
በመንገሻ ዮሐንስ 

የኤርትራ አገዛዝ የፍፃሜ መባቻ 

በቅርቡ እ.ኤ.አ ጥር 21 ቀን 2013 በኤርትራ ተከስቶ የነበረው እንቆቅሌሽ መሠሌ ነገር ግን 

እውነታዊ ክዋኔ በስሌጣን ያሇው ቡዴን አገሪቷን ከተቆጣጠሩ ጀምሮ ይፋ በሆነ ሁኔታ  

"በ1997 የተረቀቀው ህገ-መንግስት ይተግበር!፣ የፖሇቲካ እስረኞች ይፈቱ!" የሚለ ዋነኛ እና 

አንኳር የአገሪቱ ችግር የተስተጋቡበት ይህ ካሌሆነም ከዚህ በከፋ መሌኩ የኤርትራ ህዝብ 

ህሌውና ትህተ መታህቲት ወይም መቀመቅ የሚወርዴበት ሁኔታ የሚፈጠርበትን ሁኔታ 

ያመሊከተና በ21 ዓመታት ውስጥ የጭቁኑ የኤርትራ ህዝብ ዴምፅ ሇመጀመሪያ ጊዜ  በኤርትራ 

ቴላቪዥን (ኤሬ ቲቪ) የተስተጋባበት ክስተት ነበር፡፡ 

 

እንዯዚሁ ዓይነት ክስተት መፈፀም ቀርቶ አንዴ ኤርትራዊ ሇብቻው ሆኖ ሇመናገር ቀርቶ 

ሇማሰብ የማይሞክርበት ፍፁም አምባገነናዊና ጨቋኝ ስርዓት ባሇባት ሃገር ይህ ሚስጥራዊ 

ክዋኔ መፈፀሙም ከምን እንዯመነጨና ወዳት እንዯሚያመራ በቀሊለ ሇመተንበይ የሚያስቸግር 

ቢሆንም ሁኔታውን ከተሇያዩ አቅጣጫዎች አንፃር ማጤንና መከታተሌ ሇአገሪቱ ብልም 

ሇአካባቢው ሰሊምና መረጋጋት ትሌቅ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ፡፡ 

 

“እንኳንስ ዘንቦብሽ ዴሮም ጤዛ ነሽ” እንዯሚባሇው የሻዕቢያ መንግስት በፍፁም አምባገነናዊነት 

የኤርትራን ህዝብ እጅና እግር አስሮና ፍፁም በሚባሌ ባርነት ውስጥ  ዘፍቆ  ሇሁሇት ዴፍን 

አስርት ዓመታት ሇመከራና ሰቆቃ ዲርጎት ይገኛሌ፡፡ የህዝቡና የአገሪቱ ሁሇንተናዊ እንቅስቃሴም 

ቁሌቀሌ እየተጓዘ ህዝቡ በከፍተኛ ችግርና ሰቆቃ ይገኛሌ፡፡ የአሁኑ ‘የዴምፃችን ይሰማ’ ዴርጊት 

ያስተጋባው መሌዕክት  በያንዲንደ የኤርትራ ዜጋ ዘንዴ በዋነኝነትም ዳሞክራሲያዊ ሇውጥን 

በሚፈሌጉ የሰራዊት አባሊት፣ በየመንግስት ሰራተኞች፣ በተማሪዎች እና በአጠቃሊይ በህዝቡ 

ሊይ የሚፈጥረው ተፅዕኖ ቀሊሌ ኣይሆንም፡፡ በላሊ በኩሌ በውጭ ዓሇም በተሇያዩ አገራት 

በሚገኙ የኤርትራ ተቃዋሚ ዴርጅቶች እና የኤርትራ ማህበረሰብ ዘንዴ ራሱን የቻሇ ተፅዕኖ 

እንዯሚያሳዴር ሇመገመት አይከብዴም፡፡ እዚህ ሊይ በኤርትራ ውስጥና በውጭ የሚኖረው 

ዳሞክራሲያዊ ሇውጥ ፈሊጊ ሀይሌ ሇያይቶ ማየቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በዚህም መሰረት  ኤርትራ 

ውስጥ ያሇው ሇውጥ ፈሊጊ ሃይሌ በቅርበት ከሚከታተለና ጥር 21 ቀን 2013 በተፈጠረው 

ክስተት በመነቃቃት የይቻሊሌ ወኔና ስሜት ካዯረባቸው መሀከሌ በዋነኝነት በሰራዊቱ ያለት 



ሃይልች የአንበሳውን ዴርሻ ሉኖራቸው ይችሊሌ፡፡ ሆኖም ግን የሚፈሇገውን ሇውጥ ሇማምጣት 

እጅግ ከባዴና ውስብስብ እንዱሆን የሚያዯርጉት ወሳኝ ሁኔታዎች መኖራቸው አይቀሬ ነው፡፡ 

ሇምን ቢባሌ በሰራዊቱ ውስጥ ያለትና ሇውጥ ያመጣለ ተብሇው የሚገመቱት ሃይልች እጅግ 

ጥብቅ በሆነ የፕሬዚዲንቱና ዯቀ መዝሙሮቻቸው የዯህንነት መረብ የተከበቡ በመሆናቸ 

እዴንዱሁም ቁጥራቸው የማይናቅ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በፕረዚዲንት ኢሳያስ መንግስት 

አገዛዝ ቅር ቢሰኙ እንኳን እጃቸው በከባዴ ወንጀሌና ምዝበራ የተጨማሇቀ በመሆኑና ከሇውጡ 

በኃሊ እጣፈንታቸው ምን ሉሆን እንዯሚችሌ አሳምረው ስሇሚያውቁ ስርዓቱን ከወትሮው 

በበሇጠ ሁኔታ ይጠብቁታሌ አሉያም የሇውጥ አቅጣጯውን ወዯራሳቸው ፍሊጎት በማዞር ከዴጡ 

ወዯ ማጡ እንዱሆንና አውዲሚና አዯገኛ ገፅታ እንዱኖረው የማዴረግ አካሄዴ ሉይዙ ስሇሚችለ 

ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሻ ጉዲይ ይመስሊሌ፡፡ እዚህ ሊይ በአንፃራዊ ከወንጀሌ የፀደ፣ የህዝባቸው 

ከፍተኛ ችግርና ሰቆቃ ያንገበገባቸው ከፍተኛ የጦርመኮንኖች ኢምንት በሆነ አጋጣሚ ሇውጥ 

ዴሌ ማዴረጋቸው ዝግ ባይሆንም ከፍተኛ ስትራቴጂ፣ ታክቲክና መስዋእትነት ከመጠየቁም 

በሊይ በሁሇቱ አቅጣጫ ያሇውን የሰሊ ጫፍ ከተገናኘ ግን አዯጋው ከሚገመተው በሊይ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ ከተሞክሮ ይህንን መስዋእትነት መክፈሌ እንዳት እውን ሉሆን ይችሊሌ የሚሇውን 

ማየቱም ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

 

የአቶ ኢሳያስ ቡዴን በበረሃ በትግሌ ዓሇም እያሇም ቢሆን ሌዩነትን በሰሊም የመፍታት ተመክሮ 

በጭራሽ ያሌነበረውና የአቶ ኢሳያስና ጥቂት መሰልቻቸውን ሃሳብ የተቃወሙት እርምጃ 

ተወስድባቸው በራሃ የቀሩት ብርቅየ ሙሁራን ታጋዮች ሇምስክርነት ቢበቁ እውነታውን ቁሌጭ 

አዴርገው ሉነግሩን በቻለ ነበር፡፡ ሆኖም ግን “ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዲ የቀበረ” 

እንዯሚባሇው እንዯነ ፒልት የመሳሰለ እውነታውን ሳይዯብቁ ሇህሉናቸው ብሇው የሚነግሩን 

ሃቅ ይህንን ነው የሚያስረዲን፡፡ ሌዩነትን በሰሊም የመፍታት ተመክሮ እንዯላሇ የሚያሳየን 

ላሊው ጭብጥ ዯግሞ እ.ኤ.አ በ2001 G-15 በመባሌ የሚታወቁት የሚኒስትሮች፣ ከፍተኛ 

የጦር መኮንኖች፣ አምባሳዯሮችና ላልች ስብስቦችን የያዘ ሲሆን በኢትዮጵያና ኤርትራ መሀከሌ 

የተካሄዯው አውዲሚ ጦርነት ይገምገም፣ ሃሊፊነቱን የሚወስዴ አካሌ ይኑር፣ እ.ኤ.አ በ1997 

የተረቀቀው ህገ-መንግስት ይተግበር፣ ምርጫ ይካሄዴ፣ ህዝቡ የስሌጣን ባሇቤት ይሁን፣ 

ቃሊችንን እናክብር ወዘተ የመሳሰለትን አንኳር ነጥቦችን በማንሳታቸውና ሰሊማዊና 

ዳሞክራሲያዊ ውይይትና ሥርዓት እንዱገነባ ከነበራቸው በሳሌና ቀና አመሇካከት በመነጨ 

ፊርማ (petition) አሰባስበው ዯብዲቤ በመፃፋቸው ምክንያት ከመካከሊቸው ከእነዚህ ሰዎች 11 



የሚሆኑት ያሇ ምንም ፍርዴ ሇእስር ተዲርገው ሇሞትና ሇተሇያዩ የአካሌና  የስነሌቦና ጉዲት 

ተዲርገው የታገለሇት ዓሇማ ሳይሳካ እየማቀቁ ይገኛለ፡፡ ሇአብነትም የአቶ ጴጥሮስ ሰልሞንና 

የባሇቤታቸው ወ/ሮ አስቴር ዮሏንስ አንዴ ሊይ ሰብዓዊነት በጎዯሇው ሁኔታ በእስር እንዱማቅቁ 

በመዯረጉ ሳቢያ አራት ሌጆቻቸው ያሇ ኣባትና እናት ሜዲ ሊይ እንዱቀሩ ሆኗሌ፡፡ የእነዚህ 

ሰዎች እስር ተከትልም የኤርትራ ወህኒ ቤትነት ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጨመረ መጥቷሌ፡፡ በዚህ 

መሰረት ኤርትራ ውስጥ ሆኖ ሇውጥ የማምጣትን ስኬት ከፍተኛ ጥንቃቄ እና ጥበብ የሚፈሌግ 

ጉዲይ ነው፡፡ ምክንያቱም አበው እንዯሚለት <<የነብርን ጅራት ከያዙ አይሇቁ>> ስሇሚሆን አንዳ 

የነብርን ጅራት ከነኩ ወዯኃሊ ማየት፣ ያዝ ሇቀቅ ማዴረግ ውጤቱ የG-15 ዕጣፈንታ ስሇሚሆን 

ብቻ ሳይሆን ሇውጡ ተጨናግፎ አመባገነኖች በህዝቡ ሊይ የባሰ ጭፍጨፋ፣ እስራትና ግዴያን 

እንዱያጠናክሩ የስሌጣን ዘመናቸውንም እንዱያራዝሙ ዕዴሌ ስሇሚሰጣቸው ነው፡፡ ሇውጥ 

የማምጣቱን ጉዲይም የበሇጠ ከባዴና ውስብስብ ሉያዯርገው ይችሊሌና፡፡ 

 

እ.ኤ.አ የጥር 21 ቀን 2013 ታሪካዊ ፍፃሜ  በተሇያዩ አካሊት ሲገመገም በአንዴ በኩሌ  

የፕረዚዲንት  ኢሳያስ መንግስት በህዝቡ ሊይ እያዯረሰ ያሇው መከራና ሰቆቃ በአብዛኛው ህዝብ 

ዘንዴ ትሌቅ ትኩረት የሳበ፣ ይበቃሌ የሚሌ አስተሳሰብ ያሳዯረ፣ ስርዓቱን የማስወገዴ ችልታና 

አቅም አሇን የሚሌና ሇፕረዚዲንቱም ዯጋግመው እንዱያስቡበትና ጥያቄውን በሰሇማዊ መንገዴ 

መጠነኛ ጥገናዊ ሇውጥ በማዴረግም ቢሆን ስሌጣናቸውን ማስረዘም የሚችለበትን ዕዴሌ ፈጥሮ 

የነበረ ቢሆንም ፕሬዚዲንቱ ግን ይህንን ዕዴሌ እየተጠቀሙበት ያለ አያመስሌም፡፡ በላሊ በኩሌ 

ዯግሞ ክስተቱን ያሌተዯራጀ፣ ብስሇት የጎዯሇውና የከሸፈ የመፈንቅሇ መንግስት ሙከራ ነው 

የሚለትም አለ፡፡ ያም ሆነ ይህ በኤርትራ ያሇውን የሇውጥ ጥያቄ ፍንትው አዴርጎ እንዲሳየ 

በአገዛዙ ውስጥም ከፍተኛ መሰነጣጠቅ እንዲሇና በቀሊለ ሇመጠገን እጅግ በሚያስቸግር ሁኔታ 

እንዲሇ በማያጠራጥር ሁኔታ አሳይቶናሌ፡፡ ምክንያቱም ይህንን ክስተት ይመራ የነበረው ሃይሌ 

ሰፋያሇ አዯረጃጀት አሇው ብል በእርግጠኝነት ሇመናገር የሚያስቸግር ቢሆንም  በስሜት ዯረጃ 

ግን በአብዛኛው ታጋይና ህዝብ ውስጥ መኖሩ የሚያሳዩ ሁኔታዎች በመኖራቸው ነው፡፡ እንዯ 

ምሳላ የሚነሳው ክስተቱ ፍፃሜውን ካገኘ በኀDሊ ጉዲዩን አስመሌክቶ በሰራዊቱ ውስጥ ጥብቅ 

ግምገማ እየተካሄዯ እንዯሚገኝና ውጤቱም እምብዛም በአቶ ኢሳያስ የተፈሇገውን ያህሌ 

እንዲሌሆነ የሚጠቁሙ ምንጮች መኖራቸው አንደ ነው፡፡ ይህማሇት ግን በጉዲዩ ውሰጥ 

እጃቸው አሇበት የሚባለ ሰዎች እየታሰሩ እንዯሆነና የታሰሩ ሰዎች ቁጥርም ከ120 በሊይ 

እንዯዯረሰ ስሇመሆኑ ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ ክስተቱ ሇፕረዚዲንት ኢሳያስ  ሇጊዜው እንዯ ማንቂያ 



ዯውሌ ሉጠቅማቸው የሚችሌ ቢሆንም ሇሰራዊቱና ሇህዝቡ ዯግሞ የይቻሊሌ ስሜትና ወኔ 

ዯወሌ፣ ህዝባዊ ጥያቄ የሚመሇስበትና ዳሞክራሲያዊት ኤርትራ የምትወሇዴበት ተስፋ እውን 

የሚሆንበት አመሊካች ኮከብ ሆኖ ሉያገሇግሌ የሚችሌ ነው፡፡ 

 

 በውጭ ዓሇም የሚኖሩት የኤርትራ የሇውጥ ሀይልች ሁኔታ ሲታይ አምባገነኑ ስርዓት በግሇ 

ስብእናቸው ሊይ የሚፈጥረው ቀጥታዊ ተፅዕኖ እና ስጋት ሙለ በሙለ ዜሮ ባይሆንም አገር 

ውስጥ ካሇው የሇውጥ ሃይሌ ጋር ሲነፃፀር ግን በተሻሇ ሁኔታ ነፃ ሆኖ የመንቀሳቀስ እና 

የመዯራጀት ዕዴሌ ያሇው ነው፡፡ በእነዚህ ሃይልች ዘንዴ የሚስተዋለ አንዲንዴ ችግሮች 

መኖራቸው ግን አሌቀረም፡፡ ምንም እንኳን መሻሻልች ቢኖሩም በዋነኝነት በመካከሊቸው ያለትን 

ሌዩነቶች በተፈሇገው ፍጥነት ማጥበብ አሇመቻሊቸው ዋነኛው ነው፡፡ እነዚህ ኃይልች አንዲንዴ 

ጊዜ በሻዕቢያ አጀንዲ ሊይ የመንጠሊጠሌ አዝማሚያም ይስተዋሌባቸዋሌ፡፡ ምክኒያቱም ኤርትራ 

ውስጥ ህዝባዊ ስርዓት ሇማምጣት፣ ነፃና ዳማክራሳዊት ኤርትራን የመፍጠር ጉዲይ የግዴ  

ከሻዕቢያ ጋር የመንጠሊጠሊና የሻዕቢያ የፕሮፖጋንዲ አካሄዴ መከተሌ አስፈሊጊ አይዯሇምና፡፡ 

ሇውጡ የሚመጣው በየትኛውም ጊዜና ሁኔታ ሲታሰብ ከኤርትራ ህዝብ ውጭ ሉሆን 

አይችሌም፡፡ ስሇዚህ በኤርትራ ውስጥ እና በውጭ በሚገኙት የሇውጥ ሀይልች መሀከሌ የጠበቀ 

ግንኙነትና ቅንጅት ሉኖር  ይገባሌ፡፡   

 

የአፍሪካ ህብረት፣የተባበሩት መንግስታት እና በአሇም አቀፍ ማህበረስብ ዘንዴ በኤርትራ 

መንግስት ሊይ እየተወሰደ ያለት እርምጃዎች አበረታች ቢሆኑም በኤርትራ ዜጎች ሊይ 

እየዯረሰ ካሇው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች፣ ጭቆና፣ ያሇፍርዴ ማሰር፣ ግዴያ እና ፍሌሰት 

አንፃር ሲታይ ግን ኢምንት ነው፡፡ አገሪቱ ምዴራዊት ሲኦሌ ከሆነች ውል አዴሯሌና፡፡ 

የኤርትራ ዜጎች ያለበትን አሰቃቂ ሁኔታ በሚመሇከት በተሇያዩ አካሊት መረጃዎችን ማሰባሰብና 

ምን እንዯሚመስሌ ማወቁ የሇውጡን አስፈሊጊነትና ወቅታዊነት አጉሌቶ ሇማሳየት ይረዲሌ፡፡ 

 

Reporters Without Borders የተሰኘው ቡዴን እንዯሚሇው በአቶ ሲሳያስ አመራር የምትመራው 

ኤርትራ ወዯ ትሌቅ ወኽኒ ቤት ተቀይራሇች፡፡ ጋዜጠኞች፣ የመንግስት ባሇስሌጣናት፣ ነባር 

ታጋዮች ፣የሃያማኖት መሪዎች እና ላልች ንፁሃን ዜጎች ያሇምንም ፌርዴ በ314 የሚስጥር 

ወኽኒቤቶች 229 ጫማ ያህሌ (69.8 ሜትር) ከባህር ወሇሌ በታች እና 140 ደግሪ በሚዯርስ 

ከፍተኛ ሙቀት በኮንቴነር ውስጥ፤ አንዲንድቹ እጅና እግራቸው ታስረው፣ ላልች ዯግሞ 



ቁሌቁሌ ተዘቅዝቀውና እጅና እግራቸው ከእንጨትና ብረት ጋር ታስሮ በአሰቃቂ እና ኢሰብአዊ 

በሆነ ሁኔታ ሇህሌፈተ ህይወትና ሇከፍተኛ የጤና ቀውስ እየተዲረጉ እንዯሆነ ዴርጅቱ ገሌጿሌ፡፡   

 

የኤርትራ ዜጎች የፕረዚዲንት ኢሳያስን ጭካኔና አረመኔነት መሸከም አቅቷቸው፣ በመኖርና 

በመሞት መሀከሌ ያሇው ሌዩነት ብዙም ስሊሌተራራቀባቸው ህይወትህን/ትሽን ሇማትረፍ 

አገርህ/ርሽ ሇቀህ/ቀሽ ውጣ/ውጪ፣ "Leave to live." የሚሌ መፈክር አንግበው እና የሞትንና 

ህይወትን መሳ እዴሌ ተጠቅመው ዴንበር በማቋረጥ ወሊጅ ዘመድቻቸውን ጥሇው በመሠዯዴ 

ሊይ ይገኛለ፡፡ በዚህ መሰረት ከአጠቃሊይ የኤርትራ ህዝብ ብዛት 25% ያህለ ባሇፉት 20 

አመታት አገራቸው ጥሇው እንዯወጡ ቡዴኑ አረጋግጧሌ፡፡ ይህ አሃዝ የሚያካትተው ሳይገዯለ 

ወይም በከፍተኛ ሁኔታ ሳይቆስለ ዴንበሩን ማቋረጥ የቻለትን ብቻ መሆኑን ማስተዋሌ ተገቢ 

ይሆናሌ፡፡ ምክንያቱም እነዚህ ጭቆናና ባርነት አንገሽግሻDቸውና ዴንበር አቋርጠው የሚሄደት 

ዜጎች በፕረዚዲንት ኢሳያስ አባባሌ ‹‹ከሃዱዎች›› በመሆናቸው ዴንበር ሲያቋርጡ ከተገኙ 

"Shoot to kill policy" በሚሌ መርህ ያሇምህረት እንዱገዯለ ትእዛዝ ከተሰጠ ውል አዴሯሌ፡፡  

 

የተባበሩት መንግስታት የኤርትራ እና የሶማሉያ የቁጥጥር ቡዴን እንዯገሇፀው የእነዚህ ዴንበር 

አቋርጠው የሚሸሹት ዜጎች ቤተሰቦች 100,000ሺናቅፋ (6666 የአሜሪካ ድሊር ገዯማ) 

እንዱከፍለ ወይም ያሇ ገዯብ እንዱታሰሩና ነጻ የጉሌበት ሥራ እንዱሰሩ የፕረዚዲንት ኢሳያስ 

ትእዛዝ ያስገዴዲሌ፡፡ በላሊ በኩሌ ዯግሞ የስርዓቱ የጦር መኮንኖች የገዛ ዜጎቻቸውን በማሳዯዴ 

በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ተሰማርተው ኤርትራን ጥሇው መውጣት የሚፈሌጉ ዜጎችን 

በመመሌመሌ ከእያንዲንደ ዴንበር ተሻጋሪ ዜጋ በትንሹ ከ 3ሺ እስከ 5ሺ የአሜሪካ ድሊር 

ይሰበስባለ፡፡ የኤርትራን ዴንበር ከተሻገሩ በኃሊ ከሱዲን እና ግብፅ ወዯ እስራኤላ ወይም 

አውሮፓ ሇማጓጓዝ በኤርትራ ወይ በሱዲን ሇሚገኙት ራሻሀይዲ ጉሳዎች ተሊሌፈው ይሰጣለ፡፡

ራሻሀይዲዎች በሕገወጥ  የሰዎች ዝውውር ፣ የጦር መሳሪያ፣ አዯንዛዥ ዕፅ እና ወዘተ የተካኑ፣  

በሰሜን አፍሪካ ምዴረ በዲ አከባቢ የሰው ሌጅ ውስጣዊ አካሊትን በመሸጥ፣ በማሰቃየት፣ 

በመግዯሌ፣ አስገዴድ በመዴፈር ወዘተ በአረሜንነታቻው የሚታወቁና ሃይ ባይ ያጡ የምዴረ በዲ 

ሽፍቶች ናቸው፡፡  ሇእነዚህ አረመኔዎች ህገወጥ የሰዎች  ዝውውር ማሇት የወርቅ ማዕዴን ማሇት 

ነው፡፡  

 



ራሻሀይዲዎች ይህንን የሰዎች መንጋ በጠመንጃ አፈሙዝ አስገዴዯው ወዯ ሲናይ በረሀ በመውሰዴ 

በሲናይ በረሃ ሇበዯዊን አረቦች አሳሌፈው ይሰጡአቸዋሌ፡፡ እዚህ ቦታ አዱሶቹ ዯራሽ  ስዯተኞች 

የተቻሇውን ያህሌ የቤተሰቦቻቸውንና የዘመድቻቸውን እንዱሁም  በውጭ የሚገኙትን ወገኖቻቸውን  

አዴራሻ እንዱሰጡ ይገረፋለ፡፡  በዚህ መሌኩ በአዴራሻው መሰረት በውጭ የሚገኙት የታጋቾች 

ዘመድች፣ ወንዴም፣ እህት፣ አጎት፣ የአክስት ሌጅ፣ ወይንም ላሊ የሚወደት ሰው በእጃቸው 

እንዯሚገኝና የተወሰነ ገንዘብ ካሌተሊከሊቸው እንዯሚገዴለት አጋቾቹ ይናገራለ፡፡ ከጥቂት ሺህ 

ድሊሮች ጀምሮ አሁን ቁጥሩ 45,000 ድሊር ዯርሶአሌ፡፡ እነዚህ ኤርትራያውን ስዯተኞች በሲናይ 

የበዯዊን ካምፕ የሚያሳሌፉት ዘግናኝና ሰቅጣጭ ዴርጊት በብዙ የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎችና 

በራሳቸውም በስዯተኞቹ ድክመንት ተዯርጎ የተያዘ  ከመሆኑም በሊይ ሁለም ዓይነት ግርፊያ፤ 

አስገዴድ መዴፈር፤ በኤላክትሪክ ማቃጠሌ፤ በቀሇጠ ፕሊስቲክና በሞቀ እቃ ማቃጠሌ፤ በሰንሰሇትና 

በላልችም አይነት መሳሪያዎች መዯብዯብ እና  ግዴያ  ይፈፀምባቸዋሌ፡፡  

የበዯዊን አረቦች ሕገወጥ ሰው አዘዋዋሪዎች  "ግርፊያ" የቤተሰቡ አባሌ ክፍያ እንዱፈጽም 

የሚጠቀሙበት ዋናው ዘዳ ሲሆን ይኸው በውጭው ዓሇም ታውቆ በተሇያዩ ሚዴያዎች የተሊሇፈ 

ቢሆንም ይህንን አረመኔያዊ ዴርጊት ሇመግታት በየትኛውም ዓሇም አቀፍ ዴርጅት ወይም አገር 

በኩሌ የተወሰዯ እርምጃ የሇም። ይሌቁንስ የሰው ሌጀች በቁማቸው የሚሞቱበት ምዴራዊ ገሃነም 

ሆኖ እንዱቀጥሌ ፍቃዴ የተሰጠው ይመስሊሌ፡፡ በዚህ ዓይነት የስቃይ መንገዴ የሚሰበሰበውን 

ሇቁጥር የሚታክት ገንዘብ በስዊዘርሊንዴ የኤርትራ ኤምባሲ ሰራተኛ ስም ወዯ ስዊዝ ባንክ 

እንዯሚገባ የተባበሩት መንግስታት አጣሪ ቡደን ባገኘው የባንክ ሂሳብ ማረጋገጥ ችሎሌ፡፡  እዚህ 

ሊይ የኤርትራ መንግስት እነዚህን ሕገወጦች በአጠቃሊይም ስዯተኞች ዜጎቹን በተመሇከተ ዝምታ 

መርጦ እያየ እንዲሊየ በማሇፍ በሁኔታው አማራጭ ያጡ ዜጎች ስርዓቱ ጥሇው እንዲይወጡ እንዯ 

ጥሩ ዜና አዴርጎ ይጠቀምበት እንዲሌነበረ ሁለ በፕረዚዲንት ኢሳያስ እ.ኤ.አ የካቲት 5 ቀን 

2013 ሇተባበሩት መንግስታት ዋና ሉቀ መንበር ባንኪ ሙን በሲና በረሃ በኤርትራ ዜጎች ሊይ 

እየዯረሰ ያሇውን የሰብአዊ መብት ጥሰት በገሇሌተኛ አካሌ እንዱጣራ የሚሌ ዯብዲቤ  መፃፋቸው 

ሆዴ ሲያውቅ ዯሮማታ እንዱለ አሇም የሚያውቀውን ሀቅ ሇማስተባበሌ መሞከር ብዙም 

አያስኬዴም፡፡  

 

የኤርትራ መንግስት በአሁኑ ወቅት ከመቼውም ጊዜ በሊይ ከህዝቡ የተነጠሇበት፣ በሰራዊቱ የቆየው 

ስር የሰዯዯ አሇመግባባትና  መሰነጣጠቅ በከፋ መሌኩ መቀጠለ፣ በተሇይ ዯግሞ እ.ኤ.አ ጥር 21 

ቀን 2013 በኤርትራ ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር ሊይ በተፈፀመው ክስተት በተሳተፉት አካሊት ሊይ 



ከሚዯረገው እስራትና ግዴያ ጋር ተያይዞ ውጥረትና አሇመተማመን ነግሷሌ፡፡ ሇውጡ ከሊይ 

እንዯተጠቀሰው በማንና መቼ የሚሇው ግሌጽ ባይሆንም የአቶ ኢሳያስ መንግስት እጣፈንታ 

የጨሇመ ይመስሊሌ፡፡ በዚህ መሰረት የፕረዚዲንት ኢሳያስ መንግስት ምን ሉያዯርግ ይችሊሌ 

ሇሚሇው ጥያቄ ከሁኔታው ውስብስብነት የተነሳ ቁርጥ ያሇ መሌስ ሇመስጠት አስቸጋሪ ቢሆንም፤ 

በተጨባጭ በኤርትራ መንግስት ሊይ እየተፈጠረ ካሇው ጫና አካDያ የሚከተለትን ነጥቦች 

ማስቀመጥ ይቻሊሌ፡፡ ሁኔታው ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ በዴርጅቱ እጃቸው አሇበት በተባለ ከፍተኛ 

የጦር መኮንኖችና የመንግስት ባሇስሌጣናት ሊይ እየተወሰደ ያለት እርምጃዎችን ተከትል 

በሰራዊቱና በመንግስት ባሇስሌጣናት መሃከሌ መጠራጠርና ውጥረት በመፈጠሩ የፕረዚዲንት 

ኢሳያስ የስሇሊ መረብ እንዯተሇመዯው የሆነውንና ያሌሆነውን ወሬ በማስወራት ቁጥራቸው  

የማይናቅ የሇውጥ ሃይልችን ሇማስፈራራት፣ ሇእስራት፤ ሇስወራና ግዴያ እየዲረጋቸው ይገኘሌ፡፡ 

በላሊ በኩሌ በፍፃሜው ክሽፈት እጅግ የተበሳጩ የሇውጥ ሃይልች ከስህተታቸው ተምረው  

ምናሌባትም ወቅቱንና ሁኔታውን በጥንቃቄ በማጤን በኤርትራ መንግስት ሊይ በዴጋሚ እርምጃ 

የመውሰዲቸው አዝማሚያ ዝግ አሇመሆኑና በከፍተኛ የጦር መኮንኖች መሀከሌ ከጊዜ ወዯ ጊዜ 

እየከፋና እያዯገ  ያሇውን ቁርሾ ማገርሸቱ ዝግ ስሇማይሆን በአንዴ በከሌ በውስጥም በውጭም ያለ 

ኤርትራዊያን መሠረታዊ ችግር እንዯጀመሩት የሥርዓት ችግር መሆኑን ተገንዝበው 

አንዴነታቸውን አጠናክረው በተቀናጀና በተዯራጀ አግባብ የሥርዓት ሇውጡን በማብሰር ህዝቡ 

እየዯረሰበት ካሇው ግፍና ሰቆቃ ቢታዯጉት፤ በላሇ በኩሌ ፕረዚዲንት ኢሳያስ አፈወርቂና አፋኝ 

መዋቅራቸው በህዝቡና በአገሪቱ ሊይ የባሰ አዯጋ እንዲያስከትሌና የአፍሪካ ቀንዴን ከማተራመስ 

ስራው እንዱገታ የአሇም አቀፉ ማህበረሰብ በከፍተኛ ጥበብና ጥንቃቄ ሉከታተሇው ይገባሌ፡፡ 

 


