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የ“ሲያልቅ አያምር” ዲስኩር 

                                                           ቶሎሳ ኡርጌሳ 

                                                        Utolosa@yahoo.com 

 በአዲስ ዓመት ዓመት ግለሰቦች አዲስ ዕቅድ ይይዛሉ፣ የትናንት ሃሳባቸውን በአዲስ 

ይተካሉ፣ እንደየቅርበታቸውም ስጦታ ይለዋወጣሉ። በሰው ልጆች ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ መስተጋብሮች ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወቱት መንግስታትም ቢሆኑ፤ የሚመሩትን 

ህዝብ “እንኳን አደረሳችሁ” በማለት በአዲሱ ዓመት ስላላቸው ዕቅድ በስፋት ያስተዋውቃሉ። 

የትናንት ውጥናቸው ላይ አዳዲስ ዕቅዶችን በማከል ለህዝባቸው ሊሰሩለት ያሰቡትን ነገር ይፋ 

ያደርጋሉ። ህዝባቸውም በሚከናወነው ሀገራዊ ተግባር ንቁ ተሳትፎ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባሉ— 

በአዲስ ዓመት አዲስ ብስራትን እያወጁ። 

እርግጥም እውነተኛው የየሀገራቱ መንግስታት የአዲስ ዓመት ስጦታ ይኸው ነው፤ ለሀገር 

ከመስራት ውጪ ታላቅ ነገር የለምና!...ግና ከመሰንበቻው የኤርትራው አምባገነን መሪ አቶ ኢሳያስ 

አፈወርቂ የፈረንጆቹን 2013 አዲሰ ዓመት ምክንያት በማድረግ እርሳቸው ብቻ ለሚቆጣጠሯቸው 

የመገናኛ ብዙሃን “የአዲስ ዓመት ስጦታቸውን” እንካችሁ ብለዋል—ለምስኪኑ የኤርትራ ህዝብና 

ለአጎራባቾቻቸው። ይህ ስጦታቸው ግን አዲስ አይደለም። የትናንቱ ኢሳያስ በአዲስ ዓመት 

ሳይታደሱ፣ አሮጌ አስተሳሰባቸውን በአሮጌ አቁማዳ አጅለው እንዲሁም የቃላት ለውጥ እንኳን 

ሳያደርጉ እንደ ጭቃ አቡኪ ባሉበት ቦታ ሲረግጡ ታዝበናቸዋል—በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ዋዜማ 

ላይ።  

እናም እኔም ከንግግራቸው ውስጥ በሁለት ጉዳዮች ብቻ በመወሰን የአስመራውን ቁንጮ 

አድሮ ቃሪያ ዲስኩርን ለውድ አንባቢዎቼ ለማሳየት እሞክራለሁ። በመሆኑም ከሰሞኑ 

የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከአልጀዚራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት 

ቃለ-ምልልስ “አስመራ ድረስ ሄጄ እደራደራለሁ” በማለት ላቀረቡት የሰላም ሃሳብ የሰጡትን ምላሽ 

እንዲሁም የመንግስታቱ ድርጅት  የአቶ ኢሳያስ መንግስታዊ መዋቅሮች ቀጣናውን በማተራመስ 

ተግባር ላይ ተሰማርተው በማግኘቱ ምክንያት ሁለቴ አንገታቸው ላይ ስላጠለቀላቸው “የማዕቀብ 

ሜዳሊያ” አስመልክተው የተናገሩትን አስገራሚ ድራማ አብረን እንመለከታለን። መልካም ንባብ። 

እርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ለአልጀዚራ ቴሌቪዥን ከሰጡት ቀናዒ የሰላም 

ሃሳብ በተጨማሪ፤ “ኤርትራ የቅርብ ጎረቤታችን ናት፤ኤርትራውያን በአፍሪካ ቀንድ ከየትኛውም 

ሀገር በላይ የቅርብ የስጋ ዘመዶቻችን ናቸው። ከኤርትራ ህዝብ ጋር ምንም ችግር የለብንም። 

ችግሩ የኤርትራ መንግስት ፖሊሲ ነው” ማለታቸው አይዘነጋም።  
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ታዲያ ይህን ሰላማዊ ሃሳብ ተከትሎ የአቶ ኢሳያስ የመገናኛ ብዙሃን ባለሟሎች በአዲሱ 

ዓመት ዋዜማ ላይ፤ “በቅርቡ ስልጣን የያዙት የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት 

ከኤርትራ መንግሰት ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነን በማለት ላይ ይገኛሉ፤ ይህን እንዴት 

ይመለከቱታል?” የሚል ጥያቄ ያቀርቡላቸዋል። ሰውዬው ወትሮም ቢሆን ዓይናቸውን በጨው 

የታጠቡ በመሆናቸው፤ በትናንት አሮጌ እሳቤያቸው ውስጥ ሆነው እንዲህ ሲሉ የቅጥፈት 

መዓታቸውን ያዥጎደጉዱት ገቡ።... 

... የዚህ ጉዳይ መነሳት የህዝብን ትኩረት ከመሳብ የዘለለ ምንም አይነት ፋይዳ 

አይኖረውም አሉ። አክለውም “የኤርትራ መንግስት በዚህ ድራማ ላይ ተሳታፊ መሆን አይሻም” 

በማለት ለሰላም የተዘረጉትን የኢትዮጵያን እጆች በእምቢተኝነት ባለመቀበል ዛሬም “ከፀረ-ሰላምነት 

የሚነጥለኝ ሞት ብቻ ነው” ብለው በአደባባይ እቅጩን ነግረውናል—ይህ ብቻም አይደለም። ስለ 

ተጣለባቸው ሁለት ማዕቀቦችም “ማዕቀቡ የኤርትራን ህዝብ በአንድነት እንዲቆምና በፅናት 

እንዲከላከለው አድርጓል፤ ድርጊቱ ባለፉት አምሳ አመታት የኤርትራ ጠላቶች በኤርትራ ላይ 

ሲፈፅሙት የነበረው ደባ አካል ነው” ሲሉም ውስጣዊ ማንነታቸውን ለመሸፋፈን ሞክረዋል—ምንም 

እንኳን ከሰውዬው ተለዋዋጭ ባህሪ ተነስተን ነገ ምን ሊሉ እንደሚችሉ ባናውቅም።  

ያም ሆነ ይህ ስለ ሰላም ሲወራ ከሰሙ አንዳች አስደንጋጭ ነገር ያዩ ይመስል የሚበረግጉት 

እኚህ ሰውዬ የቅጥፈት ዲስኩራቸው የተለመደ ቢሆንም፤ ለአንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ሃቁን 

በጥቂቱም ቢሆን ገላልጦ መመልከት ያስፈልጋል። እስቲ በቅድሚያ “የዚህ ጉዳይ መነሳት የህዝብን 

ትኩረት ለመሳብ ነው” ከሚለው የአቶ ኢሳያስ አፈ-ታሪክ እንነሳ። ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ 

እንደሚያውቀው፤ በጠረጴዛ ዙሪያ ቁጭ ብለን ችግራችንን እንፍታ የሚል የሰላም ሃሳብ በምንም 

ዓይነት ስሌት ለህዝብ ትኩረት መሳቢያ ፍጆታ ሊቀርብ አይችልም።  

የአስመራው አምባገነን ቡድን መሪ በግልፅ አላወጡትም እንጂ ዕውነታው እርሳቸው 

እንዳሉት አይደለም። ሃቅ ሃቁን እንነጋገር ከተባለ፣ አቶ ኢሳያስም ሆኑ በዙሪያቸው የተኮለኮሉት 

የጥፋት ደቀ-መዝሙሮቻቸው ሰላም ከሚባለው ቅዱስ ቃል ጋር የተጣሉ ናቸው። የሰላም ነገር ሲነሳ 

“እትት በረደኝ” የማለት ያህል እየተንገፈገፉ ቃሉን ለማጣጣል ይሯሯጣሉ። ለዚህም ዋነኛው 

ምክንያታቸው ደግሞ ዓለም የሚያውቀውና ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ እንደ ተውሳክ የተጣባቸው ፀረ- 

ዴሞክራሲያዊ ባህሪያቸው ነው።  

ምክንያቱም ፀረ-ዴሞክራሲያዊ የሆነ ግለሰብም ይሁን መንግስት ወጥ አቋም የለውም፤ 

መያዣ መጨበጫም ጭምር። እናም ሁሌም የሚናፍቀው ሰላምን ሳይሆን ጦርነትን፣ እርቅን 

ሳይሆን ጠብ አጫሪነትን፣ መደማመጥን ሳይሆን መደናቆርን፣ በሃሳብ ትግል መሸናነፍን ሳይሆን 

በጦር ሜዳ አርበኛ ሆኖ መታየትን የሙጥኝ ይላል። ለዚህም ነው አቶ ኢሳያስ የሰላም ጥያቄ 
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ሲቀርብላቸው በህዝብ ስም እያሳበቡ ዙሪያ ጥምጥም የሆነ ምላሽ በመስጠት ነገሩን ለማጣጣል 

የሚሞክሩት። እናንተዬ ማን ነበር “ያደቀነ ሰይጣን ሳያቄስስ አይተውም” ያለው?...  

ለነገሩ የኤርትራ መንግስት ፀረ- ሰላምነት እሳቤ እንኳንስ የሌላን ሀገር ሰላማዊነት ሊቀበል 

ቀርቶ የገዛ ዜጋውንም ጭምር ሰላማዊ በመሆን ላይ የምትገኘውን ሶማሊያን በምሳሌነት እየጠቀሰ 

እንደ ማስፈራሪያነት ሲጠቀምበት እንደነበር እናስታውሳለን። በአንድ ወቅት አቶ ኢሳያስ በሶማሊያ 

የሚገኙ የሰላም ሃይሎች የትብብር ስምምነት ሲፈራረሙ ከሰላም ጋር አንዳችም ግንኙነት 

የሌላቸው መሆኑን ለመግለፅ በሚመስል መልኩ “በሶማሊያ ውስጥ ያለው የሰላም ሁኔታ ወደ ከፋ 

ደረጃ ተሸጋግሯል” በማለት ህዝባቸውን አርፈህ ተቀመጥ የማለት ያህል ሲያስፈራሩበት ነበር።  

ታዲያ በወቅቱ የሶማሊያ የሸግግር መንግስትና ሰላም ወዳድ ኃይሎች ግን የአቶ ኢሳያስን 

ማንነትንና ፍላጐትን ጠንቅቀው ስለሚያውቁ፤ ለሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት አጥብቀው በመስራት 

ሰውዬውን ከቁብ አልቆጠሯቸውም። በዚህ ጥረታቸውም ዛሬ ላይ በዚያች ሀገር አንፃራዊ የሆነ 

የሰላም ብርሃን ጮራን ሊፈነጥቁ ችለዋል፡፡  

ህዝባቸውም ቢሆን ለሻዕቢያውን አባባል ደንታ ያለው አይመስልም። በሰለጠነው የ21ኛው 

ክፍለ ዘመን ከሁለት ሰዎች የእጅ ጣቶች በማይበልጡ አምባገነን ባለስልጣናት አገዛዝ ስር 

የሚማቅቀው እንዲሁም “ሰላም ለምኔ” በሚሉ ነውጠኞች ምክንያት ነፃነቱን የተነጠቀው የሀገረ-

ኤርትራ ህዝብ በእጅጉ ያሳዝናል። ይሁንና በአሁኑ ወቅት የወደፊት ዕጣ ፈንታውን ለመወሰን 

በተለያዩ መንገዶች ተቃውሞውን እየገለፀ መሆኑ ይታወቃል፡፡  

እርግጥ ልማት የለም እንጂ፤ ልማት እንኳን ቢኖር ነፃነቱን የተነጠቀ ህዝብ ምንጊዜም 

ቢሆን በስጋት ውስጥ የሚኖር በመሆኑ በሙሉ ልቡ ስለማይሳተፍ ውጤታማነቱ የተመናመነ ነው 

የሚሆነው፡፡ እነ አቶ ኢሳያስ ግን የህዝባቸውን ችግር ከመቅረፍ ይልቅ፤ በ“ካፈርኩ አይመልሰኝ” 

ብሂል ሶማሊያውያንን በምሳሌነት ደጋግመው በማንሳት የገዛ ህዝባቸውን “ችግር ብትፈጥሩ 

የሚገጥማችሁ ይህን መሰሉ ዕጣ ነው” እያሉ ቀን ከሌሊት በመገናኛ ብዙሃናቸው ይለፍፋሉ፡፡  

አቶ ኢሳያስ ከሰላም ጋር ሆድና ጀርባ መሆናቸውን የሚመሩበትን የማተራመስና የሽብር 

ፖሊሲን በማንሳትም መመልከት ይቻላል። እናም ዕውነታውን አንድ፣ ሁለትና ሶስት እያልን 

እንዲህ እንጨዋወተዋለን። እንዲህም ነበር።...  

አንድ 
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ውድ አንባቢዎቼ እንደምታውቁት፤ ኤርትራ ትንሽና የ21 ዓመት ወጣት ሀገር ናት፡፡ 

ኢኮኖሚዋም በሻዕቢያ ምክንያት ተሽመድምዶ ዛሬም ድረስ በዳዴ እየሄደ ነው፡፡ የሥልጣን ኮርቻ 

ላይ የዛሬ 21 ዓመት ገደማ የተፈናጠጠው ጥቂት ቡድንም የህዝቡን ህይወት መለወጥ አልቻለም፡፡ 

ከዚህ በተቃራኒው፣ እንደ ተዋጊ በሬ ጋጣውን ማመስና ማተራመስ ተግባሩ ከሆነ ሰነባብቷል፡፡ 

 የትርምስ ስትራቴጂው አልሰምር ሲለውም፤ ተቃዋሚዎችን እየደገፈ በእጅ አዙር 

ጐረቤቶቹን ይወጋል፡፡ ለሻዕቢያ አስተዳደር የጥገኝነት እሳቤ እስከጠቀመ ድረስ ከአል-ቃይዳ 

ጋርም ቢሆን ያብራል፡፡ አስመራ ዛሬ የሶማሊያ፣ የኢትዮጵያ፣ የሱዳን፣ የጂቡቲ፣ የቻድ፣ ...ወዘተ. 

ፀረ-ሰላም ሃይሎች መቀመጫ ናት፡፡ ይህ የአቶ ኢሳያስ ቡድን የትርምስ አጀንዳ ድንበር ተሻጋሪ 

ብቻ አይደለም፡፡ ባህርና ውቅያኖስን አቋርጦም ኢስያዊቷ ሀገር ሰሪላንካም ደርሷል፡፡ ኮሎምቦ 

ታይምስ የተባለ የስሪላንካ ጋዜጣ በአንድ ወቅት እንደዘገበው፣ አቶ ኢሳያስ ታሚል ታይገር 

የሚባለውን የሀገሪቱን አማፂ ቡድን በመሣሪያ ሲደግፉት ኖረዋል፡፡ ሁኔታውን ተከትሎም የስሪላንካ 

መንግሥት፣ ኤርትራ የቀድሞው አማፂ ቡድን የፖለቲካ ክንፍ መሪዎች የመጨረሻ ምሽግ መሆኗን 

በመግለጽ፣ የአስመራው ቡድን በውስጥ ጉዳይዋ እንዳይገባ ለፀጥታው ምክር ቤት “አቤት” እስከ 

ማለት ድረስ ደርሶ ነበር፡፡ አቶ ኢሳያስ ግን፤ “ማን?፣ እኔ?፣ የት?” ሲሉ ነበር በተለመደው 

ቅጥፈታቸው የስሪላንካን መንግሥት ክስ ያጣጣሉት፡፡ 

በርካታ ሰዎች “የኤርትራ ኢኮኖሚ በተሸመደመደበት፣ ከሁከት በስተቀር ለውጭ ገበያ 

የሚቀርብ ይህ ነው የሚባል ነገር በሌለበት እንዲሁም ሻዕቢያ ከእጅ ወደ አፍ የሆነውን የአርሶ 

አደሩን ምርት አስገድዶ በሚገዛበት ሁኔታ፤ የአስመራው የሽብር ቡድን ከየሀገሩ የሰበሰባቸውን 

የከሰሩ ፖለቲከኞችን እንዴት መደገፍና መደጐም ይችላል?” የሚል ጥያቄ ያነሳሉ፡፡ እርግጥ 

ጥያቄው ትከክለኛ ነው፡፡ ምላሹ ግን የዚህ ጽሁፍ አቅራቢ አይደለም-የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ 

ዘጋቢ የጄፍሪ ጀትልማን የአንድ ወቅት መጣጥፍ እንጂ፡፡  

እንደ ዘጋቢው እምነት፤ የኤርትራ መንግሥት የጦረኝነት አባዜ የተጠናወተው በመሆኑ፤ 

ከጦርነት ለማትረፍ የሚጥር ኃይል ነው፡፡  አቶ ኢሳያስ ሀገሩ አማን፣ ቀዬው የተረጋጋ ሲሆን 

አይወዱም ወይም ይደነግጣሉ—እንደ ጋዜጠኛው ገለፃ፡፡…አዎ! የጋዜጠኛው  አባባል ግልጽ ነው፡፡ 

ለምን ቢሉ፣ አለመረጋጋትና የሰላም እጦት ባለበት ቦታ ሁሉ የኤርትራ መንግሥትም አብሮ 

በመኖሩ ነው፡፡ ሻዕቢያ በተጣባው የጥገኝነት ተውሳክ ሳቢያ አለመረጋጋትን በመጠቀም ካዝናውን 

ለመሙላት ይሯሯጣል፣ ይጥራል፡፡  

አንዳንድ ውስጥ አዋቂዎች እንደሚሉት፣ በኮንጐ የርስ በርስ ጦርነት ወቅት ሻዕቢያ 

በረጃጅም ጥገኛ እጆቹ የሀገሪቱን አልማዝና ወርቅ መዝብሯል፡፡ ለዚህ ሲባል የአስመራው ቁንጮ 
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አንደብርሃን ገ/ሚካኤል የተባሉ ታማኝ አምባሳደራቸውን በምንም ሁኔታ የማይገናኙ ሀገራት 

(ማለትም የአፍሪካዊቷ ሀገር ኮንጐ-ኪንሻሳ እና የአውሮፖዋ ቤልጅየም- ብራስልስ) አምባሳደር 

አድርገው በመሾም፣ በማይፈተሽ የዲኘሎማቲክ ከረጢት የኮንጐን ሀብት እንዳሻቸው በመዝረፍ 

ተግባር ተሰማርተው ሥነ-ምግበር የጐደለው  ድርጊት ፈጽመዋል፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም- ሻዕቢያ በደቡብ ሱዳን ውስጥም ‘የኤርትራ ብሔራዊ ኢንሹራንስ 

ኮርፖሬሽን’ የሚል ኩባንያ በማቋቋም፣ በስለላ ሠራተኞቹ አማካኝነት የዚያችን ሀገር አንጡራ ሀብት 

እየመዘበረ መሆኑን “ኒው ቪዥን” የተባለ የዩጋንዳ ጋዜጣ አጋልጧል፡፡ ኢንዲያን ኦሽን የተባለ 

ኒውስ ሌተር በበኩሉ፣ የኤርትራው አገዛዝ ከመንግሥትነት ተግባሩ ወጥቶ ወደ ኮሚሽን ወኪልነት 

ወርዷል ሲል የሻዕቢያን ፀያፍ ተግባር ገልፆታል፡፡ እርግጥም ለዚህ አባባል የምሥራቅ አፍሪካ 

የልማት በይነ-መንግሥታት (ኢጋድ) ባለፉት ዓመታት “የሻዕቢያ አስተዳደር የአል-ሻባብና 

የሂዝቡል ኢስላም ወኪል ሆኖ እየተንቀሳቀሰ ነው” በማለት ያወጣውን መግለጫ አስረጅ አድርጎ 

መጥቀስ ይቻላል፡፡ 

 

ሁለት 

… ጊዜው ከዛሬ ሶስት ዓመት በፊት ነበር፡፡ አንድ ቀን በምሸት ሰበር ዜና ላይ “ኤርትራ 

ወረረችኝ” ስትል ጅቡቲ ተናገረች፡፡ በዚያው ምሸት የሻዕቢያ ወታደሮች የጅቡቲ ግዛት የሆነውን 

የራስ ዱሜራን ኮረብታዎችና ሐይቆች እንደያዙ ተሰማ፡፡ ዓለም አቀፋ ማህበረሰብም ኤርትራ 

እስካሁን የወረረችውን ሀገራት መቁጠር ጀመረ፡፡…የመን፣ ኢትዮጵያ፣ ጅቡቲ…አንድ፣ ሁለት 

ሦስት፡፡  

አከታትሎም፤ “ለመሆኑ የአቶ ኢሳያስ ወታደሮች ጅቡቲ ውስጥ ምን ይሰራሉ?” ሲል 

ጠየቀ፡፡ ጅቡቲም “ኤርትራ ለመንገድ መስሪያ የሚሆን አሸዋ ለመውሰድ ነው በሚል ወታደሮቿን 

ግዛቴ ውስጥ አስገብታ አልወጣም አለች” ስትል ምላሽ ሰጠች፡፡ የተለያዩ ትርምሶችና የሁለት 

ወረራዎች የሥራ ልምድና ተሞክሮ ባለቤት የሆኑት አቶ ኢሳያስም እንደለመዱት ዓይናቸውን 

በጨው ታጥበው፤ የወረሩትን መሬት እንደሌለና ይህን የሚያስወሩት “ጠላቶቻቸው” እንደሆኑ በይፋ 

ተናገሩ፡፡ ኋላ ላይ ግን በኳታር መንግስት አደራዳሪነት የተወሰነ ኮሚሽን ተቀብለው ከያዙት የራስ 

ዱሜራ ኮረብታዎች እብስ ብለው መውጣት ችለዋል። ይህ ሁኔታ የሚያመላክተን አቶ ኢሳያስ 

ለወራቶች እንኳን ቢሆን ሰላማዊን ነገር መስማት የማይፈልጉ እንዲሁም ጭር ሲል የማይወዱ 

መሆናቸውን ነው። ምናልባትም የዚህ ፅሑፍ አንባቢያን ሰላምን አምርረው የሚጠሉ “ቁጥር አንድ” 
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የዓለማችን ሰው ልትሏቸው ትችላላችሁ። እኔ ግን ወደ ሶስተኛው የሰላም ምሬታቸው እንዲህ 

እቀጥላለሁ።...     

ሶስት 

...“ ኦፕሬሽን አስመራ” ሥጋ ለብሶ ኡጋንዳ ከገባ ሰነባበቷል- የዛሬ ሁለትና ሶስት ዓመት 

ገደማ፡፡ ኢትዮጵያዊቷ ማሜ መንገሻ ካምፓላ የሚገኘው “የቪሌጅ ሬስቶሬንት” ባለቤት ናት፡፡ 

ሀገሩ ሠላም ነው ብላም፤ የዓለም ዋንጫን ለደንበኞቿ እያሳየች ነው፡፡ ይሁንና ጥርሱን አግጦ፣ 

ጥፍሮቹን አሹሎ ጓዳዋ ድረስ ሰተት ብሎ የገባው “የአስመራው ኦፕሬሽን”፤ በልቁጥ ሲ-4 ፈንጅዎች 

ሬስቶራንቷን እንዳልነበረ አደረገው፡፡ ጨዋታውን ሲከታተሉ ከነበሩት ውስጥ አብዛኛዎቹ 

ኤርትራዊያን የሚገኙበት እንዲሁም ኢትዮጵያዊያንና ኡጋንዳውያን ንጹሓን ሰዎች እስከ 

ወዲያኛው አሸለቡ፡፡ “ካምፓላን እንደ ባግዳድ” ይሏል እንዲህ ነው፡፡… 

.. ወዲያውኑም አል-ሸባብ የተሰኘው የምስራቅ አፍሪካ የአል-ቃዒዳ ደቀ-መዝሙርና 

ኃላፊነቱ የተወሰነ የሻዕቢያዊያን የጋራ ማህበር፤ “ዘራፍ እኔ የኢሳያስና የቢንላደን ጥምር ጦር!” 

ብሎ ካቅራራ በኋላ፤ “ንጹሓንን የጨፈጨፍኳቸው እኔ ነኝ” አለ፡፡ አቶ ኢሳያስም በመንጎራደድ 

‘መግደል ካልቀረ እንደ አል-ሸባብ ነው እንጂ!’ አያሉ በቀደምት “የጡት ልጆቻቸው” በእነ ኦነግ፣ 

ኦብነግና ግንቦት ሰባት ላይ ተሳለቁ፡፡… አስመራ ውስጥ “ኢንተርኮንትኔንታል” በሚባል ሆቴል 

የኢሳያስን ፍርፋሪ እየቃረሙ የሚኖሩት የሀገራችን አሸባሪዎች በአል-ሸባብ “የጥፋት ተልዕኮ 

ጀግንነት” ለሃጫቸው ተዝረከረከ፡፡ በፍቅርም ወደቁ፡፡ በራሳቸው ስኬት-አልባነትም ተሸማቀቁ፡፡..  

በአቶ ኢሳያስ መዝገበ-ቃላት ውስጥ “ሽብር አንድ” ብሎ “ሁለት” መባሉ የግድ ስለሆነ፤ 

እነሆ “ሽብር ቁጥር ሁለት” ደግሞ ከዛሬ አንድ ዓመት በፊት እንዲህ ሆነ፡፡ ስያሜውን የከተማ 

ለውጥ ብቻ ያደረገ ነው- “ካምፓላን” በ“አዲስ አበባ” የተካው ሁለተኛው ሴራ፡፡ እናም “አዲስ 

አበባን እንደ ባግዳድ” ሊያደርጉ፤ እንደ አሸባሪው አል-ሸባብ “የጌታ ኢሳያስን” መልዕክት አንግበው 

እንዲሁም ተመሳሳይ ሲ-4 ፈንጅ ይዘው የመጡትና ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው ቅጥረኛ 

ሽብርተኛ ቡድን ተላላኪዎች ወደ መዲናችን አቀኑ፡፡ ስኬት-አልባነታቸውን በማካካስ ኢሳያስን 

ሊያስፈነድቋቸው ቋመጡ፡፡ ግና አዲስ አበባ ባግዳድ አይደለችምና መልዕክታቸውን ሳያደርሱ እጅ 

ከፍንጅ ተቀፈደዱ፡፡ ምስጋና ለሠላም ወዳዱ የሀገራችን ህዝብና ለፀጥታ ኃይሎች ይሁንና፤ 

የአፍሪካ ህብረት ጉባኤም በሠላም ተጠናቀቀ፡፡… 

 በጥቅሉ እነዚህ ሶስት አብነታዊ ምሳሌዎች የአስመራው መንግስት ፀረ-ሰላም 

ተግባራት ማሳያዎች ናቸው። እናም የኤርትራ መንግስት ዋነኛ ግቡ በአፍሪካ ቀንድ ማንም 
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የማይፎካከረው ኃይል የመሆን ቅዠት ነው፡፡ ይህን  ግቡን ለማሳካትም በየቀኑ ከርቤና እጣን 

እያጨሰ “ጦር አውርድ!” በማለት የሚለማመን “የከሰረ ጠንቋይ” መሆኑን መገንዘብ ያሻል፡፡ 

የአቶ ኢሳያስ የአዲስ ዓመት አሮጌ ስጦታ ትናንት የለመዱትን ሰላምን የመጥላት አባዜ 

ቀደም ሲል የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝን የሰላም ጥያቄን ተከትለው “የኤርትራ 

መንግስት በዚህ ድራማ ላይ ተሳታፊ መሆን አይሻም” ያሉትን ኢ-ምክንያታዊ አባባልንም በማስረጃ 

አስደግፎ መቃኘት ይቻላል።  

እርግጥ የሰውዬውን አባባል የምንመለከተው “ታዲያ አቶ ኢሳያስ የየትኛው ድራማ ተዋናይ 

ናቸው?” የሚለውን ጥያቄ በመመለስ ነው። እርግጥም “ወዲ አፎም” የምን ተዋናይ እንደነበሩ 

ማውሳት፤ የሰውዬውን የምስራቅ አፍሪካ የሽብር አራማጅነትን በውል እንድንረዳ ያግዘናል።... 

እናም እኔም ሁኔታውን በሽሙጥ መልክ እንዲህ አስነብባችኋለሁ።... 

...በዓለም ላይ በርካታ ሰዎችን በሚጠይቀው “ክፍት የሥራ ቦታ” ተወዳድረው ያለተቀናቃኝ 

ያለፉት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው፡፡ “ክፍት የሥራ ቦታ”ውን ያወጣው መሥሪያ ቤት በርካታ 

ሚሊዮን ዶላሮችን ይከፍላል፡፡ በኪራይ ሰብሳቢነት ስሌት የሚንቀሳወሱትና የሚከፈለው የገንዘብ 

መጠን ያማለላቸው አቶ ኢሳያስም፣ “ክፍት የሥራ ቦታ”ው ላይ ቀደም ሲል አመልክተው 

በኮንትራት የተቀጠሩ ቢሆንም፤ በቋሚ ተከፋይነት የሥራ ዕድሉን ያገኙት ግን በቅርቡ መሆኑን 

መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡  

ታዲያ ውድ አንባቢዎቼ “የሻዕቢያ ቁንጮ” የተቀጠሩበት መሥሪያ ቤትና የሥራ መደብ 

ምንድ ነው? ማለታችሁ አይቀርም፡፡ እርግጥም ነገሩ ጥያቄን የሚያጭር ነው፡፡ አቶ ኢሳያስ 

የተቀጠሩበት መሥሪያ  ቤት የምስራቅ አፍሪካው የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) 

እንዳይመስላችሁ፡፡ እኚህ ሰው ከልማትና ከሠላም ጋር “ውቃቢ አምላካቸው” የሚገጥም ባለመሆኑ፤ 

እንዲህ አይነት መሥሪያ ቤት ውስጥ የመስራት ፍላጎቱም ይሁን ብቃቱ ስለሌላቸው 

አይሞክሩትም፡፡  

እናም ቀጣሪያቸው “የምስራቅ አፍሪካ የሽብር መስሪያ ቤት” ነው - የስራ መደባቸውም 

የምስራቅ አፍሪካ የአሸባሪዎች “ዋና ተቆጣጣሪ” ሆነው ሳይመደቡ እንዳልቀሩ ተግባራቸውን ከአል- 

ሸባብ ጋር የሚያያዙትና በምግባራቸው ሰላማዊ መንገድን የሚመርጡት መገኖች በተለያዩ ድረ-

ገፃቻቸው አማካኝነት አስነብበውናል። 

 እዚህ ላይ ውድ አንባቢዎቼ አቶ ኢሳያስ በምን መስፈርት ነው የተቀጠሩት? የሚል ጥያቄ 

ማንሳታችሁ የሚቀር አይመስለኝም፡፡ እርግጥ ጥያቄው  ተገቢ ቢሆንም “ወዲ አፎም” ግን 
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የአሸባሪዎቹን መጠይቅና የቅጥር መስፈርት ከማንም ሰው በተሻለ ሁኔታ የሚያሟሉ መሆናቸውን 

ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ፡፡ ቀጣሪዎቹም ይህን ልቅም አድርገው ያውቁታል፡፡ ግለሰቡ ከበረሃ ጀምሮ 

ጸረ -ዴሞክራሲያዊነት፣ ጥገኝነትና ጦረኝነት እንደ ተውሳክ የተጣባቸው መሆኑን “ቀጣሪው 

መሥሪያ ቤት” በደንብ ተረድቷል፡፡ 

 ከወጣትነት ጊዜያቸው ጀምሮ በጦረኝነት፣ በጦር አቀጣጣይነትና በጠብ - አጫሪነት የኖሩ 

ግለሰብ መሆናቸውም ከአሸባሪ ቀጣሪዎቻቸው የተሰወረ ጉዳይ አይደለም፡፡ አቶ ኢሳያስ ሰላምን 

በማደፍረስ፣ ልማትን በማስተጓጎል ፀረ - ሠላም ኃይሎችን በመፈልፈልና ሀገሮችን በማሸበር፣ 

ለአሸባሪዎች የጦር መሣሪዎችን በማቀባበልና ኮሚሽን በመቀበል እንዲሁም የፈለጉትን ሀገር 

ባሻቸው ሰዓት የማጥቃት ስልትን ሴራ የተካኑ መሆናቸውም እነዚሁ ሃይሎች የእጅ ጣቶቻቸውን 

ያህል በደንብ ያውቁታል፡፡  

በተለይም ይህን ሁኔታ ቀደም ሲል የጠቀስኩላችሁ አሜሪካዊው የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ 

ዘጋቢ ጄፍሪ ጀትልማን “In Ertera war is business” (ኤርትራ ውስጥ ጦርነት ንግድ ነው) 

በማለት ይገልጸዋል፡፡ ጋዜጠኛው የአቶ ኢሳያስ “የዕለት እንጀራ” ጦርነት መሆኑን ለማመላከት 

ነው— አባባሉን የተጠቀመበት፡፡ ያም ሆነ ይህ የሰውዬው የማይጨበጥ ባህሪና ከላይ በጠቀስናቸው 

የሽብር ድርጊቶቻቸው አማካኝነት የአሸባሪዎቹን መስፈርቶች ሙሉ በሙሉ በማሟላታቸው 

ከሌሎች ግብረ - አበሮቻቸው ጋር በመሆን “ክፍት የሥራ ቦታ”ውን ተወዳድረው በከፍተኛ ነጥብ 

አልፈዋል፡፡ 

እርግጥ እነ አልቃኢዳና አል - ሸባብ መደበኛ ስራቸው አሸባሪነት መሆኑ የሚታወቅ 

ቢሆንም፣ ዛሬ ዛሬ አቶ ኢሳያስን የመሳሰሉ የአንዳንድ ሀገር መሪዎች በዚህ በሞኖፖል ተይዞ 

በቆየው የሥራ ዘርፍ ውስጥ በቅርቡ በተገኘው “ክፍት የሥራ ቦታ” ለመቀጠር መቻላቸው ገሃድ 

እየወጣ ነው፡  

አዎ! ነገሩን ፈታ አድርገን ስንመለከተው የአቶ ኢሳያስ ከባቢውን የማተራመስና የማሸበር 

ድርጊት የሩቅ ግብ ያለው እንጂ፤ የቀጣናውን የበላይነት በሽብር ለመቀዳጀት አስበው ብቻ 

አይመስለኝም፡፡ ከኤርትራ ነጻነት በኋላም ጦረኝነትን የሙጥኝ ብለው ህይወታቸውን እየገፉ ያሉት 

እኚህ የሽብር ሰው፣ በተጠናወታቸው የግብዝነት ባህሪ በዓለም ላይ የአሸባሪዎች ቁንጮ ሆነው 

ዕውቅና ለማግኘትና እንደ ኦሳማ ቢንላደንንና አይማን አልዛዋሪ በእኩይ ተግባር ዝነኛ ለመሆን 

የሩቅ ህልም ያላቸው መሆኑን ከድርጊታቸው ለመገመት አይከብድም፡፡ 

ውድ አንባቢዎቼ እንደምታውቁት፣ የንጹሐን ህይወትን በሚቀጥፈው የሽብር ተግባር የአል-

ቃዒዳዎቹ ቀንደኛ አሸባሪዎች ኦሳማ ቢንላደንና የዛሬው አይማን አልዛዋሪ ግንባር ቀደም 
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ተጠቃሾች ናቸው —ታዋቂነትንና ዝነኝነትን በመጎናጸፍ የአዋኪነትንና የአሸባሪነትን ማማ 

የተቆናጠጡት፡፡ ዛሬ ላይ ምንም እንኳን ቢንላደን በህይወት ባይኖርም በወቅቱ በዓለም አቀፍ 

የሠላም ወዳድ ህዝብና መንግስታት ሳይቀር ዒላማ ውስጥ ገብቶ ነበር፡፡ ተፈልጎ በመገደሉ ዓለም 

በጥቂቱም ቢሆን እፎይ ብላለች፡፡ ዛሬ ደግሞ አይማን አልዛዋሪ ተፈላጊ ነው። እናም ኢሳያስ 

አፈወርቂ “ብልጥ” ናቸው፡፡ ይህ ሰው ምናልባት እንደ ቢን ላደን ከተገኘ ሊገደል እንደሚችል 

ተገንዝበዋል፡፡ እናም በሽብር ተግባሩ ውስጥ በንቃት ለመሳተፍ በቀጣይም ሰውዬውን ለመተካት 

መደላድል ለማበጀት ነው “ክፍት የሥራ ቦታው” ላይ አመልክተው የተወዳደሩት፡፡  

አቶ ኢሳያስ ለመተካት የሚፈልጉት አልዛዋሪ የሚያሟላውንና የተካነበት የሃሰት የእስልምና 

አስተምህሮትን (ቢንላደን የእስልምና ሃይማኖት የማያዘውንና የሚያወግዘውን የሽብርተኝነት ሥራ 

በውሸት ሽፋን እንደሚጠቀምበት ልብ ይሏል!) አለመቻላቸው ሳንካ ካልፈጠረባቸው በስተቀር፣ 

ቢንላደንን ማለምና መመኘት በመቻላቸው ላይ ማንም ጥያቄ ሊያነሳ አይችልም- ምኞት 

አይከለከልምና፡፡ እናም ሰውዬው ህልማቸው ይህና ይህ ብቻ ሆኗል፡፡ በዚህም ነው አቶ ኢሳያስ 

በአንድ ወቅት “ከአሜሪካው ህጋዊ መንግስት ይልቅ፣ እኛ ዕውቅና የምንሰጠው ለአልሸባብና ለአል - 

ሸባቦች ብቻ ነው”  ሲሉ የተደመጡት፡፡ 

 ታዲያ እኚህ ሰው የቢንላደንንና የአልዛዋሪን ፈለግ ተከትለው ወዳሰቡት የሽብር ተግባር 

ዋነኛ ተዋናይ ሆነው ለመቀጠል ያሰቡት የሩቅ ዕቅድ ይሳካላቸው ይሆን? ወይስ ነገሩ “ሩቅ 

አሳቢ፣ቅርብ አዳሪ” እንዲሉት ሆኖ የራሳቸው የሽብር መረብ ራሳቸውን ጠልፎ  ይጥላቸዋል?-ይህን 

ሃቅ ጊዜና ታሪክ የሚያሳዩን ጉዳይ ቢሆንም፤ የእስካሁኑ የአቶ ኢሳያስ አካሄድ የሚያመላክተው ግን 

ሰውዬው ተዋናይ እየሆኑ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ላቀረቡት የሰላም ሃሳብ 

ሳይሆን፤ የሽብር መረባቸውን በማጠናከር ዙሪያ ነው።  

አቶ ኢሳያስን የሽብር ተዋናይነት ከተገነዘብን ዘንዳ፤ እስቲ ወደ ሌላኛው የሰውዬው “የአዲስ 

ዓመት ስጦታ” አሮጌ ዲስኩር እናምራ። እርግጥም ዲስኩራቸው “ማዕቀቡ የኤርትራን ህዝብ 

በአንድነት እንዲቆምና በፅናት እንዲከላከለው አድርጓል፤ ባለፉት አምሳ ዓመታት የኤርትራ 

ጠላቶች በኤርትራ ላይ ሲፈፅሙት የነበረው ደባ አካል ነው” የሚል ነው። ግና ዕውን ሃቁ እርሳቸው 

እንደሚሉት ነውን?—እስቲ አብረን እንየው። 

እንደ እውነቱ ከሆነ በኤርትራ መንግስት ላይ የተጣለው ማዕቀብ አቶ ኢሳያስ በተለመደ 

መነባንባቸው እንደሚሉን ሳይሆን የራሳቸው ግብረ-ሽበራ ተግባር ክፍያ ዋጋ ነው። በተመድ 

የፀጥታው ምክር ቤት የራሱን ገለልተኛ አጣሪ ቡድን አቋቁሞ ነው ሁለቱንም ማዕቀቦች 

በአስመራው አስተዳደር ላይ የጣለው። ከዚህ በተረፈ የኤርትራ ጠላቶች ምንትስ እንዲህ አደረጉኝ 

ማለት የቀበሮ ባህታዊ ከመባል ውጪ የሚያስገኝ አንድም ፋይዳ የለውም። 
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ሁለቱንም ማዕቀቦች መንስኤ ስንመለከት አቶ ኢሳያስ  የሶማሊያውን አል-ሸባብ፣ 

የጅቡቲውን ፍሩድ እንዲሁም የሀገራችን ኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት ሰባት የተሰኙ የቀጣናው አዋኪ 

ኃይሎችን በጉያቸው ውስጥ ወሽቀው ለሁከት ሲያሰማሩ ተደርሶባቸዋል ነው የተጣለባቸው፡፡ 

ድርጊታቸውን የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት (ተመድ) ያቋቋመው አንድ አጣሪ ቡድን እንደ 

ዋዛ ነገሮችን ሁሉ በጥንቃቄ ይከታተል ኖሯል፡፡ እናም ይህ ቡድን ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን 

“ኦፕሬሽን አስመራ”ንም ይሁን “አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ” መፈብራኪያቸው ኢሳያስ አፈወርቂ 

ንጹሓንን ለማሳረድ ቢላዋ በሚስሉባት አስመራ ውስጥ መሆኑን አረጋግጧል፡፡ የዛሬ ዓመት ገደማ 

የወጣው ባለ 417 ገጽ የቡደኑ ሪፖርት የሚያመላክተውም ይህንኑ ነው፡፡  

የአቶ ኢሳያስ መንግስት ራሱ ወንጀል እየሰራ መልሶ ጣቱን ሌሎች ላይ መቀሰሩ 

ከእውነታው ለመሸሽ ቢሆንም፤ ሃቁን ግን ከስረ-መሰረቱ እንዲህ ማየት ይቻላል። የምሥራቅ አፍሪካ 

የልማት በይነ-መንግሥታት ባለሥልጣን (ኢጋድ) ሰባት አባላት እንደነበሩት ከአንባቢዎቼ የተሰወረ 

ጉዳይ አይደለም፡፡ ታዲያ የሻዕቢያው አስተዳደር በተጠናወተው የመገለል ደዌ ራሱን ሲነጥል፤ 

አባላቱ ወደ ስድስት ዝቅ ብለዋል፡፡  

እርግጥም አብዛኛዎቹ የምሥራቅ አፍሪካ ሀገራት በቀጥታም ይህን በተዘዋዋሪ በአቶ ኢሳያስ 

የተወረሩና የተሸበሩ በመሆናቸው፤ ተሸባሪና አሸባሪ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ተቀምጠው ስለ ከባቢው 

ሠላም ሊወያዩ አይችሉም፡፡ ይሁንና የአስመራው አስተዳደር ከኢጋድ ሲነጠል “አተረማመሰው፤ 

ከባቢውን አመሰው” የሚል ክስም አብሮት ተከትሎታል፡፡ የአፍሪካ ህብረትም ክሱን ተመርኩዞ 

ማዕቀብ እንዲጣልበት ጠይቋል። ምናልባት የኤርትራ ጠላቶች የተባለው አንዱ የአፍሪካ ህብረት 

ይሆን እንዴ?-መቼም ወቸው ጉድ እንጂ ሌላ ምን ይባላል! 

ያም ሆነ ይህ ግን፤ በወቅቱ “ወዲ አፎም” በአፍሪካ ህብረት አኩርፈው ራሳቸውን በማግለል 

“የመነጠል” ፖሊሲያቸውን ዕውን ቢያደርጉም፤ የኢጋድም ይሁን የህብረቱ ክሶች እንዲሁም 

የመንግሥታቱ ድርጅት እ.ኤ.አ ከ2002 ጀምሮ ያቋቋመው ቡድን ባወጣቸው ከደርዘን በላይ 

የሚሆኑና በይዘትም ተመሳሳይነት የሚታይባቸው ሪፖርቶች አማካኝነት ማሳረጊያ አግኝተዋል፡፡ 

ለአብነት ያህልም፤ የኤርትራ መንግሥት አውሮፕላኖችን በመከራየት በአል-ሸባብ ቁጥጥር 

ስር ባለው “የታችኛው ሸበሌ” አየተባለ ወደ ሚጠራው የሶማሊያ ግዛት የጦር መሣሪያ 

እንደሚያቀባብል ተደርሶበታል፡፡ በዚህም በኪሰማዩ፣ በመርካና በኤልአማን በሮች እንዲሁም 

ባባሊ/ዲጉሌና በሲዛሊ መተላለፊያዎች እየተመላለሰ አል-ሸባብን መሣሪያ እንደ “ጡጦ” 

እንደሚያጎርሰው የአጣሪው ቡድን ሪፖርት ገሃድ አውጥቷል፡፡ እናም በዚህና አጎራባቾቹን 

በማተራመስ ተግባሩ የመንግሥታቱ ድርጅት ከአንዴም ሁለቴ ከዓለም ማህበረሰብ ጋር 
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የሚነጥልውን ማዕቀብ ጥሎበታል፡፡ በቃ ዕውነቱ ይኸው ነው! ታዲያ አቶ ኢሳያስ የኤርትራ 

ጠላቶች የሚሉት እነማንን ነው?... 

በጥቅሉ የአቶ ኢሳያስ “የአዲስ ዓመት ስጦታ” በእነዚህ ሁለት ምልከታዎቼ ብቻ ከትላንት 

ያልተለየ ማደናቆሪያ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ሰውዬው የሚናገሩትን እንኳን አያውቁም። ምናልባትም 

የመጨረሻዬ ነው ብለው ተስፋ ቆርጠው ሊሆን ይችላል። የዚህ ፅሑፍ አንባቢዎች የግለሰቡን 

የአዲስ ዓመት ንግግር ምን እንደምትሉት ባላውቅም፤ እኔ ግን የ“ሲያልቅ አያምር” ዲስኩር 

ብየዋለሁ ። ለምን ቢባል የሁሉም አምባገነኖች ፍፃሜ ሲቃረብ በስተመጨረሻው የውሸት ካባን 

ደርበው ከመጠን በላይ መለፈፍ መገለጫቸው መሆኑን በተጨባጭ እያየን የመጣነው ዕውነት 

በመሆኑ ነው። ቸር  እንሰንብት። 

 

 


