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ተስፋዬ ገብረአብ ሆይ! 

ምነዋ የአንተን ፕሬዚዳንት “የሁከት ካሊፕሶ” ረሳኸው? 

 

ቶሎሳ ኡርጌሳ  Utolosa@yahoo.com 10/04/13 

 

 ከደርግ ስርዓት ውድቀት ጥቂት ቆየት ብሎ ለአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ኢትዮጵያን 

ከፋፍሎ የማዳከም ቀቢፀ-ተስፋ አፈ-ቀለጤ ሆኖ እየሰራ ያለው “ጓድ” ተስፋዬ ገብረአብ 

የአስመራው አስተዳደር በከፍተኛ የውስጥና የውጭ አጣብቂኝ ውስጥ ሲገባ፣ አጀንዳውን 

እንደዋዛ ለማስቀየር ጣቱን ወደ ኢትዮጵያ መንግስት ለመቀሰር የተመደበ የሻዕቢያ ሎሌ 

ነው። እርግጥ ለእርሱ ይህ የስራ ለውጥ (ከደርግ ወደ ሻዕቢያ ማለቴ ነው) ምንም ማለት 

አይደለም። ሽግግሩ ከአሮጌው አምባገነን ወደ አዲሱ አምባገነን በመሆኑ ያው የለመደው 

ነው—ምንም እንኳን ያኔ በመብ-መንጃ አሁን ደግሞ በቆረፈደ ሴረኛ ብዕሩ አማካኝነት 

የቧቸረ ቢሆንም።…እቴ እርሱ ምን ተዳው!...አይበርደው፤ አይሞቀው። ለእርሱ ሁለቱም 

አንድ ናቸው። ለውጡ የጊዜ ዑደት ብቻ ነው። እናም “ወዲ ገብረአብ”...ብቻ አንድ የተለየ 

ድርጊት ወይም ክስተት ሲሰማ አሊያም በስማ በለው የቃረማቸውን ብጥስጣሸ ወሬዎችን 

ይዞ በማራገብ ዓለም ያወቀውን፣ ያገጠጠውንና ያፈጠጠውን የኤርትራ መንግስትን 

አስገራሚ ማንነት ለመደበቅ የሚሞክር የሞኝ መልዕክተኛ ነው። 

የኤርትራው አምባገነን መሪ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በቅርቡ የሀገራቸው ኢኮኖሚ 

እንደ ካሮት ቁልቁል አድጎ እንደ ሙቀጫ መንከባለሉን በገለፁበት እንዲሁም ሀገራቸው 

ውስጥ ህዝቡ ‘ምግብ፣ ውሃ፣ መብራት፣ መንገድ…ወዘተ. የለውም’ ብለው በይፋ በተናገሩ 

ማግስት፤ ይኸው ሎሌ እንደ እባብ አፈር ልሶ ካደፈጠበት ቦታ ሰሞኑን ብቅ ብሏል—

የሀገራችን ህዝብ የማያውቅ የሚመስለውን የሴራ ብዕሩን አንከርፍፎ በመያዝ 

የተመደበበትን ተልዕኮ (mission) ለማሳካት።  

እናም ለዛሬው ፅሑፌም መነሻ የሆነኝ ሴረኛው ተስፋዬ በተለያዩ የሀገራችን የግል 

መገናኛ ብዙሃን ላይ የውሸት ድርሳኑን ለመተርተር መሞከሩና እንዳለፈው ጊዜ ሁሉ 

የኤርትራ መንግስትን የብተና ፖሊሲ ተከትሎ ለማካሄድ የሞከረው አዲስ ዲስኩሩ ነው። 
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ከእነዚህ ዲስኩሮቹ ውሰጥ “ሎሚ” የተሰኘው ሳምንታዊ መፅሔት በቅፅ 03፣ ቁጥር 02 

የመስከረም 2006 ዓ.ም ዕትሙ ላይ ያወጣው የሰውዬው ፅሑፍ ተጠቃሽ ነው። መፅሔቱ 

ከሻዕቢያ ተልዕኮ ተሰጥቶት የኢትዮጵያን መንግስት በማጥላላት ተግባር ላይ የተሰለፈውና 

ሰውዬው “የፖለቲካ ካሊፕሶ” በሚል ርዕስ ያሰናዳውን ማስታወቂያ ቀመስ ፅሑፍን 

አስተናግዷል። በ“ይቀጥላል”ም የሰውዬውን በመንግስት ላይ ተከታዩን ጥላሸት የመቀባት 

“የይሆናል” አፈ-ታሪክ እንደሚያቀርብ ቃል ገብቷል—ምንም እንኳን ይህ ፅሑፍ 

እስከተሰናዳበት ጊዜ ድረስ ቀጣዩ የሰውዬውን ትርክት በመፅሔቱ ላይ ላየው ባልችልም። 

በኤርትራ መንግስት ጥብቅ ትዕዛዝ እየተመራ ከሀገራችንና ከህዝቦቿ ላይ እንደ 

ወገብ ‘ምንትስ’ አልላቀቅ ያለው ይህ የአስመራው ቡድን መልዕከተኛ፤ ዋነኛ ዓላማው 

ላኪው መንግስት ግንባር ላይ ተሰልፎ ያልተሳካለትን ድል “ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው” 

በሚል ያረጀና ያፈጀ አሮጌ ብሂል በአሸባሪነቱና በሽብር ፊታውራሪነቱ ዓለም አውግዞት 

እንደ ደሴት ብቻውን ተነጥሎ አስመራ ላይ የከተመውን ሻዕቢያን በሌለ ማንነቱ እየኮፈሰ 

መርሁ ሰላም የሆነውን የኢትዮጵያን መንግስት ያለ ስሙ ስም መስጠት ነው። ውሸታሙ 

ተስፋዬ ቀይ ባህር ውስጥ ተዘፍዝፎ በሻዕቢያ የጥፋት ፀበል “ሶስት ሰባት” /ሃያ አንድ ቀን/ 

ከመጠመቁም በላይ፣ ትክክለኛው የኤርትራ መንግስት እኩይ ምግባር አስፋፊ መሆኑን 

በገሃድ የሚያሳብቀው ነገር እርሱም እንደ ላኪ መሪው “ሰላም” የሚለውን ቃል ሲሰማ 

መደናበሩ ነው።  

ለዚህም ቀደም ሲል በጠቀስኩት መፅሔት ላይ ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደጊዩርጊስ 

ከስልጣናቸው ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ሲሰናበቱ የኢትዮጵያንና የኤርትራን ችግር 

በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት እንደሚጥሩ መናገራቸው ምን ያህል እንዳስደነገጠው 

መመልከት ይቻላል። ለእርሱ የፕሬዚዳንቱ ግላዊ የሰላም ሃሳብ የፖለቲካ ካሊፕሶ ነው። 

እናም “የአባቱ ልጅ” የሆነውና ሰላምን እንደተላጠ የኤሌክትሪክ ሽቦ የሚፈራው ሴረኛው 

ተስፋዬ ገብረአብ እንዲህ ይላል—“ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደጊዩርጊስ በቅርቡ አንድ ነጠላ 

ዜማ መልቀቃቸውን በአሜሪካ ሬድዮ ላይ ሰማሁ።…ይኸውም እንግዲህ በስተመጨረሻ 

የኢትዮጵያንና የኤርትራን የድንበር ውዝግብ ለመሸምገል ወደ አስመራ ለመጓዝ መጓዝ 

እንደሚፈልጉ ሰማን። የሚገርመው የያዙት የመፍትሔ ሃሳብ ‘የአከራካሪው መሬት ህዝብ 

የሚመርጠውን መፈፀም ይገባል’ የሚል ነው። ይህን ለሻዕቢያ ለመንገር አስመራ ድረስ 

መሄድ አይገባቸውም።”… 
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…እንግዲህ ልብ እንበል! ምንም እንኳን የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ በፕሬዚዳንቱ የግል 

ፍላጎትና እምነት ላይ ምንም ዓይነት ሃሳብ መስጠት ባልፈልግም፤ ማንኛውም የሰላም 

ሃሳብ መከበር እንዳለበት ግን በጥብቅ አምናለሁ። በዓለማችን ላይ ከሰላም የከበረ ውድ 

ነገር የለምና። የማንኛውም የሰላም ሃሳብ ዓላማ ህዝቦች በሰላም እንዲኖሩ ከማለም 

የሚመነጭ እንጂ ሌላ ምንም ዓይነት ምክንያት የለውም። እናም የሰላም ክቡርና ውድ ዋጋ 

በሻዕቢያዊ የፍራቻ መነፅር መታየት ያለበት አይመስለኝም። እርግጥ ሴራ ዶላቹ ተስፋዬ 

የሰላምን ሃሳብን “የፖለቲካ ካሊፕሶ፣ ነጠላ ዜማ…ምንትስ” እያለ ለመሳለቅና በአስመራው 

ቡድን የተሰጠውን ተልዖ ለማሳካት ሲል ብቻ በእውር ድንብሩ ለማጥላላት ከመሞከር 

ዓለም ያወቀውን የራሱን ፕሬዚዳንት “የሁከት ካሊፕሶን” ለአፍታ ዞር ብሎ በተመለከተ 

ነበር።  

ግና እርሱ በሴራ ንድፈ-ሃሳብ የሚመራ ሴረኛ ነውና እንዲያ አያደርግም። ይሁንና 

እኔ “በራስህ ዓይን ውስጥ ያለውን ግንድ ሳታይ በሰው ዓይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ 

ለማውጣት አትሞክር” የሚለውን ብሂል እያስታወስኩት፤ “መልዕክተኛው ተስፋዬ ገብረአብ 

ሆይ! ምነዋ የአንተን ፕሬዚዳንት ‘የሁከት ካሊፕሶ’ ዘነጋኸው?” የሚል ጥያቄ ላቀርብለት 

ወደድኩ—ምናልባት ዘንግቶት ከሆነ ማለቴ ነው። እርሱ ግን የተሰጠውን ተልዕኮ ባገኘው 

አጋጣሚ ሁሉ ለመሳካት የሚጥር በመሆኑ የዘነጋው ነገር ሊኖር አይችልም። ‘ዘንግቼዋለሁ’ 

የሚል ከሆነ ግን ነገርዬው ‘ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ’ ከመሆን የሚዘል አይደለም። 

ምክንያቱም ራሱም ቢሆን አይክደውምና።  

እርግጥ አንድን ሃሳብ መኮነን ካስፈለገ ‘ምን ያህል የሰዎችን በሰላም የመኖር 

መብት ይጋፋል?’ ከሚል ዕውነታ መነሳት ተገቢና ትክክል ይመስለኛል። “ጓድ” ተስፋዬ 

ግን አንዳች መዓት ላዩ ላይ የወረደበት ይመስል የፕሬዚዳንቱን የሰላም ሃሳብ ሰላምን 

በማጥላላት በአስገራሚ ሁኔታ ለመንቀፍ መሞከሩ ምን ያህል ሻዕቢያዊ ፀረ-ሰላም ዛር 

የሰፈረበት መሆኑን የሚያመላክት ነው። ለነገሩ ‘ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቀጣናውንና 

ጎረቤቶቻቸውን በሽብርና በሁከት በማካለል ሩጫ ወደር አልተገኘላቸውም’ ያላቸውንና 

በዚህ ብቃታቸውም ሁለት የማዕቀብ ሜዳሊያዎችን አንገታቸው ላይ ያጠለቀላቸወን የአቶ 

ኢሳያስን ‘ዝክረ-ነውጥ’ ተስፋዬ ቢደብቀውም ሃቁን ማንም የሚስተው አይመስለኝም። 

እናም እኔም ውሸታሙ ተስፋዬ የሚላላክላቸውን የአቶ ኢሳያስን “የሁከት ካሊፕሶ” 
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ምናልባት ዘንግቶት ከሆነ፤ ህልቆ መሳፍርት ከሆነው የሽብር ድርሳናቸው በመጠኑም ቢሆን 

እንዲህ ላስታውሰው ፈለግሁ።… 

….ታዲያ አሁን የምገልፀውንና የ“ወዲ ገብረአብ” ፕሬዚዳንት ግጥምና ዜማ 

አውጥተውለት ቀን ከሌት ‘ማሪንጌ ቻቻ’ የሚጨፍሩለትን “የሁከት ካሊፕሶ” ውድ አንባቢዬ 

“ቁጥር አንድ” ብለው ከመዘገቡልኝ፣ ስለ ሴረኛው ተስፋዬ ማስታወስም ሆነ አለማስታወስ 

ግድ የለኝም። ለምን ቢሉ እርሱ በበላበት የሚጮህ እንጂ ወንድም ለሆነው የገዛ ዜጋው 

ቅንጣት ያህል የማይቆረቆር ስለሆነ ነው። እርግጥ ይህን ሃቅ በምናብም ቢሆን ለተላላኪው 

ተስፋዬ ፊት ለፊት መንገር ተገቢ ይመስለኛል።  

 …“ጓድ” ተስፋዬ እንዴት መሰለህ!...ጊዜው ብዙም የራቀ አይመስለኝም። ለነገሩ የጊዜው 

መራቅም ሆነ መቅረብ ከላኪህ መንግስት ብልሹ ምግባር አኳያ ምንም ማለት አይደለም—

ትናንትም፣ ዛሬም ሆነ ነገ የማይለወጥ ስለሆነ። ግን በደንብ እንዲገባህ እስቲ ሁሉንም 

በተገቢው ሁኔታ ልንገርህ።…መቼም የአንተ መንግስት ከሳህል ተራራ ይዞት በመጣው 

የጀብደኝነት አባዜው እየተመራ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የራሳቸው ፍላጎት ያላቸውን 

ምዕራባውያንን ለማማለልም ጦሩን ወደ የመን፣ ሱዳን፣ ጂቡቲና ኢትዮጵያ በመላክ 

እንዲሁም ባህር ተሻግሮ የስሪላንካውን “ታሚል ታይገር” አማፅያንን መደገፍ የመጀመሪያ 

ተግባሩ እንዳደረገው ትዘነጋዋለህ ብዬ አላስብም።  

ይሁንና ጉዳዩ የሀገር ሉዓላዊነት በመሆኑ በላኪ መንግስትህ የተወረሩት ሀገራት 

የኤርትራውን ጦር “ቤት ለእንቦሳ” ሊሉት አልቻሉም። እናም “የሁከት ካሊፕሶውን” ገሚሶቹ 

ሉዓላዊነታቸውን በፍርድ ቤት ክርክር እና በሸምጋዮች ሲያስከብሩ፤ ኢትዮጵያ ግን 

የአስመራው መንግስት በመረጠው ወታደራዊ መንገድ ተገቢውን ቅጣት ሰጥታዋለች። 

በዚህም አከርካሪው ተሰባብሮ በመጣበት እግሩ እንዲመለስ ተደርጓል። የቀጣናው ሁነኛ 

“ባለሟል” የመሆን ህልሙ ብቻ ሳይሆን፤ በሌላ ሀገር ሃብት በልፅጎ የመገኘት የቀን 

ቅዠቱም እንደ ጉም ከአጠገቡ በንኖ ጠፍቷል። በዚህም ለጊዜውም ቢሆን አስመራና ምፅዋ 

ቤተ-መንግስቶች ውስጥ ሽሽግ ብሎ ለመቀመጥ ተገድዷል። ነገሩ “እዩኝ እዩኝ ያለ 

ደብቁኝ ማለቱ አይቀርም” እንደሚባለው መሆኑ ነው። 

 ዳሩ ግን አደገኛ ዕፅ እንደ ወሰደ ሰው የሚቅበዘበዘውና ጭር ሲል የማይወደው ያንተ 

መንግስት የሽንፈት ጠባሳውን ለመሻር አዲስ ስትራቴጂን ይዞ ብቅ ከማለት አልቦዘነም። 
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አዲሱ ስትራቴጂም ምስራቅ አፍሪካን በግብረ-ሽበራ ተግባር ለማመስ በቀቢፀ-ተስፋ 

መውተርተር ነው። በዚህም መላው መንግስታዊ መዋቅሩን ሀገሮችን ለማሸበር በመጠቀምና 

የሁከት ተላላኪ በመሆን፤ በአቋራጭ የጥገኝነት ሱሱን ለመወጣት ያልፈነቀለው የሴራ 

ድንጋይ የለም። መቼም አንተም የዚሁ ሴራ የውሸት አቀነባባሪ አካል ሆነህ መሰማራትህን 

የምትክደው አይመስለኝም—ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን 

የማጋጨት ስራ ለማከናወንን። ግና ሁለታችሁም አልቀናችሁም። “የሁከት ካሊፕሶ” 

ዳንኪረኛው መንግስትህ በሀገራችን መንግስትና ህዝብ እንዲሁም በፀጥታ ሃይሎች 

ቅንጅታዊ ስራ ሲመክን፣ ያንተ ልቦለዳዊ ብሔር፣ ብሔረሰቦችን የማናቆር ህልምም 

ተከባብሮና ተቻችሎ የመኖር ባህል ባካበተው የሀገራችን ህዝብ ተቀለደበት፤ ሰሚም አጣ። 

እናም ድብቅ ሴራህ የቁራ ጩኸት ሆነ። መቼም ይህን ሃቅ ቢያንስ በልብህ የምታውቀውና 

የምታምነው እንደሆነ አልጠራጠርም። አይደለም እንዴ?... 

 “ጓድ” ተስፋዬ ሆይ! ቀደም ባሉት ጊዜያት “ኤርትራን ሲንጋፖርና ታይዋን 

በማድረግ ምርቶቻችንን ወደ ውጭ ሀገራት እንልካለን” ሲል የነበረው ያንተው ሻዕቢያ፤ 

አስመራ ውስጥ በቋሚ ስትራቴጂነት ሽብርንና ሽብርተኞችን እያመረተ ወደ ጎረቤት 

ሀገሮች መላክን “የዕለት እንጀራው” አድርጎታል። “የካሊፕሶውን” ውዝዋዜ ጡዘት ከፍ 

ለማድረግ ፍላጎቴን ያሳኩልኛል ያላቸውን የሱዳንንና የጂቡቲን “አማፅያን” በየወታደራዊ 

ማሰልጠኛ ማዕከላቱ እንደ ሀገር ውስጥ ምርት እያመረተ ልኳል። ሀገራችን በአሸባሪነት 

የፈረጀቻቸውንና ራሳቸውን “ኦነግ፣ ኦብነግ፣ ግንቦት ሰባት…ወዘተ.” እያሉ የሚጠሩ 

አሸባሪዎችን እንደ አሮጌ ዕቃ ወዳደቁበት አንስቶና በዜሮ ድምር ፖለቲካ ስሌት ጠፍጥፎ 

በመስራትና በማስታጠቅ ሀገራችን ውስጥ አስርጎ ላማስገባት ልክ እንዳንተ የማባላት ሴራ 

ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም— በህዝብና በፀጥታ ሃይሎች ትብብር ፍላጎቱ ከንቱ ሆኖ ቀረ 

እንጂ። 

ግና አንድ ልደብቅህ የማልሻው እውነት አለ። እርሱም የምትላላክላቸው አቶ 

ኢሳያስ ለዓመታት እነዚህን “የሁከት ካሊፕሶዎች” ሲደልቁ ቢከርሙም የአስመራው 

ውቃቢያቸው ምሱን ሳያገኝ በመቅረቱ ነው ነሰል ዛሬም ድረስ አደብ አልገዙም፤ 

አልሰከኑም። እናም ፊታቸውን ድንበር እንኳን ወደ ማይጋሯትና ያኔ መንግስት አልባ ወደ 

ነበረችው ሶማሊያ በማዞር በወቅቱ “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህበረት” የተሰኘውን ፅንፈኛ 

ቡድን ከማሰልጠንና ከማስታጠቅ አልፈው ወታደሮቻቸውን ልከው እስከ እያዋጉ አስመራ 
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ቤተ-መንግስት ውስጥ ሲጨፍሩ ነበር። ይሁንና ይህ የቀቢፀ-ተስፋ ፍላጎታቸው ከአክራሪው 

ሃይል ጋር አብሮ መክኗል። ታዲያ “ካሊፕሷቸው” በዚህ ብቻ ያበቃ እንዳይመስልህ። 

በቅርቡም አል-ሸባብ የሚባለውን የምስራቅ አፍሪካ የአል-ቃዒዳ ክንፍ ከማሰልጠንና 

የሎጀስቲክስ ድጋፍ ከማድረግ በዘለለ፤ እንደ መንግሰት ሰራተኛ ፔይሮላቸው /ደመወዝ 

መክፈያው/ ላይ መዝግበውት በየወሩ 80 ሺህ ዶላር ይሰጠው እንደነበር ገለልተኛ በሆነው 

የመንግስታቱ ድርጅት አጣሪ ቡድን አማካኝነት ቢረጋገጥም፤ ሰውዬህ ግን አሁንም 

“ጓይላ”ቸውን እንዳልተው ከመሰንበቻው ይኸው ቡድን ሳልሳዊ እማኝነቱን ሰጥቷል። ዳሩ 

ግን አል-ሸባብ የቱንም ያህል በአስመራው የሁከት ቡድን ቢደገፍም ፤ ዛሬ ላይ በሞትና 

በሽረት ውስጥ ሆኖ ይዞታዎቹን ሁሉ እየለቀቀ በተወሰኑ አካባቢዎች ብቻ ሊወሰን ችሏል። 

ተስፋም ቆርጧል። ያለው አማራጭ ሰሞኑን ኬንያ ላይ እንዳደረገው በሰርጎ ገቦቹ 

አማካኝነት ንፁሃንን በጅምላ መቅጠፍ ሆኗል።… 

…እናስ “ጓድ” ተስፋዬ! ይህን ሁሉ ጉድ የተሸከሙት፣ ዘግናኝ ተግባራትን 

የሚፈፅሙትና የሚያስፈፅሙት ያንተው ሰውዬ አጠገብህ እያሉ፤ የኢፌዴሪ ፕሬዚዳንት 

ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በግላቸው ኢትዮጵያና ኤርትራን ለማስታረቅ ስለ ሰላም 

መናገራቸውን ለማኮስመን መሞከርህ ምን ያህል የሻዕቢያ እውር ደጋፊ ሆነህ 

እንደምትላላክ የሚያሳይ ነው።...እንደ እውነቱ ከሆነ አንተ መገረምና ማፈር ያለብህ 

በእርሳቸው የሰላም ሃሳብ ሳይሆን፤ ዓለም ባወገዘው በራስህ ፕሬዚዳንት ፀረ-ሰላምነትና 

የአሸባሪዎች ደጋፊ ስለመሆኑ ነበር። አዎ! ህሊና ያለው ሰው ንፁሃን ሰዎች አውላላ ሜዳ 

ላይ በጠራራ ፀሐይ እንዲገደሉ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መመሪያ ለሚሰጠው 

የአስመራው መንግስት የወሬ ሎሌ ከመሆን ይልቅ፤ ይህን እጅግ ዘግናኝ ድርጊት 

በማወገዝና መንግስቱ ከዚህ ተግባር እንዲቆጠብ ቢያንስ የዜግነት ድርሻውን ይወጣል። 

አንተ ግን ሆድ አደር በመሆንህ የመንግስትህን ፀያፍ ተግባር ከመኮነን ይልቅ በሰላም ላይ 

ልታላግጥ መሞከርህ ሚዛን ላይ አስቀምጨህ የወረደ ኪሎህን ለማየት ተገድጃለሁ። ማን 

ነበር “አፍ ሲከፈት ጭንቅላት ይታያል” ያለው?—ተስፍሽ! እኔስ ዘነጋሁት….የሻዕቢያ 

አመራሮች ይሆኑ እንዴ?...እኔ አላውቅም።… 

…መቼም ውድ አንባቢዬ አብረውኝ እንዳሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህን የምልዎት 

ለምን መሰልዎት?—እርስዎ ከመዘገቡልኝ እኔ “ቁጥር ሁለት” ብዬ የሰየምኩትን 

የአስመራውን አስተዳደር “የሁከት ካሊፕሶ” ልነግርዎት ስለሆነ ነው—የክህደትና አስቂኝ 
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ዜማዊ ድራማውን። ግና ይህን የምነግርዎት የወጋችን ማጠንጠኛ ከሆነው “ጓድ” ተስፋዬ 

በማደርገው ምናባዊ የፊት ለፊት ነው።…እናም የሻዕቢያውን መልዕክተኛ እንዲህ ስል 

ልጠይቀው ወደድኩ።…ተስፍሽ! እኔ የምልህ አንተን የሴራቸው ተወርዋሪ ድንጋይ አድርጎ 

የሚልክህ የኤርትራ መንግስት ለምንድነው ከእውነት ጋር እንዲህ 

የሚፈራራው?...አይግረምህና ነገሩ “ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል” እንዲሉት ዓይነት 

ሆኖ ነው መሰል፤ የአስመራዎቹ የሽብር ባለሟሎች የፈጸሟቸውን የግብረ - ሸበራ ተግባራት 

መለስ ብለው አይተው ከመፀፀት ይልቅ ጣታቸውን ወደ ሌላው አካል መቀሰርን ስራዬ 

ብለው ተያይዘውታል። እውነት…እውነት እልሃለሁ።…ታዲያ ይህን የሚከውኑት በምን ላይ 

እንደሆነ አንተም የምታጣው አይመሰለኝም። አዎ! በዚያው እውነትን አንዴም እንኳን 

ተናግሮ በማያወቀው ቴሌቪዥናችሁ ላይ እኮ ነው።…ተስፍሽ! በአንድ ወቅት ቅድም 

የገለፅኩልህን የመንግስታቱ ድርጅትን አጣሪ ቡድንን ሰውዬህ ምን እንዳሉት ታውቃለህ?—

“ብቃት የለውም” አይሉትም መሰለህ!... 

…እስቲ ተስፍሽ የሴራ መመሪያ ለመቀበል እግረ-መንገድህን ወደ ሻዕቢያ ቢሮ ብቅ 

ስትል እነዚህን ጥያቄዎች ጠይቅልኝ—መቼም ላንተ ‘እምቢዮ‘ አይልሁም ብዬ ነው 

ማስቸገሬ።…ለሻዕቢያዊያን አንድ ግለሰብ ወይም ቡድን ሳዋ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ገብቶ 

ካልሰጠነ አሊያም እንደ “ኪሎማ” ዓይነት የአሸባሪዎች ማሰልጠኛ ካምፕ ገብቶ በአስመራው 

ቡድን የትርምስ ክህሎት ተቀጣጣይ ፈንጂዎችን ተሸክሞ ካልተያዘ፤ ሙያዊ ብቃት 

የለውም ማለት ነውን?—መቼም ነገሩን “ወቸው ጉድ!” እንጂ ከቶ ሌላ ምን ማለት 

ይቻላል?—ተስፍሽ እኔ የምልህ በአቶ ኢሳያስ ቋንቋ “ክህሎት ያለው ባለሙያ” ማለት እንደ 

አል- ሸባብ የንጹሃን ዜጎችን ደም በሚዘገንነ ሁኔታ የሚያፈስ ቡድን ይሆን እንዴ?...እኔ 

እስከሚገባኝ ድረስ ግን በተመድ የፀጥታው ምክር ቤት የመደበው አጣሪ ቡድን አባላት 

በብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት በግድ ታፍሰው ሳዋ ከገቡት ምስኪን የኤርትራ ወጣቶች 

ውስጥ መልምሎ አይደለም— በዓለም አቀፍ ደረጃ “አንቱ” የተባሉ ጠበብቶችን እንጂ። 

ለነገሩ የቡድኑ አባላት በኤርትራና በሶማሊያ መካከል ያለውን ቁርኝት እንዲያጣራ 

ለተጨማሪ አንድ ዓመት ስራውን እንዲቀጥል ጊዜውን አራዝሞለታል። ግና መንግስትህ 

በዚህ ጉዳይ ምን ዓይነት “የሁከት ካሊፕሶ” እያቀነቀነ እንደሆነ ይገባህ ይሆን?... 

እርግጥ ወንድም ተስፋዬ የሚያስቅህ ነገር የሰላም ጉዳይ መሆኑን የፕሬዚዳንት 

ግርማን ግላዊ የእርቅ ጥሪ በመጥቀስ ነግረኸናል። እኔ ግን መሳቅ ካለብህ የምትስቀው 
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በአስመራው አስተዳደር አስገራሚ ዲስኩሮች ይመስለኛል። ለዚያውም ሆድህን ይዘህ 

ከት…ከት በማለት። እስቲ ለቅምሻ አንዱን ጀባ ልበልህ።…ተስፍሽ! ሻዕቢያ ለኤርትራ 

ህዝብ በአንድ ወቅት እንዲህ ሲል ተናገረ—“…የዓለም አቀፉ ማህብረሰብ፣ በተለይም 

የአሜሪካ መንግስትና አጋሮቹ የኤርትራን የመገናኛ ብዙሃን ሊያግዷቸው እየተሯሯጡ 

ነው፡፡ ይህንንም እያደረጉ ያሉት በተለይም በሶማሊያና በአካባቢው ጉዳይ ‘እውነትን ብቻ 

እየዘገበ ያለው’ የኤርትራ ቴሌቪዥን ውሸታቸውን ለዓለም ህዝብ ስላጋለጠባቸው ነው።…”  

እርግጥ ከአንተ በስተቀር ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ ይህንን አባባል ሲያይ 

በመጀመሪያ ዓይኑን ለማመን ይቸገር ይሆናል፡፡ ኋላ ላይ ግን ወደ ዕውኑ ዓለም ሲመለስ፣ 

የአስመራው መንግስት የቀልድ ዜማ የማይሰለቸው “የጥሬ ፕሮፓጋንዳ” ባለቤት መሆኑን 

መገንዘቡ አይቀርም፡፡ ተስፍሽ እስቲ የሆድ የሆዳችንን እንነጋገር ከተባለ ለመሆኑ 

የኤርትራ ቴሌቪዥን በየትኛው ዘገባው ነው የዓለም ማህብረሰብ ሊያግደው 

የሚፈልገው?...እንዲያው በሞቴ ተስፍሽ አሁን ይህ ጉዳይ እንኳንስ ለአንባቢዎቼ ቀርቶ 

የድራማው ባለቤት ለሆኑት ለላኪህ ሰውዬም ግልፅ የሚሆን ይመስልሃል?— እኔ እንጃ፡፡ 

መቼም ሁላችንም እንደምናውቀው የሻዕቢያው የውሸት ማቀነባበሪያ ቴሌቪዥን 

እንኳንስ እውነትን ሊዘግብ ቀርቶ “እውነት” ምን እንደሆነ ሰምቶም የሚያውቅ 

አይመስልም፡፡ ከወዳጄ ተስፋዬ በስተቀር ውድ አንባቢዎቼ እንደምታውቁት፤ ቴሌቪዥኑ 

ሌላው ቀርቶ የግብፅን አብዮትና የቀድሞው የሀገሪቱ መሪ ሆስኒ ሙባረክ በቃሬዛ ፍርድ 

ቤት እንደሚመላለሱ አያውቅም፡፡ የሊቢያ ህዝባዊ ማዕበል የቀድሞውን አምባገነን መሪ 

ኮሎኔል ሙኣመር ጋዳፊን (ነፍሳቸውን ይማረውና) እንደ ጠራረጋቸውና ለህለፈተ- ህይወት 

እንደዳረጋቸው አይቶ እንዳለየ ያለፈ ነው፡፡ ታዲያ ተስፍሽ ለሻዕቢያ ቴሌቪዥን 

የሙባረክ ፍርድ ቤት መመላለስና የጋዳፊ ከስልጣን መውረድና መሞት እውነት 

አይደለምን?—እውነት ካልሆነስ፤ መቼ ነው ‘እውነት ነው’ ብሎ ለህዝቡ የሚያቀርበው?— 

የምፅዓት ቀን ወይስ…?—ቂ.ቂ.ቂ….ድንቄም እውነት ዘጋቢ ቴሌቪዥን እቴ። መቼም 

እዚህች ጋ ፈገግ ካልክ ሳላደንቅህ አላልፍም—አንተን በተገላቢጦሹ የሚያስቅህ የዓለም 

ህዝብ ተግቶ ሌት ተቀን የሚፀልይለት ሰላም እንጂ፤ የሻዕቢያውያን ቅሌት አይደለምና። 

እርግጥ ካንተ የሎሚ መፅሔት ሴራዊ ዲስኩር እጅግ ያስገረመኝ ጉዳይ ቢኖር 

የሀገራችንን ፓርላማ “እንቅልፋሙ” በማለት ለመሳቅ መሞከርህ ነው—ለዚያውም 

የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቤቴ የለኝም እያልክ። ተስፍሽ ስለ ፓርላማ ስታወራ ትንሽም 
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ቢሆን “ሼም” የሚባል ነገር አታውቅም እንዴ?...ኧረ ለመሆኑ መልዕክተኛ የሆንክለት የአቶ 

ኢሳያስ መንግስት በምርጫ ስለሚቋቋም ፓርላማ ሰምቶ ያውቃልን?—በፍፁም። ህዝቡም 

ቢሆን ምናልባት ከተፈቀደለት ጎረቤት ሀገር ምርጫ ሲካሄድ ከመስማት በስተቀር ስለ 

ጉዳዩ የሚያውቀው ነገር የለም። እንዲያውም እውነቱን ልንገርህ።…ምርጫ በመጣ ቁጥር 

የወዳጅህ የአቶ ኢሳያስ ቤተ-መንግሥት ይናጣል፣ ውስጡ ያለው የአፈና ቡድንም 

የሚይዘውን የሚጨብጠውን ያጣል፡፡ የሰውዬው ዲስኩር ነጋሪ የሆነው ቴሌቪዥናቸውም 

ስለ ምርጫ ጉዳይ በዚያች ሰሞን ትንፍሽ አይልም፡፡ ከዚህ ይልቅ ህዝቡ ሰለምርጫ ምንም 

ነገር እንዳይሰማ ላለፋት 21 ዓመታት ሲያነበንበው የነበረውን የትግል ታሪክ ለ22ኛ ጊዜም 

እንደ “ሰኔ ጐልጐታ” ድርሳን ደግሞ ደጋግሞ ያወሳል፡፡ እርግጥ የትግል ታሪክ መወሳቱ 

ለቀጣዩ ትውልድ የሚሰጠው ተሞክሮ ከፍተኛ መሆኑ እሙን ቢሆንም፤ ዓላማው ህዝቡ 

በጐረቤት ሀገሮች የሚካሄዱ ዴሞክራሲያዊ ምርጫዎችን እንዳይመለከት ሆነ ብሎ ለማፈን 

ከማሰብ የመነጨ ተግባር በመሆኑ ይህን የተቀደሰ ተሞክሮ ገደል የሚከተው ይሆናል፡፡ 

እናም ያንተ ሻዕቢያ ህዝቡ “ነጻነቴ የታለ?” ብሎ እንዳይጠይቀው በመስጋት “ነፃነቱ” 

እንዴት እንደተገኘ “የነበርን” ዲስኩር በአዲስ አጀንዳነት ለማስደመጥ ይጣደፋል፤ 

ይሯሯጣል፡፡…በቃ ይኸው ነው። ታዲያ ለዚህ ዓይነቱ የአንድ ሰው ፈላጭ ቆራጭ 

አምባገነናዊ መንግስት የምትሰራ ሰው፤ አራት ሀገራዊ ምርጫዎችን ፍትሐዊ፣ ሰላማዊና 

ዴሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ አካሂዳ የዴሞክራሲ መገለጫ በመሰረተች ሀገር ፓርላማ ላይ 

ለመሳለቅ መሞከርህ ከአሳፋሪነት ውጪ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው አይደለም። እጅግም 

የምትገርምም ጭምር። እናም ተስፍሽ ጭንቅላትህን መፅሔቱ ላይ ያየሁትን ያንን ክብ 

ኮፍያህን ለማስቀመጥ ብቻ ባትጠቀምበት መልካም ይመስለኛል። ለምን ካልክ ላኪህ አቶ 

ኢሳያስ እንኳንስ ፓርላማ ሊኖራቸው ቀርቶ ህገ-መንግስት የላቸውም ጭምር መሆኑን 

ሰከን፣ ረጋ ብለህ ማሰብ ስለሚኖርብህ ነው። 

እናም ሴረኛው ተስፋዬ ሆይ! ባንተ የከሰረ ፖለቲከኝነት ስልት በአሉባልታ 

የሀገራችንን ብሔረሰቦች ለማጋጨት በማሰብ ልቅምቃሚ ወሬዎችን ከያሉበት በማደን 

“የስደተኛው ማስታወሻ…የቅብጥርጥርሴ ማስታሻ ስለፃፍኩ እባካችሁ ግዙኝ” ከማለት 

(ምንም እንኳን የሀገራችን ህዝብ ሰላሙንና የመቻቻል ባህሉን ለማደፍረስ በሻዕቢያ የተላክ 

መሆኑን ስለሚያውቅ ያንተን መፅሐፍ ሊገዛህ ባይችልም)፤ ምናልባት ረስተኸው ከሆነ 

ዴሞክራሲውን የኢፌዴሪ ህገ-መንግስት ገዝተህ ብትመለከትና አሁን የሀገራችን ፓርላማ 
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ያለበትን ሁኔታ ብታውቅ ማለፊያ ይመስለኛል። ከጭፍን የሻዕቢያ ደጋፊነት ወጥተህ ወደ 

ቀልብህ ስትመለስ ዕውነታው ሊገለፅልህ ይችላልና።እንዴት መሰለህ!... አንተ ጆሮህ 

በአስመራው መንግስት አሳፋሪ ዲስኩር ስለተሸፈነ እንጂ፤ ያለፉትን ዓመታትን ሰናይ 

ተግባራቱን ትተን ሌላው ቀርቶ ከመሰንበቻው “ፓርላማው ህገ-መንግስታዊ ተልዕኮውን 

በብቃት እየተወጣ ነው፣ ፓርላማው ጥርስ አወጣ፣ ፓርላማው የተለያዩ የስራ አስፈፃሚውን 

አካላት እያፋጠጠ ነው…ወዘተ.” የሚሉ ዘገባዎች ከተለያዩ ሚዲያዎች ከተቃዋሚ ፓርቲ 

አመራሮች ሲገሩና ሲደመጡ ነበር። ይህ ደግሞ ዝም ብሎ የተገኘ እንዳይመስልህ—

የፓርላማው አባላት በህገ-መንግስቱ መሰረት ለህሊናቸውና ለመረጣቸው ህዝብ ተጠሪ ሆነው 

ተግባራቸውን በሚገባ ስለከወኑ ብቻ ነው።  

እናም ያንተ አምባገነን መንግስትም ይሁን ተላላኪው አንተ ስለማይመጥናችሁ 

ፓርላማ ጉዳይ ማውራት የሚገባችሁ አይመስለኝም—ነገርዬው “የራሷ አሮባት የሰውን 

ታማስላለች” እንዲሉት ነውና። በመሆኑም በተለይም ወንድም ተስፋዬ ከፈለግክ 

የአስመራው እምባሶይራ አሊያም በቅርቡ በተከፈተው ‘ሚዲያን’ ወይም ኒያላ ብሎም 

አውላላው ሜዳ ላይ ‘ጎደና ሓርነት’ ላይ “የሁከት ካሊፕሶአችሁን” እዚያው በግልህ 

ልታስነካው ትችላለህ። ሆኖም ሴራህን ሁሉም የሀገሬ ህዝብ ስለሚያውቀው ያንተን ባለፉት 

ስርዓቶች የተፈጠሩና የተሳሳቱ ማህበራዊ ግንኙነቶችን ዛሬ ላይ እንደተፈጠሩ አድርጎ 

የማጎን አሮጌ ትርክት መፅሐፍህን ማንም እንደማይገዛህ ማወቅ ያለብህ ይመስለኛል—

የተበላበት እቁብ ነውና። ስለሆነም ህዝቡን በማታለል አንድ “ማንም” የነበርክ ሰው ምንም 

ሳታውቅ ‘ሁሉን አወቅ’ ሆነህ ስለምትደርተው ተራ ቧልት የሚገደው ኢትዮጵያዊ ስለሌለ 

ነው።…ያም ሆነ ይህ ግን በሎሚ መፅሔት ላይ የጀመርከውንና እንደሚቀጥል ለነገርከን 

“የፖለቲካ ካሊፕሶ” መልዕክተ-ሻዕቢያህ ላይ ተከታትዬ ምላሽ እንደምሰጥ ታውቅልኝ ዘንድ 

ስነግርህ ያንተ ተላላኪነት የትም እንደማያደርስህ በመግለፅ ጭምር ነው። እስቲ 

ለማንኛውም የዚያ ሰው ይበለን- ወንድም ሴረኛ!  
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