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“ራስ ሳይጠና ጉተና” 

ገረመው 06-22-16 

ሻዕቢያ እና ኢሳት የራሳቸውን ሚስጥር መጠበቅ ያልቻሉ፤ የማያውቁትን ፈትፋቾች 

“ትለብሰው የላት ትከናነበው አማራት” እንዲሉ የራሱን የአፍራሽነት አጀንዳ በሚስጥር 

ጠብቆ ወደ ተግባር ለመሸጋገር ያልቻለው የደካማይቱ ሀገር ኤርትራ የደህንነት መስሪያ 

ቤት ሰሞኑን እየደለቀ እና እያስደለቀ የሚገኘው “የጠብቁኝ” ማስታወቂያ ነጋሪት እጅግ 

አድርጎ በደነቀኝ ጊዜ ብእሬን ከወረቀት አዋድጄ ይህን አስተያየት ለመፃፍ ወሰንኩኝ፡፡  

እሱም ሆነ ጀሌዎቹ በኢትዮጵያ ላይ የሚያስቡትን የማተራመስ አጀንዳ በሚስጥር 

ጠብቆ ለማቆየት የተሳነውና ራሱን “ሀገራዊ ድሕነት” ብሎ የሚጠራው የኤርትራው መረጃ 

ተቋም ራሱን ነብስ እንዳወቀ አድርጎ በመቁጠር ሊፈፅመው ያሰበውን የሽብር ተግባር 

እውን እንዳያደርግ እንደ እባብ አንገቱን እያነቀ መርዙን በማስተፋት አላላውስ ያለውን 

የኢትዮጵያ ብሄራዊ መረጃና ደህንነት በማጥናትና በመሰለል ጥብቅ የሆነ ሚስጥር 

ማግኘቱን እየገለፀ መሆኑን የዘንድሮው አመት የማጠቃለያ ወግ ሆኖ ብዙዎቻችን 

ከክረምቱ ቆፈን በሳቅ እያላቀቀን የሚገኝ ስንቅ ነው፡፡  

የለንቋሳው መንግስት የደህንነት አካል በሀገራችን የሚገኘውን የመረጃ ተቋም 

ዝርዝር ሁኔታ በሚገባ በማጥናት በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ለሚገኙ የዓላማ ቡራኬ 

ተቋዳሽ ለሆኑ ተቃዋሚ ፓርቲዎች “እወቁልኝ” ብሎ መስጠቱን ካስታወቀ በኋላ የግንቦት 

ሰባት አርበኞች ግንባር ንብረት እንደሆነ የሚነገርለትና በተግባር ሲፈተሽ የሻዕቢያ 

አማርኛ ቋንቋ ልሳን እንደሆነ በሚነገርለት የኢሳት ቴሌቪዥን ጣቢያ “የኢትዮጵያ 

የብሄራዊ መረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚገኙ ከፍተኛ አመራሮች እና አባላት 

የስልጣን ደረጃ እና የመኖሪያ ቤታቸውን አድራሻ የተመለከተ ያገኘነውን መረጃ በቅርቡ 

እናቀርባለን” የሚል ማስታወቂያ ሲነገር ለማድመጥ መቻሌ አስገርሞኛል፡፡ 

“ይህ መስሪያ ቤት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እየፈፀመ ያለውን ግፍ እና በደል ለህዝብ 

እናቀርባለን” የሚል ማስታወቂያ ደጋግመው በማሰማት ላይ የሚገኙት የሻዕቢያ ልሳን 

የሆኑት የኤርትራ ቴሌቪዥን የትግርኛው ፕሮግራም እና የአማርኛ ኤክስቴንሽን መርሃ 

ግብሩ የሆነው የኢሳት ቴሌቪዥን ስርጭት እያቀረቡ ያሉትን ተደጋጋሚ ማስታወቂያ 
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መስማቴ የራሱን ሚስጥር መጠበቅ ያቃተው አካል የሚያደርገው የቀቢፀ ተስፋ ተግባር 

“ራስ ሳይጠና ጉተና” ብዬ እንድታዘበው አበቃኝ፡፡ 

ሀገራችን የሚቃጣባትን ተደጋጋሚ የሽብርተኝነት ተግባር እግር በእግር በመከታተል 

አስተማማኝ በሆነ መልኩ እያመከነ የሚገኘው የብሄራዊ መረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት 

መላው ኢትየጵያውያን ከሚኮሩባቸው ተቋማት መካከል አንዱና ዋነኛው መሆኑን ማንም 

የሚያምነው ከመሆኑም ባሻገር ከቀደሙት አመታት አንስቶ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 

በሻዕቢያ እና በአጫፋሪዎቹ የሚደገስልንን የሽብር ድርጊት ገና በእንጭጩ እንዲቀጭ 

ለማድረግ የቻለበት ጀግንነት የተሞላበት ተግባር ለሀገሪቱ ህዝቦች በሰላም ወጥቶ 

የመግባትና በሰላም ውሎ የማደር አስተማማኝ መድህን ለመገንባት መቻሉ ለድርድር 

የሚቀርብ እንዳልሆነ መላው የሀገሪቱ ዜጎች በአንድነት የሚመሰክሩት ሀቅ ነው፡፡ 

የዜጎችን በሰላም ተኝቶ ማንጋት የማረጋገጥ ሃላፊነቱን በአስተማማኝ መልኩ 

እየተወጣ የሚገኘው ይህ ተቋም እግር በእግር እየተከታተለ አላላውስ ያላቸውና 

የአክሻፊነት ተግባሩ እራስ ምታት የፈጠረባቸው የአሸባሪው የሻዕቢያ መንግስትና 

የተልዕኮው አስፈፃሚ የሆኑት ተላላኪዎች የዚህን ታላቅ ህዝባዊ ተቋም ስም ለማጥፋት 

የሚያደርጉትን ሩጫ አጠናክረው በመቀጠል የደረሰባቸውን ከባድ ኪሳራ ሂሳብ የመስራትና 

ስሌት ውስጥ ለመግባት እያደረጉት ያሉት የቀቢፀ ተስፋ ውጣ ውረድ ትርፋቸውን እንደ 

ከዚህ ቀደሞቹ ተግባራቸው ሁሉ ጉንጭ አልፋ ከማድረግ የሚዘል እንዳልሆነ ይታመናል፡፡  

በሽብር ተግባርና ተልዕኮ እንደ ጨቅላ ህፃን ገና ዳዴ በማለት ላይ የሚገኘው 

የግንቦት 7 የሽብር ሃይል ይቅርና አለም አቀፍ የሽብር ተልዕኮ አካላት ቅንጣት 

ሊደፍሩትም ሆነ ሊጋፉት ያልቻሉት የኢትዮጵያ የደህንነት ተቋም በሀገሪቱ ላይ 

የተቃጡትን አዳጋች የሽብር ጥቃቶች ለማምከን የቻለባቸው ጥንካሬው ሊመነጭ የቻለው 

የደህንነት ተቋሙ እና ሌሎች የፀጥታ አካላት ከህዝቡ ጋር ተቀራርበው በመስራታቸው 

እንደሆነ የሚታበል አይደለም፡፡ 

ኢትዮጵያዊዉ ህዝብ የሀገሪቱን የደህንነት ሀይል ምሰሶ በመሆን ከዚህ ተቋም ጋር 

በመተባበር መንቀሳቀሱ የተቋሙን ደጀን በማጠናከር ረገድ አስተዋፅኦ ከማበርከቱም በላይ 

ተቋሙ የህዝብን ፀጥታና ሰላም ከማረጋገጥ በዘለለ ህግና ስርአትን ጠብቆ ከኢትዮጵያ 
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ህዝብ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ የሚንቀሳቀስ ህዝባዊ ወገንተኝነቱ ጥልቅ የሆነ በመሆኑ ከህዝብ 

ያተረፈው እምነት የፀና ለመሆን የቻለበት ደረጃ ላይ የደረሰ ነው፡፡ 

በቅርብ ጊዜ እንኳን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ በሀገሪቱ ርእሰ መዲና 

በሚደረግበት ወቅት “አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ” የማድረግ ተልዕኮን ይዘው 

የተንቀሳቀሱትን ሻዕቢያ ሰራሽ የሆኑትን የአክራሪዎችና ሌሎች የአሸባሪ ሃይሎች 

እንቅስቃሴዎችን ሴራ በማክሸፍና በመቅጣት ብዙ ርቀት ተጉዞ ውጤታማ ስራውን 

ለአህጉሪቱ ዜጎች እና መሪዎች በማሳየት ክብርን ያተረፈው ይህ ተቋም የተሰጣቸውን 

የማተራመስ ስትራቴጂ እውን ለማድረግ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል በተደጋጋሚ ጊዜ ወደ 

ተግባር ለመለወጥ የተንቀሳቀሱ የሻዕቢያ ፍርፋሪ ጠባቂዎች መደምሰስ መቻላቸውና 

የተረፉትም እጃቸውን መስጠት የቻሉበት ውድቀት ላይ እንዲያርፉ ማስቻሉ የሚታወስ 

ከመሆኑም በላይ ያደረጋቸውን ሌሎች ተግባራት በመደምሰስ ረገድ የላቀ ሚና መጫወቱ 

አቅሙ የት ድረስ ጀግኖ እንደጠነከረ የሚያሳይ ነው፡፡ 

የሰሜኑ የሀገሪቱን ክፍል ተደጋጋሚ የማወክ ተግባራት ስላልተሳካለት የደቡብ 

ኢትዮጵያን አቅጣጫ እንደ ሌላ አማራጭ በመጠቀም ያልተሳካለትን የሽብር ተግባር 

ለመሞከር ዓላማ ይዞ የተነሳው ሻዕቢያ እና የባህሪ ልጁ የሆነው ተላላኪው የጥፋት ሃይል 

በቅርቡ በአርባ ምንጭ አካባቢ ለመፈፀም ያቀዱት ተጨማሪ የጥፋት ተግባር መደምሰሱ 

የብሄራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም የጥፋት ሃይሎችን የሽብር ተልዕኮ የማምከን አቅም የት 

ድረስነት የበለጠ እንድረዳው አብቅቶኛል፡፡ በቅርቡ በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ሲተላለፉ 

የሰማኋቸው ዘገባዎች በተጨባጭ እንዳረጋገጡት ከሆነ የአርባ ምንጭ አካባቢን 

ለማተራመስ እቅድ ይዘው የነበሩ የተላላኪ ቡድን አባላት የት መጡ የት ገቡ 

እንቅስቃሴያቸው ገና ከአስመራ ከተማ አንድ እርምጃ እንኳ ሳይርቅ በኢትዮጵያ የደህንነት 

ሃይሎች ክትትል ስር ሆኖ መቆየቱ ኢትዮጵያን እና ኢትዮጵያውያን በሽብር ለመናጥ 

በሚቋምጡ ሽብርተኞች አንድ እርምጃ ፈቀቅ ሳይሉ ሀገሩን እና ዜጎቹን ለመጠበቅ ሲል 

“እንቅልፍ ለምኔ” ብሎ የሚያነጋው የዚህ ተቋም ሰራተኞች ጥንቁቅ ሃይሎች አብረው 

እንደሚንቀሳቀሱ ማረጋገጫ ሰጥቶ ለማለፍ የቻለ ሀቅ ለመሆን በቅቷል፡፡ 

“ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል” የሚል የአባቶች ብሂል ቢኖርም 

የሚደጋግሙት ነገር ሁሉ ውሸት ከመሆን ያልዘለለላቸው የሻዕቢያና ተላላኪው ግንቦት 7 

“አርባ ሺህ የሚደርሱ የኢትዮጵያ የደህንነት ሀይሎች ማንነት በዝርዝር አውጥተናል 
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እናጋልጣለን” እያሉ የአደናባሪዎቹ ልሳን በሆነው ኢሳት ደጋግመው መናገራቸው 

ቢያስገርመኝ ግዜ እነዚህ ውሸት አርማቸው የሆነው አካላት “40 ሺህ አባላት” ብለው 

የሚጠቅሱት የመከላከያውን ተቋም ነው ወይንስ የደህንነት ሀይሉን ብዬ እንድደመም 

አስገደዱኝ፡፡ 

እርግጥ 90 ሚሊዮን የሚጠጋው የኢትዮጵያ ህዝብ ለሀገሩ የነፃነትና የሰላም 

ወታደርም ደህንነትም መሆኑ የማይካድና የደህንነት ተቋሙ የላቀ ስኬት የመነጨውም 

ከዚሁ ህዝባዊ ባህሪው መሆኑ እንደማይታበል ከአመኔታም በላይ የተቋሙ ሰራተኛና 

አመራሩ ለህዝባቸውም ሰላም ሰርቶ መኖር ደከመኝ ሰለቸኝ የማይሉ የራሳቸውንም ሆነ 

የቤተሰባቸውን ሙሉ ጊዜ የሰው መሆናቸው በማንኛውም ኢትዮጵያዊ ልብ ውስጥ ክብር 

እንዲያገኙ ማስቻሉ የሚታመን ነው፡፡ ይህ መሰሉ የተቋሙ ጠንካራ ስኬት ሊመዘገብ 

የቻለው 40 ሺህ የደህንነት ሰራተኛ ስላሰባሰበ ሳይሆን እጅግ ውስንና በሙያው የላቀ 

ብቃትና ጥራት ያለው በስነምግባር የታነፀ ህዝባዊ ባህርይ የተላበሰ በመሆኑ የማይጠረጠር 

ሀቅ ነው፡፡ 

በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያወጣቸው የሽብር ተግባራት አልሰምርልህ ያለው የሻዕቢያ 

መንግስት እና የሚሰጠውን ተልዕኮ ከዳር ለማድረስ ወኔውም ሆነ አቅሙ የሌለው ተላላኪው 

ሃይል ገመናቸውን ከኢትዮጵያ የደህንነት ሃይሎች መሰወር አለመቻላቸው በመሃላቸው 

ያስነሳው ውዝግብ ከቀን ወደ ቀን እየተካረረ በመምጣት በግንቦት 7 አርበኞች ግንባር 

መካከል የላቀ ልዩነት የፈጠረበት ደረጃ ላይ መድረሱ መወራቱ ያደባባይ ሃቅ እየሆነ 

በመምጣት ላይ ይገኛል፡፡ 

የኢትዮጵያን ሰላም ማየት ሞታቸው መስሎ የሚሰማቸው እነዚህ አካላት ከቀን ወደ 

ቀን እየዘቀጡበት ካለው አረንቋ ለመውጣት “ካብ አይገባ ድንጋይ” የሆነ እንቅስቃሴ 

ለማድረግ በማሰብ ሰሞኑን በሁለቱም ቴሌቪዥን ጣቢያዎች “ይጠብቁን” የሚል 

ማስታወቂያ እያስነገሩ መሆናቸው የተለመደውን ውሸት ቢደጋግሙ እውነት እንዳልሆነ 

ምስክር መጥቀስ አስፈላጊ አለመሆኑ ግልፅ ቢሆንም በግሌ ግን፤ 1ኛ) የሻዕቢያ መንግስት 

ሀገራችንን በማተራመስ ላይ የተመሰረተ አቋም ይዞ የሚቀጥለው እስከ መቼ ነው? 

የኢትዮጵያ መንግስትስ ይህንን ሁኔታ በዝምታ የሚከታተለው እስከ መቼ ነው? 2ኛ) 

የሻዕቢያ ተላላኪ የሆኑ ሃይሎች በተለያዩ የውጪ ሀገራት የሚሰበስቡትን፤ የንፁሃን 

ኢትዮጵያውያን ደም ለማፍሰስ እና ህይወታቸውን ለማጥፋት ሀገሪቱን ለመናድ ታስቦ 
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የተዘጋጀውን ዶላር ወደ ሀገር ውስጥ በመላክ ቤተሰቦቻቸውን በሀብት ላይ ሃብት እያካበቱ 

እድሉ በስፋት ሲመቻች የመንግስት ዝምታስ እንደምን ይታያል? የሚሉት ሀሳቦች 

በበርካታ ሰዎች ዘንድ የሚነሳ በመሆኑ ጥያቄውን “ይድረስ ለኢትዮጵያ መንግስት” ለማለት 

የምሻ መሆኑን በአክብሮት አስታውቃለሁ፡፡ 


