በመንገሻ ዮሏንስ
ከአዱስ አበባ
ኤርትራ የ21 ዓመታት የጨሇማ ጉዞ
የኤርትራ የነፃነት ትግሌ እ.ኤ.አ ከመስከረም 1961 እስከ ግንቦት29 ቀን 1991 የተካሄዯ ሲሆን 30
መራራ የትጥቅ ትግሌ ዓመታት ሲመራ የነበረውን የአቶ ኢሳያስ ቡዴን ነፃነትን በትጥቅ ትግሌ
ከማረጋገጥ ታክቲክ ውጭ የጠራ ፖሉሲ፣ስትራቴጂ እና ፕሮግራም እንዲሌነበረው ፣ከዚህ በተጨማሪም
ፀረ- ዳሞክራሲ እና ፊሽስታዊ የሆነ አስተሳሰብና ተግባር ይከተሌ እንዯነበር Sallina.com የተሰኘ ዴረ ገፅ ፒልት በሚሌ ምስጢራዊ ስም ከሚጠራ

የውስጥ አዋቂ እና ነባር ታጋይ ጋር እ.ኤ.አ ሚያዚያ

ወር 2012 ያዯረገው ቃሇ ምሌሌስ ያስረዲሌ፡፡የኸው ነባር ታጋይ
ፕረዚዲንት ኢሳያስ

በቃሇ ምሌሌሱ እንዯገሇፀው፤

አፇወርቂ እ.ኤ.አ በ1975 የኤርትራ ህዝቦች የነፃነት ግንባር

በኃሊም በ1994

የኤርትራ ህዝቦች የዳሞክራሲና የፌትህ ግንባር ሉቀ መንበር ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ሇስሌጣን ካሊችው
ከፌተኛ ጥማት የተነሳ ስሌጣናቸውን ሇመጠበቅ ሲለ የተሇያዩ ቴክኒኮችና ታክቲኮችን ይጠቀሙ
እንዯነበር ገሌጿሌ፡፡
ከታክቲኮቹ መካከሌ በግንባሩ የነበሩ ምሁራን ታጋዮችን የማግሇሌ፣የተሇያዩ ተቀፅሊዎችን የመሇጠፌ፣
ሇምሳላም ጀርመን አገር

ሇተማረ ታጋይ ፣ንኡስ ከበርቴ፣ሶቬየት ዩኒየን ሇተማረ

ብረት፣ኢትየጵያ

ሇተማረ የአዱስ ሌጅ ወዘተ የመሳሰለ ቅፅሌ ስሞችን በመስጠት እና በእስራኤሌና አሜሪካ አስተሳሰብ
የተንሳፇፈ ንኡሳን ከበርቴዎች በማሇት ሞራሊችው እና የትግሌ ወኔያችው እንዱጎዲ በማዴረግ ፣እነዚህ
ምሁራን ታጋዮች ያሌተማረውን ታጋይ ጥቅም የሚፃረር አስተሳሰብ እንዯሚያራምደ በማስመሰሌ
የጥሊቻ መንፇስ በመንዛት እንዱገሇለ እነዚህ ምሁራኑ የሚያራምደት ማንኛውም ዓይነት ሀሳብ
ተቀባይነት እንዲያገኝ በማሳዯም እና የፕረዚዯንት ኢሳያስን ሃሳብ የሚቃወሙትን ዯግሞ ባቡር
እንዯቀዯሙና

ከሀዱዴ እየወጡ እንዯሆኑ የፕሮፖጋንዲ ዘመቻ የማካሄዴ ተግባር እንዯ ዋነኛ ታክቲክ

ሲተገበር ቆይቷሌ፡፡
እነዚህ ባቡር ቀዯማችሁ

የተባለት ምሁራን የሚከተሊቸው እጣ ፇንታም ግዴያ ወይንም እስራት

ሲሆን ግዴያውና እስራቱ የሚከናወነው

‹‹

ሰሌፌ ሇነፃነት›› እየተባሇ በሚጠራው ሚስጥራዊ ቡዴን ሆኖ

ቡዴኑ 15 የፖሇቲካ አባሊት እና 30 የማዕከሊዊ ኮሚቴ አባሊት ጠቅሊሊው በ45 አባሊት የሚመራና
ተጠሪነቱ አሁን በእስር ቤት እየማቀቁ ሇሚገኙት አቶ ጴጥሮስ ሰልሞን ነበር፡፡ግዴያው የሚፇፀመው
በቀጥታ ሳይሆን

በውጊያ ወይም በጠሊት ሰሊዮች እንዯተገዯለ በማስመሰሌ ሇታጋዩ ሃዘን በማወጅ ፣

ስሇ ጀግንነታቸው በግጥምና መነባንብ እንዱገሇፅ በማዴረግና በላልች የማስመሰያ ዘዳዎች የግሇሰቦቹ
ሞት ሚስጢር ሆኖ እንዱቀር ይዯረጋሌ፡፡ ከተገዯለት ብርቅየ ኤርትራውያን ምሁራን ታጋዮች መካከሌ
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አብራሃም ተወሌዯ፣ ሙሴ ተስፊሚካኤሌ፣ዓይነ አሇም የማነ እና ዓብዯሊ ዲውዴ እንዯ አብነት
ይጠቀሳለ፡፡ እዚህ ሊይ አቶ ኢሳያስ ሊሌተማሩት ታጋዮች መወገናቸው ሳይሆን ተቃናቃኝ ሇማጥፊት
ብቻ እንዯሆነና ሊሌተማሩት ታጋዮችም እረኛ፣ገበሬ፣ባሊገር ፣ፀጉራም ጡንቻ ወዘተ የመሳሰለ ቅፅልችን
በመሇጠፌ ያንቋሽሹ እንዯነበር ፒልት ያብራራሌ፡፡
ዯርግ በሁለም ግንባሮች

ተከታታይ እና ኣሳፊሪ ሽንፇት ሲከናነብ እና ወዯ መውዯቅ ሲቃረብ አቶ

ኢሳያስ ዳሞክራሲያዊ ፣ነፃ መንግስት ፣ነፃ ፕሬስ እና ሁለም የኤርትራ ተቃዋሚ ሃይልችን
የሚያሳትፌ በህዝብ የተመረጠ መንግስት በኤርትራ እንዯሚመሰረት የማታሇያ ዱስኩራቸው ያስተሊሌፈ
እንዯነበሩ ፒልት ይጠቅሳሌ፡፡ ፒልት አያይዞም የአቶ ኢሳያስ ዱስኩር ሇእርሳቸውን እና መሰልቻቸው
የነበረው ፊይዲ ሲተነትን አብዛኛውን ታጋይ ዯርግን ከመጣሌና ነፃነትን ከማረጋገጥ በተጨማሪ
ዳሞክራሳዊ ሁኔታ

ይፇጠራሌ ብል ይገምት ስሇነበር ምናሌባትም ዱስኩሩ

እውነት የሚመስሌ ከሆነ

በታጋዩ መካከሌ መረጋጋት ሇመፌጠር ይረዲሌ ተብል እንዯሆነ ያስቀምጣሌ፡፡ የነ አቶ ኢሳያስ ቡዴን
ዴሮውንም ቢሆን ሳያውቁ አምሌጧቸው ትግለ በዴሌ ይጠናቀቅ እንጂ ባቡር እንዳት እንዯሚሰበር
እናውቃሇን ብሇው የህዝብ ይሁንታ እንዯማያስፇሌጋቸው ዴብቅ ዓሊማ አንግበው ነበር፡፡
ፕረዚዲንት

ኢሳያስ ከዴሮ ጀምረው በማዯናገርና በቅጥፇት እንጂ ቁርጥ ያሇ አቋም በማራመዴና

መከራከር አይታወቁም ይሊሌ ፒልት ፡፡ሇምሳላ

ዲዊት ወ/ጊርግስ ከተባሇ የዯርግ ባሇስሌጣን ጋር

ከህዝባዊ ግንባር ማዕከሊይ ኮሚቴ እና ፖሉት ቢሮ ዕውቅና ውጪ በዯርግ በዯሌ ሇሚዯርስባቸው
ኤርትራውያን ይራራለ በማሇት

በተዯጋጋሚ በሚስጥር ሱዲን ውስጥ ይገናኙ እንዯነበርና

ዯረግን

አስመሌክቶ የሚያዙት አቋምም ከጊዜ ወዯ ጊዜ የሚዋዥቅ እንዯነበር ያስቀምጣሌ፡፡ ሇዚህ እንዯ መገሇጫ
የሚያስቀምጠውም ህወሏት ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ ዯርግን ከስሌጣን ማስወገዴ የሚሌ ውሳኔ
በጉባኤው ሲያስተሊሌፌ እነ አቶ ኢሳያስ ግን ዯርግን ክዯው ሇሚመጡ የዯርግ ወታዯሮች ጥበቃ
እናዯርግሊቸዋሇን የሚሌ የቅጥፇት መሌእክት ነበር ያስተሊሌፈ የነበሩት፡፡እንዯ ፒልት አባባሌ የዯርግ
መንግስት በፋዳሬሽን መሌክ ኤርትራን የማስተዲዯር ስሌጣን ሇአቶ ኢሳያስ ቢሰጣቸው አይናቸውን
አያሹም ነበር ይሊሌ፡፡

የዯርግ ስርአት ተገርስሶ ኤርትራ ነፃነቷን ስትቀዲጅ አቶ ኢሳያስ

‹‹

ሰሌፌ ሇነፃነት›› የተባሇውን

ሚስጢራዊ አዯረጃጀት አያስፇሌግም በስብሷሌ፣ሚስጥራዊነቱ ከሽፎሌ ወዘተ ብሇው

አፌርሰዉታሌ፡፡

ዴርጅቱ ያፇረሱበት ዋነኛ ምክንያት ግን ፕረዚዲንቱ በእኩይ ተግባራቸው ተፀፅተው ሳይሆን የአዯረጃጀቱ
ሚስጥራዊነት ሙለ በሙለ በቁጥጥራቸው ስር እንዱሆን በማሰብና የአዯረጃጀቱን ስያሜ 72 በሚሌ
በመቀየር ሚስጥራዊነቱ ከእሳቸው ጋር የጠበቀ

ግኑኝነት ባሊቸው እና በቀይ መታወቂያ በሚታወቁት
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አካሊት ዘንዴ ብቻ እንዱታወቅ ፤

ስሌጣናቸውን የሚቀናቀን ወይም የሚቃወም ከተገኘም ያሇ ምህረት

እንዱገዯሌ ወይም እንዱታሰር በሚሌ የአቶ ኢሳያስ የግሌ ፖሉሲ ማስፇፀሚያ ሆኖ እንዱያገሇግሌ ነበር፡፡
አቶ ኢሳያስ ነፃነቷን የተቀዲጀችውን አዱሲቷን ኤርተራ ሲመሩ በዯርግ ውዴቀት
እንዯነበረው

በሁለም የኤርትራ ህዘቦች ዘንዴ ይሁንታን

ሇመግዛት ሳይሆን በጫካ አስተሳሰብ

አከባቢ ይፅፈት

አግኝተውና ፣የአሇም አቀፌ ህግን አክብረው

መምራታቸውን ነበር የቀጠለበት፡፡እንዯ አገርና መንግስት በህግ

እና በተጠያቂነት ሳይሆን የማፉያ አካሄዴና የዜሮ ዴምር አስተሳሰብ ውስጥ ተዘፌቀው
አገር መምራት የተያያዙት፡፡ አገር ሇመምራት ዝግጁ ካሇመሆናቸውም

ነበር አዱሲቷን

በሊይ ገና በጠዋቱ በኢትዮጵያና

በላልች የጎረቤት አገሮች ጀርባ ሊይ ተንጠሌጥሇው ታዝሇው በህገ ወጥ መንገዴ

ኤርትራን የማሳዯግ

የዜሮ ዴምር አቅጣጫ ይዘው ነበር የተንቀሳቀሱት፡፡
አገር ተረክበው የኤርትራ የፖሇቲካ ዴርጅቶችን ያማከሇ የሽግግር መንግስት ከመመስረትና የኤርትራ
ህዝብን ለአሊዊ የስሌጣን ባሇቤት ከማዴረግ ፣የዜጎችን ሰብአዊ እና ዳሞክራሲያዊ መብት የሚያስጠብቅ
እና የመንግስትን ተጠያቂነት የሚያረጋግጥ ህገ-መንግስት አርቅቆ ከማፀዯቅ ይሌቅ ህዝቡን ‹‹የእስራኤሌ
ተሞክሮ

››

ያሊት፣እንዯ

በማሇት
ሀገር

ማዯናገር ነበር የተያያዙት፡፡እዚህ ሊይ እስራኤሌ አንዴ አነስተኛ የህዝብ ቁጥር
ከተመሰረተችበት

ጊዜ

አንፃር

ሲታይም

ሆና፣ቢኢኮኖሚ፣በቴክኖልጂ እና እጅግ የሰሇጠነ የወታዯራዊ ኃይሌ

አጭር

ታሪክ

ባሇቤት የሆነች

ያሊት

አገር እንዯመሆኗ

አገሪቱን እንዯ ሞዯሌ መውሰዴ በመሰረቱ ስህተት አይሆንም፡፡
ስህተት የሚሆነው ከህዝብ ጥያቄ ሇመሸሽና በተሇመዯው ቅጥፇት ሇመዯሇሌ ሲዯረግ ብቻ ነው፡፡ የአቶ
ኢሳያስ አስተሳሰብም ኤርትራን እንዯ እስራኤሌ ሇማበሌፀግና የኤርትራ ህዝብን ኑሮ ሇማሻሻሌ

ሳይሆን

ካሊቸው የማፉያ አካሄዴ እና የዘቀጠ የዜሮ ዴምር አስተሳሰብ የሚመነጭ ነው፡፡የአቶ ኢሳያስ የማፉያ
አካሄዴ እና

የዜሮ ዴምር አስተሳሰብ እውን የሚሆነውም

ከፌተኛ ቁጥር ያሇው ወታዯራዊ ተቋም

በመገንባትና የአፌሪካ ቀንዴ ጎረምሳ በመሆን ሁለንም ጎረቤቶቻቸውን በቁጥጥራቸው ስር አዴርገው
የሚፇሌጉትን ማንኛውም ጥቅም ከቻለ በውዳታ ካሌቻለም
ታክቲኮችን መጠቀም መሆኑን ገና ከጠዋቱ
‹‹

በጉሌበት ሇማስፇፀም የሚያስችሎቸውን

መርህ አዴርገው ይዞውታሌ፡፡ ከነዚህ ቴክኒኮች አንደ

ሳዋ›› የተባሇ ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ በመመስረት የኤርትራ ህዝብ ገና የሰሊም አየር በዯንብ ሳያጣጥም

እ.ኤ.አ በ1995 አስራ ስምንት ዓመት የሞሊቸውን ወጣቶች ፆታ ሳይሇይ

በግዴ ጎትተው ወታዯራዊ

አግሌግልት እንዱሰጡ አዴርገዋሌ፡፡ አቶ ኢሳያስ ይህንን ሲወስኑ የትኞቹንም ሹማምንቶቻቸውን
አማክረው ሳይሆን በገዛ ፇቃዲቸው ነበር ይሊሌ የውስጥ አዋቂ የSallina.com እንግዲ ፒልት፡፡
ወታዯራዊ አገሌግልቱ

ጥሩ ተሞኩሮ ሆኖ የኤርትራ ህዝብን ህይወት የሚቀይር ሳይሆን የወጣት

ኤርትራውያንን ህይወት የሚቀጥፌ እና ሇባርነት የሚዲርግ ሆኖ እስከ ዛሬ ዴረስ በማገሌገሌ ይገኛሌ፡፡
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የሲንጋፖር ተሞኩሮም ሌክ እንዯ እስራኤኤሌ ተሞኩሮ የኤርትራ ህዝብን ህይወት ሳይቀይር የወጣቶቹ
ወታዯራዊ አገሌግልት

‹‹

የእዴሜ ሌክ የባርነት ዘመን እንዱሆን አዴርጎታሌ፡፡ አቶ ኢሳያስ

ኤርትራ›› በተባሇች ብቸኛ ጋዜጣ ስሇ ሲንጋፖር

ሲዯሰኩሩ

ሓዲስ

በጣም የሰሇጠነች ፣ አጠቃሊይ ህዝቧ

በከተማ የሚኖርና መካከሇኛ ገቢ ያሇው በመሆኑ ኤርትራም ይህንን

ተሞኩሮ ሳታሊምጥ መቀበሌ

ይኖርባታሌ ይለ ነበር፡፡ በተጨባጭ ሲታይ ግን በእንቅርት ሊይ ጆሮ ዯግፌ እንዱለ የኤርትራ ህዝብ
በ30 ዓመታት የፀረ-ዯርግ ትግሌ የጎበጠው ወገቡ ሳይቃና እና የሌጆቹ መስዋእትነት መሌካም ፌሬ
ሳያፇራ ዲግም ከዯርግ ጭቆናና ግፌ የባሰ የመከራ ጊዜ በማሳሇፌ ሊይ ይገኛሌ፡፡
ኤርትራ እንዯ አገር ከተቋቋመች እና በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ዘንዴ እውቅና ካገኘች በኃሊ
የራስዋ ገንዘብና የቁጥጥር ስርዓት እንዱኖራት ግዴ ስሇነበር
የመገባቢያ ገንዘብ

አሁን በስራ ሊይ ያሇውን

ናቅፊ የተሰኘ

እ.ኤ.አ ኖቬምበር 8 ቀን 1997 አትማሇች፡፡ ኤርትራ የራሷን ገንዘብ ስታሳትም

በመሪዎቿ ዘንዴ ከጎረቤት አገራት ጋር

ስሇሚኖራት የገንዘብ የቁጥጥር ስርዓት መሌክ እንዱይዝ

በማስብ እንዱሁም ፣በዓሇም አቀፌ የገበያ ህግጋትና የመገባያያ ስርዓት በማመን ያዯረጉት እንዲሌነበር
ሇመረዲት ይቻሊሌ ፡፡ በዚህም የአንዴን ለአሊዊ አገር ፤የኢትዮጵያን የገንዘብ ቁጥጥር ስርዓት
ፇሇጉ

እንዯ

የማስተዲዯር አዝማሚያ በአቶ ኢሳያስ ዘንዴ ገኖ ይታይ ነበር፡፡ ይሁን እንጂ አቶ ኢሳያስ

ያሌጠበቁት አንዴ ነገር ተከሰተ ! የኢትዮጵያ መንግስት የራሱን አዱስ ገንዘብ አሳተመ ፣ የአቶ ኢሳያስ
አንዴ ናቅፊ በአንዴ የኢትዮጵያ ብር ሇውጥ ወይም ብርና ናቅፊ እኩሌ ዋጋ እንዱኖራቸው የሚሇው
የኤርትራ መንግስት አስተሳሰብም በኢትዮጵያ መንግስት ዘንዴ ተቀባይነት ሣያገኝ ቀረ፡፡ ኢትዮጵያ እና
ኤርትራ ሁሇት የተሇያዩ ለአሊዊ አገሮች እንዯ መሆናቸው መጠን በመካከሊቸው ሉኖር የሚገባው
የንግዴና የገበያ ስርዓት አሇም አቀፌ ህግን የጠበቀ መሆን እንዲሇበት በኢትዮጵያ በኩሌ ይፊ ተዯረገ ፡፡
አቶ ኢሳያስ ሉቀበለት ባይችለም ፡፡ ይባስ
የኢትዮጵያን ዯህንነትና

ብልም የኤርትራ ዱፕልማቶችም ሆኑ ነጋዳዎች

ጥቅም ሇአዯጋ በሚያጋሌጡ የተሇያዩ ህገወጥ ተግባራት ሊይ እንዱሰማሩ

ወዯ

ማዴረግ ህገ ወጥ ዴርጊት ተሸጋገሩ፡፡
የአቶ ኢሳያስ መንግስት ዱፏልማቶች

አዱስ አበባ ቁጭ ብሇው ስሇ ሁሇቱ አገራት

ሲሰሩ እንዲሌነበር መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡ ይሌቁንስ በህገ ወጥ

መንገዴ

መሌካም ግንኙነት

ድሊር ሲሰበስቡ፣ ኮንትሮባንዴ

እና ላልች ህገ-ወጥ እንቅስቃሴዎችን ሲተገብሩ እንጂ፡፡አሁንም ቢሆን የኤርትራ ዱፕልማቶች በሄደበት
አገር

በህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ፣ኮንትሮባንዴ፣ህገውጥ የገንዘብ ዝውውር ወዘተ በመሳሰለት ህገ-

ወጥ ተግባራት እንዯተሰማሩ የተባበሩት መንግስታት የሶማሉያ እና ኤርትራ የቁጥጥር ቡዴን

ባወጣው

ሪፖርት ይፊ አዴርጎታሌ፡፡
አቶ ኢሳያስ

በህገ-ወጥ ተግባር ተጠምዯው የኢትዮጵያን ህዝብና መንግስት ዯህንነትና ጥቅም ያሇገዯብ

እየጎደ ማየት ተገቢ ስሊሌነበር የኢትዮጵያ መንግስት በሁሇቱ አገሮች

መሀከሌ ያሇው የንግዴ ግንኙነት
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ስርአት ባሇው መሌኩ መመራት እንዯሚኖርበትና ትሌቅ መጠን ያሊቸው ሽቀጦችን በየትኛውም ዓሇም
እንዯሚዯረገው በኤሌሲ (Letter credit) እንዱከናወን ፤በሁሇቱ ሀገራት ዴንበር መካከሌ ሇፌጆታ
የሚውለ ሸቀጦች
ሸቀጦች

በአነስተኛ መጠን ማሇትም አንዴ ነጋዳ ከ2500 ብር ያሌበሇጠ ዋጋ ያሊቸውን

ብቻ እንዱያስተሊሌፌ መወሰኑን ተከትል ኤርትራ ሊይ ምግብ ነክ ሸቀጦች ከፌተኛ የዋጋ

ጭማሪ ኣሳዩ እናም

አቶ ኢሳያስ ታዝልውበት ከነበሩበት

የኢትዮጵያ ጀርባ ሊይ ሇአንዳና ሇመጨረሻ

አገራችን የሁሇቱን ሀገሮች ዴንበር በተመሇከተ ያሌተፇቱ

ችግሮች መኖራቸውን ብታውቅም እነዚህ

እንዱወርደ ተዯረገ፡፡

ጉዲዮች በሰሊም እና በዴርዴር መፇታት አሇባቸው በሚሌ ትክክሇኛ አስተተሳሰብ የመነጨ ጄነራሌ
ስብሓት ኤፌሬም፣ አቶ የማነ ገ/አብ(ማንኪ)እና አቶ አብራሃ ካሳ የተባለት የኤርትራ ባሇስሌጣናት ወዯ
አዱስ አበባ

በመጋበዝ ከኢትዮጵያ

ባሇ ስሌጣናትን ጋር ምክክር እየተካሄዯ በሚገኝበት ሰዓት ነው አቶ

ኢሳያስ ወረራውን እ.ኤ.አ ግንቦት 1998 ኢትዮጵያ ሊይ የፇፀሙት፡፡ ሁለም ነግር በጉሌበት መፇፀም
ይቻሊሌ በሚሌ ፖሉሲያቸው የሚታወቁት ፕረዚዲንት ኢሳያስ ያራመደት ፌሌስፌናም በኢትዮጵያ
ህዝብና መንግስት ዘንዴ ተቀባይነት በማጣቱ ያሇአንዲች የዴንበር ምክንያት የኢትዮጵያን ለአሊዊ መሬት
ግፌና ጭካኔ በተሞሊበት አኳኀን ወረው ያዙት፡፡
የዚያን ወቅት የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታም 34 የሚሆኑ የተሇያዩ ፖሇቲካ ዴርጅቶችን ያሳተፇው
የሽግግር ጊዜ በዴሌ ተጠናቆ

በሁለም የኢትዮጵያ ብሔሮች ፣ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይሁንታ ያገኘ ህገ

-መንግስት ፀዴቆና የኢትዮጵያ ህዝቦች ከጭቆና ቀንበር ተሊቀው

ሇዘመናት ሲናፌቁት የነበረው

የሌማት ጥያቄያቸው እውን በመሆኑ የተሇያዩ ሌማታዊ እንቅስቃሴዎችን እያከናውኑ ይገኙ ነበር፡፡ ነገር
ግን
ሲባሌ

በኢትዮጵያ ህገ-መንግስት መሰረት ህብረ ብሔራዊ ይዘት እና ስብጥር ያሇው ሰራዊት ሇመመስረት
ዯርግን

ሇመጣሌ

ሲዋጋ

የነበረው

የኢህአዳግ

ሰራዊት

በጣም

በመቀነሱ፣በዛን ጊዜ የነበረው አነስተኛ ቁጥር ያሇው ሰራዊትም ቢሆን

ከፌተኛ

በሚባሌ

ቁጥር

በምእራብና በምስራቅ የአገሪቱ

ክፌሌ የነበሩ የፀጥታ ችግሮችን በማረጋጋትና በመጠበቅ የተጠመዯ ስሇነበርና ወረራው ከተፇጸመበት
ትግራይና ዓፊር አከባቢ ከፌተኛ ርቀት ያሇው መሆኑ

፣ በላሊ በኩሌ በትግራይ አነስተኛ የመከሊከያ

ሀይሌ ብቻ መኖሩን እንዯ ምቹ አጋጣሚ በመጠቀም ያሇአንዲች ተከሊካይ ኢትዮጵያን መውረር እንዯ
ሚችለ እና ፌሇጎታቸውን በጉሌበት እንዯሚያሳኩ በማመን ወረራው ተፇፅሟሌ፡፡
አቶ ኢሳያስ የኢትዮጵያ ህዝብን የአትንኩኝ ባይነት በቅጡ ሳያጤኑ የገቡበት ረመጥ በዯንብ አርጎ
ሲገርፊቸው በአፌሪካ ሕብረት፣በአውሮፓ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት አማካኝነት ችግሩ በሰሊማዊ
መንገዴና በዴርዴር እንዱፇታ ሲጠየl አሻፇረኝ ያሊለትን ያህሌ በጦርነቱ አሳፊሪ ሽንፇት ከገጠማቸው
እና ከፌተኛ ሇሆነ የህይወትና የንብረት ውዴመት

ምክንያት ከሆኑ

በኃሊ ሳይወደ በግዴ አሌጀርስ ሊይ

የሰሊም ስምምነት መፇረማቸውን ይታወሳሌ፡፡ የዴንበር ውሳኔው ፌትሃዊነት የጎዯሇው ቢሆንም እንኳን
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ሇአቶ ኢሳያስ ጊዜያዊ ማስተንፇሻ መሆን ችሎሌ፡፡ ምክንያቱም ፌሊጎትን በሀይሌ የመጫን ፖሉሲ
ሇአንዳ እና ሇመጨረሻ ሊይዯገም ቢሰበርም አቶ ኢሳያስ ግን

የአጭርና የረዥም ጊዜ በዴንበር ውሳኔ

የመንጠሊጠሌ እዴሌ አስገኝቶሊቸዋሌ፡፡
አቶ

ኢሳያስ

ምንም

እንኳን

በኢትዮጵያ

ሊይ

ፌሊጎታቸውን

በሀይሌ

የመጫን

ፖሉሲያቸው

ቢከሽፌባቸውም ወረራውን ሲፇፅሙ ያሌጠበቁትን ውጤት ግን አግኝተዋሌ፡፡ ፕረዚዲንቱ በአንዴ በኩሌ
ኢትዮጵያ ሊይ ዲግም ወረራ መፇፀም የህይወታቸው

ፌፃሜ ሉሆን እንዯሚችሌ በቅጡ እንዱገባቸው

አዴርጓሌ፡፡በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኤርትራ ህዝብን በስጋት ክሌሌ ውስጥ
ምርጫ

በማጠር ያሇህገ-መንግስት እና

ፌፁም በሆነ አምባገነናዊ ስርአት እንዱማቅቅ በማዴረግ የስሌጣን ዘመናቸው እዱራዘም

አዴርጓሌ፡፡
አቶ ኢሳያስ ኢትዮጵያን በቀጥታ መውረር እንዯማይችለ በቂ ትምህርት ማግኘታቸውን ተከትል በአንዴ
በኩሌ የኢትዮጵያ ህዝብ የሰሊም፣ የሌማትና የዳሞክራሲ ትሩፊትን ማጣጣም ከጀመረ የኤርትራ
ህዝብም ተመሳሳይ ጥያቄ ማንሳቱ ስሇማይቀር ኢትዮጵያን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በማተራመስ
የሰሊም እና ሌማት ሂዯቱ እንዱዯናቀፌ እና ኢትዮጵያን የማዲከም፤ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የኤርተራን
ህዝብ

አማራጮችን

አሻግሮ

በማስጠበቅ ፕሮፖጋንዲ

የማየት

ዕዴለ

በመዝጋት

የአገር

ለዏሊዊነት

በመከሊከሌና

ነፃነትን

ተሸፌኖ አቶ ኢሳያስ እዴሜ ሌካቸውን ያሇ ህዝብ ይሁንታ በስሌጣን የመኖር

ፖሉሲያቸውን ሇመተግበር እንዱሁም

ከሁለም የኤርትራ ጎረቤቶች ጋር እንዯ እብዴ ውሻ እንዱናከሱ

አዴርጓቸዋሌ፡፡
የኤርትራ ህዝብ በከፇሇው መራራ መስዋእትነት አማካኝነት በሀገሪቱ ነፃነት ፣ ሰሊም፣ሌማት እና
ዳሞክራሲ ሉረጋገጥ ይችሊሌ

የሚሌ ግምት በአብዛኛው ታጋይ፣በህብረተሰቡ እና በአሇም አቀፌ

ማህበረሰብ ዘንዴ ይስተጋባ ነበር፡፡ ሆኖም ግን ፅዴቁ ቀርቶ በቅጡ በኮነነኝ እንዯሚባሇው የኤርትራ
ህዝብ

ሲናፌቀውና ሲጓጓሇት የነበረው ነፃነት እንዯ ጉም በኖ ከመቅረቱም በሊይ ሇተሇያየ ጭቆናና አፇና

ተዲርጓሌ፡፡

Reporters Without Borders

የተሰኘው

ቡዴን

እንዲሇው

በአቶ

ሲሳያስ

አመራር

የምትመራው ኤርትራ ወዯ ትሌቅ ወኽኒ ቤት ተቀይራሇች፡፡ ጋዜጠኞች፣የመንግስት ባሇስሊጣናት የነበሩ
ነባር ታጋዮች ፣የሃያማኖት መሪዎች እና ላልች ንፁሃን ዜጎች ያሇምንም ፌርዴ በ314 የሚስጥር
ወኽኒቤቶች 229

ጫማ ያህሌ (69.8 ሜትር) ከባህር ወሇሌ በታች እና 140 ዱግሪ በሚዯርስ ከፌተኛ

ሙቀት በኮንቴነር ውስጥ ፤አንዲንድቹ እጅና እግራቸው ታስረው ፣ላልች ዯግሞ ቁሌቁሌ ተዘቅዝቀውና
እጅና እግራቸው ከእንጨትና ብረት ጋር ታስሮ በአሰቃቂ እና ኢሰብአዊ በሆነ ሁኔታ
ህይወትና ሇከፌተኛ የጤና ቀውስ እንዯተዲረጉ ገሌጿሌ፡፡

6

ሇህሌፇተ

የኤርትራ ዜጎች የአቶ ኢሳያስን ጭካኔና አረመኔነት መሸከም አቅቷቸው ፣በመኖርና በመሞት መሀከሌ
ያሇው ሌዩነት ብዙም ስሊሌተራራቀባቸው ስዯት ህይወትን ሇማቆየት
አንግበው እና

"Leave to live." የሚሌ መፇክር

የሞትን ህይወትን መሳ እዴሌ ተጠቅመው ዴንበር በማቋረጥ ወሊጅ ዘመድቻቸውን

ጥሇው በመውጣት ሊይ ይገኛለ፡፡በዚህ መሰረት ከአጠቃሊይ የኤርትራ ህዝብ ብዛት 25% ባሇፈት 20
አመታት አገራቸው ጥሇው እንዯወጡ ቡዴኑ አረጋግጧሌ፡፡ ይህ አሃዝ
ወይም

በከፌተኛ

ሁኔታ

ሳይቆስሌ

ዴንበሩን

ማቋረጥ

የቻሇውን

የሚያካትተው
ብቻ

መሆኑን

ሳይገዯሌ
ማስተዋሌ

ይኖርብናሌ፡፡ምክንያቱም እነዚህ ጭቆናና ባርነት አንገሽግሻዋቸውና ዴንበር አቋርጠው የሚሄደት ዜጎች
በአቶ ኢሳያስ አባባሌ ‹‹ከሃዱዎች››በመሆናቸው ዴንበር ሲያቋርጡ ከተገኙ ያሇምህረት እንዱገዯለ ትእዛዝ
ከተሰጠ ውል አዴሯሌ እና ይህ አሀዝ ዴንበር በማቋረጣቸው ምክንያት ህይወታቸው ያሇፇውን፣
ሇከፌተኛ የአካሌ መጉዯሌ የተዲረጉትን እና በእስር ቤት እየማቅቁ የሚገኙትን አያካትትም፡፡
የተባበሩት መንግስታት የኤርትራ እና የሶማሉያ የቁጥጥር ቡዴን እንዯገሇፃው የእነዚህ ዴንበር
አቋርጠው የሚሸሹት ዜጎች ቤተሰቦች 50ሺናቅፊ (3333 ዩኤስ ድሊር) እንዱከፌለ ወይም ያሇ ገዯብ
እንዱታሰሩ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ያስገዴዲሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የአቶ ኢሳያስ የጦር መኮንኖች የገዛ
ዜጎቻቸውን በማሳዯዴ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ተሰማርተው ኤርትራን ጥሇው መውጣት የሚፇሌጉ
ዜጎችን በመመሌመሌ ከእያንዲንደ ዴንበር ተሸጋሪ ዜጋ 3ሺ የአሜሪካ ድሊር ይቀበሊለ፡፡የኤርትራን
ዴንበር ከተሻገሩ በኃሊ ከሱዲን እና ግብፅ

ወዯ እስራኤሌ ወይም አውሮፓ ሇማጓጓዝ እስከ 20ሺ

የአሜሪካ ድሊር እንሚያስከፌለ እና የተሰበሰበውን ገንዘብም በስዊዘርሊንዴ የኤርትራ ኤምባሲ ሰራተኛ
ስም ወዯ ስዊዝ ባንክ እንዯሚገባ የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ቡዴን ባገኛው የባንክ ሂሳብ ማረጋገጥ
ችሎሌ፡፡

ይህንን ገንዘብ መክፇሌ ሇማይችለ ወገኖች ዯግሞ ከላልች ህገ ወጦች

ጋር በመተባበር

በሲናይ በረሃ ከውስጥ ሰውነታቸው አካሊት መሀከሌ ኩሊሉታቸውን በመውሰዴ ፣መዯብዯብ እና በሴቶች
ሊይ ወሲባዊ ጥቃት መፇፀም ወዘተ አሰቃቂ ዴርጊቶች ምክንያት ብዙዎቹ ሇህሌፇተ ህይወት፣ሇከፊ
ህመም እና ሇአእምሮ መቃወስ እንዯሚዲረጉ አረጋግጧሌ፡፡
የአቶ ኢሳያስ መንግስት

‹‹

የአገሪቱን አንዴነትና ህሌውና በማስጠበቅ›› ስም የነበረችውን አንዱት

ዩኒቨርሲቲ በመዝጋት ማንኛውም 18 ዓመት የሞሊው የኤርትራ ወጣት ነፃ ወታዯራዊ አገሌግልት እና
ወታዯራዊ

ኢንድክትሪኔሽን

ከትምህርት

ጋር

የወታዯራዊው አገሌግልት ዘመን18 ወራት ነው

ተዲብል

እንዱሰጣቸው

ይዯረጋሌ፡፡

ምንም

እንኳን

ቢባሌም የኤርትራ ወጣቶች የህይወት ዘመናቸውን

በሙለ በባርነት ቀንበር ታስረው ያሇምንም ተስፊ በጨሇማ እንዯሚያሳሌፈት እና አንስት ምሌመልች
ዯግሞ በተሇያዩ የጦር መኮንኖች የከፊ ወሲባዊ ጥቃት እንዯሚዯርስባቸው አጣሪ ቡዴኑ አረጋግጧሌ፡፡
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የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በእብሪት የተወረረውን ዲርዴንበሩን በሃይሌ ካስከበሩ በኃሊ የአቶ ኢሳያስን
ትንኮሳ ሇሌማታችን ስንሌ እንታገስ

በሚሌ መርህ ሀገራችን

ዴንበር አሌፇው ችግር የሚፇጥሩ

የኤርትራ ሃይልችንና ተሊሊኪዎቻቸውን በመከሊከሌ ሌማቷን ስታከናውን ቆይታሇች፡፡ይሁን እንጂ

የአቶ

ኢሳያስ እብሪት ወዯ ሽብርተኝነት በመሸጋገሩ ኢትዮጵያን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የማተራመስ
ስትራቴጂ በመከተሌ አያላ የህይወትና የንብረት ጉዲት በኢትዮጵያ ሊይ አዴርሷሌ፡፡በዚህም መሰረት
የኢትዮጵያ መንግስት ራስን የመከሊከሌ የፖሉሲ ሇውጥ በማዴረጉ የአቶ ኢሳያስ ወታዯሮችም ሆኑ
ተሊሊኪዎቻቸው ሇሚያዯርሱት ጥቃት ተመጣጣኝ አፀፊዊ

ምሊሽ በመስጠት አቶ ኢሳያስ የቁስሊቸውን

ህመም ዋጥ እንዱያዯረጉት ማዴረግ ተችሎሌ፡፡
የአቶ ኢሳያስ የትርምስ ፖሉሲ ከኢትዮጵያ አሌፍ

ሇሁለም ጎረቤት አገሮችም ተርፎሌ፡፡የተባበሩት

መንግስታት ዴርጅት የፀጥታ ጥበቃው ም/ቤት የኤርትራ መንግስት አፌሪካ ቀንዴን በማተራመሱ ሁሇት
ተከታታይ ማዕቀቦችን ጥልበታሌ፡፡ በአሁኑ ወቅትም የኤርትራ መንግስት በኣሇም አቀፌ ማህበረስብ
ዘንዴ የተተፊ መንግስት ሆኗሌ፡፡
የኤርትራ ህዝብ ከዚህ የጨሇማ ኑሮ እንዱሊቀቅ የአሇም ማህበረሰብ እያዯረገ ያሇው ሚና አነስተኛ ነው፡፡
ቢሆንም ረፇዯ እንጂ አሌመሸም ፡፡ስሇዚህ የኤርትራ ህዝብ ነፃነት የሚረጋገጠው በራሱ በኤርትራ ህዝብ
ቢሆንም እንኳን ሇ50 ዓመታት ያህሌ በጭቆና ቀንበር የማቀቀን ህዝብ የማገዝና የመርዲት የአማራጭ
ጉዲይ ሳይሆን የሞራሌ ግዳታ ነው፡፡

8

