝብ ከሚወጉት የሶማሊያ አሸባሪ ሃይሎች ጀርባ፤ አይዞአችሁ ባይ፤ አሰልጣኝ፤ 
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አስታጣቂ፤ የጦር መሪ የመረጃና ስለላ ባለሙያ በመመደብ የአልሸባብና የአልኢትሀድ 

የነዳሂር ኢዌይስ መኩሪያና ቀኝ እጅ ፊታውራሪ ኢሳያስ አፈወርቁ ነበሩ፣ ዛሬም ድረስ፡፡  

 

ከጅቡቲው መንግስት ተቃዋሚ ፍሩድ ጀርባ መጠለያ ፤በኤርትራ ካምፖች ወታደራዊ 

ስልጠና ሰጪና መሳሪያ አስታጣቂ፤ ለግዳጁም የሚያሰማሩት ሻዕቢያዎች ናቸው፡፡ 

በቀጥታው አገላለጽ ፊታውራሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ 

ነን የሚሉትን ኦብነግን ፤ኦነግን ፤ግንቦት ሰባትን፤ አርበኞች ግንባር ሲባል የነበረውን 

ለሎችም ስም ይዘው የተሰባሰቡትን የጥፋት ኃይሎች ኤርትራ ውስጥ መጠለያ በመስጠት፤ 

ወታደራዊ ትምህርት በማስተማር፤ የጦር መሳሪያ  በማስታጠቅ፤ሽብር የመፍጠር ስራውን 

ገፍተውበታል፡፡ 

  

የአርዱፍ (አፋር) ጥቂት የተቀሩትን ተዋጊዎች በአሰብ መስመሮች በማሰልጠንና ወደ 

አፋር ግዛት በማስገባት ሌሎችንም እንዲሁ የተለያየ ግዳጅና የስምሪት ቀጠና በመስጠት 

ኢትዮጵያን ሰንገው እንዲይዙ ከልብ ቢመኙም፤ ሴራው እየከሸፈ ጽንሱ እየጨነገፈ፤ 

ጀሌዎቹም እየተያዙ፤ ምስጢሩም እየባከነ ሁሉም እንዳልሆነ ሆኖ ሕልም እልም 

ሆነባቸው፡፡ ዛሬም አልተኛሁም አለሁ እያሉ ነው፡፡  ኢሳያስ አፈወርቂና ሻዕቢያ ከጦርነቱ 

በፊት ከኢትዮጵያ ቡና አግዘው አግዘው ሲያበቁ በቡና ምርት አንደኛ ቢባሉም በዘረፋ 

የተገኘ ስለነበር ስሙ ለሁለተኛ ጊዜ አልተደገመም፡፡ ከዲሞክራሲ ሪፐብሊክ ኮንጎም 

በተለመደው የማፍያ ስራቸው ገብተው አልማዝና ወርቅ ዘርፈው ሀብት ይዘውበታል፡፡  

 

ዛሬ በደቡብ ሱዳንም ውስጥ በወኪሎቻቸው አማካይነት የተፈጥሮ ሀብት ዘረፋና ማጋዝ ላይ 

እንደሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ ከአፍሪካ ማዶ ኤሽያ ድረስ የተሻገሩትና 

የአቅማቸውን ውሃ ልክ የማያውቁት ኢሳያስ የሲሪላንካ አማጽያንን ለረዥም ግዜ የጦር 

መሳሪያ አስታጥቀዋል፡፡ ለዚህ የኢሳያስ አፈወርቂ ቅጥ ያጣና የገዘፈ የጦረኝነት አመልና 

የማተራመስ ፍላጎት አይዞህ ባይ ሆነው ከጎናቸው የሚረዱአቸው አንድና ሁለት የሚሆኑ 

የአረብ ሀገራት ነበሩ፡፡ ብጠያቸውን ኮለኔል መሀመድ ጋዳፊን ጨምሮ እነዚህ ሃገራት 

በገንዘብም በመሳሪያም ኢሳያስን ይረዱ የነበሩ ቀኝ እጃቸው ነበሩ፡ "ማንነትህን 

እንድነግርህ ጓደኛህን ንገረኝ" ነው የሚባለው፡፡ የጋዳፊና የኢሳያስ  ነገረ ስራ 

ጀብደኝነት፣አምባገነንነትና ጠብ አጫሪነት በአብዛኛው  ተመሳሳይ ነበር፡፡  
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ኢሳያስ በሶማሊያ በኩል ሰላዮቻቸውንና የጦር መኮንኖቻቸውን በአውሮፕላንና በመርከብ    

በቀጥታ በመላክ የሶማሊያ አሸባሪዎችንና አንጃዎችን በማስታጠቅ ኢትዮጵያን ለመውጋት 

ብሎም የአፍሪካ ቀንድን ለማተራመስ በአያሌው ማስነዋል፡፡   ኢሳያስ የአልቃይዳ ክንፍ 

የሆነውን አልሸባብን፣ አል ኢትሀድ አል ኢስላሚያን ፣ ኦብነግን ፣ ኦነግን ጭምር 

በማስታጠቅ በምስራቅ ኢትዮጵያ በኩል በተደጋጋሚ የከፈቱት የውክልና ጦርነት በጀግናው 

የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና በህብረተሰቡ ሙሉ ተሳትፎና ድጋፍ ተንኮታክቶ 

ዓላማውን ሳያሳካ ቀርቷል፡፡  

 

የኤርትራ መንግስትና መረው ኢሳያስ አፈወርቂ በሶማሊያ ጣልቃ በመግባት ለክልላዊና 

ለዓለም አቀፍ አሸባሪ ሀይሎች የጦር መሳሪያ እርዳታ በመስጠትና በማቀበል በማሰልጠን 

ጭምር ምስራቅ አፍሪካን ወደ ሙሉ የጦርነት ቀጠና ለመለወጥ የማያባራ የጦርነት 

ማዕከል ለማድረግ ያደረጉት የሴራ ተግባር በተባበሩት መንግስታት የፀጥታው ምክር ቤት 

ተደጋጋሚ አጣሪ ቡድን ሪፖርት ተረጋግጦ ነው በኤርትራ ላይ ማዕቀብ የተጣለው፡፡  

 

ማዕቀቡ ከመጣሉ በፊት ይህን እውነት የማይቀበለው የኤርትራ መንግስት ሀሰት ነው ሲል 

በማስተባበል ጣቱን ወደ ኢትዮጵያ ቀስሯል፡፡  በአጭሩ ሲወሰድ ዛሬ የኤርትራ መንግስት 

በአሸባሪነት ድርጊቱ ከአፍሪካም ከዓለምም መንግስታትና ድርጅቶች የተነጠለ ሆኗል። 

ኤርትራ መድበለ ፓርቲ ስርዓት የሌለበት፤የአንድ ፓርቲ አምባገነንት 

የሰፈነባት፤መንግሥቱ እጅግ ሚስጢራዊ የመንግሥት አሰራር በማስፈን ዜጎችን አፍኖ 

የሚገዛና አንድም ዓለም አቀፍ ግብረ ሰናይ ድርጅት በሃገሪቱ እንዳይሰራ የከለከለ፣ ዜጎቿ 

አንዳችም ዓይነት ዲሞክራሲያዊ መብት የተነፈጉባትና በዚህም ምክንያት በብዙ ሽህ 

የሚቆጠሩ ዜጎቿ በሚስጢራዊ እስር ቤቶች የሚማቅቁባት፣ ለከፍተኛ እንግልትና ስደት 

የተዳረጉባት ሃገር ናት። ነጻ ፕሬስ፣ የመናገር የመደራጀት፣ ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ፣  

የሀይማኖት ነጻነት መብት የሚባል ነገር በኤርትራ ምድር አይታወቅም። በትንሿ ሀገር 

ኤርትራ ያሉ ጥቂት ባለስልጣናት ከትላልቆቹ ወታደራዊ ሹሞች እስከ ከፍተኛ ሲቪል 

ባለሥልጣናት ድረስ በሙስና የተዘፈቁና ገንዘብ ሊያስገኝ በሚችል ማንኛውም ዓይነት 

ሕገወጥ ስራ ከሀገር ቤት እስከ ውጭ ድረስ  የተሰማሩ ናቸው፡፡ በአንድ ወቅት በውጭ 

አገር በሚገኝ የኤርትራ ኤምባሲ ማስታወቂያ ወጥቶ የኤርትራ ፓስፖርት እንደሸቀጥ 
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በግልጽ ይቸበቸብ ነበር፡፡ አሁን ደግሞ በሰዎች ህገወጥ ዝውውርና ንግድ ውሰጥ እንደገቡ 

በቅርቡ ከለንደን ይፋ የተደረገ መረጃ ይጠቁማል፡፡  ከዚህ ጋር በተያያዘ ቦስተን የሚገኘው 

የኤርትራ ሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅት መስራች ኤልሳ ቻይሩም እኤአ ጥር 19/2013 

በለንደን የኤርትራ ኮሚኒቲ ስብሰባ ማዕከል ላይ ተገኝቶ ለታዳሚው ካደረገው ንግግር 

ይህንኑ በግልጽ መረዳት ይቻላል። ስለረሀብና ችግር ማውራት ፤ጀርባቸው እስኪጎብጥ 

በግዳጅ  የወርቅ ማዕድን ስለሚቆፍሩት ዜጎችና  ሕጻናት ትምህርት ተነፍጓቸው በግዴታ 

ያለ እድሜያቸው ሰራዊቱን ስለሚቀላቀሉት ዜጎች ስቃይና ሰቆቃ መናገር አይቻልም፡፡  

 

ወጣቶችና ጎልማሶች ከትምህርትና ከሥራ ተገልለው በግዳጅ ወታደራዊ ሥልጠና 

በመውሰድ ነጻ ወታደራዊና የጉልበት ሥራ አገልግሎት እንዲሰጡ መደረጉ፣ የኑሮ 

ሁኔታውም  ከጊዜ ወደጊዜ እየከበደ በመምጣቱና በይበልጥም በሁለንተናዊ መልኩ 

የዴሞክራሲና የነጻነት እጦት መስፈኑ በየአመቱ በብዙ አስር ሺዎች የሚቆጠሩ 

ኤርትራያውን በዋናነት ወደ ኢትዮጵያ እንዲሁም ወደ ሌሎች የጎረቤት ሃገራት 

ኢንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል፡፡ 

 

ጠረፍ አካባቢ ከሚመደቡ የሰራዊቱ አባላት መካከል በርካቶች በዛው ይሰደዳሉ፡፡ብዙዎችም 

ከአስመራና አካባቢው ከተሞችና ገጠሮች እንዲሁም ከመሃል የኤርትራ ግዛቶች በመነሳት 

በየአቅጣጫው በመሽሎክሎክ በብዙ ድካምና አደገኛ ሁኔታ አልፈው ይሰደዳሉ፡፡ 

ምስጢራዊው ህገወጥ የሰዎች ዝውውር በከፍተኛ ደረጃ አትራፊ ስለሆነ በሰራዊቱ ውስጥ 

የሚገኙ ጥቂት ከፍተኛ መኮንኖች በዚህ ንግድ ውስጥ በስውር ወይም በእጅ አዙር 

ተሰማርተዋል የሚሉ መረጃዎች ከተለያዩ ምንጮች ማፈትለክ ከጀመሩም ሰንበትበት 

ብለዋል፡፡ አልፎ አልፎም ለስደት ከሚሄዱትና የገንዘብ አቅሙ ላላቸው ስደተኞች 

የሰራዊቱ ጂፕ መኪኖች በድብቅና በከፍተኛ ጥንቃቄ እስከ ሱዳን ጠረፍ ያደርሷቸዋል፡፡  

 

የመንገድ መሪ በሌለበት ሁኔታ በአብዛኛው የሚሰደደው ሰው ሊማረክ ይችላል፡፡ ወይንም 

ድንበሩ ላይ ይገደላል፡፡ ተማርከው የሚያዙት በሚስጢራዊ የበርሃ እስር ቤቶች የብዙ 

ዓመት እስር ይጠብቃቸዋል፡፡ እድለኞች ከሆኑ ደግሞ የቅጣት ግዜያቸው ሲያልቅ ወይም 

በመሃል ላይ ተመልሰውና ከፍተኛ ክትትል እየተደረገባቸው ወደ ሰራዊቱ ይላካሉ፡፡ ስርዓቱ 

በሚከተለው "እንዳየህ ግደለው" በሚለው ፖሊሲ (shoot on sight policy) ስደተኞች 
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ከተገኙ ድንበር ላይ በኢሳያስ ወታደሮችና የጦር አዛዦች ይገደላሉ፡፡ እግጅ በጣም ግዙፍ 

የሆነውና እየጨመረ የመጣው የኤርትራውያን ስደተኞች በሚገኙበት የሱዳኑ ካምፕም 

ቢሆን አልፎ አልፎ በሰላም መኖር ሰለማይቻልና እዚያም በኢሳያስ ስውር ሰዎችና 

ታማኞች የጥቃት ሰለባዎች ሊሆኑ የሚችሉበት ሁኔታ በመኖሩ የመጨረሻውን 

መስዋዕትነት በመክፈል ለሌላ ስደት ይገደዳሉ፡፡ ለሕገወጥ ሰው አዘዋዋሪቹ ይህ የወርቅ 

ማዕድን ማለት ነው፡፡ ስራው የሚጀምረው ኤርትራ ውስጥ ነው ከ3ሽህ እስከ 5ሽህ 

የአሜሪካን ዶላር ጠረፉን ለማቋረጥ ይቀበላሉ፡፡ በኤርትራ ከሁሉም አስከፊና አስቀያሚው 

ደግሞ ሰው አዘዋዋሪዎቹ ሌላ ዓይነት የገንዘብ ማግኛ ምክንያት ማግኘታቸው ነው፡፡ ይህም 

የሚፈፀመው ያልተጠረጠሩ ስደተኞች  ሲያዙና ለከፍተኛዎቹ ተጫራቾች በኤርትራ ወይ 

በሱዳን ለሚገኙት ራሽሀይዳ ጉሳዎች ተላልፈው ሲሰጡ ነው፡፡  

 

ራሽሀይዳዎች ይህንን የሰዎች መንጋ በጠመንጃ አፈሙዝ አስገድደው ወደ ሲናይ በረሀ 

ይወስዱታል፡፡ ሲናይ ከደረሱ በኋላ ለበደዊን አረቦች አሳልፈው ይሰጡአቸዋል፡፡ እዚህ ቦታ 

አዲሶቹ ደራሽ ስደተኞች የተቻለውን ያህል የቤተሰቦቻቸውንና የዘመዶቻቸውን በውጭ 

የሚገኙትን አድራሻ እንዲሰጡ ይገረፋሉ፡፡ በዚህ መልኩ በአድራሻው መሰረት በውጭ 

የሚገኙት የስደተኛው ዘመድ፣ ወንድሙ፣ እህቱ፣ አጎቱ፣ የአክስቱ ልጅ፣ ወይንም ሌላ 

የሚወዱት ሰው በእጃቸው እንደሚገኝና የተወሰነ ገንዘብ ካልተላከላቸው እንደሚገድሉት 

አጋቾቹ ይናገራሉ፡፡  

 

ከጥቂት ሺህ ዶላሮች ጀምሮ አሁን ቁጥሩ 45,000 ዶላር ደርሶአል፡፡ እነዚህ ኤርትራያውን 

ስደተኞች በሲናይ የበደዊን ካምፕ የሚያሳልፉት ዘግናኝና ሰቅጣጭ ድርጊተ በብዙ 

የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎችና በራሳቸውም በስደተኞቹ ዶክመንት ተደርጎ የተያዘ ነው፡፡ 

 ሁሉም ዓይነት ግርፊያ፤ አስገድዶ መድፈር፤ በኤሌክትሪክ ማቃጠል፤ በቀለጠ ፕላስቲክና 

በሞቀ እቃ ማቃጠል፤ በሰንሰለትና በሌሎችም አይነት መሳሪያዎች መደብደብ፤ ብልት 

መቁረጥ፤ በመጨረሻም ግድያ ሁሉ ይካሄባቸዋል፡፡ የበደዊን አረቦች ሕገወጥ ሰው 

አዘዋዋሪዎች ግርፊያ በማካሄድ የቤተሰቡ አባል ክፍያ እንዲፈጽም የሚጠቀሙበት ዋናው 

ዘዴ ሲሆን ይኸው በውጭው ዓለም ታውቆ በሲኤን ኤንና በቢቢሲ የተላለፈ፤ሰለባዎቹም 

በሚዲያዎች የተናገሩ ቢሆንም ይህንን አረመኔያዊ ድርጊት ለመግታት የትኛውም 

ባለስልጣን የወሰደው እርምጃ የለም። 
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ገንዘብ መክፈል ያልቻሉት ስደተኞች ብልታቸው ተቆርጦ ይገደላሉ፡፡ ከ2000 በላይ 

የሚሆኑት ከነሕይወታቸው በሲናይ በረሀ ተቀብረው ቀርተዋል፡፡ አንዳንድ ጊዜ ገንዘብ 

ከተከፈላቸው በኃላ በደዊኖች ታጋቾቹችና (ስደተኞቹን) ለቀጣዩ የአፋኞች ቡድን 

ያስተላልፋሉ፡፡ በተጨማሪ ግርፊያ የበለጠ ገንዘብ እንዲጠየቅባቸውም ይደረጋሉ፡፡ ለዚህ 

ማነው የሚወነጀለው ተጠያቂው? ትልቁ ድርሻ ያለጥርጥር የኤርትራ መንግስት ነው፡፡ 

የሚከተለው ፈላጭ ቆራጭ አምባገነናዊ አገዛዝ  ነው የሕዝቡን ግዙፍ ፍልሰትና ስደት 

ያስከተለው፡፡ ወታደራዊ አገልግሎቱ እስካለቆመ ድረስ ይህ ፍልሰትና ስደት አይቆምም፡፡  

 

አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የኤርትራ መንግስትና የሻዕቢያ አንዳንድ 

ባለሥልጣናት በዚህ ሰቅጣጭ ንግድ ውስጥ በቀጥታ አሉበት ነው  የራሸይዳ ሕገወጥ የሰው 

አዘዋዋሪዎች ከሱዳንና ከኤርትራ መንግስት ያለመነካት መብት ዋስትና ያላቸው ሲሆን 

ሁሉንም ነገር የሚፈጽሙት እነሱ ናቸው፡፡ በቅርቡ በአገኙት ሀብታምነት በሱዳን ውስጥ 

የሚገኘውን ማንኛውንም ባለስልጣን ጉቦ ሊሰጡት ይችላሉ፡፡  

 

እዚህ ላይ የኤርትራ መንግስት እነዚህን ሕገወጦች በአጠቃላይም ስደተኞ ዜጎቹን 

በተመለከተ ዝምታ የመረጠው በምን ምክንያት ነው? ብሎ መጠየቅ ተገቢ ይመስለኛል። 

አንደኛው የኤርትራ ኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት የሆነው የጥቁር ገበያ በዋናነት 

የሚተማመነው በረሻይዳዎች ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ሀገሪቱ የምትጠቀመውና በአስከፊነቱ 

የታወቀው ሕገወጥ የጦር መሳሪያ  ንግድና ዝውውር ነው፡፡  የበደዊን አረቦች ሕገወጥ 

አዘዋዋሪዎች ናቸው፡፡ 

  

ሱዳን ያሉት ባለስልጣናት የስደተኞቹን ጉዳይ በማዘግየት ብቻ ሳይሆን በካምፖቹ ለሚገኙ 

ተጋላጭ ስደተኞች አስተማማኝ ጥበቃና ዋስትና ለመስጠት የማይችሉ ናቸው፡፡ ከነዚህ 

ካምፖች ስደተኞች በረሻይዳዎች ታፍነው ይወሰዳሉ፡፡ አንዳንድ የሱዳን ሰራተኞች 

ለእነዚሁ አዘዋዋሪዎች ተባባሪ መሆናቸውም ታውቋል፡፡ በዚህ መልኩ የኤርትራ ወጣቶችና 

ሌሎች ዜጎቹ እጅግ ኢ-ሰብአዊና አረመኒያዊ  ለሆነ ድርጊት እየተጋለጡና እየሞቱ 

ሲሆን፣ለዚህ ግፍና ሰቆቃ ተጠያቂዎቹ ኢሳያስ አፈወርቂና ድርጅታቸው ሻእቢያ ናቸው፡፡ 

 ይህንን ድብቅ ምስጢር ለአደባባይ ላበቃችው የኤርትራ ሰብአዊ መብት ተከራካሪ 
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(ተሟጋች)ድርጅት መስራች ኤልሳ ቸይሩም ታላቅ ምስጋና ይድረሳት፡፡ የኤርትራ ሕዝብ 

ይህን ግፍ በቃ ብሎ በጋራ ሊነሳና ሊታገለው ይገባል፡፡  


