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ዕውን አቶ ኢሳይያስ ህገ-መንግስት ሊያረቁ ይሆን እንዴ? 

 “ቡድን-15” እና መፈንቀለ-መንግስት የሞከሩት ወታደሮች ትክክል ነበሩ 
ማለት ነው? 

                                                 
መታፈሪያ ሰይፉ 

06/05/14 
 

23ኛው የኤርትራ የነፃነት ቀን በአስመራ ስቴድየም እየተከበረ ነው። ዕለተ-ቅዳሜ፤ ግንቦት 

16 ቀን 2006 ዓ.ም። ተገደውም ይሁን በውዴታ በዓሉን ለማክበር የስቴድየሙ 

መቀመጫዎች ላይ የታደሙት የህዝባዊ ግንባር ለፍትህና ለዴሞክራሲ (ህግደፍ) ጥቂት 

ደጋፊዎችና የአስመራ ከተማ ነዋሪዎች የፕሬዚዳንት ኢሳይያስ አፈወርቂን መምጣት 

እየተቁለጨለጩ ይጠባበቃሉ—በኤርትራ ቴሌቪዥን መስኮት እንደ ተመለከትኩት።…አቶ 

ኢሳይያስ በስፍራው ከደረሱ በኋላ፣ በቦታው የነበረው ኃይለኛ ንፋስ የፃፉትን ወረቀት 

ከእጃቸው ላይ እንዳይነጥቃቸው እየታገሉ ለ13 ደቂቃ ከ17 ሰከንድ የቀየ ንግግራቸውን 

ጀመሩ።…እንደ እውነቱ ከሆነ ሰውዬው ‘ተናገሩ’ ሳይሆን ‘ደሰኮሩ’ ቢባል ሳይሻል የሚቀር 

አይመስለኝም። ምክንያቱም ንግግራቸው አብዛኛው የሚታወቅና የተለመደ ከመሆኑም 

በላይ፤ ያው ሁሌም ስለሚናገሩት የአሜሪካና የኢትዮጵያ “ሴራዎች” ላይ ያጠነጠነ 

እንዲሁም ህዝባቸውን “ነፃነትህን የሰጠንህ እኛ ስለሆንን አርፈህ ተቀመጥ!” የሚል ዓይነት 

ዙሪያ ጥምጥም አባባሎች የታጨቀ በመሆኑ ነው። 

ታዲያ እዚህ ላይ ውድ አንባቢዎቼ ‘የሰውዬው ንግግር አዲስ ነገር የለውም’ እያልኩ 

አለመሆኑን እንደምትረዱልኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ! ፕሬዚዳንቱ እጅግ አስቂኝ፣ 

እርሳቸው ከሚመሩት ቡድን ባህሪ ያፈነገጠ ጉዳዮችንም አንስተዋል—ስለ ወደፊቱ የኤርትራ 

መንግስት አዲስ የፖለቲካ መዋቅራዊ አደረጃጀትና ስለ ህገ-መንግስት። እርግጥ በሀገረ-

ኤርትራ ውስጥ ባለፉት 23 ዓመታት እነዚህ ጉዳዮች “ውግዝ ከመአርዮስ” ተብለው 

የተረሱና ስርዓቱን የሚያፈርሱ ያህል በአደገኛነት የተፈረጁ ናቸው። ምናልባትም በዚያች 

ዕለት አስመራ ልቧ ፍርስ እስኪል ድረስ ሳትስቅ  የቀረች አይመስለኝም።…  

…ምን ታድርግ ትሳቀው እንጂ!...አቶ ኢሳይያስ ላለፉት 23 ዓመታት የገዛ ህዝባቸውን 

እንደ ብረት ቀጥቅጠውና እንደ ሰም አቅልጠው ያለ አንዳች ህገ-መንግስት እንዲሁም ያለ 
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ዴሞክራሲ እሳቤ ሲገዙት ከርመው፤ ሀገሪቱን ለ23 ቀናት ያስተዳደሯት ይመስል ድንገት 

ከመሬት ተነስተው “…በውስጥና በውጭ እየተሰነዘረብን ባለው ሴራ ምክንያት አዲስ 

የፖለቲካ አደረጃጀት ለማድረግ አቅደናል፤…የወደፊቱን የኤርትራ መንግስት የፖለቲካ 

ፍኖተ-ካርታ (road map) አቅጣጫ ለማስያዝም ህገ- መንግሥት የማርቀቅ ስራ በቅርቡ 

እንደሚጀመር በዚህ አጋጣሚ ልገልፅላችሁ እወዳለሁ” በማለት ሲናገሩ በጆሮቿ የሰማችው 

አስመራ እንደምን አትስቅ!?—ትንከትከት እንጂ። 

ምን አስመራ ብቻ!...የህግደፍን ድርጅታዊ ኢ-ዴሞክራሲያዊ ባህሪን ገና ከጥንስሱ ጀምሮ 

ልቅም አድርገው የሚያውቁት የሳህል ተራሮችም ይህን ዲስኩር ቢሰሙ እሳተ ገሞራ 

የተነሳባቸው ያህል በሳቅ ሳይፈነዱ የሚቀሩ አይመስለኝም፤ ትኩስ እንባቸውን እያዘሩ።… 

አዎ! አቶ ኢሳይያስና ተከታዮቻቸው በሳህል ተራራዎች በነበሩባቸው የትግል ዓመታት 

ውስጥ በፀረ-ዴሞክራሲያዊነት፣ በወታደራዊ ጀብደኝነትና በጥገኝነት አስተሳሰብ ሲመሩ 

እንደነበር ከእነዚያ የአለት ተራራዎች የበለጠ እማኝ አይገኝም፤ ቀንም ሆነ ማታ ከእነርሱ 

ጋር አብረው ነበሩና። 

ታዲያ እዚህ ላይ ጥቂት ጥያቄዎችን ማንሳት የግድ ይለናል። እነርሱም ‘የኤርትራ 

መንግስት ከሳህል ተራራዎች ጀምሮ ይዞት የመጣውን የማይለቅ አምባገነናዊ ባህሪውን 

በመተው አዲስ የፖለቲካ አደረጃጀት ያዋቅር ይሆን?፣ በማንኛውም ህገ-መንግስት ውስጥ 

ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መካተት ስላለባቸው የአስመራው ቡድን ዕውን ይህን 

ያደርግ ይሆን? እነዚህ የአዲስ አወቃቀርና የህገ-መንግስት ጉዳዮች ቀደም ሲል ያነሱ 

የነበሩት “ቡድን 15” እንዲሁም በቅርቡ የመፈንቅለ-መንግስት ዓይነት ሙከራ ያደረጉት 

ወታደሮች ትክክል መሆናቸውን ሻዕቢያ አምኗል ማለት ነውን?፣ አቶ ኢሳይያስስ የእነዚህን 

ኤርትራዊያን ጥያቄ በመቀማት በአሁኑ ወቅት ስለ ህገ-መንግስት ማርቀቅ ቃል መግባት 

ለምን አስፈለጋቸው?’ የሚሉ ናቸው። ታዲያ ለጥያቄዎቹ ተገቢ መልስ ለመሻት በቅድሚያ 

ኤርትራን ከሚመራት ቡድን ማንነት መነሳት ተገቢ ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው የአስመራውን ፈላጭ ቆራጭ አስተዳደር አገዛዝ በገዛ ህዝቡ ላይ የግፍ 

ቀንበርን ከጫነ 23 ዓመታት አልፈውታል። ይህ ሁኔታም ኤርትራ ውስጥ በሻዕቢያ ላይ 

የሰላ ሂስ የሚሰነዘሩ ዜጎች፣ የሃይማኖት አባቶችና በተቃዋሚነት የተሰለፉ ኤርትራውያን 

ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲያሻቅብ አድርጎታል፡፡ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደርም ይህን 

ሁኔታ ለማዳፈንና የፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ባህሪውን ለማስኬድ ያመቸው ዘንድ በየጎጡ 
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እስር ቤቶች ከፍቶ ኤርትራን የእሥር ቤቶች ሰንሰለት በማድረግ ሀገሪቱን ወደ ትልቅ 

እስር ቤትነት  እየቀየራት መሆኑ የአደባባይ ምስጢር 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 የእስር ቤት ሰንሰለቶች የሚወረወሩባት 

ሀገር ጭምርም ናት፡፡ በቃ ዜጎች እስከወዲያኛው ሃሳባቸውን እንዳይገልጹ፣ ሃይማኖታቸውን 

በአደባባይ እንዳያከብሩ ፀጥ ይላሉ - የአቶ ኢሳይያስን የግፍ በትር በመፍራት፡፡ እናም 

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

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

የሻዕቢያ  እስር ቤቶችም የራሳቸውን ዜጎች  ግዳይ ይጥላሉ፡፡  

እርግጥም በኤርትራ ልሳነ- ምድር የዴሞክራሲና የሃይማኖት ነጻነት ታፍነው 

አምባገነንነትና ፀረ - ዴሞክራሲያዊነት “ጮቤ” እየረገጡ ነው - እስር ቤቶቹ ደገሞ የአቶ 

ኢሳይያስንና እፍኝ የማይሞሉ ተከታዮቻቸውን ፍላጎት ማርኪያ “የምስጢር ኪስ”  

ሆነዋል፡፡ መረጃዎች እንዲያመለክቱት፣ በትንሿ ኤርትራ ውስጥ በግልጽ የሚታወቁ ከ37 

በላይ እስር ቤቶች ይገኛሉ፡፡ ይህም ፀረ - ዴሞክራሲው የአስመራው አስተዳደር በአንድ 

ወቅት “እህል በማምረት ሲንጋፖርና ታይላንድ ትሆናለች” ያላትን ሀገር ወደ “እስረኞች 

ማምረቻነት” እየቀየራት መሆኑን በግልጽ የሚያመላክት እውነታ ነው፡፡  

አዎ! አብዛኛዎቹን የሚሌኒየሙን የልማት ግቦች ሙሉ ለሙሉ የሚያሳካው የሀገራችን 

ልማታዊ መንግስት የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችንና የጤና ኬላዎችን በየመንደሩ 

ሲከፍት፤ አስገራሚው የአቶ ኢሳይያስ አስተዳደር ግን በየመንደሩ አዳዲስ እስር ቤቶችን 

መገንባቱና ማስፋፋቱ ለዚያች ሀገር ዜጎች የእግር እሳት የሚሆንባቸው ይመስለኛል።  

እርግጥ አቶ ኢሳይያስ ያነሱት ህገ-መንግስት ጉዳይ ከእርሳቸው አኳያ ሲመዘን ለዜጎቻቸው 

ከማሰብ የመነጨ አለመሆኑ በግልፅ የሚታወቅ ነው። ለዚህ ደግሞ በአንድ ወቅት አስመራ 

በነበሩት የአሜሪካ አምባሳደር ተቀነባብሮ ለአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት 

የተላለፈውንና ኋላ ላይም አፈትልኮ ወጥቶ ለዓለም ህዝብ “ዊክሊክስ” በተባለ ድረ - ገጽ 

አማካኝነት ይፋ የሆነውን “የኤርትራ ብርቱ ምስጢሮች”ን በጥቂቱ ልናስታውስ የግድ 

ይለናል። የአምባሳደሩ ምስጢራዊ ሪፖርት ተቀንጭቦ ሲታይ ይህን ይመስላል።… 
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“...አቶ ኢሳያስ ግራ የሚያጋቡ ፍጡር ናቸው፡፡ ግለሰቡ “ያናድዳቸዋል” ተብሎ በሚታሰብ 

ነገር ላይ ከት ብለው ይስቃሉ፡፡ በተቃራኒው  ደግሞ “የሚያስቅ”  ነገር ሲሰሙ ፊታቸውን  

በመከስከስ በንዴት የሚይዙትንና የሚጨብጡትን ያጣሉ፡፡ ታዲያ በዚህ ወቅት 

አጃቢዎቻቸው የዋዛ እንዳይመስሏችሁ፡፡ አስቀድሞ የተነገራቸው ይመስል የንዴታቸው 

መንስዔ  የሆነውን ግለሰብ እያዳፉ ወደ ዘብጥያ ይወረውሩታል፡፡  

“ዘብጥያ የተወረወረው ሰው ነገ በህይወት ስለመገኘቱ ማንም ርግጠኛ ባይሆንም፤ አቶ 

ኢሳያስ ግን በአጃቢዎቻቸው ድርጊት ብቻ የሚረኩ አይደሉም-ደግመው ደጋግመው 

እጃቸውን እያወናጨፉና መልሰው እያፋተጉ በንዴት ይጦፋሉ፡፡…ሰውዬው በደም ፍላት 

የሚወስኑት ውሳኔያዎች የአንድ ሀገር ፕሬዚዳንት ተግባራት አይመስሉም፤ በሚወስኗቸው 

ጉዳዮች ላይ አብዛኛውን ጊዜ ሲያመዛዝኑ አይታዩም፡፡ አንዳንዴ ውሳኔያቸው መጠጥ 

ጠጥቶ ብይን የሚሰጥ ዳኛ አይነት ነው፡፡ አስገራሚም፣ አሳዛኝም፡፡ ስለዚህ መብትን 

ያለማክበር አባዜና ፀረ- ዴሞክራሲያዊነት የፕሬዚዳንቱ ስር የሰደደ ባህሪ ነው ማለት 

ይቻላል፡፡ …” 

እንግዲህ ይህ በአሜሪካው አምባሳደር የተገለፀው ሃቅ የሚያመላክተን ነገር ቢኖር አቶ 

ኢሳይያስ እንኳንስ ስለ ህዝቦቻቸው መብት ሊያስቡ ቀርቶ ጉዳዩን እንደ ተላጠ 

የኤሌክትሪክ ሽቦ የሚፈሩት መሆኑን ነው። እናም የእርሳቸው በ23ኛው የነፃነት ቀን 

ሀገሪቱን ለሁለት አስርት ቀናት ብቻ ያስተዳደሯት ያህል ከመሬት ተነስተው ስለ-ህገ-

መንግስት ቢናገሩም ዕውነታው የሚያመላክተው ግን ሰውዬው ዋነኛ ሃሳባቸው ዜጎቻቸውን 

በባዶ ህልም ላይ በማንጠልጠል የተስፋ ዳቦ ለማስጎመጥ ይመስለኛል። ቢጨመቅ ጠብታ 

ዕውነት የማይወጣውም ጭምር።  

እንዲያው ነገሩን ለጫወታ ያህል እናንሳው ቢባል እንኳን፤ የአስመራው መንግስት ህገ-

መንግስት አርቅቆ ስለ ምርጫ፣ ነፃ ፕሬስና ሌሎች ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

ያስባል ማለት ዘበት ነው። ለምን ቢሉ? የሀገሪቱ አስተዳደር ቁንጮ የሆኑት ፕሬዚዳንቱ 

ከባህሪያቸው በመነጨ በተለያዩ ወቅቶች የሚናገሩት አባባሎች ይህን ለማድረግ 

ስለማያስችላቸው ነው።    

ሁላችንም እንደምናስታውሰው በአንድ ወቅት “ለኤርትራ ምርጫ የሚባል ነገር 

አያስፈልጋትም” ያሉት አቶ ኢሳይያስ አፈወርቂ፤ አስመራ (አንዳንዴም ምጽዋ) ቤተ-
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መንግስት ውስጥ ሆነውና እግራቸውን አነባብረው የተለያዩ ሀገራትን የምርጫ ሂደት 

ሲራገሙ መዋል ሥራዬ ብለው ተያይዘውት ነበር፡፡ መቼም አጓጉል አስተሳሰብ 

የሚያስቡት የእኚህ ሰውዬ ነገር “ዝንጀሮ የራሷን መላጣ ሳታይ…” እንዲሉት ነውና፣ 

ከአምስት ዓመታት በፊት በሀገረ- ኬንያ የተደረገውን ምርጫ ለማጣጣል የሚቀድማቸው 

አልተገኘም፡፡ በዚያች ሀገር የተደረገውን ምርጫ ተከትሎም የተከሰተውን ጊዜያዊ 

አለመግባባት ተጠቅመውም፤ “የኤርትራ ህዝብ ሆይ! ምርጫ ማለት መዘዙ ይኼው  ነው፡፡ 

በቃ! ሰው ይቆስላል፣ ይሞታል፡፡ ታዲያ ህገ-መንግስትና ምርጫ ምን ያደርግልሃል?” የሚል 

እንደምታ ያለውን መልዕክት የፀረ-ዴሞክራሲያዊነትን ካባ ለብሰው ለማስተላለፍ በመሞከር 

በውስጣቸው የሚቀጣጠለውን ቀውስ ለማዳፈን መሞከራቸውን እናስታውሳለን፡፡  

ዳሩ ግን የኬንያው ምርጫ ምንም ይሁን ምን፤ ምርጫው በራሱ መካሄዱ ለሀገሪቱ 

ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ መሠረት ጥሎ ያለፈ መሆኑ ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ 

የዚያች ሀገር ህዝብ የስልጣኑ ባለቤት ሆኖ ሿሚና ሻሪ መሆኑን በገሃድ ያረጋገጠበት 

የምርጫ ሂደት ነበር፡፡ ይሁን እንጂ “የራሷ እያረረባት የሰውን ታማስላለች” እንዲሉ፤ 

የሀገራቸው ህዝብ የምርጫን ብርሃን እንዳያይ በጨለማ ውስጥ በአምባገነናዊ በትራቸው 

የሚገርፋት አቶ ኢሳይያስ፤ አሮጌ ለምዳቸውን ለብሰው የኬንያን ህዝብ ሉዓላዊ መብት 

ለመዳፈር መሞከራቸው በወቅቱ ብዙዎችን ማስገረሙ አይዘነጋም፡፡ እንዲያውም ጉዳዩን 

የሚከታተሉ አንዳንድ ወገኖች “እኚህ ሰውዬ አፍሪካዊው “ሂዩማን ራይትስ ዎች” ሆኑ 

እንዴ?” ሲሉም እንደተሳለቁባቸው አስታውሳለሁ፡፡ እናስ አቶ ኢሳይያስ ህገ-መንግስት 

የሚያረቁት ለይስሙላ ነው እንዴ?... 

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

እንደ “ከብት” እየተጎተቱ ወደ “ጉረኖ” የሚነዱባትና ስለምንም ነገር እኩልነት 

የማይነገርበት ብሎም መንግስት የራሱን ዜጎች የሚያተራምስባት ታዳጊዋ ሀገር ኤርትራ 

ሁሉም ነገር የሚታቀደው፣ የሚሰራውና አፈጻጸሙ የሚነገረው በአንድና በአንድ ሰው  ብቻ 

ነው - በአቶ ኢሳይያስ፡፡ እርግጥ ነው አቶ ኢሳያስ ከሳሽ፣ ፈራጅ፣ አቃቤ ህግ፣ አሳሪ፣ 

ገዳይና አስገዳይ 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፡፡ ምክትል ፕሬዚዳንት 
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እንኳን የላቸውም። ታዲያ ሰውዬው እንደሚረቀቅ የነገሩን ህገ-መንግስት እነዚህን ጉዳዮች 

ይሽራል?፣ ስለ አንድ አምባገነናዊ ቡድን መጠናከር ያትታል ወይስ እንደ ማንኛውም 

ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት ተቃዋሚዎች እንዲኖሩ ይፈቅዳል?...እኔ በበኩሌ አቶ 

ኢሳይያስ ህገ-መንግስት ያረቃሉ ተብሎ ቢታሰብ እንኳን ከባህሪያቸው ፍንክች ይላሉ ብዬ 

አላስብም። ምክንያቴ ደግሞ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው የአሜሪካው አምባሳደር እማኝነት 

ነው። እንዲህ ነበር ያሉት—አምባሳደሩ።… 

“….ሰውዬው በተለይም በስልጣናቸው ላይ የመጣ አሊያም ከእርሳቸው ሃሳብ የተለየ 

አመለካከት በያዘ ግለሰብ ወይም ባለስልጣን ላይ የሚወስዱት ርምጃ የመጨረሻውን  ነው— 

ሞትና ወደ ሞት አፋፍ የሚያደርስ ውሳኔ፡፡ ስልጠናቸውን በመጻረር የቆመው የእናታቸው 

ልጅ ቢሆን እንኳን የሞትን ፅዋ እንዲጎነጭ ከማድረግ ወደ ኋላ የሚሉ ግለሰብ አይደሉም፡፡  

በእርሳቸው ዕይታ፣ የተለየ የፖለቲካ አስተሳሰብ የሚያራምድን ግለሰብ ፍርድ ቤት ማቅረብ 

“ጊዜ መፍጀት” በመሆኑ፤ የመጨረሻውን ቅጣት ወይም ወደ መጨረሻው ቅጣት አፋጥኖ 

የሚያደርሰውን ውሳኔ መስጠት ተገቢ ነው ብለው ያምናሉ፡፡…” አዎ! ይህ የአምባሳደሩ 

አባባል አቶ ኢሳይያስ ሊያረቁት የሚችሉት ምን ዓይነት ህገ-መንግስት ሊሆን እንደሚችል 

የሚያመላክት ነው። እንደ አፄው ዘመን ዓይነት “ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ” የሚል 

የፀረ-ዴሞክራሲያውያን የቃላት ጨዋታ። 

እዚህ ላይ አምባሳደሩ ስለ ተቀናቃኞች ሲያወሱ፤ ቀደም ባሉት ጊዜያት በኤርትራ 

ዴሞክራሲ እንዲኖርና ህገ-መንግስት እንዲረቀቅ በመጠየቃቸው ብቻ ለሞት፣ ለእስርና 

ለእንግልትና ለስቃይ የተዳረጉትን “ቡድን-15” እና በቅርቡ “ኦፕሬሽን ፎርቶ”ን ያካሄዱ 

ወታደሮችን አስታወስኩ። እግረ-መንገዴንም የሻዕቢያን የተለየ ሃሳብ የሚያራምዱ ዜጎችን 

የማሰቃየት ተግባር። 

   

ዛሬ ለአስመራው አምባገነን ቡድን የማስጠንቀቂያ ደወል ያቃጨሉት የዴሞክራሲና የፍትህ 

ፋኖዎች ፍፃሜ የሚወሰነው በአቶ ኢሳያስ ተፈጥሮአዊ ባህሪ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ 

ጉዳይ ነው—ነገረ ስራቸው እንዲሉት ዓይነት ነውና። እንደሚታወቀው የኤርትራው 

አስተዳደር ከፍተኛ ግፍ ከሚፈጸምባቸው እስር ቤቶች ውስጥ ጥቂቶቹን ለመጥቀስ ያህል፣ 

አደርሰር (ሳዋ)፣ ዓዲ ቀይህ፣ ዳህላክ ከቢር (ዳህላክ ደሴቶች) ኢራኢሮ (በአስመራና በምጽዋ 
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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 የተሞላበት አሰራር የተለየ ሃሳብ ያላቸውን 

ዜጎች ለህልፈተ ህይወትና ለስቃይ እንዲዳደረጉ መደረጋቸው፤ እርግጥም ሻዕቢያ “እጁን 

በእጁ የሚበላ” ምን ዓይነት ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ቡድን መሆኑን አፍ አውጥተው የሚናገሩ 

ናቸው፡፡ እስቲ ከዚህ አኳያ ጥቂት አብነቶችን እንይ።… 

አቶ ኢሳይያስ የሚመኩበት 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። “እንኳንስ  ዘንቦብሽ…” እንዲሉ አቶ ኢሳይያስ በሥልጣናቸው 

የመጣባቸውን ሰው ሞቶ መቃብሩን ካላዩ በስተቀር እንቅልፍ አይወስዳቸውም፡፡ እናም 

ከዛሬ አስራ ሁለት ዓመት በፊት እዚህ ቦታ ላይ ካሰሩዋቸው 35 ተቃዋሚዎቻቸ ውስጥ፣ 

15ቱ ህይወታቸው ሲያልፍ በአይናቸው በብረቱ ተመልክተዋል፡፡ ተቃዋሚዎቻቸውን 

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

ስፋት ባላቸው 62 የኮንቴይነር ክፍሎች ውስጥ 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፡፡…ሌላ ሌላም። 

ለነገሩ ሻዕቢያ የግፍ፣ የሰቆቃና የግድያ ተግባር በዜጐቹም ይሁን ጉዳዩን በሚያውቁ 

ወገኖች ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም፡፡ ህዝቡን የሚያሰቃይባቸው እስር ቤቶችን 
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ለአብነት ያህል አነሳን እንጂ፣ የአቶ ኢሳያስን አምባገነናዊ አስተዳደር የሠቆቃ አሰራሮች 

በዚህ አጭር ጽሁፍ  ለመቋጨት የሚሞከር አይደለም፡፡ ይልቁንም ሰውዬው በገዛ 

ህዝባቸው ላይ የሚፈጽሙትን ፀረ-ሰላም፣ ፀረ-ልማትና ፀረ-ዴሞክራሲ ተግባር ለመዘርዘር 

በርካታ ድርሳኖች ሳያስፈልጉ አይቀርም፡፡ እናስ የዚህ የስቃይ “ጀብዱ” ባለቤት የሆነው 

ሻዕቢያ እንደምን ለህዝቡ አዝኖ ህገ-መንግስት ሊያረቅ ይችላል?... 

እርግጥ የዚህ ዓይነቱ ስቃይ ሰለባ የሆነው ወንድም የኤርትራ ህዝብ እጅግ የሚያሳዝን 

ነው— የትግል ታሪኩ ተሽሮ ነፃነቱ ተገፏልና።…እንደ እውነቱ ከሆነ የዚያን ቀንድም ህዝብ 

ታሪክን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንቃኘው፤ ከዛሬ 23 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 የወረሰው 

ሻዕቢያ ግን፤ እህልን ሳይሆን ሰውን በማጎር በምስራቅ አፍሪካ ግንባር ቀደም ሆነ፡፡ ዛሬ 

“ታይዋንና ሲንጋፖር” ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ ሲልኩ፤ ዝነኛው የአስመራው አስተዳደር  

ግን ኤርትራዊያንን በማፈን ሽብርን ሀገራቸው ውስጥ እያመረተ ወደ ውጭ በመላክ ዓለምን 

ጉድ እያሰኘ ነው፡፡ እናም ዛሬ ከሀገረ -ኤርትራ “ነጻነቴስ?” ብሎ የሚጠይቅ  ዜጋ ለቁጥር 

ከሚታክቱት ግልጽና ስውር እስር ቤቶች ውስጥ የአንዱ ሰለባ መሆኑ አይቀሬ ሆኖበታል፡፡  

አሁንም የዚያን ወንድም ህዝብ ታሪክ ወደ ፊት ስንመልሰው ደግሞ፤ ኤርትራውያኑ ከ23 

ዓመታት በኋላ ብንን ሲሉ “ነጻነታቸው” የለም፣ በአምባገነኑ ሰውዬ ተነጥቀዋል፡፡ 

መነጠቃቸው ሳያንሳቸውም እንደ ዘበት ከ23 ዓመት በኋላ ‘ህገ-መንግስት ላረቅላችሁ ነው’ 

እየተባሉ እየተቀለደባቸው ነው። ውድ አንባቢዎቼ…ታዲያ ኤርትራውያኑ ከዛሬ 23 ዓመት 

በፊት እንዲሁም አሁን ከ23 ዓመት በኋላ በአምባገነነኖች የቀለበት አዙሪት ውስጥ ሲኖሩ 

የነበሩና እየኖሩ ያሉ መሆናቸው እየታያችሁምን?፣ ነገስ ምን ተስፋ ይኖራቸው ይሆን?—

የዚህ ጥያቄ ምላሽ በራሳቸው በኤርትራዊያኑ “ደርግ ሄዶ፣ ደርግ መጣ!” የተባለው የሻዕቢያ 

በመሆነኑ እኔ ቀደም ሲል ወዳነሳሁት ወደ ሌላኛው ነጥብ ልመለስ—“ቡድን 15” እና 

“ኦፕሬሽን ፎርቶ”ን ያካሄዱት ወታደሮች ሃሳብን ትክክል ስለመሆኑ። 

 አዎ! ዛሬ ላይ አቶ ኢሳይያስ ስለአዲስ ፖለቲካዊ አደረጃጀትና ስለ ህገ-መንግስት ይናገሩ 

እንጂ፤ ሃሳቡ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው “ቡድን 15” የሚባሉ የፕሬዚዳንቱ ተቃዋሚዎችና 
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የወታደሮቹ በመሆኑ እነዚህ ኤርትራዊያን ትክክል ናቸው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም 

እነዚህ የኤርትራ ዜጎች ጥያቄውን ቀደም ብለው አንስተውት በየእስር ቤቶቹ መስዕዋት 

እስከመሆን ድረስ የደረሱባቸው ስለሆነ ነው። ዛሬ ግን ሻዕቢያ አጀንዳው የእርሱ ይመስል 

በአደባባዩ መናገሩ ትናንት በግፍ በገደላቸውና ባሰቃያቸው ዜጎች ሳቢያ በህዝቡ 

ከተጠያቂነት የሚያመልጥ አይመስለኝም። ይህም የእነዚያ ኤርትራዊያን ሃሳብ “ለምን እኔ 

ሳላስብ እናንተ ቀድማችሁ ስለ ህገ-መንግስት ተናገራችሁ?” በሚል አምባገነናዊ እሳቤ 

ካልሆነ በስተቀር አቋማቸው ትክክል መሆኑን የሚያሳይ ነው። ሌላው ቀርቶ በብርጋዲየር 

ጄኔራል ሳልህ ኦስማንን መሪነት “ኦፕሬሽን ፎርቶ”ን ያካሄዱት እነ ኮሎኔል ሰዓድ ዓሊ 

(ወዲ ዓሊ)፣ ኮሎኔል ዓለም (ግዛዋ) እና ኮሎኔል ኣብርሃም (ገላዋ) እና ሌሎች ወታደሮች፤ 

ፎርቶ የሚገኘውን የኤርትራን ማስታወቂያ ሚኒስቴር ከተቆጣጠሩ በኋላ ከጠየቋቸው 

ጥያቄዎች ውስጥ “የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ፣ እ.ኤ.አ በ1997 የተረቀቀው ህገ-መንግስት 

ገቢራዊ ይሁን….” የሚሉ ዴሞክራሲያዊ ጥያቄዎች እንደነበሩ ይታወቃል። ታዲያ የእነዚህ 

ኤርትራዊያን ጥያቄ ትክክል ከሆነ እነርሱን መግደልና ማሰቃየት ለአስመራው ቡድን 

ለምን አስፈለገው?... እርግጥም ይህ ጥያቄ በኤርትራ ህዝብ መነሳት ያለበት ይመስለኛል። 

ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ ‘አቶ ኢሳይያስ የእነዚህን ወገኖች ጥያቄ በመቀማት ለምን 

ዛሬ ላይ ጉዳዩን ማንሳት አስፈለጋቸው?’ የሚል ጥያቄን ማንሳት ያስፈልጋል። ታዲያ 

ለምላሹ ሩቅ መሄድ የሚያስፈልግ አይመስለኝም—ራሳቸው አቶ ኢሳይያስ “…በውስጥና 

በውጭ እየተሰነዘረብን ባለው ሴራ ምክንያት አዲስ የፖለቲካ አደረጃጀት ለማድረግ 

አቅደናል፤…የወደፊቱን የኤርትራ መንግስት የፖለቲካ ፍኖተ-ካርታ (road map) አቅጣጫ 

ለማስያዝም ህገ- መንግሥት የማርቀቅ ስራ በቅርቡ ይጀመራል…” በማለት በአደባባይ 

ምክንያቱን ተናግረዋል።  

አዎ! የሻዕቢያው አስተዳደር እንደ ቆዳ በውስጥና በውጭ ተወጥሮ ተይዟል። ዛሬ ኤርትራ 

ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች እየተበራከቱ ነው፡፡ ስለ ሰላም፣ ልማትና መልካም 

አስተዳደር የሚዘምሩ ኤርትራውያን ቁጥርም እየጨመረ ነው፡፡ ህዝቡ፣ ባለስልጣናትና 

ወታደሮች በኤርትራ መንግስት የግፍ አስተዳደር ተማረዋል። እናም ሁሉም እግራቸው 

ወደ መራቸው ቦታዎች ይሰደዳሉ። “ከነፃነት በኋላ ዴሞክራሲና ፍትህ ይመጣል” ብሎ 

የጠበቀው የዚያች ሀገር ምስኪን ህዝብ፤ በአቶ ኢሳያስ የተደገሱለት ሀገሩ የዴሞክራሲና 

የሰብዓዊ መብት ምድረ-በዳ መሆኗን በመገንዘቡ፤ ለህግዴፍ የሰጠውን ይሁንታ ነፍጎ 
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የፕሬዚዳንቱን ዕድሜ እንዲያሳጥርለት መመኘት እንዲጀምር አድርጎታል፡፡ አንዳንዶቹም 

በግልፅ አምባገኑን ቡድን ለመገልበጥ ነፍጥ አንስተዋል። ይህ ደግሞ ለአቶ ኢሳይያስ ከባድ 

የራስ ምታት ሆኖባቸዋል።  

ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የአስመራውን መንግስት በግብረ-ሽብራ ምግባሩ በግልጽ 

“የቀጣናው አዋኪ ነህ” በሚል ቋንቋ ፈርጆታል፡፡ ሁለት ማዕቀቦችንም አከታትሎ 

ጥሎበታል። በዚህም ሳቢያ አንዳንድ ሀገሮች ሻዕቢያ ውጭ ከሚገኙ ዜጎቹ የሚሰበስበውን 

የሁለት በመቶ የግዴታ ታክስ እየከለከሉት ነው። ይህም በድጥ ላይ የሚገኘውን ኢኮኖሚ 

ወደ ማጥ ውስጥ እየከተተው ነው። እናም የኤርትራ መንግስት ለይስሙላና ለጊዜ መግዣ 

ሲል ‘አዲስ መዋቅር፣ ህገ-መንግስት…ምንትስ’ ቢልም፤ ሁለንተናዊ መብቱን በየጊዜው 

እየጠየቀ ያለው የኤርትራ ህዝብ የአስተዳደሩን የግፍ አገዛዝ ቀንበርን በጫንቃው ላይ 

ተሽክሞ የሚጓዝ አይመስለኝም፡፡ እናም የአቶ ኢሳይያስ የአፈና አገዛዝ በራሳቸው 

በኤርትራውያኑ “እህል ውሃው” የሚያከትምበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም፡፡ ምክንያቱም ራሳቸው 

ፕሬዚዳንቱ በውስጥና በውጭ ተፅዕኖዎች ሳቢያ አጣብቂኝ ውስጥ መግባታቸውን በገሃድ 

ተናግረዋልና። አበቃሁ። 

 

 


