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መቼም ተስፋዬ ገብረአብን የማያውቀው ሰው ካለ እርሱ ብፁዕ ነው — ስለ ሴረኝነት ምንም ነገር 

አያውቅምና፡፡ እርግጥም የሴራ ዱለታ ባለበት ቦታ ሁሉ ተስፋዬ አለ፣ ተስፋዬ ካለም ሴራ አለ፡፡ ሆኖም 

ይህን የሻዕቢያ ሴረኛና የኢትዮጵያ ፀር የሆነውን “ወዲ ገብረአብን” መርሳት፤ የጡት አባቶቹ ከሆኑት 

የኤርትራ ባለሥልጣናት ውስጥ አንዱን የመዘንጋት ያህል ይቆጠራል፡፡ ለምን ቢሉ፤ ተስፋዬ እነርሱ፣ 

እነርሱም ተስፋዬ በመሆናቸው  ነው — “የአንድ ሣንቲም ሁለት ገጽታ” እንዲል የአገራችን ሰው፡፡ 

ታዲያ ይህ ፀረ - ኢትዮጵያዊ ግለሰብ አገራችን ውስጥ በነበረባቸው ጊዜያት ጤነኛ አዕምሮ ካለው 

ሰው የማይጠበቁ ተግባራትን ሲከውን እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታችን ነው፡፡ እናም በሸውራራ፣ 

በተንጋደደና ደም…ደም በሚሸቱ ብዕሩ የአገራችንን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ለማጋጨት ያልቆፈረው 

የወረቀት ጉድጓድና ያልለቀለቀው የቀለም ዓይነት የለም፡፡  

ግና ምን ያደርጋል?! … ሃሳቡ፣ ህልሙ፣ ምኞቱና ሟርቱ እንዳይሆን ሆኖ እርሱም ከእነ ሴራው 

የስደት ዓለም ሰው ሆነ እንጂ፡፡ ይሁንና ይህ ግለሰብ በስደት ላይ ሆኖም ከሻዕቢያ ቱባ ባለሥልጣናት 

የሚሰጡትን ተልዕኮዎች (Missions) ተመርኩዞ፤ አገራችን ውስጥ ሠላም የሌለ ለማስመሰል አንድ የተባለ 

አጀንዳ ካገኘ የተለመደውን የሟርት ድሪቶውን ይዞ ከቀቢጸ - ተስፋ ምኞቱ ጋር እያሰባጠረ በቁራ ጯሂነት 

ብቅ ማለቱን አላቋረጠም፡፡  በሌላ አባባል ሰውዬው በስደት በሚገኝ የኤርትራ “ዜና ሚኒስትር”  ሆኗል ማለት 

ነው — በእነርሱው አገላለጽ፡፡ 

ስለ ኢትዮጵያ አሊያም ስለ ገዥው ፓርቲ አንድ ጉዳይ ከተሰማ ውሐትን ሳያጣሩ አንቴናቸውን 

የሚያቆሙት የተስፋዬ ጆሮዎች ለቀም አድርገው ወደ ሻዕቢያው አፈ - ቀላጤ አዕምሮ ያስተላልፋሉ፡፡ 

ሴረኛው አዕምሮም ሁኔታውን ከኤርትራዎቹ አምባገነኖች ፍላጎት አኳያ እየመዘነ በሟርት የታጀለ ዲስኩሩን 

እንካችሁ ይላል፡፡ ከመሰንበቻው የከወነውም ይህንኑ ነው፡፡… 

…እንዴት መሰላችሁ !...ሰሞኑን አንድ ምንነቱ ያልታወቀ ድርጅት “ኢህአዴግ - ዲ ነኝ “ ብሎ 

መግለጫ  ያወጣል — “ኢህአዴግ ዴሞክራሲያዊ የሚባል ፓርቲ አቋቁሜያለሁ” ማለቱ ነው፡፡ የመግለጫው 

ባለቤቶች ምን ዓይነት “ዴሞክራሲ” እንደ ፈለጉ ለእኔ ባይገባኝም፤ ጉዳዩ ለኤርትራ መንግሥት የውጭ 

ፕሮፓጋንዳ ነፊው ተስፋዬም ጠቃሚ መስሎ ስለታያቸው ልከውለታል — እርሱ እንዳለው። ታዲያ 

የአሥመራው ቡድን ሰው በሻዕቢያ ፔይሮል ቋሚ ተከፋይ በሆነው እና በትግል አጋሩ በኤሊያስ ክፍሌ ድረ - 

ገጽ (Ethiopian review) ላይ ሟርቱንና ውሸቱን ከአሉባልተኛው “ዲ ነኝ” ባይ ተቀብሎ  ለጥፎታል፡፡  
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ለውድ አንባቢዎቼ ጉዳዩ ግልጽ ይሆን ዘንድ፤ የተስፋዬን ዲስኩር ኋላ ላይ ልመለስበትና ጥቂት ስለ 

መግለጫው ላውሳ፡፡… “በኢህአዴግ ዲ” የቀረበው ነገር እጅግ አስገራሚ መግለጫ ነው። ነገርዬው ከሰሞኑ 

ሽግግር ጋር ተያይዞ ኢህአዴግ ውስጥ መከፋፈል ያለ ለማስመሰል የተቀነባበረ የበሬ ወለደ  ድርሰት ነው፡፡ 

ዛሬም ለአገራችን በጎ የማያስቡ አቧጨጓሬዎች ስልታቸውን በመቀያየር የፈጠራ ወሬውን በመቀመር ድብቅ 

ፍላጎታቸውን ለማሳካት እየጣሩ መሆኑን “መግለጫው” አንድ ማሣያ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ታዲያ መግለጫው  ትንሽዬ  ብልጠት ቢጤ ያለችበት ይመስላል፡፡ የመግለጫው ጽሑፍ የደረሰው 

ሰው ‘ይህ ነገር እውነት ይሆን እንዴ?’ ብሎ እንዲያስብ የማይካደውን ያለፉት ዓመታትን የአገራችንን 

የዕድገት ጉዞ አሞካሽተውታል፤ አድንቀውታልም፡፡ የዕድገት ጉዟችን ዋነኛ መሃንዲስና ተዋናይ ለነበሩት 

ለአቶ መለስ ዜናዊም ጭምር አድናቆቱን ችሯል፡፡ እርግጥም የመግለጫው ባለቤቶች ይህንን እውነታ ፈጽሞ 

ሊክዱት አልቻሉም፤ አይችሉምም፡፡ ምክንያቱም ዓለም ያወቀውና ጸሐይ የሞቀውን ተጨባጭ ሃቅ መካድ 

እንደማያዋጣቸው ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው፡፡  

ያም ሆነ ይህ ግን፤ የሚጢጢዬ ብልጠታቸው አጉል ጨዋታ ወዲህ ነው፡፡… እንዲህም ይላሉ — 

“ግንባሩ (ኢህአዴግን) የፈጠሩት ውህዶች በነጻነት ስለማይሰሩ ህወሓት  የሌለበት ፓርቲን ማቋቋም 

አስፈልጓል፡፡” — እንግዲህ ልብ በሉ! እነዚህ ማንነታቸው የማይታወቁ የመግለጫው ባለቤቶች በእነርሱ እሳቤ 

የትግራይ ሕዝብ መሪ ድርጅት የሆነውን “ህወሓትን” በማስወጣት“ ዴሞክራሲያዊ” እየሆኑ ነው ማለት  ነው፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ ማንም እንደሚገነዘበው የመግለጫው ባለቤቶች ስለ ዴሞክራሲ ቅንጣት ታህል 

እውቀት እንኳን የሌላቸው መሆኑን ነው። ኧረ ለመሆኑ አንዱን ፓርቲ እያገለሉ በሠላማዊ መንገድ  

እንቀጥላለን የሚባልበት “ዴሞክራሲ” የየትኛው ሀገር ይሆን? … እናንተዬ እንዲህ ዓይነቱ “ዴሞክራሲ” ያለው 

ኤርትራ ውስጥ ይሆን እንዴ? … መቼም ወቸው ጉድ እንጂ ሌላ ምን ይባላል?... 

ለነገሩ የትግራይ ሕዝብን ወኪል ፓርቲ አንፈልግም ማለት፤ የትግራይ ሕዝብን አለመፈለግ ነው፡፡ 

ግና ይህ ታሪካዊና ጀግና ሕዝብ ላለፉት 21 ዓመታት የተመዘገቡት የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓት 

ግንባታ ትሩፋቶች እውን እንዲሆኑ የደርግን ሥርዓት ለመጣል የታገለ፣ ያታገለና በአሥር ሺህዎች 

የሚቆጠሩ ውድ ልጆቹን ቤዛ ያደረገ ነው፡፡  

በአሁኑ ወቅትም ለተፈጠረው የመተካካት ሥርዓትም ፈር ቀዳጅ ነው፡፡ እናም “ህወሓት የሌለበት” 

የሚለው የመግለጫው አጉል ቅዥት የዚህን ታታሪ፣ ኩሩና ጀግና ሕዝብ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብትን 

በይፋ መንጠቅ በመሆኑ በየትኛውም መስፈርት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ሟርተኞች ጠንቅቀው 

ሊያውቁት ይገባል፡፡  

ታዲያ ይህን መሰሉ “ላም አለኝ በሰማይ…” ዓይነት የመግለጫው የቀን ቅዥት ከዛሬ ሰባት ዓመት 

በፊት በምርጫ 97 ወቅት የተከናወነ አንድ እውነታን ወደ ኋላ መለስ ብዬ እንዳስታውስ አድርጎኛል፡፡ 

ይኸውም በወቅቱ የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት የቅንጅት አመራር የነበሩት አቶ በድሩ አደም “ወደ መጡበት 

እንመልሳቸዋለን”  በማለት በመስቀል አደባባይ ያደረጉት ንግግር ነው፡፡ አባባሉም ዛሬ ላይ “ኢህአዴግ ዲ’’ 
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ነኝ ባዩን ድርጅት በእርሳቸው መስታወት ውስጥ እንድመለከተው አድርጎኛል፡፡ ለካስ “ታሪክ ራሱን 

ይደግማል”  የሚባለው ብሂል ይኸው  ነውና፡፡  

ሆኖም የምናብ ዓለሞቹ “ዴሞክራቶች” ማወቅ የሚገባቸው ትልቅ ጉዳይ አለ፡፡ እርሱም በመጀመሪያ 

“ዴሞክራት” ለመሆን ስለ ዴሞክራሲ እሳቤና አተገባበር ማወቅ የሚያስፈልግ መሆኑን ነው፡፡  ስለ ዴሞክራሲ 

አንዳች ዓይነት ግንዛቤ ሳይያዝ እንደ ብዕር ስም “ዴሞክራሲያዊ ነኝ” ማለት ትርፉ ከማያውቁት ግንብ ጋር 

የመላተም ያህል ነው፡፡  ወይም በአዲስ አበቤዎች አባባል የማያውቋትን ልጃገረድ ጨለማ ውስጥ ሆኖ እንደ 

መጥቀስ የሚቆጠር ነው፡፡  

እንደ እውነቱ ከሆነ ላለፉት ሁለት አሥርት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱ 

ሂደት ሥር እየሰደደ መጥቷል፡፡ ህልመኞቹ የመግለጫው ባለቤቶች ስለማያውቁት እንጂ፤ ዴሞክራሲ እንደ 

ጓሮ አትክልት በየሦስት ወሩ በቅሎ ወዲያው የሚሸመጠጥ ፍሬ አሊያም ከራሳችን ተጨባጭ ሁኔታ ውጭ 

የሆነንና እንደ ማንጠቀምበት ዕቃ ከውጪ በቁሳቁስ መልክ የምናስገባው ሸቀጥ አይደለም፡፡  

እናም በልካችን የተሰፋውን የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ባህልን ላለፉት 21 ዓመታት በሚገባ 

እየተገነባን መምጣታችንን ቢያንስ ዳር ሆኖ እንኳን በታዛቢነት መመስከር ይቻላል፡፡  ይህ ደግሞ የመጣው 

በገዥው ፓርቲ ኢህአዴግ መሆኑ አይካድም፡፡ እናም እነ “ኢህአዴግ ዲ”  ከዚህ ዴሞክራሲያዊ ባህልን 

ከመገንባት አመርቂ ሂደት ውጭ የትኛውን ዓይነት ዴሞክራሲ ሊያመጡልን እንዳሰቡ እንኳንስ ለእኔ 

ለእነርሱም ግልጽ የሚሆን አይመስለኝም፡፡  

እነዚህ ሰዎች አላቂዎች ስለሆኑ ምናልባትም ከመሬት ተነስተው “የኤርትራ ዴሞክራሲ ያስፈልገናል” 

እንዳይሉን መጠርጠር ሳይሻል የሚቀር አይመስለኝም — እንደዚያ ምስኪን ወንድም ሕዝብ መግቢያና 

መውጫ እስክናጣ ድረስ ዴሞክራሲን በማያውቅ አምባገነናዊ ሥርዓት ተሰንገን እንድንያዝ ፈልገው ሊሆን 

ይችላል፡፡… ቂ.ቂ.ቂ… 

ውድ አንባቢዎቼ! ስለ ቀን ቅዥተኞቹ መግለጫ ይህን ያልኩ ካልኩ ዘንዳ ፤ ይህን አሉባልታ 

ተከትሎ ተስፋዬ ገብረአብ  በሻዕቢያው ባለሟል ኤልያስ ክፍሌ ድረ - ገጽ ላይ ወደ ለጠፈው ሟርቱ 

ልመለስ፡፡ እርግጥ የመግለጫው ባለቤቶች ልቦለድ የኤርትራው ቱልቱላ ፕሮፓጋንዳ ነፊ የሆነውን ውሸታሙ 

ተስፋዬን እንኳን አላሳመነውም፡፡  

ምክንያቱም ተስፋዬ በፅሑፉ ላይ በጥርጣሬ ወጀብ ከአንደኛው ሟርት ወደ ሌላኛው እየተላጋ “ትርኪ 

ምርኪ” ጨለምተኛ አስተሳሰቡን ሲያስተጋባ ተመልክቼዋለሁ — በል ሲለው ጣቱን የመንግሥት ባለሥልጣናት 

ላይ እየቀሰረ ለጥቆም ዘፋኝን እንኳን ሳይቀር በፖለቲካው ዓለም ውስጥ በግድ እየዶለ፡፡  

ልጄ! ተስፋዬ ነገሮች ሁሉ በራዕይ መልክ ይገለጡለት ጀምሯል። ድንቅ የመገለጥ ተውኔት ነው ጃል! 

ለዚህም ነው አንዳንድ የመንግሥት ባለሥልጣናት “መደበሪያ ይሁናችሁ፣ በተስፋ ያቆያችሁ ብለው እኛ 

ሻንጣ እሰሩ ስንባባል ለመሳቅ አልመው ያዘጋጁት መግለጫ ሊሆን ይችላል” በማለት በምናቡ ሲተነብይ፤ 

ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ግለሰቦችን ሳይቀር የመግለጫው ባለቤቶች እንደኑ የሚለፍፈው፡፡ 
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ብራቮ ተስፋዬ!... ለካስ በዚህች ጥቂት ጊዜያት ውስጥ የሴረኝነት መንፈስህ አድጎ ወደ ራስህ መጽሐፍ 

(የቢሸፍቱ ቆሪጦች) የጥንቆላ ገጸ - ባህርያት ተቀይርሃልና? … እንዴት ዓይነት መታደል ነው ጃል?!... 

ቀደም ሲል ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የሻዕቢያው  አፈ - ቀላጤ ለሚሰጠው ተልዕኮ መሠረት 

ከአንዳንድ የመንግሥት ባለሥልጣናት ጀርባ ላይ እንደ “ምንትስ”  ተጣብቆ የውሸት ዶሴውን መተርተሩን 

አላቆመም፡፡ 

ይሁን እንጂ ሰውዬው ከመግለጫው አኳያም ይህን ተግባሩን ቢከውንም ከራሱ ጋር በሃሳብ ከመጣረስ 

ውጪ አንዳችም አሳማኝ ነጥብ ማንሳት አልቻለም፡፡ በአንድ በኩል መግለጫውን በመጠራጠር፣ በሌላ ወገን 

ደግሞ የተባለውን ነገር እውነት እንዲሆን በቀቢፀ -ተስፋ ይመኛል፡፡ ይህም ሴራ ዶላቹ ተስፋዬ 

የተምታታበት መሆኑን ፍንትው አድርጎ ያሳያል — ውሸቱን እንኳን በአሣማኝ ሁኔታ መግለጽ አልቻለምና፡፡  

ውሸታሙ ተስፋዬ እንዲህ ይላል— “ኢህአዴግ ዴሞክራሲያዊ ከሆነ የአፍሪካ ቀንድን የፖለቲካ 

አሰላለፍ ሙሉ ለሙሉ የሚለውጥ ክስተት ሊፈጠር ይችላል” — እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል! — በአፍሪካ 

ቀንድ የፖለቲካ አሰላለፍ ከራስዋ የትርምስ አጀንዳ ምክንያት እንደ ደሴት ብቻዋን ተነጥላ ያለችው አገር 

ኤርትራ ናት፡፡  

እንደ ሻዕቢያው ስደተኛ አፈ - ቀላጤ እሳቤ  “ኢህአዴግ- ዲ” ካለ ከስድስቱ የኢጋድ አባላት ራስዋን 

ያገለለችው ኤርትራ ወደ ድርጅቱ ትመለሳለች ማለት ነው፡፡ ያኔም ሁሉም አባል አገራት የእነ አቶ 

ኢሣያስን የሽብር አጀንዳ ተከታይ ይሆናሉ፡፡… በቃ የጥይት አረርን እንደ ሃሺሽ እየተጀነጀኑ አሸሸ ገዳሜ 

ማለት ነው። ሆ.ሆ.ሆ…ወደር የሌለው የቀን ቅዠት እባክህ።….አይ ተስፋዬ! ያንተ የሻዕቢያ አጨብጫቢነት 

የጭፍን  ትንታኔ በመጻፍ ተልዕኮን ብቻ ማሳካት ነው እንዴ?— ምናለበት ትንሽ እንኳን ውኃ የሚቋጥር 

ማሳመኛ በጽሑፍህ ውስጥ ጣል ብታደርግበት?... 

የዚህን ጽሑፍ አቅራቢ እጅግ ያስገረመው ሌላው ጉዳይ ተስፋዬ ኤርትራን ለመሳል የሞከረበት 

የ“ዓይኔን ግንባር ያድርገው” አገላለጽ ነው፡፡ ሰውዬው የሚለጥፋቸው የውሽት ድርሣኖች ሚዛን ይድፋም፣ 

ይድፉም፣ አይድፉም እርሱ ምን ተዳው? — ብቻ የተሰጠውን ተልዕኮ ካሳኩለት ለእርሱ በቂው ነው፡፡ ታዲያ 

ያለ አንዳች ሃፍረት የአምባገነኑን የአቶ ኢሣያስን አስተዳደር እንዲህ ሲል በድፍረት ገልብጦ ሊያስተዋውቀን 

ሞክሯል፡፡ “ኢህአዴግ ዴሞክራት ከሆነ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሠላም ወርዶ፣ በሕዝቦች  መካከል 

እንደ ጥንቱ “እትዬ እንትና ኑ ቡና ጠጡ መባባል ይጀመራል…”  

ለመሆኑ ይህ አባባሉ ከቶ ምን ማለት ይሆን?  ምንስ ሊነግረን እየፈለገ ነው?... እርግጥም ነገሩ 

ወዲህ ነው፡፡ ለነገሩ በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሠላም ቢወርድ የየትኛውም አገር ዜጋ ይጠላል ብዬ 

አላስብም፡፡ ሠላምን የሚጠላ ሰብዓዊ ፍጡር የለምና፡፡  የሻዕቢያው ሰውዬ ግን ይህን እያለን አይደለም 

ያለው፡፡  
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እርሱ ለማለት የፈለገው ኢህአዴግ ዴሞክራት ስላልሆነ እንጂ እንደ ትናንቱ የሁለቱ አገር ሕዝቦች 

እትዬ እንትና ኑ ቡና ጠጡ ይባባሉ ነበር ነው፡፡ በሌላ አባባል ኢህአዴግ እንደ የኤርትራዊ ህግደፍ 

ዴሞክራሲያዊ ቢሆን ሕዝቦቹ የድሮውን ጉርብትናቸውን ይቀጥሉ ነበር ማለቱ ነው፡፡ 

እንግዲህ እዚህ ላይ ነው “አልሰሜን ግባ በለው” ማለት ያለብን፡፡ የለም…የለም “አውቆ የተኛን ግባ 

በለው” ማለቱ ሳይሻል የሚቀር አይመስለኝም፡፡ አዎ! በተስፋዬ የተቃርኖ ፖለቲካዊ ድራማ ኤርትራ 

”ዴሞክራሲያዊ” መሆኗ ነው፡፡ ውድ አንባቢዎቼ! እዚህ ላይ ከሻዕቢያው አፈ - ቀላጤ  ጋር በምናብም ቢሆን 

ፊት ለፊት ጥቂት መነጋገር ያለብኝ ይመስለኛል፡፡ … 

…ጤና ይስጥልኝ የትናንቱ የደርግ ሥርዓት ጠባቂና የዛሬው የሻዕቢያ ወሬ አዳማቂ?... እንዴት ነው 

ርዕዮተ - ዓለምን እንደ ማርሽ የመቀያየሩ ሥራ ሳይመችህ የቀረ አይመስለኝም ጃል?... ይቅርታ ! ለካስ 

የርዕዮተ - ዓለም ለውጥ አላደረክም…ደርግም ይሁን ሻዕቢያ አንድና አንድ ናቸው - ሁለቱም 

ለዴሞክራሲያዊም ይሁን የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት ቦታ የሌላቸው ስለሆኑ፡፡  

እናም አንተ ከአምባገነን ጠባቂነት ወደ አምባገነን አፈ - ቀላጤነት በመቀያየርህ የሥራ ለውጥ 

አደረክ የሚያስብልህ አይመስለኝም፡፡ ሁኔታው “ሥልቻም ቀልቀሎ፣ ቀልቀሎም ሥልቻ” እንዲል የአገራችን 

ሰው መሆኑ ነው፡፡ ታዲያ ይህንን እውነት በአንድ ወቅት ሸመልባ የኤርትራዊያን ስደተኞች ጣቢያ 

ያገኘኋቸው ወጣቶች አንተ በስደት ላይ ሆነህ ስለ ምታንቆለጳጵሰው ሻዕቢያ ምን እንዳሉኝ ታውቃለህ? 

”ደርግ ሄዶ፣ ደርግ መጣ” አይሉኝም መሰለህ!...ጉድ እኮ ነው አንተዬ…እናም ይህን ስገልፅልህ ከሃፍረት ጋር 

በመሆኑ ይቅርታህን እንዳትነፍገኝ፡፡ … 

የም ሆነ ይህ ግን እስቲ በዘወርዋራ መንገድ ከዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ፣ ከአፍሪካ ህብረትና ከኢጋድ 

ምልከታ ውጭ በሌለ ማንነቱ “ዴሞክራት” ስላደረከው ውዱ ሻዕቢያህ ነባራዊ ሃቅ ጥቂት እንጨዋወት፡፡ 

ወዳጆችህ እነ አቶ ኢሣያስ ዴሞክራሲን ከመፍራታቸው የተነሳ ከመዝገበ - ቃላታቸው ላይ የሰረዙት ገና 

ሣህል ተራሮች ላይ በነበሩበት ወቅት ነው፡፡ 

 ማናቸውንም ፍላጎታቸውን በኃይል ለማስፈጸም የትርምስ ስትራቴጂን ትክክለኛ አማራጭ አድርገው 

በመጠቀም እንደ አበደ ውሻ ቀጣናውን ሲያምሱት እንደነበር ካልሰማህ ልነግርህ እፈልጋለሁ፡፡ ማስረጃ 

ይሆንህ ዘንድም የጉዳዩ ገፈት ቀማሽ የነበሩት የኢጋድ አባል አገራት “አቤት” ሲሉ፤ የአፍሪካ ህብረት 

ጉዳዩን አጣርቶ ለመንግሥታቱ ድርጅት የጸጥታው  ምክር ቤት ማመልከቱ ዓለም አቀፍ መረጃዎችን ዳስሰህ 

ማወቅ ትችላለህ፡፡  

እናልህ የፀጥታው ምክር ቤት የራሱን አጣሪ ኮሚቴ (Monitoring Group on Ereteria & Somalia) 

መድቦ የጡት አባቶችህ “አተረማመሳት፣ ቀጣናውን አመሱት”  ብሎ ካንዴም ሁለቴ የማዕቀብ ሃብል 

አንገታቸው ላይ እንዲያጠልቁ አድርጓል፡፡ ውድ የሻዕቢያው ሊቀ-መኳስ ሆይ! የከባቢን ሠላምና ፀጥታ 

ማናጋት “ዴሞክራሲያዊ” የሚያሰኘው በአሥመራው ነው ወይስ በምጽዋው ቤተ -መንግሥት መዝገበ - ቃላት 
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ላይ ያለው?... ወይስ የማዕቀቡ ሃብል ላንተ እንደ ሜዳልያ ታይቶህ ይሆን? ወይስ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ 

የማያውቀው የሴራ ትንተናህ ነው ይህን ውሸት ለአንተ ብቻ የገለጠልህ?... 

እስቲ ወዳጄ ሆይ የጡት አባቶችህ የገዛ የአገርህን ምስኪን ሕዝቦች እንዴት እንደ ብረት 

ቀጥቅጠውና እንደ ሰም አቅልጠው እንደሚያስቃዩት ላውጋህና ያኔ ሻዕቢያ እንደምን “ዴሞክራሲያዊ” 

እንደሆነ ትነግረኛለህ፡፡ ይኸውልህ ኤርትራ ውስጥ ፖሊሱ፣ ዳኛው፣ አሳሪው፣ መርማሪው፣ ፈጪው… ፈላጭ 

ቆራጩ እኔና አንተ የምናውቃቸው ሰውዬ ናቸው፡፡  

ያ ወንድም ሕዝብ ዛሬ ስለ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች እንዳይጠይቅ የአፈና ቀንበር 

ተጭኖበታል፡፡ ምን ልበልህ … ምርጫን እንኳን የሚሰማው ከጎረቤት አገሮች በዜና መልክ ነው፡፡ … 

አንተ በአፈ- ቀላጤነት የተሰልፍክላቸው የሻዕቢያ ቱባ ባለሥልጣናት  እንደ መሠረተ - ልማት 

ግንባታ በየቀዬው ከ37 በላይ (በይፋ የሚታወቁ) እሥር ቤቶችን ገንብተው፤ ያንን ጨዋና ኩሩ ሕዝብ 

እያሰቃዩት ነው፡፡ መቼም በርካታ ኤርትራዊያን የኢትዮጵያን ጨምሮ  የሌሎች ጎረቤት አገራትን ድንበር 

እያቋረጡ እንደሚገቡ ታውቃለህ — የግፍ ጽዋን  በገሃድ  ላለመጋት በመሸሽ፡፡ በቅርቡም የመንግሥታቱ 

ድርጅት በኤርትራ ያለውን የሰብዓዊ መብት ጥሰት ለመመርመር አንድ የድርጅቱን አባል ወደዚያች ትንሽዬ 

አገር ቢልክም፤ የአሥመራው አስተዳደር ጉዱ እንዳይታወቅበት አልቀበልም ማለቱን የምትዘነጋው 

አይመስለኝም፡፡ ኧረ ስንቱን ልዘርዝርልህ …ወዘተረፈ ብለው የሚሻል ይመስለኛል፡፡  

እናስ የእነዚህ ሁሉ ፀያፍ ተግባራት ባለቤት የሆነው ወዳጅህ ሻዕቢያ ከቶስ እንደምን “ዴሞክራት” 

ሊሆን ይችላል? — ምነው ተስፍሽ ውሸትም እኮ በድርበቡ ሲሆን፤ ነው የሚያምረው፡፡ ባንተ ቤት ኢህአዴግ 

ፀረ - ዴሞክራሲ ስለሆነ “ከዴሞክራሲው” ህግደፍ ጋር አልተሰማማም፡፡ እናም ሁለቱ ሕዝቦች ቡና ሊጣጡ 

አልቻሉም ማለት ነው፡፡ ወዳጄ ሆይ! ያንተው ህግደፍ መሪዎች ፀረ - ዴሞክራሲያዊነት በዛር መልክ 

ስለሰፈረባቸው እንኳንስ ከሌላ ፓርቲ  ጋር ሊስማሙ ቀርቶ ከራሳቸውም ጋር አይስማሙም፡፡ ሻዕቢያ 

የእሣት እራት ያደረጋቸውን የቡድን - 15 አባላትን ላስታውስህ እንዴ? …እናልህ ምሣቸው ጦረኝነትና 

ጀብደኝነት በመሆኑ የሚያዳምጡት  አምባገነንታቸውን ብቻ ነው፡፡  

ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ እኮ የመንደር ዱርዬ  ለሆነው ሻዕቢያ እንጂ ለኢህአዴግ አይደለም የሰብዓዊ 

መብት ታዛቢ የመደበው፡፡ ጦረኝነት እንደ ደዌ በተቆራኘው የአሥመራው አስተዳደር ላይ እንጂ በኢትዮጵያ 

መንግሥት ላይ አይደለም ማዕቀብ የጣለው፡፡ እናም ፀሐፌ ትዕዛዝ ኢሣያስ ሆይ! በተምታታ ሃሳብህ 

“ኢሀአዴግ ዴሞክራሲያዊ ቢሆን ኖሮ!” ያልከውን አባባል ገልብጠህ ለኤርትራው አምባገነን ቡድን 

እንደምትጠቀምበት ተስፋ አደርጋለሁ — ምናልባትም አገላለጽህ የአፍ ወለምታ ከሆነ፡፡  

አዎ! መነሻ ሀሳብ ይሆንህ ዘንድ “ሻዕቢያ ዴሞክራሲያዊ ቢሆን ኖሮ ቀጣናው በሽብር ክስተት 

ተፈውሶ ይረጋጋል፣ ኢትዮጵያ ያቀረበችለትን ባለ አምስት ነጥብ የሠላም ሃሳብ ቢቀበል የሠላም አየር 

በምሥራቅ አፍሪካ ይነግሳል፣ እናም የኢትዮጵያና የኤርትራ ሕዝቦች አብረው እንደ ጥንቱ እንትና ኑ ቡና 

ጠጡ ይባባላሉ” ብሎ እውነቱን ማውራት ቢያንስ ከህሊና ተጠያቂነት ነፃ ሊያደርግህ የሚችል ይመስለኛል፡፡  
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በመጨረሻም በምትጽፋቸው ጽሑፎች ዴሞክራሲን ሊያይ ይቅርና ቃሉን ደፍሮ መናገር 

ለማይችለው ኤርትራዊ ዜጋ ብታስብ ኖሮ እውነተኛ ዜጋ ባሰኘህ ነበር፡፡ ግና አንተ ጠበቃ የሆንከው ከሃያ 

ለማይበልጡት ለኢ - ዴሞክራሲያዊያኑ የሻዕቢያ ጨቋኝ ባለሥልጣናት እንጂ ወንድማችን ለሆነውና የግፍ 

ቋያ እሣት እየለበለበው ላለው ምስኪኑ የኤርትራ ሕዝብ አይደለም — ያንተ ነገር “ውሻ በበላበት ይጮሃል” 

እንዲሉት ነውና፡፡ እስቲ ለማንኛውም ልቦና ካለህ ልቦና ይስጥህ — ጓድ አፈ-ቀላጤ፡፡    

 

 


