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የኤርትራ መንግስት "ዓይኔን ግንባር ያዴርገው" 

ዱፕልማሲ  
                                            

 መስፍን ታረቀኝ  ነሏሴ 3፣ 2011 

  

 ሰሞኑን  "አይጋ ፎረም" የተባሇውና  በኢትዮጵያ  ጉዲዮች  ሊይ ሰፊ  የዜና  እና 

የትንታኔ  ሽፋን  በመስጠት  የሚታወቀው  ዴረ - ገጽ  የተባባሩት  መንግስታት ዴርጅትን 

ሪፖርት  ጠቅሶ፤ ኤርትራ የአፍሪካ  ህብረት  አዱስ አበባ ሊይ የጠራውን ስብሰባ  ሇማወክ  

ታስቦ  ከነበረው የሁከት  ተግባር በስተጀርባ  የነበረች መሆኗን  እንዱሁም አሌ - ሸባብን 

የመሳሰለ  አሸባሪዎችንና አማፂዎችን  በገንዘብ  ጭምር  እንዱምትረዲ  አስነብቦናሌ፡፡ 

 

ሇዚህ  ዘገባው  መነሻ  የሆነውን  የመንግስታቱ ዴርጅት  የሶማሉያና የኤርትራ ቃኚ 

ቡዴን (UN Monitoring Group on Somalia and Eriteria)  ሙለ  ሪፖርትንም ዴረ - ገፁ 

ይፋ አዴርጎታሌ፡፡  ታዱያ እኔም  ይህን አራት  መቶ ገጽ  የሚሆን  ሪፖርትን በዲሰሳ 

መሌክ  ካነበብኩ  በኋሊ፤ ጉዲዩንና  ከበስተጀርባው  ያለትን  ሃቆች  ሇመፈተሽ  

ሞክሬያሇሁ፡፡ እናም  ሇመሆኑ የኢሳያስ  አፈወርቂ  አስተዲዯርን የሽብር መረብ ራቁቱን  

ያስቀረው ይህ ሪፖርት  በማንኪያ  ሲጨሇፍ  ምን ይስሊሌ?፣ አስገራሚዎቹና በ"ዓይኔን 

ግንባር ያዴርገው"  ዱፕልማሲ  የተካኑት "የወዱ አፎም" የነውጥ ባሇሟልችስ ምን አለ?፣ 

ሪፖርቱ ሇጽንፈኛ የሀገራችን  ተቃዋሚዎችና አሸባሪዎች ምን ምሊሽ  ይዟሌ? እና 

የሻዕቢያዊያን የነገ ዕጣ ፈንታስ? የሚለ ጥያቄዎችን  በማንሳት  ይህን  ዘገባ  ሇአንባቢዎቼ  

እንዱህ  አጠናቀርኩ፡፡ መሌካም ንባብ፡፡... 

ሪፖርቱ  በማንኪያ  ሲጨሇፍ 

በተባበሩት  መንግስታት ዴርጅት  የሶማሉያና  የኤርትራ  ተቆጣጣሪ ቡዴን ሪፖርት  

በጥቅለ  ሲታይ፤ ሀገራችን  በአስመራው  አስተዲዯር  ሊይ በተዯጋጋሚ  ስታቀርብ 

የነበረችውን  ክሶች  ትክክሇኛነት  የሚያረጋግጥና  የምስራቅ  አፍሪካ  የሌማት  በይነ 

መንግስታት  ባሇስሌጣን (ኢጋዴ)  በተሇያዩ  ጊዜያት  ሲያስተሊሌፍ የነበረውን  ውሳኔን  

ሙለ ሇሙለ  ሉባሌ በሚችሌ ሁኔታ  ቅቡሌ ያዯረገ ነው፡፡ በዚህም  የኤርትራ  መንግስት  
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የቀጣናው  የሽብርና  የህገ - ወጥ  ስሇሊ  ዴርጊት  ቀንዯኛ  ተዋናይ  መሆኑ  ተረጋግጧሌ፡፡  

ይህ ጽሐፍ  እስከተጠናቀረበት ጊዜ ዴረስ  አንዴ ወር እንኳን  ያሌሞሊት  ጨቅሊዋን  ዯቡብ 

ሱዲንን  ጨምሮ፤ ከኡጋንዲ እስከ ኢትዮጵያ ያለትን  የአካባቢውን  ሀገራት ሲያተራምስ 

እንዯነበርም በማያሻማ ሁኔታ ይፋ ሆኗሌ፡፡  

 

የአቶ ኢሳያስ  አስተዲዯር "አዱስ አበባን እንዯ ባግዲዴ  አዯርጋሇሁ"  በማሇት  

የአፍሪካ  ህብረት  የመሪዎች ሌዩ ጉባዔ  ወቅት  ሉያካሂዴ የነበረው  የሽብር ተግባር  

"በታክቲክ"  ዯረጃ  ሇየት ያሇ እንዯነበር  ሪፖርቱ  ያስረዲሌ፡፡ ይኸውም  ንጹሃን  ዜጎችን  

ሆን ብል  ሇማጥቃት  ያሇመና በሀገራችን ውስጥ ስጋት እንዱነግስ ሇማዴረግ የተጠነሰሰ 

በመሆኑ  ነው፡፡ የሽብር ዴርጊቱን  ሇመፈጸም  ሲንቀሳቀሱ  የነበሩት  ግሇሰቦች  ሇቡዴኑ  

እንዯገሇጹት፤  ከስሌጠና  እስከ ተሌዕኮው  መጨናገፍ  ዴረስ  መመሪያ  ይሰጣቸው  

የነበረው  በኤርትራ  መንግስት አማካኝነት ነው፡፡ 

  

ሻዕቢያ ዴርጊቱን ገቢራዊ  ሇማዴረግ  የተሞክረው  የኦነግ ሰዎችን  በማሰማራት  

ይሁን እንጂ፤ የሽብር ሴራው  ዋነኛ  ጠንሳሽ እና አቀናባሪ  ጄኔራሌ  ጠዓመ  ጎይቶኦም 

በተባለ ግሇሰብ  በሚመራው  የሀገሪቱ  የውጭ ጉዲይ  ዲይሬክቶሬት  ቢሮ መሆኑ  ገሃዴ  

ሆኗሌ፡፡  ሪፖርቱ  በግሌጽ  እንዲመሊከተው፤ የአቶ ኢሳያስ  የአሸባሪነት  ውጥን  ቢሳካ 

ኖሮ፤ ሇጉባዔው  የመጡት  መሪዎች ሇሻይ  ዕረፍት ሲወጡ  በመኪና ሊይ የተጠመደ  

ፈንጂዎችን  የማፈንዲት  እና በመርካቶ  አካባቢ  በርካታ  ሰዎችን  ሇህሌፈተ  - ህይወት  

የመዲረግ  ተሌዕኮን  ያነገበ ነበር፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪም፤ የመሪዎቹ ጉባዔ ሲካሄዴ  አብዛኛዎቹ ያረፉበትን  ሸራተን  

ሆቴሌን  በቦምብ  ናዲ የማጋየት  እንዱሁም  የጠቅሊይ  ሚኒስትሩን  ጽህፈት  ቤት አካባቢ  

በመጠነ  ሰፊ ጥቃት የማናወጥ  ዕቅዴን የያዘ  እንዯነበር  ተረጋግጧሌ፡፡ ይህንንም ቡዴኑ 

በጥናቱ  ወቅት  ያነጋገረውና የአሸባሪው ኦነግ አባሌ የሆነው ኦማር ኢዴሪስ የተባሇ 

የአስመራው  የነውጥ  ቡዴን  ተሊሊኪ መግሇጹን  ሪፖርቱ ያስረዲሌ፡፡  

 

እርግጥ የኤርትራ  መንግስት  በጸረ - ህዝብ ባህሪው ያቀዯው  ይህ ትሌም  እውን  

ቢሆን ኖሮ ሉከተሌ የሚችሇውን  ሰብዓዊ ቀውስ  እና ቁሳዊ ጥፋትን ሇዚህ ጽሐፍ  አንባቢ 
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ሌተወውና፤ ዲሩ ግን  ምስጋና  ሇሠሊም  ወዲደ  የሀገራችን  ህዝብና  ሇፀጥታ ኃይልች  

የግባቸውና  አዯጋው "በህሌም ቅዥትነት" ጉዲት ሳያስከትሌ አሌፏሌ፡፡ የህብረቱ የመሪዎች  

ጉባዔም በተያዘሇት የጊዜ ሰላዲ  ያሇ አንዲች ኮሽታ ሉጠናቀቅ  ችሎሌ፡፡  ይህ የህዝባችንና 

የፀጥታ  ኃይልች  ጠንካራ ትስስር  ኢሳያሳዊያንን እጢያቸው ደብ  እንዱሌ  ያዯረገ  

ከመሆኑም  ባሻገር፤  በዓሇም  አቀፉ  ማህበረሰብ ፊት  የሀገራችንን  ገጽታ  ሇማጠሌሸት  

የታሇመውን  ቀቢጸ - ተስፋ መና  ያስቀረው ነው፡፡  

 

በጥሌቅ  ጥናት ሊይ  የተመሰረተው የቡዴኑ ሪፖርት፤  የኤርትራ  መንግስት  

በዴንበር  በማይገናኛት ሶማሉያ  ውስጥ የሚያዯርገው  የጥፋት  ተሌዕኮ ቀጣናውን 

ሇማበጣበጥ የሚከተሇው  እኩይ  ስትራቴጂ ሁነኛ  አስረጅ  መሆኑን  የአዯባባይ  ምስጢር  

አዴርጎታሌ፡፡  የአቶ  ኢሳያስ  የሁከት  ቡዴን አስመራ በሚገኘው  "ኢንተር ኮንትኔንታሌ 

ሆቴሌ"  ውስጥ  ሰብስቦ የያዛቸውን  የኢትዮጵያ፣ ጂቡቲ፣ የኡጋንዲንና የሱዲንን  እንዱሁም  

የየመንን  አሸባሪዎችና  አማፂ ቡዴኖችን በገንዘብ፣ በስሌጠና  እና በላልች  ልጀስቲክሳዊ  

ዴጋፎች ዕገዛ ከማዴረግ   ባሇፈ፤  በሶማሉያ  የውስጥ ጉዲይ ጣሌቃ  በመግባት  የአሌ - 

ቃዒዲ  የምስራቅ  አፍሪካ  ክንፍ  ሇሆነው  አሌ - ሸባብ  ቀጥተኛ  ቁርኝት ፈጥሮ ዴጋፍ 

እየሰጠ መሆኑም ተረጋግጧሌ፡፡  

 

የቁርኝቱ ቋጠሮ ሲፈታም ጣሌቃ ገብነቱ  ምንም ዓይነት  ሰብዓዊም ይሁን  ሇዚያች  

ሀገር ዘሊቂ  መፍትሔ  የሚያመጣ  አይዯሇም፡፡ ከዚህ  ይሌቅ ሻዕቢያ  ይዞት የሚንቀሳቀሰው  

የጥፋት  ስትራቴጂ  መረቡ  እንዱጠናከርና በአካባቢው  ተቀባይነት አግኝቶ  የቀጣናው  

አዴራጊ  ፈጣሪ  ሆኖ ሇመታየት  ካሇው  ፍሊጎት የመነጨ መሆኑን  ሪፖርቱ ያትታሌ፡፡ 

እርግጥም  "ሊም  ባሌዋሇበት ኩበት ሇቀማ"  ይሎሌ እንዱህ ነው፡፡  

 

ይህን ዕውን  ሇማዴረግም አውሮፕሊኖችን እየተከራየ በምስራቅ አፍሪካው የአሌ-ቃዒዲ 

ክንፍ ስር በሚገኙትና "የታችኛው ሸበላ" (Lower Shebele) እየተባለ ወዯ ሚጠሩት  ቦታዎች 

በርካታ  በረራዎችን  በማዴረግ መሳሪያ  ከማቀባበሌ  በዘሇሇ፤ "የጡት ሌጁ"  ሇሆነው  አሌ - 

ሸባብ  በየወሩ  80 ሺህ ድሊር  ኬንያ  በሚገኘው  ኤምባሲው  በኩሌ  ይሰጣሌ፡፡  
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ውዴ አንባቢዎቼ! ይህን  የሻዕቢያ  ስጦታ  ሳነብ  አንዴ  ተቃርኖአዊ  ግብ ያሇው  

የቁጥር  ተመሳስል አዕምሮዬ  ጓዲ ውስጥ  ዴንገት  ብሌጭ አሇ፡፡ ይኸውም  ሁሇት ተፃራሪ 

የሆኑ የሌማትና የሽብር ፍሊጎቶችን ነው፡፡ ሌማታዊው የሀገራችን  መንግስት ህዝቡን  

ከዴህነት አረንቋ  ሇማሊቀቅ  ታሊቁን  የኢትዮጵያ  ህዲሴ  ግዴብ  በ80  ቢሉዮን ብር 

ሇመገንባት  ህዝቡን  ከዲር እስከ ዲር  አነቃንቆ  ርብርብ  ሊይ ነው፡፡  በአንጻሩ ግን 

የኤርትራ መንግስት ባህር  ተሻግሮ  የሽብር  መረቡን  ሇማስፋት  ውጭ  ከሚገኙ  ዜጎቹ  

የሚያገኘውን የሁሇት በመቶ ቀረጥና የማዕዴን ገቢው  የሰበሰውን  ገንዘብ  የወሩ 80 ሺህ 

ድሊር  ሇአሌ - ሸባብ  ይሰጣሌ፡፡  የሀገራችን  ሙስሉሞች  እንዱህ ዓይነት  አስዯማሚ ነገር  

ሲያጋጥሟቸው  "አጃኢብ ነው" ይሊለ፡፡... እርግጥም ያስገርማሌ፡፡ ... ግና ሻዕቢያ  በዓመት  

ሇአሌ - ሸባብ  የሚሰጠው  አንዴ  ሚሉዮን ድሊር  የሚጠጋ  ገንዘብ  ተጠራቅሞ ስንት  

አነስተኛ  ግዴቦችን  ወይም ትምህርት ቤቶችን  ይሰራሇት ነበር? ... መቼም "ወቸው ጉዴ !"  

እንጂ ላሊ ምን  ይባሊሌ?...  

 

ታዱያ  አሸባሪው  አሌ - ሸባብም ሇሽብር  ተግባሩ  ገንዘብ  በመሰብሰብ  ከአቶ 

ኢሳያስ  የሚተናነስ  እንዲይመስሊችሁ፡፡ ከዚህ የሻዕቢያ ዴጋፍ ባሻገር፤ በሚቆጣጠራቸው 

አካባቢዎች በተሇያዩ  መዋጮዎችና የንግዴ  ስራዎች  በዓመት  በአማካይ  ከ70 እስከ 100  

ሚሉዮን ድሊር  እንዯሚሰበስብ  ሪፖርቱ  ይፋ አዴርጓሌ፡፡  የሽብር ቡዴኑን  ንግዴ  

የሚመሩት  ከቡዴኑ ጋር  ቅርበት  ያሊቸው  ሶማሉያውያን ነጋዳዎች መሆናቸውም 

ተረጋግጧሌ፡፡ ንግደም  እስከ ደባይ  ዴረስ ዘሌቆ  የሚካሄዴ  ሲሆን፤ በኡጋንዲ፣ በዯቡብ 

አፍሪካ፣  በሉባኖስ፣ በአውስትራሉያና በሆንግ  ኮንግ  ህጋዊ  ሆነው  የተመዘገቡ  አንዲንዴ  

የንግዴ ዴርጅቶችም በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ  የሽብር  ተግባሩን  የሚዯግፉ  መሆናቸው 

ተመሌክቷሌ፡፡ 

 

መቼም ውዴ አንባቢዎቼ አራት መቶ  ገጾች  ያለትን  ሪፖርት  በዚህች  አጭር  

ጽሐፍ ሊይ መግሇጽ  እንዯማይቻሌ ትገነዘባሊችሁ፡፡ ይሁንና  ሪፖርቱ  ከዋና ዋና  ነጥቦች  

አኳያ  በጭሌፋም ባይሆን በማንኪያ  ሲጨሇፍ  ይህን  ይመስሊሌ- በተሇይም  ከሀገራችንና  

ከሶማሉያ  አኳያ ሲፈተሽ፡፡  
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እርግጥ  በሶማሉያ  ቀጥተኛ ጣሌቃ  ገብ የሆነውና አሌ - ሸባብን  'ሞቴን  ካንተ ጋር  

ያዴርገው'  ያሇው  የኢሳያስ  አፈወርቂ መንግስት መሆኑ እሙን ነው፡፡  ይሁንና  የሻዕቢያ  

ቱባ  ባሇስሌጣናት  ይህን  ዓሇም  ያወቀውን  ገሃዴ  ተግባራቸውንም  ይሁን  አዱስ አበባን 

ባግዲዴ  ሇማዴረግ  የወጠኑትን  የጥፋት  ተሌዕኮ  ሇመካዴ ዓይናቸውን  በጨው ታጥበው  

የማያዯርጉት ጥረትና የማያወሩት ዱስኩር የሇም፡፡   

የ"ዓይኔን ግንባር ያዴርገው" ዱፕልማሲ 

"ዓይኔን ግንባር ያዴርገው"  አስመራና  ምጽዋ  በሚገኙት  የሻዕቢያ  ቤተ - 

መንግስቶች  ውስጥ  በተሰዯረው  መዝገበ - ቃሊት ሊይ  የሰፈረ አዱስ  የዱፕልማሲ ቋንቋ  

ነው ማሇት  ይቻሊሌ፡፡ መቼም  የአስመራው  አስተዲዯር  በዓሇም ህዝብ የማያስተዋውቀው 

አዱስ  ነገር የሇም፡፡  ባሇፉት ዓመታት  በአንዴ  ሰው ስውር  የአፈና መንፈስ  የሚካሄዴ  

ፈሊጭ  ቆራጭ  የፖሇቲካ  ርዕዮተ - ዓሇምን  "ኢሳያስዝም"  ብል እንዲስተዋወቀን  ሁለ፤ 

የ'ዓይኔን ግባር ያዴርገው"  ዱፕልማሲንም እንካችሁ  ካሇን  ሰነባብቷሌ፡፡ ታዱያ ሰሞኑን  

ሪፖርቱን  ተከትልም  የቤተ - መንግስቱ  ተዋንያን  "ሇአንዴ  ሰኮንዴም  ቢሆን  

እስከጠቀመህ ዴረስ  ከመዋሸት ወዯ ኋሊ  አትበሌ" የሚሇውን የኢሳያስን  መርህ ተግባራዊ 

አዴርገዋሌ፡፡ 

 

እዚህ ሊይ በቅርቡ  ኒዮርክ  በሚገኘው  የመንግስታቱ  ዴርጅት ጽሕፈት  ቤት 

በተጠራ የምስራቅ  አፍሪካ  የሌማት  በይነ መግስታት  ባሇስሌጣን (ኢጋዴ)  ሀገሮች  እና 

የኤርትራ  መንግስት  ኢ-መዯበኛ  (Informal)  ሰብሰባ ሊይ፤  የሻዕቢያ  ቱባ ባሇስሌጣናት  

ያለትን  መጥቀስ  ተገቢ ይመስሇኛሌ፡፡ በተመዴ  የኤርትራ  አምሳዯር አርአያ ዯስታ "እኛ 

ሰዎች ወዯ  ኢትዮጵያ  ሌከን የአፍሪካ ህብረት  ጉባዔን  በቦምብ  የምናጠቃበት  ምንም 

ምክንያት  የሇም፡፡"  በማሇት እንዯ  መጽሏፍ  ቅደሱ ጲሊጦስ "ከዯሙ  ንጹህ  ነን" ሲለ 

ዯስኩረዋሌ፡፡  የዚህ  ጽሐፍ  አንባቢ  ይህን  "ዓይኔን ግንባር ያዴርገው  ቁጥር አንዴ"  

ብል  ከያዘሌኝ፤ "ቁጥር ሁሇቱ" ዯግሞ እንዱህ  የሚነበብ ነው፡፡ ... 

 

ከሳምንት በፊት የአሜሪካ  ዴምጽ  ሬዱዮ  የቡዴኑን ሪፖርት  በመንተራስ  

የቀዴሞው  የኢሳያስ  አፈወርቂ  የሬዱዮ  ኦፕሬተርንና  የአሁኑ  የሀገሪቱ  የማስታወቂያ 

ሚኒስትር  አቶ አሉ አብደን  በጉዲዩ  ሊይ ምሊሽ  እንዱሰጡት  ጠይቆ ነበር፡፡ ሰውዬውም 

ስጋትና  ዴንጋጤ  በተጫነው  ዴምጽ  "...ሪፖርቱ  የዋሽንግተን  አስተዲዯርና  የአንዲንዴ 
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አካሊት  እንጂ፤  የመንግስታቱ  ዴርጅት  አይዯሇም" የሚሌ ምሊሽ ሰጥተዋሌ፡፡ የግሇሰቡ 

አባባሌ  ከመዯነባበር  ውጭ ምንም  ዓይነት  የፖሇቲካ  ይዘት  ያሇው አይዯሇም፡፡ ሇነገሩ  

የኤርትራ  ባሇስሌጣናት ከሚስቶቻቸው ጋር ቢጣለም "የአሜሪካ  መንግስት  እጅ አሇበት" 

ከማሇት  የማይመሇሱ  የውሸት  ቋቶቸ  በመሆናቸው፤ የአቶ አሉ ንግግር የሚገርም 

አይዯሇም፡፡ 

 

እንዯሚታወቀው የሶማሉያና የኤርትራ ቃኚ ቡዴን በመንግስታቱ ዴርጅት አማካኝነት 

የተቋቋመው እ.ኤ.አ ከ2002 ጀምሮ ነው፡፡ ከዚያን ጊዜ ወዱህ ከአሁኑ ሪፖርት ጋር  በይዘት  

ተመሳሳይ  የሆኑ  ከዯርዘን በሊይ  የሚሆኑ ሪፖርቶችን አውጥቷሌ፡፡ ሪፖርቶቹን  ተከትልም 

ተመዴ በኤርትራ መንግስት ሊይ ማዕቀብ  ጥልበታሌ፡፡ የሰሞኑ  ሪፖርትም  የቀዯምት 

ሪፖርቶቹ ማሳረጊያ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ እውነታው  ይህ ሆኖ  ሳሇ፤  በአንዳ ከተራ 

የሬዱዮ  ኦፕሬተርነት  ወዯ ሚኒስትርነት የተወነጨፉት  እኚህ  ግሇሰብ "ሪፖርቱ የተባበሩት  

መንግስታት አይዯሇም፡፡"  ማሇታቸው ምን  ይለት ዴርቅና ነው?... እንዱያውም  ሰሞኑን  

የመንግስታቱ  ዴርጅት  የቡዴኑን  ኃሊፊነት ሇሚቀጥሇው እንዴ ዓመት በማራዘም፤ እንዯ 

ኤርትራ ያለ ሀገራት አብረውት እንዱሰሩ በጥብቅ አሳስቧሌ፡፡ 

 

ከውሸት ጋር የቆረቡ  የሚመስለት  እኚህ  የአቶ ኢሳያስ "መጋሇቢያ  ፈረስ"  ግሇሰብ 

እክሇውም  "ማዕቀቡን  ተመዴ  እንዱያነሳ ስሇጠየቅን፤ የትኩረት  አቅጣጫውን  ከዋነኛው 

ጉዲይ  ሇመጠምዘዝ  ነው እንዱህ  ዓይነት  የውሸት  ሪፖርት  የሚያወጡት"  በማሇት  

እራሳቸውን ጭምር  ሉያስቅ የሚችሌ  የቅጥፈት  ወሬ  አስዯምጠውናሌ፡፡  እርግጥ  ቀዯም 

ሲሌ  በጠቀስኩት  የኒዮርኩ ኢ- መዯበኛ  ስብሰባ ሊይ የኤርትራ "ቆርጦ ቀጥልች"  ሪፖርቱን  

እንዯሰሙ  ጉዲዩን ሇማዯናገርና ከተቻሇም የተጣሇባቸው ማዕቀብ  እንዱነሳሊቸው ጥያቄ  

አቅርበዋሌ፡፡  ይሁንና  ባህር  አቋርጠው  እንዯ  ሜዲሉያ  አንጠሌጥሇው የሄደትን  ማዕቀብ  

ሇማስነሳት  ያዯርጉትን ጥረት  በመንግስታቱ  ዯርጅት  ዘንዴ አመኔታን  አሊገኘም፡፡ ነገሩ 

እንዱህ ነው ።...   

 

ተመዴ የአቶ ኢሳያስ  አስተዲዯር  ነገር "ላባ ሊመለ ዲቦ ይሌሳሌ"  እንዱለት ዓይነት  

ስሇሆነበት፤ ሁለም  የቀጣናው  ሀገራት  እንዱገኙ  ያሳስባሌ። ... ሀገራቱም  ተገኙ፡፡ በአንዴ  

ዴምፅም "ሻዕቢያ የተባሇውን በጥባጭ የጋጣ በሬ  ያዙሌን" ይሊለ፡፡  የኢፌዳሪ  ምክትሌ  
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ጠቅሊይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር አቶ ኃይሇማርያም ዯሳሇኝ  እንዱሁም  

በመንግስታቱ ዴርጅት የኢትዮጵያ  ባሇሙለ  ስሌጣን  አምባሳዯር ድክተር  ተቀዲ ዓሇሙን  

ጨምሮ፤ ስዴስቱ  የኢጋዴ  አባሌ ሀገራት  የኤርትራ  መንግስትን  አሸባሪነት አጋሇጡ፡፡   

 

ከዚህም ባሇፈ ሇሽብር  ማስፈጸሚያ  የሚያውሇውን ከዜጎቹ የሚሰበሰበውን የሁሇት  

በመቶ ቀረጥን  እንዱሁም  ከማዕዴን  ሀብቱ  የሚያገኘውን ገቢ ተመዴ  በማገዴ ተጨማሪ  

ማዕቀብ  እንዱጥሌበት  ጠየቁ፡፡ የመጀሪያውን የማዕቀብ "ሜዲሉያ" እንዯ ድቃ አንጠሌጥል 

ኒዩርክ ሉያወሌቅ የሄዯው ሻዕቢያም፤ እነሆ ሁሇተኛ "ሜዲሉያ"ውን እንዱያጠሌቅ ጥያቄ 

ቀረበበት፡፡ "ድቃውን" ከኢሳያስ አፈወርቂ  ተቀብሇው  በማጥሇቅ  ኒዩርክ  የተገኙት 

የኤርትራ ሹማምንቶችም ባድ እጃቸውን ከሃፍረትና  ከዴንጋጤ ጋር ተመሇሱ - "በእንቅርት 

ሊይ  ጆሮ ዯግፍ" ይሎሌ እንዱህ ነው፡፡ 

 ታዱያ ሃቁ ይህ  ሆኖ ሳሇ፤ ማስታወቂያ ሚኒስትሩ  አቶ አሉ  ሪፖርቱን "ማዕቀቡ 

እንዱነሳሌን  ስሇጠየቅን  የቀረበብን ነው"  ማሇታቸው  ማንን  ሇማታሇሌ ነው?-ራሳቸውን  

ወይስ  ዓሇም አቀፉን  ማህበረሰብ? እንዯ እውነቱ  ከሆነ ግን ሰውዬው  ዴብብቆሽ 

እየተጫወቱ ያለት  ከራሳቸው  ጋር ነው፡፡ ይሁንና  ይህን  ባሌበሰሇ  ፖሇቲካኝነት 

የሚያቀነቅኑትን የህጻናት  ጨዋታ፤ እዚያው "ሳዋ  ወታዯራዊ  ማሰሌጠኛ"  ውስጥ  ካሌሆነ  

በስተቀር  ሁለም ነገር በዯቂቃዎች በሚሇዋወጡባት  ሰፊዋ ዓሇማችን  ውስጥ  መሳሇቂያ 

ከመሆን  የዘሇሇ ፋይዲ የላሇው  መሆኑን  ሊስታውሳቸው  እወዲሇሁ፡፡  

 

ያም ሆነ ይህ ግን፤ አንባቢዎቼን ወዯ "ዓይኔን ግንባር ያዴርገው- ቁጥር ሦስት" ዴራማ 

እንዱህ ሌውሰዲችሁ፡፡ የኤርትራ መንግስት ከሪፖርቱ በኋሊም ከአሌ - ሸባብ  ጋር ቁርኝት  

እንዯላሇው በሚያሳፍር ሁኔታ ይናገራሌ፡፡ ማስታወቂያ ሚኒስትሩ አቶ አሉ ይህን  ሁኔታ 

አስመሌክተውም "...ከአሌ - ሸባብ  ጋር ምንም ግንኙነት የሇንም፡፡  የቡዴኑ 400 ገጽ  

ሪፖርትም  መሰረት የላሇው ነው" በማሇት የተሇመዯውን የኢሳያሳውያንን  የቅጥፈት  

ፖሇቲካ  ሉያስዯምጡን  ሞክረዋሌ፡፡   

 

ምንም እንኳን  የግሇሰቡ  አባባሌ "አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም" እንዱለት  

ዓይነት  ቢሆንም፤ ሻዕቢያ  እንዯ "ኢትዮጵያን ሪቪው"  ዴረ - ገጽ  ባሇቤት  ኤሌያስ  

ክፍላ ሁለ፤ አሌ -ሸባብንም  በዯመወዝተኛነት  ፔሮለ  ሊይ አስፍሮ  80 ሺህ ድሊር  በየወሩ  
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እንዯሚሰጠው  ናይሮቢ  ከሚገኘው  የኤርትራ  ኤምባሲ  ያገኘውን  ተጨባጭ  ሰነድችን  

በማጣቀስ  ሪፖርቱ  ይፋ አዴርጓሌ፡፡ እናም ወንዴም  አሉ ሆይ! አውቀው  ከተኙበት  

የውሸት  አሌጋዎ  ሊይ ብንን ቢለ ምን ይመስሌዎታሌ?...  

 

እኚሁ የውሸት  ፊታውራሪ  የሆኑ  ግሇሰብ በነካ አፋቸው  "...የቡዴኑ 400 ገጽ  

ሪፖርት  መሰረት የላሇው ነው" ይበለ  እንጂ፤ ዕውነታው ግን  አዘጋጆቹ መሰረታዊና  

ሳይንሳዊ  የጥናት  አካሄድችን  በመከተሌ  በገሇሌተኝነት  መንፈስ ግሇሰቦችን  ጭምር  

ሳይቀር  በማነጋገር  እንዱሁም  ረዘም  ያሇ ጊዜ  በመውሰዴ  ሪፖርቱን  ማጠናቀራቸው 

ነው፡፡ ይህን የቡዴኑን ትክክሇኛ አሰራር በአሜሪካ የውጭ ጉዲይ መስሪያ ቤት የምስራቅ  

አፍሪካ  ዲይሬክተርና  ተመራማሪ  እንዱሁም የቀዴሞው  በኢትዮጵያ  የአሜሪካ  

አምባሳዯር የነበሩት ዳቪዴ ሺን  በማያውሊዲ ሁኔታ  ይጋሩታሌ፡፡ አምባሳዯሩ  ሰሞኑን  

እንዯገሇጹት፤ የቡዴኑ ዘገባ በጥሩ ሁኔታ  የተጠናቀረ ነው፡፡ እርግጥ ይህ አባባሊቸው የኢሳያስ 

የነውጥ ዛር ሰፍሮባቸው የባጥ የቆጡን የሚቀባጥሩት የእነ አቶ አሉን የውሸት ጣቃ ቀዯዲን 

ባድነት  የሚያረጋግጥ  ሇመሆኑ  ሁነኛ አስረጅ  ነው ማሇት  ይቻሊሌ፡፡  

 

የምስራቅ አፍሪካው ተመራማሪ ሚስተር  ሺን  የአስመራው አስተዲዯርንና  

የሶማሉያው ጽንፈኛ  የሽብር ቡዴንን  የአንዴ ሣንቲም  ሁሇት ገጽታነትን  አስመሌክተውም 

"... እኔ እስከማውቀው ዴረስ  ኤርትራ አሌ - ሸባብን እንዯምትረዲ አሳማኝ  ምክንያቶች አለ"  

በማሇት የቡዴኑን ሪፖርት  ትክክሇኛነተ ከሙያቸው  በመነሳት  መስክረዋሌ፡፡  ነገር ግን 

‹ሳህሌ ተራሮች ሊይ  በውሸት  ዜማዊ ንግግር ያበዯ፣ ሁሌ ጊዜ ዘፈኑ ዓይኔን  ግንባር 

ያዴርገው  ነው› የተባሇ ይመስሌ፤ በአቶ ኢሳያስ  አፈወርቂ ዙሪያ  የተኮሇኮለት እፍኝ 

የማይሞለ የሥርዓቱ መሪ ዘዋሪዎች  እሰካሁን ዴረስ  የዜማቸውን ስሌተ - ምት መቀየር 

ተስኗቸው  እነሆ ከወዱያ ወዱህ እየተሊጉ ነው፡፡ 

  

ዲሩ ግን "እውነት ትመነምናሇች እንጂ፤ አትበጠስም " እንዱለ አበው፤ የውሸት 

ማቀነባበሪያ ፋብሪካ የሆነው የአስመራው ወይም የምጽዋው ቤተ-መንግስት ባሇሟልች 

የቅጥፈት  ዝማሬያቸው እዚያው  ሀገረ - ኤርትራ ውስጥ መክኖ  የቀረ መሆኑን  ሰሞነኛው  

የቡዴኑ  ሪፖርት አፍ  አውጥቶ  እየተናገረ  ነው፡፡ ከሀገሪቱ ቁንጮ ሰውዬ ጀምሮ እስከ 

ባሇሟልቻቸው  ዴረስ  አስተውልትን  የሰጠው ግሇሰብ ቢኖር ኖሮ፤ የትናንትና የዛሬ 
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ስህተቱን  አርሞ ሇ"ነገ" አዱስ አቋም ይዞ  በቀረበ ነበር። ግና ምን ዋጋ አሇው?!... የግብረ - 

ሽበራ ስራ "ያዯቆነ ሰይጣን ሳያቀስ አይተውም"  እንዱለት በመሆኑ፣ ሇሻዕቢያዊያን የሽብር 

ተግባር የሚንቀሳቀሱበት የዯም ህዋሳቸው ስሇሆነ ሇዚህ "የነገ ማንነት" የታዯለ አይዯለም፡፡ 

ሆኖም የሁከት ምግባራቸው ክቡሩን የሰው ሌጅ  ህይወት የሚቀጥፍና ቀጣናውን 

የሚያተረማምስ በመሆኑ፤ ሇዴርጊታቸው  ተመጣጣኝ  ዋጋ  መክፈሊቸው  እንዯማይቀር  

በርካታ  ተንታኞች  ከወዱሁ እየተነበዩ ነው፡፡  

 ሪፖርቱና  የሀገራችን  ጽንፈኞች 

      በጄኔራሌ  ጠዓመ  ጎይትኦም  የተጠነሰሰው "አዱስ አበባን  እንዯ ባግዲዴ"  የማዴረግ  

ቅዠት  በሠሊም ወዲደ  ህዝብና በፀጥታ ኃይልች  ቅንጅታዊ ስራ  መክሽፉን ተከትል  

በኢትዮጵያ  መንግስት  በኩሌ  የተገሇጸ  አንዴ አዱስ  አቋምን  እናስታውሳሇን፡፡ ይኸውም  

የኢፌዳሪ  መንግስት በአቶ ኢሳያስ አስተዲዯር ሊይ ከዚህ በፊት ይከተሌ የነበረውን 

ስትራቴጂ መቀየሩን የሚያወሳ ነው፡፡ ይህ አዱስ ስትራቴጂ መከሊከሌን  መሰረት በማዴረግ 

ተመጣጣኝ  ህጋዊ  ርምጃ  እስከመውሰዴ  ዴረስ  የሚዘሌቅ  መሆኑ  በወቅቱ ይፋ ሆኗሌ፡፡  

 

‹የሻዕቢያን እኩይ  ሴራ  በመከሊከሌ ፖሉሲ ብቻ መመከት አይቻሌም፡፡ ምክንያቱም 

በዚህ ከቀጠሇ  ሇሀገራችን  የዕዴገት  እንቅስቃሴ  እንቅፋት  ይሆናሌ›  በሚሌ  ሌማታዊ  

እሳቤ  የቀረበው አዱሱ  የመንግስት  አቋም ግን፤ በሀገራችን አሸባሪዎችና ጽንፈኛ 

ፖሇቲከኞች  ያሌተሇጠፈበት  ስያሜ  አሌነበረም፡፡ ከአንዴ ወንዝ  እንዯተቀደ ባሌና ሚስት  

በተመሳሳይ  ሌሳን የሚናገሩት በውጭ  የሚገኙ አሸባሪዎችና  የሀገር ውስጥ  ጽንፈኛ  

ተቃዋሚዎች "ስትራቴጂው መንግስት  የሰሜን  አፍሪካውን  ነውጥንና የዋጋ ንረቱን 

ሇማስቀየስ  ያመጣው  ዘዳ ነው"  በማሇት  በየሚዱያው ሲሇፍፉ አዲምጠናሌ፤ 

ተመሌክተናሌ፡፡  

 

አሸባሪዎች  ሇሽብር ተግባራቸው የተቋቋመ በሚመስሇው  የአሜሪካ ዴምጽ የአማርኛው  

ክፍሌ  አማካኝነት  እንዱሁም "መዴረክ"  በተሰኘው በጥርጣሬ በሚተያዩ ሰዎች  ዴርጅት  

ውስጥ የተሰገሰጉ  እንዱሁም "የአንዴነት ፓርቲ"  በሚባሌ የውሽት  ትንቢት  ተናጋሪዎች  

ብልም በጋዜጠኝነት ጃኖ ተጀቡኖ  ጭፍን ጥሊቻውን  የሚያንበሇብሇው  እስክንዴር ብርሃኑ 

ነጋ (መሃከሌ ሊይ የገባው "ብርሃኑ" በስህተት  ስሇሆነ ይቅርታ ይዯረግሌኝ) የተባሇ የእብድች 

ሉቀመንበር፤ የዚሁ "ማስቀየሻ"  የተባሇ ዴራማ  መሪ ተዋንያኖች ነበሩ፡፡  
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ይሁንና  ሪፖርቱ  ሌክ እንዯ ኤርትራ ቱባ ባሇስሌጣናት ሁለ፤ የሀገራችንን 

ሽብርተኞችና ‹በሰሊማዊ ምህዲር  ውስጥ እየተንቀሳቀስን ነው› የሚለ  ጽንፈኛ  ፖሇቲከኞችን  

የቅጥፈት  ዴራማ ወሬን  አጋሌጧሌ፡፡ ምንም እንኳን  በወቅቱ  እነዚህ  ኃይልች  

የመንግስትን አዱስ ስትራቴጂ"ማስቀየሻ ነው " በማሇት  የፈጠራ  ዴርሳናቸውን  ቢያሊዝኑም፤ 

የቡዴኑ  ሪፖርት  ሃቁን  በማፍረጥረጥ  የሏፍረት  ሸማ አከናንቧቸዋሌ፡፡ በዚህም  መንግስት  

የወሰዯው  አዱስ አቋም  ወቅታዊና  ትክክሇኛ  እንዯነበር  በማያሻማ  ሁኔታ  አመሊክቷሌ፡፡  

 

በኢሳያስ  አፈወርቂ  ሳንባ  የሚተነፍሱት የሀገራችን  አሸባሪዎች፤ ወትሮም  ከሃዱዎች 

ስሇነበሩና  ነገሩ "አፍንጫ  ሲመታ  ዓይን ያሇቅሳሌ" እንዱለት  ስሇሚሆንባቸው "ማስቀየሻ" 

የሚሇውን  የፈጠራ  ዱስኩር  ሇሻዕቢያ ተቆርቁረው  አነበነቡት  ብንሌ  እንኳን፤  

"በሠሊማዊ  ምህዲር  ውስጥ ነን" የሚለት  እነ መዴረክ፣  አንዴነትና መኢአዴን  የመሳሰለ 

እንዱሁም እስክንዴር የተባሇ  እብዴና  አጫፋሪ  የግሌ  ሚዱያዎቹ ከቶ  ምክንያታቸው 

ምን ይሆን? ... በተሇይም  ሇይስሙሊም ቢሆን  "በምርጫ  ተወዲዴረን ስሌጣን  እንይዛሇን"  

በማሇት  የተሰሇፉት  ተቃዋሚ  ፖርቲዎች፤ ይህን በገሃዴ  የሚታይ  ውሽታቸውን  ህዝቡ  

በማወቁ  ቀጣፊነታቸውን  ራሳቸው  በራሳቸው  ከመመስከር ውጪ ምን ፋይዲ 

የሚያስገኝሊቸው አይመስሇኝም ፡፡  

ቀዯም ሲሌ  የጠቀስኳቸው  ጽንፈኛ  ተቃዋሚዎች "አዱስ አበባን እንዯ ባግዲዴ"  

የተሰኘውንና  በኢትዮጵያ ቴላቪዥን  የተሊሇፈውን  ዘጋቢ ፊሌምንም "የማስቀየሻው 

ማጠናከሪያ" በማሇት ሲያጣጥለ የነበሩ  በመሆናቸው፤  እነዚህ  ወገኖች  መንግስትን  

ሇማጥሊሊት  የተሳሇፉ የቀጣፊዎች  ስብስብ  እንዯሆኑ  ሪፖርቱ  አጋሌጧቸዋሌ፡፡...  

 

ውዴ አንባቢዎቼ!  እንግዱህ  የተቃውሞው ጎራ  ይኸው  ነው - በውሸት ሊይ 

የተመረኮዘን ፖሇቲካ ባገኘው  አጋጣሚ  ሁለ  ሇመስበክ  የሚቋምጥ፡፡ ታዱያ ይህ የቅጥፈት 

ፖሇቲካ የሚያረጋግጠው  አንዴ እውነታ ቢኖር፤  በሻዕቢያ ቱባ  ባሇስሌጣናት፣ አስመራ  

በከተሙት  የሀገራችን  አሸባሪዎች  እንዱሁም  በሀገራችን  ጽንፈኛ  ተቃዋሚዎች  መካከሌ  

ምንም ዓይነት  ሌዩነት  አሇመኖሩን  ነው - ሁለም በሏሰት  ፍርጃ  ዓሇም የተቀበሇውን  

ሪፖርት  አስቀዴመው በጥሊቻ መነፅሮቻቸው ተመሌክተው ተቃውመውታሌና፡፡  

 



 11 

በጥቅለ  ሪፖርቱ  የኢትዮጵያን  መንግስት  አዱስ  አቋም  ትክክሇኛነትና የዘጋቢ  

ፊሌሙን እውነተኛነት የመሰከረ ነው፡፡ በአንጻሩ ዯግሞ የሀገራችን  አሸባሪዎች  የኤርትራ 

መንግስት ተሊሊኪ መሆናቸውንና  እስካሁን ዴረስም በሀገራችን  ሊይ ሇተፈጸመው የሁከት  

ተግባር  የኢሳያስ አፈወርቂ  መንግስት  ተጠያቂ  እንዯሆነ  ያመሊክታሌ፡፡ ከዚሁ ጋር  

ተያይዞም  ሀገራችን  ውስጥ የሚገኙ  ጽንፈኛ  ተቃዋሚዎች  መርሃቸው እንዯ  

ኢሳያሳውያን "ውሸት"  መሆኑንና  በዚህም  እስከ ቅርብ ጊዜ  ዴረስ  ህዝቡን  ሲያዯናግሩት 

እንዯነበር  የሚያረጋግጥ እንዯሆነ  ከአንባቢዎቼ  የተሰወረ እውነታ አይዯሇም፡፡  

የሻዕቢያዊያን  የነገ ዕጣ ፈንታስ? 

     ባሇ 400 ገጹ  የቃኚ  ቡዴኑ  ሪፖርት ወዯ ተመዴ  የማዕቀብ  ኮሚቴ ተሊሌፋሌ፡፡ 

በውስጡም  ቀዯም ሲሌ  የመንግስታቱ ዴርጅት  በኤርትራ ሊይ የጣሇው  ማዕቀብ  መጣለን  

በማመሊከት፤  የውሳኔ  ሃሳቦችን ይዟሌ፡፡  ይህም  እውነት እንዯ ንጋት  ኮሇሌ  ብሊ  

እየጠራችና  ጊዜውም  በአስመራው  የነውጥ  መንግስት ሊይ እየጨሇመ  መምጣቱን 

የሚያሳይ  ምሌክት  መሆኑ በስፋት  እየተነገረ ነው፡፡  

     በዚህም  አስተዲዯሩ  ይበሌጥ  ከዓሇም  ማህብረሰብ  እየተገሇሇና  የመንግስትነት 

ዕዴሜውን ሉያሳጥረው  እንዯሚችሌ  ይገመታሌ -   ምናሌባትም  ከአሸባሪው  አሌ - ሸባብ  

ጋር ባሇው  የፍቅረኝነት  ዓይነት  ቁርኝት ሳቢያ በዓሇም አቀፉ  የሽብርተኝነት  መዝገብ  

ውስጥ  ሉሰፍር ይችሊሌ ተብል ይታሰባሌና፡፡  

 

ከእነዚህ  ነባራዊ  እውነታዎች በመነሳት  ‹የሻዕቢያዊያን  የነገ  ዕጣ ፈንታ ምን 

ይሆናሌ?› ብሇን  ስንጠይቅ፤ በእርግጠኝነት  ሉሆን  የሚችሇውን ሃቅ  መተንበይ  

አያዲግትም፡፡ ቀዯም ሲሌ  ሇመጥቀስ  እንዯሞከርኩት፤ የመጀመሪያውን የማዕቀብ "ሜዲሉያ"  

ሉያወሌቅ ኒዮርክ  የሄዯው  የአቶ ኢሳያስ "ዓይኔን  ግንባር ያዴርገው" ዱፕልማሲ አራማጅ 

ቡዴን "አተረማመሰው፣ አካባቢውን  አመሰው" በሚሌ የኢጋዴ  አባሌ ሀገሮች  ክስ  ሁሇተኛ 

"ሜዲሉያ"ውን እንዱያጠሌቅ ጥያቄ  ቀርቦበታሌ፡፡ ሪፖርቱም  ይህን እውነታ  አረጋግጦ  

ሇተመዴ  የማዕቀብ  ኮሚቴ  ሌዩ  ጥንቅሩን አቅርቧሌ፡፡ እናም  "ሁሇተኛው ሜዲሉያ"  

በሻዕቢያ  አንገት  ዙሪያ  እንዣበበ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡   

 

ታዱያ የአቶ ኢሳያስ  መንግስት  በጠብ - አጫሪነት  ተፈጥሮአዊ  ባህሪው  ምስራቅ  

አፍሪካን  እንዯ  ረጅም  ርቀት  አትላት  በማካሇለ ምክንያት  "የእጅህን  ነው ያገኘኸው" 
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በሚሌ ትክክሇኛ ምክንያት  ተመዴ "ሁሇተኛውን  ሜዲሉያ"  በሃብሌ መሌክ  የሚያጠሌቅሇት 

መቼ ይሆን?፣ ያኔስ  ሻዕቢያ  የሚባሇው  የአካባቢው አሜኬሊ  እሾህ ተነቅልና ቀጣናው 

ከሽብር  መረብ ነጻ ሆኖ  የኢጋዴ አባሌ ሀገራት በሌማት ጎዲና የሚያቀኑበት ጥርጊያ 

መንገዴ ይመቻችሊቸው ይሆን?-እርግጥም የእነዚህን ጥያቄዎች ምሊሽ  ጊዜ በራሱ ዑዯት 

ውስጥ የሚሰጥበት ወቅት ሩቅ አይሆንም፡፡ 

    

  

 

 

 


