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ዲስኩረ-ኢሳያስ በአስመራ ስታዲየም 

                                             ጀማል አባፊጣ 

ዕለተ-አርብ። ግንቦት 16 ቀን 2ዐዐ5 ዓ.ም— አስመራ ስታዲየም፡፡ ንግግሩ ከመጀመሩ በፊት 

በስታዲየሙ የክብር ትሪቡን ውስጥ ጭብጨባ አስተጋባ። የቴሌቪዥኔ እስክሪን ለዓይን ደንገዝገዝ 

ያለ ነገር ያሳያል። 200 የሚጠጉ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት አባላት እንደ መፈንቅለ-መንግስት 

ቢጤ ነገር በሻዕቢያ ላይ ሊያደርጉ አስበው፤ ድርጊቱ ከከሸፈ ሶስት ሳምንታት ያህል ቆይተው 

መግለጫ ለመስጠት ወደ ተለመደው ሐሰት አቀናባሪ ቴሌቪዥናቸው በመቅረብ ስለ ጉዳዩ ክሽፈት 

ካወጁ በኋላ፤ በአይነ-ቴሌቪዥን አይቻቸው አላውቅም ነበር። እናም በዕለቱ ያየኋቸው አቶ ኢሳያስ 

አፈወርቂ አንዳች ነገር የተጫጫናቸው ይመስላሉ። ፊታቸውን ካለፈው ጊዜ በላይ ቅጭም 

አድርገውታል።…  

…ትኩር ብዬ ተመለከትኳቸው፡፡ የዛለ ተክለ-ሰውነትንና ሙጣጭ ፈገግታን ተላብሰዋል፡፡ 

ዓይኖቼን ከቴሌቪዥኔ መስኮት ላይ መንቀል አልቻልኩም፡፡ ጥርጣሬ ገባኝ። ተደናገርኩ። እርግጥ 

ገፅታቸውን ያየ ማንኛውም ሰው “ምን ሆነው ነው ፊታቸውን እንዲህ ኮሶ ያስመሰሉት” የሚል ጥያቄ 

በውስጡ ይዞ ከራሱ ጋር እሰጥ-አገባ መግባቱ አይቀርም፡፡…ዓይኖቼን ተጠራጠርኩ፡፡ ምናልባትም 

ችግሩ ከእኔ ቴሌቪዥን እንዳይሆን ሰጋሁ፡፡ ከጀርባውም በኩል ሄጄ አየሁት— እኔ የማውቃቸውን 

ያኚኛውን ኢሳያስ አፈወርቂን ፍለጋ፡፡ እሱኛው ኢሳያስ ግን የሉም፤ ፈገግታቸው እንደ ማለዳ ጤዛ 

ከስሟል፡፡…  

እውነቱን ለመናገር እኔ ስለሆንኩ ነው እንጂ፤ ሌላ ሰው ቢሆን ኖሮ “እኚህማ ኢሳያስ ቁጥር 

ሁለት ናቸው” ማለቱ አይቀርም፡፡… ብቻ ፊት ለፊቴ የማያቸው ሰው እርሳቸው መሆናቸውን 

ሳረጋግጥ አዘንኩላቸው፡፡፡… ልጄ ለካስ “ሲያልቅ አያምር” የሚባለው ነገር እንዲህ ነውና፡፡ …ለካስ 

ፈገግታም እንደ ጉም እንዲህ ተንኖ ይጠፋልና… መቼም “የአበራሽን ጠባሳ ያየ በእሳት 

አይጫወትም” እንደተባለው፤ የአቶ ኢሳያስን ተስፋ ቆራጭ ፊት ያየ የሻዕቢያ ሹምም ከእንግዲህ 

በፈገግታ የሚጫወት አይመስለኝም፡፡… 

ታዲያ ለአፍታ በኤርትራ “የነፃነት” ክብረ-በዓል ዕለት እንዲህ የተኮሳተሩት አቶ ኢሳያስ፤ 

በአዘቦት ቀን ገፅታቸው ምን ሊመስል እንደሚችል አሰብኳቸው፡፡…ውይ የኔ ነገር!?... ምኑን 

አሳሰበኝ ጃል!?…. ያው ጭንቀት የዋጠው የአምባገነኖች ፊት ዓይነት እንጂ ሌላ ምን ሊሆን 

ይችላል?…ወዲያውኑም አለባበሳቸውን ማጤን ጀመርኩ፡፡…እርሱም ተቀይሯል። ሰውዬው 

ለወትሮው እንደ ደርግ-ኢሠፖ አባላት ሰማያዊ ሱሪና እስከ ላይ ድረስ የተቆለፈ ሰማያዊ ሸሚዝ 

ነበር የሚያዘወትሩት። ግና አሁን ይህ ተለውጦ ነጣ የሚል ጉርድ ሸሚዝ ለብሰው፣ ፂማቸውን እንደ 
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አምሳያቸው ሂትለር ተከርክመውና ዓይናቸው ላይ መነፅር ሰክተው ዙሪያ ገባውን እያማተሩ ነው—

በአስመራ ስታዲየም ክቡር ትሪቡን ጥላ ስር የተሰበሰበውን ሰው የጎሪጥ እያዩ።… 

… በዚህ ግርምታ ውስጥ ሆኜ ስታዲየሙንና ትዕይንቱን በወፍ በረር ዕይታ ለአፍታ 

ቃኘሁዋቸው፡፡ ካሜራ ማኑ ከክቡር ትሪቡኑ በስተቀር የስታድየሙን ሌላኛው ክፍልን እምብዛም 

አያሳይም። ምናልባትም አብዛኛው ሰው የተሰበሰበው በዚሁ አካባቢ ሊሆን እንደሚችል ግምቴን 

አስቀመጥኩ። ግና ይህ የስታድየሙ ሁኔታ ደርግ ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ያካሄድ የነበረው 

የመስከረም 2 በዓል በደበዘዘ ትውስታ ፊቴ ላይ እንዲከሰት ከማድረግ አላገደኝም፡፡… እናንተዬ! 

ቁርጥ ደርግን እኮ ነው፡፡ ትርኢቱ፣ ኦርኬስትራው፣ የለጋ ወጣቶቹ ሰልፍ፣…ወዘተ. ተመሳሳይነት 

ሳይሆን አንድነት የሚነበብበት በዓል፡፡ ”ያባቱ ልጅ” ይሏል እንዲህ አይደለምን?…ማን ነበር 

“አምሳያዬ ነሽ…” ያለው ዘፋኝ?… እኔ እንጃ። …አሁን ሁሉም ነገር እየተገለፀልኝ ነው፡፡ ለካስ 

በአንድ ወቅት የአቶ ኢሳያስን አስተዳደር አንገሽግሾት ከሀገሩ ተሰድዶ “ሽመልባ የስደተኞች 

መጠለያ ጣቢያ” ያገኘሁት አንድ ለእናቱ የሚባለው የ“ሓዳስ ኤርትራ” ጋዜጣ አዘጋጅ የነበረው 

ጋዜጠኛ ዩሓንስ ተኽለ፣ የሻዕቢያን አምባገነናዊ አስተዳደር አስመልክቶ “ደርግ ሄዶ፣ ደርግ መጣ!” 

በማለት ተማርሮ ያወጋኝ ለዚህ ኖሯል!... ልጄ!... እኔ በቴሌቪዥን መስኮት ይህን ያህል የታዘብኩ፣ 

እርሱ እዚያው ኤርትራ ውስጥ በነበረበት ወቅት ስንት ጉድ ተመልክቶ ይሆን?…ከዚህ በላይ 

አለመናገሩም ኤርትራዊ ጨዋነት ይዞት መሆን አለበት፡፡… 

…እነሆ እኔ የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ እንደ አዛውንት በትንሽዋ ዕድሜ ወጉ ደርሶኝ 

በቴሌቪዥን መስኮት ቁጭ ብዬ ታሪክን የኋሊት እየኮመኮምኩ ነው፡፡ ለካስ የታሪክ ትንሽ 

የለውምና!?…በኤርትራ ቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ይተላለፍ የነበረውን የበዓሉን ኘሮግራም 

አብሮኝ ይመለከት የነበረ አንድ ወዳጄ፣ “በቃ እኚህ ሰውዬ ከኮሎኔል ሙዓመር ጋዳፊ ሞትና 

ከሆስኒ ሙባረክ የፍርድ ቤት ምልልስ በኋላ እንዲህ ቅስማቸው ተሰበረ ማለት ነው?” በማለት 

የተናገረው አባባል ፈገግ አሰኘን፡፡… ምን ላድርግ? እርሳቸው  በጭንቀት ከተዋጡ፤ እኔ ፈገግ 

ማለት የለብኝም እንዴ?...  

…ያም ሆነ ይህ እኔና ወዳጄ “ዛሬ ደግሞ የአስመራው ሰውዬ ምን ሊያወሩ ይሆን?” በሚል 

የተለመደ ዲስኩራቸውን ለመስማት ቸኩለናል፡፡ እርስ በርስ የሚጋጩ፣ የማይጨበጡ 

ፍልስፍናዎችንና ማደናገሪያዎችን በማሰማትና በእነ አሜሪካ ላይ በማላዘን የሚታወቁት “ሰቆቃው 

ኢሳያስ”፣ የ22 ዓመት አምባገነናዊ የአፈና አገዛዛቸውንና የሽብር ሴራቸውን ዛሬስ በአስመራ 

ስታዲየም እንዴት ይገልፁት ይሆን?... አሁንም ዕይታችን ከቴሌቪዥኑ ላይ አልተነቀለም፡፡… 
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… መቼም ሰውዬው ስታዲየሙ ውስጥ ተቀምጠው አይውሉምና፣ የመናገሪያቸው ግዜ ደረሰ፡

፡ ከወንበራቸው በመነሳትም ወደ መነጋገሪያው አቀኑ፡፡ ንግግር ከመጀመራቸውም በፊት ፣ አንድ 

ጉዳይ ተከሰተ፡፡ ታዞም ይሁን በፍላጎቱ ያጨበጭብ የነበረውን ህዝብ “በሀገር ውስጥም ይሁን 

በውጭ ያላችሁ የኤርትራ ህዝቦች፤ ክቡራንና ክቡራት…” የሚለው ንግግራቸው ስታዲየሙን 

በፀጥታ ድባብ ዋጠው፡፡ ሰውዬውም ቀደም ሲል ያወጋኋችሁን ገፅታ ይዘው ዲስኩራቸውን 

ያንቆረቁሩት ጀመር— እኔን ያንቆርቁረኝ አሉ የመንደራችን አዛውንት አባባ ቢያድግልኝ።…  

… እውነት…እውነት እላችኋለሁ—ንግግሩ እጅግ የሚገርም ነው፡፡ ይሁንና የሻዕቢያው 

ቁንጮ ማደናገሪያዎችን በዚህች አነስተኛ ፅሑፍ ዘርዝሬ ልጨርሰው አልችልም፡፡ ስለሆነም ዋና 

ዋና ዲስኩሮችን እየመረጥኩ እንዲህ አስነብባችኋለሁ፡፡…  

የኤርትራ ህዝብ ከ22 ዓመት በፊት የተመኘውን “ነፃነት” በመቀማት፤ የሰቃይ ገፈት ቀማሽ 

እንዲሆን ያደረጉት የምስራቅ አፍሪካው የነውጠኞች አስተባባሪ፣ ነፃነትን አስመልክተው ያላሉት 

የለም፡፡ አቶ ኢሳያስ የዛሬ 22 ዓመት አካባቢ የገቡትን ቃልኪዳን ሽረው፣ “ነፃነቱን አግኝቷል” 

የተባለለትን ህዝብ በአምባገነናዊ የአፈና አገዛዝ ሥርዓታቸው አንገቱን እንዲደፋ፣ በለስ የቀናው 

የስደት ኑሮን የግዱን እንዲያጣጥም፣ ያልሆነለት ደግሞ በኮንቴይነር እስር ቤት ውስጥ ታጉሮ 

ፍዳውን እያየ አሳሩን እንዲበላ ፈርደውበታል፡፡ 

ስለ “ነፃነት” የስታዲየሙ መነጋገሪያ ፊት ቆመው ፊታቸውን አኮሳትረው የሚደሰኩሩት ሰው 

ግን፣ ይህን የኤርትራ ሁኔታ የሚያውቁት ቀርቶ የስሙትም አይመስሉም። እናም ወዲ አፎም 

እንዲህ አሉ— “…የግዛት ሉዓላዊነታችን ላለፉት 15 ዓመታት በውጭ ሃይሎች እጅ ላይ ወድቋል፤ 

ላለፉት 60 ዓመታት ለነፃነታችንና ለሉዓላዊነታችን የምናደርገው ትግል አሁንም አልተቋጨም።” 

እርግጥ በእኔ እምነት ይህ አባባላቸው ሁለት ነገሮችንን ያመላክታል። አንደኛው ሰውዬው የኤርትራ 

ህዝብ ታግሎ ባመጣው ነፃነት ላይ እየተሳለቁ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ አቶ ኢሳያስ አሁንም 

ከሁለት ማዕቀቦች በኋላም ቢሆን የሚታወቁበትን ቋሚ የጦረኝነት አባዜ ለማለዘብ ሃሳቡ የሌላቸው 

መሆኑ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እርሳቸው የሚሊዮኖችን ነፃነት ከመድፈር አልፈው፣ ከደፈጠጡት 

እነሆ 22 ዓመት ሞላቸውም አይደም?…. ታዲያ ሰውዬው የሚያወሩት ስለ የትኛው ነፃነት እንደሆነ 

እኔም አልገባኝም፣ ደፍሮ የጠየቀም ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም፡፡ 

ለነገሩ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ነጻነትን በየዓመቱ ግንቦት 16 ሲመጣ ብቻ በወረቀት ላይ 

የሚያስታውሱት፣ ነገር ግን ተግባሩን በገቢር የማያውቁት አቶ ኢሳያስ፤ ኤርትራ ውስጥ “ውግዝ 

ከመአርዮስ” ተብሎ በተፈረጀ ነገር ህዝባቸውን “በነፃነትና ሉዓላዊነት” ትርክቶች ናዳ አደንዝዘው 

ለማደናገር የመሞከራቸው ምስጢር ግልፅ ነው፡፡ ይኸውም ባለፋት 22 ዓመታት በግብረ-ሽበራና 
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በትንኮሳ ተግባር ላይ ተሰማርተው ስለነበርና በዚህም የህዝባቸውን የኑሮ ሁኔታ አንድ ጋት እንኳን 

ፈቀቅ ሊያደርጉት ስላልቻሉ በያኔው ታሪካቸው ለመኖር የመፈለግ አባዜ ነው፡፡ ለዚህም 

“የማያውቁት ሀገር አይናፍቅም” የሚለውን ብሂል አሽቀንጥረው በመጣል “ነፃነት” የሚለውን ቃል 

በመጫወቻ ካርድነት መዘው እየቆመሩበት ስለሆኑ፣ ግለሰቡ ስለ ጉዳዩ ያላቸውን ትክክለኛ እምነት 

በአስረጂነት ማውሳት ይቻላል፡፡ 

የሀገሪቱ “ነጻነት” ቀን ብቻ ቃሉ ትዝ የሚላቸው እኚህ የአምባገነኖች መሪ -ጌታ፣ በአንድ 

ወቅት የደቡብ ሱዳን ህዝብን የነፃነት ጥያቄ እንደማይቀበሉት ለመገናኛ ብዙሃን ይፋ ማድረጋቸው 

አይዘነጋም፡፡ ምክንያታቸው ደግሞ “በክፍለ-አህጉሩ አደገኛ ሁኔታን ይፈጥራል” በሚል 

የማምታታት ትንታኔ የተደገፈ ነው፡፡ እንግዲህ ልብ በሉ!… የሰውዬው እውነኛ ፍላጐት ይህ 

አይደለም፡፡…አቶ ኢሳያስም ሆኑ በእርሳቸው ሳንባ የሚተነፍሱት አጫፋሪዎቻቸው ከባህሪያቸው 

በመነጨ ህዝቦች የነፃነት ጥያቄ ሲያነሱ፣ ድመት እንዳየች አይጥ ይበረግጋሉ፡፡ ኤርትራ ውስጥ 

በህዝባቸው ላይ እያከናወኑ ያሉትን ኢ-ዴሞክራሲያዊ አፈናዎችን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ፣ ከበዓል 

ቀናት ውጪ ስለ ጉዳዩ ትንፍሽ ማለት አይፈልጉም፡፡ ቢፈልጉም እንዲህ እንደ አሁኑ ‘ነፃ 

አውጥቼሃለሁና የምልህን ብቻ አዳምጥ’ ከሚል የማሸማቀቂያ ፖለቲካዊ ትርፍ ማግኛ አኳያ ብቻ 

ነው፡፡… 

… እናንተዬ!… ታዲያ ኢሳያስ አፈወርቂ የት የሚያውቁትን ነጻነት ነው ስታዲየሙ ውስጥ 

ሆነው ሲያንበለብሉት የነበረው?… ምናልባት ህዝቡን ከመኖሪያ ቤቱ ወደ እስር ቤትና ስደት 

እያዋከቡ መላካቸውን እንደ “ነፃነት” ቆጥረውት ይሆን እንዴ? ወይስ በሻዕቢያ ስሌት፣ 

ከአደናቋሪዎቹ የኤርትራ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ውጪ ሌላ ሚዲያ የማይከታተል ዜጋ “ነጻ ነው” 

ተብሎ ይታሰባል?… ልጄ!… እኔስ እኔ ነኝ፡፡ ግና ላለፋት 22 ዓመታት መሪውን በፍላጐቱ 

እንዳይመርጥ ብሎም በገዛ ሀገሩ ውስጥ ያለ መታወቂያ ከቦታ ቦታ  የመንቀሳቀስ ዕድል ተነፍጎት 

በአስመራው ሰውዬ ነጻነቱ የታገተው የኤርትራ ህዝብ፤ የሚኖርበትን እውነተኛ ምህዳር እያወቀ 

ይህን የነጻነት ጠቀሜታን ዲስኩር ሲሰማ ከቶ ምን ተሰምቶት ይሆን?… እርሱን የኤርትራ 

ጐጆዎች ይቁጠሩት፡፡… 

አቶ ኢሳያስ ካለፉት 60 ዓመታት ጀምሮ ሉዓላዊነታቸውን የማስጠበቅ ስራቸው ገና 

እንዳልተጠናቀቀ በመናገርም ሌላ ትግል እንደሚጠብቃቸው ገልፀዋል። እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ 

አባባላቸው የአስመራው ቡድን በተጣባው የጦረኝነት ተውሳክ ሳቢያ የኤርትራ ህዝብ ሁሌም 

‘በጠላቶቹ’ እንደተከበበ በማስመሰል ‘ሉዓላዊነትን’ እንደ መጫወቻ ካርድ እየተጠቀሙ የስልጣን 

ዕድሜያቸውን የማራዘሚያ ዘዴ መሆኑ ከማንም የሚሰወር አይመስለኝም። እርግጥ በአስመራው 

አስተዳደር ያረጀ ፕሮፖጋንዳ “የግዛት ሉዓዊነት…ምንትስ” የሚለው እሳቤ የጉዳዩች ሁሉ 
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እምብርት የሆነ ማደናገሪያ ነው ማለት ይቻላል። ምናልባትም ሰውዬው በዚህ ጉዳይ ላይ በትንሹ 

ከ40 ጊዜ በላይ መግለጫ ሳይሰጡ የቀሩ አይመስለኝም። ግንቦት 16 ሲመጣ አሊያም የፀጥታው 

ምክር ቤት ማዕቀብ ሲጥላባቸው ሰውዬው በመሽቀዳደም የሚያነሱት ጉዳይ ልክ እንደ ዛሬው 

የሉዓላዊነትና የድንበር ጉዳይን ነው።  

… ይሁንና እዚህ ላይ ‘ሰውዬው ለምንድነው በዓል በመጣ ወይም አዲስ ነገር በተከሰተ 

ቁጥር የድንበር ጉዳይን በማጭበርበሪያነት የሚጠቀሙት?’ የሚል ጥያቄ ማንሳት ያስፈልጋል፡፡ 

ነገሩ እርሳቸው እንደሚደሰኩሩት አይደለም፡፡ ጉዳዩን እንዲህ ፈታ አድርገን መመልከት 

እንችላለን፡፡… 

…የኤርትራ መንግስት ኪራይ ሰብሳቢ ነው፡፡ የኪራይ ሰብሳቢነት አጀንዳውን በምስራቅ 

አፍሪካ ነጭ ለባሻ ሆኖ ለመፈፀም ቆርጦ የተነሳም የጥቂት ቡድኖች ስብስብ መሆኑ አይካድም፡፡ 

በዚህም የከባቢውን ሀገራት በማስፈራራት፣ አልሰማም ካሉም በቀጥተኛ ወረራ አሊያም በእጅ አዙር 

የማተራመስ ስትራቴጂ፣ ጥገኛ ጥቅሞችን ለማግኘት የሚመኝ ቀቢፀ-ተስፈኛ ነው፡፡ የዓለም ታላላቅ 

መንግስታትም በከባቢው ያላቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ በሚያደርጉት ተግባር  በነጭ ለባሽነት 

ተሰልፎ ጠቀም ያለ ኪራይ ለመሰብሰብ የሚያስብ የቅዥት ምርኮኛ ነው፡፡ 

ታዲያ ይህ የነጭ ለባሽነት ስትራቴጂውን በየመን ሞክሮት አልተሳካለትም፡፡ በሱዳን ላይም 

ገቢራዊ አድርጐት በከፊል ተሳክቶለታል ማለት ይቻላል፡፡ በኢትዮጵያም ይህን ዘዴ በመሞከር 

ወረራ ፈጽሞ አሳፋሪ ሽንፈትን ተከናንቧል፡፡ በጅቡቲም ላይ ገቢራዊ አድርጐ ለማዕቀብ 

መመዳረጉም በላይ በቅሌት ከአካባቢው ለቅቆ ወጥቷል፡፡ እነ አሜሪካም ቢሆኑ የጥፋት 

ስትራቴጂው ስለገባቸው “አይንህን ላፈር” ብለውታል፡፡ እነዚህ ሁሉ ሽንፈቶች የነጭ ለባሽነት 

ስትራቴጂውን ክፋኛ እንደጎዱበትና ለዚህም ተጠያቂው ኢትዮጵያ እንደሆነች አድረጐ የሚያምን 

ጥገኛ ቡድን ነው—ምንም እንኳን በራሱ ስትራቴጂ ራሱን ጠልፎ የጣለ ቢሆንም፡፡ ከዚህ እምነቱ 

በመነሳትም፤ ሀገራችንን በጠላትነት ፈርጆ ህዝቡን ለማነሳሳት “ተወረርኩ” የሚል ተራ የኘሮፖጋንዳ 

ዘፈንን ያቀነቅናል፡፡ ለዚህም ነው በዕለቱ አቶ ኢሳያስ “ላለፉት 15 ዓመታት ሉዓላዊነታችን 

ተደፍሮ…” የሚለውን ግጥምና ዜማ ሲያስደምጡን የነበሩት— “ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል” 

አንዲሉ አበው፡፡ 

መቼም ውሸትን በፈርጅ በፈርጁ ቤቱ ቁጭ ብሎ ሲሰማ የነበረ ኤርትራዊ፣ ‘ደርግ ሲሄድ 

ኢሳያስ ተተካ፣ ሐሰት አገላባጭ እውነትን ሳይነካ’ የሚል ቅኔ መቀኘቱ የሚቀር አይመስለኝም፡፡ 

እርግጥም እውነትን የማያውቀው የወራሪው ኢሳያስ ንግግር የተሸጋገረው ወደ ሌላኛው የውሸት 

ትንግርት ነው — “የግዛት ሉዓላዊነታችን በውጭ ሃይሎች እጅ ነው” ወደሚል ‘የአብዬን ወደ እምዬ’ 
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አይነት ስብቀት፡፡ ግና ውድ አንባቢዎቼ እንደምታውቁት ይህ የአስመራው መሪ “ነጠላ ዜማ” 

ካለፋት 15 ዓመታት ጀምሮ ህዝባቸውን ለማዘናጋትና የውስጥ ችግሮቻቸውን ለማዳፈን እንደ 

ማደንዘዣ የሚጠቀሙበት ዕፅ ነው፡፡ ዘፈኑ የተለመደ ሲሆን፣ የድርሰቱ ግጥምና ዜማ ደራሲም 

ሰውዬው ናቸው፡፡ ምናልባትም ልዩነት ሊሆን የሚችለው አቀንቃኙ ከቤተ-መንግስት ወጥተው 

አስመራ ስታዲየም ውስጥ መናገራቸው ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ፤ የአቶ ኢሳያስ መንግስት 

የወራሪነት ታሪከን የሚቀይርለት ይመስል፤ በየጊዜው የሚያሳዝነው የተወረናል ዜማ “ከሌባ አይነ 

ደረቅነት” ያለፈ ምንም ትርጉም የሚሰጠው አይደለም፡፡ … 

…ኧረ ለመሆኑ የዛሬ 15 ዓመት ገደማ በኢትዮጵያ የባድመና አካባቢው ግዛቶች ውስጥ 

“ሣር ለማጨድ ነው” ብለው ወራሪ ታንኮቻቸውን ያስገቡት፣ የየመኗን የሃኒሽ ደሴት ይዘው 

አልለቅም ያሉት እንዲሁም “አሸዋ ለማምጣት” በሚል ሽፋን የጅቡቲ ራስ ዱሜራ ኮረብታዎች 

በእብሪት የተቆጣጠሩት እኚሁ ጠብ-አጫሪ ግለሰብ አይደሉምን?…ታዲያ የትኛው መሬታቸው ነው 

የተወረረው? ወይስ ሰውዬው ዓለም በማያውቀው “የእብድኛ ቋንቋ” ቅኔ እየዘረፋ ነው?…ዓለም 

አቀፋ ማህበረሰብ የሚያውቀውን ዕውነታ “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ብለው ሽምጥጥ አድርገው 

መካዳቸው አግራሞትን የሚያጭር ቢሆንም፤ ጤናማ ያልሆነው ቅኔያቸው ግን የዲስኩራቸው 

“ኮሜዲ” ድራማ አካል በመሆኑ ፈገግ አሰኝቶኛል፡፡…ግና እኔ የምላችሁ!…አቶ ኢሳያስ እንዲያው 

ሌላው ቢቀር ምነው የማይታወቁ ነገሮችን በማደናገሪያነት ቢጠቀሙ?… ሰውዬው በ22 ዓመት 

የአፍነህ ግዛ ዘመናቸው ወርረው እንጂ ተወርረው የማያውቀውን ደማቅ የትርምስ ታሪካቸውን 

ለተራ የውሸት ኘሮፖጋንዳ ብለው ምነው ጥላሸት ባይቀቡት?... 

ውድ አንባቢዎቼ! በሀገሪቱ ከሌለው የነጻነትና ራሳቸው ወራሪ ሆነው ግዛታዊ ሉዓላዊነቴ 

ተወረረ ከሚለው ልቦለዳዊ መነባንብ፣ ወደ ሌላው ባዶ ተስፋ ወደ ሆነው ልማታዊ ዲስኩር 

የተሸጋገሩት እኚህ ሰው ‘የሀገሬ ህዝብ  ይታዘበኛል’ እንኳን የሚሉ እንዳይመስላችሁ፡፡ በአስመራው 

ቤተ-መንግሥት ውስጥ ‘የሚጠቅምህ እስከሆነ ድረስ ለአንድ ሰኮንድም ቢሆን ከመዋሸት ወደ ኋላ 

አትበል’ የሚል መርህ በመኖሩ፤ አቶ ኢሳያስም “…ባለፉት 15 ዓመታት የሀገራዊ ግንባታ 

ሂደታችንን ለማደናቀፍ ጥረት ቢደረግም፣ እኛ ግን በቅድሚያ ሁሉን አቀፍ የሀገር ግንባታ 

ስራዎቻችንን እያከናወንን ነው” በማለት መርሁን እንደ መመሪያ ጥቅም ላይ አውለውታል፡፡…ግና 

እውን ሰውዬው ሀገራቸው ውስጥ ልማት አስመዝግበዋልን?—ኧረ በፍጹም፡፡ 

እንደ እውነቱ ከሆነ ጥገኛው ኢሳያስና ሃያ የማይሞሉት ሹማምንቶቻቸው የሀገሪቱን 

ኢኮኖሚ እንደ ካሮት ቁልቁል ማሳደጋቸውን ከማንኛውም ኤርትራዊ የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ 

ዛሬ የሀገሪቱ ዜጋ ከሻዕቢያ አገዛዝ ተጠቃሚ ሊሆን ቀርቶ፣ የዕለት ጉርሱን የሚያገኘው እንኳን 

በአሳርና በመከራ ነው—በየህብረት ሱቁ ተሰልፎ የዕለት ጉርሱን ለመሸፈን በማቃተት።… ታዲያ 
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እዚህ ላይ ቀደም ሲል የጠቀስኩላችሁና ሽመልባ የስደተኞች መጠለያ ጣቢያ ያገኘሁት ኤርትራዊ 

ጋዜጠኛ ያወጋኝን ቀልድ አዘል ወግ ላክልላችሁ ወደድኩ፡፡ ነገሩ እንደቀልድ የሚነገር ቢሆንም፣ 

ኤርትራ ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ፍንትው አድርጐ የሚያሳይ ነው፡፡ ቀልድ ቀመስ ወጉም 

በጋዜጠኛው አገላለፅ እንደወረደ እንዲህ ይነበባል፡፡… 

“…ከሽመልባ ወጥቼ ወደ ሽሬ ስጓዝ እና የኢትዮጵያ በጐችን ስመለከት ሁሌም ትዝ 

የሚለኝ ነገር አለ፡፡ ይኼውም ኤርትራ ውስጥ ስለ ‘በግ’ ያለው አመለካከት ነው፡፡ እዚህ ሀገር በግ 

ሞልቷል፤ ሰው ሁሉ በዓል በመጣ ቁጥር በቀላሉ ገዝቶ ያርዳል፡፡ እዚያ ግን በግ ብርቅ ነው፡፡ በግ 

የመግዛት አቅም ያላቸው የሻዕቢያ ቱባ ባለስልጣኖችና በዙሪያቸው የተኮለኮሉ ተጠቃሚዎች ብቻ 

ናቸው፡፡ ከዚህ ውጪ አንድ ኤርትራዊ አባወራ ለበዓል  ውጭ ያለው ዘመዱ ገንዘብ ከላከለት ብቻ 

ነው በግ የሚገዛው፡፡… ገንዘቡን ካገኘም፤ በጉን ከገዛ በኋላ ቤተሰቡን በመስብሰብ የመታሰቢያ ፎቶ 

ይነሳል— ከበጉ ጋር፡፡ ከዚያ በጉ ከመታረዱ በፊት መላው ቤተሰቡ ፀሎት ያደርጋል፡፡ ፀሎቱ ምን 

ይመስልሃል?…‘በሚቀጥለው ጊዜ ዘመዳችን ገንዘብ እስከሚልክልን በሠላም ያገናኘን  እኮ ነው!...’ 

አንተ ከፈለክ ስንብት ልትለው ትችላለህ፡፡…በጉ ሲታረድም ድምፁ ‘ለመዘከርታ’ (ለማስታወሻ 

እንደ ማለት ነው)  በመቅረፀ-ድምፅ ይቀረጻል፡፡… እውይ አደይ! (ወይ ሀገሬ እንደማለት)…” 

የዚህ ጽሑፍ አንባቢ ካሻው ‘ይህ ቤተሰብ በዚህ ሁኔታው ዛሬ ስጋ በልቷል እንዲባል፣ እጁን 

ሳይታጠብ በአስመራ ጉዳናዎች ሊዟዟር ይችላል’ ብሎ በውስጡ ሊያስብ ይችላል—ከቀልዱ ነባራዊ 

ሁኔታ ብዙም አያፈነግጥምና፡፡ ጋዜጠኛው ያወጋኝ ግን እስከዚህ ድረስ ነው፡፡ ቀልድ ቀመስ ወጉ 

በኤርትራ ውስጥ ያለውን ሁኔታ የሚያንፀባርቅም ጭምር መሆኑን አልሸሸገኝም።…እንግዲህ 

በኤርትራ ልሳነ-ምድር ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ይህ ሆኖ ሳለ፣ ለምንድነው አቶ ኢሳያስ የገዛ 

ህዝባቸውንየሚያታልሉት?… ምናልባት ‘ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ግንባታ’ የሚሉት ነገር ይህን መሰሉ 

አሳዘኝ የህዝቡን የኑሮ ሁኔታ ወይም በሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ማዕከል ውስጥ እያከናወኑት 

ያሉትን የግዳጅ ውትድርና ከሆነ ያስኬዳቸዋል፡፡ አሊያ ግን ዲስኩሩ “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ” 

ከመሆን የሚዘል አይመስለኝም፡፡ 

ሰውዬው የዋዛ እንዳይመስሏችሁ፡፡ የሌለውን ሀገራዊ ልማት “የሀገሪቱን ዋና ዋና የልማት 

ፕሮግራሞችን ለማደናቀፍ ጥረት ተረድጓል” ከማለት ባለፈም፤ ‘በቀጣዮቹ ጊዜያት የሚፈጠሩብንን 

ተፅዕኖዎች በመቋቋም ሁሉን አቀፍ ሀገራዊ ልማታችንን ይበልጥ ማጠናከር ይኖርብናል…’ 

ወደሚል ህዝቡን በተስፋ ጉም የሚያዘግን የማደናገሪያ ስትራቴጂያቸው አጥፍ ብለዋል፡፡ ታዲያ 

እኔ የዚህ ጽሑፍ አቅራቢ ይህን የለየለት ቅጥፈት ስሰማ፤ የዛሬ 22 ዓመት ገደማ ‘ኤርትራን 

በአጭር ጊዜ ወስጥ እንደ ሲንጋፖርና ታይዋን እናደርጋታለን’ ያሉት ወዲ አፎም፣ ‘ዛሬም ስለ 



8 
 

ወደፊት ልማት አፋቸውን ሞልተው ያወራሉ እንዴ?’ ማለቴ አልቀረም፡፡… ማን እንደሚመልስልኝ 

ባላውቅም። 

መነፅራቸው ውስጥ በግልፅ በሚታይ ጭንቀት የበዓሉ ታዳሚ ላይ ደፋ ቀና እያሉ 

በማፍጠጥ የባጥ የቆጡን የሚናገሩት አቶ ኢሳያስ፤ እንደተለመደው ሁሉንም ነገር በአሜሪካ ላይ 

ከመደፍደፍ ወደ ኋላ አላሉም፡፡ በራሳቸው የትርምስ ስትራቴጂ ምክንያት የተጣለባቸውን ማዕቀብ 

የአሜሪካ መንግስት የመንግስታቱን ድርጅትና የፀጥታውን ምክር ቤት በመሸበብ ተፅዕኖ 

ማድረጉንና መንግስታቸው ሉዓላዊነታቸውን ለማስጠበቅ እየሰራ መሆኑን ያለ ሃፍረት ተናግረዋል። 

ከሁሉም በላይ እኔን ያሰገረመኝ ጉዳይ ግን፤ ወዲ አፎም “በስም ማጥፋት ተግባር በኤርትራ ላይ 

ህጋዊ የሆነ ማዕቀብ ከዛሬ አራት ዓመት በፊት ቢጣልም እርቃኑን ቀርቷል” በማለት ያሰሙት 

ሰቆቃዊና አሳፋሪ ንግግር ነው፡፡  

እንግዲህ ለአቶ ኢሳያስ የፀጥታው ምክር ቤት ሁለት ማዕቀቦች በስም ማጥፋት ምክንያት 

የተጣሉ ናቸው። ምናልባትም ምክንያቱ በንግግራቸው ላይ የገለፁትና “የኤርትራ ማህበረሰብ 

ግጭትና አለመረጋጋት እየፈጠረ ነው የሚል ስዕል ለማስያዝ ጥረት ተደርጓል” የሚለው የቀበሮ 

ባህታዊነት አባባል ሊሆን ይችላል። ዕውነታው ግን ይህ አይደለም። ለምን ቢባል፤ በገለልተኛ 

ወገኖች የተቋቋመውና በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት የሶማሊያና የኤርትራ አጣሪ 

ቡድን ተደርጎ የተሰየመው (UN Monitoring Group on Somalia and Eriteria) የኤርትራ 

ማህበረሰብ ሳይሆን፣ የአቶ ኢሳያስ መንግስት የችግሮች ሁሉ ፈጣሪ መሆኑን በይፋ ለዓለም 

በሪፖርቱ ያሳወቀውን ዕውነታ ጨልፎ መመልከት ስለሚቻል ነው።  

ሪፖርቱ ሀገራችን  በአስመራው  አስተዳደር ላይ በተደጋጋሚ  ስታቀርብ የነበረችውን  

ክሶች  ትክክለኛነት  የሚያረጋግጥና  የምስራቅ  አፍሪካ  የልማት  በይነ መንግስታት  ባለስልጣን 

(ኢጋድ)  በተለያዩ  ጊዜያት  ሲያስተላልፍ የነበረውን  ውሳኔን  ሙሉ ለሙሉ  ሊባል በሚችል 

ሁኔታ  ቅቡል ያደረገ ነው፡፡ በዚህም  የኤርትራ  መንግስት  የቀጣናው  የሽብርና  የህገ - ወጥ  

ስለላ  ድርጊት  ቀንደኛ  ተዋናይ  መሆኑ  ተረጋግጧል፡፡ አዲሷን ሀገር ደቡብ ሱዳንን  ጨምሮ፤ 

ከኡጋንዳ እስከ ኢትዮጵያ ያሉትን  የአካባቢውን ሀገራት ሲያተራምስ እንደነበርም በማያሻማ 

ሁኔታ ይፋ ሆኗል፡፡ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር "አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ  አደርጋለሁ"  በማለት 

16ኛው የአፍሪካ  ህብረት የመሪዎች ልዩ ጉባዔ  ወቅት  ሊያካሂድ የነበረው  የሽብር ተግባር  

"በታክቲክ"  ደረጃ  ለየት ያለ እንደነበር  ሪፖርቱ  ያስረዳል፡፡ ይኸውም  ንጹሃን  ዜጎችን  ሆን 

ብሎ  ለማጥቃት ያለመና በሀገራችን ውስጥ ስጋት እንዲነግስ ለማድረግ የተጠነሰሰ በመሆኑ  ነው፡፡ 

የሽብር ድርጊቱን ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ግለሰቦች  ለቡድኑ  እንደገለጹት፤ ከስልጠና 
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እስከ ተልዕኮው  መጨናገፍ  ድረስ  መመሪያ  ይሰጣቸው  የነበረው  በኤርትራ መንግስት 

አማካኝነት ነው፡፡ 

በጥልቅ  ጥናት ላይ  የተመሰረተው የቡድኑ ሪፖርት፤  የኤርትራ  መንግስት  በድንበር  

በማይገናኛት ሶማሊያ  ውስጥ የሚያደርገው  የጥፋት  ተልዕኮ ቀጣናውን ለማበጣበጥ የሚከተለው  

እኩይ  ስትራቴጂ ሁነኛ  አስረጅ  መሆኑን  የአደባባይ  ምስጢር  አድርጎታል፡፡  የአቶ  ኢሳያስ  

የሁከት  ቡድን አስመራ በሚገኘው  "ኢንተር ኮንትኔንታል ሆቴል"  ውስጥ  ሰብስቦ የያዛቸውን  

የኢትዮጵያ፣ ጂቡቲ፣ የኡጋንዳንና የሱዳንን  እንዲሁም  የየመንን  አሸባሪዎችና  አማፂ ቡድኖችን 

በገንዘብ፣ በስልጠና  እና በሌሎች  ሎጀስቲክሳዊ  ድጋፎች ዕገዛ ከማድረግ   ባለፈ፤  በሶማሊያ  

የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ  በመግባት  የአል - ቃዒዳ  የምስራቅ  አፍሪካ  ክንፍ  ለሆነው  አል - 

ሸባብ  ቀጥተኛ  ቁርኝት ፈጥሮ ድጋፍ እየሰጠ መሆኑም ተረጋግጧል፡፡ የሻዕቢያ ጣልቃ ገብነት  

ምንም ዓይነት ሰብዓዊም ይሁን  ለዚያች  ሀገር ዘላቂ  መፍትሔ የሚያመጣ  አይደለም፡፡ ከዚህ 

ይልቅ ሻዕቢያ ይዞት የሚንቀሳቀሰው  የጥፋት  ስትራቴጂ  መረቡ  እንዲጠናከርና በአካባቢው 

ተቀባይነት አግኝቶ  የቀጣናው  አድራጊ  ፈጣሪ  ሆኖ ለመታየት  ካለው  ፍላጎት የመነጨ 

መሆኑን  ሪፖርቱ ያትታል፡፡ እርግጥም  "ላም  ባልዋለበት ኩበት ለቀማ"  ይሏል እንዲህ ነው፡፡ 

ይህን ዕውን  ለማድረግም አውሮፕላኖችን እየተከራየ በምስራቅ አፍሪካው የአል-ቃዒዳ ክንፍ ስር 

በሚገኙትና "የታችኛው ሸበሌ" እየተባሉ ወደ ሚጠሩት  ቦታዎች በርካታ  በረራዎችን  በማድረግ 

መሳሪያ  ከማቀባበል  በዘለለ፤ "የጡት ልጁ"  ለሆነው  አል - ሸባብ  በየወሩ  80 ሺህ ዶላር  

ኬንያ  በሚገኘው  ኤምባሲው  በኩል  እንደሚሰጥም ተጋልጧል። በዚህ ሪፖርት መሰረትም አቶ 

ኢሳያስ ቀደም ሲል ከተጣለባቸው ማዕቀብ በተጨማሪ የኤርትራን ህዝብ በማይጎዳ መልኩ 

ሁለተኛውን ማዕቀብም ተከናንበዋል። 

 ታዲያ ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ አቶ ኢሳያስ ‘በስም ማጥፋት ምክንያት የተጣለብን ማዕቀብ’ እያሉ 

የሚያወሩት ምኑን ነው?፣ ግጭትና አለመረጋጋት የፈጠርን አስመስለው እየሳሉን ነው በማለት 

የደሰኮሩትስ ከዚህ ቀጣናዊ አለመረጋጋት ፈጣሪነታቸውና የአሸባሪዎች ደጋፊነታቸው አስረጅ ወዲያ 

ከቶ ሌላ  ዓይነት እማኝ ከየት ይመጣላቸው ይሆን?...ወይስ ሰውዬው የቀጣናውን የአሸባሪነት 

አክሊልን ከደፉ በኋላ ጦራቸውን እየሰበቁ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ለመሄድ አስበዋል?— እርግጥ 

ይህን የሚያውቁት እርሳቸው ብቻ ናቸው። በጥቅሉ የአቶ ኢሳያስ የሀገሪቱ “የነፃነት” ቀን ዲስኩር 

ለይስሙላ “ኣወት ንሓፋሽ” /ድል ለሰፊው ህዝብ/ እስካሉበት የመነባንባቸው የመጨረሻ ክፍል 

ድረስ ያለው ልቦለዳዊ ትረካ አንድ ማንኪያ ዕውነት ጠብ የማይለውና በውሸት የታጀበ መሆኑን 

በጥቂቱ ካነሷኋቸው ሃቆች ውድ አንባቢዎቼ ከተገነዘባችሁልኝ ዘንዳ፤ እኔም ወንድም የሆነው 

የኤርትራ ህዝብ ከአቶ ኢሳያስ አምባገነናዊ መንጋጋ በራሱ ጥረትና ተጋድሎ የሚላቀቅበትን 

የወደፊት ተስፋውን ለማመላከት ‘ድል ለኤርትራ ህዝብ’ በማለት ፅሑፌን ቋጭቻለሁ። አዎ! 
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የዚያች ሀገር ህዝብ በእነ አቶ ኢሳያስ የተነጠቀውን ነፃነት ለማስመለስ እርሱን ተክቶ የሚሰራለት 

ማንም ሊኖር አይችልምና። የዚያ ሰው ይበለን። 


