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ጩሀቴን ቀሙኝ እንዲሉ…!! 
ይነበብ ይግለጡ 06-16-16 

 

እሁድ ሰኔ 05 2008 ዓም ማለዳ ሻእቢያ የለመደውን ትንኮሳ በጾረና ግንባር በኩል 

የመድፍ ድብደባ በማድረግ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ላይ ማጥቃት ለመሰንዘር 

ሞከረ፡፡ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም በመልሶ ማጥቃት እርምጃ የተሰነዘረበትን 

ማጥቃት በፈጣን ንቅናቄ በማምከን አጸፋውን ሰጠ፡፡ በዚህም የሻእቢያን የውጊያ አቅም 

በከፍተኛ ደረጃ ማሽመድመድ ቻለ፡፡ 

ሻእቢያ ራሱ በጀመረው የማጥቃት ሙከራ በተሰጠው ፈጣን ምላሽ ኢትዮጵያ ወረረችኝ 

የሚል ክስ አሰማ፡፡ ጩሀቴን ቀሙኝ ዓይነት መሆኑ ነው፡፡“ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ 

ይጮሀል”ም እንዲሉ፤ 

ውጊያው በእግረኛ፤ በከባድ መሳሪያና በመካናይዝድ የተካሄደ በመሆኑ ቀደም ሲል 

ከተካሄደው የባድሜው ጦርነት ቀጥሎ በክብደቱ ሁለተኛውን ደረጃ የሚይዝ መሆኑን 

ዓለምአቀፍ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል፡፡ 

ለዓመታት ውጥረትና ፍጥጫ በነገሰበት፤ ሰላምም ጦርነትም የለም በሚባልበት ቀጠና 

የኤርትራ መንግስት ድንበር አካባቢ ጥቃት ለመሰንዘር መሞከሩ “አይጥ ለሞትዋ የድመት 

አፍንጫ ታሸታለች” አይነት መሆኑ ነበር፡፡ ሆነም፡፡ 

የኢትዮጵያ የበዛ ትእግስት ለሻእቢያ እንደልቡ እንዲፈነጭ  የተተወ መስሎት ከሆነ እብዱ 

ሰው ተሳስቶአል፡፡ የኢትዮጵያ ትእግስት ከሆደ ሰፊነትና ከአርቆ አስተዋይነት የመነጨ 

ነው፡፡ ሁለቱም ሕዝቦች እንዳይጎዱ ከማሰብም ጭምር፤ 

ተለያይተው የማይለያዩ፤ ከጉርብትናም በላይ በቤተሰብነት በብዙ ታሪካዊ ድሮች የተሳሰሩ 

በመሆናቸው ሁኔታዎችን በርጋታ መመልከቱ ተገቢ በመሆኑ ብቻ ነበር የበዛ ትእግስት 

ለማድረግ አስፈላጊም ተገቢም የነበረው፡፡ እብደቱ ልክና ወሰን ሲያጣ ደግሞ ተመጣጣኝ 

እርምጃ መውሰድ ተገቢም ትክክልም ይሆናል፡፡ አላርፍ ካለ ትንኮሳው ከቀጠለ ደግሞ 

እርምጃውም ይቀጥላል፡፡ 
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በእብሪት ካልተመነዘረ በስተቀር በጦርነቱ እንግፋ ቢባል አስመራ ለመድረስ አንዳችም  

የሻእቢያ ኃይል ኢትዮጵያን አያግዳትም፡፡ ጋራና ሸንተረሩን፤ ጢሻና ሸለቆውን፤ 

መንገዱን፤ መግቢያና መውጫውንም ጠንቅቃ ታውቀለች፡፡ይህን ማድረግ ግን 

አልፈለገችም፡፡ ጦርነት ጥፋትና ውድመት ነው፡፡ ተጎጂዎቹ የሁለቱም ሀገር ህዝቦች 

ናቸው፡፡ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የሁለቱም ህዝቦች የጋራ ጠላት የሆነው ጸረ ሰላም፤ ጸረ 

ልማትና ጸረ እድገት መስመር የሚከተለውና ጦርነት ናፋቂው ሻእቢያ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያ እንደአገር ድህነትን ቀዳሚ ጠላት አድርጋ ለማስወገድ እየታገለችና እየተዋጋች 

ትገኛለች፡፡ ዛሬም ድረስ የሁለቱ ህዝቦች የጋራ ጠላት ድህነት መሆኑ እውነት ነው፡፡ 

ሻእቢያ ደግሞ ለርሀብና ለስቃይ ዋስና ጠበቃ ይሆን ዘንድ የተጠራ ይመስል፤ ድህነት 

በሕዝቡና በምድሩ ላይ ነግሶ እንዲኖር ርቀት ሄዶ በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ ልማትን 

ጠልቶ፤ ሰላምን ገፍቶና ጦርነትን ሙጢኝ ብሎ የእስካሁን እድሜውን ሁሉ ፈጀ፡፡ 

የኤርትራ መንግሥት ጠብ አጫሪነቱ፤ በአፍረካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር 

መሻቱ፤ ለአክራሪ እስላማዊ ሀይሎች ወታደራዊ እርዳታ ማድረጉ፤ በዚህም በኢትዮጵያ፤ 

በሶማሊያ፤ በደቡብ ሱዳን፤ በጅቡቲና በየመን ጉዳይ እጁን እያስገባ መፈትፈቱ በዓለም 

አቀፍ ደረጃ በተጨባጭ ማስረጃዎች የተረጋገጠ ነው፡፡ 

የኤርትራ መንግስት በፈጸማቸውና አሁንም እያደረጋቸው ባሉት ወንጀለኛ ድርጊቶቹ 

ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በፖለቲካና በኢኮኖሚ እንዲገለል ተደርጓል፡፡ ግንኙነቱን አክራሪ 

እስላማዊ እምነትን ከሚያራምዱ፤ አሸባሪ ድርጅቶችና አክራሪ ቡድኖችን ከሚረዱ የአረብ  

መንግስታት ጋር በመሆኑ፤ ወቅት እየጠበቀ የሚያነሳው የጥፋት ዱላ ጦሱና መዘዙ 

ለአፍሪካ ቀንድ አገራት ብቻ ሳይሆን ለዓለምም በሚተርፍበት መንገድ እየተንቀሳቀሰና 

እየሰራ ይገኛል፡፡ በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ሰላም ጠፍቶ ጦርነት እንዲቀሰቀስ፤ ሁከትና 

እልቂት እንዲሆን፤  እናም በሁሉም አካባቢ አለመረጋጋት እንዲነግስ ሙሉ ግዜውን ወስዶ 

የሚሰራ ሻእቢያ ብቻ ነው፡፡ በሌላ በኩል፤ በመሪዎቹ ምክንያት የሚጎዳው፤ በአገሩ በሰላም 

እፎይ ብሎ ለመኖር ያልታደለውና ከነፃነት ማግስት ጀምሮ የመከራ ገፈት ቀማሹ 

የኤርትራ ህዝብ ነው፡፡ የኢትዮጵያ የበዛ ትእግስትም ይህን ያገናዘበ ነበር/ነው፡፡  

ከንቱዎቹ የሻእቢያ መሪዎች ግን ይሄንን ማስተዋል ተስኗቸውና በእብሪት ተሞልተው  

ከአቅማቸው በላይ ይንጠራራሉ፡፡ ከቀድሞ ጀምሮ ያልጠነሰሱትና ያልሞከሩት ጸረ 



3 
 

ኢትዮጵያ ሴራ የለም፡፡ በእነዚህ አጋጣሚዎች ሁሉ ለድፍረቱና ለመሰሪ ደባው አጻፋ፤ 

በተመረጡ ወታደራዊ ኢላማዎቹ ላይ ብቻ በማተኮር ተመጣጣኝ እርምጃ ሲወሰድ 

ቆይቶአል፡፡ ይሁን እንጂ ከእኩይ ድርጊቱ አልታቀበም፡፡ ክፉ አመል እስከ መቃብር 

አይለቅም እንዲሉ፤ 

ሻእቢያ ወቅታዊ ወታደራዊ አቅሙ ምን ያህል እንደሆነ ያውቃል፡፡ ያሁኑ ትንኮሳውም 

ከዝሆን ጋር ትግል የመግጠም ያህል ሊሆን እንደሚችል አይጠፋውም፡፡ ለዚህ ነበር ከፊት 

ለፊት ውጊያ ይልቅ መጠነ ሰፊ በሆነ መልኩ ሌሎች ኃይሎችን በአራቱም ማእዘናት 

እያሰማራ ከጀርባ ሆኖ በማያባራ ሁኔታ ኢትዮጵያን ሲወጋ የኖረው፡፡ ዛሬም ድረስ 

በመውጋት ላይ ያለው፡፡ 

እስከቅርብ ጊዜ በሚታወቀው ታሪኩ ከአልሻባብ አክራሪ እስላማዊ ኃይል ጀርባ ያለው፤ ዋና 

ወታደራዊ ስልጠና ሰጪው፤ ትጥቅና ድርጅት አቅራቢው፤  ወታደራዊ አማካሪዎችና 

የመረጃ ባለሙያዎች ሶማሊያ ድረስ እየላከ በውጊያ እቅድና ፕላን አውጭው የአልሻባብ 

የውጊያ መሀንዲስ የኤርትራ መንግስት ነው፡፡ ከኦብነግ ጎን ሙሉ በሙሉ ተሰልፎ በዚያው 

በሶማሊያ መሬት ውስጥ ሆኖ የኢትዮጵያን ሰራዊት የሚወጋው ይኸው የኤርትራ መንግስት 

ነው፡፡ 

አልሻባብ የአሁኑን ስሙን ከመያዙ በፊት እስላማዊ ህብረት ተብሎ በሚጠራበት ወቅትም 

ማዘዣ ጣቢያውና መሪዎቹ እነዳሂር አዌይስ ይኖሩ የነበሩት በኤርትራ እንደነበር 

ይታወቃል፡፡ የኤርትራ መንግስት ደግሞ ከአልሻባብ ጋር በቅርበት የሚሰራ ሲሆን፤ 

በተመሳሳይ መልኩ በተለያዩ አካባቢዎች ከሚንቀሳቀሱት ሌሎች የአልቃይዳ ክንፎችም 

ጋር በአልሻባብ አማካኝነት ይሰራል፤ ይገናኛል ማለት ነው፡፡ እነዚህ ድርጅቶች ደግሞ 

ፍጹም ጸረ ስልጣኔ፤ ጸረ ዲሞክራሲ፤ ጸረ ሕዝብ፤ በአጠቃላይ ጸረ ልማትና እድገት 

መሆናቸውን ደግመው ደጋግመው በአረመኔያዊ ድርጊታቸው ለዓለም ህዝብ ያረጋገጡ 

ናቸው፡፡ 

ሰሞኑን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኤርትራ መንግስት በዜጎቹ ላይ በፈጸመው ይህ 

ቀረሽ የማይባል ግፍ በደል፤  በዘር ማጥፋት ወንጀል እና በከፍተኛ የሰብአዊ መብት 

ጥሰት ተጠያቂ አድርጎታል፡፡ መሪዎቹም በአለም አቀፉ ፍርድ ቤት ተጠያቂ ይሆናሉ፡፡ 
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ይሁን እንጂ ውሳኔው በተወሰነ ማግስት “ውሳኔውን አልቀበልም” ያለው የኤርትራ መንግስት 

በቀጥታ ሶማሊያ የሚገኘውን አክራሪ እስላማዊ ሀይል አስተባብሮ ሶማሊያ ውስጥ በአፍሪካ 

ሰላም አስከባሪ ሀይል አካልነት በቀጠናው በሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የጦር 

ሰፈር ላይ በአራት አቅጣጫ ውጊያ እንዲከፍቱ ማድረጉን ብዙዎች ይስማሙበታል፡፡ 

በዚህም የአልሻባብ አጥፍቶ ጠፊዎችን የያዘችና በፈንጂ የተሞላች ተሸከርካሪ ወደካምፑ 

ጥሳ በመግባት አደጋ እንድታደርስ አድርገዋል፡፡ ያም ሆኖ ግን ለ4 ሰአታት በዘለቀው 

ውጊያ በአራቱም አቅጣጫ እየተግበሰበሰ የመጣው የአልሻባብ ተዋጊ ሀይል ከተገመተው 

በላይ በኢትዮጵያ ሰራዊት ተደምስሷል፡፡  

በኢትዮጵያ ሰራዊት ላይ የተቀናጀ ማጥቃት በአራት አቅጣጫ ከሰነዘሩት የአልሻባብ 

ጅሀዲስቶች ውስጥ 245ቱ ተገድለዋል፡፡ ከነዚህም መካከል ስድስት ከፍተኛ አዛዦችና 

በውጊያው ተሳታፊ የነበሩ የሌሎች አገር ዜጎች ተገድለዋል፡፡ በርካታ የጦር መሳሪያዎች፤ 

ከባድ መትረየሶች፤ የሬድዮ መገናኛዎችና ተሸከርካሪዎች ተማርከዋል፡፡ ሁሉም ቢያውቁት 

ከኢትዮጵያ ጦር ጋር መጋጨት ማለት ይህ ነው! ሁሉም ሆኖ ግን ሻእቢያ ዛሬም 

“ጩኸቴን ቀሙኝ!” እንዲሉ ዓይነት ፌዝ ኢትዮጵያ ናት የወረረችኝ ሲል ይደመጣል፡፡  

 

 

 


