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ድፍረቱ...!! 
አይደፈር አምባው 03-09-16 

በትግራይ ክልላዊ መንግሥት የወርቅ ቁፋሮ ማእድን ላይ ይሰሩ ከነበሩ 85 

ኢትዮጵያውያን ውስጥ ገሚሱን ድንበር ጥሰው የገቡ የኤርትራን ሠራዊት ወታደራዊ ልብስ 

የለበሱ ታጣቂዎች አፍነውና አስገድደው ወደ ኤርትራ ግዛት መውሰዳቸውን ከሰሞኑ 

በመጀመሪያ ቀዳሚ የዜና ምንጭነት ይፋ ያደረገው የአሜሪካን ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ 

ነው፡፡ 

ይህንኑ ምንጭ በመጥቀስ በሰበር ዜናነት ሌሎች ሶሻል ሚዲያዎችና አለም አቀፍ የዜና 

አውታሮች ተቀባብለውታል፡፡ ውጥረትና ፍጥጫ በነገሰበት፤ ሠላምም፤ ጦርነትም የለም 

በሚባልበት ቀጠና የኤርትራ መንግስት ወታደሮች ድንበር ጥሰው በመግባት ለምን 

የኢትዮጵያን ዜጎች አስገድደው ለመውሰድ ደፈሩ? እንዴት? የሚለው ጥያቄ ራሱን ችሎ 

ብዙ ጥያቄዎች ያስነሳል፡፡ 

“ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀንቁ” የሚለው ሀገርኛ አባባል ይህንኑ ይገልጻል፡፡ 

ወደኋላም ሄደን ስናስታውስ ኢትዮጵያ ቀድሞ የነበራት የመከላከያ ሰራዊት ፈርሶአል፡፡ 

ኢህአዴግ አዲስ እየገነባ ነው፡፡ በድንበር አካባቢ ሚሊሺያ እንጂ  ዘመናዊ መሳሪያ 

የታጠቀ መደበኛ ሰራዊት የላትም፤ ይህን ወርቃማ አጋጣሚ መጠቀም አለብኝ፤ ከሚል 

እጅግ የተሳሳተ ስሌትና ግምገማ በመነሳት ነው የሻእቢያ መንግስት በዘመናዊ ታንኮች 

በመታገዝ ባድመን የወረረው፡፡ በዚህም አላበቃም፡፡ 

አልፎ ተርፎም ጭካኔና አረመኔነት በተመላበት መልኩ በጦር ጀቶች የአይደር ትምህርት 

ቤት ህጻናትን በመደብደብ ብዙዎችን በቦምብ ገድሏል፡፡ በጦር ስልትና በጦር መሳሪያ 

የበላይ ነኝ በሚለው እብሪቱ በተለይ በዛላ አምበሳ የገነባውን ምሽግ ማንም ሊደፍረው 

ቀርቶ ሊጠጋውም አይችልም ሲል በኩራት የአረብ ጀነራሎችን ያስጎበኘው ኢሳያስ 

አፈወርቂ በጦርነቱ አሸንፋለሁ ባድሜንም ማንም መልሶ ከእጄ አያወጣትም ብሎ ዝቶም 

ነበር፡፡ 

የሻእቢያን ድፍረት የተመላበት ያልተጠበቀ ድንገተኛ ወረራ በመቀልበስ ከያዛቸውም 

የኢትዮጵያ መሬቶች ለቆ እንዲወጣ ለማድረግ ፈጥኖ የተንቀሳቀሰው መንግስት በብዙ 
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ግንባሮች የተከፈተውን መጠነ ሰፊ ማጥቃት በመመከትና መልሶ በማጥቃት ሻእቢያ 

ማንም አይደፍራቸውም ያላቸውን ምሽጎችም የኢትዮጵያ ሰራዊት ደርምሶ በመግባት፤  

የሻእቢያ ወታደሮችንም በመማረክ፤ የተያዙ መሬቶችንም በማስለቀቅ ድል አድራጊነቱን 

አረጋግጧል፡፡ 

የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲያውም በጥልቀት ወደ ኤርትራ ግዛት በመግባት ቁልፍ 

ወታደራዊ መሬቶችንም መቆጣጠር ችሎ ነበር፡፡ በአሰብ ግንባርም እንዲሁ ከከተማዋ 

በጣት የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ ደርሶ ነበር፡፡  

ሁለት ወንድማማች ህዝቦች የማያስፈልግ ታላቅ የመስዋእትነት ዋጋ እንዲከፍሉ 

አድርጎአል፡፡ የውጭ ወታደራዊ ተንታኞችና አጥኚዎች በዚህ ዘመን በአፍሪካ የተካሄደው 

ትልቁ ጦርነት የሚል ስያሜም ሰጥተውታል፡፡ 

ከጦርነቱ ማብቃት በኃላ በድንበሩ አካባቢ አወዛጋቢ በሆነው መሬት የየተባበሩት 

መንግስታት የሰላም አስከባሪ ኃይል እንዲሰፍር ተደርጎ ለጊዜው ፋታ ተገኝቶ የነበረ 

ቢሆንም የሻእቢያ ትንኮሳና ሴራ መልኩን በቀየረ መንገድ ቀጠለ እንጂ አላባራም፡፡ 

አልቆመምም፡፡ 

በፊት ለፊት መደበኛ ጦርነት የተሸነፈው የኤርትራ መንግስት በሱዳን፤ በደቡብ ሱዳን፤ 

በሶማሊያ፤ በጅቡቲና በአፋር በኩል በማድረግ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ የታጠቁ ቡድኖችን 

በማደራጀት፤ በማሰልጠን፤ በማስታጠቅና በማሰማራት፤ ከአክራሪ እስላማዊ ቡድኖችና 

ድርጅቶችም ጋር በመሰለፍ አብሮ በመስራት ከትላንት እስከዛሬ ኢትዮጵያን ያለማሰለስ 

እየተነኮሳት ይገኛል፡፡ 

የሻእቢያ መንግስት “ራስ ሳይጠና ጉተና” እንዲሉ ሀገሪቱን በኢኮኖሚ ለማሳደግና የህዝቡን 

ህይወት ለመለወጥ ከመስራት ይልቅ ስልጣን ከያዘበት የመጀመሪያው አመት ጀምሮ 

የመንና ጅቡቲን ጨምሮ በሁሉም አጎራባቾቹ ላይ በተለያየ ወቅት ጦርነት ከፍቶባቸዋል፡፡ 

በዚያው ስሌት ነበር ወደ ኢትዮጵያም ለመሸጋገር የሞከረው፤  

ኢትዮጵያ የጦርነት ናፍቆትና አምሮት የለባትም፡፡ ከጦርነት የሚገኝ ትርፍም የለም፡፡ 

የሰውን ህይወት ያጠፋል፤ የሀገርን ሀብት ያወድማል፡፡ የሚሻለው ከጦርነት ርቆ ለሀገር 

ልማትና እድገት፤ ለህዝቦች ሰላምና ወንድማማችነት ለመልካም ጉርብትናና ወዳጅነት 
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መስራት ብቻ መሆኑን ኢትዮጵያ አጥብቃ ታምናለች፡፡ በዚህም መሰረታዊ መርህ 

በመመራት ተጨባጭ ሀገራዊ ለውጥና እድገትም አስመዝግባለች፡፡ 

ኢትዮጵያ በይፋና በአደባባይ ጦርነት የማደርገው ህዝብንና ሀገርን ከሚያዋርደው ድህነት 

ጋር ነው በማለት ገልጻለች፡፡ የኤርትራ መንግስት አላማና ፍላጎት ደግሞ ለህዝቡ ህይወት 

መለወጥና ማደግ መስራት ሳይሆን በሌሎች ስራና እድገት መቅናት፤ ሰላማቸውን 

ለማደፍረስ ከጀርባ ሆኖ መንቀሳቀስ፤ ሁከትና ብጥብጥ በየሀገራቱ እንዲፈጠር ማድረግ 

ነው፡፡ 

ይህንን ዕኩይ ሀሳብ የመንግስቱ መሰረታዊ  መርህና መመሪያ አድርጎ በመያዝ ለሰላምና  

ለወንድማማችነት፤ ለህዝቦች የቆየ መስተጋብርና አብሮነት ሲባል የተሰጠውን የሰላም 

እድል ሁሉ በመርገጥ አሁንም በጠብ አጫሪነቱ ገፍቶበታል፡፡ ዛሬም ያለው ትንተና 

እንደትላንቱ ሁሉ በእጅጉ የተሳሳተ ነው፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ብጥብጥና ሁከት ትርምስ 

እንዲፈጠር የሰራሁት ስራ ተሳክቶልኛል፤ አሁን ድንበር አልፌ በመግባት መተናኮስ፤ 

ሰዎችን ጠልፌና አስገድጄ መውሰድ እችላለሁ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው ብሎ ገምቷል፡፡ 

በእርግጥ ኢትዮጵያ የገነባችውንና ያጎለበተችውን አቅም አያውቅም ማለት አይቻልም፡፡ 

በሌላ በኩል ዘመናዊ የሚላቸውን የአየርና የምድር የጦር መሳሪያዎች ከአሜሪካ በእርዳታ 

ካገኙት ወዳጆቹ የአረብ መንግስታት ተሰጥቶታል፡፡ ይህም የቀድሞ እብሪቱን ቆስቁሶበት 

ጦርነት ማሽተት ጀምሮአል፡፡ አሊያም በአሰብ የተከማቸውና በየመን ላይ እየዘመተ ያለው 

የገልፍ ሀገራት የአረብ ሰራዊት ስላለ የሚል ባዶ እብሪትም ሊሰማው ይችላል፡፡ አሰብን 

ለረጅም አመታት ለአረቦች በሊዝ በመስጠት የተቀበለው በብዙ ሚሊዮኖች የሚቆጠር 

ዶላርም የእብሪት እብሪት እንዲሰማው አድርጎታል ማለት ነው፡፡ 

ዶላሩ ስላለ ታዋቂ ቅጥረኛ የጦር ጀት አብራሪዎችን ቀጥሬ የምፈልገውን “እመታለሁ! 

አወድማለሁ!” ብሎ አስቦም ሊሆን ይችላል፡፡ ከተጨባጭ ሁኔታዎች ተነስቶ በይሆናል 

ታሳቢ ግምቶችንም መገመት ይቻላል፡፡ ለዚህ ነው ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ዘልቆ በመግባት 

በወርቅ ፍለጋ ስራ ላይ የተሰማሩ በርካታ ዜጎችን አፍኖና በመሳሪያ አስገድዶ  መውሰዱ 

የድፍረትም ድፍረት የሚሆነው፡፡ 

ተጨባጭ መረጃዎች እንደሚገልጹት ሁኔታው እንደ አሁኑ ይፋ ባይወጣም በተለያዩ 

ጊዜያትና ቦታዎች ሻእቢያ ዜጎቻችንን ድንበር አልፎ በመግባት እያፈነ ሲወስድ 
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ቆይቶአል፡፡ ከአመታት በፊት በአፋር በኩልም ለጉብኝት የሄዱ የውጭ ዜጎችን አሳፍኖ 

ከወሰደ በኋላ በድርድር ወደየሀገራቸው መመለሳቸው ይታወቃል፡፡ 

በዚህ መልኩ እንዲቀጥል በዝምታ ማየት ህጋዊ ሁኖ እንዲገፋበት የመፍቀድ ያህል ስሜት 

እንዳይፈጥርበትም ያሰጋል፡፡ ለዚህ የሻእቢያ ድፍረት የኢትዮጵያ መንግስት ከሰሞኑ 

በሰጠው መግለጫ ተመጣጣኝ እርምጃ እንደሚወስድ ገልጿል፡፡  

አውራ አምባ ድረገጽ  በዚህ ጉዳይ ባወጣው ሰበር ዜና ርእስ በእስራኤል ይሄን ያህል 

ዜጎች ታፍነው ተወስደው ቢሆንስ ኖሮ....? የሚል ጥያቄ አስቀምጦአል፡፡ አይደለም ይሄን 

ያህል ቁጥር ያለው ዜጋ ታፍኖ ተወስዶ ይቅርና አንድ ወታደር ታፍኖ ተወስዶባት ያንን 

ለማስመለስ እስራኤል አረቦችን ብዙ ዋጋ አስከፍላቸዋለች፡፡ስለዚህ የሻዕቢያ ጉዳይ በቀላሉ 

የማይታይ ከመሆኑም ሌላ ነገ ላለመደገሙ ምንም ዋስትና የለም፡፡ በመሆኑም ድፍረቱና 

እብሪቱ የግድ መገታት አለበት፡፡ 


