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የድክተር መረራ ምስክርነት ሇሪፖርቱ´ ነው ወይስ   
ሇኤርትራ መንግስት? 

                                            
/ጉሌቻ  ፍሪሳ - ከገርጂ/ 

በማንኛውም ጊዜ ሉፈርስ የሚችሌ “የዴንቡሽት ቤት” ነው፡፡ ጣሪያና ግዴግዲውን 

ዯግፈው የያዙት  “ውጋግራዎች” በአግባቡ የተዋዯደ አይዯለም፡፡ አንዯኛው “ውጋግራ” 

ላሊኛውን ስሇማያውቀው ሇየት ያሇ ነባራዊ ክስተት በተፈጠረ ቁጥር፤ ቤቱ እንዯ ውኃ ሊይ 

ኩበት ከመቅጽበት ይንሳፈፋሌ፡፡ “ምሶሶው” የተገነባው  ብዙም ጊዜ ከማይቆየውና “ጭፍን 

ጥሊቻ” ከሚባሇው እርባና የላሇው የእንጨት ዓይነት  በመሆኑም ፤ የቤቱ አባሊት የሆኑት          

”ብልች”  በቀሊለ ተቦርቡሮ በማንኛውም ጊዜ ሉወዴቅ የሚችሌ ነው፡፡ 

ይህ አባባሌ ተምሳላታዊ ነው፡፡ “ቤቱ” እንዯ “መዴረክ” ዓይነት የተቃውሞውን ጎራ 

መሰባሰቢያ ስያሜን ሲያመሇክት፤ “ውጋግራው” እን “ብልቹ” ዯግሞ  እርስ በርሳቸው 

የማይተማመኑትንና አንዯኛው ላሊኛውን በጎሪጥ የሚያዩትን “የእምቧይ ካብ” የተቃዋሚ 

ፓርቲዎችን ይወክሊለ፡፡ የፓርቲዎቹ የጥምረት ምስጢርም በ”ምሶሶው” ተመስሎሌ - 

በጭፍን ጥሊቻ፡፡ ታዱያ በዚህ ዕዴሜ በላሇው “ምሶሶ”  “በየትም ፍጪው ደቄቱን 

አምጪው” ብሀሇ የተጣመሩት “የኛዎቹ ጉዯኞች” መበተናቸውን ሇመናገር ያሊቸው ፍጥነት 

ትናንት አብረው የነበሩ እንኳን አይመስለም፡፡ 

አንዯኛው “ውጋግራ” ከላልቹ ጋር የተማማሇበትን “የጭፍን ጥሊቻ” መርህ 

ተመርኮዞ፤ በመንግስት ሊይ የመግሇጫ  ጋጋታ ያወጣሌ፡፡ ላሊኛውም ‘እኔስ እንዳት 

እበሇጣሊሁ’ በሚሌ ቁጭት የራሱን ‘ነጠሊ ዜማ’ ይሇቃሌ፡፡ ‘ነጠሊ ዜማው’ ግጥሙ ቤት 

ይምታ፣ አይምታ ሇእርሱ ዯንታው አይዯሇም፡፡ የዜማው ስሌተ - ምት ከነባራዊው ሀገራዊ 

ሁኔታ ጋር ቢጣጣም ፣ ባይጣጣም እርሱ ምን ገድት? - ብቻ መንግስት ማጥሊሊት እስከቻሇ 

ዴረስ የጥሊቻ አታሞውን ይዞ ይዯሌቃሌ፤ ይውረገረጋሌ፤ ያቅራራሌ፡፡  

የእርሱን መውረግረግ ተከትሇውም፤ “የውጋግራው” ማስተንፈሻ አሉያም መወሸቂያ 

ሆነው የሚያገሌግለት አንዲንዴ የግሌ መገናኛ ብዙሃን ‘በርታ ጀግናዬ! ምን ነበር 

ያሌከው?’ በማሇት ጉዲዩን የጋዜጣ ማሻሻጫ ያዯርጉታሌ - እግረ መንገዲቸውንም 
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የራሳቸውን ስውር ዓሊማ እያሳኩ፡፡ እርግጥ “የውጋግራው” ጭፍን ጥሊቻ ጎሌቶ የሚወጣው 

አንዴ አክራሪ  ኒዮ - ሉበራሌ ተቋም፤ የራሱን ወይም የላልችን ጥቅም ሇማስጠበቅ ሲሌ 

የሽፋን “ሪፖርት” በሚያወጣበት ሰሞን ነው፡፡ ታዱያ  ያኔ ‘ እርሱን አያዴርገን’ ያስብሊሌ፡

፡… 

ምናሌባት ‘አሇቃ ሁላም ትክክሌ ነው’ የሚሇው ይትብሃሌን ገቢራዊ እያዯረገ ይሁን 

ወይም ላሊ፤ “ውጋግራው” የጽንፈኛው ኒዮ - ሉበራለን የውጭ አለታዊ “ሪፖርት” ሲሰማ 

አንዲች ማነቃቂያ የወሰዯ ያህሌ ምሊሱ ይፍታታሌ፡፡ሪፖርቱ ትክክሌ ይሁን ፣ አይሁን 

የሚያገባው አይመስሇውም። የሪፖርቱ ባሇቤት የዯረሰበት ዴምዲሜ፤አግባብ ያሇውን 

ሳይንሳዊ  አካሄዴን የተከተሇ ፣ ሃቅ ሊይ የተመረኮዘና ምን ዓይነት ዴብቅ ዓሊማን 

ሇማሳካት እንዯቀረበ እንኳን አያጣራም፡፡ በጭፍን የፖሇቲካ ስሜት የሚነዲ በመሆኑም፤ 

ይባስ ብል ሪፖርቱ ያሊሇውን በመጨማመርና ቆርጦ በመቀጠሌ የሀገር ውስጥ “ተንታኝ” 

ሆኖ ያሻውን ይዘሊብዲሌ፡፡ …  

ውዴ አንባቢዎቼ! ሇዚህ ጽሐፌ መነሻ የሆነኝ ቀዯም ሲሌ ከጠቀስኩት “ውጋግራ” 

አንደ የሆኑት ድክተር መረራ ጉዱና የኤርትራ አምባሳዯር ይመስሌ፤ በመምከን ሊይ 

የሚገኘውን የአስመራ መንግስት ከሀገራችን የተሻሇ ሇእንዯሆነ አዴርገው በማቅረብ 

ሇሪፖርተር ጋዜጣ የሰኔ 26 ቀን 2003 ዓ.ም ዕትም የሰጡት ምስክርነት ነው፡፡ እርግጥ 

የሰውዬው አባባሌ ከመገረም አሌፎ፣ በሀገር ወዲድች ዘንዴ ንዳትን የሚያጭር ሇመሆኑ 

ጥርጥር የሇውም፡፡  ምክንያቱም እየከሰመ ያሇውን የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስትን፤ 

በዓሇም አቀፍ የገንዘብ ዴርጅቶች እንዱሁም እውነትን በመዘገብ የሚታወቁ አንዲንዴ 

የውጭ ሚዱያዎች በፈጣን የዕዴገት ግስጋሴ ሊይ መሆኗ የተመሰከረሊት ሀገራችንን 

ማመሳሰሌና አጣጥል መመሌከት ጤናማ ተቃውሞ መሆኑ ስሇሚያጠራጥር ነው፡፡  

ምንም እንኳን የጭፍን ጥሊቻ ፖሇቲካ ከዚህ በሊይ ሉያናግር እንዯሚችሌ 

ብገነዘብም፤ እኚህ ‘ያገኙትን ቃሊት በመሇጠፍ’ የሚታወቁትና ያሌተገራ ምሊስ ባሇቤት 

ምን እያለን ነው?፤ እየተከራከሩ ያለትስ ሇማን ነው?’ የሚለ ጥያቄዎችን ማንሳቴ ግን 

አሌቀረም፡፡ ታዱያ ጉዲዩ  ሇውዴ አንባቢዎቼ ግሌጽ ይሆን ዘንዴ፤ “ሇትርፍ ያሌቆምን 

ነን” በሚሌ አስቂኝ መፈክር በተቀናጀ ሁኔታ ሪፖርት ያውጡትን አካሊት እና የሀገር 

ውስጥ የጥሊቻ ተንታኙን አስገራሚ ማብራሪያን እንዯሚከተሇው አቀርበዋሇሁ፡፡ 
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           “ሇትርፍ ያሌተቋቋሙ” የሚሌ ታፔሊ የተሇጠፈባቸው “Foregin policy 

magazine” እና “Fund for peace” የተባለ የራሳቸውን አጀንዲ የሚያራግቡ ተቋማት 

በቅርቡ ሪፖርት አወጣን ይሊለ፡፡  የሪፖርታቸው ጭብጥም፤ በማዯግ ሊያ ያሇችው 

ሀገራችን ሌክ እንዯ ኤርትራ “አዯጋ ያስጋታሌ” የሚሌ አስገራሚ ጥንቆሊ ነው፡፡ በኤርትራ 

መንግስት የወጭ ጉዲይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የተጻፈ የሚመስሇው ይህ ሪፖርት፤ 

ኢትዮጵያን በህገ - መንግስታዊ ስርዓት፣ በሰብዓዊ መብት አያያዝና በስዯት ጉዲዮች፣ 

አጣብቂኝ ውስጥ ካሇውና ፓርሊማ እንኳን በአግባቡ ከላሊው  ከአምባገነኑ የኢሳያስ 

አፈወርቂ መንግስት አሳንሶ ሇመመሌከት ይሞክራሌ፡፡ 

እንግዱህ ቀዯም ሲሌ እንዯጠቀስኩሊችሁ፤ አለታዊ ረፖርትን በሰማ ቁጥር ስሇ 

ትክክሇኛነቱ ምንም ሳያጠራና ዓይኑ ሊይ የሸፈነውን የጥሊቻ መሃረብ ሳያነሳ ‘እሌሌ’ 

ከሚሇው “ውጋግራ” ውስጥ፤ እንዯ “ዕብዴ” የሚናገሩትን የማያውቁት የሀገራችን “ምሁር” 

ተብዬው ግሇሰብ፤ የሪፖርቱን ምንነት መስካሪና  ዓሇም ቀጣናውን ያሽብራሌ በማሇት 

ማዕቀብ የጣሇበትን ሻዕቢያን አሞጋሽ ሆነው ብቅ ብሇዋሌ፡፡ ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ 

ብሇውና በሀገሪቱ ህዝቦች ስም የተቋቋመን ፓርቲን እመራሇሁ የሚለት ድክተሩ፤ 

እውነታውን እያወቁ ሀገራቸውን በማንቋሸሽ የሻዕቢያ ዯጋፊ ከመሆን አሌፈው፤ ሰሇምን 

የራሳቸውንም የተዛባ አመሇካከት መጨመር እንዯፈሇጉ ግሌጽ ባይሆንም ፣ ዴርጊታቸው 

ግን ሇእንዯ እኔ ዓይነቱ ዜጋ ከአስነዋሪነት የዘሇሇ ትርጉም የሚሰጠን ነው፡፡  

‘ምሊሳቸው ወጌሻ ያስፈሌገዋሌ’ የሚባለትና በሰቅጣጭ ንግግራቸው የሚታወቁት 

ድክተር መረራ፤ ኢትዮጵያ በህገ - መንግስታዊ፣ በሰብዓዊ መብት አያያዝና በስዯተኞች 

ጉዲዮች ከኤርትራ የምታንስ መሆኗን በጭፍን አረጋግጠዋሌ፡፡ እንዱያውም “  አዯጋው 

ሪፖርቱ ከገሇጸው በሊይ ነው” ሲለም በእውር ዴንብሩ አክሇዋሌ፡፡ በዚህም በሙስና ዯረጃ ፣ 

በቡዴን የመከፋፈሌ አዝማሚያና ያሌተመጣጠነ የሀብት ክፍፍሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ይብሳሌ 

በማሇት ምስክርነታቸውን ሰጥተዋሌ - ጨሇምተኛው ድክተራችን፡፡ 

ታዱያ  ‘ሪፖርት አውጥተናሌ’ ባዩቹ አክራሪዎች ከራሳቸው ዴብቅ አጀንዲ በመነሳት 

ያቀረቧቸውና ‘የሻዕቢያው ባሇሟሌ’ ድክተር የተቀበሎቸውን ነጥቦች እንዱሁም እኚሁ 

የጭፍን ጥሊቻ አራማጅ “ኢትዮጵያ ከኤርትራ አትሻሌም” ያሎቸውን ጉዲዮች መመሌከቱ 

ጠቃሚ ነው፡፡ ይህም የግሇሰቡን “የመከነ” ጩኸትና ውስጣዊ ማንነትን በጠራራ ፀሏይ 

በግሌጽ እንዴናየው ያስችሇናሌ፡፡  
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በመጀመሪያ ዯረጃ “ሇትርፍ አሌተቋቋምንም” ባዩቹ የሪፖርቱ ባሇቤቶች አስገራሚና 

አስቂኝ ሪፖርት፤ የትክክሇኛነቱ ተዓማኒነት እዚህ ግባ የሚባሌ አሇመሆኑን መገንዘብ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ የአክራሪዎቹ ‘አናተርፍም’ ባይነት በቀዲሚነት ማንነታቸውን ጥያቄ ውስጥ 

የሚያስገባው ነው፡፡ ራሳቸው “ነጻ ምሳ የሇም” (There is no free lunch) የሚሇውንና 

ካሌሰራህ ምንም አታገኝም አንዴምታ ያሇውን አባባሌ ሇዘመናት የህይወት መርሃቸው 

አዴርገውት ሳሇ፤ ተመሌሰው ‘አትራፊ አይዯሇንም’ የሚሌ ገሇጻን ከሪፖርቱ ፊት ሇፊት 

ማቅረብ “አያ ጅቦ ሳታመሃኝ ብሊኝ” የሚሇውን ሀገራዊ ብሂሌ ከማስታወስ ውጪ፤ ውኃ 

ማይቋጥር ፋይዲ ቢስ ምክንያት ነው፡፡ 

በዓሇማችን ሊይ የሚገኙና ራሳቸውን አንዳ ‘ሂዩማን ራይትስ ዎች’፣ ላሊ ጊዜ ዯግሞ 

‘የጋዜጠኞች መብት ተከራካሪ’ ወዘተ. እያለ በክርስትና ስም የሚጠሩት ከፖሇቲካ ጋር 

ንክኪ ያሊቸው ጽንፈኛ ኒዮ -ሉበራልችም፤ ሌክ እንዯ አሁኑኖቹ ‘ሪፖርት  አውጥተናሌ 

ባዩች’ ባሇቤታቸው ማን እንዯሆነ የማይታወቅ፣ የሰውን ሌጁ ክብርና መብቶች በመጠሪያ 

ጭምብሌነት የሚጠቀሙና ‘ሇትርፍ አሌተቋቋምንም’ ባዩች ናቸው፡፡ ይሁንና እውነተኛ 

ተሌዕኮአቸው በኒዮ - ሉበራሌ አመሇካከት የማይመራ ማንኛውንም መንግስት በሪፖርት 

ጋጋታ የቻለትን ያህሌ መዴፈቅ ነው፡፡ ይህም ተቋማቱ ከትርፍ ባሇፈ፣ በሌዓሊዊ ሀገሮች 

ውስጥ ያሇ ሃፍረት ጣሌቃ መግባት የሚሹና  በእነርሱ ፍሊጎት የሚሽከረከር አሻንጉሉት 

መንግስት መመስረት የሚፈሌጉ  የፓሇቲካ ነጋዳዎች መሆናቸውን የሚያሳይ ሃቅ ነው፡፡  

ከዚህ እውነታ በመነሳትም፤ ሰሞነኛው ሪፖርት ባሇቤቶች፤ ‘ሇትርፍ ስሇማንሰራ 

የምንሇውን አምናችሁ ተቀበለን’ የሚሌ ‘ዓይናችሁን ጨፍኑና እናሞኛችሁ’ ዓይነት ዓይነ 

ዯረቅነት  ተቀባይነት የሇውም፡፡ ምክንያቱም ‘ተቋማቱን ሪፖርት አውጪ ያዯረጋቸው 

ማነው?፣ በየትኛው ህጋዊ መሰረት ነው የተቋቋሙት? ወዘተ’ ብሇን ስንጠይቅ፤ አፍጦ 

አግጦ ሉወጣ የሚችሌ የፖሇቲካ ሴራ መኖሩ እሙን በመሆኑ ነው፡፡  

በተሇይም “ሪፖርቱ” ሀገራችንን፤ ምርጫ ተካሂድ ከማያውቅባት፣ ስሇ ፓርሊማ 

ጉዲዮች ከጎረቤት ሀገር ከሚሰማባት፣ ተቃዋሚ ፓርቲ የሚባሌ ነገር ዯብዛው ከላሇባት፣ 

ሀገሪቱ ውስጥ በሚካሄዯው ፀረ - ዳሞክራሲያዊ የአፈና አገዛዝ ሳቢያ ዜጎቹ ወይ ጎረቤት 

ሀገሮች ከሚጎርፉባት እንዱሁም ሰብዓዊ መብት የሚባሌ ነገር ወሬው እንኳን ከማይሰማባት 

ኤርትራ ጋር ሇማወዲዯር መሞከሩ፤ ተዓማኒነቱን ገዯሌ የሚከተው ነው፡፡እንዱያውም 
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“ከሪፖርቱ” በስተጀርባ የኢትዮጵያ ዯመኛ ጠሊቶች ሊሇመኖራቸው ምንም ዓይነት ዋስትና 

ማግኘት አይቻሌም፡፡ 

እርግጥ እንኳንስ በራሱ “ስውር ጨዋታ” የሚሽከረከር ጽንፈኛ ኃይሌ ቀርቶ፤ ማንም 

ብዕርና ወረቀት ያሇው አካሌ የፈሇገውን ዓይነት የሌቦሇዴ ዴርሰት እንዲሻው መሇቅሇቅ 

ይችሊሌ፡፡ የዚህን ጽሐፍ አቅራቢ ያስገረመው ግን፤ በኩሩው የኦሮሞ ህዝብ ስም 

የተቋቋመን የተቃዋሚ ፖርቲን እመራሇሁ የሚለት ዘርጣጩ ድክተር መረራ፣ ‘ዓይኔን 

ግንባር ያዴርገው’ በሚሌ ብሂሌ ሀገራቸውን በማጣጣሌ ሇሻዕቢያ ‘የራስጌ ማስታወሻ’ 

ምስክር ሇመሆን የመሻታቸው ጉዲይ ነው፡፡ እናም ‘የሰውዬው ምስክርነት ሇሪፖርቱ ነው 

ወይስ ሇኤርትራ መንግስት’ የሚሌ ጥያቄ በውስጤ እንዱመሊሇስ አዴርገዋሌ፡፡ 

የግሇሰቡ የተጣመመ የፈጠራ ምስክርነታቸውን የሰጡት “ሇሪፓርቱ ነው” እንዲሌሌ፤ 

በውስጡ የያዘውንና በህገ -መንግስታዊ ሥርዓት፣ በሰብዓዊ መብት አያያዝና በስዯተኞች 

ጉዲይ የቀረበውን ያሌተገባ ንፅፅርን ድክተር ተብዬው አያውቁም ሇማሇት አይቻሌም-

ሰውዬው ‘እኔም ዴብቅ ዓሊማ አሇኝ’ ሉለን ካሌፈሇጉ በስተቀር፡፡ 

ማንም የዚህ ጽሐፍ አንባቢ እንዯሚገነዘበው፤ በህገ - መንግስታዊ ስርዓት ጉዲዮች 

ኢትዮጵያና ኤርትራ ሇንፅፅር የሚቀርቡ አይዯለም፡፡ ሁሇቱን  ሀገራት ማነጻጸር ማሇት 

ኤሉና ጥንቸሌን ሇሩጫ የማወዲዯር ያህሌ  የሚቆጠር ነው፡፡ በሀገረ - ኤርትራ እንኳንስ 

ህገ -መንግስታዊ ስርዓት ሉኖር ቀርቶ፤ ህዝቡ በመኖርና ባሇመኖር መካከሌ ሆኖ ከወዱያ 

ወዱህ እየተሊጋ ነው፡፡ ሀገሪቱ ኢሳያስ አፈወርቂ በተባለ አምባገነን ከዛሬ 20 ዓመት በፊት 

መዲፍ ውስጥ ከገባችበት ጊዜ አንስቶ በግሇሰቡ ፈሊጭ ቆራጭነት እንጂ፤ በህግ ተመርታ 

አታውቅም፡፡በዚያች ሀገር ውስጥ ስርዓቱም፣ ህገ -መንግስቱም፣ ፍርዴ ቤቱም፣ ፖሉሱም 

የኢሳያስ አፈወርቂ ስውር የአፈና መዋቅር ብቻ ነው፡፡ 

ሀገሪቱ ስሇ ምርጫ ጉዲዮች የምትስማው በጎረቤት ሀገሮች በዜና መሌክ ነው፡፡ህዝቡ 

ሊሇፉት 20 ዓመታት ዳሞክራሲያዊ መብቱ ተገፎ፤ በሻዕቢያ አገዛዝ ስር እየማቀቀ 

ይገኛሌ፡፡ የተቃዋሚ ፓርቲ ነገርማ በዚያች ሀገር ውስጥ “በነውርት” የሚታይ ነው፡፡ ሃያ 

የማይሞለና በማንም ያሌተመረጡ የኢሳያስ አፈወርቂ የቅርብ ሰዎች በሴኔትነት 

እየተቀመጡ የሀገሪቱን ዕዴሌ ከመወሰን ውጪ፤ ኤርትራ ውስጥ ፓርሊማም ይሁን ሸንጎ 
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የሚባሌ ነገር የሇም፡፡ ያሇው ብቸኛው ነገር የአምባገነሩ መሪ ፀረ - ዳሞክራሲያዊነትና 

የአፈና ሥርዓት ነው፡፡ 

ታዱያ ሇድክተር መረራ፤ በህዝብ ፍሊጎት የጸዯቀ ህገ - መንግስት ባሇቤት ፣ 

ለዓሊዊው ስሌጣን የህዝብ እንጂ የግሇሰብ ያሌሆነበት እና ይህንንም የሚወክለ የፓርሊማ 

አባሊት ያሎት እንዱሁም ተጨማሪዎቹ ሳይቆጠሩ በ2002 ዓ.ም ምርጫ ብቻ 63 የሚሆኑ 

ተፎካካሪ ፖርቲዎች የመዯራጀት መብታቸውን ተጠቅመው የተመዘገቡባትና ሇህግ 

የበሊይነት ተግተው የሚሰሩ አካሊት ያለባት ሀገራችን እንዯምን ከሻዕቢያዊያን መንግስት 

አንሳ ታየቻቸው? ግሇሰቡስ ሌባቸው ወዳት ቢሸፍት ነው - እንዱህ ዓይነት በገሃዴ የሚታይ 

እውነታን ጥቁር ቀሇም በተቀባ መነፅር እየተመሇከቱ ሇሻዕቢያውያን ወገንተኛ ሇመሆን 

የዲዲቸው? 

ላሊው ሀገራችን ከኢሳያስውያን መንግስት ታንሳሇች በማሇት የሪፖርቱን በመርዝ 

የተሇወሰ ሪፖርት ሳያሊምጡ የዋጡት “ድክተራችን” ምስክርነታቸውን የሰጡት በሰብዓዊ 

መብት አያያዝ ዙሪያ ነው፡፡የ20 ዓመት ወጣት የሆነችው የ”ኤርትራ” ህዝብ ስሇ ሰብዓዊ 

መብት የሚያውቀው ነገር ቢኖር ቃለን ብቻ ነው፡፡ዕብሪተኛው የሀገሪቱ መንግስት ሰብዓዊ 

መብቱን ገፎት፤ ሊዩ ሊይ መተንፈስ እስኪያቅተው ዴረስ በጫነበት የአምባነናዊነት ቀንበር 

ቁም ስቅለን እያየ ነው፡፡  

አገዛዙ እንዯ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት በየቀበላው በገነባቸው የኮንቴይነር እስር 

ቤቶች ዜጎቹን ያሇ ፍርዴ አጎሮ የሚያሰቃይ ነው፡፡ ማንኛውም ዜጋ ስሇ ሰብዓዊ መብቱን 

መጠየቅም ሆነ ማስጠየቅ አይችሌም፡፡  ምክንያቱም በአስመራው ቤተ -መንግስት ውስጥ 

“ንጉስ አይከሰስ፤ ሰማይ አይታረስ”  የሚሇው ብሂሌ ባሌተጻፈ ህግነት ያሇ ምንም 

መሸራፈፍ ተፈጻሚ በመሆን ሊይ ስሇሚገኝ ነው፡፡  

እንግዱህ ይህን የገዛ ህዝቡን  ሇስቃይ የዲረገን መንግስት ነው - ድክተር ተብዬው 

ግሇሰብ ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች ህገ -መንግስታዊ ዋስትና ያገኙባትን 

ኢትዮጵያን አሳንሰው በመመሌከት ምስክርነታቸውን የሰጡት፡፡ ሀገራችን ውስጥ ሰብዓዊ 

መብት በህገ-መንግስቱ ከተሰጠው ዋስትና ባሻገር፤ የዜጎች መብት እንዲይሸራረፍ የሰብዓዊ 

መብት ኮሚሽን በይፋ ተቋቁሞ ስራ ከጀመረ ስነባብቷሌ፡፡ እርግጥ “አፍቃሪ - ሻዕቢያው “ 

ግሇሰብ ይህን ሃቅ ይስቱታሌ ብዬ አሌገምትም፡፡  
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ይሁንና በጭፍን ጥሊቻ አሉያም በስውር “ቲፎዞነት” በተጨባጭ የሚታይ  እውነታን 

ሽምጥጥ አዴርጎ መካዴ፤ ከትዝብት እና ተዓማኒነትን ከማጣት ውጪ የሚተርፍሊቸው 

አንዲችም ነገር የላሇ መሆኑን መረዲት ያሇባቸው ይመስሇኛሌ፡፡ ከሁለም በሊይ ግን፤ 

የሀገራችንን ህዝብ ባገኘው አጋጣሚ ሁለ አሸባሪዎችን እየሊከ በቦምብ ሇማጋየት 

የሚሯሯጠውን ሻዕቢያን መዯገፍ፤ ሰውዬውን ከፀረ - ህዝቦች ሇየቼ እንዴመሇከታቸው 

የሚያዯርገኝ አይዯሇም፡፡   

በተቋማቱ ውስጣዊ አጀንዲን ያነገበ “ሪፖርት” ሊይ የተጠቀሰውና “የሀገራዊ ተቃዋሚ 

ፓርቲ መሪ ነኝ” የሚለት ግሇሰብ ያረጋገጡት ላሊው ነገር፤በስዯተኞች ጉዲይ ሀገራችን 

ከኤርትራ የምታንስ ሆና መቆጠሯን ነው፡፡ እርግጥ የኤርትራን የግፍ አገዛዝ በመፍራት 

በየወሩ ከፍተኛ ቁጥር ያሇው የዚያች ሀገር ዜጋ ወዯ ኢትዮጵያና ሱዲን እየሸሸ መሆኑን 

የሚያውቅ የዚህ ጽሐፍ አንባቢ፤ “የሪፖርቱ” ቅጥፈትና የድክተሩን የጥሊቻ “የዓይጥ ምስክር 

ዴንቢጥ” ፀረ-ኢትዮጵያ አቋም ሉያስገርመው ይችሊሌ፡፡ 

 አዎ! ከኤርትራ ወዯ ጎረቤት ሀገሮች የሚሰዯዯው ህዝብ የስርዓቱን ከፍተኛ የአፈና 

ጫና መቋቋም ተስኖት “ማምሻም ህይወት ነው” በሚሌ ብሂሌ የሚተም ነው፡፡ ይህን 

ወንዴም የሆነን ህዝብ ተቀባይዋ ዯግሞ ሀገራችን ናት። እናስ ሁሇቱን ሀገራት በስዯተኞች 

ጉዲይ ከቶ እንዳት ማነፃፀር ይቻሌ ይሆን?- ዴብቅ የፖሇቲካ ፍሊጎትን ቢያንስ በጽሐፍ 

መሌክም ቢሆን ሇማሳካት ካሌተፈሇገ በስተቀር፡፡   

ውዴ አንባቢዎቼ ! ቀዯም ሲሌ በመግቢያዬ አካባቢ እንዯገሇጽኩሊችሁ፤ “ጭፍን 

ጥሊቻ” የሚባሌ የጋራ መርህ ያቆራኛቸው “ውጋግራዎች”፣ በውጭ “ቡዴኖች” አማካኝነት 

የተዘጋጀን “ሪፖርት” ሲያዲምጡ፤ የራሳቸውንም የፈጠራ ዴርሰት አክሇው መዯስኮር 

ሌማዲቻቸው ነው፡፡ የራሱን ዴብቅ ዓሊማ ሇማሳካት ሲሌ የቀረበውን “ሪፖርት” የሰሙት 

ድክተር መረራም፤ የኒዮ - ሉበራሉዝም አስተሳሰብ አራማጅ መስሇው ሇመታየትና 

ከተገኘም “ዲረጎት” ሇመቃረም የላሇ ነባራዊ ሁኔታን በመጨመር ሀገራቸውን ሇማጣጣሌ 

ሞክረዋሌ - ኤርትራን በማንቆሊጳጰስ ፡፡ 

ምንም እንኳን ግሇሰቡ በሙስና እና ባሌተመጣጠነ የሀብት ክፍፍሌ ‘የኢትዮጵያ 

ሁኔታ ከኤርትራ የባሰ ነው’ ቢለም፤ እውነታውን ግን በምስራቅ አፍሪካ በመንግስታዊ 

ጥገኝነቱ የሚታወቀው እንዱሁም የተወሰኑ ቡዴኖችን በኢሳያስ አፈወርቂ መንበረ - 
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ስሌጣን ዙሪያ እንዱሰበሰቡ በማዴረግና በመጥቀም ረገዴ የሚጠቀሰው የኤርትራ መንግስት 

መሆኑ ነው፡፡  ውጪ ከሚኖሩ ዜጎቹ ገቢ ሁሇት በመቶ ቀረጥ የሚሰበስበው፣ በቅርቡ 

የተገኘውን “የቢሻ የወርቅ ማዕዴን”ን በፓርቲው የቅርብ ሰዎች ያሇ አንዲች ከሌካይ 

የሚሰበስበው እንዱሁም የቀጣናውን ሀገራት ሇማተራመስ በሚያዯርገው ጥረት በነጭ 

ሇባሽነቱ ከአንዲንዴ የውጭ ኃይልች በሚሰበስበው ገንዘብ ኮሮጆውን ሇመሙሊት የሚጥረው 

የአቶ ኢሳያስ አስተዲዯር መሆኑ ዓሇም ያወቀው ሃቅ ነው፡፡  

ጥገኛው የአስመራው አስተዲዯር በመንግስትነት ተዯራጅቶ በዚህ ሁኔታ 

የሚሰበስበው “ኪራይ”፤ በሥርዓቱ ቀንዯኛ ኢሳያስ አፈወርቂ የማይሞሊ “ቋት” ውስጥ 

የሚገባ ነው፡፡ መንግስታዊ ኪራይ ሰብሳቢነቱ ሇጥፋት ተሌዕኮ ጫፍ ሊይ የዯረሰው 

የሻዕቢያው ሥርዓት፤ የአሸባሪዎች “ፈታውራሪ” በመሆኑ ምክንያት ዓሇም ማዕቀብ 

ጥልበታሌ፡፡ እንግዱህ ይህ መንግስት ነው - ዓሇም አቀፍ ሰሊምንና የአፍሪካዊያንን 

ጥቅሞች እንዱጠበቁ ከሚተጋው የኢትዮጵያ መንግስት “ይሻሊሌ” ስሇተባሇ ድክተር መረራ 

ጉዱና የእሌሌታ አታሟቸውን የሚመቱት፡፡  

እርግጥ በየትኛውም ሀገር ቢሆን የሙስና አዯጋ በአንዴ ጀምበር የሚጠፋ 

አይዯሇም፡፡ ሆኖም ይህን ካሇፉት ስርዓቶች ሲንከባሇሌ የመጣን አዯጋ፣ የኢትዮጵያ 

መንግስት የሥነ - ምግባርና የፀረ - ሙስና ኮሚሽንን በህግ በማቋቋም በብቃት 

እየተከሊከሇው ይገኛሌ፡፡ ሇዚህም በቅርቡም በራሱ ባሇስሌጣናት ሊይ ሳይቀር እርምጃ 

መውሰደን መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ ኤርትራ ውስጥ ግን እንኳንስ መስሪያ ቤት ተቋቁሞ የፀረ - 

ሙስና ትግሌ ሉካሄዴ ቀርቶ፤ ስሙን ማንሳትም ሉያሳስር ይችሊሌ፡፡ 

የዚያች ሀገር ብሔራዊ ሀብት “ህግዯፍ” (ህዝባዊ ግንባር ሇዳሞክራሲና ሇፍትሕ) 

እየተባሇ በሚጠራውና ከስያሜው ጋር ምንም ዓይነት የግብር ትስስር የላሇው የሻዕቢያ 

ፓርቲ አመራሮች ቁጥጥር ስር ከመሆኑም በሊይ፤ ሇሽብር ስራ ስሇሚውሌ ህዝቡ የበይ 

ተመሌካች ነው፡፡ ኢኮኖሚውም እንዯ ካሮት ቁሌቁሌ የሚያዴግ ነው፡፡የሀገራችን መንግስት 

ግን ሌማታዊ እንዯመሆኑ መጠን፣ እያንዲንደን ዜጋ በሌማቱ ውስጥ ባሇው ተሳትፎ 

በየዯረጃው ተጠቃሚ እያዯረገው ይገኛሌ፡፡ በዚህም ሀገሪቱን በፈጣንና ተከታታይ ዕዴገት 

ውስጥ ማስገባቱን ዓሇም አቀፍ ተቋማት ሳይቀር  የመስከሩት እውነታ ነው፡፡ 
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ታዱያ በሽብር ተግባር የተሰማራንና ህዝቡን በሌማት ተጠቃሚ ሇማዴረግ ዯፋ ቀና 

የሚሌ መንግስት በምን ዓይነት ተቃውሞአዊ ቀመር ነው  ሇንፅፅር የሚቀርቡት? እርግጥም 

የኤርትራ መንግስት ከሀገራችን ጋር በአንዴ ሚዛን ሊይ ተቀምጦ የሚሇካ አይዯሇም፡፡ 

ምናሌባትም የኢሳያስ አፈወርቂ አስተዲዯር መወዲዯር ካሇበት፣ ተመሳሳይ የሽብር ስራ 

ከሚያከናውነው ከአሌቃዒዲ ጋር እንጂ፤ ሇሠሊምና ሇሌማት ከቆመው የኢትዮጵያ 

መንግስት ጋር አሇመሆኑን የተቃውሞው ጎራ የተጣመመ “ውጋግራ” የሆኑት ድክተር 

መረራ ማወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

ይሁንና እዚህ ሊይ “ድክተር መረራ ስሇምን ዴብቅ ዓሊማ ያሇውን ‘ሪፖርት’ 

ከመቀበሌ አሌፈው የኤርትራን መንግስት በላሇ ማንነቱ እያዲነቁ  በሇመዯ ዘርጣጭ 

ምሊሳቸው ምስክርነት ሰጡ? “ የሚሌ ጥያቄን ማንሳት ተገቢ ነው፡፡ በዚህ ጽሐፍ አቅራቢ 

እምነት፤ድክተሩ “ከሪፖርቱ” በዘሇሇ በዋነኛነት የተቆረቆሩት ሇአስመራው መንግስት ነው፡፡ 

ይህም በአንዴ ወቅት ሰውዬው ውጭ ሀገር ሇሰብሰባ ሄዯው ከኤርትራው ቱባ ባሇስሌጣንና 

የኢሳያስ አፈወርቂ የቀኝ እጅ ከሆኑት ‘አቶ የማነ ገብረአብ ጋር ተገናኝተዋሌ’ የሚሇውን 

ዘገባ እንዲስታውስ አዴርጎኛሌ፡፡  

በአሁኑ ወቅት የኤርትራን መንግስት የሚዯግፉት ከስርዓቱ ጋር ቁርኝነት 

እንዲሊቸው ራሳቸው በገሃዴ የሚናገሩት እንዯ “ኦነግ” ዓይነት አሸባሪዎች ናቸው፡፡ ታዱያ 

ድክተር መረራ በላሇ ማንነቱ የኢሳያስን አስተዲዯር ከኢትዮጵያ መንግስት የተሻሇ 

አዴርገው የሚዯሰኮሩት፤ ግሇሰቡ ‘በሰሊማዊ ትግሌ እንቀሳቀሳሇሁ” በማሇት የማንን አቋም 

ነው ሀገር ውስጥ ቁጭ ብሇው እያራመደ ያለት? 

ከኦሮሞ ህዝብ ጽኑ የሀገር ፍቅር እምነት ባፈነገጠ ሁኔታ ቆርጠው በመቀጠሌ 

የሚዘሊብደት እኚህ የተቃውሞው ጎራ የተሸዋረረ እምነት አራማጅ “ውጋግራ”፤ በጭፍን 

ጥሊቻና ባሌተመዛዘነ አሊዋቂ እሳቤያቸው በሰሊማዊ ትግሌ ሽፋን “በውስጥ አርበኝነት” 

ሇእነማን እየሰሩ ይሆን?— በተጣባቸው የጠባብነት ተውሳክ “ኦነግን” እያገሇገለ ይሆን ወይስ 

በዓሊማ አንዴነታቸው በፍቅር የወዯቁሇትን ሻዕቢያን? ወይም ሁሇቱን?— ይህን ጊዜ በራሱ 

ዑዯት ውስጥ የሚነግረን ጉዲይ ይሆናሌ፡፡  
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