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“ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት” 

ፋሲል ዮናታን 

03-13-15 

መቼም የሀገራችንን አርሶ አደር የመሰለ ህብራዊ ይትብሃል ተናጋሪ የሚኖር አይመስለኝም። በማህበራዊ 

መስተጋብሮች ውስጥ የሚከሰቱ ዕውነታዎች በብሂል አዋዝቶ የመግለፅ ብቃቱ ወደር የለውም። 

 ለዚህም “ሁለት እግር አለኝ ብሎ ፤ ሁለት ዛፍ አይወጣም” የሚለውን አባባሉን መግለፅ እችላለሁ-ሁሉንም ነገር 

በአንዴ መከወን እንደማይቻል በመግለጽ ምክር አዘል ተግሳፁን ለመለገስ ሲፈልግ የሚገልፅበትን መንገድ፡፡ እርግጥም 

ተግሳፁ አንድ ግለሰብ ወይም ቡድን ማድረግ የሚችለው የተወሰኑ ነገሮችን ብቻ እንደሆነ ያሳያል፡፡  

እርግጥ ብሂሉ “ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት” አይደል የሚባለው?—አዎ! ሁሉንም ነገር በአንዴ የሚመኝ 

ማንኛውም ሰው፤ ነገሮች ሁሉ ይምታቱበትና የትኛውን መወሰን እንዳለበት ግራ መጋባቱ አይቀርም፡፡ 

ታዲያ ሰሞነኛው የአስመራው አስተዳደር ሁኔታም ከዚህ የተለየ ሆኖ አልሰነበተም፡፡ የአቶ ኢሳያስ መንግስት 

ከመሰንበቻው የትኛውን እንደሚመርጥ ግራ ተጋብቶ የሚይዝ የሚጨብጠውን አጥቷል፡፡ በአንድ በኩል በመንግሥታቱ 

ድርጅት የሶማሊያና የኤርትራ ቃኚ ቡድን በቅርቡ ያቀረበውን ሪፖርት ባለማመን እየተከተለ ያለውን የጠብ-አጫሪነት 

ፖሊሲውን አጠናክሮ ለመቀጠል “ካፈርኩ አይመልሰኝ” በማለት ደፋ ቀና እያለ ነው፡፡  

በሌላ በኩል ደግሞ፤ ሰላም ፈላጊ በመምሰል የሚያደርገው ዓይን ያወጣ ጥረት ነው። በተለይም ሰላም ፈላጊ 

በመምሰል የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ ያደረገው ድራማ  ተጠቃሽ ነው። የሰሞኑ የሶማሊያን መንግስት እደግፋለሁ ዲስኩሩ 

ሳይዘነጋ ማለቴ ነው። ኡጋንዳ ውስጥ ያረገው የሰላም አሳቢ ዓይነት አስገራሚ ድርጊት ግን ዛሬም ድረስ አይረሳኝም።  

እንደሚታወቀው ሻዕቢያ አል-ሸባብን ልኮ 76 ንፁሃን ሰዎች ለህልፈተ -ህይወት ወደ ተዳረጉባት ኡጋንዳ -

ካምፖላ በማቅናት “የቀበሮ ባህታዊ” ለመሆን ጥረት አድርጓል፡፡  

ይሁንና እነዚህ ድርጊቶቹ ሻዕቢያ በከፍተኛ አጣብቂኝ ውስጥ መግባቱን የሚያረጋግጡ ሃቆች ናቸው፡፡ እናም 

ጉዳዩ ለአንባቢዎቼ ግልጽ ይሆን ዘንድ፤ትውስታዬን ከሌሎች ሰላም ፈላጊ መሳይ ተግባራቱ ጋር በማዋሃድ እንዲህ 

አቀረብኩት። መልካም ንባብ።… 
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የኤርትራ መንግሥት ሹማምንቶች ከሀገራቸው ወደ ተመደቡበት ቦታ ሲሄዱ፤ አስመራ ውስጥ ባለ አንድ የሻዕቢያ 

“ማደንዘዣ ሆስፒታል” በክንዳቸው አሊያም  በታፋቸው ላይ አንዳች የውሸት መርፊ ተወግተው የሚንቀሳቀሱ ይመስላል፡

፡ ለዚህ አባባሌ አስረጂነት ሩቅ በመጓዝ ላደክማችሁ አልፈልግም፡፡  

ከሁለት ዓመት በፊት በመንግሥታቱ ድርጅት የፀጥታ ምክር ቤት ግልጽ  ስብሰባ ላይ፣ የሻዕቢያን ”ዓይኔን  

ግንባር ያድርገው”  እሰጥ-እገባ መጥቀሱ ብቻ በቂ ይመስለኛል፡፡ እርግጥ አንባቢዎቼ “መቼም የአቶ ኢሳያስ ባለስልጣናት 

መዋሸት አይሰለቻቸውም፤ ደግሞ ምን አሉ? የሚል ጥያቄ ማንሳታችሁ የሚቀር አይመስለኝም፡፡  

አዎ! በፀጥታው ምክር ቤት  በየጊዜው በሚደረግና ሀገራት አቋማቸውን በሚያሳውቁበት ግልጽ ውይይት ላይ፣ 

ከአሜሪካ መንግስት በኩል የተሰነዘረውን አስተያየት በድርጅቱ የኤርትራ አምባሳደር አርአያ ደስታ የተለመደውን ሻዕቢያዊ 

“አፍቅሮተ-ውሸት” በአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ በኩል አስደምጠውናል፡፡ ነገሩም ወዲህ ነው።… 

በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በመንግስታቱ ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር ሱዛን ራይስ፣ “ኤርትራ በአካባቢዋ ባለው 

ክልል በምታደርገው የፀጥታ ማወክ ባህሪ ምክንያት ተጨማሪ ማዕቀብ እንዲጣልባት የሚደረገውን ጥረት ሀገሬ 

ትደግፈዋለች፣ ጊዜውም አሁን ነው ብላ ታምናለች” በማለት የሀገራቸውን አቋም ይፋ ያደርጋሉ፡፡  

ታዲያ ይህን የዋሽንግተንን አቋም የሰሙት ኤርትራዊው አምባሳደር አርአያ፣ “እሪ፣ እምቧ!” ይላሉ፡፡ ምናልባት 

“እውነት” የሚባል ነገር ተሰንቅሮ እንዳያስቸግራቸው ጉሮሮአቸውን ጠረግ፣ ጠረግ አድርገው “አንዲት ትንሽና አዲስ ሀገር፣ 

በአካባቢው ሀገራት ላይ ሁሉ እንዴት ችግር ልትፈጥር እንደምትችል አይገባኝም” አሉ፡፡… 

እኔ ግን “ሰውዬው ምን ነካቸው?” ከሚል ግርምታ በዘለለ፣ የኤርትራ ሹማምንቶች የዘወትር ተግባር የሆነው 

ቅጥፈት ድማሜን ብቻ ነው የፈጠረብኝ፡፡ እርግጥ የአሜሪካዊቷ አምባሳደር ራይስ አባባል፤ የመንግስታቱ ድርጅተት ቃኚ 

ቡድን ሰሞኑን በኤርትራ ላይ ያወጣውን ሪፖርት ተከትሎ የተሰነዘረ ነው፡፡  

ሪፖርቱም የአስመራው የነውጥ ቡድን ለአልሸባብ ድጋፍ እንደሚያደርግ ብሎም የጐረቤት ሀገራት እንዳይረጋጉ 

እኩይ ተግባራትን እንደሚፈጽም አረጋግጧል፡፡ ይህን እውነትም ዓለም በሙሉ በማያሻማ ሁኔታ ተገንዝቦታል፡፡  

“ታዲያ አምባሳደር አርአያ ምን ልሁን ብለው ነው የኤርትራ ችግር ፈጣሪነት አልገባኝም የሚሉት?” የሚል ጥያቄ 

ስናነሳ፣ ምላሹ የመንግስታቸው “ጦር አምላኪነት” መቼም የማይቀር እንደሆነ በይፋ የሚነገረን ሆኖ እናገኘዋለን። 

አንድ ሀገር ትንሽም ሆነ ትልቅ፤ ዓላማው “ለጦርነትና ለጦረኝነት ተግተን እንሰራለን” የሚል ከሆነ ተግባሩን 

በዚያው መልኩ መቀጠሉ አይቀርም፡፡ ከልምድ እንደሚታወቀውም ለልማት እንጂ ለጥፋት ይህን ያህል ሊቅ መሆን 

አያስፈልግም፡፡ እንኳንስ በመንግስትነት የተደራጀ ቡድን ቀርቶ፣ ተራ የመንደር ዱርዬ እንኳን በርካታ ጥፋቶችን ሊፈጽም 

ይችላል፡፡ 
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 በመሆኑም እኩይ ሴራን ለመፈፀም የአንድ ሀገር ትንሽና አዲስ መሆን ቦታ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም፡፡ ዳሩ 

ግን እንዲህ አይነቱ ሃቅ ለሻዕቢያዊያን ምናቸውም አይደለም፡፡ ለዚህም ነው ዕድል ባገኙ ቁጥር “እውነት ለምኔ” እያሉ ያለ 

ሃፍረት በየአደባባዩ የሚቀጥፋት፡፡ መናገር ከጀመሩ እንደ ነሐሴ ዝናብ አያባሩም የሚባሉት ኤርትራዊው አምባሳደር፤ 

በሰፊው የመንግስታቱ ድርጅት አዳራሽ ውስጥ “ሀገራችን በአሸባሪነት ታሪኳ አትታወቅም”  በማለት ሊሞግቱ 

መሞከራቸው ከእውነታው ጋር የሚጋጩ እንኳን አይመስላቸውም - መደበኛ ስራቸው ውሸት መናገር ነውና፡፡  

የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ እጅግ ያስገረመኝ ሌላው ጉዳይ፣ እኚሁ ውሸታቸውም  ጭምር እንደ ክረምት ዝናብ 

ማቆሚያ የለውም የሚባሉት አምባሳደር “ሀገራችን ውስጥ ድርቅ የለም “በማለት ለፀጥታው ምክር ቤት የገለጹት አባባል 

ነው፡፡… እናንተዬ ነገሩ እንዴት ነው?!…   

ሻዕቢያውያን የተፈጥሮ ክስተትንም እንደ “ኦነግ” አመራሮች በቁጥጥራቸው ስር ማዋል ጀመሩ እንዴ?!… መቼም 

እነዚህ “ደቂ ኢሳያስ” /የኢሳያስ ልጆች እንደማለት ነው/ ምን ይሳናቸዋል? - ዛሬ አካባቢያዊ ተፈጥሮአዊ ክስተትን 

በቁጥጥራቸው ስር ያዋሉ፣ ነገ ደግሞ ምን እንደሚሉን ማን ያውቃል?… 

ውድ አንባቢዎቼ እንደምታውቁት የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ ተከስቶ የነበረው የድርቅ አደጋ በአብዛኛው 

የምስራቅ አፍሪካን ቆላማ አከባቢዎች ያጠቃ ነው፡፡ ይኸውም በቀጣናው መጣል የሚገባው ዝናብ በወቅቱ ሊዘንብ 

ባለመቻሉ፣  ሁሉም የቀጣናው ሀገሮች አንዳንድ ከባቢዎች ለድርቅና ለረሃብ ተጋልጠዋል፡፡  

ኤርትራ ደግሞ የቀጣናው ሀገር ናት። ታዲያ የተፈጥሮ ክስተቱ ኤርትራ ላይ ገቢራዊ የማይሆነው፣ ሀገራቱ 

አውሮፖ ውስጥ ነው እንዴ ያለችው?… ነገሩ ሻዕቢያን “እውነትን ብናገር ከምላሴ ፀጉር ይነቀል” በማለት ከሃቅ ጋር ፀበኛ 

መሆናቸውን በግልጽ የሚያስረዳ ቢሆንም ቅሉ፤ እውነታው ሲገለጥ ግን እንዲህ የሚነበብ ነው፡፡… 

እንደሚታወቀው የኢሳያስ አፈወርቂ አስተዳደር በሌለ ማንነቱ የሚኮፈስ ነው፡፡ በዚህም መሰረት፤ “ኤርትራ 

ውስጥ ድርቅ የለም” የሚልና ከከባቢው ነባራዊ ሁኔታ ያፈነገጠ መግለጫ መስጠትን ስራዬ ብሎ መያያዙን በርካታ ወገኖች 

እየገለፁ ነው፡፡  

የአስመራው ስርዓት ማንኛውንም የውጭ አካል በጥርጣሬና በስጋት የሚመለከት በመሆኑ፤ ዓለም አቀፍ-

የእርዳታ ድርጅቶችን ከሀገሩ አባርሯል፡፡ ይህም በኤርትራ ውስጥ ያለው የድርቅ ሁኔታ እንዳይታወቅ ምክንያት መሆኑን 

የመንግስታቱ ድርጅት ገልጿል፡፡  

ይሁንና የድርጅቱ ቀይ መስቀል ማህበር ከሳተላይት መረጃ በመነሳትእንደገለፀው፤ በኤርትራ ግማሽ የሚሆነው 

ህዝብ የምግብ አህል ዕርዳታ ያስፈልገዋል፡፡ እንግዲህ ልብ በሉ! በማህበሩ መረጃ መሠረት አምሰት ሚሊዮን ከሚሆነው 

የኤርትራ ህዝብ ውስጥ ሁሉ ነጥብ አምሰት ሚሊዮን ለድርቅ አደጋ ተጋልጧል ማለት ነው፡፡ 
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ታዲያ ሃቁ ይህ ሆኖ ሳለ፤ የሻዕቢያው መንግስት ግን የመረጃውን አቅራቢዎች ለመዝለፍ ሞክሯል፡፡ የኢሳያስ 

አፈወርቂ ዋና አማካሪ ናቸው የሚባሉት አቶ የማነ ገብረአብ መረጃውን “የአዞ እንባ ማደናገሪያ” በማለት  ራሳቸውን 

መልሰው ለማደናገር ጥረት አድርገዋል፡፡  

ለነገሩ ሻዕቢያ ፀረ-ህዝብ ኃይል በመሆኑ፣ዕርዳታ ሰጪ ድርጅቶችን በማገድና በድርቅ የተጐዳውን ህዝብ 

በመደበቅ የገዛ ወገኑን በረሃብ አለንጋ እንዲገረፍ ማድረጉ የትኛውም ወገን የሚያስገርም ድርጊት አይሆንም፡፡  

ይሁንና “ነፃነቴን አገኛለሁ” ብሎ የተፋለመውና የኋላ ኋላ ነፃነቱ የተገፈፈው እንዲሁም “መንግስቴ ልማት 

ያመጣልኛል” በማለት፤ ዛሬ ላይ የድርቅና የረሃብ አደጋውን እንኳን እንዳይቋቋም 2ዐ በማይሞሉ ሻዕቢያዊያን የታፈነው 

የኤርትራ ህዝብ በእጅጉ ያሳዝናል፡፡… ግና ምን አማራጭ አለው ?-  ኢሳያሳዊያንን ከጫንቃው ላይ አሽቀንጥሮ ከመጣል 

ውጪ፡፡  

አዎ! ምንም ምርጫ የለውም፡፡  እርግጥ የጊዜው ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር፤ ይህን በማድረግ የዴሞክራሲንና 

የሠላምን ብሎም የዕድገትን ብርሃን ማየቱ የሚቀር አይመስለኝም፡፡ 

መቼም ውድ አንባቢዎቼ የሻዕቢያ ሹማምንቶች ውሸት ዛሬ የቀጣናው አሸባሪ እንዲሁም የሀገራቸው አፋኝ 

መንግስት ሆነው ለመቀጠል ህልም ያላቸው መሆኑን ሳትገነዘቡ አትቀሩም፡፡ ይህ የኢሳያሳዊያን “የቁራ ጩኸት” የትም 

የሚያደርሳቸው አይደለም-በትርምስና በሁከት መንገድ ላይ ተጉዘው ራሳቸውን በራሳቸው ጠልፈው ለመጣል ካልፈለጉ 

በስተቀር፡፡… 

ሌላኛው የኤርትራ መንግስት የሠላም መንገድ ፈላጊ በመምሰል፤ ሰሞኑን በኡጋንዳ -ካምፖላ  ውስጥ የከወነው 

የአስገራሚ የሦስት ቀናት ጉብኝት መሳይ ትዕይንት ነው፡፡ የሻዕቢያው ቁንጮ “ወዲ አፎም” “የቀበሮ ባህታዊ” በመሆን 

ካምፖላ ውስጥ ያደረጉት ይፋ ጉብኝት፤ ልክ እንደ ሽብር ስራቸው ድብቅ ነው ማለት ይቻላል። 

ማንም  የዚህ ጽሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው፤ ሶማሊያ ውስጥ ከተሰማራው ዘጠኝ መቶ የአፍሪካ ህብረት 

የሠላም አስከባሪ ኃይል ውስጥ አብዛኛው ከኡጋንዳ የተውጣጣ ነው፡፡ ይህ ኃይል ደግሞ የሶማሊያን ህዝብ ሰላም 

ለመታደግ የአል-ቃኢዳ ክንፍ ከሆነውና በኢሳያስ አፈወርቂ “የመንግስት ሠራተኛነት ፔይሮል” ውስጥ ተከትቦ ወርሃዊ 

ክፍያ ከሚያገኘው አል-ሸባብ ጋር በየጊዜው ውጊያ ያደርጋል፡፡ ነገሩ በቀጥታም ባይሆን በተዘዋዋሪ ሶማሊያ የሚገኘውን 

የኡጋንዳ ሠራዊት የሚያጠቃው የአስመሪው አስተዳደር ለመሆኑ ከማንም የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ 

ታዲያ እዚህ ላይ  “ጉዳዩ ይህ ከሆነ፣ ሻዕቢያ ምን ሊሰራ ኡጋንዳ ሄደ?”  የሚል ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል፡

፡ በርካታ የቀጣናው የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሰማሙት፤ የአቶ ኢሳያስ የካምፖላ ጉብኘት ጭንቀት የወለደው ጉዞ ነው፡
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፡ የኤርትራ መንግስት እንደ ደሴት ከዓለም ተነጥሎ ብቻውን ተነጥሎ እንዳላዋጣው ጉብኝቱ  አስረጂ መሆኑን የሚናገሩ 

ወገኖችም ብዙ ናቸው።  

ሻዕቢያ በአካባቢው አሸባሪ መሆኑ ቀደም ሲል አንድ ማዕቀብ አሁን ደግሞ ሌላ ማዕቀብ አንገቱ ላይ 

እንዲንጠለጠል ከማድረግ ውጭ ምንም እንዳልፈየደለት ቢዘገይም ከእንቅልፋ መባነኑ የሚያመለክት ጉዞ መሆኑን 

የሚገልጹ ተንታኞችም ቁጥራቸው ከፍተኛ  ነው፡፡ እናንተዬ ነገሩ “ማምሻም ዕድሜ ነው” የሚሉት ዓይነት ይሆን 

እንዴ?…ምንም እንኳን የኡጋንዳው ኘሬዚዳንት ዬዌሪ ሙሴቬኒ እና የአስመራው ቁንጮ በወቅቱ በካምፖላ ያደረጉት 

ውይይት በዝግ የተካሄደ ቢሆንም፤ ከጉባዔው የወጡ የውስጥ አዋቁ መረጃዎች እንደሚያስረዱት ከሆነ፤ አቶ ኢሳያሰ 

ሁለት አማራጮች ቀርበውላቸዋል።  

እነርሱም የአል-ሸባብ ደጋፊ ሆኖ በአሸባሪነት መቀጠል አሊያም ወደ ሰላም ወዳድ ኃይሎች ጐራ መቀላቀል 

የሚሉ ናቸው፡፡ ይሁንና አቶ ኢሳያስ ከአል-ሸባብ ጋር ያላቸውን ትስስር ለመበጠስ ፈቃደኛ የሆኑ አይመስሉም-ገና 

በመጀመሪያው ቀን ጉብኝታቸው “አል-ሸባብን ይረዳሉ ወይ?”  ተብለው የኡጋንዳ ጋዜጦች ሲጠየቁ “ይኼ ቀልድ ነው” 

ብለዋልና፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ግን፤ የአቶ ኢሳያስ ጉብኝት ጭንቀት፣ ውጥረትና መነጠል የወለደው መሆኑ እርግጥ  ነው፡፡ ይህም 

የቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒሰትር አቶ መለስ ዜናዊ በተለያዩ ጊዜያት ደጋግመው ሲናገሩ የነበረው እውነታ ጊዜውን 

ጠብቆ እውን መሆኑን የሚያመላክት ነው፡፡  

ታላቁ መሪያችን በተለያዩ ጊዜያት እንደገለፁት፤ ሻዕቢያ አሁን በያዘው የሽብር እና የመነጠል ፖሊሲ ሊዘልቅ 

አይችልም፡፡ እናሰም ሳይወድ በግዱ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ሰላማዊ ውይይት መምጣቱ አይቀርም ብለው ነበር፡፡ 

እርግጥ የአቶ መለስ ንግግር መሬት ጠብ አላለም፡፡ እነሆ የሻዕቢያው ቁንጮ “የሰላም ጉዞ” በሚል ጉብኝት፤ ስለ 

ቀጣናው ጉዳይ ለመነጋገር ሸበጣቸውን  አውልቀው ወደ ካምፖላ አቅንተዋል፡፡  

አዎ! ይህ እውነታ የክቡር ጠቅላይ ሚኒሰትራችንን ብቃት፣ ብስለትና የአመራር ክህሎት እንዲሁም ምርጥ 

የዲፕሎማሲ ዕውቀትን የሚያመላክት ሲሆን፤ የአቶ ኢሳያስን ድክመትና ውድቀት እንዲሁም አቅም አልባነትን በገሃድ 

የሚመሰክር ነው፡፡ በመሆኑም የአሸባሪዎቹ መሪ የኡጋንዳ ጉዞ ከወደቁ በኋላ ለመንፈራገጥ የተደረገ ትዕይንት ነው ማለት 

ይቻላል፡፡ ቴሌቪዥኑ ውስጥ ከሚታዩት ሰዎች በስተቀር ሁሉም ነገሩ ልቦለድ ድርሰት ነው የሚባለው የኤርትራ 

ቴሌቪዥን ግን፤ ይህን “መንፈራገጥ” ከማውራት ይልቅ ተራ የሥነ-ሥርዓት አቀባበልን በማሳየት የራሱን ህዝብ ለመሸወድ 

ጥረት አድርጓል፡፡  

እስቲ ይታየችሁ! አንድ የዜና ክስተት ድርጊቱ ነው መወራት ያለበት ወይስ ድርጊቱን የሚያጅቡት ጥቃቅን 

ነገሮች? -እርግጥም መተኮር ያለበት ለክስተቱ ድርጊት ነው፡፡ ይሁንና የሻዕቢያው ቱልቱላ ቴሌቪዥን በለመደው 
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የማደናገር ዘዴ “ኘሬዚዳንት ኢሳያስ ካምፖላ ሲደርሱ የሀገሪቱ መሪ ለክብራቸው ሲሉ 21 ጊዜ መድፍ አስተኮሱ” የሚልና 

ጉዳዩን ያላከተተ አስገራሚ ወሬን ሲደሰኩር ነበር-በዚያን ሰሞን፡፡… 

… እኔ ግን  የዚህ ውሸት ማምረቻ ፋብሪካ “ሰምና ወርቅ” የኘሮፖጋንዳ ወሬን በ”አልሰሜን ግባ በለው” ብሂል 

ላጋልጠው ወደድኩ፡፡…ነገሩም እንዲህ ነው፡፡ በእኔ እምነት፤ ኡጋንዳውያን ለአቶ ኢሳያስ 21 ጊዜ መድፍ የተኮሱት 

ሰውዬውን ለማስደሰት ነው፡፡ እርግጥም ካምፖላዎች መለኛ ናቸው፡፡ የሻዕቢያው የሽብር መሪ ጭር ሲል እንደማይወዱ 

ያውቃሉ፡፡  

ምናልባትም ዓላማቸው “ወዲ አፎም” ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡ ከፈለጉ፤ እርሳቸውን ማግባባት የግድ 

ይላቸዋል፡፡ በመሆኑም አቶ ኢሳያስን ለማስደሰት 21 ጊዜ መድፍ መተኮሳቸው ሰውዬውን ለማግባባት እንጂ. 

ለክብራቸው ተብሎ አይመስለኝም፡፡  

እውነቱን ለመናገር የሀገሩን ሠራዊት መሳሪያ እየሰጠ በእጅ አዙር የሚያስወጋን መንግስት ተወጊው አካል 

እንደምን “ክብር” ሊቸረው ይችላል? - በፍፁም፡፡  

እናም የሻዕቢያ ቴሌቪዥን አሸቃባጮች ሆይ! መድፉ  የተተኮሰው ሰውዬው ወደ ሠላም መንገድ እንዲመጡ 

እንጂ፤ ዓለም “አሸባሪና የሽብር አስተባባሪ” ብሎ ላገለላቸው ኘሬዚዳንት ክብር አለመሆኑን መረዳት የሚገባቸው 

አይመስላችሁም?-  እንዴታ!... 

ሌላ አስገራሚ ሰላም ፈላጊነት ዲስኩርን ደግሞ እንዲህ ላስነብባችሁ። የዛሬ አንድ ዓመት ተኩል ገደማ አንድ 

ክስተት ብቅ ብሏል-ከወደ ኒውዩርክ አቶ ኢሳያስ ባደረጉት ንግግር ኣማካኝነት።  

እንደ እውነቱ ከሆነ የክርስትናም ይሁን የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ግለሰብ ዕለታዊ ፀሎቱን እንዲህ 

የሚደግመው አይመስለኝም - የዛሬ ዓመት የኩል የኤርትራ ቴሌቪዥን አቶ ኢሳያስ ኒውዮርክ ተገኝተው በተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት 66ኛ መደበኛ ጉባዔ ያሰሙትን የመገለባበጥ ስትራቴጂ ህዝቡ ቋቅ እስኪለው ድረስ ሲያሰማው 

እንደነበረው ቴሌቪዠናቸው ዲስኩር፡፡  

ምናልባት አንድ ሰው እጁ አዳልጦት የአቶ ኢሳያስን የውሸት ማቀነባበሪያ ‘መርዶ ነጋሪ’ ቴሌቪዥን ጣቢያን የነካ 

እንደሆን፤ ሰውዬው መነጽራቸውን አድርገው የሚያነበንቡትንና አብዛኛው ክፍሉ “በአንድ ራስ ሁለት ምላስ”  እንዲሉት 

ዓይነት የሆነውን እንዲሁም ከባህሪያዊ ማንነታቸው ጋር ፈጽሞ የማይተዋወቀውን ዝባዝንኬ ማዳመጡ አይቀርም፡፡  

ይህ ብቻ አይደለም - “የእንቁጣጣሽ ቀን ያበደ፤ ሁልጊዜም ዘፈኑ አበባ ይሆሽ ነው” እንዲሉ አበው፤ ከሻዕቢያው 

ቁንጮ የሁለት አስርት ዓመታት የተሰለቹ ማላዘኖች ጋር መፋጠጡም የግድ ነው፡፡ 
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ታዲያ ለወትሮው “…ዓይን በዝቶብሃልና ሽሽግ በልልኝ” የተባሉ ይመስል አስመራና ምጽዋ ተወሸቀው ለ6 

ሰዓታት መናገር የለመዱት ወዲ አፎም፤ በመንግስታቱ ድርጅት አዳራሽ ውስጥ ግንባራቸውን ከስክሰው ያነበቡት ጽሑፍ 

ትንሽና ብዙ ሰው ያላዳመጠው ነበር፡፡  

ለነገሩ ሰውዬው በዚያ ስለ ዓለም ሠላም በሚነገርበት አዳራሽ ውስጥ ምን ጠብ የሚል ነገር ሊናገሩ ይችላሉ?-

ሽብር ወይስ ትርምስ?፡፡ ስለ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ዓለም መስማት አይፈልግም፡፡… እናስ ‘አያ ነውጤ’ ምን አውጉ? 

አትሉኝም፡፡ አዎ! እናንተ ምን እንደምትሉት ባላውቅም፤ እኔ የሰውዬውን ንግግር መገለባበጥ ወይም “አክሮባት” 

ብዬዋለሁ፡፡ 

እርግጥ በመጀመሪያው ላይ የወዲ አፎምን “አክሮባታዊ ንግግር” ሳዳምጥ ‘እውን የሚናገሩት እኔ የማውቃቸው 

ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው ወይስ  ለጉባዔው ክብር ተብሎ ድምጻቸው ተቀንሶ የሌላ ሰው ንግግር ነው የሚሰማኝ?’ በሚል 

ድማሜ ከራሴ ጋር አተካራ መግጠሜ አልቀረም፡፡ ግና ድምጹም ሆነ ተናጋሪው ሰው የኤርትራው አምባገነን መሆናቸውን 

ወዲያውኑ ለመገንዘብ ችያለሁ፡፡ ለውድ አንባቢዎቼ ከየት መጀመር እንዳለብኝ አላውቅም፡፡…ብቻ እስቲ በቅድሚያ 

የአስመራው ነውጤ ባህሪያዊ ማንነታቸውን “በንግግር አክሮባት” ለመቀየር ወደ ሞከሩባት ጥቂት ዲስኩር ልውሰዳችሁ፡፡

… 

…እነሆ አቶ ኢሳያስ በወቅቱ አንድ ማዕቀብ ብቻ በጣለባቸው የመንግስታቱ ድርጅት አዳራሽ ውስጥ ሆነው 

ንግግር እያደረጉ ነው፡፡ ድምጻቸውን ሳይሞርዱም “…በርካታ የአፍሪካ ሀገራት በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ 

ጉዳዮች ወደ አዲስ የህዳሴ ዘመን እየተጓዙ ነው፡፡…” በማለት መነጽራቸውን ከፍና ዝቅ እያደረጉ ተናገሩ።  

እርግጥ የዚህ ጽሑፍ አንባቢ ይህን መገለባበጥ “አክሮባት ቁጥር አንድ” ብሎ ሊመዘግበው ይችላል። ምክንያቱም 

ሰውዬው ለመቁጠር እንኳን እጅግ ለሚያታክቱ ጊዜያት እስካለፈው ወር ድረስ በሀገራቸው ቴሌቪዥን መላውን የአፍሪካ 

ሀገራት (ከኤርትራ በስተቀር) “ኋላ ቀሮችና ያልሰለጠኑ” እያሉ ሲዘልፏቸው የነበሩ በመሆናቸው ነው፡፡  

ታዲያ ዛሬ ምን ታይቷቸው ነው፤ ሀገራቱ በአንዴ ወደ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሽግግር ገቡ 

የሚሉን?-ማዕቀቡ እንዳይጣልባቸው መለማመጥ ወይስ እውነታው ተገልጾላቸው?- እርግጥ ሻዕቢያ አፍሪካዊ ህዳሴን 

የሚያይበት ባህሪያዊ ማንነት ከቶም ሊኖረው አይችልም፡፡  

አቶ ኢሳያስ በኒውዮርኩ ንግግራቸው፤ የሰሜን አፍሪካ ሀገራት ህዝቦች ጽናት የተላበሰ ትግል በማካሄዳቸው 

መሰረታዊ ለውጥ  አምጥተዋል ማለታቸው በርካታ ተመልካቾችን አስገርሟል፡፡ አንዳንድ ወገኖች እንደሚናገሩት፤ 

የሰውዬው  አባባል የቀድሞ ወዳጆቻቸው ሙሉ በሙሉ ግብዓተ - መሬታቸው ሳይፈፀም ክህደት እንደመፈፀም የሚቆጠር 

ነው፡፡  
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እርግጥም እስካለፈው ወር ድረስ ‘የሰሜን አፍሪካውም ሆነ የምስራቅ አፍሪካው አለመረጋጋት የተፈጠረው  

በአሜሪካ መንግስት አማካኝነት ነው’ ሲሉ የነበሩት ኢሳያስ፣ ባልተለመደ ሁኔታ የህዝቦችን ትግል ማመናቸው ምን 

ነክቷቸው ነው? የሚያስብል ነው፡፡  

ለምን ቢባል፤ በመጀመሪያ ደረጃ የራሱን ህዝቦች የለውጥ  ፍላጎት አፍኖና ረግጦ የያዘ መሪ፤ ስለሌሎች ህዝቦች 

“ለውጥ” ለማውራት ምንም ዓይነት ሞራል ሊኖረው ስለማይችል  ነው፡፡  

በሌላ መልኩ ደግሞ፤ ሻዕቢያ በባህሪው ፀረ - ህዝብ ኃይል በመሆኑ፤ እንዲህ ዓይነት አዲስ ቆዳ ለብሶና አዲስ 

ምላስ  አብቅሎ ቢቀላምድ፣ ንግግሩ “ከጉንጭ አልፋነት” የሚዘል ባለመሆኑ ነው- እንዲያው ለይስሙላ በሰፊው 

የመንግስታቱ ድርጅት አዳራሽ  ውስጥ በንግግር ለመገለባበጥ ካልፈለገ በስተቀር፡፡  

ግና ውድ አንባቢዎቼ! እንዲህ ዓይነቱ ክህደት ደስም አይል! - ለመሆኑ እነ ሙባረክና ጋዳፊ ወዲ አፎረምን 

ቢሰሟቸው ምን ይሉ ይሆን? -መቼም  ‘የቀድሞው ባልንጀራችን ኢሳያስ ሆይ! ገና ሁለተኛው  ማዕቀብ ሳይጣልብህ 

እንዲህ በአደባባይ ትክደን’ እያሉ ቃሬዛ ላይና ምሽግ ውስጥ ሆነው ማማረራቸው የሚቀር አይመስለኝም፡፡  

ዳሩ ግን የአስመራው ነውጤ በወቅቱ ሊጣልባቸው የታሰበውን ማዕቀብ ለማስቀረት ሲሉ፤ እንኳንስ በሞት አፋፍ 

ላይ ያሉ የቀድሞ ‘የሽብር ወዳጆቻቸውን”  ቀርቶ፤ ራሳቸውን ከመካድ ወደ ኋላ የሚሉ አይደሉም፡፡  

ለዚህም ነው “በአክሮባቱ” ንግግራቸው ላይ “…ኤርትራ በአፍሪካ ቀንድ ለሚካሄደው የኢኮኖሚ ልማት ዕድገትና 

ሠላም ከምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) ጋር ለመስራት ቁርጠኛ ናት” በማለት ‘ይህን 

ያለው የትኛው ኢሳያስ ነው?’ እስክንል ድረስ የሌለ ማንነታቸውን የነገሩን፡፡ 

የሻዕቢያን ሁኔታ ጠቅለል አድርገን ስንመለከተው፤ የሚሄድበት ግራ ገብቶት በመንታ መንገድ ላይ ቆሞ 

እናገኘዋለን፡፡ አንደኛው መንገድ ወደ አፍቅሮተ-ትርምስ ተግባሩ የሚወስደው ጐዳና ሲሆን፤ ሌላኛው ደግሞ 

እየጉመዘዘውም ቢሆን ወደ ሠላም የሚወስደው መንገድ ነው፡፡ እርግጥ ከሁለት አንዱን መምረጥ የራሱ ጉዳይ ነው። 

አንዱን ካልመረጠ ተግባሩ በአጠቃላይ “ሁሉ አማረሽን ገበያ አታውጧት” ከመሆን የሚዘል አይሆንም።     


