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 ጠላት ማፈላለግ ስራችን አይደለም 

 

ዮናስ 06-29-16 

ሰሞኑን በኤርትራ እና ሃገራችን መካከል ስለሆነውና የሻቢያን መንግስት ትንኮሳ ተከትሎ 

በመንግስት በኩል ስለተወሰደው እርምጃ የተሰጠውን መግለጫ መሰረት ያደረጉ በርካታ 

አስተያየቶች እየተሰነዘሩ ነው። የአስተያየቶቹ መነሻ ይህ ቢሆንም በሻቢያ መንግስት ላይ 

በስደት የሚገኙ የሃገሬው ዜጎች ያደረጓቸው የተቃውሞ ሰልፎችና የመንግስታቱ ድርጅት 

ኤርትራን የተመለከተ ሪፖርትም ሌላኛው የመነጋገሪያ አጀንዳ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። 

እርምጃውን ከበቂ በታች ነው የሚሉትን ጨምሮ የሻቢያ መንግስት ዛሬም በቀጠናውና 

በሃገራችን ላይ የሚቃጣቸውን ሴራዎች ከውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን እና በዚሁ 

ተመርተን ካገኘናቸው ትርፍና ኪሳራዎች አንጻር መመዘን ተገቢና የአስተያየቶቹም ቅኝት 

ከዚሁ አኳያ ብቻ ሊሆን የሚገባ መሆኑን ማመላከት ተገቢና የዚህ ፅሁፍ ግብ ነው። 

የተወሰደውን ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ  ተገቢነት እና ልክነት የሚያጠይቀው ዋነኛው 

ምክንያት የሻቢያ መንግስት በቀውስ ውስጥ ያለ መሆኑ ነው። በእርግጥ የሻቢያ መንግስት    

ተላላኪ ስለመሆኑ እና፤ ገንዘብ ወዳገኘበት የሚሄድ መሆኑን መዘንጋት አይገባም፡፡ ገንዘብ 

ካገኘ ወደ ሣኡዲ ይሄዳል፤ ካላገኘ ደግሞ ወደ ኢራን፣ ብቻ ገንዘብ ወዳገኘበት የሚሄድና 

ተልኮ ፈፃሚ የሆነ መንግስት መሆኑ በተደጋጋሚ ተረጋግጧልና ተመጣጣኝ ከተባለው 

እርምጃም ልቆ መሄድ የሚጠይቅበት አጋጣሚ መኖሩን ማመን፤ አምኖም መቀበል 

ያስፈልጋል፡፡ ያም ሆኖ ግን የቀደመ ሴራዋን በማጋነን ብቻ ነፃ ሀገር መሆኗን በመዘንጋት 

ገብተን እንደቁሳት ማለት ተገቢ አይሆንም። በአጠቃላይ ግን ከጂኦ-ፖሊቲክስ አንፃር 

ሲታይ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ሱዳን ላይ ሠፊ ኢንቨስትመንት ያላቸው መሆኑን፤ 

አረቦቹ ደግሞ በሶማሊያና በጅቡቲም የራሣቸው እቅድ ያላቸው እና ኤርትራ መረማመጃ 

ልትሆን የምትችልበትን እድልና የተቀባበለ ጥይት ታሳቢ ያደረገ የመከላከያ ስሌት 

ልንከተል ይገባል እንጂ በየትንኮሳው ላይ ስራ መፍታት አያስፈልገንም፡፡  

የኤርትራ ጉዳይ የራሣቸው የኤርትራውያን ጉዳይ መሆኑን ተቀብሎ ማክበር ዴሞክራት 

ከሆነ አንድ መንግስትና ሃገር የሚጠበቅ የመጀመሪያው ተግባርና መለኪያም ነው፡፡ ነገር 
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ግን የሻቢያ መንግስት ለኛ ቀርቶ ለዜጎቹም  ስጋት መሆኑንም አለመዘንጋት ተገቢ ነው፡፡ 

ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች መስራትን ሁሌም አለመርሳት 

ያስፈልጋል፡፡ ምክንያቱም በዚህ ባይሳካም  ኤርትራ ውስጥ ያለው መንግስት አስቀድሞ 

በቁም የሞተ ነውና ብዙ ልፋት ስለማይጠይቀን፡፡   

ይህን ሁሉ የምንለው ለዛሬዋ ሰላማዊት ኢትዮጵያ መገንባት የተመራንበት ፖሊሲ አዋጭ 

መሆኑን በተግባር ስላስመሰከረ እንጂ በሻቢያ ድንፋታ ልክ እንሂድባቸው ቢባል  

ኢትዮጵያ ኤርትራን በጦርነት ለመግጠም በቂ አቅምና ዝግጅት ያላት መሆኑን ማንም 

የሚያውቀውና ውጤቱም ቀድሞ የሚታወቅ መሆኑ አያጠያይቅም።  

እስካሁንም የተጓዝነውና ከጎረቤት ሃገራት ጋር በሰላም የቀጠልነው በዚሁ በፖሊሲያችን 

አዋጪ መንገድ በመጓዝ ሲሆን መንገዱም የሰላም እና የብልጽግና መሆኑ በተግባር 

የተረጋገጠ ነው። የጦርነት ሰቆቃ ከምድረ ኢትዮጵያ የተወገደው ከግንቦት 20 ቀን 1983 

ዓ.ም በኋላ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ መሆኑን መዘንጋት ስለአጀንዳችን ተገቢ አይደለም፡፡ 

ከዚህ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ የጦርነት መንስኤ የነበረው የዴሞክራሲ እጦት እንዲቀረፍ 

በመደረጉ አገራችን የሰላም አገር ልትሆን መቻሏንም ጭምር፡፡ መንግስት የሁሉም 

ችግሮቻችን መንስኤ ድህነትና ኋላቀርነት እንደሆኑ አምኖ ድህነትን በልማት፣ ኋላቀርነትን 

ደግሞ በዴሞክራሲ ለመቅረፍ ጠንካራ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ነው፡፡ አገራዊ 

አጀንዳችን ሙሉ በሙሉ መቀየሩን መገንዘብ ብልህነት ነው። 

ኢትዮጵያችን በላይዋ ላይ ከተጫነው የኤርትራ ወረራና ይህ ያስከተለው የሁለት አመት 

የጦርነት ኪሳራ በስተቀር ለሃያ አምስት ዓመት ለዘለቀ ሰላም መብቃቷንና ማትረፏንም 

መዘንጋት አይገባም፡፡ ኢትዮጵያ ከራሷ ጋር ሰላም በመፍጠሯ ለአፍሪካም የምትተርፍ 

አገር ለመሆን መብቃቷንም ታሳቢ ያደረገ ሂስ እንጂ ጀብደኝነት የተሞላው ትችት 

አያሻንም፡፡ ከቡሩንዲ እስከ ሩዋንዳ፣ ከላይቤሪያ እስከ ሶማሊያ፣ ከዳርፉር እስከ ደቡብ 

ሱዳን የተከሰቱ የርስ በርስ ግጭቶችና ጦርነቶችን ለማብረድ ጀግኖቿን የምታሰማራና 

ውጤት የምታመጣ አገር ገንብተናል፡፡ ኢትዮጵያ አዲስ አቅጣጫ መከተል ከጀመረችበት 

ከዛሬ ሃያ አምስት ዓመት ወዲህ ባሉት ዓመታት ከፍተኛ ለውጥ ከተመዘገበባቸው መስኮች 

አንዱና ግንባር ቀደም የሆነው ዓለም አቀፍ ግንኙነታችን ነው፡፡ ከቅርብ ጎረቤቶች እስከ 

ሩቅ አገሮች፣ ከከሰሙ መንግስታት እስከ ልዕለ ሃያላን አገሮች ድረስ የገነባነው ዓለምአቀፍ 
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ግንኙነት ከጊዜ ወደጊዜ ከፍተኛ ተቀባይነት ያገኘንበትና የአገራችንን ወዳጆች ያበራከተ 

መሆኑን ስለኢትዮ ኤርትራ ሰሞንኛ አጀንዳ ረጋ ብሎ ማጤን ያስፈልጋል፡፡  

የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ከሁሉ በፊት የውጭ ጠላት በማፈላለግ ላይ የተመሰረተ 

እንዳይሆን፣ ይልቁንም ድህነትና ኋላ ቀርነታችን ዋነኞቹ ጠላቶቻችን እንደሆኑ በመቀበል፣ 

እነዚህን በህዝብ ጥረት ለማስወገድ በተቀረፀ ፖሊሲ የሚገዛና የሚመራ ነው፡፡ 

የተመራንበት የውጭ ግንኙነት ፖሊሲና አቅጣጫ ከውጭ ወደ ውስጥ የሚመለከት 

አይደለም፡፡ በሃይማኖትም ይሁን በድንበር ተሻጋሪ ወንዞቻችን ምክንያት ሊቀሰቀስ 

የሚችልን ያልተገባ ግጭት በመናፈቅ ላይ የተመሰረተም እንዳይደለ ማስታወስ 

ያስፈልጋል፡፡ የውጭ ግንኙነት እንቅስቃሴያችን የተመሰረተው በአገር ውስጥ ድህነትና 

ኋላቀርነትን በማጥፋት ትግል ላይ ነው፡፡  

ማንኛውም የፀረ ድህነትና ኋላቀርነት ትግላችንን አንድ ጋት የሚያራምድ ሁሉ በወዳጅነት 

ታይቶ ለጠንካራ ግንኙነት የምንበቃበት፣ በአንፃሩ የጀመርነውን የፀረ ድህነትና ኋላቀርነት 

ትግል የሚያደናቅፍ ደግሞ በተደራቢ ጠላትነት ተወስዶ የሚመከትበት ግንኙነት ነው 

የመሰረትነው፡፡ በዚህ የጠራ ህዝባዊ መሰረት ላይ የተገነባው ዓለም አቀፍ ግንኙነታችን፣ 

ከኢትዮጵያ በኩል ለግንኙነት መበላሸት ምክንያት የሚሆኑ ስህተቶችን ላለመስራት 

ከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረገበትና የተለፋበት መሆኑንም ማስመር ስለአጀንዳችን ጠቃሚ 

ይሆናል። በጠንካራ ህዝባዊና አገራዊ ጥቅምና አተያይ ላይ የተመሰረተው የውጭ ግንኙነት 

አቅጣጫችን ኢትዮጵያ ከመቼውም ጊዜ የላቀ ተቀባይነት እንዲኖራትና አገራዊ ጥቅሟንም 

እንድታሰፋ ያስቻላት ነው፡፡ ይህ ከቅርብ ጎረቤቶች ጀምሮ ከመላው አፍሪካ ጋር፣ ከዚያም 

አልፎ ከልዩ ልዩ የዓለም ማህበረሰቦች ጋር በፈጠርነው መልካም ግንኙነትና ለዓለም ሰላም 

ባበረከትነው አስተዋፅኦ እንዲሁም በገነባነው መልካም አተያይ የተረጋገጠ  ነው፡፡  

የቅርብ ጎረቤቶቻችን ከቆየው “ጠብ ያለሽ በዳቦ” ዘመን በተለየ ሁኔታ፤ ኢትዮጵያ 

የሰላማቸው፣ የእድገታቸውና የተጠቃሚነታቸው ምንጭ ልትሆን እንደምትችል 

የተገነዘቡበትን ግንኙነት ፈጥረናል፡፡ ከኤርትራ መንግስት በስተቀር፣ ከሶማሊያ እስከ 

ኬንያ፣ ከሰሜን ሱዳን እስከ ደቡብ ሱዳንና ጅቡቲ  ካሉ አጎራባች አገሮች ጋር የፈጠርነው 

መልካም ግንኙነት በአገራችን በጎ እሳቤ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡ በራሱ በኤርትራ 

መንግስት ተናዳፊ ባህሪ ምክንያት የተፈጠረው ምስቅልቅልም በወሳኝነት የኢትዮጵያ ነው 
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የማይባል ድክመት የፈጠረው ነው፡፡ በመሆኑም ከኤርትራ መንግስት በስተቀር የኤርትራን 

ህዝብ ጨምሮ ከሁሉም አጎራባች መንግስታትና ህዝቦች ጋር ያለን ወዳጅነት በነበረበት 

ሊቀጥል ይገባል፡፡ ኢትዮጵያ ለችግራቸው የምትደርስ አገርና ፅኑ አጋር መሆኗን የሚቀበሉ 

አገሮችና ህዝቦች ተበራክተዋልና፡፡ ይህ የኢትዮጵያ የውጪ ጉዳይ ፖሊሲና ዴፕሎማሲ 

ያስገኘው ከፍተኛ ድል ነው፡፡ ከዚህ ውጭ ጠላት ማፈላለግ ስራችን ሊሆን አይገባም 

አይደለም፤ ሆኖም አያውቅም። 

  

 


