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ጨዋታው ያብቃ!! 
                                                          ይነበብ  ይግለጡ 

05-23-16 

 

ሻእቢያ ቅጥ ያጣ እብሪቱንና ደባውን በየደረጃው ገፍቶበት ይገኛል፡፡ ከሰሞኑ አርባ ምንጭ 

አካባቢ የተከሰተውና የብሄራዊ መረጃና ደህንነት ከመነሻው ተከታትሎ ያከሸፈው የታጠቁና 

የተደራጁ ሀይሎች ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማንና እንዴት ተደራጀ? ለምንስ አላማ 

ሲንቀሳቀሱ ነበር? የሚለውን ጥያቄ ይፋ አድርጎታል፡፡ ይኸ ጸረ ኢትዮጵያ ሀይል ከጀርባ 

በሩቅ ርቀት አለ፡፡ አይዞህ ባዮቹ የተወሰኑ የአረብ አገራት አሉ፡፡ 

ይሄንን ጉዳይ መንግስት በይፋ ከገለጸ ከአንድ ቀን በኋላ፤ ግንቦት ሰባት ያደራጀሁትና 

የመራሁት እኔ ነኝ ሲል ሀላፊነቱን ወስዶአል፡፡ እንዲያውም ይህ ጅምር እንቅስቀሴ እንጂ 

ከዚህም በላይ የተደራጁና ከፍ ያሉ እርምጃዎችን እወስዳለሁ ሲልም መግለጫ 

አውጥቷል፡፡ይሄ አባባል ለግዜው ይቆየን፡፡ የፕሮፓጋንዳ ወሬና ተግባር አንድ አይደሉም፡፡ 

በተግባር ሊሆንም አይችልም፡፡ 

እንቅሰቃሴ ከጅምሩ ሲታቀድና ወደተግባር ሲሸጋገር ጉዳዩን አስቀድሞ የሚያውቀው 

የኢትዮጵያ ደህንነት በአርባ ምንጭ አካባቢ በሙሉ ወታደራዊ ሀይል ከቀላልና ከባድ 

መሳሪያዎች ጋር የተደራጀውን ሀይል እንዲከበብ ተደርጎ እጅ እንዲሰጥ ቢጠየቅም 

አሻፈረኝ በማለቱ በተደረገው የተኩስ ልውውጥ ቁጥራቸው ወደ 20 የሚጠጉ ታጣቂዎች 

ህይወታቸው አልፏል፡፡ ከኢትዮጵያ ልዩ ሀይሎች ጋር በተደረገው የተኩስ ልውውጥ 

የተማረኩ፤ የተገደሉ እንዳሉና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች እንደተማረኩም ታውቋል፡፡ 

የዚህ ሀይል አደራጅ፤ አስልጣኝና አስታጣቂ፤ ስምሪትም ሰጪ የኤርትራ መንግስት ሲሆን፤ 

ከዚያ ጀርባ ደግሞ በውል የሚታወቁ የኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት ለማደፍረስ 

ማንኛውንም አጋጣሚና የተቃዋሚ ሀይል በመሳሪያነት የሚጠቀሙ፤ በገንዘብም የሚረዱ 

አንዳንድ የአረብ አገራት እንዳሉ ይታወቃል፡፡ የሌባና ፖሊስ ጨዋታው ትላንትም ዛሬም 

እንደቀጠለ ነው፡፡ 

በልጅነታችን የነበረው የሌባና ፖሊስ፤ የአሳዳጅና የተሳዳጅ ጨዋታ ከብዙዎቻችን አእምሮ 

አይጠፋም፡፡ ተጫውተነው አድገናልና፡፡ በአገር ደረጃ እንዲህ አይነት ነገር ሲያጋጥም 
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ደግሞ ከባድም አስቸጋሪም ነው የሚሆነው፡፡ ሻእቢያና ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት 

“የእንቆቅልህ ምን አውቅልህ” ጨዋታ ውስጥ ያሉ ይመስላል፡፡ ይህም ከሆነ ዘመናትን 

አስቆጠረ፡፡ 

በሌላም በኩል የአየሁሽ አላየሁሽ፤ አባሮሽ ጨዋታም ይመስላል፡፡ ማባርሪያ እና ማብቂያ 

የሌለው ጨዋታ አይነት፡፡ የሽክክሞሽ፤ የእዘለኝ ልዘልህ ጨዋታንም ያስታውሰናል፡፡ እንደ 

ተነታራኪ ባልና ሚስት ዘወትር መካሰስ፤ እሪታና ኡኡታ ማሰማት “እሱ ነው፤ እሷ ናት” 

አይነት የወረደ መወነጃጀል ለበርካታ አመታት መስማት ህዝብንም ሀገርንም ያምማል፡፡ 

መናናቅን መገማመትንም ያስከትላል፡፡ መደፋፍርና መናናቅም ጭምር ነው የሚሆነው፡፡ 

አንድም ተግባብቶና ተነጋግሮ የሰላሙን መንገድ ማበጀት መልካም ነው፡፡ ወይም ዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ ችግሩን በውል ስለሚያውቀው በመንግስታቱ ድርጅት በኩል የተጣለው 

እቀባ የሚጠነክርበትን መንገድ ማስላት፤ አሊያ፤ አሁን ሻእቢያ እያገኘ ያለው የአረብ 

መንግስታት ልዩ የገንዘብ ድጋፍ አንገቱን እንዲያቀና እያደረገው በመሆኑ ለጉዳዩ መፍትሄ 

መሻት ግድ ይላል፡፡ 

የሻእቢያ ሴራ አደጋነቱ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀንዱ አገራት በሙሉ የሚተርፍ 

መሆኑም መታወቅ አለበት፡፡አክራሪ እስልምናን ወደ ቀጠናው በማስረግና በማስፋፋት 

በኩልም ቁልፍ ሚና እየተጫወተ ይገኛል፡፡ ከወሀቢ አክራሪ እስላማዊ ሀይሎች ጋር ማህበር 

መግባቱ፤ የፈጠረው ትስስርና ወታደራዊ ጦር ሰፈር መስጠቱ በራሱ የሚናገረው ብዙ ነገር 

አለ፡፡ 

የተመጠነ እና ያልተመጠነ እርምጃ በሚል የሚደረገውም አካሄድ መገመትን ጭምር 

ይጋብዛል፡፡ የተመጠነ ወታደራዊ እርምጃ በተመረጡ አቢይ ኢላማዎች ላይ ሲሆን በሀገሩ 

ውስጥ ሀይሉን ሊያዳክመው ይችላል ተብሎ ቢገመትም፤ በውጭ ኢትዮጵያን ለማዳከምና 

ለመውጋት በሚያደርገው እንቅስቃሴ ላይ ብዙም ወሳኝ ለውጥ አያመጣም፡፡ይሄ በቅጡ 

አልተመዘነም፡፡ አልታየምም፡፡ 

የተመጠነው እርምጃ ምን ላይ እንደሚያተኩር በተደጋጋሚ የተመለከተው ሻእቢያ ለዚህ 

አካሄድ ተለዋጭ ስልቶችን ሊከተል ይችላል፡፡ ኢላማዎቹ  የነበሩበትን ቦታና አቅጣጫ 

እንዲቀይር ይገደዳል፡፡ ስለዚህም የተመረጡ የተባሉት ኢላማዎች በሌላ አጋጣሚ 
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ያልተመረጡና አላስፈላጊ ኢላማዎች ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ስልታዊ ተለዋዋጭነት ምን ግዜም 

ሊከሰት እንደሚችል መገመትም መጠበቅም ተገቢ ነው፡፡ 

እንደ አገርና እንደ ህዝብ ምርጫው መሆን ወይንም አለመሆን ነው፡፡ ሁሉም አቅም ያላት 

አንድ አገር በነጋ በጠባ በየማእዘኑ በተለያየ ዘዴና አጋጣሚ ጎኗ እየተወጋ ስታለቅስ 

መኖሯን መስማት “ለምን?” የሚል ጥያቄ ያጭራል፡፡ ማስታገሻና ማስተንፈሻ የተባለው 

አካሄድ ጊዜ ሊያስገዛ ይችል እንደሆን አንጂ መሰረታዊ ለውጥ አያመጣም፡፡  

ኢትዮጵያና ኤርትራ በአቅምም በኢኮኖሚም አይመጣጠኑም፡፡ እራሳችንን ችለናል፤ 

መንግስት ሆነናል ካሉ በኃላም በሰላምና በፍቅር በመልካም ጉርብትና እየተረዳዱ መኖር 

ይቻል ነበር፡፡ ይህም ሆኖ ሻዕቢያ እንደብብት ቁስል መቼም ሆነ መቼ ለኢትዮጵያ 

ጥፋትና ውድቀት ከማሴርና ከመደገስ ያልተላቀቀ መንግስት ነው፡፡ 

አምባገነኑ የኢሳያስ መንግስት እያሴረ ያለው ሴራ እጅግ አደገኛ ከመሆኑም ሌላ፤ 

ኢትዮጵያ በአረብ አገራት ከበባ ቀለበት ውስጥ እንድትገባ ዋናውን ቁልፍ ሚና 

በአማካሪነት ጭምር እየተጫወተ ይገኛል፡፡ አሰብን ለገልፉ አገራት ወታደራዊ ቤዝ አድርጎ 

ሲሰጥ፤ በተጓዳኝም ወዳጆቹ የሆኑት መንግስታት በሶማሊያ፤ በሶማሊላንድ፤ በጅቡቲ ቋሚ 

ወታደራዊ ሰፈሮችን ለመክፈት እየተጣደፉ ይገኛሉ፡፡ 

በተጨባጭ የሚታየውን እውነት አምኖ መፍትሄ አለመሻት እንደአገር ትልቅ ዋጋ 

ሊያስከፍለን ይችላል፡፡ ተገቢው ጥንቃቄ ካልተወሰደ ሁኔታው ወዴት ሊያመራ እንደሚችል 

ለመገመት አይቻልም፡፡ የኤርትራ መንግስት እንደ መንግስት የራሱን ህዝብና ሀገር 

መምራትና ማስተዳዳር ያልቻለ በቀውስ ውስጥ የሚኖር መንግስት ነው፡፡ 

የኤርትራ መንግስት የኢትዮጵያን ሰላምና መረጋጋት በፍጹም ማየት አይፈቅድም፡፡ 

ኢትዮጵያ በተለይም በአፍሪካ ቀንድ ተፅአኖ ፈጣሪና ልእለ ሀያል አገር እየሆነች መምጣቷ 

ሁልጊዜም ሰላም ይነሳዋል፡፡ የበቀል እርምጃ ለመውሰድ ያረፈበት ጊዜና ወቅት የለም፡፡ 

ተኝቶም አያውቅም፡፡ 

አምነስቲ ኢንተርነሽናል ባወጣው ሪፖርት መሰረት ኤርትራ ውስጥ ቢያንስ ከ10 ሺህ 

በላይ እስረኞች አሉ፡፡ አንዳቸውም አንድ ቀን ክስ ተመስርቶባቸው ፍርድ ቤት ቀርበው 

አያውቁም፡፡ የአሜሪካው አለም አቀፍ ሀይማኖት ተከራካሪ ድርጅት በበኩሉ 
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እንደሚገልጸው ከ4000 በላይ ክርስቲያኖች በእምነታቸው ምክንያት ተወንጅለውና 

በኮንቴይነር ውስጥ ታስረው በእስር ቤት ይማቅቃሉ፡፡ 

በወር ከ5000 በላይ የሚሆኑ ኤርትራውያን መከራና ፈተና፤ ሞትንም በመጋፈጥ 

ሀገራቸውን ለቀው ይሰደዳሉ፡፡ በ2014 የተባበሩት መንግስታት ስደተኞች ኮሚሽን ባወጣው 

መግለጫ መሰረት 216 ሺህ ኤርትራውን ስደተኞች በኢትዮጵያና በሱዳን ውስጥ በስደት 

ይኖራሉ፡፡ 

የተባበሩት መንግስታት ኤጀንሲ በበኩሉ እንደገለጸው በ2014 የመጀመሪያዎቹ 10 ወራት 

36,678 ኤርትራውን ስደተኞች በ38 የአውሮፓ አገራት በስደት እንደሚኖሩ 

ገልጿል፡፡ይህን ሁሉ ፈተናና መከራ የተሸከሙት ኤርትራውያን በችግር እየተገረፉ ባሉበት 

ሁኔታ ውስጥም የሻእቢያ መንግስት በጎረቤት አገራት በተለይም በኢትዮጵያ ሰላምና 

መረጋጋት እንዳይኖር ወቅት የማይሽረው ሴራና ስራ እየሰራ ይገኛል፡፡ 

በተቃዋሚ ፓርቲ ስም ኤርትራ የሚገኙ ሀይሎችን እያደራጀ የተለያየ ስም እየሰጠ 

በተለያየ አቅጣጫ ድንበር ጥሰው ወደ ኢትዮጵያ ግዛት እንዲገቡና ሁከት ትርምስ 

እንዲፈጥሩ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ ተቃዋሚ ነን የሚሉትን ሀይሎች ኤርትራ ውስጥ 

በሚኖራቸው ቆይታ ያሰለጥናል፤ ያደራጃል፤ ያስታጥቃል ተልእኮ እየሠጠ ያሰማራል፡፡ 

በዚህም አያበቃም፡፡ ስምሪቱንይመራል፡፡ይቆጣጠራል፡፡ ለተልእኮ የሚያሰማራቸውን 

ሀይሎች ስምና መታወቂያ እየቀየረ አዲስ ማንነት እንዲይዙ በማድረግ በተለያየ አቅጣጫ 

ያሰማራቸዋል፡፡ የሰሞኑ ክስተትም የዚሁ ማረጋገጫ ነው፡፡  

ሻእቢያ አመጽ፤ ግጭትና ጦርነት ለመፍጠር በኤርትራ ምድር ወታደራዊ ትምህርት 

በመስጠት ያሰለጠናቸውን ሀይሎች መጀመሪያ ወደ ኡጋንዳ፤ ቀጥሎም ወደ ኬንያ 

እንዲገቡ ካደረገ በኋላ በመጨረሻም በደቡብ በኩል ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ገብተው አርባ 

ምንጭ አካባቢ ቦታ ይዘው የጦር መሳሪያዎችን ቦምቦችን አስታጥቆ ለጥፋት 

ቢያሰማራቸውም፤ የኢትዮጵያ ብሄራዊ መረጃና ደህንነት  ከኤርትራ ሳይንቀሳቀሱ፤ 

ከተንቀሳቀሱም በኋላም እያንዳንዷን እንቅስቃሴያቸውን ያውቅ ነበርና አንዳች ሙከራ 

ከማድረጋቸው በፊት ሀሳባቸውን አምክኖታል፡፡   

ይህ ሀይል ከመነሻው ጀምሮ ሲንቀሳቀስ ከእይታ ውጭ አልነበረምና ከጅምሩ ማጨናገፍ 

ይቻል ነበር፡፡ ሆኖም የመጨረሻውን ነጥብ ማግኘት አሰፈላጊ ስለነበር ነው እስከዚህቦታ 
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ድረስ በዝምታ የተከተላቸው፡፡ በዚህም መሰረት የአገር ውስጥ መረባቸውን ለማግኘትና 

ለመበጣጠስ የሚያስችል ተጨባጭ ስራ ተሰርቶአል፡፡ እጅ እንዲሰጡ ቢጠየቁ ፈቃደኛ 

ባለመሆናቸው በተደረገው የተኩስ ልውውጥ የተገደሉ እንዳሉ፤ እጅ የሰጡ አባላቱ ደግሞ 

ጉዳያቸው በምርመራ ላይ እንደሚገኝ ከደህንነት የተሰጠው መግለጫ ያብራራል፡፡  

በሌላ በኩል፤ ግንቦት ሰባት እርምጃውን የወሰድኩት እኔ ነኝ ሲል መግለጫ ቢያወጣም 

መግለጫው ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ብቻ የተሰጠ፤ አጋጣሚውን በመጠቀም ተከታዮችን 

ለማፍራት፤ በዳያስፖራውም አካባቢ የገቢ ማሰባሰቢያ እንዲሆነው፤ እንዲሁም በአብዛኛው 

የሚነሳበትን ጥያቄ ለማዳፈን ሲል ያወጣው በመሆኑ ተቀባይነት አላስገኘለትም፡፡ 

ታዲያ ይህን ሁሉ ድርጊት በበላይነት የሚያቀናብረውና የሚመራው የኤርትራው መንግስት 

መሆኑ በውል ይታወቃል፡፡ በተመሳሳይ መልኩ ኦነግን፤ ኦብነግን፤ የሲዳማ አርነት 

ንቅናቄን፤ የጋምቤላ ነጻ አውጪ ብሎ ራሱን የሚጠራውን ቡድንና ሌሎችንም እየቀፈቀፈ 

በማሰልጠን፤ በማስታጠቅና በማሰማራት ከአረብ አገራት ከፍተኛ የዶላር እርዳታ ያገኛል፡፡ 

ከመነሻው ጽሁፉ ሊገልጽ እንደሞከረው በዚህ አይነቱ የሌባና ፖሊስ ጨዋታ አይነት 

ሻእቢያ የኢትዮጵያን ሰላም እያደፈረሰና ለማናጋት እየታገለ በሚገኝበት ሁኔታ ውስጥ 

ይህንን እያስታመሙ እስከመቼ መዝለቅ ይቻላል? የሚለው ጥያቄ  ትላንትም ዛሬም 

ያልተመለሰ ጥያቄ ሆኖ ቀጥሏል፡፡ 

ሻእቢያ አቅሙ ውሱንና የማያወላዳው መሆኑን ስለሚያውቅ ሌሎች ሀይሎችን በቅጥረኝነት 

በማሰማራት ነው ኢትዮጵያን ለመውጋት የሚሞክረው፡፡ ኢትየጵያ ከጉረቤቶቿ ጋር 

በመልካም ወደጅነትና ተከባብሮ በመኖር አጥብቃ የምታምን ቢሆንም ይህ እምነቷ 

በሻእቢያ በኩል ተቀባይነትን አላገኘም፡፡ ስለዚህም በተመጠነና በሚገባው መልኩ 

ትምህርት መስጠቱ አዋጭ ነው አይደለም የሚለው ጉዳይ ሊመረመርና ሊፈተሸ 

ይገባዋል፡፡  

ሻእቢያ ዛሬም ላይ ከስሀተቱ መማር የማይችል ስለሆነ ለዘለቄታው አገራዊ ሰላምን 

ለማረጋገጥ ሲባል ዘላቂ መፍትሄ ማስገኘቱ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራቱ አዋጪም 

ጠቃሚም ነው፡፡ ከሻእቢያ ጋር ያለው የሌባና ፖሊስ፤  የአዩኝ አላዩኝ፤ የአባሮሽ ጨዋታ 

የግድ መገታት አለበት፡፡  

 


