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ሰሞነኛው የኤርትራ መንግስት አጣብቂኝ 
 

ዘሪሁን ተስፋዬ 

06/12/14 

ከመሰንበቻው የኤርትራ መንግስት የማንነቱ መገለጫ የሆኑና ስርዓቱን ይበልጥ አጣብቂኝ 

ውስጥ የሚከቱ ሁለት ተግባራትን አስተናግዷል። አንደኛው በአቶ ኢሳያስ የሚመራው 

ህግደፍ የሰብአዊ መብቶችን በመጣስ አስገዳጅ የጉልበት ሥራ መርሐ ግብር ማካሄዱን 

የሚያትት ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ በሀገረ-ኤርትራ የሚገኙት የካቶሊክ ሃይማኖት ጳጳሳት 

ኤርትራ ውስጥ የኑሮ ሁኔታው እጅግ እየከበደ መሆኑን በድፍረት መግለጫ ማውጣታቸው 

ነው። ሮይተርስ የዜና ወኪል በመንግስታቱ ድርጅት ውስጥ ገለልተኛ አጣሪ እንዲሁም 

በኤርትራ ሰብዓዊ ጉዳዮች ላይ ልዩ ዘጋቢ የሆኑትን ሺሊያ ቢ. ኬታሩዝን ጠቅሶ 

እንደዘገበው፤ የአስመራው አስተዳደር በሚያካሂደው የግዳጅ ጉልበት ስራ ምክንያት አዲስ 

የገፍ ስደት ሊቀሰቀስ ይችላል።  

 

ይህ ሁኔታም በቀጣይ ወር በሚካሄደው የተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ጉባዔ ላይ 

ውይይት የሚደረግበት መሆኑን ዘገባው አስታውቋል። በኤርትራ ግርፋት፣ ጾታዊ ጥቃት 

እና አላስፈላጊ ግድያዎች ተጠናክረው መቀጠላቸውን የልዩ ዘጋቢው ሪፖርት ማመላከቱን 

ያስታወቀው ዘገባው፤ ኤርትራ ውስጥ ባለው አስገዳጅ የብሔራዊ አገልግሎት ፍርሃት እና 

ልማድ በርካታ ሰዎች አገሪቱን ለቀው እንዲወጡ እያደረገ መሆኑንም አክሎ ገልጿል። 

ቢቢሲ የዜና አውታር ደግሞ የካቶሊክ እምነት ጳጳሳቱ መግለጫ እዛው ኤርትራ ውስጥ 

መውጣቱን ተከትሎ “አደገኛ” ሲል ገልፆታል። እርግጥ ቢቢሲ ያለው ይህ የአደገኝነት 

ሁኔታ ከምንም የመነጨ አይደለም። ምክንያቱም ሻዕቢያ ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ 

የሃይማኖት አባቶችን፣ በተለይም የካቶሊክ እምነት ተከታዮችንና አባቶችን ሲያሳድድ 

የነበረ መሆኑን የኋላ ድርሳኑ ስለሚያመለክት ነው።  

 

ታዲያ በዚህ ፅሑፌ ‘ተመድ ውይይት ያደርግበታል’ ስለተባለውና የግርፋት፣ ፆታዊ 

ጥቃትና ግድያን ያተተው የኤርትራ መንግስት የሚያካሂደው ይፋ የሰብዓዊ መብት ጥሰት 
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ምን እንደሚመስሉ እንዲሁም የአስመራው ቡድን በሀገሪቱ ውስጥ የፈጠረውን የኢኮኖሚ 

ድቀት ብሎም በዜጎቹ ላይ የሚፈፅመው የእምነት አፈና ምን እንደሚመስል ለውድ 

አንባቢዎቼ ለማመላከት እሞክራለሁ። እንደሚታወቀው የኤርትራ መንግስት በሀገሩ ውስጥ 

የሚያካሂዳቸው የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች በርካታ ናቸው።  

በሰለጠነው የ21ኛው ክፍለ ዘመን ከአንድ እጅ ጣቶች በማይበልጡ ባለስልጣናት አገዛዝ 

ስር የምትማቅቀውና ከነሂትለርና ሌሎች አምባገነኖች በማይተናነሱ ፈላጭ ቆራጮች 

የምትተዳደረው አዲስና ወጣት ሀገር ኤርትራ “ሁሉን እናውቃለን፣ እኛ እንመርጥልሃለን” 

በሚሉ አምባገነኖች ምክንያት ነፃነቱ የተነጠቀ ህዝብ ሀገር ስለሆነች የወደፊት ዕጣ ፈንታዋ  

እንዲህ ሊሆን ይችላል ብሎ መናገር የሚያስቸግር ይመስለኛል፡፡ ልማት የለም እንጂ፤ 

ልማት እንኳን ቢኖር ነፃነቱን የተነጠቀ ህዝብ ምንጊዜም ቢሆን በስጋት ውስጥ የሚኖር 

በመሆኑ በሙሉ ልቡ ስለማይሳተፍ ውጤታማነቱ የተመናመነ ነው የሚሆነው፡፡ እነ አቶ 

ኢሳያስ ግን ችግሩን ከመቅረፍ ይልቅ፤ በ“ካፈርኩ አይመልሰኝ” ብሂል ሶማሊያውያንን 

በምሳሌነት ደጋግመው በማንሳት የገዛ ህዝባቸውን ሲያደናግሩ ይስተዋላል፡፡ ውሸት መናገር 

የማይሰለቻቸው የሻዕቢያ አመራሮች “በሶማሊያ ውስጥ ያለው የሰላም ሁኔታ ወደ ከፋ ደረጃ 

ተሸጋግሯል” እያሉም በገሃድ እየታየ ያለውን የሰላም ጥረት “አይኔን ግንባር ያድርገው” 

ብለው ለመካድ ይሞክራሉ፡፡ 

ሀገራቸው ውስጥ በህግደፍ አገዛዝ ሳቢያ እየተፈጠረ ያለውን የዜጐቻቸውን ፍልሰት 

ለመሸፋፈንና “በኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በሶማሊያም አለ” ለማስባል በፈጠራ ዘገባዎቹ 

በሚታወቀው በኤርትራ ቴሌቪዥን “ይህን ያህል ሶማሊያውያን በስደት ወደ የመን ሄዱ… 

በባህር ላይ እንዲህ ሆኑ…ወዘተ…” እያሉ በማውራት የሶማሊያን ችግር አግዝፈው ለማሳየት 

ይጣጣራሉ፡፡ ታዲያ ምን ያደርጋል!…የኤርትራ መሪዎች እንዲህ ይበሉ እንጂ፤ መረጃዎች 

እንደሚያመላክቱት የአቶ ኢሳያስን የግፍ አገዛዝ በመሸሽ በአማካይ ከ1 ሺ 8ዐዐ በላይ 

ኤርትራዊያን በየወሩ ወደ ኢትዮጵያና ሱዳን ድንበር ተሻግረው ይገባሉ—በለስ ከቀናቸው። 

አሊያም በአስመራው መንግስት አረሮች መንገድ ላይ ይቀራሉ። 

የኤርትራ መንግስት በቀየሰው “ዋርሳይ ይክዓሎ” እና መውጫ የሌለው የውትድርና 

አገልግሎት የወጣቶች ጉልበት በነፃ ይበዘበዛል። በውትድርና ሰበብ ወደ አንድ ማዕከል 

የሚሰባሰቡት ወጣቶች የጄኔራሎችንና ስርዓቱ በሞኖፖል የያዛቸውን እርሻዎች በሀገራዊ 
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ጥሪ ስም ሲኮተኩቱ፣ ሲያርሙና ሲያጭዱ ይውላሉ—ያለ አንዳች ክፍያ። አብዛኛው የዚያች 

ሀገር ህዝብም በተመሳሳይ መልኩ በግዳጅ ጉልበቱ ይበዘበዛል። ይህን መፈፀም ካልቻለም 

ከአቅሙ በላይ ቅጣት ይጣልበታል። 

እርግጥ 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 ለማድረግ እየታተረ 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፡፡ ከዚህ ጎን ለጎንም ሁሉም ልማታዊ ሥራዎች በመንግስት ቁጥጥር 

ስር በመግባታቸው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መሄዱን መረጃዎች 

ያመለክታሉ። ሁኔታው በመላው ኤርትራ ላለፉት 23 ዓመታት የዘለቀና የተረጋጋ መስሎ 

ቢቆይም፣ ችግሩ በአቶ ኢሳያስ አገዛዝ ተዳፍኖ የነበረ መሆኑም ይነገራል፡፡ ዛሬ ላይ ግን 

ሁሉም ነገር ገሃድ የወጣ ይመስላል—የጳጳሳቱ መግለጫ የሚያመላክተው ሃቅ ይህንኑ ነውና። 

 

ለልማትና ሀገር ግንባታ እየተባለ በሰበብ አስባቡ በኃይል እየተተገበረ የሚገኘው የብሔራዊ 

ውትድርና አገልግሎት ለሀገሪቱ ውድቀት መፋጠን ምክንያት መሆኑም እንዲሁ፡፡ እነዚህ 

ሁኔታዎችም የተረጋጋ ይመስል የነበረው የኤርትራ አምባገነናዊ አገዛዝ በሂደት 

በመፈረካከስ ላይ መሆኑን የሚያመለክቱ ናቸው፡፡ ኤርትራ ምናልባትም “ሌላኛዋ ሶማሊያ” 

ልትሆን እንደምትችልም ስጋታቸውን የሚገልፁ ዓለም አቀፍ ተቋማት እየተበራከቱ 

ናቸው፡፡ 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 
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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 23 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።  

በአስመራው 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፡፡ 

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 
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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 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፡፡… 

“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 
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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 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 የዛሬ አንድ ዓመት ተኩል ገደማ 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፡፡  
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ታዲያ ይህን የኤርትራን ኢኮኖሚ መውደቅና የህዝቡን ኑሮ የሚያመላክቱ ዘገባዎች 

በተለያዩ ወቅቶች መነገራቸው የካቶሊክ እምነት ጳጳሳቱ ያነሱትን የኑሮ ውድነት ጥግ 

መድረስ የሚያሳይ ነው። ከአስመራ የሚወጡ ዘገባዎች እንደሚያስረዱት ርዕሰ ከተማዋ 

በኤሌክትሪክ ሃይል ድርቅ እየተመታች ነው።  

 

በከተማዋ ውስጥ ጄኔሬተር ያላቸው ጥቂት ግለሰቦች ብቻ የብርሃን ጭላጭል እያዩ ናቸው። 

አብዛኛው ህዝብ ደግሞ እንደ ድሮው የጨለማ ዘመን ኑሮውን እየገፋ ይገኛል። ከዚህ 

በተጨማሪም አስመራ በከፍተኛ የነዳጅ እጥረት ውስጥ ያለች ከተማ በመሆኗ 

የትራንስፖርት ችግሯም የከፋ ነው። በዚህም ሳቢያ ነዋሪዎቿ ችግሩን ለመፍታት እንደ 

ድሮው አኗኗራቸው ጋሪንና በእንስሳት የሚጎተቱ ማጓጓዣዎችን ለመጠቀም ተገድደዋል።  

 

የከተማዋ ነዋሪዎች ንፁህ የመጠጥ ውሃን ለማግኘት ሰዓታትን መሰለፍ እንደሚጠበቅባቸው 

የሚያመለክቱት ዘገባዎች፤ ለምግብ ማብሰያ የሚያገለግል ነጭ ጋዝ የሚያገኙትም 

የአስመራው የአንድ ግለሰብ አምባገነናዊ አገዛዝ መንግስት ማከፋፈያዎች በር ተሰልፈው 

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

የሚገኝ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እርግጥም 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 መሆኑም 

ይነገራል።…  

 

እንግዲህ በዚህ ዕውነታ 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?!—ምንም። 
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ያም ሆነ ይህ ግን 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 ወንድም ህዝብ ምክንያቱ ምንድነው?፣ በእንዲህ ዓይነቱ 

አስከፊና መራር ህይወት ውስጥ እንዲማቅቅ ያደረገውስ ምንድነው?’ 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።  

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፤ ሰብዓዊ 

መብቱ ተገፎም ነገን በሃሳቡ ያልማል፡፡  

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 
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ተንታኙ መሪውና መሪው ብቻ የሆነበት ይህ ህዝብ፤ ሰብዓዊ መብቱ ተገፎ በድህነትና 

በእንግልት ውስጥ እየዳኸ 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 ሥራዎች በመንግስት ቁጥጥር ስር በመግባታቸው የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ከጊዜ 

ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መሄዱን የሚገልጸው የቡድኑ ሪፖርት፤ ሁኔታው በመላው ኤርትራ 

ላለፉት 23 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 ማብራሪያ ከሆነ፤ 

የተረጋጋ ይመስል የነበረው የኤርትራ አምባገነናዊ አገዛዝ በሂደት በመፈረካከስ ላይ ነው፡፡ 

ኤርትራ ምናልባትም “ሌላኛዋ ቀደምት ሶማሊያ” ልትሆን እንደምትችልም ስጋታቸውን 

የሚገልፁ ሃይሎች በርካታ ናቸው፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን አምባገነኑን የኤርትራ መንግስት 

ማንነት የሚገልፁትና ሰሞኑን በዓለም አቀፉ መድረክ እንደ አዲስ መነጋገሪያ የሆኑት 

ጉዳዩች የአስመራው ቡድን የነፃነት በዓል በመጣ ቁጥር ለማደናገር የሚሞክረውን ዲስኩር 

እርቃኑን የሚያስቀሩት ናቸው። እናም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በዚያች ትንሽ ሀገር ውስጥ 

እየተከናወነ ላለው ዘግናኝ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እንዲሁም የዜጎች ሁለንተናዊ ስቃዩች 

ወቅታዊ ምላሽ መስጠት ይጠበቅበታል።  

 

 


