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የሻዕቢያን እውነተኛ ባህሪዎች ያሳየ ክርክር 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 06-22-16 

ለዚህ ፅሑፍ መነሻ የሆነኝ በአይጋ ፎረም ድረ-ገፅ “Embarrassing Discussion” (“አሳፋሪ ክርክር”) 

በሚል ርዕስ የተመለከትኩትና በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ግራና ቀኝ የረገጡ ምልከታዎች ሲሰጡበት ያስተዋልኩት 

አስገራሚ ክርክር ነው። ክርክሩ በኬንያ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እና በኬንያ የኤርትራ 

አምባሳደር በየነ ርዕሶም አማካኝነት የተካሄደ ነው። አከራካሪዋ የኬንያ “ኬቲኤን” (Ktn) የተሰኘ የቴሌቪዥን 

ጣቢያ ባልደረባ ናት።  

በጋዜጠኛዋ የቀረበው የክርክሩ መነሻ ሃሳብ፤ በቅርቡ በኤርትራ መንግስት ተንኳሸነት በፆረና ግንባር የተሰነዘረው 

የጥቃት ሙከራና ሀገራችን የሰጠችው ፈጣንና ተመጣጣኝ የአፀፋ ምላሽ ነው። ጋዜጠኛዋ ለውይይቷ መግቢያ ይሆናት 

ዘንድ የኤርትራ መንግስት ከአስመራ ያወጣውን መግለጫ ጠቅሳለች፤ በኢትዮጵያ መንግሰት በኩል የተሰጠውን 

ምላሽንም በማካተት። በዚህም የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስቴር 200 የኢትዮጵያ ወታደሮችን መግደሉንና 300 

አቁስያለሁ ማለቱን እንዲሁም የኢፌዴሪ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዩች ፅህፈት ኃላፊ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ፤ 

“የኤርትራ መንግስት የወደቀውን የሠራዊቱን ሞራል ለመገንባት ሲል ያወጣው መግለጫ ነው” በማለት የሰጡትን 

ምላሽም በመንደርደሪያነት አቅርባለች።  

እርግጥ ይህ የኤርትራ መንግስት የ“ገድያለሁና አቁስያለሁ” አስቂኝ መግለጫ የዛሬ 16 ዓመት ሻዕቢያ በእብሪት 

ባድመንና አካባቢውን በወረረበት ወቅትና ጦርነቱ በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት በፍፁም የበላይነት በተደመደመበት 

ብሎም የሻዕቢያ ሠራዊት “ማቄን ጨርቄን” ሳይል እየሸሸ ባለበት የመጨረሻዎቹ ሰዓታት (ለዚያውም ከግዛቱ ወደ 

ውስጥ 25 ኪሎ ሜትር ሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰማራ በተስማማበት) ወቅት ያስነግር የነበረውን ነጭ ፕሮፖጋንዳ 

ያስታውሰኛል። ይኸውም የኤርትራ መንግስት ሠራዊቱ ወደ አስመራ እየሸሸ በነበረበትና ከኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት 

በደረሰበት ክፉኛ ሽንፈት አስገዳጅ የተኩስ አቁም ስምምነት እተፈራረመ ባለበት ሁኔታ ሳይቀር “በሺህዎች የሚቆጠሩ 

የኢትዮጵያ ወታደሮችን ገድለናል” በማለት አስገራሚ የልቦለድ ድርሰቱን በያኔው በአስመራ የጀርመን ድምፅ ሬድዮ 

አማርኛው ክፍል ወኪል በነበረው ጋዜጠኛ ጎይትኦም ቢሆን አማካኝነት ሲነግረን እንደነበር አይዘነጋም። ይሁንና 

በወቅቱ ኤርትራዊያን ሳይቀሩ ‘አንድ በጦርነት ላይ ያለ ሀገር ሠራዊት በሚደርስበት ከባድ ምት ሳቢያ እየሸሸ 

እንዴት በሺህዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን ገድያለሁ፣ አቁስያለሁ የሚል ቀልድ ያስነግራል?’ በማለት የሻዕቢያን 

ያልበሰለ ድርሰት ማጠየቃቸውን አስታውሳለሁ። እርግጥም የኢፌዴሪ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዩች ፅህፈት ቤት 

ኃላፊ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ በቅርቡ የፆረናውን ውጊያ አስመልክተው፤ ከጦር ሜዳ አውድማ የሸሸ ስለ 

ውሎው ለመናገር አይችልም ያሉትም ይህንን ሃቅ ተመርኩዘው ይመስለኛል። 

የአስመራው አስተዳደር የዛሬ 16 ዓመት በቆመት ቦታ ያለ ይመስለኛል። ትንሽም እንኳን ንቅንቅ አላለም። ዛሬም 

እንደ ትናንቱ ዓይኑን በጨው ታጥቦ የነጭ ውሸት ድርሳንን ያነበንባል። “የገደልኩና አቆሰልኩ” የቁጥር ጨዋታን 

ሊቆምር ይፈልጋል። ሃቁ ግን በቅርቡ በፆረና ግንባር ራሱ በለኮሰው ግጭት፣ ምንም እንኳን ጉዳዩ ጦርነት ነውና 

በሁለቱም ወገኖች ሙትና ቁስለኛ ቢኖርም፤ ሻዕቢያ ራሱ በለኮሰው እሳት እጅግ በከፋ ሁኔታ ተቃጥሏል። 

በውጊያውም ተባባሪ እንጂ አባራሪ አልነበረም፤ ልክ እንደ ኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት። እናም በኢፌዴሪ 

መከላከያ ሠራዊት በደረሰበት ምት ፈርጥጦ የገዛ ይዞታውን በመልቀቅ እግሬ አውጪኝ ብሏል። በርካታ የሠራዊቱ 

አባላትም ሙትና ቁስለኛ ሆነዋል።  
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እርግጥ እየሸሹ በርካታ ቁጥር ያለውን ሠራዊት እንዴት መግደልና ማቁሰል እንደሚቻል የሚያውቀው የሻዕቢያ 

ፕሮፖጋንዳ ቢሆንም፤ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ግን በፆረናው የሁለት ቀን ውጊያ የኤርትራ ሠራዊት በደረሰበት 

ጠንካራ የአፀፋ ምት ወትሮም በቋፍ ላይ የነበረውና አብዛኛው በግዳጅ ብሔራዊ ውትድርና ከሳዋ ወታደራዊ 

ማሰልጠኛ ተቋም ተመልምሎ የመደበኛ ሠራዊት ማሟያ የሆነው እንዲሁም በከባድ መሳሪያ ጥቃትና በእግረኛ ውጊያ 

ወንድሞቹ ሙትና ቁስለኛ የሆኑበት የሻዕቢያ ሠራዊት ሞራሉ ላሽቋል።  

ታዲያ በእንዲህ ዓይነት ጦርነት ኪሳራው እጅግ የገዘፈበት ወገን፤ በአንድ ሠራዊት ውስጥ የአሸናፊነት ምስጢር 

የሚባለውን “የውጊያ ፅናት”ን በቀላሉ ያጣል። የውጊያ ፅናትን ያጣ ሠራዊት ደግሞ እንኳንስ በመሳሪያ ድምፅ ቀርቶ 

በድንጋይ ውርወራም የያዘውን ቦታ ትቶ መሸሹ አይቀሬ ነው—በሞተ ወኔ ሊዋጋ አይችልምና። ለዚህም ይመስለኛል 

የኢፌዴሪ የመንግስት ኮሙዩኒኬሽን ጉዳዩች ፅህፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ፤ የኤርትራ መንግስት 

ሠራዊት በደረሰበት ምት ተዳክሟል በማለት ለጋዜጠኞች በቅርቡ በሰጡት መግለጫ ላይ ያስታወቁት።  

ያም ሆነ ይህ ግን የኬንያው “ktn” የቴሌቪዥን ጣቢያ ጋዜጠኛ በክርክሩ ወቅት ባነሳችው የሻዕቢያ “ገደልኩ፣ 

አቆሰልኩ” ልቦለዳዊ ትረካ ላይ ይህን ካልኩ ዘንዳ፤ ምንም እንኳን የኤርትራው አምባሳደር ለህዝብ በሚተላለፍ 

ጣቢያ ላይ ካሳዩት ያልተገባና ጨዋነት የጎደለው እንዲሁም የዲፕሎማሲን መስመር ያውቃል ተብሎ ከሚገመት አንድ 

ዲፕሎማት የማይጠበቅ ተግባርን እዚህ ላይ መጥቀስ ተገቢ ባይሆንም፤ ሰውዬው በአምባሳደርነት የላካቸው ሥርዓት 

መገለጫ ናቸውና በእርሳቸው ውስጥ የሻዕቢያን እውነተኛ ባህሪዎች መመልከት ይቻላል በሚል በክርክሩ ወቅት 

የጠቃቀሷቸውን አንዳንድ ነጥቦች ለማውሳት ብዕሬን አንስቻለሁ። በአንፃሩም አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በክርክሩ ወቅት 

ላሳዩት በዲፕሎማሲ ክህሎት የታጀበና ኢትዮጵያዊ ጨዋነትን በተላበሰው ምላሻቸው ሊመሰገኑ ይገባል እላለሁ። 

የኤርትራው አምባሳደር በክርክሩ ላይ ያነሷቸው ነጥቦች፤ ልክ በፆረናው የሁለት ቀናት ጦርነት ወቅት መንግስታቸው 

እንደሚለው “የገደልኩ አቆሰልኩ” ትረካ ዓይነት “ዓይኔን ግንባር” ያድርገው የሚል የቅጥፈት መንገድን የተከተሉና 

ምንም ዓይነት በአህጉራዊም ይሁን በዓለምአቀፋዊ ማስረጃዎች ያልተደገፉ ናቸው። እርግጥ የኤርትራ መንግስት 

በመንግስትነት ስልጣን አስመራን ከተቆጣጠረ ጀምሮ የሚከተለው መርህ ያለ ይመስላል። ይኸውም ‘ለአንድም ደቂቃ 

ቢሆን እስከጠቀመህ ድረስ ውሸት ከመናገር ወደ ኋላ አትበል’ የሚል ያልተፃፈ ህግ ነው።  

አቶ ኢሳያስ አምባሳደሮቻቸውን ወደ ተለያዩ ሀገራት ሲልኳቸው ይህን መርህ አስጠንተውና አስጠንቅቀው ይመስለኛል 

የሚያሰማሯቸው። ለዚህም ለበርካታ ዓመታት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ አምባሳደር በመሆን ያገለገሉት 

አምባሳደር ኣርዓያ ደስታ፤ የመንግስታቱ ድርጅት በሀገራቸው ላይ ማዕቀብ ሲጥል የሚያነሷቸው መከራከሪያዎች አባል 

ሀገራቱን ፈገግ የሚያሰኙና ከዲፕሎማሲ መርህ የራቁ እንደነበር እናስታውሳለን። በተለይም በፀጥታው ምክር ቤት 

አማካኝነት በሀገራቸው ላይ ሁለቱም ማዕቀቦች ሲጣሉ፤ “ይህ የአሜሪካና የኢትዮጵያ መንግስታት ሴራ ነው” በማለት 

ሲከራከሩበት የነበረው ጉንጭ አልፋ ንትርክ የኤርትራ መንግስት የሚከተለውን “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ዲፕሎማሲ 

መሆኑን ያሳያል። ይህም ሻዕቢያ ራሱ አንድ ችግር ፈጥሮ ሲያበቃ፤ የራሱን ችግር በሌሎች ላይ ሆን ብሎ በማላከክ 

“ካፈርኩ አይመልሰኝ” የሚል “ዲፕሎማሲ”ን በመከተል ማደናገርን እንደ መንግስታዊ “ስትራቴጂ” መምረጡን 

የሚያመላክት ይመስለኛል።  

ሌላም አስረጅ ላክል። በአፍሪካ ህብረት የኤርትራ ልዑክ ሆነው ከተመደቡት የአቶ ኢሳያስ ዲፕሎማቶች ውስጥ 

አምባሳደር ቢኒያም በርሀ የተሰኙ ግለሰብ በ2004 ዓ.ም በሸራተን አዲስ የተካሄደውን የኢጋድ ስብሰባ ለማወክ 

የፈጠሩት ግርግር የሚዘነጋ አይደለም። አምባሳደር ቢኒያም ሀገራቸው በፈቃዷ ከተሰናበተችበት ኢጋድ ስብሰባ ውስጥ 
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ገብተው ‘ኢትዮጵያ ናት ከኢጋድ እንድንወጣ ያደረገችን፤ ሀገሬ የኢጋድ አባል ስለሆነች ከስብሰባው አልወጣም” 

በማለት የወቅቱን ስብሰባ ለማወክ ሞክረው በኢጋድ ባለስልጣናት ቢለመኑም አሻፈረኝ በማለታቸው ሳቢያ ጉባዔው 

በሸራተን አዲስ ሌላ አዳራሽ ውስጥ እንዲካሄድ መደረጉን አስታውሳለሁ። እርግጥ እነዚህ ሁለት ማሳያዎች የኤርትራ 

መንግስት በዲፕሎማሲው መስክ የሚከተለውን “ዓይኔን ግንባር ያድርገው”ንና የሁከት መርህን የሚያሳዩ ተግባሮቹ 

ናቸው።  

በኬንያ የኤርትራ አምባሳደር በየነ ርዕሶም የተከተሉትም ይህንኑ የመንግስታቸው ባህሪ መገለጫ የሆነን መንገድ ነው። 

ለዚህም ከአምባሳደር ዲና ጋር ባካሄዱት ክርክር መሳይ ዘለፋቸው ላይ ጋዜጠኛዋ ራሷ ባዘጋጀችው የመወያያ መድረክ 

“እባክዎን የተከበሩ አምባሳደር እንድናገር ይፍቀዱልኝ” እያለቻቸው ብትለምናቸውም፤ እርሳቸው ግን እንደ መንደር 

ጎረምሳ ጋዜጠኛዋን አላናግር ከማለታቸውም በላይ፣ ዓለም ያረጋገጠውንና ሻዕቢያ ቀጣናውን በማወኩና አልሸባብን 

በመርዳቱ ምክንያት ማዕቀብ የጣለበትን ዕውነታ በመካድ በተለመደው የሻዕቢያን ባህሪ “ኤርትራ አልሸባብን ደግፋ 

አታውቅም” በማለት አንፀባርቀዋል። 

ምንም እንኳን አምባሳደሩ ከመንግስታቸው ባህሪ በመነሳት “የዓይኔን ግንባር ያድርገው” መርህን ለመተግበር 

ቢሞክሩም፤ ሃቁ ግን እርሳቸው እንዳሉት አይደለም። እንደሚታወቀው የአቶ ኢሳያስ አምባገነናዊ መንግስት በሀገሩ 

ውስጥ ከሚያከናውናቸው እጅግ ዘግናኝ እና እስከፊ የግፍ ተግባሮች ባሻገር፤ የጎረቤት ሀገራትን ሰላም ሲያደፈርስ 

የኖረ ኃይል ነው። በዚህ ማንነቱ ዓለም የሚያውቀው የኤርትራ መንግስት አልሸባብን ጨምሮ በርካታ ሽብርተኛ 

ቡድኖችን መርቷል። ቋሚ የገንዘብና የህገ ወጥ ጦር መሣሪያዎች ምንጭ ሆኖም አገልግሏል።  

ይህን ዕውነታ በተጨባጭ ማስረጃ ለማሳየት ያህል፤ የኤርትራ መንግሰት አምባሳደር በየነ በሚመሩትና ናይሮቢ 

በሚገኘው ኤምባሲው አማካኝነት በምስራቅ አፍሪካው የአልቃዒዳ ክንፍ ለሆነው አልሸባብ በየወሩ 80 ሺህ ዶላር 

ደመወዝ ይቀርጥለት እንደነበር የመንግስታቱ ድርጅት የሰየመው የሶማሊያና የኤርትራ ጉዳዮች አጣሪ ቡድን 

ማጋለጡን መጥቀስ ይቻላል። እዚህ መዲናችን አዲስ አበባ ውስጥም የአፍሪካ ህብረትን 16ኛ የመሪዎች ልዩ ጉባዔን 

ለማደናቀፍ ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራውን የሽብር ቡድንን በመላክ ሁከት ለመፍጠር ያደረገው ሙከራ የዚሁ 

ድርጊቱ መገለጫ መሆኑን የመንግስታቱ ድርጅት በሚገባ ያውቃል። ይህን የሻዕቢያን ጠብ አጫሪነት አስመልክቶም 

ኢጋድ፣ አፍሪካ ህብረትና ሌሎች ሰላም ወዳድ ኃይሎች ለመንግስታቱ ድርጅት አቤቱታቸውን አቅርበዋል። ታዲያ 

እነዚህን ሁሉ ጉዳዩች ከግምት ውስጥ በማስገባት በራሱ መንገድ አጣሪ ቡድን አዋቅሮ ያጣራውና አቤቱታው ትክክል 

መሆኑን ያረጋገጠው በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት፤ በኤርትራ መንግስት ላይ ማዕቀብ ጥሎበታል። ይህ 

ሃቅ የመንግስታቱ ድርጅት አባል በሆነ ማንኛውም ሀገር የሚታወቅና በድርጅቱ የቅጣት መዝገብ ላይ በገሃድ የተሰነደ 

ጉዳይ ነው። የኤርትራ መንግስት እንደፈለገው ከመሬት ተነስቶ የሚክደው ዕውነታ ሊሆን አይችልም። 

እርግጥ እዚህ ላይ አምባሳደር በየነ እንዳሉት ሻዕቢያ ‘አልሸባብን አልረዳሁም’ የሚል ከሆነ፤ ያለመርዳቱን ሃቅ 

በተጨባጭ መረጃዎችንና ማስረጃዎችን አቅርቦ ለመንግስታቱ ድርጅት የማረጋገጥ ኃላፊነት (Proof of 

burden) ያለበት ራሱ የአስመራው አስተዳደር መሆኑን ሊገነዘቡት በተገባ ነበር። አሊያ ግን አምባሳደር በየነና 

የሥርዓቱ ባለሟሎች ያለ አንዳች ማስረጃና መረጃ እንዲያው በደፈናው ብቻ የሽብር ቡድኑን እንደማይረዱ 

መከራከራቸው፤ የሚታወቅ ነገርን በጠራራ ፀሐይ የመካድ “ሻዕቢያዊ ዲፕሎማሲ” ከመሆን ባለፈ ምንም ዓይነት 

ፋይዳ የሚኖረው አይመስለኝም።  
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የዚህን ፅሑፍ አቅራቢ እጅግ ካስገረሙኝ ጉዳዮች ውስጥ፤ አምባሳደር በየነ ርዕሶም ለኬንያዋ ጋዜጠኛ በክርክራቸው 

ላይ ያነሱትና “ከጂቡቲ ጋር የነበረውን ጦርነት የቀሰቀሰችው ኢትዮጵያ ናት” በማለት የገለፁት አስቂኝ ትረካ ነው። 

እርግጥ የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ “ከእገሌ ጋር ተዋጋ” ባለችው ቁጥር ጦሩን እየሰበቀ ወደዚያች ሀገር የሚሮጥ 

ከሆነ፤ ሻዕቢያ የሚመራው በጠበኛው ኢትዮጵያ ነው የሚል ተጠየቃዊ ምክንያዊነት (Logical Reason) 

ልናነሳ እንችላለን። ነገሩ ግን እንዲያ አይደለም። የተገላቢጦሽ ነው። የአስመራው አስተዳዳር እንኳንስ በጠበኛው 

ሊመራ ቀርቶ፣ ሁሌም ‘እኔ ያልኩት ትክክል ነው’ በሚል አምባገነናዊ ፍልስፍና እየተጓዘ የአንድ እጅ ጣት 

የማይሞሉ ወዳጅ ሀገራቱን ሳይቀር የሚያስቸግር ቡድን ነው። 

ያም ሆነ ይህ ግን ነባራዊው ዕውነታ አምባሳደሩ ለማደናገር እንደሞከሩት አይደለም። በኤርትራ መንግስት ላይ 

ማዕቀብ የተጣለበት አንደኛው ምክንያት የአስመራው ጦረኛ ቡድን ከመሬት ተነስቶ ጂቡቲን በመውረሩ ሳቢያ ነው። 

ሻዕቢያ የጂቡቲን ግዛት የሆነውን “የራስ ዱሜራ ኮረብታዎችን” በ2002 ዓ.ም ወርሮ በያዘበትና ኋላ ላይም 

በኳታር መንግስት አሸማጋይነት የፈጠረው ሁኔታ እዚህ ላይ ሳይጠቀስ የሚታለፍ አይደለም። ይኸውም የአስመራው 

አስተዳደር ለምን የጂቡቲን ግዛት እንደወረረ ሲጠየቅ፤ “ወታደሮቼ ወደ ጂቡቲ ግዛት ዘልቀው የገቡት ለመንገድ 

መስሪያ የሚሆን አሸዋ ለማምጣት ነው” የሚለው ቀልዱ ነው። እንግዲህ ለሻዕቢያ መሪዎች ወረራና ሁከት መፍጠር 

የዚህን ያህል ቀላል መሆኑን ለመገንዘብ አይከብድም።  

ያም ሆኖ የወቅቱ የሻዕቢያ ትንኮሳ ጠብ አጫሪነት ስለሆነ፤ ኢጋድ፣ አፍሪካ ህብረትና የመንግስታቱ ድርጅት ሻዕቢያ 

በኃይል ከያዘው የጂቡቲ ግዛት እንዲወጣ ቢጠይቁ፣ ቢለምኑና ቢያስለምኑ እንዲሁም በወዳጆቹ ቢያስመክሩና ቢያዘክሩ 

በተለመደ ባህሪው “ጆሮ ዳባ ልበስ” ማለቱ ይታወሳል። ይህ ሁኔታም የመንግስታቱ ድርጅት ማዕቀብ እንዲጥልበት 

አንድ ምክንያት ሆኗል—የኤርትራ መንገስት ቀጣናውን የማተራመስ መንገድ እየተከተለ መሆኑ ስለተረጋገጠ። ከዚያም 

በኋላ ቢሆን ሻዕቢያ የጂቡቲን ሰላም ለማወክ “ፍሩድ” የተሰኘ አማፂን በመርዳት ላይ እንደሚገኝ የመንግስታቱ 

ድርጅት አጣሪ ቡድን በተለያዩ ወቅቶች ያወጣቸው ሪፖርቶች ያመለክታሉ። ይህ የኤርትራ መንግስት ከጦርነት ውጪ 

ያለመኖር ተፈጥሯዊ ባህሪም የተጣለበትን ማዕቀብ እንዲያስነሳ አላስቻለውም። እናም የአምባሳደር በየነ ‘ከጂቡቲ ጋር 

ላደረግነው ጦርነት አነሳሽዋ ኢትዮጵያ ናት’ የሚለው አባባላቸው ከተለመደው ሻዕቢያዊ ቧልት ያልዘለለ መሆኑን 

ከነሳኋቸው ነጥቦች ለመገንዘብ የሚቻል ይመስለኛል። 

ኤርትራዊው አምባሳደር በየነ በክርክሩ ወቅት የኬንያዋ ጋዜጠኛ “እባክዎን አምባሰደር አንዴ ይታገሱኝ…” እያለች 

በቅርቡ በመንግስታቱ ድርጅት የኤርትራ የሰብዓዊ መብት አጣሪ ኮሚሽን ያቀረበውንና ላለፉት 25 ዓመታት የኤርትራ 

መሪዎች የፈፀሙትን የሰብዓዊ መብቶች ጥሰትን ብሎም በዚህ የሰብዓዊ መብት ጥሰት ሳቢያ በየወሩ አምስት ሺህ 

የሚሆኑ ወጣቶች (የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን ያወጣውን ሪፖርት ጠቅሳ) ሀገሪቱን ለቀው 

እየተሰደዱ መሆናቸውን የሚያትት ክስን እንዲያብራሩ ስትጠይቃቸው፤ እርሳቸው ግን ለያዥ ለገናዥ አስቸግረውና 

በማያገባቸው የሀገራችን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት ‘የርዕዩተ-ዓለም ሲራራ ነጋዴ’ የሆነውን የሂዩማን ራይትስ 

ዎችን ሪፖርት እንደ ቢቢሲ ዘገባ አድርገው ለማቅረብ ሞከሩ። ጋዜጠኛዋ ግን ሰውዬው በንዴት እጃቸውን 

እያወናጨፉም ቢሆን ስለ ጉዳዩ ዳግም ስትጠይቃቸው፤ “በኤርትራዊያን ስም ሀገር እየለቀቁ የሚሄዱት ኢትዮጵያዊያን 

ናቸው” ብለው አረፉት።  

እርግጥ እዚህ ላይ አምባሳደሩ ያነሷቸውን አስደማሚ ነጥቦችን ማንሳት ተገቢ ይመስለኛል። ለነገሩ የአንድ ሀገር 

አምባሳደር “የሀገርዎ መንግስት ባለስልጣናት የዜጎቻቸውን ሰብዓዊ መብቶች እየጣሱ ነው፣ ይህን በመፍራትም 

ዜጎቻችሁ ይሰደዳሉ፤ ጉዳዩንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አረጋግጦታል” ተብሎ በጨዋ ደንብ ሲጠየቅ፣ ምላሹ 
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መሆን የነበረበት፤ የሀገሩ መንግስት ባለስልጣናት ይህን እንደማያደርጉ፣ ይልቁንም የሀገራቸው መንግስት መሪዎች 

እንዲህ ዓይነት ነገር እንደማይፈፅሙ ባለፉት 25 ዓመታት በሀገረ-ኤርትራ የተከናወኑ ተጨባጭ ዕውነታዎችን 

በማስረዳት ነገሩን ፉርሽ ማድረግ ነበር። ሰውዬው ግን ይህን መሰሉን መልስ ለመስጠት የመንግስታቸው ባህሪና ባለፉት 

25 ዓመታት በዚያች ትንሽ ሀገር ህዝብ ላይ ሲፈፅመው የነበረው ዘግናኝ ድርጊት አይፈቅድላቸውም— የሰብዓዊ 

መብት ጥሰቱን ሪፖርት ትክክል በመሆኑም ጭምር። ለዚህም ነው— ስለራሳቸው የሰብዓዊ መብት ጥሰት ተጠይቀው፤ 

የማይመለከታቸውን በኦሮሚያ ክልል ስለተከሰተው ሁከት ለማብራራት ሲሞክሩ የነበሩት።  

ያም ሆነ ይህ ግን እዚህ ላይ ኤርትራዊው አምባሳደር ስለጠቀሱት የበቢሲ ሪፖርት ጥቂት ማለት የሚያስፈልግ 

ይመስለኛል። ቢቢሲ ያቀረበውና ‘በኦሮሚያ ክልል 400 ሰዎች ተገድለዋል’ የሚለው ሪፖርት፤ ‘ከኒዮ-ሊበራሊዝም 

ርዕዩተ-ዓለማዊ ቀኖና ውጭ ማደግ አይቻልም’ የሚል ዓላማን ካነገበ፣ የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ሃይሎች ጉዳይ 

አስፈፃሚ ሆኖ ከሚንቀሳቀስ እንዲሁም በራሳቸው ተጨባጭ ሁኔታ በማደግ ላይ የሚገኙት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ 

ሀገሮችን በሰብዓዊ መብት ታዛ ስር ተጠልሎ ስማቸውን ለማጠልሸት ከተሰለፈው ሂዮማን ራይትስ ዎች የተሰኘ ቡድን 

ያወጣው ነው። ቡድኑ እዚህ ሀገር ውስጥ ሳይገኝ ከተለያዩ ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች መረጃ ሰብስቦ ያቀናጀው ሪፖርት 

ነው። ለነገሩ ቡድኑ የምስራቁን የሶቭየት ህብረት ሶሻሊስታዊ ጎራን ለማክሰም ከተቋቋመበት ከቀዝቃዛው ጦርነት 

ማግስት አንስቶ የሊበራሊዝምን ብሎም የአዲሱን ሊበራሊዝም (ኒዮ-ሊበራሊዝምን) ርዕዩተ-ዓለም ለማስጠበቅ እስከ 

ቀለም አብዩት አቀናባሪነት የዘለለ ታሪክ ያለውና በሰብዓዊ መብቶች ስም ሀገራትን የሚያጠለሽ የፖለቲካ ነጋዴ 

በመሆኑ እንዲህ ዓይነቱን ሪፖርት ማውጣት እንጀራው ስለሆነ ተግባሩ ብዙም የሚደንቅ አይደለም።  

ያም ሆኖ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መቀመጫ የሌለው ይህ ቡድን፤ በየጊዜው ለሚያወጣቸው ሪፖርቶች መረጃ 

የሚሰበስበው አንድም በኢፌዴሪ መንግስት በአሸባሪነት ከተፈረጁ ቡድኖች፣ አሊያም በዋነኛነት ኬንያ ከሚገኙና እዚህ 

ሀገር ውስጥ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ ከማያወቁ ስደተኞች ወይም በሰላማዊ መንገድ ከሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የራሳቸው 

አጀንዳ ያላቸው ፖለቲካ ፓርቲዎች መሆኑ የሪፖርቱን ምንጭ ተዓማኒነት ተቀባይነት የሚያሳጣው ነው። እርግጥም 

እንዲህ ዓይነቶቹን የመረጃ ምንጮች እንደሚጠቀም ቡድኑ ራሱ በተደጋጋሚ ሲገልፅ እንደነበር ይታወሳል።  

ይሁንና በዚህ ኢ-ተዓማኒ የምንጭ አጠቃቀሙም ሁል ጊዜ እንደተሳሳተ ነው። በተለያዩ ወቅቶች በህይወት ያሉ 

ሰዎችን ሞቱ፣ ያልተቃጠሉ ቤቶችን ተቃጠሉ እስከማለት ደርሷል። በ1998 ዓ.ም በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ውስጥ 

የሚገኘውን የኦጋዴን አካባቢን አስመልክቶ ያቀረበውን አንድ ዘጋቢ ፊልም እዚህ ላይ ማስታወሱ ሃቁን የሚያሳይ 

ይመስለኛል። ዘጋቢ ፊልሙ የቀረበው “የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት ኦጋዴን ውስጥ ሰብዓዊ መብት ይጥሳል” 

በማለት ቡድኑ ያቀረበውን ክስ ያስረዳልኛል ከሚል እሳቤ በመነሳት ነበር።  

ይሁንና ዘጋቢ ፊልሙ ውስጥ በሟችነት የተጠቀሱት ግለሰቦች በህይወት ያሉ ሆነው ከመገኘታቸው በላይ፤ በግርምታም 

“ሞታችንን የተመኘልን ማነው?” ሲሉ ተደምጠዋል። ተቃጠሉ የተባሉት ቤቶችም ቦታቸው ላይ መኖራቸው በወቅቱ 

በተደረገው ምርመራ ታውቋል። በወቅቱ ቡድኑ “ሰራሁት” ያለው ዘጋቢ ፊልምን በቀጥታ ገልብጦ የወሰደው 

መቀመጫውን አስመራ ካደረገውና ራሱን (የኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር “ኦብነግ”) እያለ ከሚጠራው የሽብር 

ቡድን በመሆኑ ያነሳው ክስ በውሸት ስም ከማጥፋት ያለፈ እንዳይሆን አድርጎታል። ይህ ውሸቱም እንዲጋለጥ 

ተደርጓል። 

በቅርቡ በኦሮሚያ በተከሰተውና ኤርትራዊው አምባሳደር በየነ የጠቀሱት የሂዩማን ራይትስ ዎች “በኦሮሚያ 

በተከሰተው ሁከት 400 ሰዎች ሞተዋል” የሚለው ኢ-ተዓማኒና ኢ-ሳይንሳዊ ሪፖርትም፤ አስመራ ከሚገኘው 
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“ኦነግ” ወይም ተመሳሳይ ቡድኖች የገለፁለት ከመሆን የሚዘል አይመስለኝም። ለምን? ከተባለ፤ ቡድኑ ራሱ 

“የሪፖርቶቼ ምንጭ” እያለ በተለያዩ ወቅቶች የሚጠቅሳቸው እነዚህን ኃይሎች ከመሆኑም በላይ፣ ከተፃራሪ ወገኖች 

በስሚ ስሚ የሚያገኘውና እዚህ ሀገር ውስጥ በአካል ሳይገኝ የሚያቀርበው ሪፖርት ስም ለማጥፋት የተዘጋጀ ኢ-

ሳይንሳዊ  ቀመር ስለሚሆን ነው።  

ያም ሆነ ይህ ግን አምባሳደሩ ባነሱት በዚህ ጉዳይ ላይ፤ ሀገራችን ዴሞክራሲያዊ መንገድን እንጂ እንደ ሀገራቸው 

በፈላጭ ቆራጭ አምባገነን መንግሰት የምትመራ ባለመሆኗ፤ የኢፌዴሪ መንግስት ሀገራችን ውስጥ የሚከሰቱ 

ማናቸውንም ችግሮች የሚፈታበት ዴሞክራሲያዊ አሰራር ያለው፣ ይህን ለመፍታትም ስራውን በገለልተኝነት 

እንዲያከናውን የተቋቋመና ተጠሪነቱ ለህዝብ (ለፓርላማ) የሆነ /ምንም እንኳን አምባሳደሩ ሀገራቸው ውስጥ 

ፓርላማ የሚባል ነገር የሌለ ቢሆንባቸውም/ የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ያለንና ኮሚሽኑም የተፈጠረውን ሁኔታ 

አስመልክቶ በስፍራው በመገኘት ባደረገው ሳይንሳዊና ጥልቅ ምርመራ ትክክለኛውን የሟቾችና የተጎዱ ወገኖችን ቁጥር 

በማያሻማ ሁኔታ ማስቀመጡ ሊነገራቸው የሚገባ ይመስለኛል።  

ዳሩ ግን ሰውዬው ልክ እንደ አክራሪው ኒዮ-ሊበራል ቡድን አስመራ ከሚገኘው “ኦነግ” የተነገራቸውን ቁጥር 

ለማጉላት ፈልገውና ጉዳዩንም የቢቢሲ ግኝት አድርገው ለማቅረብ አስበው ከሆነ፤ እንዲህ ዓይነቱ “የቁጥር ጨዋታ” 

የሀገራቸውን መንግስት የተለመደና የሚታወቅ “የዲፕሎማሲ ስልት” መሆኑን ማንም ሊገነዘበው እንደሚችል ማወቅ 

ያለባቸው ይመስለኛል።  

በአጠቃላይ ቀደም ሲል በጥቂቱም ቢሆን በአምባሳደር ዲና ሙፍቲና በኤርትራው “አቻቸው” (የመከራከሪያ ሃሳብ 

አቻነት ሳይሆን፣ የመጠሪያ ስም እኩያቸው ማለቴ ነው) መካከል በኬንያው ቴሌቪዥን አማካኝነት የተካሄደው 

ክርክር (ከኤርትራው አምባሳደር ተገቢ ያልሆነ አካሄድ አንፃር ንትርክ ቢባል ሳይሻል አይቀርም)፤ የኤርትራ 

መንግስትን እውነተኛ ባህሪዎችን መገንዘብ ይቻላል። ይኸውም ሻዕቢያ ሽንፈቱን ለመደበቅ የቁጥር ጨዋታን ጨምሮ 

ሌሎች ፈጠራዎችን የሚጠቀም፣ ዓለም በሚያውቀውን ዕውነታንና የሰከነ የዲፕሎማሲ መርህን ትቶ “ዓይኔን ግንባር 

ያድርገው” የሚል አሰራርን የሚከተል፣ ጎረቤቶቹን ለማተራመስ ማናቸውን የሽብር መንገድንና አሸባሪዎችን የማዝመት 

አቅጣጫን የሚከተል እንዲሁም ራሱ የፈጠራቸው ትንኮሳዎች መልሰው ራሱን ሲጠልፉት ጣቱን በኢትዮጵያና 

በኢትዮጵያዊያን ላይ የሚቀስር መሆኑን ነው። በእኔ እምነት በኬንያ የኤርትራ አምባሳደር በየነ ርዕሶም በቴሌቪዥን 

ክርክሩ ላይ ያሳዩት እነዚህን የሻዕቢያን እውነተኛ ባህሪዎች ነው።     


