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ለሻዕቢያ “ተመጣጣኝ ምላሽ” እየሰጠን እስከ መቼ እንዘልቃለን? 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 02-17-16 

አንድ ሀገራዊ ይትብሃል አለ—“ ከ አጋም ጋር የተጠጋች ቁልቋል ሁሌም እንዳለቀሰች ትኖራለች” የሚል። የሀገራችንም ዕጣ 

ፈንታ የአጋምዋ ዓይነት ነው። ጎረቤታችን አጋም እንደመሆኑ መጠን ሁሌም፣ እያስለቀሰን የመኖር ህልብና ራዕይ ያለው ነው፤ 

የኤርትራው ሽብር አምላኪ መንግስት። እርግጥ ሁሌም ስለ አስመራው መንግስት ሳስብ፣ ወደ አዕምሮዬ ዘልቆ የሚገባውና 

የሚመላለሰው ነገር፣ የሀገራችን መንግስት ከአስመራው አስተዳደር አንፃር የሚከተለው “የተመጣጣኝ ምላሽ” የአፀፋ ስትራቴጂ 

ጉዳይ ነው። እናም ባሰብኩት ቁጥር “እስከ መቼ?” የሚል ጥያቄ አነሳለሁ። 

ታዲያ ጥያቄዬ እንዲያው ዝም ብሎ ምላሽ ለመሻት ብቻ የምሰነዝረው አይደለም፤ ሶስት በቂ ምክንያቶች አሉኝ። አንደኛው 

የአስመራው ቡድን ከበረሃ ጀምሮ ይዞት የመጣው ኢ-ዴሞክራሲያዊነትና በወታደራዊ ጡንቻ የማመን አባዜ ሲሆን፤ ሁለተኛው 

ሻዕቢያ ባይሳካለትም በሀገራችን ላይ በተለያዩ ወቅቶች የሰነዘራቸው የትንኮሳ ተግባራቶች ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ በአሁኑ 

ወቅት የአሸባሪነት ጋሻ ጃግሬነቱን ለምድ ለይስሙላ አውልቆ፣ በገልፍ ሀገራት የሚመራውን “የፀረ-አሸባሪነት” እንቅስቃሴ 

የሚደግፍ በመምሰል የመን ላይ እየተንጎባለለ በመታየት የተለመደ የኪራይ ሰብሳቢነትና የጥገኝነት ሱሱን በመወጣትና ባዶ 

አኮፋዳውን በመሙላት በሀገራችን ላይ ግልፅ የሽብርተኝነት አደጋ ሊደቅን ይችላል ብዬ ስለማምን ነው።  

ከእነዚህ ሶስት ምክንያቶቼ በመነሳትም የሀገራችን መንግስት የሚከተለው “ተመጣጣኝ አፀፋዊ ምላሽ የመስጠት” ስትራቴጂ 

ብዙ ርቀት ያስጉዛል ብዬ አላስብም። እዚህ ላይ ይህን ፅሑፍ የሚያነብ ማንኛውም ግለሰብ ‘የሀገራችን መንግስት የሚከተለው 

ስትራቴጂ በብዙ ምክንያቶች ቅቡል ነው’ የሚል አመክንዩ የሚያቀርብ ከሆነ፣ እኔ ለማቀርባቸው ተጠየቃዊ ምክንያቶች በቂ 

ምላሽ መስጠቱ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከሻዕቢያ መሰረታዊ ባህሪያት አኳያና ቀደም ሲል ካከናወናቸው የትንኮሳ ተግባራቱ 

እንዲሁም በአሁኑ ወቅት የተንኮታኮተ ኢኮኖሚውን ለማቃናት ሲል ብቻ ከተሰለፈበት የስመ “የፀረ-ሽብር ተባባሪነት” ከገልፍ 

ሀገራት ጋር የሚያደርገው ሽር ጉድን በማውሳት ምክንያቶቼን ለማስረዳት እሞክራለሁ። 

እንደሚታወቀው በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው የአስመራው አስተዳደር በፀረ- ዴሞክራሲያዊነት ፣በወታደራዊ 

ጡንቸኛነት እና በጥገኝነት አስተሳሰብ ደዌ የተለከፈው ከአራት አስርት ዓመታት በፊት ሰው በማይኖርባቸው የሳህል ተራሮች 

ላይ በመሸገባቸው ጊዜያት እንደነበር ስለ ሻዕቢያ የተፃፉ መዋዕለ-ድርሳናት ያስረዳሉ፡፡ በእነዚህ አስተሳሰቦች እየተመራ 

የመንግስትነት መንበረ ስልጣኑን እስከያዘበት እሰከ 1983 ዓ.ም ድረስ ራሱን በራሱ በመካብ ካሳህል ተራሮች በላይ ቆለለ፡፡ 

“አይበገሬ ነኝ“ እያለ በፈጠረው የልቦለድ ዓለም ውስጥ እየዳከረና በማንነቱ እየተፅናና፣ በገዛ ራሱ ዳንኪራ ሲረግጥ እንደነበር 

እናስታውሳለን፡፡  

ታዲያ ይህን የወታደራዊነት አባዜ ኤርትራ ውስጥ መንግስት ከመሰረተ በኋላም ቢሆን  ”ሊተወው ይችላል” የሚል ግምት 

በበርካታ ሰዎች ዘንድ አድሮ ነበር - ነገሩ ከግምትነት አላለፈም እንጂ፡፡ የአቶ ኢሳያስ ቡድን ፀረ-ዴሞክራሲያዊነትንና 

ጀብደኝነትን የሚያመልክ በመሆኑ፤ የምስራቅ አፍሪካና አካባቢው “ጭር ሲል” ማየት አላስችለው አለ፤ ሆዱም ይላወስበት 

ጀመር።  
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አንድ ሱስ ምሱን ሳያገኝ አይተውምና በአንድ ፊቱ ለተጣባው ተውሳክ መድኃኒነት ፍለጋ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በምዕራባዊያን 

ዘንድ የቀጣናው “አውራ” ተደርጎ ለመታየት ትናንት በሃኒሽ ደሴት ምክንያት በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የረታችውንና ‘ዛሬ 

እንዳሻዬ ፈነጭባታለሁ’ እያላት በሚገኘው የመን ለጥቆም በሱዳን፣ አሰልሶም በጂቡቲ በአራተኛነትም ወደ ኢትዮጵያ ተራ 

በተራ ሊያቀና ችላል፡፡ እርግጥ ሁሉም ነገሮች እንደ ያኔው የሳህል ተራራ ጊዜው አልጋ በአልጋ አልነበሩም፡፡  

ዛሬ በህግና ሥርዓት በሚመራው ዘመነ ሉላዊነት (Globalization) ውስጥ የኤርትራው መንግስት ተለምዷዊ አካሄድ ቦታ 

የለውም። እናም ከአራቱም ሀገራት ጋር ባደረጋቸው ጦርነቶች ገሚሱን በፍርድ ቤት ክርክር፣ ሌላውን በሽምጋይ ሀገራት 

አማካኝነት በመደራደር ተረታ። ቀሪውንና ከሀገራችን ጋር ያደረገውን ውጊያ ደግሞ ራሱ በመረጠው የወታደራዊነት መንገድ 

ምላሽ ከማግኘት ባለፈ፣ አከርካሪው ተሰባብሮ አስመራ ከተመ፡፡ የአቶ የኢሳያስ ጦርም ቅስሙ ተሰበረ፡፡ የሻዕቢያም የምስራቅ 

አፍሪካ “አውራ“ የመሆን ህልምም እንደ ጉም በነነ፡፡ ይሁንና የአስመራው ቡድን ከባህሪው በመነጨና የጦረኝነት ሱሱን 

ለመወጣት ካለው ቀቢፀ ተስፋዊ ፍላጎት አኳያ ዛሬም ቢሆን ከራሳችን ላይ ሊወርድ አልቻለም። የኤርትራው መንግስት ይህን 

የጦረኝነት መሰረታዊ ባህሪ ይተዋል ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል። ይህን ተግባሩን ካልተወ ደግሞ መቼም ቢሆን 

የቁልቋልነት ባህሪውን በሀገራችን ላይ ዕውን ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። እንዲያውም የጦረኝነት ሱሱን ለመወጣት ቀን 

ከሌሊት እኩይ ሴራውን ከመቀመር አይመለስም። እያደረገ ያለውም ይህንኑ ነው።  

እርግጥ እንደ እኔ ዓይነቱ ሰው ይህን የሻዕቢያን ከአራት አስርት ዓመታት በላይ የፀናንና የለየለት ባህሪውን በአንክሮ ለሚያጤን 

ሰው፤ መንግስት ከኤርትራው አስተዳደር አንፃር እየተከተለ ያለው “ተመጣጣኝ አፀፋዊ ምላሽ” የመስጠት ስትራቴጂን ጥያቄ 

ምልክት ውስጥ ሊያስገባ ይችላል።  

አንድን የነበረ ባህሪና ያለ አንዳች መወላወል የተያዘን አቋም “በተመጣጣኝ ርምጃ” ማስቆም አይቻልም። ምናልባትም ርምጃው 

ሻዕቢያ “ጭር ሲል አልወድም” ከሚለው የጦረኝነት እሳቤ አንጻር እንደ ጨዋታ ሊቆጠር ይችላል። የአቶ ኢሳያስ ቡድንም ከዚህ 

ውጪ የሚያስብ አይመስለኝም። ተመጣጣኝ ርምጃው ከአንፃራዊ ሰላም አኳያ የራሱ የሆኑ አዎንታዊ ሚናዎች ሊኖሩት 

ቢችልም፣ አስተማማኝ ሰላምን ከመፍጠር አኳያ ግን እምብዛም ያስጉዛል ብሎ ለመናገር አይቻልም።  

ምንም እንኳን ዛሬ ላይ የሀገራችን ሰላም በፀጥታ ኃይሎችና በህዝባችን የተቀናጀ ጥረት አስተማማኝ ቢሆንም ቅሉ፤ ከተያያዝነው 

የልማት ተግባር ለአፍታም እንኳን ቢሆን መስተጓጎል የለብንም። በአስተማማኝ ሰላም ይበልጥም መልማት አለብን። በአንድ 

በኩል ለሻዕቢያ አፀፋዊ ርምጃ እየሰጠን፣ እርሱም በበኩሉ የጦረኝነት አባዜውን ለመወጣት ሲል አሸባሪዎችንና ፀረ-ሰላም 

ሃይሎችን እየላከብን የስጋት ቀጣና መፍጠር የለብንም።  

ስጋት ባለ ቁጥር ሰላማችን ሙሉዕ ሊሆን አይችልም። ሰላማችን ምሉዕ ካልሆነ ደግሞ በኢንቨስትመንት እምርታችን ላይ የራሱን 

አሉታዊ ተፅዕኖ መፍጠሩ አይቀርም። በቱሪዝም ኢንዱስትሪያችን ላይም እንዲሁ። ይህ ደግሞ ሀገራችን ወደ የመከመሪያ ደረጃ 

መካከለኛ ገቢ የመሰለፍ ትልሟን የኋሊት ሊጎትተው ይችላል። ወደ ህዳሴያችን የምናመራበት መንገድ ላይ አሜኬላ እሾህ ሆኖ 

ሊቆም ይችላል። ታዲያ እንዲህ ዓይነቱን ሀገራዊ ራዕይ የሚያደናቅፍን ቁልቋል “ተመጣጣኝ አፀፋዊ ምላሽ” እየሰጠን እስከ 

መቼ እንዘልቃለን?... 

ወደ ሁለተኛው ምክንያቴ ላምራ፤ ሻዕቢያ ባለፉት ጊዜያት ያከናወናቸው የትንኮሳ ተግባራት እኛ በሰጠነው ተመጣጣኝ ርምጃ 

የተገቱ ስለ አለመሆናቸው። በመግቢያዬ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የአስመራው የሁከት ቡድን ቁልቋል ሆኖ ሀገራችንን 
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ለማድማት ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም—ሃሳቡ ከሃሳብነት የዘለለ ባይሆንም። እናም ለውድ አንባቢዎቼ ሻዕቢያ ቀደም ባሉት 

ጊዜያት ያከናወናቸውን ተግባራት ማስታወሱ፣ ከዚያው አንፃር የሰጠነው “ተመጣጣኝ አፀፋዊ ምላሽ” ምንም ዓይነት የአቅም 

ለውጥ ያልፈጠረለት መሆኑን እንድንገነዘብ ያስችለናል። 

ማንም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያስታውሰው የአስመራው የሽብር አጋፋሪ ቡድን የትናንት ሽንፈቱን ለማካካስ በሀገራችን 

ላይ አሸባሪዎችንና ፀረ-ሰላም ኃይሎችን እየመለመለ፣ እያቧደነ፣ እያዋሃደ፣ በል ሲለውም እየነጠለ፣ እያሰለጠነና እያስታጠቀ 

ብሎም አስርጎ ለማስገባት እየሞከረ ሰላማችንን ለማደፍረስ ጥሯል።  

በአንድ ወቅት በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ቀጥተኛ ድጋፍ ሰጪነት በንፁሃን ቱሪስቶች ላይ የተፈፀመው አሳዛኝ ተግባርን 

ማንሳት ይቻላል፡፡ በዚያን ወቅት “አምስት የውጭ ቱሪስቶች የኤርትራ መንግስት ባሰማራችው አሸባሪዎች ለህልፈተ-ህይወት 

ተዳረጉ፡፡ አንድ የጣሊያንና አንድ የሀንጋሪ ዜግነት ያላቸው ጎብኚዎችም በጥቃቱ የቆሰሉ ሲሆን፤ ሁለት ኢትዮጵያዊያንና ሁለት 

ጀርመናውያን ደግሞ ተጠልፈው ተወስደዋል” የሚለውን ዜና ያልሰማ አለ ብዬ አላስብም።  

ይህ በአፋር ክልል ውስጥ በኤርትራ መንግስት ድጋፍ ሰጪነት የተከናወነው ዘግናኝ ክንዋኔ ሆን ተብሎ የሀገራችንን ገፅታ 

ለማጠልሸት የተደረገ ነው፡፡ እናም በመዋቅር ብቻ በመንግስትነት ተደራጅቶ፣ በግብር ግን በእንዲህ ዓይነቱ ዘግናኝ እና መርህ-

አልባ የጫካ ህግ እየተመራ የንጹሃንን ደም በማፍሰስ ላይ የተሰማራው የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር፤ ዛሬም ድረስ የሳህል ተራራ 

ህጎች እንጂ፣ ዓለም አቀፍ ህግጋት የማይገዙት መሆኑን በገሃድ አሳይቷል፡፡ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር በየጊዜው ወደ ኢትዮጵያ 

የሚልካቸው እንደ ኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት 7 የመሳሰሉ አሸባሪዎች ውጤት ሊያመጡለት ስላልቻሉ፣ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ 

ቅጥረኞችን በማሰልጠንና በማስታወቅ የሀገራችንን መልካም ስም ለማጉደፍ በቀቢፀ- ተስፋ እየተራወጠ ነው፡፡ 

ለዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድ የዛሬ አምስት ዓመት ገደማ የቱሪስት መስህብ በሆነው አርታኢሌ አካባቢ የውጭ ዜጎችን አሳፍኖ 

ያስወሰደውን እንዲሁም በዚያን ሰሞን የአፍሪካ ህብረት 16ኛ የመሪዎች ጉባኤን በማደናቀፍ ሀገራችን ውስጥ ሰላም የሌለ 

ለማስመሰል የኦነግ ጅሌዎቹን ልኮ በኢትዮጵያ ህዝብና በፀጥታ ኃይሎች ቅንጅታዊ ጥረት እንደከሸፈበት ማንሳት ይቻላል። 

በወቅቱ ለመንግስታቱ ድርጅት አጣሪ ቡድን ቃሉን የሰጠው የኦነግ ጀሌ የነበረው ዑመር ኢድሪስ መሐመድ እማኝነትን እዚህ 

ላይ ማንሳት ይገባል። ዑመር እንዲህ ነበር ያለው፦ “…ብርጋዲየር ጄኔራል ጠዓመ ላፕ ቶፕ ኮምፒዩተሩን ከፈተው። የኢራቅ 

ሰርጎ ገቦች እንዴት አድርገው ከባድ ፈንጂዎችን እንደሚያቀነባብሩ በቪዲዩ ምስል አሳየኝ። እርግጥ የእርሱ ፍላጎት እኔን 

ማነሳሳት ነው።…ከዚያም ኮምፒዩተሩን በመዝጋት ‘አዲስ አበባን ባግዳድ እናደርጋታለን፣ በዚህም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም 

እንደሌለ ለአፍሪካውያን እናሳያለን አለኝ።…” 

እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ ምስክርነት እርግጥም የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ የሚያደርገውን የውጭ ሽብር ዘመቻን 

በዋነኝነት በሚያዘው ብርጋዲየር ጄኔራል ጠዓመ ጎይትኦም ክንፉ አማካኝነት የሀገራችንን በጎ ገፅታ ለማጠልሸት ምን ያህል 

ቆርጦ እንደተነሳ የሚያረጋግጥ ነው። ሻዕቢያ ቋሚና ደመኛ ቁልቋላችን መሆኑን በማየሻማ ሁኔታ የሚያረጋግጥም ጭምር። 

እናስ ይህን ዘላቂ አድሚ ቁልቋል እንደምን በተመጣጣኝ አፀፋዊ ምላሽ ዝም ልንለው ይቻለናል?... 

ሌላም ሻዕቢያ ሰላማችንን ለማደፍረስ ‘ትንኮሳዬ ሰመረ’ በማለት ሲገልፅ የነበረውን የሁከት ፌሽታ ጉዳይን ማንሳት እችላለሁ— 

“ኣሰና ዳት ኮም” የተባለ ኤርትራዊ ድረ- ገፅ የሻዕቢያን ደህነት አባላት ስብሰባ ጠቅሶ ከዛሬ ሶስት ዓመት በፊት ያስነበበንን 
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ዕውነታ። ስብሰባውን የመሩት በቅፅል ስማቸው “ተኽለ ማንጁስ” እየተባሉ የሚጠሩት የኢትዮጵያ አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም 

ሃይሎች አስተባባሪ ብርጋዲየር ጄኔራል ተኽለ ክፍላይ እና የኤርትራው የውጭ ደህንነት ኃላፊ ብርጋዲየር ጄኔራል ስምዖን 

ገብረድንግል ጎን ለጎን ተቀምጠው ነው፤ አብረዋቸው 200 የሚሆኑ የኤርትራ የደህንነት አባላትም ታድመው ነበር።  

እንደ ድረ-ገፁ ዘገባ፤ የሻዕቢያን የደህንነት አባላት ጮቤ ያስረገጣቸው ጉዳይ ‘ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የሙስሊሙ 

ማህበረሰብን ጥያቄዎች ጠልፈን ወደምንፈልገው አቅጣጫ እንዲያመሩ አድርገናቸዋል፣ በዚህም ሰላማቸው እንዲዛባ 

አድርገናል” የሚል ነው።  

ይህ የአቶ ኢሳያስ የደህንነት አባላት በምስጢር ያካሄዱትና የራሳቸውን እኩይ ሴራ ያመኑበት ስብሰባ፣ የአስመራው ቡድን 

በሀገራችን ውስጣዊ ጉዳዩች ጣልቃ እየገባ የተረጋጋውን ሰላማችንን ለማናጋት ምን ያህል እየተጋ መሆኑን የሚያሳይ ነው። 

ቢመቸውና ትንሽ ወዳዳ ቢያገኝ ሀገራችንን የሁከት አውድማ ለማድረግ ምን ያህል ምኞት እንዳለውም ጭምር። ታዲያ ይህን 

ሁከት አምላኪ መንግስትን “ተመጣጣኝ አፀፋዊ ምላሽ” በመስጠት እንደምን አስተማማኝ ሰላማችንን ማፅናት እንችል ይሆን?...  

እንደ እውነቱ ከሆነ ሻዕቢያ የኢትዮጵያን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን በመላክ ሰላማችንን ለማወክ ሞክሮ ባይሳካለትም፤ 

የጥፋት እጆቹን እስካሁን ድረስ ከኢትዮጵያ ላይ ሊያነሳ አልቻለም፡፡ ሻዕቢያ በሀገረ ሶማሊያ ውስጥ አክራሪዎችን ከማሰልጠንና 

ከማስታጠቅ አልፎ ወታደሮቹን ልኮ እስከ መዋጋት ደርሷል፡፡ በዚህም የገዛ ዜጎቻቸውን እጅና እግር የሚቆርጡ አሸባሪዎችን 

እየረዳ ያቺን ሀገር የደም ምድር በማድረግ ረገድ የበኩሉን አሉታዊ ድርሻ ተጫውቷል፡፡  

የአቶ ኢሳያስ ቡድን አል-ሸባብ ለተሰኘው የሽብር ቡድን የስልጠና፣ የሎጀስቲክስና የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የግብረ-ሽብራ 

ፊታውራሪ መሆኑንም በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በአጣሪ ቡድኑ አማካኝነት ማረጋገጡን ይፋ አድርጓል። 

ይህም ሀገራችን በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር ሆና ለምታከናውነው የፀረ-ሽብር የሰላም ማስከበር ትግል ሳንካ መፍጠሩ አይቀርም። 

የ‘እስከ መቼ?’ ጥያቄው ከዚህ አኳያም መነሳት ይኖርበታል። 

እዚህ ላይ ሻዕቢያ በአሸባሪው ግንቦት ሰባትና “ኢሳት” በተሰኘው ልሳኑ አማካኝነት ሀገራችን ውስጥ ለመፍጠር እየሞከረ ያለው 

ትርምስ የመፍጠር ፍላጎትም ሳይገለፅ የሚታለፍ አይደለም። ግንቦት ሰባት የተሰኘው የአቶ ኢሳያስ ቡድን መሪ የሆነው ዶክተር 

ብርሃኑ ነጋ የኢትዮጵያን መንግስት በትጥቅ ትግል ለመጣል ለሻዕቢያው መሪ ቃል መግባቱን ይገልፃል—እንዲያውም 

የኢትዮጵያን መንግስት የሚቃወም እስከሆነ ድረስ ‘ከሰይጣን ጋርም እተባበራለሁ’ ብሏል። በዚህም በአቶ ኢሳያስ ፈረስነት 

አዲስ አበባ ቤተ-መንግስት ለመግባት አንዴ አሜሪካ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አስመራና ምፅዋ እየተመላለሰ የ‘ላም አለኝ በሰማይ’ 

እንጀራውን ይኮመኩማል። በተላላኪ አሸባሪነት ሽምጥ ይጋልባል።  

ዶክተር ብርሃኑ በአንድ ወቅት ለተላላኪ አሸባሪነቱ ከሻዕቢያ የተለገሰውን ግማሽ ሚሊዩን ዶላር ክፍፍል እንዲህ ሲል መናገሩን 

አስታውሳለሁ።“…100 ሺ ዶላሩን ሀገር ውስጥ ለሚካሄደው ሰላማዊ ትግልና ለዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ፣ 200 ሺ ዶላሩን 

ለኢሳት እንዲሁም 200 ሺ ዶላሩን ደግሞ ለወታደራዊና ለደህንነት ስራዎች አውሉት ተብለናል…።” እርግጥ ይህ የዶክቱ 

አባባል ከገንዘቡ በስተጀርባ ያለውን የአስመራውን ቡድን ሀገራችንን የመበታተን ፍላጎትን የሚያረጋግጥ ነው። 

አዎ! የሻዕቢያው አስተዳደር ሀገር ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን አክብረን እንንቀሳቀሳለን በሚሉ አንዳንድ 

ተቃዋሚዎች አማካኝነት ሁከት ለመቀስቀስ ብርቱ ጥረት እንደሚያደርግ፣ በኢሳት አማካኝነት የውሸት ዘገባዎችን በመቀመር 
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ህብረተሰቡን ማሳሳት ከፍ ሲልም ብሔር ብሔረሰቦችን ለማጋጨት እንደሚተጋ እንዲሁም የራሱን ወታደሮች በሌላ ወታደራዊ 

ዩኒፎርም እያሳየ ‘ግንቦት ሰባት ጦርነት እያካሄደ ነው’ የሚል ተራ የስነ-ልቦና ጨዋታ ለመጫወት እንደሚፈልግ ያረጋግጣል።  

የዚህ ሁሉ ድምር ውጤትግን ግቡ አንድ ነው። ይኸውም የአቶ ኢሳያስ መንግስት ሀገራችን የግጭት ሜዳ አድርጎ ስትበተን 

የማየት ህልም ያለው መሆኑ ነው። ለዚህም ከአሸባሪው ግንቦት ሰባት በተጨማሪ አንድና ሁለት አባላት ያሏቸውን “ነፃ 

አውጪዎች” እንዲሁም ስማቸው ብቻ የቀረ “ታጋዮችን” አቅፎ በስማቸው ዳቦ እየቆረሰላቸውና በየቀኑ መግለጫ 

እያወጣላቸው የሚያስተዛዝናቸውን ኃይሎች ማስታወስ ይገባል። ታዲያ ይህ የኢትዮጵያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን 

በተላላኪዎቹ አማካኝነት ግጭት በመፍጠር ሀገራችን ስትበተን ለማየት የሚተጋ የሽብርተኞች አጋፋሪን “ተመጣጣኝ አፀፋዊ 

ርምጃ” በመሰድ ብቻ አስተማማኝ ሰላምን ማምጣት ይቻላልን?... እኔ በበኩሌ አይመስለኝም።   

እርግጥ ስለ ሻዕቢያ ትንኮሳዎች በዚህች አነስተኛ መጣጥፍ ብዙ ማለት አይቻልም። ይሁን እንጂ ለማሳያነት ያህል ቀደም ሲል 

የጠቀስኳቸውና ሻዕቢያ ለእኩይ ዓላማው በሚጠቀምባቸው አሳፋሪ ሀገር ከሃዲዎች አማካኝነት ፈፅሟቸው እስከ ቅርብ ጊዜ 

ድረስ በየጊዜው በፀጥታ ሃይሎችና በህዝቡ ትብብር በቁጥጥር ስር የዋሉ አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎች የአስመራውን 

መንግስት ከጥፋት አይማሬነት የሚያረጋግጡ ናቸው።  

ምንም እንኳን የኢፌዴሪ መንግስት በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን አማካኝነት ለሻዕቢያ ትንኮሳ ተመጣጣኝ አፀፋዊ ርምጃን 

ቢወስድም፣ የአስመራው አስተዳደር ግን ዛሬም ድረስ ‘ሞቴን ከአሸባሪዎች ጋር ያድርገው’ በማለት ርምጃውን ለመመከት 

በሚመስል መልኩ ሽብርኞችን እያሰለጠነና እያስታጠቀ ወደ ሀገራችን ለማስገባት እየሞከረ ነው፡፡  

ሌላው ቀርቶ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከአንድም ማዕቀብ ጥሎበትም ከእኩይ ተግባሩ ሊታቀብ አልቻለም፡፡ እናም የአስመራው 

አምባገነን መሪ በጀሌዎቻቸው አማካኝነት የአንድን ሉዓላዊት ሀገር ድንበር ጥሰው ሽብር የሚፈፅሙበት አካሄድ አንድ ቦታ ላይ 

መገታት ይኖርበታል፡፡ የኤርትራ መንግስት በባህሪው ለትዕግስት ቦታ የሚሰጥ አይደለም። የሽብር አጋፋሪነት ተግባሩ 

እንዲታቀብ ወሳኝ ርምጃ ያስፈልገዋል፡፡ እስከ መቼስ ሻዕቢያን እሹሩሩ እያልን እንዘልቃለን?...በጥፋት እርካታን የሚሸምት 

ሃይልን እሹሩሩ እያሉ መዝለቁ አዋጪነቱ ምን ይሆን?... ስለምን ለቁልቋሉ ስንል በአጋምነታችን እያለቀስን እንኖራለን?... 

እንደሚታወቀው የአቶ ኢሳያስ መንግስት ተላላኪዎች ያሉት ብቻ አይደለም—ራሱም ፀረ-ኢትዮጵያ መንግስት አቋም ያላቸውን 

አንዳንድ ኃይሎችን ጊዜያዊና ዘላቂ ፍላጎት ለሟሟላት ተላላኪ ሆኖ ይሰራል። በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዳይ የግብፅ 

ፕሬዚዳንት ለነበሩት ሆስኒ ሙባረክ እንዲሁም እርሳቸውን ተከትለው ለመጡት ፕሬዚዳንት ሙሃመድ ሙርሲ አለቅላቂና 

አዳማቂ በመሆን የቆረፈደ አኮፋዳውን ለመሙላት ሲሯሯጥ እንደነበር እናስታውሳለን።  

ዛሬም በትናንቱ በሬ የሚያርስ መስሎት ከመሰንበቻው “ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ የምትገነባው ለፖለቲካ ፍጆታ ስትል 

ነው” በማለት የግብፅ ፖለቲከኞችን ቀልብ ለመሳብ ሲሞክር አስተውለነዋል። እርግጥ ይህን አባባል ግብፆች በቀጥታ 

ተናግረውት እንኳን አያውቁም። የጉዳዩ ባለቤቶች የሆኑት ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ በህዳሴው ግድብ ጉዳይ በሰከነና መግባባት 

በተሚላበት ሁኔታ በጠረጴዛ ዙሪ እየተወያዩ ነው። አቶ ኢሳያስ ግን በእወደድ ባይነትና ሀገራችን ወደ ትርምስ ውስጥ እንድትገባ 

ካላቸው ጽኑ ፍላጎት አኳያ የባጥ የቆጡን የደሰኩራሉ። በኢትዮጵያዊያን ብሔራዊ ጥቅሞች ላይ የጥፋት ሾተላቸውን ይዘው 

ያነጣጥራሉ። 
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እንደ ዕውነቱ ከሆነ የሀገራችን ህዘቦች በሙሉ አቅማቸው እየገነቡት ያለው የህዳሴው ግደብ አቶ ኢሳያስ እንደሚሉት ለፖለቲካ 

ፍጆታ ተብሎ የሚሰራ አይደለም። የህዳሴው ግድብ የእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ሃብት ነው፡፡ ከድህነት የመውጫ መሰላላችንም 

ነው። ሌላ ምንም አጀንዳ የለንም። በማደግ ላይ ነንና ተጨማሪ ሃይል ያስፈልገናል። በቃ በአባይ ጉዳይ ያለን አቋም ይኸው 

ነው። ከፖለቲካ…ምንትስ ጉዳይ ጋር የሚያገናኘው አንዳችም ነገር የለም። 

እኔ በበኩሌ ያልበላቸውን የሚያኩት አቶ ኢሳያስን ስለ ዓባይ እንዲህ ሊላቸው እወዳለሁ። አቶ ኢሳያስ ሆይ! እኛ የኢትዮጵያ 

የዘመን ቁጭታችንን የሚያጠግግ ታላቅ የልማት አውራ በታላቁ የዓባይ ወንዝ ላይ እየገነባን ነው፡፡ ለም አፈራችንን በስለታም 

ጥርሱ እየጋጠ ከዘ-ፍጥረት ጀምሮ እስከ ዘ-ፀዓት ድረስ አውጆ የኖረውን የውኃ ስደተኛ ችሎት ላይ ገትረን የደም ካሳ 

ከምንጠይቅበት ዋዜማ ላይ ነን—ዓባይን እየበላን፣ ዓባይን ልንጠጣ፡፡ አባይ እኮ ህይወት ነው።…  

ስለ አባይ ሳስብ አንድ የግብጻያዊን ወርቃማ አባባል ትዝ ይለኛል፡፡ ግብጻዊያኑ ‘ውኃ ከደም ይወፍራል’ ይላሉ፡፡ ‘ደም ከውኃ 

ይወፍራል’ የሚለውን ተምሳሌታዊ ብሂል ገልብጠውት። እርግጥም አልተሳሳቱም። ውኃ ከደም እንደሚወፍር የእኛው ዓባይ፣ 

በጋራ ልናድርበት የምንሻው ዓባይ አስተምራቸዋልና ትክክል ናቸው፡፡ ታዲያ እኛም ከድህነት አረንቋ ለመውጫችንና 

ለልማታችን በፍትሐዊ ተጠቃሚነት ውኃን በሽክና እንላለን፡፡ እርግጥም ህልማችን ይኸው ነው። እጅ ለእጅ ተያይዞ በጋራ 

ማደግ። 

አዎ! ዛሬ ግን የዓባይ ቁጭታችንም ሆነ ተረታችን ዘመንኛ ሊሆንና ሊለወጥ ጊዜው ቀርቧል፤ አምስት ዓመታትን እየተሻገርን 

ነው። እኛም ውኃ ከደም እንደሚወፍር የመመስከሪያችን ጊዜ ሩቅ አይደለም፡፡ የህዳሴው ግድብ፣ ታላቁ አፍሪካዊው ሰው ሰራሽ 

ሃይቅ ግንባታ ሲጠናቀቅ፣ ዓባይ ውኃ ብቻ ሳይሆን ምግብም፤ ምግብም ብቻ ሳይሆን መብራትም፡ መብራት ብቻ ሳይሆን 

ከሌሎች ጋር ተደጋግፈን የምናድገበት ብሎም ደም ከውሃ መሳሳቱ ብሂል ይገለጥናል፡፡  

እናም አቶ ኢሳያስ ‘ይህ አይተገበርም’ ብለው ሊያስቡ አይገባም። ይህ የማይዛነፍ ሃቅ ነው። የፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎችን ጫና 

በቦንድ ያፎረሸው የእኔው ትውልድ በመኖሩ የሱዳኑን ጀበል አወሊያ ዓይነት እንዲሁም የግብጹን  ናስር ሃይቅ ዓይነት በዓባይ 

ወንዝ ላይ እናንጻለን — ይሳካል፡፡ የተባበረ ክንድና አንድ የሆነ ልብ እንኳንስ ዓባይን ቀርቶ ቀደም ሲል የጣሊያንን፣ ኋላ ላይ 

ደግሞ “የወዲ አፎምን” የእብሪት ወረራ መገደቡን ላስታውሳቸው እፈልጋለሁ።… 

…እንዲያው ነገሩ ከንክኖኝ ስለ ዓባይ ጉዳይ ይህን ያህል አልኩ እንጂ ሰውዬው እንደሆኑ “ተመዝነው የቀለሉ” በመሆናቸው 

ይበልጥ ማቅለል የሚገባቸው ይመስለኛል። እንዲህ ዓይነቱን በአቅሚቲም ቢሆን ለግጭት ያሰፈሰፈን መንግስት ስለምን 

“ተመጣጣኝ አፀፋዊ ርምጃ” በመውሰድ ብቻ ዝም ሊባል እንደሚገባ ለእኔ ግልፅ አይደለም። የሻዕቢያ የትንኮሳ ሂደት 

ከመንግስት ጋር ብቻ የተገናኘ አይደለም። በዋነኛነት ከሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር እንጂ። የሀገራችንን 

ህዝቦች ብሔራዊ ጥቅምን ለማሳጣት የታለመ እኩይ ምግባርም ነው። እናም የሀገራችን ህዝቦች የመልማት መብት ዕውን ይሆን 

ዘንድ የአስመራው አስተዳደር “አንድ” ሊባል የሚገባው ይመስለኛል። ከድህነት የመውጫ መሰላልና የህልውና ጉዳይ በሆነው 

ህዳሴ ግድባችን ላይ ያነጣጠረ መንግስት እንደምን “ተመጣጣኝ የአፀፋ ምላሽ” በሚል ሁኔታ ውስጥ ሊታይ ይችላል?... 
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እስቲ ለማንኛውም ወደ ሶስተኛው ምክንያቴ ልውሰዳችሁ። ሻዕቢያ በቅርቡ የውሸት በሆነ አዲስ ማለያ ተጀቡኖ ከገልፍ ሀገራት 

ጋር “የፀረ-ሽብርተኝነት አጋር ነኝ” በማለት “አሸሸ ገዳሜ፣ መቼ ነው ቅዳሜ” እያለ ነው። ወትሮም ጭር ሲል የማይወደው የአቶ 

ኢሳያስ ቡድን የመን ውስጥ የተከሰተው ቀውስ አስደስቶታል። በዚህም ባህሪያዊውን የጥገኝነት አመሉን ለማሳካትና እርጥባን 

ለማግኘት በሳዑዲ አረቢያ ለሚመራው የገልፍ ሀገራት እያገለገለ ይገኛል።  

አንዳንድ መረጃዎች እንደሚያስረዱት ሻዕቢያ አየሩን፣ መሬቱንና ባህሩን ለጥምር ሃይሉ በመፍቀዱ የተወሰነ ገንዘብ አግኝቷል። 

ይህ ደግሞ የላሸቀውን ኢኮኖሚን እንዲያገግም ከማድረግ ይልቅ፣ አስመራ ውስጥ የመሸጉ የምስራቅ አፍሪካ አሸባሪዎችንና ፀረ-

ሰላም ኃይሎችን በመደጎም የቀጣናው ሀገራት ሰላም እንዲታወክ ማድረጉ አይቀሬ ነው። 

ምንም እንኳን እነ ሳዑዲ አረቢያ በየመን ውስጥ የራሳቸው ፍላጎት ቢኖርም፣ ፍላጎታቸውን ለማሳካት ሲሉ ሻዕቢያን በፀረ-ሽብር 

አጋርነት ማቀፋቸው ተገቢ አይመስለኝም። ሻዕቢያ በእስከዛሬ ታሪኩ የፀረ-ሽብርተኝነት አጋር ሆኖ አያውቅም። እንዲያውም 

የፀጥታው ምክር የአስመራውን አስተዳደር በአካባቢው አተራማሽነትና በአሸባሪዎች አጋፋሪነት ፈርጆት ካንዴም ሁለቴ ማዕቀብ 

ጥሎበታል። እናም የሻዕቢያ ገንዘብ ማግኘት ደግሞ አሸባሪዎችንና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን ይበልጥ እንዲፈለፈሉ ያደርጋቸዋል። 

በተለይም ሀገራችን የሻዕቢያ እኩይ ተግባር ሰለባ ልትሆን እንደምትችል አያጠያይቅም። እናም የሻዕቢያን ቀጣይ ትንኮሳ 

“ተመጣጣኝ የአፀፋ ርምጃ” በመስጠት ብቻ መገታት ያለበት አይመስለኝም።   ዳግም ትንኮሳ ሊፈፅም በማይችልበት መልኩ 

እርምት ሊወሰድ ይገባል ባይ ነኝ። 

እርግጥ የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ ጦርነትን ናፋቂ አይደለሁም። ጦርነትን አምርሬ እጠላለሁ። አስከፊነቱንም በሚገባ አውቃለሁ። 

በሰው ህይወት፣ በቁሳቁስና በልማት ረገድ ያለውን አጥፊነት በሚገባ እገነዘባለው። ይሁንና ለህዝቦች ሉዓላዊ ጥቅም ሲባል 

የሚካሄድ ፍትሐዊ ጦርነትን በተለየ መንገድ እመለከተዋለሁ— ለዘላቂና አስተማማኝ ሰላም ያለው አንድምታ ከፍተኛ ነውና። 

አንድ ጦርነት ፍትሐዊ እስከሆነ ድረስ የሚገኘው ውጤትም ፍትሐዊ መሆኑንም እረዳለሁ። ሻዕቢያ በሀገራችን ህዝቦች ላይ 

ቀጥተኛና የእጅ ጦርነት ከፍቶ ሲያበቃ፣ በእርሱ ላይ የሚወሰደው ትክክለኛ ምላሽ ‘ኢ-ፍትሐዊ ነው’ ልል አልችልም።  

እንደ እውነቱ ከሆነ አንዳንድ ወገኖች ‘የኢትዮጵያ መንግስት በሻዕቢያ ላይ የማያዳግም ርምጃ ቢወስድ ኤርትራ ውስጥ 

የፅንፈኝነት አስተሳሰብ ያላቸው ኃይሎች ስልጣን ሊይዙ ይችላሉ፣ ይህ ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ሌላኛዋን ሶማሊያ 

ሊፈጥር ይችላል” በሚል የሚያቀርቡትን መከራከሪያ በከፊል ያስማማኛል።  

ነገር ግን ከአቶ ኢሳያስ የሁከት አስተዳደር ቀጥሎ ሊመጣ የሚችለውን ሃይል አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ መተንበይ የሚቻል 

አይመስለኝም። እንዲያውም “ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም” የሚለውን ተምሳሌታዊ ብሂል መቀበል የሚያስፈለግ 

ይመስለኛል። እስከ መቼ ከቁልቋል ጋር ተጎራበተን እየደማን እንኖራለን?... እስከ መቼስ የህዳሴ ጉዟችንን ለመስዕዋትነት 

እያቀረብን “ተመጣጣኝ አፀፋዊ ምላሽ” በመስጠት ብቻ እንዘልቃለን?...እኔ በበኩሌ የኢፌዴሪ መንግስት በሻዕቢያ ላይ ከዚህ 

የተለየ መንገድ መከተል እንዳለበት አምናለሁ። እናንተስ?...   


