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“የኤርትራ ሠራዊት በከፍተኛ ፍጥነት የሰው ኃይሉ እየተመናመነ ነው። በሠራዊቱ ውስጥ 

በተስፋፋው ክዳት ሳቢያ በአደረጃጀት ደረጃ ቲሞች (እስከ ዘጠኝ ድረስ የሰው ሃይል 

የሚይዙ) ባዶ እየሆኑ ነው። የመቶዎችም (እስከ 32 ድረስ የሰው ሃይል ያላቸው) ወደ ቲም 

ደረጃ ወርደዋል። በተመሳሳይ ሁኔታም የሻምበሎች (እስከ 114 ድረስ የሰው ሃይል ያላቸው) 

የሰው ቁጥርም ወደ የመቶዎች ደረጃ ዝቅ ብሏል። የሠራዊቱ አባላት ለፈቃድ ወደ 

ቤታቸው ሄደው ሲመለሱ የነበሩበት የጦር ክፍል ፈርሶ ስለሚጠብቃቸው የት እንደሚገቡ 

ሲጠይቁ፤ ‘ወደ ቤታችሁ ሂዱና ተጨማሪ መመሪያ እስከሚሰጣችሁ ተጠባበቁ’ ስለሚባሉ 

አጋጣሚውን በመጠቀም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ከተደበቁ በኋላ፣ ድንበሮችን 

አቆራርጠው ወደ ጎረቤት ሀገር ይተምማሉ—ገሚሶቹ ወደ ሱዳን፣ ከፊሎቹ ደግሞ ወደ 

ኢትዮጵያ።…” 

ይህ አባባል የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ አይደለም—“ዓወተ ዶት ኮም” የተሰኘው ድረ-ገፅ እንጂ። 

ድረ-ገፁ አክሎም በሳምንት አንዴ ወይም ሁለቴ የሚሰጠው የሚሊሻዎች ስልጠና በሰው 

ሃይል እጥረት ሳቢያ ሙሉ ለሙሉ መቋረጡን ይገልፃል። እስካለፈው ዓመት ድረስ በገጠር 

በግዴታ በሳምንት አንዴና ሁለቴ ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ የሚገደዱት አርሶ 

አደሮች ዛሬ ላይ አይታዩም። በከተማዎች ውስጥ ግን አንዳንድ ሚሊሽያዎች የጥበቃ 

ተግባር ያከናውናሉ። የፖሊስና የጥበቃ ስራዎችን የሚያከናውኑ የሀገሪቱ ቋሚ የሚሊሻ 

ቁጥር እስካለፈው ዓመት ድረስ  150 ሺ የነበረ ቢሆንም፤ ዛሬ ግን ይህ ቁጥር እንዳልነበረ 

ወርዷል።   

የኤርትራ ሠራዊት ከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆኑን የሚያትተው ድረ-ገፁ፤ በተለይም 

የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከስጋት በመነጨ ሠራዊቱን እንደ አዲስ ለማዋቀር 

ያላቸውን ፍላጎት ይፋ ካደረጉበት ካለፈው ስድስት ወር ጀምሮ ችግሩ እየተባባሰ ሄዶ እንደ 

ቲም የመሳሰሉ የጦር ክፍሎች ባዶ እየሆኑ መጥተዋል። ዛሬ በአስመራ ከተማም ይሁን 

በሌሎቹ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ኤርትራዊያን በሰራዊቱ ውስጥ እየተካሄደ ያለው 



ተለዋዋጭ ሁኔታ መነጋገሪያው ሆኗል። በተለይም የሠራዊቱ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ 

ኤታማዦር ሹም የነበሩትና በቅፅል ስማቸው “ውጩ” እየተባሉ የሚጠሩት ሜጄር ጄኔራል 

ገብረእግዚሐብሔር አንደማርያም በቅርቡ የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን በሚከበርበት “ማርች  

8” ቀን ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ከተነገረ በኋላ፤ የሠራዊቱ ጥልፍልፎሽ ሁኔታ 

በሕዝቡ ዘንድ መነጋገሪያ አጀንዳ ሆኗል። ሰውዬው እንደሞቱም ወዲያውኑ ሜጀር ጄኔራል 

ፊሊጶስ ወልደዩሃንስን በአንዴ ዘለው ሙሉ ጄኔራል በማድረግ የጦር ሃይሎች ኤታማዦር 

ሹም እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል። እናም የአቶ ኢሳያስ ሠራዊት በአሁኑ ወቅት ሜጄር 

ጄኔራልና ሌተና ጄኔራል የሌለው፣ ነገር ግን ሙሉ ጄኔራል ያለው አስቂኝ አደረጃጀት 

ያለው ብቸኛው የዓለም ሠራዊት ሳይሆን የሚቀር አይመስለኝም።  

እርግጥ አንዳንድ ታዛቢዎች ‘አቶ ኢሳያስ ከስጋታቸው በመነጨ ጄኔራሎቻቸውን እየቀነሱ 

ይሆን እንዴ?’ በማለት ይጠይቃሉ። ለዚህም በቀናት ልዩነት ውስጥ ብርጋድየር ጄኔራል 

መብርሃቱ ተክለአብ (ቫይናክ) እና ብርጋድየር ጄኔራል ኣማኑኤል ኃይለ (ሃንጂማ) በአንድ 

ጊዜ በመኪና አደጋ ህይወታቸው አልፏል ተብሎ መነገሩ የፕሬዚዳንቱ ስጋት ምን ያህል 

ጥግ የደረሰ መሆኑን እንደሚያሳይ ያስረዳሉ። እርግጥ ኤርትራን በምታክል ትንሽ ሀገር 

ውስጥ በቀናት ልዩነት ሶስት ዕድሜ ጠገብና ነባር ጄኔራሎች እንደዋዛ ህልፈተ-ህይወታቸው 

ሲነገር ‘የአጋጣሚ ጉዳይ ነው’ ብሎ ለማመን ያስቸግራል። ምክንያቱም በቅርቡ ከፆረና 

ግንባር ተነስተው ፎርቶ ድረስ (አስመራ አጠገብ) የዘለቁትና መፈንቅለ-መንግሰት ለማካሄድ 

ተጉዘው የሀገሪቱን ቴሌቪዥን ጣቢያ ተቆጣጠሩ በኋላ ሃሳባቸው የከሸፈባቸው ወታደሮችንና 

መኮንኖችን አካሄድ ያጤነ ማንኛውም ሰው፤ የጄኔራሎቹ ሞት ታስቦበት የተከናወነ 

ስለመሆኑ መገመቱ የሚከብድ አይደለም። እናም አቶ ኢሳያስ ምናልባትም “የጠላት ቅነሳ” 

እያካሄዱ ስለመሆኑ ማንም እርግጠኛ ሊሆን ይችላል። ለምን ቢሉ፤ ወደ ኋላ መለስ 

በማለት የሰውዬውን ማንነት ስንመለከት፤ በስልጣናቸው የመጣን ማናቸውም ሰው (ልጃቸው 

አሊያም የእናታቸው ልጅ ቢሆንም) ከማጥፋት የማይመለሱ መሆናቸው ስለሚታወቅ ነው። 

በመሆኑም ወደ ኋላ መለስ ብለን ሰውዬው ከዚህ አንፃር ያከናወኑትን ተግባራት መመልከት 

እንችላለን—የትናንት ድርጊት ዛሬንና ነገን ያመላክታልና። 

እስቲ በቅድሚያ በኤርትራ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ግለሰብ ከጥቂት ዓመታት በፊት 

“የኤርትራ ብርቱ ምስጢሮች” በሚል ለሀገራቸው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት 

ያስተላለፉትና ኋላ ላይ “ዊሊክስ” በተሰኘ የመረጃ መረብ ላይ ይፋ የሆነን ጉዳይ 



እንመልከከት። አምባሳደሩ እንዲህ ብለዋል—“…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፡፡ እንዲህ አይነቱን ፍጹም ፀረ - ዴሞክራሲያዊ የሆነን አስተሳሰብ 

የሚመነጩት የሚወዱትን ውስኪ ሲጎነጩ ብቻ ይመስለኝ ነበር፡፡ ይሁንና መጠጥ ፉት 

ሳይሉም ቢሆን ከዚህ የተለየ አቋም አላየሁባቸውም፡፡ ስለዚህ ፀረ- ዴሞክራሲያዊነት 

የፕሬዚዳንቱ ስር የሰደደ ባህሪ ነው ማለት ይቻላል፡፡…” እንግዲህ ከዚህ የአምባሳደሩ 

ሪፖርት የምንረዳው ነገር ቢኖር፤ ምናልባትም የዛሬዎቹ ሟች ጄኔራሎች በእምቢተኝነት 

አሊያም በአንዳች አለመግባባት ከአቶ ኢሳያስ ጋር ተቃርነው እንደነበር ነው። 

እርግጥ ቀደም ባሉት ጊዜያት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ጄኔራሎቻቸውን የሚቆጣጠሩበት ዘዴ 

እንደነበራቸው በየጊዜው ከወደ አስመራ የሚወጡ ዘገባዎች ያስረዱ ነበር። ስልታቸውም 

በጦር ኃይሉ ውስጥ ጄኔራሎችን “ታማኝ”ና “ታማኝ ያልሆነ” እያለ በመከፋፈል እንዲሁም 

አንዱ ሌላውን እንዲጠራጠር አድርጎ ነው መዋቅሩን ያደራጀው ነበር፡፡ ብዙዎች 

“የኢሳያሲዝም መንፈስ” ይሉታል። አዎ! በበላይ ተቆጣጣሪው አቶ ኢሳያስ የሚመራው 

የ”እርስ በርሱ አናክሰው” ቡድን፣ የመከላከያ ሚኒስትሩን ጄኔራል ስብሃት ኤፍሬምንና 

ሌሎች ነባር ጄኔራሎችን ገሸሽ ያደረገና በ”ታማኝነት” ያልመዘገበ መሆኑ ይነገራል፡፡ ይህን 

እውነታም የኤርትራን ጉዳይ በቅርብ የሚከታተለው ተመራማሪው ዳን ኮኔል አረጋግጧል፡፡  

የመከላከያ ሚኒስትሩ መገለል የቆየ መሆኑን አስመልክቶም፤“…ጄኔራል ስብሃት በሚኒስቴር 

መስሪያ ቤቱ  ውስጥ ምንም ዓይነት ሚና እንደሌላቸው በኢትዮ - ኤርትራ ጦርነት ወቅት 

ታይቷል” በማለት ነበር የገለጸው። አዎ! ርግጥ ጄኔራሉ በአቶ ኢሳያስ ትዕዛዝ በጎረቤት 

ሀገሮች ጣልቃ ለሚገቡ አሸባሪዎች ስትራቴጂና ታክቲክ ይንደፉ እንጂ፤ ይህ ነው የሚባል 

ውሳኔ  የመስጠት ስልጣን እንደሌላቸው መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡… 

…የኤርትራን ወታደራዊ መዋቅር በቅርበት የሚከታተሉት ወገኖች እንደሚገልጹት፤ 

በ“ታማኝነት”  መዝገብ ውስጥ ከተካተቱት ጄኔራሎች መካከል፣ የሀገሪቱ አየር ኃይል ዋና 



አዛዥና  የኤርትራ ወጣቶች ጉልበት የሚበዘበዝበት የ”ዋርሳይ ይካኣሎ” ዘመቻ ሊቀመንበር 

ሜጄር ጄኔራል ተክላይ  ሃብተስላሴ ዋነኛው ናቸው፡፡ እኚህ ጄኔራል  ሌሎች ጀኔራሎችን 

በንቀት ዓይን የሚመለከቱና ከበርካታ ወታደራዊ አዛዦች ጋርም የማይስማሙ ናቸው፡፡ 

ይሁንና የአቶ ኢሳያስ መንፈስ ቀንደኛ አቀንቃኝ በመሆናቸው ምክንያት የእርሳቸው 

የቅርብ ሰው ለመሆን የቻሉ እንደሆኑ መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ በዚህም ምክንያት የዞን 

ወታደራዊ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ እስከመሆን ድረስ ስልጣን ያገኙ ግለሰብ ናቸው፡፡ 

በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ እምነት ከሚጣልባቸው ሌሎች ወታደራዊ አመራሮች ውስጥ 

የየግንባሩ ወታደራዊ አዛዦች ይጠቀሳሉ፡፡ የምዕራብ ግንባር ባሬንቱ አዛዥና  የፀረ - 

ሠላም ኃይሎች አስተባባሪው ሜጄር ጀኔራል ኃይለ ሳሙኤል (ቻይና) እንዲሁም የኤርትራ 

ልዩ ኮማንዶ ኃይል፣ የደህንነት አባሎችና በአስመራ የውስጥ የስለላ ማዕከል አስተባባሪ 

የነበሩት ሜጄር ጄኔራል ፊሊጶስ ወልደዮሐንስ (በአሁኑ ወቅት በአንዴ ከሜጄር ጄኔራልነት 

ተስፈንጥረው ሙሉ ጄኔራል በመሆን በሟቹ “ውጩ” ቦታ የጦር ሃየሎች ጠቅላይ 

ኤታማዦር ሹም ሆነው መሾማቸውን ልብ ይሏል!) በዚሁ የ”ታማኝነት” መዝገብ ውስጥ 

የሰፈሩ ናቸው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም፤ ሜጄር ጄኔራል ኃይለን (ቻይናን) ጨምሮ 

የአምስቱም የኤርትራ የጦር ግንባር አዛዦች በአቶ ኢሳያስ የ”ቀኝ እጅነት” የሚታወቁ 

ናቸው፡፡  

እነዚህ ጄኔራሎች በሚመሯቸው ግንባሮች ውስጥ ካሉ የዞን አስተዳዳሪዎች የበለጠ ስልጣን 

አላቸው፡፡ የአቶ ኢሳያስ ታማኞች ናቸው ተብለው እምነት የሚጣልባቸው ጄኔራሎቹ፣ 

እንደ ወታደር የዕዝ ሰንሰለት የሚባል ነገር የሚያውቁ አይደሉም፡፡ በማንኛውም ሚኒስቴር 

መስሪያ ቤትም ይሁን በዞን አመራርነት አሰራር ውስጥ ጣልቃ ገብተው ውሳኔ ይሰጣሉ፡፡ 

ውሳኔያቸው ትክክል ይሁንም አይሁን ጄኔራሎቹ ግን ሁልጊዜም ‘ትክክል ናቸው’ ተብሎ 

ይታሰባል- “ንጉስ አይከሰስ፣ ሰማይ አይታረስ” እንዲል ብሂሉ፡፡…ዳሩ ግን ምን 

ያደርጋል?...አቶ ኢሳያስ የራሳቸውን ኮቴ እንኳን የማያምኑ ግለሰብ በመሆናቸው፣ በእነዚህ 

ጄኔራሎች ላይ “ጄኔራል ያልሆኑ ጄኔራሎችን”ን በመመደብ በሚሰሩት ስራ ራሳቸውን 

እንዲጠራጠሩ ያደርጓቸዋል፤ በነገር ይጠላልፏቸዋል፣ አንዱ በሌላው ላይ ቂም እንዲይዝ 

ያደርጋሉ፡፡ እናስ ይህ ዘዴ አልሰራ ብሎ ይሁን ሶስቱ ነባር ጄኔራሎች በእግዜር ሞትና 

በመኪና አደጋ እንደ ዋዛ ማለፋቸው የተነገረው?... 



ያም ሆነ ይህ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያን በዕብሪት መውረሩ ትክክል አለመሆኑን፣ 

በሀገሪቱ ውስጥ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዲከበሩ እንዲሁም የአምባገነኑ 

ኢሳያስ አፈወርቂ አገዛዝ እንዲያበቃ ሲወተውቱ የነበሩ የሀገሪቱ የቀድሞ ከፍተኛ 

ባለሥልጣናት፣ ጋዜጠኞችና ዜጐች፤ የአቶ ኢሳያስ መንግሥት በተለያዩ የሀገሪቱ ከባቢዎች 

በፈጠራቸው ማጐሪያዎች ውስጥ አየማቀቁ ብሎም ሆን ተብሎ ለህልፈተ-ህይወት የሚዳረጉ 

መሆኑን ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች የዓይን አማኞችን በመጥቀስ ሲገልፁ ቆይተዋል፡፡ 

የአስመራው አስተዳደር የሚያካሂደው ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድ እንዲቆም ለዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ ጭምር “አቤት” እስከማለትም ደርሰዋል።  

እርግጥ በዓለማችን የህዝቦችን ጥያቄ አንግበው፣ “ዱር ቤቴ” ብለው፣ ለዓመታት  

ተዋድቀውና ኋላም በድል ተመልሰው ህዝቦቻቸውን በተፈለገው የለውጥ ጐዳና ላይ 

ለማራመድ የቻሉ ቆራጥ ህዝባዊ ታጋዮች እንዳሉ ሁሉ፤ የዓመታት የህዝቦችን የነፃነት 

ተጋድሎ ትርጉም በማሳጣት በህዝባቸው ላይ ዳግም የጭቆና እና የግፍ ቀንበርን የጫኑ 

ዓላማ ቢሶችም ታይተዋል፡፡ ኤርትራ ውስጥ አምባገነኑን የደርግ ስርዓት በአምሳያ የተካው 

የአቶ ኢሳያስ የግፍ አገዛዝም፣ ከእነዚህ ውስጥ በግንባር ቀደምትነት የሚመደብ ኃይል ነው 

ማለት ይቻላል፡፡  

ሻዕቢያ ከ1993 ዓ.ም ጀምሮ ለዘጠኝ ዓመታት ያለምንም ጥያቄና ፍርድ ኮንቴይነር ውስጥ 

አጉሮ ያሰቃያቸው የነበሩት 35 ከፍተኛ የሀገሪቱ የቀድሞ ባለሥልጣናት እና ጋዜጠኞች 

የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ማንነትን የሚያረጋግጡ ናቸው፡፡ የነፃነት ታጋዩ አቶ ኢሳያስ 

ዓላማቸውን ስተው “ታግዬለታለሁ” የሚሉት የገዛ ህዝባቸውን በግፍ ቋያ እሳት እየለበለቡት 

መሆኑ አንሷቸው አጠገባቸው የነበሩትን ባለስልጣኖቻቸውን፣ ሰው ቀርቶ እንሰሳ 

በማይታሰርባቸው እስር ቤቶች ውስጥ አጉረው ማሰቃየታቸው ብሎም ሰዎቹ ቀስ በቀስ 

እንዲሞቱ ማድረጋቸው ሰውዬው “ነፃ አውጪ” ሣይሆኑ ፀረ-ነፃነት መሆናቸውን በገሃድ 

እያስመሰከሩ መሆናቸውን በርካቶች ይስማማሉ፡፡ 

“አብዮት ልጆቷን ትበላለች” ይል ነበር— ያኔ ድሮ ሰው በላው የደርግ ስርዓት መሪ— 

አጠገቡ ያሉትን የስልጣን ተቀናቃኖቹን አሊያም የሚጠረጥራቸውን ግለሰቦች በስጋት 

ተወጥሮ ለመፍጀት ሲፈልግ፡፡ አቶ ኢሳያስም አጠገባቸው የነበሩ ፍትሕና ርትዕ 

ፈላጊዎችን በማሰር፣ በመደብደብ፡ ህክምና ባለመስጠት እንዲሁም በረሃብ እንዲሞቱ 

በማድረግ በእስር ቤቶቻቸው በጉያቸው አቅፈዋቸው የነበሩትን “ልጆቻቸውን” ሲበሉ 



በመክረም አምሳያነታቸውን አረጋግጠዋል፡፡ ሻዕቢያ ይህንን ግፍ የሚፈፅምበት ዋነኛ 

ማጐሪያዎቹን “ኢራኢሮ”፣ “ቤት መሓጐስ” እና “እምባትካላ” እያለ ይጠራቸዋል፡፡ 

እንግዲህ ልብ በሉ!— እነዚህ ቦታዎች እጅግ ከፍተኛ ሙቀት ያለባቸው፣ ከፍተኛ ቁጥር 

ያላቸው ሰዎች በትንንሽ ኮንቴይነሮች ውስጥ የሚታጨቁባቸው እንዲሁም የሰው ልጅ 

ራሱን እስኪጠላ ድረስ በድብደባ የሚሰቃይባቸውና እስከ ወዲያኛው የሚያሸልብባቸው 

የሻዕቢያ እልክ መወጫዎች አሊያም “ጓንታናሙ ቤይ” መሆናቸው ነው፡፡ 

ስለ “ጓንታናሙ ቤይ” ሳነሳ አንድ ሀገርኛ ዜይቤያዊ አባባልን አስታወስኩ፡፡ ይኸውም 

“በራስህ ዓይን ውስጥ ያለውን ትልቅ ግንድ ሳታይ፣ በሰው ዓይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ 

ለማውጣት አትሞክር” የሚል ነው፡፡ ሻዕቢያ “አሜሪካ አሸባሪዎችን ታሰቃያለች” በሚል 

“ጓንታናሙ ቤይ ውስጥ እንዲህ ተደረገ፣ እንዲህ ሆነ፣ እገሌ ተደበደበ… ወዘተ” እያለ 

ተመልካች እስኪሰለቸው ድረስ የሀሰት ኘሮፖጋንዳ በሚያሰራጭበት ቴሌቪዥኑ በየዕለቱ 

ይለፍፋል፡፡ በአንድ ወገን ለህዝቡ መረጃ የሚሰጥ እየመሰለ ይህን የ“ጓንታናሙ ቤይ”ን 

ዘግናኝ ድርጊት እንደ “ውዳሴ ማርያም” እየደጋገመ ሲያቀርብ፣ በሌላ በኩል ደግሞ የራሱን 

“ጓንታናሙ ቤይ” ፈጥሮ ህዝቡን ያሰቃያል፡፡ 

እርግጥ የሻዕቢያውና የአሜሪካው “ጓንታናሙ ቤይ”ዎች ልዩነት አላቸው፡፡ እርግጥ አሜሪካ 

በኩባ ግዛት ከባቢ በሚገኘው በ“ጓንታናሙ ቤይ” ደሴት ውስጥ ታሰቃያቸዋለች እየተባለ 

የሚነገረው ከመስከረም አንድ ጥቃት ጋር በተያያዘ የሚጠረጠሩ አሸባሪዎችንና ከአልቃይዳ 

ጋር ግንኙነት ያላላቸውን ጽንፈኞችን ነው፡፡ ሻዕቢያ ግን መንበረ ስልጣኑን ለማደላደል 

ሲል “ቆሜለታለሁ” የሚለውን የገዛ ህዝቡንና የሚጠረጥራቸውን ባለስልጣናት ነው— እስር 

ቤት ውስጥ እያሰቃየ በረሃብና በህክምና እጦት እንዲሞቱ የሚያደርገው፡፡ በመሆኑም 

ሻዕቢያ ዓይኑ ስር ያለውን እንደ ግንድ የገዘፈ “ጓንታናሙ ቤዩን” ሳያይ፤ በሌላው ላይ 

ጣቱን መቀሰሩ ያው የተለመደ የማደናገሪያ ዘዴው መሆኑ ከማንም የተሰወረ ጉዳይ 

አይደለም፡፡  

እንደ እውነቱ ከሆነ ተመልካቹን ያታከተው የሻዕቢያው የውሸት ዘገባ ፈብራኪ ቴሌቪዥን 

የ“ጓንታሙ ቤይ” ኘሮግራም ግቡ ሁለት ነው፡፡ አንደኛው “እንኳንስ እኛ ቀርቶ 

ዴሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶችን አክብሬአለሁ የምትለው አሜሪካም ታሰቃያለች” የሚል 

እንደምታ ያለው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ህዝቡ በሻዕቢያ ላይ የሸፈቱ የቀድሞ 

ባለሥልጣናትንና ዜጐችን መስመር እንዳይከተል በማስፈራራት የግፍ አገዛዙን አጠናክሮ 



ለመቀጠል የታለመ ነው፡፡ ግና አልሰመረለትም—የአሁኖቹ ሟች ጄኔራሎች መቼም 

ተስማምተው ሞተዋል ተብሎ ስለማይታሰብ ነው፤ “እምቢኝ” ብለው እንጂ።  

ሆኖም የሻዕቢያን የግፍ ተግባር በቅርበት ሲከታተሉት የነበሩት የኤርትራ ህዝቦች 

ዴሞክራሲያዊ ፖርቲ ሊቀመንበር አቶ ወልደየሱስ አማረ የዛሬ አራት ዓመት ገደማ 

ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ፀሐፊ ለሚስተር ባን ኪሙን የተማፅኖ ደብዳቤ 

ጽፈዋል፡፡ በደብዳቤያቸውም፣ በሀገረ ኤርትራ በእስር ላይ የሚገኙ የቀድሞ ባለሥልጣናት 

መሞታቸውን፣ ግድያና ግፍ እንዲሁም መከራ እየተባባሰ መምጣቱን በመግለጽ 

የመንግሥታቱ ድርጅትና የሚመለከታቸው ወገኖች ሁኔታውን እንዲያጣራ ጠይቀዋል፡፡ 

በዚያች ሀገር የሚገኙ የማጐሪያ እስር ቤቶች በገለልተኛ ወገኖች እንዲጐበኙ፣ የፖለቲካ 

እስረኞች ለፍርድ እንዲቀርቡ፣ ከተቻለም እንዲፈቱ በአጽንኦት አመልክተዋል—አቶ 

ወልደየሱስ፡፡ 

አዎ! የሻዕቢያ “ጓንታናሙ ቤይ”ዎች ከ3ዐ ሺህ የማያንሱ የፖለቲካ እስረኞች 

የታጐሩባቸው ድብቅ የምድር ቤት እስር ቤቶች ናቸው፡፡ እስር ቤቶቹ ውስጥ ምን 

እየተፈፀመ መሆኑን ከጥቂት የፀጥታ ሰራተኞች በስተቀር ማንም የሚያውቅ የለም፡፡ 

በረሃብ፣ በድብደባና በህክምና እጦት ምክንያት ሰዎች ሲሞቱም አስከሬናቸው የት 

እንደሚወሰድ ማንም አያውቅም፡፡ ከደርግ አምባገነንነት ወደ ሻዕቢያ አምባገነንነት 

የተሸጋገረው የዚያች አዲስና ወጣት ሀገር ወንድም ህዝብ፤ ትምህርት ቤት የሚገነባለት 

ልማታዊ መንግሥት በማጣቱ፣ እነሆ በየጥሻውና በየበረሃው በተዘጋጁ እስር ቤቶች ውስጥ 

መታጐር ዕጣ ፈንታው ከሆነ ዓመታት ተቆጥረዋል፡፡ 

መረጃዎች እንደሚጠቁሙት የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት በኢትዮጵያ ድል አድራጊነት 

መደምደሙን ተከትሎ በተነሳው የጦርነቱን ፍትሐዊነትና የኘሬዚዳንቱን አምባገነናዊ 

አገዛዝ የማብቃት ጥያቄ ሳቢያ፤ በኢሳያስ አፈወርቂ ትዕዛዝ ወደ ሻዕቢያ “ጓንታናሙ ቤይ” 

ዘብጥያ እንዲወርዱ ከተደረጉት 35 የቀድሞ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ውስጥ 15ቱ በህክምና 

እጦት ፣ በረሃብና በድብደባ ስቃይ እንዲሁም በከባቢው ባለው ከፍተኛ ሙቀት 

ህይወታቸው አልፏል፡፡ ታዲያ ምንም እንኳን ሻዕቢያ ከቀስ በቀስ አሰቃይነት ራሱ ገድሎ 

ራሱ ወደሚያለቅስበት “የአራዶች ስታይል” ብቅ ብሏል በማለት በርካታ ተንታኞች 

ቢገልፁም፤ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ስለ ማንነቱ መገለጫ “ጓንታናሙ 

ቤዎች” ጥቂት ልበል። 



“ኢራኢሮ” ይባላል—ዋነኛው የሻዕቢያ ጉረኖ፡፡ ይህ እስር ቤት ከአስመራ ከተማ በስተሰሜን 

በቀይ ባህር ከባቢ የሚገኝ ከፍተኛ ሙቀት ያለበት ቦታ ነው፡፡ በእስር ቤቱ ውስጥ 

ከሚሞቱት እስረኞች በተጨማሪ፣ ከሚደርስባቸው ስቃይ ለመገላገል ራሳቸውን የሚያጠፋ 

ኤርትራውያን ቁጥርም ከፍተኛ ነው፡፡ በዚህ የሻዕቢያ “ጓንታናሙ ቤይ” ውስጥ 

ህይወታቸው ካለፋት ሰዎች መካከል የቀድሞው የሀገሪቱ ምክትል ኘሬዚዳንት አቶ 

መሐመድ ሸሪፎ እንዲሁም ጄኔራል ዕቁባይ አብርሃ እና አምስት ጋዜጠኞች ይገኙበታል፡፡ 

እነዚህ የያኔዎቹ የኢሳያስ አፈወርቂ “የቀኝ እጆች”  ሆን ተብሎ ህክምና እንዳያገኙና በቀን 

አንዴ ዳቦ በውሃ እንዲመገቡ በመደረጋቸው እንዲሁም ከባድ ድብደባ ስለደረሰባቸው 

በሻዕያ ስውር የበቀል ሰይፍ ህይወታቸውን እንዲያጡ ተደርጓል፡፡ “አብዮት ልጆቿን 

ትበላለች” ይሏል የደርጉ አምሳያ ሻዕቢያ እንዲህም አይደል?...እንዴታ! 

ከህዝቡ ጫንቃ ላይ አልወርድም ያሉትና በአንድ ወቅት ለጋዜጠኞች “ከእኔ በኋላ 

ኤርትራን ማን እንደሚመራት እንኳንስ እኔ እግዚአብሔርም አያውቅም” በማለት ሳያስቡት 

ማንነታቸውን ገሃድ ያወጡት አቶ ኢሳያስ፤ ምክትላቸው የነበሩትን አቶ መሐመድ ሸሪፎን 

እስር ቤት ውስጥ አሰቃይተው መግደላቸው የመጽሐፍ ቅዱሱን የማቱሳላን እድሜ ተውሰው 

ኤርትራን ለዘመናት ለመግዛት ያስቡ አስመስሏቸዋል—ብዙዎች እንደሚያምኑት። ይሁንና 

እንኳንስ እንደ እርሳቸው ዓይነት ከበረሃ ጀምሮ በተጠናወታቸው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ 

አስተሳሰብ ለህዝባቸው ሳይሆን ለራሳቸው አስተሳሰብ የበላይነት ሲሉ የገዛ ጓደኞቻቸውን 

በረሃብና በድብደባ የሚገድሉ (ዛሬ ላይ የመኪና አደጋ ተጨምሮበት ይሆን እንዴ?) 

አምባገነን መሪ ቀርቶ፤ ቻይናን ከጨቋኙ ዘውዳዊ አገዛዝ አላቀው የሰፊውን አርሶ አደር 

ጥያቄ በመምራት ወደ ዛሬው ዕድገት እንድታመራ ያደረጓት ማኦ ሴቱንግ እንኳን 

የህዝባቸው ባለውለታ ሆነው ሳለ ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው ለተተኪዎቻቸው አስረክበው 

አልፈዋል፡፡  

ዳሩ ግን አምባገነኖች ከዚህ ውጭ ሊያስቡ አይችሉም፡፡ ለዚህም ነው አቶ ኢሳያስ 

ለወንበራቸው ሲሉ ህዝባቸውን በየማጐሪያው አፍነው በማሰቃየት ለህልፈተ -ህይወት 

የሚዳርጉት፡፡ ለነገሩ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰዎችን በማጐሪያ ውስጥ አፍኖ የመግደል ዘዴን 

የጀርመን ፋሽታዊ ገዥ ከነበረው ከመንፈስ አባታቸው ከአዶልፍ ሂትለር  ሳይማሩት የቀሩ 

አይመስለኝም፡፡ ያም ሆነ ይህ “ማን ይናገር የነበረ…” እንዲሉ ነውና ብሂሉ፣ በተለያዩ 

ወቅቶች ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ አምልጠው የሚመጡ ኤርትራዊያን ስለ ሻዕቢያ 



“ጓንታናሙ ቤይ” ብዙ ነገሮችን አስደምጠውናል፡፡ ገሚሶቹ “ኢራኢሮ” እና “እምባትካላ” 

የሚባሉ የአቶ ኢሳያስ ማጐሪያዎችን ሲጠብቁ የነበሩ ናቸው፡፡ ሌሎቹ ደግሞ የአስመራውን 

አስተዳደር የግፍ በትር በመፍራት እግሬ አውጪኝ ያሉ። እናም በዚያች ትንሽ ሀገር 

ውስጥ የሚፈፀምን አሳዛኝ ተግባር ሲናገሩ ሆድ ይብሳቸዋል። 

ሻዕቢያን ፍራቻ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት እነዚህ ኤርትራዊያን እንደሚናገሩት፤ ቀደም 

ሲል ከጠቀስናኳቸውና በ“ኢራኢሮ” እስር ቤት ከታሰሩት 35 የቀድሞ የሀገሪቱ ከፍተኛ 

ባለስልጣናት ውስጥ 15ቱ  ሞተው 2ዐ ብቻ ቀርተዋል፡፡ ከ2ዐዎቹ ውስጥም ዘጠኙ 

በደረሰባቸው እጅግ አሰቃቂ ድብደባ ምከንያት አካላቸው ጐድሏል፤ ለአእምሮ መታወክና 

ለሌሎች በሽታዎችም ተጋልጠዋል፡፡ ምናልባትም በአሁኑ ወቅት ቁጥራቸው እጅግ 

ተመናምኖ ሊሆን እንደሚችል የበርካታዎች እምነት ነው። በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት 

እ.ኤ.አ በ2ዐዐዐ ዓ.ም ኤርትራ በመወከል ከኢትዮጵያ ልዑክ ጋር አልጀርስ ላይ 

የተፈራረሙት የቀድሞው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ወልደተንሳይ 

በደረሰባቸው ዘግናኝ ድብደባ ምክንያት ሁለቱም አይናቸው ጠፍቷል፡፡ ሌሎች እስረኞችም 

24 ሰዓት እጅና እግራቸው በካቴና ተጠፍሮ ዕለተ-ሞታቸውን እየተጠባበቁ መሆናቸውን 

የዓይን እማኞች ያስረዳሉ፡፡ 

በጥቅሉ ሻዕቢያ የግፍ፣ የሰቆቃና የግድያ ተግባር በዜጐቹም ይሁን ጉዳዩን በሚያውቁ 

ወገኖች ተዘርዝሮ የሚያልቅ አይደለም፡፡ ህዝቡን የሚያሰቃይባቸው “ጓንታናሙ ቤይ 

ዎች”ን 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፡፡ 

ሆኖም ሁለንተናዊ መብቱን በየጊዜው እየጠየቀ ያለው የኤርትራ ህዝብ፣ የአቶ ኢሳያስን 

የግፍ አገዛዝ ቀንበርን በጫንቃው ላይ ተሽክሞ የሚጓዝ አይመስልም፡፡ ዛሬ ኤርትራ ውስጥ 

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

የሚዘምሩ ኤርትራውያን ቁጥርም እየጨመረ ነው፡፡ በተለያዩ ወቅቶች በሀገሪቱ ሠራዊት 

ውስጥ እተየቀጣጠለ በመምጣት ላይ የሚገኘው ስርዓቱን የመቃወም ክስተት ምናልባትም 

የአቶ ኢሳያስ የአፈና አገዛዝ “እህል ውሃው” የሚያከትምበት ጊዜ ሩቅ አለመሆኑን 

የሚያመላክት መሆኑን ተንታኞች ይስማማሉ፡፡ በሠራዊቱ ውስጥ የሚታየው ከፍተኛ 



የክዳት መጠን እንዲሁም የሚሊሻው ሃይል መመናመን ብሎም በአሁኑ ወቅት የኤርትራ 

ህዝብ ኢኮኖሚው ባዶ ባስቀረው የነዳጅ እጥረት ምክንያት በ“ካሮሳ” (የፈረስ ወይም የአህያ 

ጋሪ እንደማለት ነው) መጠቀሙ እንዲሁም በአንድ ወቅት አቶ ኢሳያስ ራሳቸው “ምንም 

ነገር የለም” በማለት የሰጡት ቃለ-ምልልስ እንዳመኑት ምንም ነገር አለመኖሩ 

የአስመራውን አስተዳደር መንበር ይንጠው ይሆን?—እርግጥ የእነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ 

የሚሰጡን ጊዜና የኤርትራ ህዝብ ብቻ ናቸው። 

 

 

 

 


