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“የአስመራው ንጉስ” አጣሪ ቡዴኑን ምን እያለት ነው? 

                                                                                                     

                                                              

ጀማሌ አብዯሊ abedelaj@yahoo.com 

“… በአዯባባይ ዕርቃኑን ወጥቷሌ፡፡ ሆኖም ዕርቃኑን መሆኑን የተገነዘበው  

አይመስሌም ወይም ሉገነዘበው  አይፈሌግም—የኤርትራው የአንዴ ሰው አገዛዝ…” ይሊሌ 

ከመሰንበቻው  አይጋ ፎረም በተሰኘው ዴረ-ገጽ ሊይ አቶ ዘርዑ ሏጎስ  በተባለ  

ኢትዮጵያዊ የቀረበው ጽሐፍ፡፡ በእርግጥ ፀሏፊው በተባ ብዕራቸው የአስመራውን 

አምባገነናዊ አገዛዝ የኪሳራውን መነሻ እየነቀሱ ተገቢና ትምህርት ሰጪ  በሆነ ሁኔታ 

ቃኝታውታሌ፡፡ የውዴቀቱን ምክንያቶች ከነባራዊ ዕውነታው ጋር እያያያዙም፤ በዓሇም  

አቀፉ ማህበረሰብ ፊት በውሸት  ዱስኩር ተጀቡኖ ራቁቱን መቆሙን በማያሻማ ቋንቋ 

ነግረውታሌ፡፡ 

ዲሩ ግን ምን ያዯርጋሌ?! - የእኚህን ሀገር ወዲዴ ዜጋም ይሁን ዓሇም አቀፉን 

ማህብረሰብ ጨምሮ የላልች  ሠሊም ወዲዴ ኃይልችን “የሠሊም ያሇህ!”  ጩኸትና 

ተግሳፅን መስማት ሇተሳነው ሰው የተነገረ ይመስሌ፤ የአስመራው  አስተዲዯር ‘ጆሮ ዲባ 

ሌበስ’  ማሇትን ስራዬ ብል ተያይዞታሌ፡፡ ታዱያ ሇዚህ አባባላ ሩቅ መሄዴ የሚያሻኝ 

አይመስሇኝም፡፡ ምክንያቱም ሰሞኑን በመንግስታቱ ዴርጅት  የጸጥታው ምክር ቤት በ13  

ዴጋፍና  በሁሇት  ዴምፀ ተዓቅቦ የጣሇበትን ሁሇተኛ  ማዕቀብን ተከትል፣ የሶማሉያንና 

የኤርትራን  ጉዲይ እንዱያጣራ የፀጥታው  ምክር ቤት የሰየመውን አጣሪ ቡዴንን፤ 

“ሙያዊ ክሂልት የላሇው፣ በፈጠራ የተሞሊ ሪፖርት  ያቀረበ ወዘተ”  እንዱሁም ሪፖርቱን  

“የአሜሪካንና የኢትዮጵያን መንግስታት ፍሊጎት ሇማሟሊት የቀረበ” የሚሌ “ከአፈርኩ 

አይመሌሰኝ” አስገራሚ ምሊሹን መጥቀስ  ስሇሚቻሌ  ነው፡፡  

እርግጥ ይህን የአስመራውን መንግስት  “የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም” ዓይነት 

ሁለንም ነገር  የማጣጣሌ አባዜ የተጠናወተው ግትር ፖሇቲካ አይለት እንካ ሰሊንቲያን 

በአይጋ ዴረ-ገጽ ሊይ “የመንግስታቱ ዴርጅት ‘ውሸት’ የጻፈብኝን አጣሪ ቡዴን ይቀይርሌኝ” 
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የሚሌ የስሞታ ዯብዲቤን የተመሇከተ ሰው፤ እንዯ እኔ በግርምት ብዕሩን ከወረቀቱ ጋር 

ማገናኘቱ አይቀርም፡፡  

እናም በዚህ ጽሐፌ  “የተባበሩት  መንግስታት  ዴርጅት (ተመዴ)  የሰየመው 

አጣሪ ቡዴን እነ አቶ ኢሳያስ የሰጡትን ‘የዲቦ ስም’ የያዘ ነውን?’፣ እውን በሻዕቢያ ሊይ 

የተጣሇው ሁሇተኛው ማዕቀብስ የላልች ወገኖችን ፍሊጎት ሇማሟሊት ነውን?’ የሚለ 

ጥያቄዎችን በማንሳት ዕውነታውን ከኤርትራ ህዝብ መፃኢ ህይወት አኳያ ጋር በማስተሳሰር 

ሇውዴ  አንባቢዎች  እንዱህ አቅርቤዋሇሁ፡፡ … ታዱያ “ነገርን ከመሰረቱ …” እንዱለ 

አበው፤  እስቲ በቅዴሚያ እነ አቶ ኢሳያስን ወዯ አበሳጨው ሁሇተኛው የማዕቀብ 

እውነታዎች እንዝሇቅ፡፡… 

                            የሃቆቹ መሠረቶች   

የተባበሩት መንግስታት  ዴርጅት ከመሰንበቻው በከባዴ የቤት ሥራ ተጠምድ 

ነበር፡፡ የቤት ስራውም የተሇመዯው  የአቶ ኢሳያስ  አስተዲዯር  ጉዲይ ነው — በውግዘት 

ሊይ ውግዘት፣ በማዕቀብ ሊይ ማዕቀብ የማይሰሇቸው ጉዯኛ መንግስት። እናም የጸጥታው  

ምክር ቤት የኤርትራንና የሶማሉያን  ጉዲይ እንዱያጠና የሰየመው አጣሪ ቡዴንን 417 

ገጾች ሪፖርት ዯግሞ ዯጋግሞ አገሊበጠው፡፡ … ግና ቢገሇብጠውና ቢያገሊብጠው  

አንዲችም ጠብ የሚሌ ነገር  አሊገኘበትም — የአስመራው አስተዲዯር እኩይ ሴራ ዓይኑን 

አፍጦ፣ ጥርሱን አግጦ  ፍንትው ብል ከመታየቱ በስተቀር አንዲችም  ‘እስየው’ የሚያስብሌ  

መሌካም ነግር ሉገኝበት አሌቻሇም፡፡ በዚህ መነሻነትም የፀጥታው ምክር ቤት ሙለ 

በሙለ በሚባሌ መሌኩ፤  ማዕቀብን እንዯ ሌዩ መገሇጫና ኩራት የሚመሇከተው የኤርትራ 

መንግስት ዲግም በድቃ  መሌክ እንዱያንጠሇጥሇው  ሰጥቶታሌ፡፡ … 

ታዱያ እዚህ ሊይ ‘የማዕቀቡ መሰረታዊ ሃቆች ምንዴናቸው?’  የሚሌ ጥያቄ  

ማንሳት  ተገቢ  ይመስሇኛሌ፡፡ እንዯሚታወቀው የአቶ ኢሳያስ አምባገነናዊ መንግስት  

በሀገሩ ውስጥ ከሚያከናውናቸው  እጅግ  ዘግናኝ እና እስከፊ የግፍ ተግባሮች ባሻገር፤  

የጎረቤት  ሀገራትን ሰሊም ሲያዯፈርስ የኖረ ሃይሌ ነው፡፡ እንዯ አበዯ ውሻ 

የሚያጎራብቱትን ሀገራት  በሙለ በሽብር ጥርሱ ነካክሷሌ፡፡ ከተጠናወተው  ወታዯራዊ 

ጀብዯኝነት ተውሳክ በመነሳትም፤ ኮሽታ ስሇሚያስዯነግጠው ተገቢ ያሌሆኑ ጦርነቶችን 
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ቀስቅሶ፤ ሰብዓዊና ቁሳዊ ኪሳራዎች እንዱዯርሱ ማዴረጉ ሇፀጥታው ምክር ቤት አይረሴ 

ታሪክ ነው። 

በዚህ ማንነቱ የሚታወቀው የኤርትራ መንግስት አሌ-ሸባብን ጨምሮ በርካታ 

ሽብርተኛ ቡዴኖችን በፊታውራሪነት  ከመምራቱም በሊይ፤ ቋሚ የገንዘብና የህገ-ወጥ ጦር 

መሣሪያዎች ምንጭ ሆኖም በማገሌገሌ ሊይ ይገኛሌ፡፡ በቅርቡም በአዱስ አበባ የአፍሪካ 

ህብረትን 16ኛው የመሪዎች ሌዩ ጉባዔን ሇማዯናቀፍ፤ ትክክሇኛው የሽብር ቡዴን የትኛው  

እንዯሆነ እስከምንቸገር ዴረስ የሚያምታታውን የኦነግ ቅጥረኞችን በመሊክ ሇማሸበር 

ያዯረገው  ሙከራ ሁነኛ አስረጅ መሆኑን የፀጥታው ምክር ቤት  ተገንዝቧሌ፡፡ 

ከሶማሉያ ጋር አንዴ ስንዝር እንኳን የዴንበር ወሰን የላሇው የኤርትራ  መንግስት፤ 

ሊሇፉት 20 ዓመታት  በእርስ በርስ  ጦርነት  በምትታመሰው በዚያች ሀገር ውስጥ ዘሌቆ 

በመግባት በእሳት ሊይ ነዲጅ የማርከፍከፍ አለታዊ ሚናውን ሲወጣ ቆይቷሌ፡፡ የምስራቅ 

አፍሪካ የሌማት በይነ መንግስታት  ባሇስሌጣን (ኢጋዴ)  አባሌ ሀገራት ጉዲዩን ሇፀጥታው   

ምክር ቤት “አቤት” ማሇታቸው ትክክሇኛ እና አግባብነት ያሇው መሆኑን የተረዲው 

የፀጥታው  ምክር ቤት፤ በአስመራው የሽብር  ቡዴን ሊይ እርምጃ  መወሰዴ እንዲሇበት 

በአጣሪ ቡዴኑ ከቀረቡት  ሃቆች ተረዴቷሌ፡፡ 

ከዚህ ዕውነታ ተነስቶም ታህሣሥ 10 ቀን 2002 ዓ.ም  በኤርትራ መንግስት  ሊይ 

የጦር መሣሪያ ማዕቀብ ጥልበት ነበር፡፡ ሻዕቢያ ግን ዓሇም አቀፍ ዕውቅና የተቸረውን 

የሶማሉያን የሽግግር መንግስት ከአሸባሪው አሌ-ሸባብ ጋር አብሮ ሇመጣሌ በማሴሩ 

እንዱሁም ራስ ደሜራ በተሰኘው የጁቡቲ ግዛት በኃይሌ ያስገባቸው ወታዯሮቹን 

ሇማስወጣት ፈቃዯኛ ባሇመሆኑ የመጀመሪያውን ማዕቀብ እንዯጣሇበት ያስታውሳሌ —

የፀጥታው ምክር ቤት።  

አሁንም ሃቁን ከአጣሪ ቡዴኑ ሪፖርት በመነሳት  ሲያጤነው፤ የአቶ ኢሳያስ  

መንግስት ነገር “ውኃ ቢወቅጡት እምቦጭ” እንዱለት ዓይነት ሆኖ አግኝቶታሌ፡፡ 

በመሆኑም  በሁሇተኛው ማዕቀቡ በአቶ ኢሳያስ  ሹማምንቶች ሊይ የጉዞ እና የኢኮኖሚ  

እንዱሁም የጦር መሣሪያ  ዝውውር ዕገዲ ጥልባቸዋሌ፡፡ በዚህም ሃያ የማይሞለ የህዝባዊ 

ግንባር ሇዳሞክራሲና ሇፍትህ (ህግዯፍ)  ቁንጮ  አሸባሪዎችን የኤርትራን ህዝብ የማይጎዲ 

ማዕቀብን ዲግም አከናንቦታሌ፡፡  
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አንዲንዴ ወገኖች የፀጥታው  ምክር ቤት ማዕቀቡን  በሚጥሌበት ወቅት ቻይና እና 

ሩሲያ ዴምጽ ተዓቅቦ ማዴረጋቸውን ተከትል “ሇምን?” የሚሌ ጥያቄ ሲያነሱ ይዯመጣለ፡፡ 

ይሁንና በእኔ እምነት እውነታውን የተረደት  አይመስሇኝም፡፡ የቻይና አቋም በየትኛውም  

አቅጣጫ ሲፈተሽ በኤርትራ ሊይ የተጣሇውን ማዕቀብ ከመዯገፍ ተሇይቶ የሚታይ 

አይዯሇም፡፡ በእንዱህ ዓይነቱ የመጨረሻ በሆነ ዴምጽን በዴምጽ የመሻር መብት ወቅት 

ቻይና መታቀብን መምረጧ፤ በፖሇቲካ ስላት ሲታሰብ ‘አዎ! ማዕቀቡን  እዯግፋሇሁ’ 

የማሇት ያህሌ  መሆኑን ሇመገንዘብ አያዲግትም፡፡ በእርግጥ ሀገሪቱ በማዕቀቡ ሊይ 

ተቃውሞ ቢኖራት ኖሮ ‘አይሆንም!’ የማሇት መብት እያሊት ዝምታን መምረጧ፤ የቀጣናው  

ውስብስብ ችግሮች ባሇቤት የኤርትራ መንግስት መሆኑን በማወቋ እንዯሆነ ሇመረዲት 

ጥሌቅ ጥናት ማካሄዴ የሚያሻው ጉዲይ አይመስሇኝም፡፡  

የሩሲያም ሁኔታ ከዚህ የተሇየ ነው ብል ማሰብ አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም ቀዯም 

ሲሌ ሇመግሇጽ እንዯሞከርኩት፤ ይህች ሀገርም የኤርትራን መንግስት ማንነት ሌክ እንዯ 

ቻይና ጠንቅቃ ስሇምታውቅ ነው፡፡ የወቅቱ የፀጥታው ምክር ቤት ሰብሳቢ የነበረችው 

ሩሲያ፤ የአቶ ኢሳያስ አስተዲዯር “ከዯሙ ንጽህ” ቢሆን ኖሮ እንዯ ቻይና ዴምጽን 

በዴምጽ የመሻር  መብት እያሊት ስሇምን መታቀብን መረጠች? ብሇን ስጠይቅ፤ 

‘የአስመራው አስተዲዯር  ማንነት ወትሮውም ቢሆን አዯባባይ ሊይ ቆሞ ዕርቃኑን ፀሏይ  

እየሞቀ ነበር’ የሚሌ ትክክሇኛ ምሊሽ ማግኘታችን አይቀርም፡፡ እናም ቻይናም ሆነ ሩሲያ 

በወቅቱ “ከባህሪያችን በመነሳት በማንም ሀገር ሊይ ማዕቀብ እንዱጣሌ ባሇመፍሇጋችን 

ዝምታን መርጠናሌ”  የማሇታቸው ዱፕልማሲያዊ ምሊሽ ምስጢርም ይኸው  ነው — ‘ጉዲዩ 

እውነት ስሇሆነ አንቃወምም’ የሚሌ፡፡  

ታዱያ ሃቁ ይህ ከሆነ ዘንዲ “የአስመራው ንጉስ” ከተንሳፈፉበት የእብሪት ፊኛ ወዯ 

መሬት  ወርዯው ነባራዊ  ሃቆችን መመሌከት ከመመሌከት ይሌቅ፣ ጣታቸውን ሇምን ወዯ 

አጣሪ ቡዴኑ ይቀስራለ?’ የሚሌ ጥያቄ ማንሳት ያስፈሌጋሌ፡፡ እርግጥ ሇጥያቄው ምሊሽ 

ስንሻ፤ አቶ ኢሳያስ  ዛሬም ዴረስ ዓይናቸውን  በጨው ታጥበው ባረጀ ያፈጀ የፕሮፓጋንዲ 

ፈረሳቸው ሊይ ያሇ ሃፍረት ተቀምጠው እናገኛቸዋሇን፡፡ ዲሩ ግን እርሳቸው ምንም ይበለ 

ምን፣ የአጣሪ ቡዴኑ ማንነትና የተግባር ጥናቱ ቱባ ክንዋኔዎች ሲተረተሩ ይህን 

ይመስሊለ፡፡… 
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                          አጣሪ ቡዴኑ  

እ.ኤ.አ መጋቢት 29 ቀን 2010  በጸዯቀው የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ቁጥር 

1916 (2010) አንቀጽ ስዴስት ሊይ የተሰጠውን ስሌጣን፣ ተግባርና ኃሊፊነት ይዞ 

የሚንቀሳቀሰው የሶማሉያና የኤርትራ ጉዲይ አጣሪ ቡዴን፤ በአቶ ኢሳያስ መንግስት 

“ዓይኔን ግንባር ያዴርገው” ዴራማ  “ሙያዊ ክሂልት የላሇው፣ ገሇሌተኛ ያሌሆነና በፈጠራ 

የተሞሊ ሪፖርት ያቀረበ …ወዘተ” የሚለ አስገራሚ መከራከሪያዎች አይሎቸው ዘሇፋዎች 

ቀርበውበታሌ፡፡  

ግና “ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ የጮሃሌ” እንዱሌ የሀገራችን ሰው፤ ወትሮም 

የፈጸሟቸውን የግብረ-ሸበራ ተግባራት መሇስ ብሇው ከማየት ይሌቅ ጣታቸውን ወዯ ላሊው 

አካሌ የሚቀስሩትን የአስመራዎቹን የሽብር ባሇሟልች የሇየሇት ውሸት እንዱህ ዲግም 

ራቁቱን ማስቀረት ይቻሊሌ፡፡ … በቅዴሚያ ግን ወዯ ቡዴኑ “ሙያዊ  ክሂልት” ብቃት 

ብናመራ ሳይሻሌ አይቀርም፡፡… 

በመንግስታቱ ዴርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በቅርቡ ይፋ የሆነው ሪፖርት 

መገንዘብ እንዯሚቻሇው፤ የአጣሪ ቡዴኑ አባሊት ከሶማሉያና ከኤርትራ ጉዲይ ጋር  

ተያያዥ በሆኑ ጉዲዩች ዙሪያ ሙያዊ ክሂልት ያሊቸው ግሇሰቦች ናቸው፡፡ የቡዴኑ 

አስተባባሪ ማት ብራይዯን በእንዱህ ዓይነት ዓሇም አቀፍ ስራዎች የተካኑ መሆናቸው ግሇ-

ታሪካቸው ያወሳሌ፡፡ የሰብዓዊ ጉዲዮች ባሇሙያዋ ካሮሉና ሪይስም በመንግስታቱ ዴርጅት 

“አንቱ”  የተሰኘ ስም ያሊቸው ናቸው፡፡  

የባህር ባሇሙያው ጆርግ ሩፋሁት  እንዱሁም የገንዘብ ጉዲዮች ባሇሙያው ሚስተር 

ጋሳሃን ሳህብል በመንግስታቱ ዴርጅት ብቃታቸው ታምኖበት  የተሰየሙ ግሇሰቦች 

ናቸው፡፡ ባባቱንዳ ታይዋ የተባለት የታጣቂ ኃይልች ባሇሙያም ቢሆኑ በዚሁ መስፈርት 

መሰረት የጸጥታው ምክር ቤት ክሂልታቸውን አምኖበት የመዯባቸው ናቸው፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም፤ የቡዴኑ የተግባር እንቅስቃሴዎች አካሌ በመሆን የተሰበሰቡ መረጃዎችን 

በመገምገምና በማጠቃሇያ ዘገባው ተሳታፊ የሆኑ በርካታ ግሇሰቦች ስራውን በገሇሌተኝነት 

እንዱያግዙ ተዯርጓሌ፡፡  
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ታዱያ እውነታው ይህ ከሆነ፤ “የአስመራው ንጉስ” አጣሪ ቡዴኑን ምን እያለት 

ነው? ኧረ ሇመሆኑ ሇእርሳቸው አንዴ ግሇሰብ ሳዋ ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ ገብቶ ካሌሰጠነ 

አሉያም እንዯ ኤርትራው “ኪልማ” ዓይነት  የአሸባሪዎች ማሰሌጠኛ ካምፕ ገብቶ በሻዕቢያ 

የትርምስ ክሂልት ተቀጣጣይ ፈንጂዎችን ተሸክሞ ካሌተያዘ፤ ሙያዊ ብቃት የሇውም 

ማሇት ነውን? — እናንተዬ መቼም ነገሩን “ወቸው ጉዴ!” እንጂ ከቶ ላሊ ምን ማሇት 

ይቻሊሌ? — በአቶ ኢሳያስ ቋንቋ  “ክሂልት ያሇው ባሇሙያ” ማሇት እንዯ አሌ-ሸባብ 

የንጹሃን ዜጎችን ዯም በሚዘገንን ሁኔታ የሚያፈስ  ቡዴን ይሆን እንዳ?...  

ዲሩ ግን የኤርትራው ፕሬዚዲንት ምንም ይበለ ምን፣ አጣሪ ቡዴኑ ዓሇም አቀፉ 

ማህበረሰብ ያመነበተና ሙያዊ  ክሂልቱም የተመሰረከሇት መሆኑን መገንዘቡ፤ የአስመራው  

አስተዲዯር ቢያንስ ሇዓሇም አቀፉ ህግ ተገዥ  እንዱሆን የሚያግዘው እንጂ የሚጎዲው 

አይዯሇም፡፡ ከዚህ ውጪ፤ “የራሷ እያረረባት፣ የሰውን ታማስሊሇች” እንዱለ አበው፤ 

“ኢሳያሳዊያን” ዓይናቸው ውስጥ ያሇውን ትሌቅ የጥፋት ግንዴ ማየት ተስኗቸው፣ በላሊው 

ወገን ዓይን ውስጥ የላሇን ጉዴፍ ሇማውጣት መሯሯጣቸው የማያዋጣቸው መሆኑን 

ሉያውቁት  የሚገባ ይመስሇኛሌ፡፡  

አጣሪ ቡዴኑ በኤርትራ መንግስት የተሰጠው ላሊኛው የዲቦ ስም “ገሇሌተኛ ያሌሆነና  

በፈጠራ የተሞሊ ሪፖርት ያቀረበ” የሚሌ አስገራሚ ውንጀሊ ነው፡፡ እርግጥ ስሇ 

ገሇሌተኛነትና ስሇ ሪፖርት አቀራረብ ሰናወሳ፤ በቡዴኑ ስራ ሊይ የኤርትራ መንግስትን 

ሚና እንዱሁም የጥናቱን ዘዳዎች መመሌከት የግዴ ይሇናሌ፡፡ የፀጥታው ምርክ ቤት 

የቡዴኑ ሪፖርት ይፋ እንዲዯረገው፤ የአስመራው  አስተዲዯር የቡዴኑን የመረጃ አሰባሰብ 

ሂዯት ሇማዯናቀፍ የራሱን ተፅዕኖ  አሳዴሯሌ፡፡ ምክንያቱም ኤርትራ ውስጥ የመንግስታቱ 

ዴርጅት ሰራተኞችና በሀገሪቱ  የሚኖሩ ዱፕልማቶችን ጨምሮ  የውጭ ዜጎች እንቅስቃሴ 

የተገዯበ በመሆኑ ነው፡፡ የሚዱያ ነጻነትና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችም ጉዲይ ሙለ 

በሙሇ ዝግ ነው፡፡ ነገሩ “ምን ያሇበት ዝሊይ አይችሌም” እንዱለ በመሆኑ፤ የኤርትራ 

ባሇስሌጣናት  ሇቡዴኑ መረጃ ሇመስጠት ፈቃዯኞች አሌነበሩም፡፡  

ይሁንና ቡዴኑ ጥናቱ ፖሇቲካዊ ዴምጸት እንዲይኖረው በማሰብ፣ ከኤርትራ  

መንግስት ተቃዋሚ ኃይልች  አባሊት አሉያም ከተቃዋሚ ቡዴኖች ንኪኪ ካሊቸው 

ግሇሰቦች ጋር ሇመገናኘት አሌፈሇገም፡፡ ይህን ያዯረገውም ሪፖርቱ ገሇሌተኛና ተዓማኒ 

እንዱሆን በማሰብ ነው፡፡ ይሁንና የአቶ ኢሳያስ መንግስት በቀጣናው የሚያከናውነውን 
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የትርምስ አጀንዲ ስሇሚያውቅ ሇቡዴኑ መረጃ አሌሰጥም ብል ሲያበቃ፤ተመሌሶ ቡዴኑን 

በተሇመዯው  ተራ የፕሮፓጋንዲ ምሊሽ ሇመወንጀሌ የፈሇገው ሃቁን ሇመሸፋፈን መሆኑ 

ከማንም የተሰወረ ጉዲይ አይመስሇኝም፡፡ ሆኖም “እውነት ትመነምናሇች እንጂ 

አትበጠስም”  እንዱለ አበው በቡዴኑ ገሇሌተኛና በሳሌ ጥናት፤ የአስመራው  መንግስት  

ከአሌ-ሸባብ ጋር ግንኙነት መመስረቱ፣ ሇጽንፈኛ ቡዴኑ ዕቅዴ ማውጣቱ፣ ስሌጠና መስጠቱ 

እንዱሁም ከሶማሉያ የፖሇቲካ ሂዯት  ራሱን እንዲያገሌ መማጸኑና ሇዚህም በየወሩ እስከ 

80 ሺህ ድሊር  የሚዯርስ የገንዘብ ዴጎማ ማዴረጉ ተጋሌጧሌ፡፡  

ይህ ብቻ አይዯሇም፡፡ የኤርትራ መንግስት የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ቁጥር 

1907 (2009)ን በመተሊሇፍ፤ የጂቡቲ፣ የኢትዮጵያ፣ የሱዲንና የኡጋንዲ ታጣቂ ተቃዋሚ 

ኃይልችን እና አሸባሪዎችን በማሰሌጠን፣ የገንዘብና የልጀስቲክስ ዴጋፍ ማዴረጉ 

ተረጋግጧሌ፡፡ ይህ ተግባሩም ሻዕቢያ ኤርትራን ያህሌ ዴሃ ሀገር ይዞ በቀጣናው 

የሚንቀሳቀሱ ጽንፈኞችን መርዲቱ  የአስመራው አስተዲዯር ብልም የሀገሪቱን ገንዘብ 

ስርዓት በላሇው  ሁኔታ መርጨቱ ሇዜጎቹ ያሇውን ዯንታ ቢስነት የሚያሳይ ነው፡፡ 

 እነዚህን አሳፋሪ ተግባራት በጉያው ውስጥ ሸጉጦ “ዓይኔን ግንባር ያዴርገው”  

በማሇት የአጣሪ ቡዴኑን ስም ሇማጥፋት የሚሯሯጠው የሻዕቢያው ቡዴን፤ አንዴ ጥናት 

የሚወሰነው በሚከተሊቸው ዘዳዎች መሆኑን እንኳን ሇማወቅ አይፈሌግም፡፡ ይሁንና የአቶ 

ኢሳያስ ባሇሟልች ፈሇጉም አሌፈሇጉም እኛ ግን  አጣሪ ቡዴኑ በጥናቱ  ወቅት 

የተከተሊቸውን ዘዳዎች መመሌከታችን በጉዲዩ ሊይ የጠራ ግንዛቤ እንዴንይዝ 

ያዯርገናሌ፡፡ በመጀመሪያው ዯረጃ አጣሪ ቡዴኑ የኤርትራንና የሶማሉያን ግንኙነት 

ሇማጣራት  የተጠቀማቸው ዘዳዎች ሳይንሳዊና ሙያዊ መሆናቸውን እንዱህ መመሌከት 

ይቻሊሌ፡፡ 

የፀጥታው ምክር ቤት ይፋ ያዯረገው የቡዴኑ ሪፖርት እንዯሚያትተው፤ የጥናቱ 

መረጃዎች በሙለ ከሁነቶችና ከርዕሰ ጉዲዮች ጋር የተነፃጸሩ ናቸው፡፡ ቡዴኑ የተሰበሰቡ 

መረጃዎችን ጉዲዩ በሚመሇከታቸው ባሇሙያዎች በማስገምገም እንዱሁም ቡዴኑ 

መረጃዎቹ ካሊቸው  ጠቀሜታና ከመረጃ ምንጮች ተዓማኒነት  ጋር በማዛመዴ  እንዱጤኑ 

አዴርጓሌ፡፡  ዘዳውን ከመረጃ ምንጭ ተዓማኒነት አኳያ ስንመሇከተውም፤ ቡዴኑ 

የመንግስት ባሇስሌጣናትን፣ የዱፕልማሲያዊ  ተሌዕኮ  ተወካዮችን፣ የሲቪሌ  ማህበረሰብና 

የዕርዲታ ኤጀንሲዎችን ማነጋገሩ ትክከሇኛ ሆኖ እናገኘሇን፡፡ ላሊው ቀርቶ የጸጥታውን 
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ምክር ቤት ህግ የተሊሇፉ  እንዯ የኤርትራ  መንግስት ዓይነት አካሊትን በተዘዋዋሪ 

ሇማግኘት ይቻሌ ዘንዴ፤ ከእነዚህ ኃይልች ጋር ቀጥተኛ  ዕውቅና  አሉያም በጉዲዩ ዙሪያ 

ቀጥተኛ መረጃ ያሊቸውን ሰዎችን በታቀዯና በተጠና  መንገዴ በማነጋገር ዕውነታውን  

ሇማወቅ መጣሩ ምን ያህሌ ተዓማኒ መረጃን ሇማግኘት ይጥር እንዯነበር የሚያመሊክት 

ነው፡፡ 

 ይህ ብቻ እንዲይመስሊችሁ፤ አቶ ኢሳያስ እንዯሇመደት “ፈጠራ ነው” በማሇት 

የገሇጹት የቡዴኑ ሪፖርት፤ እርሳቸው አስመራ ቁጭ ብሇው ከሚፈበርኩት መረጃ በአያላው   

የተሇየ ነው፡፡ የቡዴኑ አባሊት እውነታውን ሇማጣራት ቤሌጅየም፣ ካናዲ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ 

ኢትዮጵያ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሉያን፣ ሉባኖስና ኔዘርሊንዴስ ዴረስ አቅንቷሌ፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም ኖርዌይ፣ ኳታር፣ ሩማንያ፣ ሶማሉያ፣  ኡጋንዲ፣ የተባበሩት አረብ ኢሚሬትስ፣ 

እንግሉዝ፣ ሰሜን አየር ሊንዴ፣ ሰሜን አሜሪካና የመንን ያካሇሇ ጉዞ በማዴረግ ትክክሇኛው 

ሃቅ ሊይ ሇመዴረስ ችሎሌ፡፡  

እንግዱህ ከዚህ ዓይነት ሳይንሳዊና ሙያዊ ጥናት ውጪ፤ ገሇሌተኛ፣ ተዓማኒና ሃቅ 

ሊይ የተመሰረተ ሪፖርት  በማንና እንዳት ሉዘጋጅ እንዯሚችሌ የሚያውቁት የኤርትራው 

ፈሊጭ ቆራጭ መሪ ብቻ ናቸው፡፡ እርግጥም ሇሻዕቢያው ቁንጮ “ትክክሇኛ ሪፖርት”  

ማሇት አስመራ አሉያም ምፅዋ ቤተ-መንግስቶች ውስጥ ሸበጥ ተጫምቶና ሁሇት እግርን 

አነባብሮ ቁጭ ተብል የተፈበረከና ሃያ በማይሞለት የሀገሪቱ የሽብር አጋፋሪዎች 

የተቀነባበረ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይሁንና ይህን መሰለ የቅጥፈት ፕሮፓጋንዲ አቶ ኢሳያስ 

እንዯ ተረኛ ዜና አንባቢ በየዕሇቱ በሚዯሰኩሩበት የኤርትራ ቴላቪዢን እና “አንዴ 

ሇእናቱ“ እየተባሇ በሚጠራው “ሃዲስ ኤርትራ” ጋዜጣ ሊይ እንጂ፤ በዓሇም አቀፉ ማህብረሰብ 

ፊት መሳቂያና መሳሇቂያ ከመሆን የማይዘሌ መሆኑን እነ“አያ ነውጤ” መገንዘብ ያሇባቸው 

ይመስሇኛሌ፡፡ ሇምን ቢባሌ፤ የኤርትራ የውጭ ጉዲይ መስሪያ ቤት ሰሞኑን “ገሇሌተኛ 

ያሌሆነው አጣሪ ቡዴን ይቀየርሌኝ” በሚሌ ሇፀጥታው ምክር ቤት የጻፈው ዯብዲቤ፤ “ድሮን 

ሲያታሌሎት፣ በመጫኛ  ጣሎት” እንዱለት  ዓይነት መሆኑን ዓሇም ስሇሚያውቀው ነው፡፡ 

ታዱያ አቶ ኢሳያስ አጣሪ ቡዴኑን ምን አዴርግ እያለት ይሆን?...  
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“የአብዬን ወዯ እምዬ” 

የአስመራው መንግስት በአጣሪ ቡዴኑ ሊይ ጣቱን የቀሰረው እጅግ በሚያስገርም፣ 

ምንም ዓይነት ተጨባጭ እውነታ በላሇውና መሰረተ-ቢስ በሆነ ተራ ውሸት ነው፡፡ 

ይኸውም “የቡዴኑ ሪፖርት የአሜሪካንና የኢትዮጵያን መንግስታት ፍሊጎት ሇማሟሊት” 

የሚሌና የራስን የቆየና ከዯም ጋር የተዋሃዯ ችግሩን በላሊው ሊይ የማሊከክ አባዜው 

መሆኑን ብእርግጠኝነት መናገር ስሇሚቻሌ ነው፡፡  

እንዯ እውነቱ ከሆነ ይህ የኤርትራ መንግስት ያሇ አቅም የመንጠራራት አባዜ 

ከማንነቱ ጋር የተቆራኘ በሽታ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ ትንሹ፣  በዓሇም አቀፍ ዯረጃ 

በአፋኝነቱና በጸረ-ህዝብነቱ የሚታወቀው የአቶ ኢሳያስ አስተዲዯር፤ በየትኛውም መስፈርት 

ከማይገናኛቸው አሜሪካና ኢትዮጵያ ጋር  ራሱን በህሌም ዓሇም መነጽር  እየተመሊከተ 

ሇማወዲዯር  መሞከሩ ከበሽታ ውጪ ላሊ ስያሜ ሉያሰጠው የሚችሌ አይዯሇም፡፡ ሆኖም 

የኤርትራ መንግስት በላሇ ማንነቱ ራሱን ከተፈጠረበት የሳህሌ ተራራ እኩሌ ቆሌል 

በማየት፤ በገዛ እጁ በሚፈጥራቸው ችግሮች አለባሌታን እየዯሰኮረ እና “የአብዬን ወዯ 

እምዬ” እንዱለት ዓይነት ፈጠራን እየቀመረ የሚያቀርባቸው ማዯናገሪያዎች ነጻ 

እንዯማያውጡት መገንዘብ ያሇበት ይመስሇኛሌ፡፡ 

በዚህ ጽሐፍ አቅራቢ እምነት፣ ይህ የኤርትራ መንግስት አጉሌ የመንጠራራት 

ትምክህት በሽታን የመዯበቅ  አካሄዴ ነው፡፡ ዲሩ ግን “ህመሙን የሚዯብቅ ፈውስ 

አይገኝሇትም” እንዱለ አበው፤ የዚያች ሀገር ቱባ ባሇስሌጣናት ከህመማቸው ሇመፈወስ 

ሇእነርሱ የማይታያቸውን “ዕርቃናዊ ማንነት”  በግሌጽ ማየት ይኖርባቸዋሌ። ሇዚህም 

በአሁኑ ወቅት በውስጣቸው ያለትን፣ ነገር ግን እውነታዎችን ሇመገንዘብ የሚያግዟቸውን 

የሰብዓዊነት መመዘኛዎችን መሇስ ብሇው መቃኘት አሇባቸው፡፡ ታዱያ ሇዚህ ጽሐፍ 

አንባቢያን ይህ ሃቅ ግሌጽ ይሆን ዘንዴ፤ የሻዕቢያን በሽታ  በውሌ ማወቅ ይኖርብናሌ፡፡ 

እርግጥም ነገሩ ወዱህ ነው፡፡… 

የኤርትራ መንግስት ጥቂት አመራሮች እጅግ በተሳሳተ የ”ታሊቅነት” አባዜ ውስጥ 

እየዲከሩ ነው፡፡ በዓሇም አቀፍ መዴረኮች የአንዱት ትንሽ፣ ከተመሰረተች ሁሇት 

አስርታትን በቅርቡ የዘሇሇችና በጦርነት የተጎዲች ዴሃ ሀገር መሪዎች መሆናቸውን እንኳን 

ዘንግተውታሌ፡፡ ከሌዕሇ ኃያሎ አሜሪካ ጋር በእኩሌ ስሜት ጎን ሇጎን ይፎካከራለ። በምጣኔ 
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ሀብት፣ በዳሞክራሲና በዱፕልማሲው ረገዴ፣ ሌክ የዔሉና የጥንቸሌ ዓይነት ርቀት  

ከምትቀዴማት ኢትዮጵያ ጋርም ያሇ ሃፍረት ራሳቸውን  ይሇካለ፡፡ ታዱያ ሇእንዱህ 

ዓይነቱ ህመም ምንም ዓይነት ፖሇቲካዊም ይሁን ዱፕልማሲያዊ ህክምና ሉኖር 

አይችሌም፡፡ እናም ከህመሙ ሇመፈወስ ቀሊለ መንገዴ በቅርብ ወዯሚገኝ የሥነ-አዕምሮ 

ህክምና ክፍሌ  ማምራት ብቻ ነው፡፡ 

ምንም እንኳን የአስመራው አስተዲዯር አምባገነን አመራሮች የበሽታቸውን መንስዔ  

ሇማወቅ ባይሹም፤ ራሳቸው በራሳቸው ከፈጠሩት ህመም ሇመፈወስ ከፈሇጉ መዴሃኒቱ 

ያሇው በእጃቸው ነው፡፡ ችግራቸው ከላልች ሀገሮች የተሊከባቸው ሌክፍት ወይም ወረርሽኝ 

አይዯሇም፡፡ የእነ አቶ ኢሳያስን ህመም አሜሪካ፣ ኢትዮጵያ አሉያም ተመዴ 

አሌፈበረኩትም — ራሳቸው በራሳቸው ችግሮችን ፈጥረው አጀንዲቸውን ዘርግተዋሌ እንጂ፡፡ 

ስሇሆነም በ“የአብዬን ወዯ እምዬ” የተሳሳተ ብሂሌ በላልች ወገኖች ሊይ የቁራ ጩኸት 

የሆነን አለባሌታ እየነዙ መኖር ከቶም መፍትሄ ሉሆን እንዯማይችሌ መረዲት  አሊባቸው 

ባይ ነኝ፡፡ 

                                   ማጠቃሇያ 

በአሁኑ ወቅት የኤርትራው የአምባገነኖች ቁንጮ የራሳቸውን ችግር ከማረቅ ይሌቅ፣ 

ላልችን በምክንያትነት የሚያቀርቡትን “ጨዋታ”፤ቀዯም ባለት ጊዜያት “በአምገነኖች 

ሉግ” ውስጥ የነበሩ መሪዎችም ተጫውተውታሌ፡፡ ይሁንና “ጨዋታውን” የሉጉ ግንባር 

ቀዯም ተሰሊፊዎች የነበሩት የኡጋንዲው ኤዱ አሚን ዲዲ፣ የግብፁ ሆስኒ መባረክ፣ 

የሉቢያው ሙአመር ጋዲፊ ወዘተ. በሚገባ ተጫውተውት በፎርፌ ሇመሸነፍ በቅተዋሌ፡፡ 

አቶ ኢሳያስ ግን ከዚህ ዓሇም አቀፍ እውነታ ሇመማር ፈቃዯኛ አዯይለም፡፡ ሆኖም 

የሥርዓታቸው ዋነኛ ገፈት ቀማሽ የሆነው የኤርትራ ህዝብ አምባገነኖችን ከጫንቃው  ሊይ 

አሸቀንጥሮ የሚጥሌበት ጊዜ ሩቅ አይመስሇኝም፡፡  

እርግጥ የአገዛዙ ሰሇባ ከሆኑት ከዚያች ሀገር ህዝቦች ወዱያ የአቶ ኢሳያስን 

አምባገነናዊ ሥርዓት የሚገረሰስ ኃይሌ አይኖርም፡፡ ምክንያቱም እርሱን ተክቶ 

ሉታገሌሊቸው የሚችሌ አካሌ ሉኖር ስሇማይችሌ ነው፡፡ እናም የሻዕቢያን በባድ ጉራ 

የተገነባ “ሊም አሇኝ በሰማይ፣ …” ዓይነት ተራ ፕሮፓጋንዲ ወዯ ጎን ገሽሽ አዴርገው 

ራሳቸውን ከአንዴ ሰው አገዛዝ ማሊቀቅ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ የሀገራቸው አምባገነኖች ራሳቸው 
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በፈጠሯቸው ችግሮች ሳቢያ ጭንቀት  ሲይዛቸው የፀጥታው ምክር ቤት የሰየመውን አጣሪ 

ቡዴን እና ላልች ሀገራትን በማውገዝ የሚያነበንቡትን ቅጥፈት ከግምት ውስጥ 

ባሇማስገባት እንዱሁም በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የሚሰጡ ውሳኔዎች በአሁኑ ወቅት 

የጀመሩበትን ትግሌ እንዯሚያጠናክርሊቸው በመገንዘብ የራሳቸውን  ዕዴሌ በራሳቸው  

የሚወስኑበት ጊዜ አሁን ይመስሇኛሌ፡፡  

የኤርትራው መንግስት በዓሇም አቀፉ ማህብረሰብ ፊት ሀገራቸውን የሃፍረት ሻማ 

ያከናነበ በመሆኑም፤ በእንዱህ  ዓይነት “የሽብርተኞች አቀንቃኝ” ተብል  በተሰየመ ቡዴን 

ዜጎች መመራት ያሇባቸው አይመስሇኝም፡፡ ላሊው ቀርቶ ከተመሰረተች ገና አንዴ ዓመት 

ያሌሞሊት ዯቡብ ሱዲን እንኳን የአጣሪ ቡዴኑን ሪፖርት ትክክሇኛነት በማረጋገጥ፤ 

የፀጥታውን ምክር ቤት የማዕቀብ ውሳኔን  መዯገፏ የታሪክ ጠባሳ መሆኑን መገንዘብ 

ይኖርባቸሌ፡፡ 

 አንዴ 21 ዓመታትን ያስቆጠረ ነጻ ሀገር፣  ከተመሰረተ ሁሇት መንፈቆችን እንኳን 

ባሌሞሊው ሀገር መብጠሌጠለ የቡዴኑን ጥናት ትክክሇኛነት እንጂ፤ ሻዕቢያ በጭንቀት 

ተውጦ  የሚያመርታቸውን  ውሸቶች የሚያመሊክት አሇመሆኑን ሉረደ ይገባሌ፡፡ እናም 

የፀጥታው ምክር ቤት ዲግማዊ የማዕቀብ ውሳኔ ገቢራዊ ማዴረግ ማሇት፤ ሇጭቁኖቹ 

ኤርትራዊያን መንታ ምሊሽን ያዘሇ ወርቃማ ተግባር ነው — አንዴም በህዝቡ አንጡራ 

ሀብት የሚንዯሊቀቁትን የአስመራዎቹን አምባገነኖች ያሽመዯምዲሌ፤ ሁሇትም ወንዴም 

የሆነውን የዚያች ሀገር ህዝብ ከአፈናና  ባርነት ነጻ ያወጣሌ፡፡ እናም የዚያች ሀገር ዜጎች 

እነ አቶ ኢሳያስ  በአጣሪ ቡዴኑም ሊይ ይሁን በላልች ሀገሮች  ሊይ የሚሇጥፉት የቀቢጸ- 

ተስፋ “ታፔሊ”፤ ከፃዕረ-ሞት ጋር የሚያዯርጉት ትንቅንቅ መሆኑን በማወቅ ባገኙት 

አጋጣሚ ሁለ ዴጋፍ የሚያዯርጉበት ቀን አሁን ይመስሇኛሌ፡፡ ቸር እንሰንብት፡፡  

 

  

 

 

 

 


