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ጄኔቭ ድረስ የዘለቀው የእነ ግንቦት ሰባት አጋርነት 
 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 07-06-16 

 

“የኤርትራ መንግስት በራሱ ህዝብ ላይ በፈፀመው የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ምክንያት 

ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ያወጣበትን ሪፖርት ተከትሎ በጄኔቭ ከተማ ብቻ 12 ሺህ 

ኤርትራዊያን ሪፖርቱን ደግፈው ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። አንድ ሺህ የሚሆኑት 

ደግሞ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው 

የምፈልገው አሳፋሪው ጉዳይ ከእነዚህ ውስጥ ስድስት መቶ ያህሉ የእኛዎቹ ጉዶች 

መሆናቸውን ነው።…”-የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ 

 

ይህ የፅሑፌ መንደርደሪያ ትናንት የኢፌደሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ 

የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት የ2009 ዓመት በጀትን እንዲያፀድቅላቸው ፓርላማ በተገኙበት 

ወቅት ከምክር ቤቱ አባላት የሀገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ለቀረበላቸው ጥያቄ 

ከሰጡትን ማብራሪያ ቀንጭቤ የወሰድኩት ነው። እርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ሲሉ 

በኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጁትን ግንቦት ሰባትንና መሰል 

ድርጅቶችን ነው። ለነገሩ እነ ግንቦት ሰባት በአቶ ነዓምን ዘለቀ አስተባባሪነት የመንግስታቱ 

ድርጅት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን በኤርትራው አገዛዝ ላይ ያወጣውን ሪፖርት ለመቃወም 

ገና ከጅምሩ ፊርማ አሰባስበው መንቀሳቀሳቸው ይታወቃል። ይሁንና ምንም ጠብ የሚል ነገር 

ለአስመራው አስተዳደር ሊያስገኙለት አልቻሉም።  
 

በእኔ እምነት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም “የእኛዎቹ ጉዶች” በማለት 

ምግባራቸው አሳፋሪ መሆኑን በትክክል የገለጿቸው አሸባሪዎቹ እነ ግንቦት ሰባት የኤርትራን 

ህዝብ ወክለው (በምን ስሌት ሊወክሉት እንደሚችሉ ባላውቅም) ሻዕቢያን በመደገፍ ያካሄዱት 

የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ሁለት ነገሮችን የሚያሳይ ይመስለኛል። አንደኛው በምስራቅ 

አፍሪካ ውስጥ አሸባሪዎችን በመመልመል፣ በማሰልጠን፣ በማስታጠቅና አስርጎ ለማስገባት 

ትርምስ ለመፍጠር የሚሻው የአስመራው ቡድን፤ ምናልባት ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ ጉዳዩን 

ወደ ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት (ICC) ከወሰደው ለሽብር ተግባራችን የሚተባባረን 
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አጋፋሪ እናጣለን ከሚል ስጋት የመነጨ ነው። ሁለተኛው ደግሞ እነ ግንቦት ሰባት 

የሚያራምዱት ፖለቲካ የህዝብን ጥቅም ያማከለ ሳይሆን፣ ህዝቦች በስቃይና በሰቆቃ እንዲኖሩ 

ፅኑ ፍላጎት ያላቸው መሆኑን ያሳያል።  

አሸባሪዎቹ እነ ግንቦት ሰባት ኤርትራ ውስጥ በአቶ ኢሳያስና በባለስልጣኖቻቸው አማካኝነት 

ወንድም በሆነው የኤርትራ ህዝብ ላይ መተንፈስ እስከሚያቅተው ድረስ የተጫነበትን የሰቆቃ 

ቀንበር እዛው አስመራ ውስጥ ሆነው እያዩ፤ ጄኔቭ ድረስ በተላላኪነት 600 የሚጠጉ 

ጀሌዎቻቸውን ይዘው በመሄድ ያደረጉት ሰላማዊ ሰልፍ ለህዝብ ያላቸውን ተፃራሪ አመለካከት 

የሚያመላክት ነው። ይህም አቶ ኃ/ማርያም ለፓርላማ እንደተናገሩት፣ ቡድኖቹ ምናልባትም 

እዚህ ሀገር ውስጥ ስልጣን የመያዝ ዕድል ቢያገኙ ምን ሊሰሩ እንደሚችል ፍንትው አድርጎ 

የሚያሳይ ነው።  
 

እርግጥም በአሸባሪነት የተሰለፈ የትኛውም ቡድን የህዝብን ጥቅም በመፃረር የየትኛውም ሀገር 

ህዝብ በስቃይና በሰቆቃ እንዲኖር መፈለጉ ነባራዊ በመሆኑ ስድስት መቶ የሚጠጉ ቀቢፀ-

ተስፈኞችን ይዞ ጄኔቭ ድረስ መሄዱ ብዙም ላይደንቅ ይችላል። ያም ሆኖ ግን እንዲህ 

ዓይነቱ የሽብር ቡድን ስለ ህዝቦች ነፃነትና መብት በመቆርቆር ሊናገር የሚችልበት አንደበት 

ሊኖረው የሚችል አይመስለኝም። ምክንያቱም እነ ግንቦት ሰባት ጄኔቭ ድረስ ተጉዘው 

ያካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ “በኤርትራ ህዝብ ላይ እየተፈፀመ ያለው የስቃይ ድርጊት ተጠናክሮ 

መቀጠል ይኖርበታል” ለማለት ነው።  
 

ይህ ድርጊታቸውም አይበለውና እነ ግንቦት ሰባት እዚህ ሀገር ውስጥ ስልጣን የመያዝ ዕድሉ 

ቢኖራቸው የገዛ ህዝባቸውን በሻዕቢያ የስቃይ አገዛዝ መንገድ ለማስተዳደር ፍላጎት ያላቸው 

መሆኑን ያረጋግጣል። እናም የህዝብን ስቃይ እንደ ህዝብ ሆኖ ሊያይ የማይችልና ለህዝብ 

የማይቆረቆር የትኛውም ቡድን የሚያካሂደው ማንኛውም ትግል ለግላዊ ጥቅም እንጂ በስሙ 

ከሚለመንለት ህዝብ ጋር ምንም ዓይነት ግንኙነት የሌለው መሆኑ መታወቅ ያለበት 

ይመስለኛል።  
 

እርግጥ እነ ግንቦት ሰባት ስልጣንን ከአቶ ኢሳያስ ድጋፍ እንጂ ከህዝቡ ይሁንታ ለማግኘት 

የሚሹ አይደሉም። አልተሳካላቸውም እንጂ ወትሮም ቢሆን እንፈጥረዋለን ብለው የሚያስቡት 

ሁከትና ብጥብጥ የስልጣን ማማ ላይ በአቋራጭ ለመፈናጠጥ እስካስቻላቸው ድረስ ብቻ ነው። 

ለዚህም ነው በተለያዩ ወቅቶች ማንነታቸውን ካልተገነዘቡ የዲያስፖራ አባላት ገንዘብ 
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በሚሰበስቡበት ወቅት መሪዎቹ እነ ዶክተር ብርሃኑ ነጋና ነዓምን ዘለቀ “እኛ የምንፈልገው 

በአቶ ኢሳያስ ድጋፍ ወያኔን ከስልጣን ማውረድ ብቻ ነው” በማለት ሲናገሩ የሚደመጡት። 

ይሁንና ምንም እንኳን ይህ የገዛ ሀገርን ህዝብ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነትን በመናቅ በባዕድ 

አማካኝነት ሊገኝ የሚችል ስልጣን በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታለም ባይሆንም፤ እነ 

ግንቦት ሰባት ግን የትግላቸው አልፋና አሜጋ የአስመራው የሁከት አስተዳደር ሆኖ የእርሱ 

ፍላጎት አስፈፃሚ ሆነው መንቀሳቀሳቸው አንዳችም ፋይዳ ሊያስገኝላቸው እንደማይችል 

የተገነዘቡት አይመስለኝም። ምክንያቱም ህዝብን በመናቅና ህዝቦችን ለስቃይ የሚዳርግ 

አገዛዝን በመላላክ የሚገኝ ትርፍ ስለሌለ ነው። ከዚህ ይልቅ ለሀገራችን ህዝብ ያስተላለፉት 

መልዕክት ቢኖር፣ ምናልባት ስልጣን ሀገራቸው ውስጥ ቢያገኙ ህዝባቸውን ምን ሊያደርጉት 

እንደሚችሉ ብቻ ነው። 

 

ያም ሆነ ይህ ግን እነ ግንቦት ሰባት አቶ ኢሳያስ ጫንቃ ላይ ቁጭ ብለው ሀገራችን 

ለማተራመስ የሚያከናውኑት “የተወርዋሪ ድንጋይነት” ተግባራቸው እንደ ትናንቱ ሁሉ ዛሬም 

ሆነ ነገ ሊሳካላቸው እንደማይችል ማወቅ ያለባቸው ይመስለኛል። ምክንያቱም በሀገራችን 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ውድ ልጆች መስዋዕትነት ህዝቦችን በየደረጃው ተጠቃሚ 

ያደረገ ፈጣን ዕድገት በተመዘገበባት እንዲሁም ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች 

እየጎለበቱበትና ስር እየሰደዱ ባሉባት ብሎም ይህን የሚያረጋግጥ ህገ-መንግስት ባላት ሀገር 

ውስጥ፤ በሻዕቢያ የትርምስ መንገድ በመመራት ኢ-ህገ-መንግስታዊ ትግል አካሂዶ ስልጣን 

ላይ መውጣት ስለማይቻል ነው።  
 

ከአቶ ኢሳያስ ጋር በመሆን ሀገርን የማተራመስ የተላላኪነት ስራ የትም አያደርስም። እንደ 

እውነቱ ከሆነም እነ ግንቦት ሰባት ለቁጥር ማሟያ እስካልሆነ ድረስ ሻዕቢያ ከገባው ቀውስ 

ውስጥ ሊታደጉትም አይችሉም። ለነገሩ የኤርትራ መንግስት እነ ግንቦት ሰባትን ከተላላኪነት 

ስራ ውጭ ለምንም ነገር አይፈልጋቸውም። የእነርሱ ጠቀሜታ የሚለካው በተላላኪነት 

ዘመናቸው በፈፀሙት ተግባራዊ ልኬት ብቻ ነው። የሚከፈላቸው ወሮታም ያከናወኑት ተግባር 

ሚዛን በመድፋቱና ባለመድፋቱ ተለክቶ ነው።  
 

ከዚህ አኳያ ጄኔቭ ከተማ ላይ ብቻ በሻዕቢያ ላይ የወጣው የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ 

ሪፖርት በመደገፍ ከወጣው 12 ሺህ ኤርትራዊያን ጋር ሲነፃፀር፣ የእነ ግንቦት ሰባት ስድስት 

መቶ ተሰላፊዎች ከቁጥር ሊገቡ የሚችሉ ባለመሆናቸው የተሰጣቸውን ሻዕቢያዊ ተግባር 
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በአግባቡ ፈፅመዋል ሊባል አይችልም። እናም አራት መቶ ከሚሆኑት የኤርትራ መንግስት 

ካደራጃቸው ኃይሎች ጋር ተደምረው ለቁጥር ጨዋታ የተሰለፉት እነዚህ ሃይሎች በአሳፋሪነት 

ራሳቸውን ግምት ላይ ከመጣል ውጪ ለአስመራው አስተዳደር ያስገኙለት አንድም ጠቀሜታ 

የለም። ይህ ዕውነታም እነዚህን የሽብር ኃይሎች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የሚደግፈው 

ዲያስፖራ ስለ እነርሱ በቂ ግንዛቤ እንዲይዝ ትምህርት የሰጠው ይመስለኛል። 
 

አዎ! እነ ግንቦት ሰባት የእነርሱን (በተለይም የመሪዎቹን) ጥቅም እስካስከበረላቸው ድረስ 

ለባዕዳን ተላላኪ በመሆን የትም ሊሄዱ የሚችሉ ጉደኞች ናቸው። ይህ ደግሞ ሁላችንም 

ከምናውቀው ኢትዮጵያዊ ባህል ጋር አብሮ የሚሄድ አይደለም። እርግጥም ማንኛውም 

ኢትዮጵያዊ የትም ሀገር ውስጥ ቢኖር ለባዕዳንና ለተላላኪዎች ቦታ ሰጥቶ የሚያውቅ 

አይመስለኝም። እናም ህዝብን እንደ ህዝብ “ይሰቃይ፣ ይንገላታ” ለማለት በሻዕቢያዊ አጋርነት 

ጄኔቭ ድረስ ያቀኑት እነ ግንቦት ሰባት አሳፋሪ ቁመናቸው ይኸው መሆኑን ዲያስፖራው 

በቀላሉ የሚገነዘበው ይመስለኛል።  
 

እዚህ ሀገር ውስጥ ያሉትና ሀገር ወዳድነት ከጥንት አባቶቻቸው የወረሱት የአዲሲቷ 

ኢትዮጵያ ህዝቦችም፤ ለባዕዳንንም ሆነ ለተላላኪዎቻቸው ምንም ዓይነት መንገድ የሚከፍቱ 

አይደሉም። እንዲያውም ከምንግዜ በላይ አንድነታቸውን በማጠናከር ጠብ አጫሪዎችን 

አሳፍረው እንደመለሱ ለእነ ግንቦት ሰባት መንገር የሚጠበቅብኝ አይመስለኝም። ምክንያቱም 

ሌላው ቢቀር የሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት 

የዛሬውን የእነ ግንቦት ሰባት የሽብር “ስፖንሰር አድራጊ” መንግስትን በምን መልኩ  

በአንድነት መክተው ከድንበራቸው ጠራርገው እንዳስወጡት እንዲሁም በታላቁ የህዳሴ ግድብ 

ላይ ያሳዩትንና ከዘመን ዘመን ተሻጋሪ የሆነ የታሪክ አሻራ አኗሪነት ተግባራቸውን በሚገባ 

ስለሚያውቁት ነው።  
 

እናም በሚያሳፍር ሁኔታ የህዝቦች ጠላት ሆነው ጄኔቭ ድረስ ያቀኑት እነ ግንቦት ሰባት 

ምንም እንኳን የሻዕቢያ የትርምስ ስትራቴጂ መሳሪያዎች በመሆን ቢንቀሳቀሱም፤  ልክ እንደ 

ሰሞነኛው የሰላማዊ ሰልፍ ክስተት በተለያዩ አጋጣሚዎች ለዲያስፖራውም ሆነ እዚህ ሀገር 

ውስጥ ለሀገሩ ቀናዒ በመሆን ለተላላኪዎች ምቹ ምህዳር በማይፈጥረው ህዝብ ማንነታቸው 

በጠራራ ፀሐይ ተገላልጦ ታይቷል።  
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ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ በትክክለኛ ስያሜያቸው “የእኛዎቹ ጉዶች” በማለት 

የገለጿቸው እነ ግንቦት ሰባት ሻዕቢያዊው ሚዛን የትም ላይ ቢያስቀምጣቸውም፤ ሀገር ወዳድ 

በሆኑ ኢትዮጵያዊያን እንዲሁም በአቶ ኢሳያስ ሹማምንቶች ይበልጥ የሰቆቃ ገፈትን 

እንዲቀምስ በእነርሱ ሰላማዊ ሰልፍ የይሁንታ ማህተም የተመታበት ወንድም የሆነው 

የኤርትራ ህዝብ ልብ ውስጥ ግን ልኬታቸው የቀለለ ይመስለኛል—ለህዝብ ያልወገነ ማንኛውም 

አካል ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ የህዝብ ጠላት እንደሚሆን የሁለቱም ሀገራት ዜጎች ካሳለፏቸው 

ቀደምት ሥርዓቶች ተግባራት ጠንቅቀው ያውቁታልና።    

 

 


