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ቅርቃር ውስጥ የገባው ግንቦት ሰባት 

 

አባ መላኩ 06-24-16 

 

ሰሞኑን አንዳንድ የዳያስፖራ አባላት ሁሉን የማጥላላትና የማንቋሸሽ መጥፎ ፖለቲካዊ አካሄድ ክፉኛ ተጠናውቷቸዋል። ይህ 

ዓይነት ጽንፍ አካሄድ አገራችን ለጀመረችው የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታም ሆነ ለፀረ ድህነት ትግሉ የሚበጅ አይደለም።  

 

እነዚህ ጽንፈኛ ዳያስፖራዎች እያደረጉ ካሉት የጥላቻ ፖለቲካ የትኛውም ወገን ተጠቃሚ ሊሆን አይችልም። አንዳንዴ ሳስበው 

እነዚህ ኃይሎች መንግሥት በምተሃት ከሰማይ ዳቦ ማዝነብ ቢችል እንኳን መልካም ነገር ፈጽሟል ለማለት ይቸገራሉ። ለዚህ 

ማሣያ ይሆናሉ ያልኳቸውን አንዳንድ ነጥቦችን ለማንሳት እሞክራለሁ። 

 

የኤርትራ መንግሥት የአካባቢው አገሮችን በተመለከተ ሚከተለው የተሳሳተ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲው እንዲሁም በአገር ውስጥ 

በሚፈጽማቸው  ኢ ሰብዓዊና ኢ ዴሞክራሲያዊ የመብት ጥሰቶች በተባበሩት መንግሥታት እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት 

ተደጋጋሚ ውግዘት ደርሶበታል።  

 

በተመሳሳይ የኤርትራ መንግሥት በበርካታ የዓለም አገራት ወገዛ ገጥሞታል። በኤርትራ ዴሞክራሲያዊ መብቶች አይታሰቡም። 

ባለፉት 25 ዓመታት በኤርትራ ምርጫ የለም። በነጻነት የመናገር፣ የመጻፍ፣ የመሰብሰብ፣ የመደራጀት ወዘተ…መብቶች 

አይሞከሩም። የኤርትራ ህዝብ ከመሞት መሰንበት በሚል በከፋ ስደት ላይ ይገኛል። የኤርትራ ነባራዊ እውነታም ይህ ነው። 

 

በሌላ በኩል ይኸው መንግሥት ባለፉት 25 ዓመታት ከሁሉ የጎረቤት አገራት ጋር ጦርነት ውስጥ ገብቷል። የኤርትራ መንግሥት 

በሚከተለው በአካባቢው አገራት ጠንካራ ወታደራዊ አቅም አለኝ በሚል የተሳሳተ የውጭ ፖሊሲ ሣቢያ ከየመን፣ ከጅቡቲ፣ 

ከሱዳን እንዲሁም ከኢትዮጵያ ጋር ግጭት ውስጥ በመግባት አካባቢውን እንዳይረጋጋ አድርጎታል። ፕሬዚዳንት ኢሣያስ ያልሟት 

የነበረችው ኤርትራ በወታደራዊ አቅሟ እንደ እሥራዔል እንዲሁም በኢኮኖሚዋ ደግሞ እንደ ምሥራቅ ኤስያዋ ሲንጋፖር 

በምኞት አልተገኘችም።  

በዚህ አካሄዱ አልሳካ ያለው የኤርትራ መንግሥት ሌላ ሙከራ ውስጥ መግባቱ አልቀረም።  

 

እንደአልሸባብ ያሉ ዓለም አቀፍ አሸባሪዎችን በማሰልጠንና በማስታጠቅ የአካባቢውን አገሮች የማወክ ሥራውን ገፍቶበታል። 

ይህ እውነታ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጭምር ያረጋገጡት ለኤርትራ መንግሥትም ከድርጊቱ እንዲታቀብ ተደጋጋሚ 

ምክርና ማስጠንቀቂያ የሰጠበት ሁኔታ ነው። 

 

ሰሞኑን ይኸው የኤርትራ መንግሥት የጦርነት ፍላጎት ተቀስቅሶበት በኢትዮጵያ ላይ ግጭት አስነስቷል። ይህን የኤርትራ 

መንግሥት የትንኮሳ ድርጊት ዓለም ሁሉ እያወገዘው ባለበት በአሁኑ ወቅት የእኛዎቹ ጽንፈኛ ዳያስፖራዎች የኤርትራውን መሪ 

ድርጊት በመደገፍ ከኤርትራ መንግሥት አቀንቃኝ ከሆኑ ግለሰቦች ጋር በመተባበር ጎዳና ላይ ታይተዋል። እጅግ አሳዛኝና አንድ 

ጤነኛ አዕምሮ ያለው ሰው ሊያደርገው ይቅርና ሊያስበው የማይችል ድርጊት ነው።  

 

ጽንፈኛው ዳያስፖራና መሪው ግንቦት ሰባት እንታገልለታለን ለሚሉት ህዝብ ውድቀትና የእርስ በርስ መተላለቅን እንዲሁም 

ኢትዮጵያ ለምትባለው አገር መበታተን ለሚመኘው የኢሣያስ መንግሥት ድጋፍ ለመስጠት ሲሯሯጡ ታይተዋል። በእንዲህ ያለ 
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የወረደ ድርጊት መሳተፍ አገርንና ህዝብን ከመክዳት የከፋ ነገር የለም። የኢሣያስ መንግሥት በተደጋጋሚ ለኢትዮጵያ ህዝብ 

መልካም ሲያስብ አልተመለከትንም።  

 

አልሸባብን ሲያስታጥቅ፣ ሠላማዊውን ሰው በአሸባሪዎች ሊያስጨርስ በተደጋጋሚ ቦንብና ፈንጅ እያስታጠቀ ወደ አገራችን 

ሲያሰርግ፣ ጽንፈኛ አካሎችን ሲያሰባስብና ሲያስታጥቅ  በአገሩ አስጠልሎ ድጋፍ ሲያደርግላቸው ወዘተ…የቆየ መንግሥት ነው።  

 

እንግዲህ ለዚህ ሰው በላ መንግሥት እንዲህ ላለው የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊያን ጠላት ለሆነ መንግሥት እንኳን ነው አንዳንድ 

ጽንፈኛ ዳያስፖራዎች ድጋፋቸውን የለገሱት። እጅግ አስነዋሪና በታሪክ ተወቃሽ የሚያደርግ ተግባር ነው። እንደኔ…እንደኔ ይህ 

ተግባር ኢትዮጵያን  ከነህዝቧ ከማጥፋት አይተናነስም።  

 

ሰሞኑን ደግሞ የግንቦት ሰባት አመራር የሆኑት አቶ ንዓምን ዘለቀ በቅርቡ አሜሪካ  በሰጡት ቃለ ምልልስ ላይ እንዳሉት ግንቦት 

ሰባት ሻዕቢያን በመደገፍ ፔቲሽን ለማስፈረም ይንቀሳቀሳል። ለዚህም ይላሉ አቶ ንዓምን ሦስት ምክንያቶችን አስቀምጠዋል። 

 

የመጀመሪያው ምክንያታቸው በኤርትራ ያለው ግፍ በኢትዮጵያ ካለው አይብስም  የሚል ነው። ሁለተኛው ምክንያታቸው ደግሞ 

ኮሚሽኑ በኤርትራ ያሉ መልካም ነገሮችን ያላገናዘበ ነው ሲሉ ሌላው ምክንያታቸው ደግሞ፣ ኤርትራ የእኛ ብቸኛ ደጋፊያችንና 

አጋዥያችን በመሆኗ፣ ሻዕቢያ ተዳከመ ማለት እኛ ተዳከምን ማለት ነው ሲሉ  ተናግረዋል።  

 

የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የኤርትራን ድርጊት የኮነነበትን ሂደት ግንቦት ሰባትና ደጋፊዎቹ በኤርትራን መንግሥት ላይ 

የቀረበበትን ውግዘት ለመከላከል የድጋፍ ፊርማ ለማሰባሰብ እቅድ እንደያዘ የግንቦት ሰባቱ መሪ አቶ ንዓምን አሳውቀዋል። አቶ 

ንዓምን እንዳሉት በኤርትራ መንግሥት መልካም ነገር ተፈጽሟል የተባለ ነገር ሰምተንም  ተመልክተንም አናውቅም።  

 

ግንቦት ሰባት ሽብርተኛ ድርጅት በመሆኑ ለዚህ የሽብር ተግባሩ የሚተባበረውን የኤርትራ መንግሥት ለመወገን ቢሯሯጥ 

የሚገርም አይደለም። አቶ ንዓምን እንዳሉን የኤርትራ መንግሥት ከኢትዮጵያ ይሻላል ሲሉ ይደመጣሉ። አቶ ንዓምን እስኪ 

የኤርትራው መንግሥት ከኢትዮጵያ መንግሥት የሚሻሉበትን ነገሮች ቢዘረዝሩልን መልካም ነበር።  የኢሣያስ መንግሥት 

ለአፍሪካ ቀንድ አንድም ጊዜ መልካም ነገር ሲሰራ አልታየም።   

 


