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“አላርፍ ያለች ጣት…” 

ቶሎሳ ኡርጌሳ 06-15-16 

እሁድ ሰኔ አምስት ቀን 2008 ዓ.ም፤ ጠዋት ላይ። ሰሜናዊው የሀገራችን ክፍል በተለይም የፆረና ግንባር 

ባልተለመደ ሁኔታ የከባድ መሳሪያ ድምፅ ይሰማበት ነበር። ለወትሮው የነበረው የሰላም ድባብ ጠፍቷል። እዚህም 

እዚያም የከባድ መሳሪያ ተኩስ ያስተጋባል። የድምፁ ባለቤት ደግሞ ወትሮም ቢሆን ቀጣናው ጭር ሲል የማይወደው 

የኤርትራ መንግስት ነው።  

ምናልባትም ሻዕቢያ የዛሬ 16 ዓመት ገደማ በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን የተሰጠውን ትምህርት ዘንግቶት ይሆናል 

ብዬ አሰብኩ። እርግጥም ጊዜው የአንድ ኮበሌ ዕድሜ በመሆኑ ቢዘነጋው የሚፈረድበት አይመስለኝም። በዚያ ላይ 

የአቶ ኢሳያስ ዕድሜም ሁሉንም ነገር ለማስታወስ ብዙም የሚጋብዝ አይመስለኝም—ምንም እንኳን 25ኛ የሀገሪቱን 

የነፃነት በዓል ሲያከብሩ “ለወርቅ እዮቤልዩ በዓል ያገናኘን” ብለው ከ25 ዓመት በኋላም በአስመራው የሳባ 

ስቴድየም ንግግር እንደሚያደርጉ መመኘታቸውን በቴሌቪዥን መስኮታቸው ውስጥ ሲናገሩ ብሰማም። እርግጥ ምኞት 

አይከለከልምና “ይሁንላቸው” ብያለሁ። 

ሆኖም የዛሬ 25 ዓመትን የተመኙት የሀገራችንን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን እንደ አሮጌ ዕቃ ከወዳደቁበት 

ለቃቅሞ በማደራጀት፣ በማሰልጠን፣ በማስታጠቅና አስርጎ በማስገባት የዕድሜ ልኬታቸውን የቀመሩ መስሎኝ ነበር—

እንደ አዘቦቱ ጊዜ ሁሉ። ማንም ቢሆን ሻዕቢያ ከተላላኪዎቹ አልፎ በራሱ የተዳከመ ሰራዊት በድንበር አካባቢ 

ትንኮሳ ያካሂዳል ብሎ የሚያስብ አይመስለኝም። ግና እሁድ ሰኔ አምስት ቀን የሆነው እንዲያ ነው።  

ሻዕቢያ በፆረና ግንባር አካባቢ ሰራዊቱን አሰማርቶ በሀገራችን ላይ ትንኮሳ መፈፀሙ ተሰማ። ሆኖም የሻዕቢያ ነገር 

ሁሌም ቢሆን “ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል” እንዲሉ አበው ነውና፤ በማስታወቂያ ሚኒስቴሩ በኩል አጭር ባለ 

አራት መስመር በእርሱ አባባል “የወያኔ መንግስት ምንነቱ ያልታወቀና ዓላመው ግልፅ ያልሆነ ወረራ አካሄደብኝ” 

አለ።  

ያም ሆኖ ግን የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እስከ ሰኞ ዕለት ድረስ የየራሳቸውን ምንጮች በመጠቀም መላ ምቶቻቸውን 

ሰነዘሩ። የሁሉም መገናኛ ብዘሃን ዕይታ ጠቅለል ተደርጎ ሲታይ ግን ‘በፆረና ግንባር አካባቢ በኤርትራና በኢትዮጵያ 

ሰራዊቶች መካከል የከባድ መሳሪያ ተኩስ ልውውጥ እየተደረገ ነው’ የሚል ነበር። ወደ ሃቁ ለመዝለቅ ግን 

የኢትዮጵያ መንግስት በጉዳዩ ላይ አስተያየት እስኪሰጥ መጠበቅ ነበረበት።  

ሰኞ ዕለትም የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዩች ፅህፈት ቤት የኤርትራ መንግስትን በፆረና ግንባር ለፈፀመው የትንኮሳ 

ሙከራ ሰራዊታችን ተመጣጣኝና አስተማሪ እርምጃ መውሰዱን የሚገልፅ መግለጫ በማውጣት ዝርዝሩን ለሀገራችን 

ህዝቦች እንደሚያሳውቅ ቃል ገባ። በቃሉ መሰረትም ማክሰኞ ዕለት የፅህፈት ቤቱ ኃላፊ ሚኒስትር አቶ ጌታቸው ረዳ 

ለሀገር ውስጥና ለውጭ ጋዜጠኞች ዝርዝር ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል። በዚህ ፅሑፍ ላይም የሚኒስትሩን መግለጫ 

በመንተራስ ጉዳዩን ከኤርትራ መንግስት ባህሪና ከሚያከናውናቸው የትንኮሳና የትርምስ ተግባሮች አኳያ ለመቃኘት 

እሞክራለሁ።  

ከአቶ ጌታቸው ጋዜጣዊ መግለጫ የተገነዘብኩት ዋነኛ ጉዳይ፤ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በሻዕቢያ በኩል በፆረና 

ግንባር በተሰነዘረው ትንኮሳ እንዲሀም የአስመራው አስተዳደር ሀገራችንን ለማተራመስ የሚከተለውን አጀንዳ በአጭር 
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ለመቅጨት ሲባል ለሁለት ቀናት (ማለትም እሁድና ሰኞ) ከባድ፣ ተመጣጣኝና አስተማሪ እርምጃ ወስዶ ወደ ቦታው 

መመለሱንና ቀጣይ እርምጃዎች የሚወሰኑትም በኤርትራ መንግስት የድርጊት እንቅስቃሴ መሆኑን ነው።  

ይህ አባባል “አላርፍ ያለች ጣት ምንትስ ጠንቁላ ትወጣለች” በሚለው ሀገራዊ ብሂል ጠቅለል ተደርጎ የሚታይ 

ይመስለኛል። ምክንያቱም ሻዕቢያ እንደ ፆረናው ግንባር ዓይነት የትንኮሳ ተግባር ከፈፀመ ወይም ሀገራችንን የመበታተን 

አጀንዳውን አጠናክሮ ከቀጠለ ለሚፈጥራቸው ችግሮች ተመጣጣኝ ዋጋ የሚከፍል መሆኑን ስለሚያስገመዝብ ነው።  

እርግጥ በእኔ እምነት የኤርትራ መንግስት ከትንኮሳ ተግባሩ ይታቀባል ተብሎ አይታሰብም። ለዚህም የአስመራው 

አስተዳደር ቋሚ ባህሪ በጥገኝነት አስተሳሰብ ላይ የተመሰረተ እንዲሁም ሰሞኑን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ያቀረበበት ባለ 488 ገፅ የሪፖርት ክስን በመፍራት የህዝቡንና የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ 

አስተሳሰብ ለማዛባት የፈጠረው ክስተት ሊሆን እንደሚችል ለመገመት አይከብድም። ምክንያቱም በፆረና ግንባር በኩል 

ሀገራችንን ለመተንኮስ ያሰበው ሪፖርቱ በወጣ በጣት የሚቆጠሩ ቀናቶች ውስጥ በመሆኑ ነው። 

ያም ሆነ ይህ ግን ሻዕቢያ ለምን ትንኮሳውን ሊተው እንደማይችል ከነባሪያዊ ባህሪው በመነሳት የበኩሌን ዕይታ 

ላስቀምጥ። እንደሚታወቀው የኤርትራ መንግሰት ገና ከጅምሩ የሀገሪቱን ነፃነት ከማረጋገጥ አልፎ፤ በዚያች ሀገር 

ማህበራዊ ፍትህን እንደማያነግስ በእርግጠኝነት የሚናገሩ ሰዎች በርካታ ነበሩ፡፡ እርግጥም የእነዚህን ሰዎች “ትንቢት” 

ዛሬ ላይ ሆነን ሰናየው ከእርግጠኝነትም በላይ ይመስላል። እርግጥ “ለትንቢታቸው” ሻዕቢያና አመራሩ ሳህል ተራራ 

ከነበሩበት ጊዜ ጀምሮ ያሳዩት የነበረውን በጥገኝነት ላይ የተንጠለጠለ አካሄድንና ፀረ-ዴሞክራሲያዊነትን እንደ ግብዓት 

በመውሰዳቸው ለእርግጠኝነታቸው መሰረት የሆነ ይመስለኛል። 

ለነገሩ የኤርትራ መንግሰት የሚከተለው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ደግሞ ‹‹ያደቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይተውም›› 

እንዲሉ ዓይነት በመሆኑ፤ ከኤርትራ ነፃነት በኋላ የስልጣን ኮርቻ ላይ የተቀመጠው የሻዕቢያ ቡድን በሀገር ውስጥ 

ህዝቡን ወደ ተሻለ ማህበረሰብ ከማራመድ ይልቅ፣ በላዩ ላይ ከፍተኛ የአፈና ቀንበር እንዲጭንበት ምክንያት ሆኗል። 

በሚከተለው ብልሹ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አመራርም ሀገሪቱን ወደማያባራ ቀውስ ውስጥ መክተቱም እንዲሁ።  

አሸባሪዎችን በመደገፍ የሽብር አጋፋሪ መሆኑም የዚሁ ባህሪው ነፀብራቅ ነው። ዛሬ በኤርትራ መንግስት የማይደገፉ 

የቀጣናው መንግስታት አሸባሪዎችና አዋኪ ሃይሎች አሉ ለማለት አያስደፍርም። በዋነኛነትም የእኛ ሀገሮቹ የሻዕቢያ 

ተላላኪዎች (በዋነኛነት ራሳቸውን “አርበኞች ግንቦት ሰባት፣ ኦነግ፣ ኦብነግ” እያሉ የሚጠሩ የሽብር ቡድኖች) እዚህ 

ላይ በምሳሌነት የሚጠቀሱ ናቸው።  

ሻዕቢያ በእነዚህ ቡድኖች እንዳሻው ይጠቀምባቸዋል። በዚህም የሀገራችንን ዕድገትና ብልፅግና ማየት ከማይኙ 

አንዳንድ ሃይሎች ሀገራችንን ለማተራመስ ከሚቀበለው ገንዘብ የራሱን “ኮሚሽን” በመውሰድ “የአየር በአየር” 

የድለላ ስራ ይሰራል። ከተሳካለትም ሀገራችን ተበትና በጦር ሜዳ ላይ ያጣውን ድል በዚህ የብተና መንገድ ዕውን 

በማድረግ ሃሴትን ሊጨብጥ ይፈልጋል። ካልተሳካለትም “የአየር በአየር” ንግዱን በተላላኪዎቹ አማካኝነት እያጧጧፈ 

የስልጣን ዘመኑን ለማራዘም ይሻል።  

እናም ከእነዚህ ነባራዊ እሱነቱ በመነሳት የኤርትራ መንግስት ትንኮሳን እርም ብሎ ይተዋል ማለት ዘበት ይመስለኛል። 

ምናልባት እየደሱበት ካሉት ቆንጣጭና አስተማሪ እርምጃዎች አኳያ ድርጊቶቹን መለስ ብሎ ሊመለከት ቢችልም፣ 

ተግባሮቹ የህልውናው መሰረቶች በመሆናቸው በአንዴ አሽቀንጥሮ ሊተዋቸው አይችልም።   
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በጥቅሉ በእነዚህ ምክንያቶች ሳቢያ የኤርትራ መንግስት የጥይት አረርን እንደ ዕጣን ካላሸተተ ውሎ የማያድር ሱስ 

ባለቤት፣ ግብረ- ሽበራን እንደ ዕለት እንጀራው የያዘ እንዲሁም ‘እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል’ በሚል ብሂል 

በመከተል ከራሱ ፃዕረ-ሞት ጋር ትንቅንቅ የገጠመ ቡድን መሆኑን ለመገንዘብ የሚከብድ አይመስለኝም። እነዚህ 

ባህሪያቱን መተው ደግሞ ፍላጎቱን ያሳጡብኛል፣ ከአንዳንድ ፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች የሚያገኘውን “የአየር በአየር” 

ንግድ ትርፍ ኮሮጆዬን ያደርቁብኛል እንዲሁም በቀጣናው ውስጥ ሃያል ሆኖ የመታየት የቀን ህልሜን (በሃሳብም 

ቢሆን ማለቴ ነው) ያጨናግፍብኛል ብሎ ስለሚያስብ ይተዋቸዋል ተብሎ አታሰብም።  

ይሁንና ልክ አቶ ጌታቸው እንዳሉት እንደ እሁዱና ሰኞው የሰራዊታችንን ፈርጣማ ክንድ በተመጣጣኝ ሁኔታ 

ከቀመሰና ወትሮም የውጊያ ሞራሉ በቋፍ ላይ የሚገኘውን ሰራዊቱንም የዚያኑ ያህል ማዳከም ከተቻለ ቢያንስ ያለበትን 

ሁኔታ ወደ ኋላ ዞር ብሎ በማየት ሁለቴ ሊያስብ ይችል ይሆናል። እናም ዳግም በማናቸውም መልኩ ትንኮሳን 

እንዳያስብ እንደ ፆረናው ዓይነት ቆንጣጭ እርምጃ መውሰድ የተሻለ አማራጭ ይመስለኛል—ሙሉ ለሙሉ ትንኮሳንና 

ትርምስን ያቆማል ተብሎ ባይታሰብም። 

በእኔ እምነት ሻዕቢያ ትንኮሳንና ትርምስን ሊያቆም የማይችልበት ሌላኛው ምክንያት፤ ሰሞኑን ተመድ በኤርትራ 

ባለስልጣናት ላይ ያቀረበውና በዜጎቻቸው ላይ የሚፈፅሙት ባለ 488 ገፅ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ክስ ‘ወደ ዓለም 

አቀፉ ፍርድ ቤት (ICC) ሊቀርብ ይችላል’ የሚል ስጋትና ፍርሃት መኖሩና ይህንንም ሁኔታ ለማስቀየስ ፍላጎት 

ሊኖረው መቻሉ ነው።  

የኤርትራ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦስማን ሳልህ አማካኝነት ሪፖርቱን አስመልክቶ ለተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት በሰጠው ምላሽ “አስቂኝ ጨዋታ” በማለት ምሬቱን በቀልድ ለማዋዛት መሞከሩ የፍርሃቱን ድባብ የሚያሳይ 

ይመስለኛል። ሪፖርቱን ተከትሎም የኤርትራን መንግስት በመፍራትና ከሻዕቢያ የግድያ ፖሊሲ በማምለጥ ወደ ውጭ 

የተሰደዱ ኤርትራዊያን በመንግስታቱ ድርጅት መስሪያ ቤት ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ጭምር ከጫፍ እስከጫፍ 

መንቀሳቀሳቸውም የአስመራ ባለስልጣናትን ፍርሃትና ስጋት ያናረ ጉዳይ ሆኗል። እናም ሻዕቢያ የሪፖርቱን አቅጣጫ 

በሌላ ክስተት ለመሸፈንና ጉዳዩን ለማሳት የማይፈነቅለው ድንጋይ ይኖራል ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል። 

እርግጥ የመንግስታቱ ድርጅት ያወጣው ሪፖርት ኤርትራ ውስጥ የሀገሪቱ መሪዎች ላለፉት 25 ዓመታት ሲያከናውኑት 

የነበረውን ዘግናኝ ድርጊት ያጋለጠ ነው። እንደሚታወቀው ሻዕቢያ በሀገረ-ኤርትራ ህገ-መንግስት እንዳይኖር፣ ነፃ 

ፍርድ ቤት እንዳይሰየም፣ ምርጫ እንዳይካሄድ፣ የግል ፕሬስ እንዳይፈጠር ባለፉት 25 ዓመታት ተግቶ ሰርቷል። 

ወንድም የሆነው የዚያች ሀገር ህዝብ በስቃይ ቀንበር ውስጥ እንዲማቅቅም አድርጓል።  

ይህ ሁኔታም “ከነፃነት በኋላ ዴሞክራሲና ፍትህ ይመጣል” ብሎ የጠበቀው የዚያች ሀገር ምስኪን ህዝብ በኤርትራ 

ባለስልጣናት የተደገሱለት ነገር ቢኖር፣ ሀገሩ የዴሞክራሲና የሰብዓዊ መብቶች ምድረ-በዳ እንድትሆን ነው። በዚህም 

ሳቢያ በማንኛውም መንገድ ስርዓቱን ተፃርሮ የቆመ ተራ ዜጋም ይሁን ባለስልጣን የእስር፣ የግርፋትና የግድያ ሰለባ 

ይሆናል።  

ታዲያ ይህን የለየለት የስቃይ ሥርዓት በመፍራት ለአቅመ አዳም ያልደረሱ ህፃናት፣ ሴቶችና አዛውንቶች እንዲሁም 

በርካታ ቁጥር ያላቸው የሰራዊቱ አባላት በየጊዜው ወደ ጎረቤት ሀገራት ይሰደዳሉ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

የስደተኞች ጉዳይ ኮሚሽን ጥናት እንዳረጋገጠው፤ በየወሩ እስከ 1500 የሚደርሱ ኤርትራዊያን የሻዕቢያን አገዛዝ 

በመሸሽ ወደ ጎረቤት ሀገሮች ይኮበልላሉ። በኤርትራ መንግስት አመራር በትምህርት የማደግ ህልማቸው እንዲሞት 
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የተደረጉት የሀገሪቱ ወጣቶችም ቢሆኑ፤ “ሳዋ፣ ኪሎማና ማይነፍሂ” እየተባሉ ወደሚጠሩት የብሔራዊ ውትድርና 

አገልግሎት ማሰልጠኛ ማዕከላት በግዳጅ ይጋዛሉ። እናም ህይወት በኤርትራ እንዲህ የሰቆቃ እስር ቤት ነው።  

ለዚህም ነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽን ሰሞኑን የወጣው ሪፖርት፤ ‘መግቢያ እንጂ 

መውጫ ቀዳዳ የለውም’ በሚባለው የብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ባለፉት 25 ዓመታት ከ300 እስከ 400 ሺህ 

የሚደርሱ የዚያች ሀገር ዜጎች በግዳጅ ውትድርና እንዲሰጡ መደረጋቸውን፣ በሀገሪቱ ሁሉም አካባቢዎች የተለያዩ 

ግርፋትና ስቃይ እንደሚከናወን እንዲሁም መንግስት በተከተለው የግድያ ፖሊሲ ዜጎች ህይወታቸውን እንደሚያጡ 

“በጥናቴ አረጋግጫለሁ” ያለው። እናም ሪፖርቱን ተከትሎ የሰብዓዊ መብቶች አጣሪ ቡድን ባቀረበው የመነሻ ሃሳብ 

ጉዳዩ ወደ ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት መመራት እንዳለበት መግለፁ የኤርትራን ባለስልጣናት አስደንግጦ ትንኮሳ 

ለመፈፀም ቢያስቡ የሚደንቅ አይሆንም።  

ይሁንና በፆረና ግንባር አካባቢ የኤርትራ ባለስልጣናት በፆረና አካባቢ በጀመሩት ትንኮሳ ብሎም ሀገራችንን 

ለማተራመስ የሚፈፅሙት ተግባር እስካልቆመ ድረስ ልክ እንደ ሁለት ቀኑ ጦርነት ቆንጣጭና ሁለቴ እንዲያስቡ 

የሚያደርግ አስተማሪ እርምጃ እንደሚወሰድ ማወቅ አለባቸው። እንደ እውነቱ ከሆነ የኤርትራ ሰራዊት በግዳጅ ወደ 

ማሰልጠኛዎች ተግዞ የሰራዊቱ አባል እንዲሆን የተደረገና ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ የሻዕቢያን አገዛዝ በመክዳት ወደ 

ጎረቤት ሀገር መሸሽ የሚፈልግ ነው።  

እናም የኤርትራ ሰራዊት በሰላም መኖር እንጂ፣ ቀጣናውን በማተራመስና እንደ አልሸባብ ዓይነት አሸባሪዎችን 

በመርዳቱ ሳቢያ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከአንዴም ሁለቴ ማዕቀብ የተጣለበትን ሥርዓት ለማገልገል የቆመ ነው 

ማለት አይቻልም። እንዲያውም በለስ ከቀናው ሥርዓቱን በመተው ኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ ድረስ 

በመማር ላይ እንደሚገኙት ወንድሞቹ የዕውቀት ማዕድን መቋደስ ይሻል።  

በመሆኑም የሻዕቢያ መሪዎች በዚህ ሰራዊታቸው እንደማይተማመኑ ራሳቸው የሚያውቁት ዕውነታ ቢሆንም፤ በሀገራችን 

ላይ ሌላ ትንኮሳና የትርምስ ስልትን ከቀየሱ የሚጠብቃቸው ዕጣ ፈንታ “አላርፍ ያለች ጣት…” መሆኑን መዘንጋት 

ያለባቸው አይመስለኝም። ውስጣዊና ውጫዊ ችግርን ለመሸፋፈን ሲባል በአላርፍ ያለች ጣት መንቀሳቀስ መዘዙ የከፋ 

ሊሆን ይችላል።  

ምንም እንኳን ጀግናው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በሻዕቢያ ሊቃጣ የሚችልን ትንኮሳ ለመከላከልና ከፍ ሲልም 

ጠንካራ የአፀፋ ምላሽ ለመስጠት በተቀመጠለት ስትራቴጂ መሰረት ግዳጁን በአኩሪ ሁኔታ ፈፅሞ ወደ መደበኛ ቦታው 

ቢመለስም፤ ሻዕቢያ ይህን ክንደ ብርቱ ሃይል ከማንም በላይ ጠንቅቆ ያውቀዋል። ሌላው ቀርቶ በእሁዱና በሰኞው 

የአፀፋ ጥቃት ብቻ በጀግናው ሰራዊታችን ከተዳከመው የሰራዊቱ ብቃት ራሱን ገምግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ እንዳሉት 

ካለፈው ድርጊቱ ተምሮ ወደፊት ከመሰል ድርጊቱ መታቀብ ያለበት ይመስለኛል። አላርፍ ባሉት የትንኮሳና የትርምስ 

ጣቶቹ ከተንቀሳቀሰ ግን ነገሩ ሁሉ “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ” መሆኑን ብጦቁመው ከፅድቅ እንጂ ከኩነኔ 

የሚያስቆጥርብኝ አይመስለኝም።        


