
     የአቶኢሳያስ አስተዳደርወዴትእያመራይሆን?

                                              ዘአማን በላይ

                                             bzaman@yahoo.com

                ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊያን ከድህነት አረንቋ አዙሪት ቀለበት ሙሉ በሙሉ ለመውጣት የሚያደርጉትን ጥረት በማጉላት፣ ሀገር በቀልና ተዛማጅ ዘገባዎችን በማቅረብ 

   የሚታወቀው አይጋ ፎረም ድረ-                —ገፅ፤ በቅርቡ የኤርትራ መንግስትን አስመልክቶ አንድ ፅሑፍ አስነብቦን ነበር። የፅሑፉ አስኳል ጉዳይ የአሜሪካ መንግሰት መግለጫ ነው  

“             ” ማንኛውምአሜሪካዊወይምየአሜሪካዜግነትያለውኤርትራዊከደህንነትአኳያ ወደኤርትራእንዳይጓዝእናስጠነቅቃለን የሚል።

                    ይህ የዋሽንግተን አስተዳደርመግለጫየሚያመላክተን ነገር ቢኖር፤ የአቶኢሳያስ አፈወርቂመንግስትከጊዜወደጊዜበዚያችትንሽዬሀገር የፀጥታና የደህንነትችግር ፈጥሮ 

                “   በራሱ ጊዜ አደገኛ መቀራቅር ውስጥ መግባቱን ነው። ምንም እንኳን የመግለጫውን አንድምታ በፅሑፌ መደምደሚያ ላይ የምመለስበት ቢሆንም፤ እንደ ታይዋንና ሲንፖር 

”              እንሆናለን በማለት በሌለ ማንነቱ የገዛ ህዝቡን ሲያደናግር የነበረው ይህ የአምባገነኖች አገዛዝ፣ ዛሬ ራሱ ተደናግሮ በደመ-     ነፍስ የሚፈፅማቸው ክንዋኔዎች የሚሰራውን ያሳጣው 

   መሆኑንምጭምር በገሃድያስረዳናል።

   ‘            ታዲያ እዚህ ላይ የኤርትራውአምባገነን ቡድን እንዴት እንዲህ ዓይነቱ የሰላምና መረጋጋት እጦት ውስጥ ሊገባ ቻለ?’      የሚል ጥያቄ መንሳት ተገቢ ነው። ለጥያቄው 

                 ምላሽ ለመሻት ግን የሻዕቢያን ተፈጥሮአዊ ባህሪ፣ የጦርነት ዳንኪራ አባዜውን፣ ሞክሮት ስለከሸፈበት የትርምስ ስትራቴጂው፣ በውስጡ ስለተፈጠረው ክህደት፣ ስለገባበት ሰሞነኛ 

         የፍርሃትና የስጋት ድባብ እንዲሁም የአገዛዙ የመጨረሻ መጀመሪያ ተቃርቦ ይሆን እንዴ?          የሚሉ አንኳር ጉዳዮችን በድርበቡ መዳሰስ ያስፈልጋል። ይህም ውድ አንባቢዎቼ 

            …በአስመራውየሽብርቡድንወቅታዊሁኔታዙሪያትክለኛውንመረጃናምስልእንዲይዙያደርጋል።መልካምንባብ። .

                        እንደመነሻ

                   ጊዜውሻዕቢያ ሰውበማይኖርባቸውየሳህል ተራሮችውስጥ የመሸገበት ወቅት ነው። ታዲያ ያኔ ገና ከጅምሩ በወታደራዊጡንቻና በጥገኝነት እሳቤተተብትቦ፤ ከተራሮቹ 

  “     ”                 በላይ በመኮፈስ ከእኔ ወዲያ ጀግና ላሳር ነው እያለ ራሱን በራሱ የማንቆለጳጰስ አባዜ ውስጥ ገባ። ይህ ራስን በራስ የመካብ እሳቤውም ወደ ለየለት የጦር አምልኮ እንዲሁም 

 እንዲሁም የፀረ-                   ዴሞክራሲያዊነትን ካባን ይበልጥ እንዲከናነብ አደረገው። እናም በእነዚያ ጭውባሉት ተራሮች ላይ ራሱ ከገሃዱ ዓለም ውጭበፈጠረውየልቦለድ ማንነት አብጦ 

ስልተ-     …ምትበሌለውዳንኪራይውረገረግ ገባ።
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…  የጦረኝነት፣ የፀረ-                 ዴሞክራሲያዊነትና የጥገኝነት ተሸክሞ መሃል አሥመራ የገባው የቶ ኢሳያስ ቡድን ፤ መንግስት ከመሰረተ በኋላም ከእነዚህ ክፉ ደዌዎቹ መላቀቅ 

  “ ”                 አልቻለም። እንደ ውቃቢ ላዩ ላይ የሰፈረው የጀብደኝነት ተውሳክ እንዲህ በቀላሉ ሊለቀውአልሆነም። እናም ለባዕዳን ወረራ የማይመቸውን የምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ለማወክ 

  ብሎም የክፍለ-                   አህጉሩአድራጊፈጣሪለመሆንትንኮሳመጀመርእንዳለበትአመነ። በጎረቤትሀገሮችአንጡራሃብትተንጠላጥሎምሲበለፅግ በራሱየህልምዓለምውስጥታየው።

                 በክፍለ አህጉሩ ውስጥ የራሳቸው ፍላጎት ያላቸውን ምዕራባውያንን ለማማለልም ጦሩን ወደ የመን፣ ሱዳን፣ ጂቡቲና ኢትዮጵያ በመላክ እንዲሁም ባህር ተሻግሮ 

 “  ”                “የስሪላንካውን ታሚል ታይገር አማፅያንን መደገፍ የመጀመሪያ ተግባሩ አደረገው። ይሁንና ጉዳዩ የሀገር ሉዓላዊነት በመሆኑ በሻዕቢያ የተወረሩት ሀገራት የኤርትራውን ጦር ቤት 

”                 ለእንቦሳ ሊሉት አልቻሉም። ገሚሶቹ ሉዓላዊነታቸውን በፍርድ ቤት ክርክር እና በሸምጋዮች ሲያስከብሩ፤ ኢትዮጵያ ግን የአስመራው መንግስት በመረጠው ወታደራዊ መንገድ 

         ተገቢውንቅጣትሰጥታዋለች። በዚህምአከርካሪውተሰባብሮበመጣበትእግሩእንዲመለስተደርጓል።

                   በተጣባውየጥገኝነት ባህሪ ከኤርትራ ህዝብ እምነትና ፍላጎት ውጪበጎረቤቶቹ ሃብት መበልፀግ የተመኘውየአቶ ኢሳያስ መንግስት፤ ማቅ ለብሶና ማቅ መስሎየሃፍረት 

    “ ”                 ሸማን ተከናነበ። የቀጣናውሁነኛ ባለሟል የመሆን ህልሙብቻ ሳይሆን፤በሌላ ሀገር ሃብት በልፅጎ የመገኘት የቀን ቅዠቱምእንደ ጉምከአጠገቡ በንኖ ጠፋ። በዚህምለጊዜውም 

   ቢሆን አስመራና ምፅዋቤተ-    መንገስቶችውስጥለመመሸግተገድዷል።

                    ዳሩ ግን አደገኛ ዕፅ እንደ ወሰደ ሰው የሚቅበዘበዘውና ጭር ሲል የማይወደው የኤርትራ መንግስት የሽንፈት ጠባሳውን ለመሻር አዲስ ስትራቴጂን ይዞ ብቅ ከማለት 

     አልቦዘነም። አዲሱ ስትራቴጂም ምስራቅ አፍሪካን በግብረ-    ሽበራ ተግባር ለማመስ በቀቢፀ-         ተስፋ መውተርተር ነው። በዚህም መላው መንግስታዊ መዋቅሩን ሀገሮችን ለማሸበር 

                   በመጠቀምና የሁከት ተላላኪ በመሆን፤ በአቋራጭየጥገኝነት ሱሱን ለመወጣት ያልፈነቀለውየሴራ ድንጋይ የለም። ይሁንና ይህ እኩይ ተግባሩ አንድምስንዝር እንኳን ሊያስኬረው 

አልቻለም።

  የከሰረውየሽብር ስትራቴጂ

            አቶ ኢሳያስና መላውመንግስታዊ መዋቅራቸውየሽብር ፈጣሪ፣ አዝማችና ተዋናይ ሆነውየቀጠሉት፤ ጦራቸውበኢትዮ-      ኤርትራ ጦርነት ወቅት ድባቅ ተመትቶና ቅሌት 

                    ተከናንቦ ከሸሸ በኋላ እንደሆነ በርካቶች ይስማሙበታል። ግና በኤርትራ ውስጣዊ አቅምና ፀጋዎች ተማምኖ ወደ ልማት ከመግባት ይልቅ፣ በሌሎች ዕድገት ዓይኑ ደም የሚመስለው 

          የአስመራውየሁከትቡድንማጣፊያውሲያጥረውየነደፈውየትርምስ ስትራቴጂብዙርቀትአላስኬደውም።

    “         ”   “  ” ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት ኤርትራን ሲንጋፖርና ታይዋን በማድረግ ምርቶቻችንን ወደ ውጭሀገራት እንልካለን ሲል የነበረው የወዲ አፎም መንግስት 

           “  ”      አስመራ ውስጥ በቋሚ ስትራቴጂነት ሽብርንና ሽብርተኞችን እያመረተ ወደ ጎረቤት ሀገሮች መላክን የዕለት እንጀራው አድርጎታል። ለአብነት ያህል ብንጠቅስ እንኳን ፍላጎቴን 
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    “ ”              ያሳኩልኛል ያላቸውን የሱዳንንና የጂቡቲን አማፅያን በየወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከላቱ እንደ ሀገር ውስጥ ምርት እያመረተ ልኳል። የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

   “    …በአሸባሪነት የፈረጃቸውንና ራሳቸውን ኦነግ፣ ኦብነግ፣ ግንቦት ሰባት ወዘተ.”   እያሉ የሚጠሩ ፀረ-          ህዝብ ሃይሎችንምእንደ አሮጌ ዕቃ ወዳደቁበት አንስቶና በዜሮ ድምር ፖለቲካ 

          —         ስሌትጠፍጥፎበመስራትና በማስታጠቅሀገራችንውስጥአስርጎ ላማስገባትያልፈነቀለውድንጋይየለም በህዝብና በፀጥታሃይሎችትብብርፍላጎቱከንቱሆኖቀረ እንጂ።

                 ሻዕቢያ ከአስመራ እስከ ሞቃዲሾ ድረስ የዘረጋው የጥፋት መረብ መንግስት አልባ በነበረችው፣ በሽግግር መንግስቱ ወቅትና በአሁኑ ወቅት ፌዴራላዊ መንግስት 

                በመሰረተችው ሶማሊያ ውስጥ በየጊዜው አፍራሽ እንቅስቃሴዎችን ቢያደርግም አልተሳካለትም። የኤርትራ መንግስት ድንበር እንኳን በማይጋራት ሶማሊያ ውስጥ ዘሎ በመግባት 

“    ”              የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህበረት የተሰኘውን ፅንፈኛ ቡድን ከማሰልጠንና ከማስታጠቅ አልፎ ወታደሮቹን ልኮ እስከ መዋጋት ድረስ ደርሷል። ይሁንና የቀቢፀ-  ተስፋ ፍላጎቱ 

      ከአክራሪውሃይል ጋር አብሮ መክኗል። በቅርቡምአል-     ሸባብ የሚባለውን የምስራቅ አፍሪካ የአል-         ቃዒዳ ክንፍ ከማሰልጠንና የሎጀስቲክስ ድጋፍ ከማድረግ በዘለለ፤ እንደ መንግሰት 

  ሰራተኛፔይሮሉ /  ደመወዝመክፈያው/    ላይመዝግቦ በየወሩ 80             ሺህ ዶላር ይሰጠውእንደነበር ገለልተኛ በሆነውየመንግስታቱድርጅትአጣሪ ቡድን አማካኝነት ተረጋግጧል። ዳሩ 

 ግን አል-                        ሸባብየቱንምያህልበአስመራውየሁከትቡድንቢደገፍም፤ ዛሬላይበሞትና በሽረትውስጥሆኖይዞታዎቹንሁሉእየለቀቀበተወሰኑ አካባቢዎችብቻሊወሰንችሏል።

                 በጥቅሉ የአቶ ኢሳያስ ቀጣናውን የማተራመሰ የሽብር ስትራቴጂ፤በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ሰላም ወዳድ ህዝቦች፣በፀጥታ ሃይሎቻቸውና በመከላከያ ሰራዊቶቻቸው 

                    ቅንጅታዊስራአማካኝነት ስኬትን እንዳያይተደርጎ ከስሟል፤ ከስሯል። ይህ የሽብር ስትራቴጂለአስመራውመንግስትያተረፈለት ነገር ቢኖር ማዕቀብን እንደዶቃአንጠልጥሎመዞርን 

  ብቻ ነው። አዎ!            “  ”     በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት የኤርትራ መንግስት በሃይል ከያዘው የጂቡቲው ራስ ዱሜራ ግዛት እንዲወጣ እንዲሁም የሶማሊያ አሸባሪዎችን 

                 መርዳቱን እንዳላቆመ በሰየመውአጣሪ ቡድን አማካኝነት አማኝነት በማረጋገጡ፤ ቀጣናውን በማሸበር ተግባሩ ከጣለበት አንደኛውማዕቀብ በተጨማሪ ሁለተኛውንም አንገቱ ላይ 

                    አጥልቆለታል። ታዲያ እነዚህ ክስረቶችበዚያችትንሽዬሀገርውስጥቀስ በቀስ ውስጣዊክፍፍልን በመፍጠር በአቶኢሳያስ አፈወርቂ ላይ የተለያዮ የቅርብአጋሮቻቸውና የህብረተሰብ 

     ክፍሎችየኩብለላ ክህደትእንዲፈጥሩምክንያትሆኗቸዋል።

  ሰሞነኛውውስጣዊክህደት

         ያለፉት ወራቶች ለኢሳያስ አፈወርቂ መንግሥት በጎ ሆነውአላለፉም፡፡ ከ20         የማይበልጡት የአስመራውቡድን ቱባ ባለሥልጣናትና መንግሥታቸውበስጋት ታንኳ ላይ 

               ተሳፍረውበፍርሃትውቅያኖስ ላይሲናጡነውየሰነበቱት፡፡ በውስጣቸውየተከሰተውመካካድ፣ ነገ ምን እንሆናለን የሚልየመንቀጥቀጥ (  “ ” አራዶች ጆኮ የሚሉት)  ትርምስ እንዲሁም 

         “  ”        አለመተማመንና አንዱ ሌላኛውን በጥርጣሬ መነጽር መመልከት፤ የዚያችን ትንሽዬ ሀገር ሽብር ፈልፋይ መሪዎችን ከነበሩበት የችግር አዘቅት ከድጡ ወደ ማጡ በፍጥነት 

   እየተምዘገዘጉ እንዲወርዱእያደረጋቸውነው፡፡
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 እንዴትመሰላችሁ?...                  ከመሰንበቻውየኢሳያስ አፈወርቂሁለትታማኝፓይለቶች፤ አምባገነኑ ሰውዬ የሚጓጓዙበትን ልዩ እስራኤልሰራሽጄትይዘው ወደ ሳዑዲአረቢያ 

  እብስ ማለታቸውተነግሯል፡፡...       ይህ እውነታ የተናገረውበዚህ ጽሑፍ አቅራቢያ አይደለም-        በሳዑዲአረቢያና በፈረንሳይ የዜና አውታሮች እንጂ፡፡ የፈረንሳይ ዓለም-  አቀፍ ሬዲዮና 

              ቢዝነስ ኢንሳይደር የተሰኘውየሳዑዲሚዲያ እንደዘገቡት፤ ሁለቱፓይለቶችይዘውት የሄዱትጄትአይኤአይ 1125      የሚልመጠሪያ ያለውባለሁለትሞተርቪ. አይ.  ፒ (VIP) 

          አውሮፕላን ነው፡፡ አብራሪዎቹዮሐንስ ወልደአብናመኮንን ደባሳይሲሆኑ፤ በሳዑዲኤፍ.15 (F-15)    “ ”    የውጊያ አውሮፕላኖችታጅበው ጂዛን ከተማእንዲያርፉተደርጓል፡፡ የዚህ 

    “  ጽሑፍአንባቢይህን ክስተት ክህደት - ”   አንድ ብሎሊመዘግብልኝይችላል፡፡

“  የ ክህደት - ”                  አንድ ተዋናዮቹ ዮሐንስ ወልደአብና መኮንን ደባሳይ ከአቶ ኢሳያስ ጋር ላለፉት በርካታ ዓመታት እጅና ጓንት ሆነውሲሰሩ የቆዩ ናቸው፡፡ እንዲያውም 

     የአስመራውየሽብር ቁንጮበሶማሊያ ከሚገኘውአል-             ሸባብ ጋር የሚያደርጉትን ምስጢራዊ ግንኙነትና ወታደራዊ ቁሳቁሶችን በማስታጠቅ ረገድሁለቱ ፓይለቶች ከፍተኛ አስተዋጽኦ 

ነበራቸው፡፡...  ‘            ታዲያ እነዚህ አብራሪዎችስለምን ከአቶኢሳያስ ጉያ አምልጠውከነጄታቸውሳዑዲአረቢያን ጥገኝነትጠየቁ?’     የሚልጥያቄማንሳትተገቢይመስለኛል፡፡

አዎ! “  ”            “ ”  ምስጢረኞቹ ፓይለቶች የአስመራውየትርምስ ቡድንን ዘግይተውምቢሆን ሳያውቁት አልቀሩም፡፡ የቅርብ አለቃቸውን አቶ ኢሳያስ ታገልኩልህ ያሉትን ህዝብ 

      እንደ ብረት ቀጥቅጠውና እንደ ሰም አቅልጠው በጠብ-       መንጃ አፈሙዝ አሳሩን እያበሉት እንደሆነ በሚገባ ተገንዝበዋል-       ምንም እንኳ ድርጊታቸውን የማታ ማታ የፈጸሙት 

ቢሆንም፡፡...                   እርግጥ የአብራሪዎቹ ውሳኔ ትክክል ሊሆን ይችላል፡፡ መንግሥታቸው የሚሌኒየሙን የልማት ግብ የሚያሳካ ይመስል እንደ ጤና ኬላዎች በየመንደሩ እስር ቤቶችን 

                    የሚከፍት ከሆነና የገዛ ህዝቡን ኮንቴነሮች ውስጥ አጉሮ የሚያሰቃይና የሚገድል ከሆነ፤ ቢያንስ ተባባሪ ላለመሆን ራስን ማሸሽ ህሊና ካለውማንኛውም ኤርትራዊ ዜጋ የሚጠበቅ 

ነው፡፡

                ኤርትራውስጥ የአምባገነኑ ሰውዬ ቃል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ሳይጨመርና ሳይነቀስ ተግባራዊ መሆን ይኖርበታል፡፡ ምክንያቱምበዚያች የ 21   ዓመት ወጣት ሀገር 

                   ውስጥፖሊሱ፣ ከሳሹ፣ ዳኛው፣ አሰቃዩ፣ ገዳዩና አድራጊ ፈጣሪው፤ ምሥራቅ አፍሪካን በጥይትአረር ጀንጅነው፤ በሽብር መረብተብትበውና ርዕሰ ከተማቸውን የአሸባሪዎችመናኸሪያ 

            አድርገውየተንቀሳቀሱትና የሽንፈት ጽዋን እየጎመዘዛቸውም ቢሆን፤ የተጎነጩት አቶ ኢሳያስ ብቻ በመሆናቸውነው፡፡ በሀገረ-      ኤርትራ ለይስሙላ የተለያዩ ሚኒስትር መሥሪያ ቤቶች 

               ቢኖሩም፤ ሁሉንምሥራየሚያከናውኑት የእነ ሆስኒ ሙባረክና የእነ ኮሎኔልሙኣመርጋዳፊአጋፋሪ የነበሩትእኚሁሰውዬናቸው፡፡

            “ያም ሆነ ይህ፤ የአቶ ኢሳያስን የግል ምስጢር የሚያውቁትና ውድ አንባቢዎቼ በ ክህደት- ”      አንድ የመዘገባችሁልኝ አብራሪዎች ምንም እንኳን የሥርዓቱ ተጠቃሚዎች 

         ቢሆኑም፤ በወገናቸውላይ እየደረሰ ያለውን ግፍ በመመልከት እንዲሁምየሥርዓቱ ግብዓተ-       “   ”  መሬት መፈጸሚያ ጊዜ ቅርብመሆኑን ተገንዝበው ከደሙንጹህ ነን ማለታቸውሚዛን 

       የሚደፋ እሳቤ ይመስለኛል፡፡ ይህ ክስተት ደግሞለአስመራውየግብረ-               ሽበራ ቡድን ቁንጮትልቅ ኪሳራ ነው፡፡ በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ እምነት፤ ጉዳዩ አቶ ኢሳያስን በስለት የተወጉ 
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   ያህል ሳያማቸውአልቀረም፡፡ ...   “  ”     ግና ውድ ወዲአፎም መቻል ነውእንጂምን ይደረጋል?!...    “         እናንተዬ ማን ነበር ድሮ ነበር እንጂ አልሞመደቆስ፣ አሁን ምን ያደርጋል ድስት 

 ”  ጥዶማልቀስ ያለው-         መቼምየኤርትራውማስታወቂያሚኒስትርሊሆኑእንደማይችሉተስፋአደርጋለሁ፡፡ ... ቂ.ቂ.ቂ...

...          ‘ወይ የእኔ ነገር ለካስ የማስታወቂያ ሚኒስትሩ ነገርም አብቅቶለታልና፡፡ እንዴት?’  ብላችሁ እንዳትጠይቁኝ-  “  ”   የ ክህደት ሁለት ወጋችን ማጠንጠኛ እርሳቸው 

  “  ” ናቸውና፡፡ እነርሱ ዜናሚኒስትር ይሏቸዋል-            አቶአሊአብዱን፡፡ አቶኢሳያስ የፂምአቆራረጣቸውን ከናዚውመሪ ከአዶልፍሂትለር (ፉሕረር)    እንደወሰዱትሁሉ፤ ሚኒስትር አሊም 

     “ ”  አቶኢሳያስን ለመምሰልፂማቸውን በእርሳቸው ስታይል ይቆረጡነበር፡፡...  “ ”   እንግዲህ ነበር ነውያልኩት፡፡ አዎ! “  ነበር - ”     ባይሰበር ያለውን ሰውበትክክልባላውቀውም፤ የአቶ 

  አሊነገር ግን... “  ”    የዛሬን አያድርገውና ለመባልበቅቷል፡፡ ግና እንዴት?...   ነገሩወዲህ ነው፡፡...

...          በቅርቡሚኒስትር አሊአብዱለህክምና ብለውወደ ካናዳ ያቀናሉ- “   ”  አሰና ዶት ኮም የተሰኘውድረ-       ገጽ እንደዘገበው፡፡ ሚኒስትሩ እርግጥምወደ ተጠቀሰውሀገር 

              “  ”     ለህክምና ቢሄዱም፤ ዳግመኛ የአቶ ኢሳያስን አስተዳደር ለመመልከት የፈለጉ አይመስሉም፡፡ አቶ አሊበትጥቅ ትግሉወቅት የ ወዲ አፎም የሬዲዮ ኦፕሬተር የነበሩ ሲሆን፤ ከዚያን 

                  ጊዜጀምሮ የሰውዬውምስጢረኛሆነውዛሬላይሚኒስትር ለመሆን የበቁናቸው፡፡ ያምሆነ ይህግን፤ ሚኒስትሩበካናዳጥገኝነትጠይቀዋል፡፡

      “ ”             ልክ እንደ ፓይለቶቹ ሁሉ፤ የአቶ ኢሳያስ ምስጢረኛ የነበሩት አቶ አሊ ከዋነኛ ሥራቸውበተጨማሪ የአስመራውን ቡድን የውጭየስለላ ሥራዎችን ይመሩ እንደነበር 

“ድርሳነ- ”    ሽብራቸው ያወሳል፡፡ በተለይም የሶማሊያውያን አል-      አሸባብና የኢትዮ ጵያ የውጭአሸባሪዎችንና ፀረ-    “  ”   ሠላምኃይሎችን እንደ ጡት አባት እሽሩሩ እያሉ ይንከባከቧቸው 

ነበር፡፡... አዎ!  ሰውዬውበዘመነ-               ሥልጣናቸውየአቶኢሳያስን ምሥራቅ አፍሪካን የማተራመስ ስትራቴጂሁነኛ አስፈጻሚከመሆናቸውባሻገር፤ የምስጢራቸውቋትበመሆን ለ 21 

  “ ” ዓመታትየአስመራውን ንጉስ አገልግለዋል፡፡

                 እንደ እውነቱ ከሆነ ለኢሳያስ አፈወርቂ መንግሥት አቶ አሊን ማጣት አንድን የማስታወቂያ ሚኒስትር ማጣት ተደርጎ አይወሰድም፡፡ ምክንያቱም የሚኒስትሩ የፖለቲካ 

                   ጥገኝነት ጥያቄ፤ ቀደም ሲል አቶ ኢሳያስና እርሳቸው ብቻ የሚያውቋቸውንና በከፍተኛ ምስጢር ተይዘው የነበሩ መረጃዎችን አሳልፎ የመስጠት ያህል ስለሚቆጠር ነው፡፡ ይህም 

“    ”              በእንቅርት ላይጆሮደግፍ እንደሚባለውየአስመራውን የሽብር መንግሥትለበለጠውስጣዊ ክፍፍል እንደሚዳርገውመረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ ለማንኛውምእስቲ የትናንቱን የአቶ 

         “ኢሳያስ ታማኝና የዛሬውንጥገኛጉዳይእዚህ ላይእንተወውናወደ ክህደት- ” ሦስት እናምራ-       የኤርትራመንግሥትበከሃዲዎችብዛትራሱን እየቻለ ነውና¡¡...

     በሦስተኛ ክህደትን የምናነሳውጉዳይ ምን መሰላችሁ!...     ከመሰንበቻውለምሥራቅና መካከለኛውአፍሪካ (ሴካፋ)      ውድድር ሀገራቸውን ወክለውወደ ኡጋንዳ የተጓዙት 

17                   “  የኤርትራእግርኳስ ቡድን፤ ካምፓላ ውስጥእምጥይግቡስምጥየትእንደገቡደብዛቸውይጠፋል፡፡ ካምፓላ የሚገኘውየአቶኢሳያስ ቆንስላ ቡድናችንን ያያችሁ?   ሲልጥያቄ 

     “ ”    ያቀርባሉ፡፡ በምላሹ ያገኙት ፍንጭ ግን አላየንም የሚል ብቻ ነበር፡፡...  ሆ!ሆ!ሆ!     እናንተዬ ነገሩ እንዴት ነው?...      የአስመራው መንግሥት ነገር ምነዋ በልጅነታችን 
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 “  የምንጫወተውን ማህረቤን ያያችሁ?” ... አላየንም!”   “ዓይነትሆነብንሳ፡፡ አይሄሄ...  ”      ሲያልቅአያምር ይሉነበር የጎረቤቶቻን አዛውንትአባባይመር-    እንዲህ ዓይነት የሰዶማሳደድ 

  የልጅጨዋታሲያጋጥማቸው፡፡

           እርግጥ ባለፈው ነሐሴ ወር ውስጥ ሦስት የኤርትራ ኦሎምፒክ ቡድን መክዳታቸው እንዲሁም እ.ኤ.  አ በ2011 ዓ.  ም 13     የሚሆኑ የሀገሪቱ እግር ኳስ ተጫዋቾች 

 “መኮብለላቸውን ክህደት- ”  “አራት ፤ ክህደት- ” አምስት ወዘተ.             እያልን መዘርዘር እንችል ይሆናል፡፡ ይሁን እንጂ፤ የአስመራውመንግሥት በውስጡእየደረሰበት ያለውን መፍረክረክ 

        ለመግለጽ ተጨማሪ ሌላ ገጽ የሚያስፈልገኝ በመሆኑ፤ በዚሁ ልቋጨውወደድኩ፡፡...     “        ነገሩ ለአቶ ኢሳያስ አስተዳደር በክህደት ላይ ክህደት፣ ክደት ተጨምሮ፤ ሊገድለኝ ነውእኔን 

”          አንገብግቦ እንዲሉትዓይነት ነውና፡፡ ውድአንባቢዎቼእዚህ ላይግን ልብይባልልኝ!- “     በፍቅር ላይፍቅር፤ ፍቅርተደርቦ...” አላልኩምና!

         ያም ሆነ ይህ፤ ኤርትራ ውስጥ የነገሰውና የዚያች ሀገር ዜጎችንም የ 30            ዓመት ትግል መና ያስቀረው ፍጹም አምባገነናዊ አገዛዝን ስውር ሰይፍ በመፍራት ሁሉም 

     የህብረተሰብ ክፍል እግሩ ወደመራው ሀገር ይተምማል፡፡...        ፓይለቱ፣ ሚኒስትሩ፣ አትሌቱ፣ እግር ኳስ ተጫዋቹ ወዘተ.       ያገኙትን አጋጣሚ በመጠቀም እየሸሹ ለአቶ ኢሳያስና 

  “ ” ለሥርዓታቸውያላቸውን አድናቆት (  “ ”   ይቅርታ ንቀት ለማለት ፈልጌ ነው) ይገልጻሉ፡፡...            ሀገር ቤት የቀረውገሚሱ ዜጋ ደግሞበለስ ከቀናውለጠረፍ ጠባቂዎች እስከ 50 ሺህ 

       ናቅፋድረስ እየከፈለወደጎረቤትሀገሮች ይጎርፋል፡፡...     ወታደሩ፣ ወጣቱ፣ አዛውንቱ፣ ሴቱ፡ ህፃኑ.... “   ”      ማምሻምዕድሜነው እንዲሉየአስመራውን አገዛዝ የግፍና የስቃይህይወትን 

     በመሸሽወንድማቸውየሆነውን የጎረቤትህዝብይማጸናሉ-            ያለፈውየሦስትአስርትዓመታትትግልያተረፈላቸውነገርቢኖር ሰቆቃብቻመሆኑን በመግለጽ፡፡

                   በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ እምነት፤ የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሥርዓት በዚህ ከቀጠለ በዚያች ሀገር ውስጥ ሊቀሩ የሚችሉት አምባገነኑ ሰውዬ፣ ባለሟሎቻቸውና ጥቂት 

                ከሥርዓቱ ጋር ንክኪ ያላቸውግለሰቦች ብቻ ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ይህ የክህደትና የኩብለላ እንዲሁም የሽሽት ተግባር በአስመራና በምጽዋ ቤተ-    መንግሥቶች ውስጥ ስጋትና ጭንቀት 

         ፈጥሯል፡፡ በዚህምአቶኢሳያስና ከሁለትሰውእጆችጣትየማይበልጡትደቀ-      መዝሙሮቻቸውየሚይዙትንና የሚጨብጡትን አሳጥቷቸዋል፡፡ ግና እንዴት?...   ነገሩወዲህ ነው፡፡...

  የፍርሃትና የስጋትድባብ

... “       በቅርቡ የኤርትራ መንግሥት በተለይም በከተሞች አካባቢ መጠነ-   ሰፊ የክላሽንኮቭ (  AK -47)    መሣሪያን ዕድሜያቸው ከ50     ዓመት በላይ ለሆኑ ዜጎች 

                   ማከፋፈልጀምሯል፡፡ ይህምበሀገር ውስጥና በውጭበሚኖሩዜጎች ዘንድፍርሃትና ግራመጋባትን ፈጥሯል፡፡ የመሣሪያዎቹ ዕደላ የሚከናወነውሀገርን ከከሃዲዎችለመከላከል የሚል 

                    አጭር ማብራሪያ በየቀበሌውና በየመሥሪያ ቤቱ ከተሰጠ በኋላ ነው፡፡ ይሁን እንጂ መሣሪያ የታጠቁት አዛውንቶችም ሆኑ ቤተሰቦቻቸው የእነ አቶ ኢሳያስ ሃሳብ ምን እንደሆነ 

                 አያውቁም፡፡ ነገር ግን በሣምንቱመጨረሻካሣዋወይምከዊኣ ከወታደራዊካምፖችበመጡወታደሮችአማካኝነትሥልጠና የመውሰድግዴታአለባቸው፡፡
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                   ይህ አባባል ኤርትራ ውስጥ ይህን ጉድ በአካል ተገኝቶ የተመለከተውየጋዜጠኛ ሊዮናርዶ ቬንሴንት ነው፡፡ እርግጥ ቬንሴንት ባይገልጸውም ቀደም ሲል የተጠቀሰው 

“    ”         “   ”  መሣሪያ ለዜጎች የማከፋፈል ድርጊት እንድምታውንና ዓላማውን ለመተንተን አይከብድም፡፡ በዚህ ጽሑፍ አቅራቢ እምነት፤ ሀገርን ከከሃዲዎች ለመከላከል በሚል ጭንብል 

            የአስመራው አስተዳደር ለዜጎች ክላሽንኮቭ በነፍስ ወከፍ የሰጠው ከሦስት መሠረታዊ ጉዳዮች በመነጨነው፡፡ እነርሱም፡-       የሥርዓቱ የጦረኝነት ባህሪ በቀዳሚነት፣ ህዝቡ ውስጥ 

            ውዥንብር በመፍጠርጊዜመግዛትበሁለተኛነትእንዲሁምየሥርዓቱመጨረሻመጀመሪያ እየተቃረበመሆኑን በሳልሳይነትያመላክታሉ፡፡

                በቅድሚያ ጦር ሰባቂውና አታሞ ደላቂው ከሆነው ከሥርዓቱ ባህሪ መነሣት የጉዳዩን እምብርት እንድንገነዘብ ያስችለናል፡፡ ማንኛውም የዚህ ጽሑፍ አንባቢ 

     “ ”        እንደሚያውቀው፤ የአስመራውአስተዳደር በጥይት አረር ሣይጀነጀን ውሎ ካደረ እንቅልፍ አይወስደውም፡፡ እንቅልፍ አለመውሰድ ብቻ አይደለም- “  ” ሌሊቱም አይነጋልኝ ብሎ 

  “     ”              በየጎራውእየዞረ ዘራፍ እኔ የሽብር አባት እያለ ጎረቤቶቹን ያተረማምሳል፡፡ የጠረጴዛ ዙሪያ ውይይትን እንደተላጠ የኤሌክትሪክ ሽቦ ስለሚፈራ፤ የሁሉም ነገሮች ምላሽ አፈሙዝ 

        እየመሰለው ያለ አቅሙይቧችራል፡፡ ይህ ደዌ የተጠናወተው ገና የፀረ-  “ ”           ዴሞክራሲ ብላቴና በነበረበት በሣህል ተራራ ምሽጎቹ ውስጥ ነው፡፡ እነሆ ይህ ባህሪው እንደ ተውሳክ 

               ተጣብቶት ዛሬ ላይምበስተርጅናውየገዛ ዜጎቹን ርስ በርስ ለማባላት መሣሪያ ማከፋፈልን እንደ ትክክለኛ መንገድ እየተጠቀመበት ነው-  “    ”ነገሩ ያደቆነ ሰይጣን ሳያቄስስ አይተውም  

 እንደሚባለውነውና፡፡

            እስቲ ለጥቀን የአቶ ኢሳያስን ህዝቡ ውስጥ ውዥንብር በመፍጠር ጊዜ የመግዛት ሚጢጢዬ ድራማቸውን እንይ-’   ’  ሀገርን ከከሃዲዎች ለመከላከል ከሚለው የመሣሪያ 

               ማከፋፈል ትዕይንታቸውአኳያ፡፡ ሁላችንምእንደምንገነዘበውየኤርትራውን አምባገነናዊ አገዛዝ በኃይል ለማስወገድ የተደራጁና የሚደራጁ ኃይሎች የአስመራውን አስተዳደር ወንበር 

                    ከውጭም ይሁን ከውስጥ እየነቀነቁት ነው፡፡ በአናቱም ገንዘብን ጨምሮ የሁሉም ነገሮች እጥረት የሚታይባት፣ እስር ቤቶች በታሳሪዎች ብዛት ከአፍ እስከ ገደፋቸውጢም ብለው 

 የሞሉባትና ከዓለም-        አቀፉማህረሰብተገልላ ለብቻዋተገንጥላ በምትኖረውትንሿሀገረ-     ኤርትራውስጥየፍርሃትድባብነግሷል፡፡

      የፍርሃት ድባቡ ባለቤት ደግሞ አቶ ኢሳያስ ናቸው- ‘          ’  እገሌ የሚባል ሀገር፣ በውጭ የሚኖረው ኤርትራዊ ተቃዋሚና ዲያስፖራ ሊያጠቃን ይችላል እያሉ ህዝቡን 

         “  ”   ‘   ’    ሲያሸብሩ የኖሩት የሁከት ልቦለድ ደራሲው፡፡ ታዲያ ይህ ሲያስወሩ የነበሩት ወዲ አፎም ድፍን ባለማብራሪያ ሀገርን ከከሃዲዎች ለመከላከል እያሉ በህዝቡ ውስጥ ውንዥብር 

                ለመፍጠር መሞከራቸው፤ አንድም እየተደራጁባቸውያሉትን ኃይሎች ለመግታት እንደ ስልት እየተጠቀሙበት ሲሆን፤ ሁለትም የአገዛዛቸውን ዕድሜለማስረዘም የዘየዱት ውስጣዊ 

                የማስመሰል የትርምስ ስትራቴጂነው፡፡ ለዚህምይመስላልበሌይደን ዩኒቨርስቲ የአፍሪካጥናትማዕከልበኤርትራጉዳይላይተመራማሪውስዊዛዊውየሥነ-     ሰብባለሙያ ዴቪድቢዚ 

“              ” የኤርትራመንግሥትበህዝቡውስጥእንዲህዓይነት የማስመሰልውዥንብርመፍጠሩራሱን ለማቆየት የተሻለመንገድነው ያሉት፡፡

7



                  ግና የአስመራው መንግሥት ምንም እንኳን ፍርሃት የነገሰባትን ሀገር መፍጠር የቻለ ቢሆንም፤ በገዛ ህዝቡ ላይ የውዥንብር አሳፋሪ ተግባርን በመከወን ዕድሜውን 

                 ሊያራዝምየሚቻለውአይመስለኝም፡፡ ምክንያቱምየአንድ ሥርዓት ዘላቂነት የሚረጋገጠውሥርዓቱ በዚያች ሀገር ውስጥካመጣውየሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲፋይዳዎች አኳያ 

  ‘  ’               እንጂ፤ ሽብርናሁከት የተሰኙቫይረሶችን በመላመዋቅሩውስጥተሸክሞውዥንብርን እንደዕድሜማስረዘሚያመድኃኒትእየተጠቀመሊቀጥልስለማይችል ነው፡፡

 የመጨረሻውመጀመሪያ?

              ታዲያ የእነዚህ ጉዳዮችድምር ውጤት ቀደምሲል የጠቀስኩትንና ሦስተኛውን የመሣሪያ ማከፋፈል ምክንያት ፍንትውአድርጎ ያሳያል- ‘   የሥርዓቱ የመጨረሻ መጀመሪያ 

  እየተቃረበ ይሆን እንዴ?’                  የሚለውን፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ የኤርትራ መንግሥት እንደ አሮጌ ባቡር እየተንገራገጨየሚጓዘውጉዞ የሚቆምበት ጊዜ ሩቅ አይመስልም፡፡ ለዚህ አባባሌ 

       “   ”  በርካታ አስረጂዎችን ማቅረብ ባይቻልም፤ ራሱ የአስመራ መንግሥት ሀገርን ከከሃዲዎች ለመከላከል በማለት ከ 50       ዓመት በላይ ለሆኑ የሥርዓቱ ታማኞች መሣሪያ ማስታጠቁን 

   ‘         ’       ሰሞኑን የአሜሪካመንግሥት ማንኛውምየአሜሪካዜግነትያለውበትርምስ ወደምትናጠውኤርትራዝር እንዳይል በማለትያወጣውንመግለጫማጤንብቻበቂይመስለኛል፡፡

   “   ”             የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ሀገርን ከከሃዲዎችመከላከል ሲል፤ በግልጽ እየነገረን ያለውእውነታሥርዓቱን ከውስጥብቻሳይሆን፤ ከውጭውእየታገሉ ያሉኤርትራውያን 

         መኖራቸውን ነው፡፡ እነዚህን ኃይሎችመመከት የሚቻለውበወጣቶች ሳይሆን በአዛውንቶች (  ዕድሜያቸውከ50   ዓመት በላይ በሆኑት)    እንደሆነምአስረግጦአውግቶናል፡፡ የሀገሪቱ 

     ወጣቶችደመኛጠላቶቹመሆናቸውንምጭምር፡፡

                  ይህ ሃቅ የአቶ ኢሳያስ መንግሥት ያደረበትን ክፉኛ ፍርሃትና ስጋት እንዲሁምየደረሰበትን ውድቀት የሚያሳይ ነው፡፡ ሲቀጥልምሥርዓቱ የመጨረሻውመጀመሪያ አፋፍ 

  ላይ ቆሞ ግብዓተ-                መሬቱን በራሱ እየቆፈረ ነው የሚል ድምዳሜ እንድንይዝ ያደርገናል፡፡ የአስመራው መንግሥት የውድቀቱ መጨረሻው መጀመሪያ ተቃርቦ እየቃተተ ቢሆንም 

         በሀገሩና በገዛ ህዝቡላይ የፈጠረውየአስተማማኝ ሠላምና መረጋጋት እጦት ከዓለም-           አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድግን የተሰወረ አይደለም፡፡ የአሜሪካ መንግሥት የውጭጉዳይ መሥሪያ 

 “          ”      ቤት ማንኛውም አሜሪካዊና የአሜሪካ ዜግነት ያላቸው ኤርትራዊያን ወደዚያች ሀገር እንዳይጓዙ እናስጠነቅቃለን በማለት መግለጫእስከማውጣት የደረሰውም በኤርትራ ያለው 

      አደገኛ የሠላምእጦትን ከግምትውስጥበማስገባት ነው፡፡

                     ይህሁኔታምበአሁኑ ወቅትበገንዘብእጦትእየተናጠላለውየአቶኢሳያስ መንግሥትየሞትሞትብቻሳይሆን፤ የሻዕቢያን ውድቀትከሚያፋጥኑትጉዳዮችውስጥአንዱ 

           ምክንያት መሆኑ አይቀርም፡፡ የሀገሪቱ ዋነኛ የገንዘብ ምንጭየነበረውእና ከገቢውበያለበት 2         በመቶ የሚከፍለውኤርትራዊ ዲያስፖራምሥርዓቱን ለማየት የማይሻበት ደረጃ ላይ 

ደርሷል-                 በቀረጥመልክ የሚሰጠውን ገንዘብበመከልከል፡፡ ይህ ሁኔታምበየሀገሩ የሚላኩት የአስመራውአስተዳደር የኪራይመሰብሰቢያ ኮሮጆዎችባዶአቸውን እንዲመለሱበማድረጉ 

   የተከሰተውን የገንዘብእጥረትአባብሶታል፡፡
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                   በጥቅሉ የአቶ ኢሳያስ መንግሥት በህዝቡክዳት እየተናጠ፣ ራሱምይሁን ዜጋውበፍርሃትና በስጋት እንዲዋጡእያደረገ ብሎምበገዛ ህዝቡውስጥውዥንብርን በመንዛት 

                 ዛሬም ጦርነትን የሚናፍቅ በመሆኑ፤ ሻዕቢያ የመጨረሻውመጀመሪያ ተቃርቧል ብንል ከተጨባጭእውነታውብዙም አንርቅም፡፡ እናም ከእነዚህን ዕውነታዎች በመነሳት የኤርትራ 

       መንግስትወዴትእያመራእንደሆነ ልብያለውልብይላል፡፡

9


