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“የጦርነት ኢኮኖሚ ፍልስፍና” እና የኤርትራና ጣልቃ ገብነት 

በለጠ ይልቃል 

04/10/14 

 

ጊዜው ሩቅ አይደለም። ምናልባትም ሁለት መንፈቆችን ብቻ ቢያስቆጥር ነው። ታዲያ 

በዚያን ወቅት የቢቢሲው የአፍሪካ ጉዳዮች አዘጋጅ ማርቲን ፕላውት፤ “ኤርትራ ወደ 

ድሮው የጨለማ ዘመን እየተመለሰች ትገኛለች” የሚል ዘገባ በመጦመሪያ ገፁ (blog) 

ማስነበቡን አስታውሳለሁ። ጋዜጠኛ ፕላውት በዚያች ትንሽ ሀገር መዲና ውስጥ የሚገኙ 

ዜጎች አናኗራቸው የከፋ መሆኑንም አልሸሸገም—የአስመራ የሚገኙ ምንጮቹን ዋቢ 

በማድረግ። 

በአስመራ ከተማ ውስጥ ጄኔሬተር ያላቸው ጥቂት ግለሰቦች ብቻ የብርሃን ጭላጭል እያዩ 

መሆኑንም ያስረዳል። አብዛኛው ህዝብ ደግሞ እንደ ድሮው የጨለማ ዘመን ኑሮውን እየገፋ 

እንደሚገኝ በማተት ጭምር። የፕላውት ዘገባ በዚህ ብቻ የሚያበቃ አልነበረም—አስመራ 

በከፍተኛ የነዳጅ እጥረት ውስጥ ያለች ከተማ በመሆኗ የትራንስፖርት ችግሯም እንደከፋ 

ይገልፃል። በዚህም ሳቢያ ነዋሪዎቿ ችግሩን ለመፍታት እንደ ድሮው አኗኗራቸው ጋሪንና 

በእንስሳት የሚጎተቱ ማጓጓዣዎችን ለመጠቀም ተገድደዋል።  

የከተማዋ ነዋሪዎች ንፁህ የመጠጥ ውሃን ለማግኘት ሰዓታትን መሰለፍ እንደሚጠበቅባቸው 

ያመለከተው የፕላውት ዘገባ፤ ለምግብ ማብሰያ የሚያገለግል ነጭ ጋዝ የሚያገኙትም 

የአስመራው የአንድ ግለሰብ አምባገነናዊ አገዛዝ መንግስት ማከፋፈያዎች በር ተሰልፈው 

በዓመት ሁለት ጊዜ ብቻ ነው። የመዲናዋ ህዝብ አኗኗር አሳዛኝና በከፋ ደረጃ ላይ የሚገኝ 

መሆኑን የሚገልፀው ጋዜጠኛ ፕላውት፤ አንድ ቤተሰብ ለአንድ ወር አምስት ሊትር ዘይት፣ 

አንድ ሻይ ቅጠል ከሶስት ኪሎ ስኳር ጋር በወረፋ እንደሚሰጠው አክሎ ዘግቧል። 

በከተማዋ ምግብ ቤቶች ውስጥ ልመገብ ያለ ኤርትራዊ የወር ደመወዙን ቤሳ ቤስቲ 

ሳያስቀር መክፈል ይጠበቅበታል። በዚህ በጎነው የኑሮ ውድነት በመሰቃየት ላይ የሚገኘው 

መካከለኛ ገቢ ያለውና ደመወዙ ከ1500 እስከ 2000 ናቕፋ የሚያገኝ ዜጋ መሆኑንም 

ያስረዳል።…  
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እንግዲህ በጋዜጠኛው ዘገባ መሰረት መካከላኛ ገቢ ያለው ኤርትራዊ ደመወዙን በሙሉ 

አንጠፍጥፎ ለወርሃዊ ምግብ ፍጆታው የሚያውል ከሆነ፤ በዝቅተኛ ደረጃ የሚኖረውና 

የመንግስት ሰራተኛ ያልሆነውን ኤርትራዊ ኑሮን ቤቱ ይቁጠረው ከማለት በስተቀር ሌላ 

ምንም ማለት የሚቻል አይመስለኝም።…እውነትም የእነዚህን ዜጎች ህይወት ኤርትራዊያኑ 

ጣራና ግድግዳ ይቁጠሩት እንጂ ሌላ ምን ይባላል?!... 

ያም ሆነ ይህ ግን ሚስተር ፕላውት እንዳለው ወደ ጨለማው ዘመን እየተገፋ ቁልቁል 

ተንደርድሮ በመውደቅ ላይ የሚገኘው ወንድም የሆነው የዚያች ሀገር ህዝብ ህይወቱን 

እየገፋበት ያለው መንገድ አንጀት ይበላል። ይሁንና እዚህ ላይ ‘በኢኮኖሚ ድቀት ሳቢያ 

ወደ ጥንታዊው ድቅድቅ የጨለማ ዘመን እየተገፋ ያለው ያ ህዝብ ምክንያቱ ምንድነው?፣ 

በእንዲህ ዓይነቱ አስከፊና መራር ህይወት ውስጥ እንዲማቅቅ ያደረገውስ ምንድነው?፣ ይህ 

በመክሰም ላይ ያለ መንግስትስ እንዲህ ዓይነቱን የከሰመ ኢኮኖሚ ይዞ ለምን በሀገራት 

የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ይገባል?’ የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል።  

አዎ! የእነዚህ ጥያቄዎች ምላሾች በማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ አዕምሮ ውስጥ 

የሚመላለሱ ናቸው—የነገሩ መንስኤና የችግሩ ፈጣሪ በዚያ ምስኪን ህዝብ ጫንቃ ላይ ያለ 

ከልካይ ሁለት እግሩን አንፈራጦ የተቀመጠው አምባገነናዊ ስርዓት መሆኑ ከማንም 

የተሰወረ ጉዳይ አይደለምና። እርግጥም በአቶ ኢሳያስ ፈላጭ ቆራጭነት የሚመራው 

የኤርትራው አስተዳደር የሚከተለው የጥገኝነት ኢኮኖሚ ፖሊሲ እንዲሁም የሀገሩን ህዝብ 

የኑሮ ሁኔታ ለማስተካከል ከመጣር ይልቅ፤ ከውልደቱ ጀምሮ በተጠናወተው የጦረኝነት 

አባዜ እየተመራ የትርምስ ስትራቴጂን ቀምሮ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል።  

በዚህም ሳቢያ በሀገሩ ውስጥ ምርትና ምርታማነትን ከማሳደግና ከማስፋፋት ይልቅ መሳሪያ 

ገዝቶ አሸባሪዎችን በማስታጠቅ እንደ ምርት ወደ ጎረቤት ሀገሮች በመላክ ስራ ላይ 

ተተጠመደ መንግስት ስለሆነ ለሀገሩ ህዝብ ኑሮ መለወጥ የሚያስብበት ጊዜ የለውም። ግና 

እንዴት?...ዕውነታው እንዲህ የሚነበብ ነው።…እንደሚታወቀው አምባገነኑን የኤርትራ 

መንግስት የሚመራው ቡድን በመንግስትነት ራሱን ካደራጀበት ከዛሬ 22 ዓመት ጀምሮ 

በዜጎቹ ጉልበትና ዕውቀት እንዲሁም በሀገሩ ተፈጥሮአዊ ፀጋዎች ለማደግ ከማሰብ ይልቅ፤ 

በሌሎች ሀገራት አንጡራ ሃብት ላይ በጥገኝነት በመንጠላጠል ለመበልፀግ የሚፈልግ 

የቀቢፀ-ተስፈኞች ስብስብ ነው። በዚህም ምክንያት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እንደ ካሮት 

ቁልቁል እያሳደገ ዛሬ ላይ ደርሶ ህዝቡን ለከፋ የኑሮ እንግልት ዳርጎታል።  
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በአሥመራው ጦረኛ ቡድን የሚመራው የኤርትራ ኢኮኖሚ መላ ትኩረቱን 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 

እንዲሁም የሚያገኘውን ገንዘብ የጦር መሳሪያ እየሸመተ ጎረቤቶቹን ለማሸበር ሌት ተቀን 

መስራቱ ከሚጠቀሱት በርካታ ምክንያቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ 

ፍላጐቱን በአካባቢው ሀገራት ላይ በኃይል ለመጫን የሚፈልገውና ወታደራዊ ጀብደኝነትን 

እንደ “መደምደሚያ ካርድ” የሚመለከተው የሻዕቢያው ቡድን፤ ከሁሉም ጐረቤቶቹ ጋር 

በፈጠረው ግጭት ሳቢያ ከጋራ ጥቅም አንፃር ማግኘት ይገባው የነበረው ኢኮኖሚያዊ 

ትሩፋት ተቋርጧል፡፡ በተለይም ከኢትዮጵያ ጋር የነበረው ግንኙነት መቋረጡ 

ለኢኮኖሚው ማሸቆልቆል ቀዳሚው ተጠቃሽ መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ነው፡፡ 

ሻዕቢያ “እመራዋለሁ” ለሚለው ኢኮኖሚ መድቀቅ በምክንያትነት የሚጠቀሰው ሌላው 

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

ኃይል በግዳጅ እየታፈሰ በብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ሠራዊቱ ውስጥ ገብቶ 

መፈናፈኛ ማጣቱና ከክፍያ ነፃ ለሆነ የጉልበት ብዝበዛ መጋለጡ ብሎም አብዛኛው ወጣት 

የአቶ ኢሳያስን የግፍ አገዛዝ በመሸሽ ወደ ጎረቤት ሀገሮች እየኮበለለ በመሆኑ ኢኮኖሚው 

የሰራተኛ እጥረት እንዲገጥመው አድርጓል፡፡ እናም አርሶ አደሮች ባጋጠማቸው የሠራተኛ 

እጥረት ምክንያት ምርታቸውን በአግባቡ ሊሰበስቡ አልቻሉም፡፡ 

ሌላው ለሻዕቢያ መራሹ ኢኮኖሚ መድቀቅ ተጠቃሽ ምክንያት አንድ አራተኛው የሀገሪቱ 

ኢኮኖሚ በሀገር ውስጥ ከሚገኝ ገቢ ይልቅ ውጭ ያሉ ዜጐች በሚያዋጡት 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፡፡  

በቅርቡ ደግሞ በመንግሥታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በተጣለበት የገንዘብ 

መሰብሰብ የማዕቀብ ቅጣት ውሳኔን ተከትሎ እንደ ካናዳ ያሉ አንዳንድ ሀገራት የኤርትራን 
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ዲፕሎማቶች ማባረር መጀመራቸው የኪራይ መሰብሰቢያ ኮሮጆዎቹ ሊደርቁ ችለዋል፡፡

ከዚህ ጋር በተያያዘም የአቶ ኢሳያስ መንግሰት ከምስኪኑ የሀገሪቱ ህዝብ ጉረሮ በመንጠቅ 

መሳሪያ እየገዛ ሽብርተኞችን ማስታጠቁ ለኢኮኖሚው ውድቀት አንዱ ምክንያት መሆኑ 

ሳይጠቀስ የሚታለፍ ጉዳይ አይደለም። በወታደራዊ አስተሳሰብና በአምባገነንነት የራሱን 

የስልጣን ዕድሜ ከማራዘም በስተቀር ለህዝቡ ምንም የማያስበው የአስመራው “ነውጤ” 

ቡድን፤ ከአጠቃላይ ሀገራዊ ገቢ ውስጥ 6 ነጥብ 3 በመቶው ያህል ለጦር መሣሪያ ግዥ 

ያውላል፡፡  

ይህም ለጦር መሣሪያ ግዥ ከፍተኛ ወጪ ያወጣሉ ተብለው ከተዘረዘሩት አስር የዓለማችን 

ሀገራት ውስጥ ኤርትራ በዘጠነኛ ደረጃ ላይ የምትገኝ ብቸኛዋ አፍሪካዊ ሀገር እንድትሆን 

አድርጓታል፡፡ በስዊዲን ስቶክ ሆልም አለም አቀፍ የሠላም ምርምር ተቋም ጥናታዊ 

ሪፖርት መሰረትም፣ ከአጠቃላይ ሀገራዊ ምርታቸው ገቢ አንፃር ሲመዘን ለጦር መሣሪያ 

ከፍተኛ ወጪ ያወጣሉ ከሚባሉ የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ኤርትራ ቀዳሚዋ ናት፡፡…“ኡኡቴ! 

ድንቄም መቅደም” አሉ የመንደራችን ተጫዋች አዛውንት እማማ ለምለም።... 

“የምትበላው የላት የምትከናነበው አማራት” ይላል የሀገሬ ሰው— እንዲህ አይነት ውጥንቅጡ 

የወጣ ነገር ሲያጋጥመው፡፡ ለዚያች ድሃ ሀገር የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቶችን እንዲሁም 

ለእርሻና ለኢንዱስትሪ ምርቶች ማበልፀጊያነት የሚረዱ ዘመናዊ መሣሪያዎችን ከማስገባት 

ይልቅ፤ የጦረኛነት ሱሱን ለመወጣት በጦር መሣሪያ ግዥ ውስጥ የሚራወጠው ሻዕቢያ፤ 

ችግሮቹን ለመሸፋፈንና ውስጣዊ የተቃውሞ አቅጣጫን ለማስቀየር ትርምስና ትንኮሳን 

ስራዬ ብሎ ተያይዞታል፡፡ ለዚህም ይረዳው ዘንድ በአንድ ወቅት ከሰሜን ኮሪያ በ15 

ሚሊዮን ዶላር የገዛቸውንና 15 ቶን የሚመዝኑ ሮኬቶች፣ ከምድር ወደ አየር ተወንጫፊ 

ሚሳይሎችንና ፈንጂዎችን በህንድ ውቅያኖስ ላይ በመርከብ ሲያጓጉዝ በምህጻረ - ቃል 

“ኔቶ” እየተባለ የሚጠራው “የሰሜን አሜሪካ የቃል ኪዳን ድርጅት” አማካኝነት እጅ ከፍንጅ 

መያዙን መጥቀስ ይቻላል።  

ይህ ብቻ አይደለም። የሻዕቢያ የኢኮኖሚ አካሄድ “የጦርነት ኢኮኖሚ ፍልስፍናን” 

የሚከተል መሆኑ የአደባባይ ምስጢር ከሆነ ሰነባብቷል፡፡ አንባቢዎቼ “ለመሆኑ የጦርነት 

ኢኮኖሚ ፍልስፍና ምንድነው?” የሚል ጥያቄ ልታነሱ ትችላላችሁ፡፡ አዎ! ፍልስፍናው 

ሻዕቢያ ጦርነትን በመፍጠርና በማቀጣጠል፣ ከሂደቱ በተለያዩ መንገዶች ጥገኛ ካዝናውን 
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የሚሞላት አካሄድ ነው፡፡ ለምሳሌ ያህል የአቶ ኢሳያስ መንግስት በሶማሊያ ውስጥ 

ለሽብርተኛው አል-ሸባብ እየሰጠ ያለው የስልጠና፣ የመሣሪያ አቀባባይነትና የደጋፊነት ሚና 

የዚሁ “የጦርነት ኢኮኖሚው” መገለጫ ነው፡፡ ይኸውም ሻዕቢያ የሽብር ተግባርን ከሚደግፉ 

ወገኖች ገንዘብ እየተቀበለ አል-ሸባብን ያሰለጥናል፣ የሚላክለትን ሽብር መፍጠሪያ 

መሣሪያዎች በአየርና በየብስ ያቀብላል እንዲሁም የተለያዩ ሎጀስቲክሳዊ ድጋፎችን 

በማድረግ ጦርነቱ እንዳያበራ ያለመታከት ይሰራል፡፡  

በዚህም ጦርነትን እንደ ንግድ ስራ በመቁጠር በንፁሃን ደም ኪራይ መሰብሰቢያ ካዝናውን  

ይሞላል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ውስጣዊ ቀውስ የሌለባቸው የጎረቤት ሀገራትን አሸባሪዎችንና 

ፀረ-ሠላም ኃይሎች በአምሳያው ጠፍጥፎ እየሰራ ለሽብር ስራው ይጠቀምባቸዋል፡፡ ይህን 

የሽብር ተግባሩን ከሚደግፉ ኃይሎች “ኮሚሽን” (ለጉዳይ ፈጻሚነት የሚቆረጥ ክፍያ ማለት 

ነው)  በመቀበል ኮሮጀው ባዶ እንዳይሆን ሌተ ተቀን ይተጋል፡፡  

ይሁንና ከዛሬ ሁለት ዓመት በፊት ይፋ የሆነውና “ዊኪሊክስ” በተሰኘው የመረጃ መረብ 

አማካኝነት በኤርትራ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩትን ዲፕሎማት ተጠቅሰው ይፋ የሆነው 

ምስጢራዊ መረጃ እንደገለፀው ይህ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር “የጦርነት ኢኮኖሚ 

ፍልስፍና” እየከሰረ መጥቷል፡፡… መረጃው እንዳተተው አሁን ካለው የኤርትራ ህዝብ 

ግማሽ የሚሆነው ከነጻነት በኋላ የተወለደ በመሆኑ፤ ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ዕድገት እንጂ 

የቀድሞው የኢሳያስ አፈወርቂ የትግል ታሪክ እየተነገረው የሚኖር አይደለም፡፡  

የዛሬው የኤርትራ ወጣት ትውልድ ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ምንዳ እየተሰጠው የጊዜ ገደብ 

በሌለው የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት የተነሳ ተስፋ አልባ መፃዒ ጊዜ ተጋርጦበት 

ይገኛል፡፡ ምንም እንኳን ለወጣቱ እየተነገረ ያለውና የተሻለ መፃዒ ወቅትን በማለም አንድ 

ትውልድን የቀጠፈው የነፃነት ትግል ራዕይ የነበረው ቢሆንም፤ አቶ ኢሳያስ እየተከተሉ 

ባሉት “የጦርነት ኢኮኖሚ” ስሌት የሀገሪቱ የተስፋ ጎተራ በእጅጉ እንዲሟጠጥ አድርጓል፡፡  

“ሓጎስ ኪሻ” በዚህ ብቻ አላበቁም። የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር የሚከተለውን “የጦርነት 

ኢኮኖሚ ፖሊሲን” ካመኑ በኋላ አክለውም፤ “…አሁን በነፃነት ማግስት እንከተለው ወደ 

ነበረው ጎዳና እየተመለስን ነው” የሚል የማደናገሪያ ሃሳባቸውን ሰንዝረዋል፡፡ ምንም 

እንኳን የአቶ ኢሳያስ አገዛዝ በውስጣዊ ጡዘቱ ምክንያት ተፈረካክሶ ለመውደቅ አንድ 

ሐሙስ የቀረው ቢሆንም፤ ኤርትራ ውስጥ “ቢሻ” እየተባለ በሚጠራው ቦታ እየተካሄደ 
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ያለው የወርቅ ማዕድን ቁፋሮ ስራ የሀገሪቱን ኢኮኖሚና አገዛዙን ከሞት አፋፍ 

ሊመልሳቸው ይችላል የሚል እምነት በአንዳንድ የሥርዓቱ ባለስልጣናት ዘንድ መኖሩን 

መረጃው አልሸሸገም፡፡ ይሁንና “በዊኪሊክስ” ድረ-ገፅ አማካኝነት ይፋ የሆነው የአምባሳደሩ 

ምስጢራዊ መረጃ ይህን የባለስልጣናቱን ተስፋ “የማይታሰብ ነው” ይለዋል፡፡ ግን 

እንዴት?... ነገሩ ወዲህ ነው፡፡…  

ቁፋሮውን የሚያከናውነው የውጭ መዳብ፣ ዚንክና ወርቅ ለማውጣት ከኤርትራ መንግስት 

ጋር ውል ተፈራርሟል። ማዕድናቱ በሚወጡበት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ጊዜ 

ውስጥ የሚገኘውን ጠቅላላ ሽያጭ ይወስዳል፡፡ ከእነዚህ ረጅም ዓመታት በኋላም ቢሆን፤ 

ገቢው በአቶ “ሓጎስ ኪሻ”  አማካኝነት ተጠቅሎ ተስብስቦ የአቶ ኢሳያስን ኮሮጆ ለመሙላት 

የሚያገለግል ካልሆነ በስተቀር፤ ለኤርትራ ህዝብ የሚፈይደው አንዳችም ነገር አይኖርም፡፡ 

በእነዚህ ምክንያቶች ሳቢያም የማዕድን ቁፋሮው ለመሞት በማጣጣር ላይ ያለውን 

የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ነፍስ ይዘራበታል ተብሎ በፍጹም አየታሰብም—አስቀድሞ እንዳያንሰራራ 

ተደርጎ በአቶ ኢሳያስ “የጦርነት ኢኮኖሚ ፖሊሲ” በደንብ ላሽቆ ደቅቋልና። እናም 

ተስፋው “ጉም የመዝገን ያህል ነው” ይላል ምስጢራዊ መረጃው፡፡…  

ታዲያ እውነታው ይህ ሆኖ ሳለ፤ የሻዕቢያው መሪና ቅጥፈት የማይሰለቸው ቴሌቪዥናቸው 

እየደጋገሙ እጅግ አሰልቺ በሆነ የውሸት ማብራሪያቸው ይህ ነው ሊባል የሚችል ተጨባጭ 

ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ሊናገሩ ሳይችሉ ህዝቡን “አይዞህ በርታ፣ ኢኮኖሚያችን እያደገ ነው” 

በማለት ያደናብሩታል። የኤርትራ ህዝብ በሻዕቢያ ኢኮኖሚ ውስጥ ከታዛቢነት የዘለለ ቦታ 

የሌለው መሆኑ እየታወቀ፤ የኤርትራ መንግሰት ቱባ ባለስልጣናት ግን ይህን መሰሉን “ላም 

ባልዋለበት ኩበት ለቀማ” ዓይነት ዲስኩር ያሰማሉ።  

ግና እውነታው የቢቢሲው የአፍሪካ ጉዳዮች አዘጋጅ ማርቲን ፕላውት እንዲሁም በኤርትራ 

የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ዲፕሎማት እንዳሉት በመሆኑ የሁለት ሰው እጅ ጣቶች 

እንኳን የማይሞሉት የአቶ ኢሳያስ ቱባ ባለስልጣናት ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። 

ምክንያቱም ህዝብን ባዶ ተስፋ የእየሰጡ ለማዘናጋት ማሰብ ራሱ የሚያውቀውን ዕውነታ 

ሸምጥጦ እየካዱ “ዓይንህን ጨፍንና ላሞኝህ” የማለት አስገራሚ ፈጣጣነት ስለሆነ ነው። 

ታዲያ እዚህ ላይ እርግጥ የኤርትራ ህዝብ ‘አንተ ምንም ስለማታውቅ እኔ ዓይንህን ጨፍኜ 

አሞኝሃለው የሚባል ነውን?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል። አዎ! አንድ መንግስት 
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እንደ መንግስት ህዝቡን ባረጀና ባፈጀ የፕሮፖጋንዳ ዘዴ ዓይኑን በጥቁር መሐረብ ሸፍኖ 

ሊያሞኘው አይችልም። በየትኛውም ሀገር ያለ ህዝብ ሁሉንም ነገር አዋቂ፣ ሚዛናዊና 

ፍትሐዊ ነው። እንኳንስ በዚያች ሀገር ውስጥ የሚከናወንና ራሱን የሚነካው ጉዳይን ቀርቶ 

በምስጢር የሚከናወኑ ረቂቅ ክስተቶችንም ልቅም አድርጎ ሊያውቃቸው ይችላል—ከህዝብ 

ዓይን የሚደበቅ አንዳችም ዓይነት ነገር የለምና።  

ከዚህ አኳያ ወንድም የሆነው የኤርትራ ህዝብ የአስመራው የሁከት አስተዳደር 

የሚፈፅመውን ማናቸውንም እኩይ ተግባራት በሚገባ ይገነዘባቸዋል። ግና ምን 

ያደርጋል?!...ምንም ነገር ትንፍሽ እንዳይል በአቶ ኢሳያስ መንግስት ስውር ክትትል እግር 

ተወርች ተጠፍሮ ተይዟል። ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እንደሚያውቀው የአስመራው 

ቡድን ‘ነፃ አወጣሁት’ እያለ በሚመፃደቅበት ህዝብ ላይ የጫነው የጭቆና ቀንበር እጅግ 

አስከፊ ነው። የዕለት ጉርሱን ለመግዛት ሻዕቢያ ሱቆች በራፍ ላይ ተሰልፎ የሚውለው 

ኤርትራዊ፤ ኑሮ ገሃነም ሆኖበት ቁም ስቅሉን እያየ ነው፡፡  

ህይወቱም በሰቆቃ የታጀበ በመሆኑም ሰላሙ ተናግቷል፡፡ ስለ ልማትና ዴሞክራሲ 

እንኳንስ ሊያወራ ቀርቶ፤ ሲወራ ከሰማም ትክክለኛ ቦታው እስር ቤት መሆኑን ስለሚያውቅ 

ሁለት አማራጮችን ለመውሰድ የተገደደ ህዝብ ነው፡፡ አንድም እየተንገሸገሸ አፉን ዘግቶ 

እዚያው መቀመጥን፤ አሊያም በለስ ከቀናው ወደ ጐረቤት ሀገሮች መትመምን—‘ማምሻም 

እድሜ ነው’ በማለት ። አዎ! ሃሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት የሌለው፣ በቃልም ይሁን 

በጽሑፍ አስነጋሪውና ተናጋሪው፣ ጋዜጠኛውና የፖለቲካ ተንታኙ መሪውና መሪው ብቻ 

የሆነበት ይህ ህዝብ፤ በድህነትና በእንግልት እየተሰቃየ ነው።  

ለዚህ አባባል በአንድ ወቅት “ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ” የተሰኘው “ግጭት አስወጋጅ 

ቡድን” ኤርትራን አስመልክቶ ያቀረበውን የትንተና ሪፖርት መጥቀስ የሚቻል 

ይመስለኛል። ሪፖርቱ “ኤርትራ በከፍተኛ የኢኮኖሚ አዘቅትና የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ 

በመዘፈቋ ምክንያት በዚያች ሀገር መንግስት አልባነት ሊከሰት ይችላል” የሚል ነው፡፡ 

ቡድኑ እንደገለጸው፤ አሁን ያለው ሁኔታ በዚሁ ከቀጠለ በሀገሪቱ አስከፊ አደጋ ሊፈጠር 

ይችላል።  

የአስመራው መንግስት የፖለቲካ ስርዓት ለደም መፋሰስ የተቃረበ መሆኑንና ሁኔታውም 

በሀገሪቱ ውስጥ ባለው አለመረጋጋት የሚገልፅ እንደሆነም አመልክቷል፡፡ ሁሉም ልማታዊ 
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ሥራዎች በመንግስት ቁጥጥር ስር በመግባታቸው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከጊዜ ወደ ጊዜ 

እያሽቆለቆለ መሄዱን የሚገልጸው የቡድኑ ሪፖርት፤ ሁኔታው በመላው ኤርትራ ላለፉት 

10 ዓመታት የዘለቀና የተረጋጋ መስሎ ቢቆይም፣ ችግሩ በአቶ ኢሳያስ አገዛዝ ተዳፍኖ 

የነበረ መሆኑን አስረድቷል፡፡ ለልማትና ሀገር ግንባታ እየተባለ በሰበብ አስባቡ በኃይል 

እየተተገበረ የሚገኘው የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ለሀገሪቱ ውድቀት መፋጠን 

ምክንያት መሆኑንም ሪፖርቱ አልሸሸገም፡፡ 

እንደ ቡድኑ የፖለቲካ ተንታኝ ማርክ ሽናይደር ማብራሪያ ከሆነ፤ የተረጋጋ ይመስል 

የነበረው የኤርትራ አምባገነናዊ አገዛዝ በሂደት በመፈረካከስ ላይ ነው፡፡ ኤርትራ 

ምናልባትም “ሌላኛዋ ቀደምት ሶማሊያ” ልትሆን እንደምትችልም ስጋታቸውን ይገልጻሉ፡፡

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፤ በመግቢያዬ ላይ በቢቢሲው የአፍሪካ ጉዳዮች አዘጋጅ 

ማርቲን ፕላውት አማካኝነት ያቀረብኩት ሰሞነኛው የኤርትራ ህዝብ ኢኮኖሚያዊ አበሳ፤ 

ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውና የአስመራው አምባገነን አገዛዝ የሚከተለው የዘቀጠ የጥገኝነት 

አስተሳሰብ፣ “የጦርነት ኢኮኖሚ ፍልስፍና” እንዲሁም የአንዳንድ አጥኚ ቡድኖች ትንበያ 

ድምር ውጤት ሊሆን ይችላል።  

ታዲያ እዚህ ላይ በዚህ ምስቅልቅል ሁኔታ ውስጥ ያለውና “በጦርነት ኢኮኖሚ ፍልስፍና” 

ሳቢያ የደቀቀ ምጠኔ ሃብት ባለቤት የሆነው የኤርትራ መንግስት ለምን በሌሎች ሀገራት 

የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ይገባል? ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የአስመራው 

አስተዳደር ሌላው ቀርቶ በአዲሲቷ ደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባቱ፤ ሻዕቢያ 

እንደ ትናንት ሁሉ ዛሬም ኢኮኖሚውን በጦርነት ለማገገም የሚከጅል ቡድን መሆኑን 

ፍንትው አድርጎ ስለሚያሳየን ነው። በቅድሚያ ግን የአስመራው ቡድን ያሉትን 

አማራጮች መመልከት ይገባል። 

እዚህ ላይ ከአቶ ኢሳያስ ጣልቃ ገብነት አንፃር ሁለት አማራጮችን ማየት ይቻላል፡፡ 

አንደኛው ሻዕቢያ ጣልቃ ገባዊ የትርምስ ስትራቴጂውን ሙሉ ለሙሉ እርግፍ አድርጐ 

በመተው ከሰላም ወዳድ ኃይሎች ጋር መሰለፍ ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ በያዘው 

የትርምስና የብተና ስትራቴጂ መቀጠል ነው፡፡ ምንም እንኳን ምርጫው የሻዕቢያ 

ቢሆንም፤ በእኔ እምነት ግን የአስመራው ቡድን ሁለተኛውን አማራጭ ይገፋበታል ባይ 

ነኝ። ለዚህ ደግሞ በግልፅ የሚታወቅ ባህሪያዊ ዕውነታን ማንሳት ይቻላል። ይኸውም አቶ 
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ኢሳያስ “የዕለት እንጀራቸው” የሆነውን ትርምስን እርግፍ አድርገው በመጣል ተጨባጭ 

ለውጥ ለማምጣት ልባቸው የማይቆርጥ መሆኑን ነው፡፡ እርግጥም 3ዐ ዓመታት በበረሃ 

እንዲሁም 22 ዓመታት ደግሞ በመንግስትነት ቆይታቸው ያካበቱትን ይህን ተፈጥሮአዊ 

ማንነታቸውን በአንዴ አሸቀንጥረው ይጥላሉ ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው፡፡ አቶ ኢሳያስ ይህን 

ተግባር ይፈጽማሉ ብሎ ከማሰብ ይልቅ፤ “ወዳጃቸውና የትርምስ አጋራቸው የነበሩት ሆስኒ 

ሙባረክ ከእስር ቤት ወጥተው ለሚቀጥሉት ዓመታት ግብፅን ይመራሉ” ብሎ መመኘት 

ቀላል ሳይሆን የሚቀር አይመስለኝም፡፡ 

በመሆኑም ጣልቃ ገብነትን ለመተው ሲሉ “የጦርነት ኢኮኖሚ ፍልስፍናቸውን” እርግፍ 

አድርገው ሊተው አይችሉም፡፡ እርሳቸው አተራማሽ ሆኖ ባለመስራት የሚያገኙትን 

የጥገኝነት ጥቅም ማጣት አይፈልጉም። እናም ነገሩ “ለወዲ አፎም” ከባድ ብቻ ሳይሆን፣ 

የህልውና ጉዳይ ጭምርም ነው ማለት ይቻላል፡፡ ለዚህም ነው—አቶ ኢሳያስ አዲሲቷን 

ደቡብ ሱዳንን በጣልቃ ገብነት ከማተራመስ ወደ ኋላ አይሉም የምለው።  

የኤርትራ መንግስት ግን ሰሞኑን በደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባቱ ተገልፆ 

ሲከሰስና በደቡብ ሱዳን የአሜሪካ መንግስት ተወካይም “ጉዳዩን ከበርካታ የሀገሪቱ ሀገሮች 

ሰምቻለሁ” ባሉ ማግስት እንደለመደው “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” በማለት ጉዳዩን 

እንደማያውቀው ሆኖ ቀርቧል። ይህ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንኳን ሳይቀር የሚያውቀው 

የአስመራው አስተዳደር ጊዜ ያለፈበት ‘ጨዋታ’ ግን ሻዕቢያንና ግብረ-አበሮቹን ብዙም 

የሚጠቅማቸው አይመስለኝም። ምክንያቱም በሚታወቅ ማንነት ላይ የቀበሮ ባህታዊ ሆኖ 

መስራት የሚያስገኘው አንዳችም ለውጥ የሌለ በመሆኑ ነው።  

እርግጥ ለአስመራው ቡድን “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ብሎ ነገሮችን በውሸት ለማለዘብ 

መሞከር ከቀልድ ያህል የሚቆጠር ነው። እንደ እውነቱ ከሆነ የኤርትራ መንግሥት 

ሹማምንቶች ከሀገራቸው ወደ ተመደቡበት ቦታ ሲሄዱ፤ አስመራ ውስጥ በሚገኝ አንድ 

የሻዕቢያ “ማደንዘዣ ሆስፒታል” በክንዳቸው አሊያም በታፋቸው ላይ አንዳች የውሸት 

መርፊ ተወግተው የሚንቀሳቀሱ ይመስል ይህን የሐሰት መርህ የሚከተሉ ናቸው፡፡ ለዚህ 

አባባሌ አስረጂነት ሩቅ በመጓዝ ላደክማችሁ አልፈልግም፡፡ ተመድ የአጣሪ ቡድኑን 

ሪፖርት ተመርኩዞ በአስመራ ላይ ሁለተኛውን ማዕቀብ ለመጣል በፀጥታው ምክር ቤት 

ውስጥ አካሂዶት በነበረው ግልፅ ስብሰባ ላይ፤ ሻዕቢያ የተወነውን “ዓይኔን ግንባር 
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ያድርገው” እሰጥ-እገባን በትውስታነት መጥቀሱ ብቻ በቂ ይመስለኛል፡፡ በፀጥታው ምክር 

ቤት  በየጊዜው በሚደረግና ሀገራት አቋማቸውን በሚያሳውቁበት በዚያ ግልፅ ውይይት ላይ 

ከአሜሪካ መንግስት በኩል የተሰነዘረውን አስተያየት በድርጅቱ የኤርትራ አምባሳደር 

የነበሩት አርአያ ደስታ የተለመደውን ሻዕቢያዊ “አፍቅሮተ-ውሸት” አነብንበው ነበር፡፡ 

ነገሩም እንዲህ ነው፡፡… 

….በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በመንግስታቱ ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ሱዛን 

ራይስ፣ “ኤርትራ በአካባቢዋ ባለው ክልል በምታደርገው የፀጥታ ማወክ ባህሪ ምክንያት 

ተጨማሪ ማዕቀብ እንዲጣልባት የሚደረገውን ጥረት ሀገሬ ትደግፈዋለች፤ ጊዜውም አሁን 

ነው ብላ ታምናለች” በማለት የሀገራቸውን አቋም ይፋ ያደርጋሉ፡፡ ታዲያ ይህን 

የዋሽንግተንን አቋም የሰሙት የያኔው ኤርትራዊው አምባሳደር፤ “ያዙኝ ልቀቁኝ” ይላሉ፡፡ 

ምናልባት “እውነት” የሚባል ነገር ተሰንቅሮ እንዳያስቸግራቸውም ጉሮሮአቸውን 

ጠረግ…ጠረግ አድርገው “አንዲት ትንሽና አዲስ ሀገር፣ በአካባቢው ሀገራት ላይ ሁሉ 

እንዴት ችግር ልትፈጥር እንደምትችል አይገባኝም” ብለው እርፍ አሉ፡፡…መቼም የቅሌት 

ቀን አይመሽም አይደል?... 

ግና በተመድ ጉባኤ ላይ የቀረበው የአጣሪ ቡድኑ ሪፖርት የሚያትተው ከአቶ ኢሳያስ 

መንግስት በተቃራኒው በመሆኑ ሁለተኛውን የማዕቀብ ፅዋ ከመጋት አልዳነም።…እናም 

ዛሬም ላይ የአስመራው ቡድን በደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አልገባሁም ብሎ 

“ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ማለቱ የሚደንቅ አይደለም—ትናንትም ሆነ ዛሬ የሚከውነው 

ተመሳሳይ ልቦለዳዊ ድራማው አካል ነውና። ያም ሆነ ይህ ግን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

ይህን ቀጣናውን እየዞረና እንደ እርጎ ዝንብ በየሀገራቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባ 

የምስራቅ አፍሪካን ቀንድ ሰላም በመበጥበጥ ላይ የሚገኝ መንግስትን አሁንም 

እንቅስቃሴውን በትኩረት ተከታትሎ አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ ይኖርበታል—የሰላም 

እጦት ዳፋው ቀጣናዊ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊም ጭምር ነውና። አበቃሁ።     

 

 


