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የሻዕቢያ ቀጣናዊ አዋኪነት በኳታር ጋዜጠኞች ዕይታ 

                           ቶሎሳ ኡርጌሳ 

                             Utolosa@yahoo.com 

እንደ መግቢያ  

 የኤርትራው አስተዳደር በተለያዩ ወቅቶች ጭንቀቱን ለማስተንፈስ ሲፈልግ 

አብዛኛውን ጊዜ የኳታር ጋዜጠኞችን አስመራ አሊያም ምፅዋ ድረስ በመጥራት ብሶቱን 

መተንፈስ ስራዬ ብሎ ተያይዞት ነበር። በተለይም የትርምስ ስትራቴጂውን ለመሸፋፈን 

እንዲሁም ዳግማዊው ማዕቀብ ሊጣልበት በነበረበት ወቅት ማዕቀቡን ለማስቀረት ሲል 

በጋዜጠኞች ፊት እየቀረበ የአል-ሸባብ ባልንጀራ አለመሆኑን ለመግለፅ ያፈሰሰውን “የአዞ 

እምባ” ቤተ-መንግስቶቹ ይቁጠሩት። ግና ምን ያደርጋል!?— የሻዕቢያን ቱባ ባለስልጣናት 

የተለመደ “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ዲፕሎማሲን እንዲሁም በቀጣናው ውስጥ 

የሚያከናውነውን የግብረ-ሽበራ አጋፋሪነት ሚናን በገለልተኛ አጣሪ ቡድኑ አማካኝነት 

በማረጋገጡ፤ በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በአስመራው ቡድን አንገት ላይ 

ሁለተኛውን ማዕቀብ እንዳያጠልቅ ከማድረግ አልታደገውም።…  

…አዎ! ከንቱ እንባ ነበር።…ሻዕቢያ ምስራቅ አፍሪካን በትርምስና በሁከት 

ስትራቴጂው አማካኝነት በአጭር ርቀት ሩጫ ተወዳድሮ ያሸነፈ ይመስል፣ ማዕቀብን እንደ 

ሜዳሊያ እንዲሸለም ያደረገ ከንቱ እንባ።…“ሁሉም ነገር ከንቱ፣ የከንቱዎች ሁሉ ከንቱ” 

እንዲል የመፅሐፍ ቅዱሱ ጠቢቡ ሰለሞን፤ የአስመራውን ቡድን ስብቀትን ያጋለጠ እንባ።

…ርግጥ አቶ አሳያስ በአመዛኙ የኳታር ጋዜጠኞችን ብቻ ነጥለው እየጠሩ ለምን መግለጫ 

እንደሚሰጡ አይገባኝም። ይሁንና ጋዜጠኞቹ ከእርሳቸው ጋር በተጠሩበት ቦታ ተገኝተው 

የቃለ-ምልልስ ቆይታ ካደረጉ በኋላ፤ ስለ ሰውዬውና ስለ ሀገራቸው ብሎም በምስራቅ 

አፍሪካ እያካሄዱ ስለሚገኙት የግብረ-ሽበራ ፊታውራሪነት ከመፃፍና ከመናገር 

አልተቆጠቡም— በማስታወሻቸው አሊያም በላካቸው ሚዲያ ድረ-ገፅ ላይ። በዚህ ረገድ 

የአልጀዚራ የቢሮ ውስጥና የመስክ ጋዜጠኛዋ ጄን ዳተን እንዲሁም የኳታሩ አል-ዋጣን 

ጋዜጣ ዘጋቢው አህመድ አሊ ተጠቃሾች ናቸው።…እኔም የጋዜጠኞቹ ዕይታ የኤርትራ 

መንግስት የሚከውነውን የሁከት ባለሟልነት ያመላክታል ብዬ ስለማምን፤ የጋዜጠኞቹን 
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ማስታወሻዎች በመፈተሽ፣ ዘገባቸውን በማየትና ብዕራቸውን በመዋስ ለውድ አንባቢዎቼ 

እንዲህ ላቀርባቸው ወደድኩ።…መልካም ንባብ።… 

              የአልጀዚራዋ ጄን ዳተን 

…ቃለ መጠይቅ እንዳደርግላቸው የተላኩትን ሰው ከዚህ ቀደም በአካል አይቻቸው 

አላውቅም-ሀገሪቱንም ጭምር፡፡ ዱባይ አውሮፕላን ማረፊያ ሆነን ወደዚያች ትንሽ 

የምስራቅ አፍሪካ ሀገር የሚወሰደንን አውሮፕላን እየተጠባበቅን ነው፡፡ የአወሮፕላኑ 

መዘግየት ምክንያት ምን እንደሆነ የሚነግረን ሰው ማግኘት አልቻልንም፡፡…ከሰዓታት 

ቆይታ በኋላ ግን የሀገሪቱ  ፕሬዚዳንት አውሮፕላኑን ለጧት ስራ ፈልገውት እንደነበር 

ተነገርን፡፡… አሁን ጉዞአችንን በአፍሪካ ውስጥ ምስጢራዊ እየተባለ ወደ ሚጠራው ቀጣና 

ልናደርግ ነው፡፡ …ብዙውን ጊዜ ለጋዜጠኞች በራቸውን ክፍት የማያደርጉትና ጋዜጠኞችን 

በጠላትነት የሚፈርጁትን ኤርትራዊ መሪ በአይኔ ላያቸው ነው፡፡…አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ 

በዓለማችን ካሉ 10 ስመ ጥር ጨካኝ አምባገነኖች ውስጥ አንዱ ሲሆኑ፤ ምስራቅ አፍሪካን 

ወደ ትርምስ ቀጣናነት በመለወጥ ላይ የሚገኙ ግለሰብ ናቸው፡፡…  

…ወደዚህች ትንሽ ሀገር የሚደረግ ዓለም አቀፍ በረራ እምብዛም የለም፡፡ 

አውሮፕላናችን የዱባይ አየርን እየሰነጠቀ ወደ ብቸኛዋ ሀገር እያቀና ነው፡፡ በጦርነት ወደ 

ደቀቀችው፣ በተለያዩ ጊዜያት ከኢትዮጵያ፣ ከየመን፣ ከሱዳንና ከጅቡቲ ጋር ወደ 

ተጋጨችው እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ የፖለቲካ መገለል ወደ ደረሰባት ኤርትራ 

እየበረርን ነው፡፡…አስመራ አውሮፕላን ማረፊያ እንደደረሰን አስደንጋጭ  የፀጥታ ድባብ 

ተቀብለን፡፡ አውሮፕላን ማረፊያው ውስጥ ምንም አይነት የሞባይል መስመር አይሰራም፡፡ 

የሚገዛ ሲም ካርድም የለም፡፡ በሀገሪቱ መንግስት የተመደበልን ራፋኤል የሚባለው 

ተከታታያችንና ሾፌራችን ግለሰብ ብቻ ነው- ወዲህ ወዲያ ውር፣ ውር የሚለው፡፡ 

በየሁለት ሰዓቱ እየቆየ የሚናገረው ራፋኤል፤ “እውነቱን ልንገራችሁ?” በማለት 

ያነሳው ጥያቄ የከባቢውን የጸጥታ ድባብ አደፈረሰው፡፡ ከእርሱ ድምጽ በኋላ ግን፣ ሁሉም 

ነገር ወደነበረበት ተመለሰ— ጸጥ ረጭ አለ፡፡ እየደጋገመ በሆቴል፣ በሥራ ላይና በሌሎች 

ቦታዎች ሁሉ እንቅስቃሴያችንን እንደሚከታተል የሚያስጠነቅቀን ሾፌራችን ራፋኤል፣  

ይህን ካላደረገ ሥራውን በአግባቡ ባለመወጣቱ ችግር እንደሚፈጠርበት ሃዘኔታ በሌለው 

ድምፀት አንገቱን ሰበር አድርጎ ይናገራል፡፡ ባረፍንበት ሆቴል ቃለ -ምልልሳችን ከሁለት 
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ቀናት በኋላ መሆኑ ተነገረን፡፡ የሆነ ሆኖ ክፋቱ ቃለ- መጠይቁ የሚደረገው አስመራ ውስጥ 

ሳይሆን፤ ከሁለት ሰዓት በላይ የተጓዝን በኋላ ምፅዋ በሚገኘው የፕሬዚዳንቱ የባህር ዳርቻ 

የምድር ውስጥ ቤተ-መንግስት መሆኑ ነው፡፡ በዚያን ወቅት በከባቢው በስፋት 

እንደሚነገረው፣ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በአንድ ወቅት ባልታወቁ ታጣቂዎች በተደረገባቸው 

የመግደል ሙከራ ሳቢያ ብዙ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት አስመራ ቤተ- መንግስት ሳይሆን፤ 

ከምድር በታች በሚገኘው በምፅዋው ቤተ-መንግስታቸው ውስጥ በፍራቻ ነው፡፡… 

…ወደ ምፅዋ እየተጓዝን ነው፡፡ ከአስመራ ወደ ምፅዋ የሚወስደው ወጣ ገባ መንገድ 

በተወሰነ ርቀት ውስጥ በሚገኙ የፍተሻ ኬላዎች የተሞላ ነው፡፡ ኬላዎቹ እያንዳንዱ 

ኤርትራዊ ዜጋ በአይነ ቁራኛ የሚታይበትና ክትትል የሚደረግባቸው ቦታዎች ናቸው፡፡ 

ምናልባትም ኤርትራዊያኑ ወደ ሌሎች ከባቢዎች ያለ ይለፍ ወረቀት የሚንቀሳቀሱ ከሆኑ፤ 

የአቶ ኢሳያስ መንግስት በጥርጣሬ ዜጎቹን እስር ቤት ውስጥ ለማጎር የሚጠቀምባቸው 

ቦታዎች በሆናቸውን በየኬላዎቹ በኤርትራዊያኑ ላይ ከሚደረገው ወከባ ለመገመት 

አያዳግትም፡፡ ምንም እንኳን ከአስመራ እስከ ምፅዋ የተዘረጉት እነዚህ ኬላዎች የዜጎችን 

የመንቀሳቀስ መብት ቢገድቡም፤ በየዓመቱ ድንበር እያቋረጡ ወደ ጎረቤት ሀገሮች 

የሚጎርፉትን ኤርትራዊያንን ማስቆም አልቻሉም፡፡ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

እንደሚገልጸው፣ በአንድ ዓመት ብቻ ከ63 ሺህ በላይ ኤርትራዊያን ጎረቤት ሀገሮች ውስጥ 

ጥገኝነት ጠይቀዋል፡፡ አብዛኛዎቹ ስደተኞች የአቶ ኢሳያስን አስተዳደር ሸሽተው ከሀገር 

የሚወጡበት ዋነኛው ምክንያት፤ መግቢያ እንጂ መውጫ የሌለውን የሀገሪቱን የብሔራዊ 

ውትድርና አገልግሎት በመጥላት እንዲሁም የሻዕቢያው አምባገነናዊ አገዛዝ 

የሚፈጽምባቸውን የግፍና የጭካኔ  ተግባር በመፍራት መሆኑን ይናገራሉ፡፡…  

…ራፋኤል በተበላሸው የአስመራ-ምፅዋ መንገድ ላይ ለበርካታ ጊዜያት 

ሲያንገጫግጨንና በየኬላዎቹ ሲያቆመን ከቆየ በኋላ፤ በመጨረሻ ላይ ሰውነታችን ዝሎ 

ምጽዋ ደረሰን። በ14ኛው ክፍለ ዘመን በቱርኮች የተገነባችው ምፅዋ፤ በምድራችን ላይ 

ካሉት ሞቃታማ ከባቢዎች አንዷ ናት፡፡ እናም ሙቀቱን ምንም ላደርገው አልቻልኩም— 

ፀጉሬን ግንባሬ ላይ የለጠፈው ላብ አይናቼ ውስጥ እንዳይገባ በእጄ እየጠረግሁት 

ከመከላከል በስተቀር፡፡… 

… ከአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር የያዝነው የቃለ -መጠይቅ ቀጠሮ በምፅዋ የነጻነት 

ቀን ምክንያት ለአንድ ቀን ተራዘመ፡፡ እኛም ቅኝታችንን የምጽዋን የነጻነት ቀንን ወደ 
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መዘገብ አዞርን፡፡ በርካታ ሰዎች ያንን ከፍተኛ ሙቀት ተቋቁመው የረጅም ዓመት 

“የነጻነት አጋቻቸውን” ለማየት ቢጓጉም፤ የሥርዓቱ ጨካኝ ፖሊሶች ግን ሊያስጠጓቸው 

አልቻሉም፡፡…በዕለቱ በጣም ያስገረመን ነገር ቢኖር የአቶ ኢሳያስ ፖሊሶች ያለምንም 

ርህራሄና ሃዘኔታ ሴቶችንና ህጻናትን በዱላ ሲቀጠቅጧቸው መመልከታችን ነው፡፡ እውነቱን 

ለመናገር ይህ ድርጊት ዘግናኝ ትዕይንት ነበር፡፡ ታዲያ በገዛ ህዝብ ላይ የሚሰነዘረውን 

ይህን የግፍ ዱላን ካሜራዎቻችን እየቀረፁት ነበር፡፡ በመሃከሉ ግን ካሜራዎቻችንን ዞር 

እንድናደርግ በኃይለ—ቃል ታዘዝን፡፡…ሾፌራችንን ራፋኤልን በርቀት አየሁት፡፡ ከቦታው 

በአፋጣኝ ገለል እንድል በእጁ ምልክት እየሰጠኝ ነበር፡፡ እኔም ኤርትራና ጋዜጠኛ ሆድና 

ጀርባ መሆናቸውን ለመገንዘበ ጊዜ አልፈጀብኝም፡፡…  

…በማግስቱ ለቃለ -ምልልሱ እኛ በመረጥነው ሳይሆን የፕሬዚዳንቱ ሹመኞች 

በመረጡልን ቦታ ላይ ሆነን መዘገጃጀት ጀመርን፡፡ ቃለ-መጠይቁን እንድናካሂድ 

የተፈለገው ቀኑ ለአይን ያዝ ሲያደርግ መሆኑን ተረዳን፡፡ ከዚህም የኤርትራው አምባገነን 

መሪ በከባቢው እንድንቆይ ፍላጎት ያላቸው ለመሆኑ ፍንጭ አገኘን፡፡ እናም እንደ 

ማንኛውም አምባገነን መሪ፤ እርሳቸው የሚሉትን እንጂ ሌላው የሚለውን የሚያዳምጥ ጀሮ 

ስለሌላቸው እንድንዘገይ ተደረገ፡፡ ፕሬዚዳንቱ ከሚያስገርም ሁኔታ ለስድስት ሰዓት ያህል 

ካስጠበቁን በኋላ ወደ ቦታው ደርሰው የቃለ - ምልልሱ ወንበር ላይ ቁጭ ሲሉ፤ ሁላችንም 

በጠባብ ቦታ ውስጥ ታፍነንና በላብ ተጠምቀን ነበር፡፡…ኢሳያስ አፈወርቂን ስመለከት 

ለአፍታ በርካታ ጥያቄዎች በአዕምሮዬ ጓዳ ውስጥ ይመላለሱ ጀመር፡፡…  

- መጠየቅ የምፈልገው ጥያቄ ባነሳላቸው በ24 ሰዓት ውስጥ ከሀገሪቱ እንድንወጣ   

  አንቀው ይወረውሩን ይሆን?...  

- ለምንድር ነው ከኢራን መሣሪያዎችን እየተቀበሉ በጋዛ ሰርጥ በኩል ለሃማስ  

  የሚያቀብሉት?  

- እኚህ ሰው ለምንድር ነው ለሀገር የሚወጡ ዜጎቻቸውን ፖሊሶች እንዲገድሏቸው ትዕዛዝ 
የሰጡት? 

- ለምንድር ነው በሀገረ-ኤርትራ የፕሬስና የመናገር ነጻነት የሌለው? አቶ ኢሳያስ        

  ተቃዋሚዎቻቸውን ሁሉ አይናችሁ ላፈር ብለው የሚያስወግዷቸውስ ለምንድ ነው?  

- የሀገራቸው 2/3ኛው ህዝብ በረሃብ እየተሰቃየ፣ እንዴት የርዳታ ድርጅቶችን ድጋፍ   

 አልፈልግም ይላሉ?... 
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ከጥያቄዎቼ በኋላም እኚህ ሰው ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት የኤርትራን ህዝብ 

“ነጻ አወጣለሁ” በማለት ቃል የገቡ ግለሰብ መሆናቸውንም አስታውስኩ— ምንም እንኳን 

ነገሩ የተገላቢጦሽ ቢሆንም፡፡ በቃለ -ምልልሱ ወቅት ላነሳኋቸው ጥያቄዎች አቶ ኢሳያስ 

ይሰጡት የነበረው ምላሽ በባዶ ማፋጠጥ፣ በለየለት ቅጥፈት፣ ትርጉም በሌለው ቀዝቃዛ ሳቅ 

እንዲሁም ማንነቴን በማንቋሸሽ ላይ የተመሰረቱ ነበሩ፡፡…ያም ሆነ ይህ ቃለ ምልልሱን 

አጠናቀቅን— የተጀመረ ነገር በጥሩም ይሁን በመጥፎ ጎኑ መጠናቀቁ አይቀርምና፡፡ 

በመጨረሻ ላይ ግን አንድ አስገራሚ ክስተት አጋጠመኝ፡፡  

በአምባገነኑ መሪ በግል እንደምፈለግ ተነገረኝና ቀረብኩ፡፡ አቶ ኢሳያስ አመልካች 

ጣታቸውን ፊት ለፊቴ ቀስረው እያወዛወዙት “በቀላሉ አንቺ ማለት ዕብድ ነሽ” ሲሉ 

ወረፉኝ፡፡ ዕብድ የሚያሰኝ የጤና መቃወስ ባይኖርብኝም፤ መልስ ለመስጠት ግን 

አልፈለኩም፡፡…የምፅዋ የመጨረሻ ቆይታችንንን የምንፈልጋቸውን አንዳንድ ምስሎች 

በመቅረጽ ልናጠናቅቀው ወደድን፡፡ እናም በከተማዋ ዳርቻ ከባቢዎች የሚታዩትን የታንክ 

መካነ-መቃብር የሚመስሉ መሬት የዋጣቸው ታንኮችን እንዲሁም በርካታ ቁጥር ያላቸው 

ተፈታትተው የወዳደቁ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ምስሎች ወሰድን፡፡ እነዚህ የጦር 

ተሽከርካሪዎች የወጣቷን ኤርትራ የጦርነት ታሪክ ወደ ኋላ መለስ አድርገው የሚያስታውሱ 

ናቸው፡፡ ምንም አንኳን ይህ ታሪክ ከ20 ዓመት በፊት የነበረ ቢሆንም፤ ኤርትራ ግን 

ዛሬም የጦርነት ነጋሪት የሚጎሰምባት ሀገር ናት፡፡… 

…አብዛኛው የኤርትራ ህዝብ በመንግስት ኢ-ፍትሃዊ ህግ ተጠፍሮ በኃይል 

እንዲያገለግል የሚታዘዝ ነው፡፡ ህዝቡ በግዴታ በሠራዊቱ እንዲሁም በትላልቅ የመንግስት 

ሆቴሎችና ቡና ቤቶች ውስጥ እንዲያገለግል፣ በመንገድ ላይ ነጻ የፅዳት አገልግሎት 

እንዲሰጥ ወይም እንደ ጠባቂያችንና ሾፌራችን ራፋኤል በመላላክ ይሰራል፡፡ “አቶ ኢሳያስ 

ህዝባቸውን በግፍና በማሰቃየት እየገዙ፣ እስከ መቼ ነው በመንግስትነት የሚቀጥሉት?” 

የሚል ጥያቄ ለራሴ እያቀረብኩ ወደ አስመራ የሚወስደውን ጠመዝማዛ፣ ወጣ ገባና ምንም 

አይነት ዕድሳት ያልተደረገለትን መንገድ እንዲሁም አሰልቺዎቹን ኬላዎች ሳሰብ ከወዲሁ 

ደከመኝ፡፡… 

ታዲያ እኔ የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ የጋዜጠኛ ጄን ዳተንን “የአቶ ኢሳያስ የግፍ አገዛዝ 

እስከ መቼ ነው በመንግስትነት የሚዘልቀው?” የሚል ጥያቄን ሳስብ፣ በተለያዩ ወቅቶች 

“ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ” የተባለ ድርጅት ኤርትራን አስመልከቶ ያወጧቸው 
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የነበሩትን ተደጋጋሚ ሪፖርቶችን አስታወስኩ፡፡ የሪፖርቶቹ ጥቅል ሃሳብ “በኤርትራ 

መንግስት አልባነት ሊከሰት ይችላል” የሚል ነው፡፡ ድርጅቱ እንደገለፀው፤ ኤርትራ 

በከፍተኛ የኢኮኖሚ አዘቅትና የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ተዘፍቃለች፡፡ አሁን ያለው ሁኔታ 

በዚሁ ከቀጠለ በሀገሪቱ አስከፊ አደጋ እንደሚፈጠር አትቷል— የፎርቶውን የወታደሮች 

መፈንቅለ-መንግስት መሳይ እንቅስቃሴን በመጥቀስ። የአምባገነኑ የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ 

የፖለቲካ ስርዓት ለደም መፋሰስ የተቃረበ መሆኑንና ሁኔታውም በሀገሪቱ ውስጥ ባለው 

አለመረጋጋት የሚገልፅ እንደሆነም አመልክቷል፡፡  

ሁሉም ልማታዊ ሥራዎች በመንግስት ቁጥጥር ስር በመግባታቸው የሀገሪቱ 

ኢኮኖሚ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያሽቆለቆለ መሄዱን የሚገልጸው የድርጅቱ ሪፖርት፤ ሁኔታው 

በመላው ኤርትራ ላለፉት አስር ዓመታት የዘለቀና የተረጋጋ መስሎ ቢቆይም፣ ችግሩ በአቶ 

ኢሳያስ አገዛዝ ተዳፍኖ የነበረ መሆኑን አስረድቷል፡፡ ለልማትና ሀገር ግንባታ እየተባለ 

በሰበብ አስባቡ በኃይል እየተተገበረ የሚገኘው የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ለሀገሪቱ 

ውድቀት መፋጠን ምክንያት መሆኑም ሪፖርቱ አክሎ ገልጿል፡፡ ድርጅቱና የፖለቲካ 

ተንታኙ ማርክ ሽናይደር ሳያሰልሱ በየጊዜው እንደሚገልፁት፤ የተረጋጋ ይመስል የነበረው 

የኤርትራ አምባገነናዊ አገዛዝ በሂደት በመፈረካከስ ላይ ነው፡፡ ኤርትራ ምናልባትም 

“ሌላኛዋ ሶማሊያ” ልትሆን እንደምትችልም ስጋታቸውን ያስረዳሉ፡፡…እንግዲህ ይህ 

የጋዜጠኛ ጄን ዳተን ማስታወሻ እንደሚያስረዳው ጋዜጠኛዋ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር 

በሽብርና በሁከት ላይ መሰማራቱን በመጠየቋ ምክንያት፤ በግል ተጠርታ “እብድ መሆኗ” 

ተነግሯት እንድትወረፍ አድርጓታል። ዳሩ ግን እርሷ ያነሳችው ጥያቄ በፀጥታው ምክር 

ቤት አጣሪ ቡድን አማካኝነት ዕውነታው ተረጋግጦ ዓለም ዕውነቱን አውቆታል።…   

የአልዋጣኑ ዘጋቢ አህመድ አሊ 

  “…ኧረ እባክዎ! ምን ነካዎት?! ታዲያ የኳታሩ ልዑል ሃሚድ ቢን ጃስሚን ባለፈው 

ጊዜ የሸመገሏችሁ ነገር ምንድነው?...ልዑሉ በይፋ እኮ ነው ስምምነቱን የገለፁት” አለ 

የኳታሩ አልዋጣን ጋዜጣ ዘጋቢ አህመድ አሊ— አቶ ኢሳያስን ዓይን ዓይናቸውን እያየ፡፡ 

የአስመራው ቡድን መሪም ትላንት የለበሱትንም ጭምብል አውልቀው፤ ዛሬ ደግሞ በሌላ 

ጭምብል ዓይናቸውን በጨው ታጥበው እያጉረጠረጡ “…ትሰማኛለህ?! በዚህ ጉዳይ ላይ 

የተሰጠ መግለጫም ሆነ ማስታወቂያ የለም፤…ምንም ዓይነት ግጭት አልነበረም ስትባል፣ 

አልነበረም ማለት ነው፡፡ አይገባህም እንዴ?!...” አሉ፡፡ በጉዳዩ ላይ የተስማሙበትንና 
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ዓለም ያወቀውን የአደባባይ ምስጢር ስምምነት ሽምጥጥ አድርገው መካዳቸው ነው—ሁከትን 

ከፈፀሙ በኋላ ውሸትን እንደ መርህ የሚጠቀሙት የአስመራው ሰውዬ፡፡ የዛሬን 

አያድረገውና በወቅቱ የማስታወቂያ ሚኒስትር የነበሩት አቶ አሊ አብዱ (አሁን ስርዓቱን 

ከድተው ስደት ላይ ናቸው) ጣልቃ እየገቡ ቢያቋርጡትም፤ ጋዜጠኛው ግን “አጨቃጫቂ”  

ጥያቄዎችን ከመስንዘር አልተቆጠበም፡፡… 

…ታዲያ እዚህ ላይ ውድ አንባቢዎቼ “ምን ዓይነት አጨቃጫቂ ጥያቄዎች ናቸው?” 

ማለታችሁ እንደማይቀር እገምታለሁ፡፡…አዎ! ሁላችንም እንደምናውቀው አቶ ኢሳያስ 

ለሶማሊያ አሸባሪ ቡድኖች መሣሪያ አቀባባይ በመሆናቸው፣ የስልጠና እና የተለያዩ 

ሎጀስቲክስ ድጋፎች በመስጠታቸው እንዲሁም “ለመንገድ መስሪያ የሚሆን አሸዋ 

ለመውሰድ ነው” በሚል ሰበብ “ራስ ዱሜራ” የሚሰኙትን የጅቡቲን ኮረብታማ ስፍራዎች 

በመውረር እዚያው ቀርተው ነበር። ይሁንና ሰውዬው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

የጣለባቸውን  ማዕቀብ ለማርገብ በኳታር መንግስት ሸምጋይነት በኃይል ከያዙት የጅቡቲ 

ሉዓላዊ ግዛት ለመውጣት ተስማምተው እንደነበርና በዚህም የሻዕቢያ ወታደሮች በወረሩት 

የራስ ዱሜራ ኮረብታዎች ላይ የኳታር ወታደሮች እንዲሰፍሩ መደረጉ የሚዘነጋ 

አይደለም፡፡  

ርግጥ አቶ ኢሳያስ በወቅቱ ከጅቡቲ መንግስት ጋር ሲስማሙ ባረጀ ያፈጀ 

የፕሮፓጋንዳ አስተሳሰባቸው የመንግስታቱ ድርጅት የጣለባቸውን ማዕቀብ ለማስነሳት 

አስበው ቢሆንም፤ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ በሚያካሂዱት የትርምስ አጀንዳ ምክንያት 

ከንቱ ሃሳባቸው ሊሰምርላቸው አልቻለም፡፡ እርሳቸው ምንም እንኳን በራስ ዱሜራ 

ኮረብታቸው ላይ የአሸማጋዩ የኳታር መንግስት ወታደሮች እንዲሰፍሩ ቢፈቅዱም ቅሉ፤ 

ለሶማሊያ አሸባሪዎች የሚያደርጉትን የመሣሪያ አቀባባይነትና የሎጀስቲክስ አቅርቦት 

ድጋፍን ግን አላቆሙም፤ ሊያቆሙም አይችሉም፡፡ ለምን ቢሉ፤ የአስመራው የትርምስ 

ቡድን ዋነኛው ገቢ ማግኛ ዘዴው፤ በሀገራት ውስጥ በሚካሄዱ ጦርነቶች “ነዳጅ 

እያርከፈከፈ” እንዲሁም የየሀገሩን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ኃይሎችን እንደ ቁሳቁስ 

እያመረተ በማቅረብ የራሳቸው ፍላጎት ካላቸው አንዳንድ ኃይሎች የሚያገኘው 

የፖስተኝነት ኮሚሽን የሚተዳደር በመሆኑ ነው፡፡ ለነገሩ ይህን ሁኔታ የታዘበው 

የመንግስታቱ ድርጅት ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ- መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ)  
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እና ከአፍሪካ ህብረት የሚደርሱትን ሪፖርቶች ተመርኩዞ የአቶ ኢሳያስን የ”ማዕቀብ 

ይነሳልኝ” ጥያቄን ሊያስተናግደው ቀርቶ ሊያዳምጠውም አልፈለገም፡፡… 

…ታዲያ ይህ ሁኔታ እርር ድብን ያደረጋቸው ኢሳያስ አፈወርቂ፤ በአንድ ወቅት 

የኳታር ጋዜጣ ዘጋቢን ጠርተው “…የኳታር ጠቅላይ ሚኒስትር ‘በኤርትራና በጅቡቲ 

መካከል የተፈጠረ ችግር አለ’ ሲሉ፤ እኔ የማውቀው ነገር ስለሌለ ደነገጥኩኝ፡፡ ችግር 

እንዳለ እንኳን ያወቅኩት ልዑሉ ሲነግሩኝ ነው” በማለታቸው ነው ቀደም ሲል በመግቢያዬ 

ላይ የጠቀስኩት ጭቅጭቅ መሰል ቃለ - ምልልስ በአስመራው መሪና በጋዜጠኛ አህመድ 

አሊ መካከል የተካሄደው፡፡… 

ለነገሩ በኤርትራ መንግስት ውስጥ ውሸት አንድን እኩይ ሴራ ወይም ስትራቴጂ 

ለማሳካት የሚከናወን ስልት ነው ማለት ይቻላል፡፡ ይህ እሳቤ ወደ አምባገነኑ መሪ 

ሲመነዘርም ሰውዬው በሚናገሩት ነገሮች ውስጥ መዋሸት ብቻ ሳይሆን፣ የተናወጠ እሳቤን 

ተመርኩዘው የሚያሰቡ መሆናቸውን ደጋግመው አስመስክረዋል፡፡ ለዚህም ነው ጋዜጠኛ 

አህመድ “…ከዚህ በፊት ብዙ የተባለለትን ኤርትራ ከጅቡቲ ጋር ያላትን የድንበረ ውዝግብ 

በሠላም ለመፍታት የኳታር መንግስት ያደረገውን የሽምግልና ጥረት እንደማያውቁ 

በመግለጽ፣ ፍጹም ዕብድና የሚሰሩትን የማያውቁ እንደሆኑ አሳይተዋል…” በማለት 

የፃፈው፡፡ ርግጥ የኤርትራው አምባገነን ቡድን ውስጥ ውሸት በመርህ ደረጃ “እውነት” ነው።

የአምባገነኑን ቡድን የማደናገሪያ ሃሳቦች እስካሳካ ድረስ፤ “እውነት ብትቀጥንም፣ 

አትበጠስም” የሚለው ሀገራዊ አባባል አይሰራም፡፡ በተገላቢጦሹ “እውነትን አቅጥነህና 

አመንምነህ በጣጥሰህ ጣላት” የሚለው የአስመራዊ ቤተ - መንግስት ይትብሃል ነው ገቢራዊ 

የሚሆነው፡፡ ይህ እውነታም ለኳታሩ ጋዜጠኛ ጥያቄዎች አቶ ኢሳያስ በሰጡት የቅጥፈት 

ምላሾች የተረጋገጠ ይመስለኛል፡፡…እናም ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ እስኪ 

ጥቂት ምልልሶችን ላስቃኛችሁ፡፡…  

ጥያቄ፡- የኤርትራ ሠራዊት በኃይል ተቆጣጥሯቸው የነበሩትን የጅቡቲን ቦታዎች  

        ለቆ እንዲወጣ አልተደረገም ነው የሚሉት? 

አቶ ኢሳያስ፡-  እኛ ሠራዊታችንን ያስፈርንበት ቦታ የለም፡፡ የለቀቅነውም ግዛት  

             የለም፡፡ 
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ጥያቄ፡- እየጠየኩዎት ያለሁት በጅቡቲ ግዛት ውስጥ የሚገኘውን የራስ ዱሜራ  

        ከባቢን ነው እኮ? 

አቶ ኢሳያስ፡- በኤርትራና በጅቡቲ መካከል ምንም ዓይነት አወዛጋቢ መሬት   

            የለም፣ አልነበረምም፡፡ የተያዘም፣ የተለቀቀም መሬት ፈጽሞ የለም፡፡ 

ጥያቄ፡- የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በድንበር ውዝግቡ ዙሪያ መግለጫ  

        አውጥቷል እኮ? 

አቶ ኢሳያስ፡- እውነትህን ነው? …እንዴት ነው ነገሩ? የተባበሩት መንግስታት  

            ድርጅት በሌለ ነገር ላይ ምርመራ ሳያደርግ መግለጫ ያወጣል    

             እንዴ?፣  እንዴት ነው እንዲህ ዓይነት ነገር ሊሆን የሚችለው?... 

     ርግጥ እርሳቸው የሁከት ባለሟለነታቸውንና ወራሪነታቸውን ለመካድ በለየለት 

“ዓይኔን  ግንባር ያድርገው” የማደናገሪያ ብሂል ይህን ይበሉ እንጂ፤ እውነታው ሲገለጥ ግን 

ነገሩ እንዲህ ነው፡፡…በወቅቱ በኳታር መንግስት አደራዳሪነት በተካሄደው የኤርትራና 

የጅቡቲ መንግስታት ድርድር፣ ሻዕቢያ ከራስ ዱሜራ ኮረብታዎች ወታደሮቹን በቅሌት 

እንዲያስወጣ ተደርጓል፡፡ ወራሪነቱን አምኖም ለጁቡቲ የደም ካሳ ለመክፈልም 

ተስማምቷል፡፡ ምንም እንኳን አቶ ኢሳያስ ለጋዜጠኛው “…የተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት በሌለ ነገር  ላይ ምርመራ ሳያደርግ መግለጫ ያወጣል እንዴ?...” በማለት 

የትናንቱን እንደማያስታውስ ሰው ምላሽ ቢሰጡም፤ በወቅቱ የመንግስታቱ ድርጅት ሻዕቢያ 

የጅቡቲን ግዛት በኃይል መውረሩን በራሱ አጣሪ ቡድን አማካኝነት አረጋግጧል፡፡ 

የማጣራት ሂደቱን ተከትሎም፤ ኢጋድ፣ አፍሪካ ህብረትና አረብ ሊግ የአስመራውን ቡድን 

ለምነዋል፤ አስለምነዋል፡፡ በምላሹ ግን ሻዐቢያ “በኤርትራና በጅቡቲ መካከል የድንበር 

ችግር መኖሩን አናውቅም” ከማለት በስተቀር ያለወ ነገር የለም፡፡ ይህን የኤርትራን 

መንግስት የጀብደኝነት አቋም የተረዳው የመንግስታቱ ድርጅትም፤ በፀጥታው ምክር ቤት 

አማካኝነት በውሳኔ ቁጥር 1862፣ የኤርትራ መንግስት ከጅቡቲ ግዛት በአስቸኳይ እንዲወጣ 

የሚያሳስብ መግለጫ አወጣ፡፡  
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… ይሁን ሁሉ ጥረት “ጆሮ ዳባ ልበስ” ያለው የአስመራው አምባገነናዊ አስተዳደር፤ 

ኤርትራን ከችግር ውስጥ ለማውጣት ተብሎ በኳታር መንግስት በቀረበው የስምምነት ውል 

መሰረት በራሱ ጊዜ የቅሌት ካባውን ተከናንቦ የራስ ዱሜራን ኮረብታዎች ለኳታር 

ወታደሮች አስረክቦ በገባበት እግሩ ውልቅ ብሎ ወጥቷል፡፡ ርግጥ እዚህ ላይ አንባቢዎቼ 

“እውነታው ይህ መሆኑን ዓለም እያወቀው አቶ ኢሳያስ ለምን  ይዋሻሉ?” የሚል ጥያቄ 

ልታነሱ ትችላላችሁ፡፡ ርግጥ ጥያቄያችሁ አግባብ ያለውና ትክክለኛ ነው፡፡ ምንም እንኳን 

የኳታር ጋዜጠኛ የአቶ ኢሳያስን  ውሸት “…የተለመደ እና የእብድ ምላሽ” ቢለውም፤ የዚህ 

ጽሑፍ አቅራቢ ግን በጉዳዩ ላይ አስተያየት የሰጡ የፖለቲካ ተንታኞችን ሃሳብም 

በተጨማሪነት ይጋራል፡፡ ይኼውም በወቅቱ “የአስመራው  መንግስት የጅቡቲን ግዛት 

በኃይል ይዞ አልለቅም ብሏል” የሚሉ ዓለም አቀፍ ዘገባዎችን ለማስተባበል የተደረገ 

የአፀፋ-ምላሽ ነው፡፡ በዚህም አቶ ኢሳያስ በወራሪነታቸው “የለመደች ጦጣ…”  እንዳይባሉ 

“የያዝነውም ሆነ የለቀቅነው ቦታ የለም” በማለት ከራስ ዱሜራ ኮረብታዎች በቅሌት 

አለመውጣታቸውን ለማስተባበል እየሞከሩ ነው— ይህ ቀሽም የፖለቲካ ድራማ ጠብ የሚል 

ነገር ባያስገኝላቸውም፡፡…   

…በቃለ -ምልልሱ ወቅት የአስመራ መንግስት ጥቂት ሹማምንቶች ሁኔታ 

እንዳስገረመው ይናገራል—ጋዜጠኛ አህመድ አሊ፡፡ “ጥያቄ በማቀርብበት ወቅት 

ባለስልጣናቱ በየመሃከሉ ጣልቃ እየገቡ ያቋርጡኝ ነበር፡፡ አቶ ኢሳያስ ግን በሚያስገርም 

ሁኔታ ጣልቃ ገብነቱን ከውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነት ጋር በማመሳሰል ‘እነርሱን 

አትስማቸው፣ እኔን ሌላ ጥያቄ ጠይቀኝ’ ይሉኝ ነበር”  ብሏል፡፡ ታዲያ ጋዜጠኛው ይህን 

አጋጣሚ ተጠቅሞ ጥያቄዎችን ለማቅረብ አልቦዘነም፡፡ ዳሩ ግን ምን ዋጋ አለው?— እውነት 

በስቅላት ተቀጥታ እንድትሞት በተፈረደባት የአስመራው ቤተ-መንግስት ውስጥ 

ከፕሬዚዳንቱ እስከ እልፍኝ አስከልካዩ ድረስ የሚነገረው አስገራሚ የውሸት ክምር ነው፡፡ 

እናም በዚህ ሁኔታ ውስጥ ጥያቄ የሚያቀርብ ጋዜጠኛ  ከመገረም ውጭ ከቶ ምን ዓይነት 

ምላሽ ያገኝ ይሆን?— “በአንድ ራስ ሁለት ምላስ” እንዲሉ አራምባና ቆቦ ምላሽ ካልሆነ 

በስተቀር፡፡… ለአብነት ያህል አሁንም ከቃለ -መጠይቁ ክፍል ጥቂት ባካፍላችሁስ?...  

ጥያቄ፡- የኳታሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶሃ (የኳታር ዋና ከተማ ናት) ላይ ስለ ራስ   

      ዱሜራ ጉዳይ እርሶንና የጅቡቲውን ፕሬዚዳንት አነጋግረኋችኋል እኮ? 

አቶ ኢሳያስ፡- በዚህ ጉዳይ ላይ መጠየቅ ያለብህ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ሼክ  
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              ሃሚድ ቢን ጃስሚንን ነው፡፡ በቤተሰብ ደረጃ ነው የተያዘው፡፡   

              ስለዚህ ታላቅ ወንድማችንን፣ ርሳቸውን ጠይቃቸው፡፡ 

ጥያቄ፡- ኤርትራ ከጅቡቲ ጋር የነበራትን ቀውስ ለመፍታት የኳታር መንግስት  

        ያደረገው ሽምግልና ኤርትራን ከችግር ውስጥ ያወጣ ርምጃ ነው ይባላል? 

አቶ ኢሳያስ፡- ይሄ ፈጠራ ነው! ቅዥት ነው! ማነው ችግር ውስጥ የገባው? የገባም፣  

            የወጣም የለም፡፡ ይሄ ስድብ ነው፡፡ …ሌላ ጥያቄ ካለህ ጠይቀኝ፡፡… 

ርግጥ በወቅቱ የኤርትራ መንግስት ከኳታር ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዳለው ከቃለ - 

ምልልሱ ለመገንዘብ አያዳግትም፡፡ ሻዕቢያን በጥገኝነት አስተሳሰቡ ከኳታር መንግስት ጋር 

መወዳጀቱ የሚገርም አለመሆኑን በኤርትራ ላይ ጥናት የሚያደርገው ዳን ኮኔል ይናገራል።

ኳታር ትንሽ ሀገር ብትሆንም፣ ነዳጅ አምራች በመሆኗና በዚህም ከፍተኛ ገንዘብ ያካበተች 

ሀገር ስለሆነች ጥገኛው ኢሳያስ አፈወርቂ የልመና አኮፋዳቸውን ይዘው ጠጋ ማለታቸው 

ሊያዋጣቸው እንደሚችል የፖለቲካ ተንታኞች ያስረዳሉ፡፡ እንዲያውም ከጅቡቲ ጋር 

በነበራቸው እሰጥ-አገባ አቶ ኢሳያስ ከራስ ዱሜራ ኮረብታዎች ለመልቀቅ ከኳታር  

መንግስት ገንዘብ መቀበላቸው ይነገራል፡፡ በእኔ እምነት የሻዕቢያው አስተዳደር ምንጊዜም 

ቢሆን በሌሎች አንጡራ ሁብት ላይ ተንጠላጥሎ ማደግ የሚፈልግ በመሆኑ፣ የኳታሩን 

ልዑል “…ታላቅ ወንድማችን…ምንትስ” እያሉ ቢጠሯቸው የሚገርም አይደለም። 

ምንም እንኳን የኳታር መንግስት ሽምግልና ምናልባትም ኤርትራን ከችግር  

ያወጣት ርምጃ ነው ሊባል ቢችልም፤ ኤርትራ ግን በአቶ ኢሳያስ አምባገነናዊ አገዛዝ ስር 

እስካለች ድረስ ከችግር የምትወጣበት ምንም አይነት ሁኔታ አይታይም፡፡ ለዚህም የአቶ 

ኢሳያስና የቡድናቸው የጦረኝነት አስተሳሰብና የጥገኝነት ፍላጎት በምክንያትነት 

ይጠቀሳሉ፡፡ የአስመራው ቡድን መሪ የማይጨበጡ ባህሪያትም ሀገሪቱን ከችግር ውስጥ 

እንዳትወጣ የሚያደርጉት ሌሎች ምክንያቶች ናቸው፡፡ አቶ ኢሳያስ በቃለ - ምልልሱ ላይ 

“…ማነው ችግር ውስጥ የገባው?...” የሚል የተለመደ ትምክህት የተጫነው ቅጥፈታቸውን 

ቢያሰሙም፤ እውነታው ግን ኤርትራ በርሳቸው ምክንያት በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና 

በማህበራዊ መስኮች በችግር ባህር ውስጥ እየተንቦራጨቀች መሆኗ ነው፡፡ እንደ ደሴት 

ከዓለም ፖለቲካ ብቻዋን እንድትገለል የተደረገች፣ ኢኮኖሚያዋ እንደ ካሮት ቁልቁል 

የሚያድግ እንዲሁም ዜጎቿ በየዕለቱ ወደ ጎረቤት ሀገር የሚፈልሱባት ኤርትራን—በተድላና 

በፍስሃ ውስጥ እየኖረች ነው ሊሉን አስበው ይሆን እንዴ?...መቼም ዝም ከተባለ ብዙ 
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አይሰማም ትላላችሁ?።… ያም ሆነ ይህ ግን የአቶ ኢሳያስ ቅጥፈት ምንም ይሁን ምን፣ 

ጋዜጠኛ አህመድ አሊ ያነሳው የጂቡቲው ራስ ዱሜራ ኮረብታዎች ጉዳይ የአስመራው 

ቡድን ቀጣናዊ አዋኪነት በገሃድ ያመላከተ ነው—በመንግስታቱ ድርጅት ተረጋግጧልና።…   

እንደ መውጫ 

      በአጠቃላይ ከሁለቱ የኳታር ጋዜጠኞች ማስታወሻና ዘገባዎች ዕይታ መረዳት 

የሚቻለው የኤርትራ መንግስት ቀጣናውን በትርምስ እያወከ መልሶ “እንዲህ ዓይነት ነገር 

ሲያልፍም አይነካኝም” የሚል ‘የድሮ አራዳ’ መሆኑን ነው፡፡ እንደ እውነቱ ከሆነ ግን ጧት 

ከእንቅልፉ ሲነሳ ትርምስን የሚያልመው የአስመራው አስተዳደር በአፍሪካ ቀንድ በነደፈው 

የትርምስ ስትራቴጂ ውስጥ በአጀንዳነት ኢትዮጵያን፣ ሶማሊያን፣ ጅቡቲን፣ ሱዳንንና 

የመንን ይዞ ሀገራቱን ለመበጥበጥ ያላሴረበትን ጊዜ አላስታውስም።  

ግና በሌሎች ሀገር ውስጥ የሚያካሂደውን የሽብር ተግባር ትተን በሀገራችን ውስጥ 

የከወነውን ብንመለከት እንኳን፣ ባለፋት ዓመታት የፖለቲካ አመለካከታቸው ፈፅሞ 

የማይገናኙትን ፀረ-ሠላም ኃይሎችንና አሸባሪዎችን ከወዳደቁበት ቦታ ለቃቅሞ በማሰባሰብ፣ 

በማደራጀት፣ በማሠልጠንና በማስታጠቅ እያጣመረ “እሳትና ውኃን” በአንድ ላይ አያይዞ 

ወደ ሀገራችን በማሰማራት ለማተራመስ የነደፈው ስትራቴጂ ከቀቢፀ-ተስፋነት የዘለለ ፋይዳ 

አላስገኘለትም። ሆኖም በአሁኑ ወቅት የአሸባሪዎች ቁንጮ በመሆን ሌት ተቀን መስራቱን 

አላቋረጠም። በቅርቡም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና የፌዴራል ፖሊስ የፀረ-

ሽብር ግብረ-ሃይል፤ አል-ሸባብ በመባል የሚታወቀው አለም አቀፍ አሸባሪ ቡድን እና 

በኤርትራ መንግስት እገዛ የሚንቀሳቀሱ የሽብር ቡድኖች በሀገራችን ውስጥ የተለያዩ 

ስፍራዎች የሽብር ጥቃት ለመፈፀም እየተዘጋጁ መሆናቸውን የሚያሳይ አስተማማኝ መረጃ 

እንዳለው በመግለፅ ያወጣው መግለጫም የዚሁ ዕውነታ አስረጅ ነው ማለት ይቻላል። 

እናም እኔም መላው ህብረተሰብ በተረጋጋ መንፈስ የሻዕቢያንና የጡት ልጁ የሆነውን አል-

ሸባብን ቀቢፀ-ተስፋ ከፀጥታ ሃይሎች ጋር በመሆን እንደተለመደው እንደሚያከሽፈው 

እምነቴ መሆኑን በመግለፅ ፅሑፌን ቋጨሁ። ቸር እንሰንብት።     

   


