
       ሻዕቢያ የሽብር አዝማችነቱ እስከመቼ ይቀጥሌ 

ይሆን? 

                                     ዘአማን በሊይ 

                                                       bzaman@yahoo.com 

      ዴርጊቱ ሇሰሚው የሚዘገንን ነው— ከመሰንበቻው በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት 

ቀጥተኛ ዴጋፍ ሰጪነት በንፁሃን ቱሪስቶች ሊይ የተፈፀመው አሳዛኝ ተግባር፡፡ እርግጥም 

ሰሞኑን “አምስት የውጭ ቱሪስቶች የኤርትራ መንግስት ባሰማራችው አሸባሪዎች ሇህሌፈተ-

ህይወት ተዲረጉ፡፡ አንዴ የጣሉያንና አንዴ የሀንጋሪ ዜግነት ያሊቸው ጎብኚዎችም በጥቃቱ 

የቆሰለ ሲሆን፤ ሁሇት ኢትዮጵያዊያንና ሁሇት ኤርትራዊያን ዯግሞ ተጠሌፈው 

ተወስዯዋሌ” የሚሇውን እጅግ ዘግናኝ የዜና ዘገባን ያነበበ፣ ያዲመጠ ወይም የተመሇከተ 

ሰብዓዊ ፍጡር ሌቡ በሀዘኔታ መሰበሩ አይቀርም፡፡  

 በተሇይም የሽብር ተግባሩ ዋነኛ ዴጋፍ ሰጪና አቀነባባሪ የሆነው የአስመራው 

መንግስት መሆኑን የሰማ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ፤ እንዯ ዜጋ ዴርጊቱ አእምሮውን 

መኮርኮሩ የግዴ ነው፡፡ ምክንያቱም የኤርትራው መንግስት ዘግናኝ ክንዋኔ ሆን ተብል 

የሀገራችንን ገፅታ ሇማጠሌሸት የተከናወነ ስሇሆነ ነው፡፡እናም በመዋቅር ብቻ 

በመንግስትነት ተዯራጅቶ፣ በግብር ግን በእንዱህ ዓይነቱ ዘግናኝ እና መርህ-አሌባ የጫካ 

ህግ እየተመራ የንጹሃንን ዯም በማፍሰስ ሊይ የተሰማራው የአቶ ኢሳያስ አስተዲዯር፤ ዛሬም 

ዴረስ የሳህሌ ተራራ ህጎች እንጂ፣ ዓሇም አቀፍ ህግጋት እንዯማይገዙት በገሃዴ ይገነዘባሌ፡፡  

 ታዱያ እኔም እንዯ ማናቸውም ዜጋ በዚህ የሻዕቢያ እኩይ ሴራ ብዕሬን ከአፎቱ 

በመምዘዝ፤ ስሇ አሳዛኝ ዴርጊቱ ትንኮሳ አነሳሽ ምክንያቶችና የኤርትራ መንግስት የከሰረ 

ፖሇቲካ ጥቂት ሊወጋችሁ ወዯዴኩ፡፡ ግና የማነሳቸው ነጥቦች ሇአንባቢዎቼ ግሌፅ ይሆኑ 

ዘንዴ፤ ‹‹የጥይት አረርን እንዯ ዕጣን ካሊሸተተ ውል የማያዴረው፣ ግብረ- ሽበራን እንዯ 

እሇት እንጀራው የተያያዘውና ‹እኔ ከሞትኩ ሰርድ አይብቀሌ› በሚሌ የሞኝ ብሂሌ ከራሱ 

ፃዕረ-ሞት ጋር ትንቅንቅ የሚያዯርገው የአስመራው ቡዴን፤ እንዱህ ዓይነቱን ትንኮሳ 

በተዯጋጋሚ ሇምን ይፈፅማሌ? እስከ መቼ ዴረስ ነው በዚህ ሁኔታ አሸባሪዎችን ወዯ 

ሀገራችን አስርጎ እያስገባ መሌካም ገፅታችንን በማጉዯፍ የሚቀጥሇው? የሚለና ላልች 



ተዛማጅ ጥያቄዎችን በማንሳት ፈረንጆቹ ‹‹የከሰመ መንግስት›› (Failed state) የሚለትን 

ስርዓት ቀቢፀ-ተስፋ ሇማሳየት እሞክራሇሁ፡፡  

                      በትንኮሳ ሊይ ትንኮሳ —ሇምን? 

      የእርሳቸው ስሌጣን የሚገዴብ ወይም የሚቆጣጠር አንዲችም ኃይሌ የላሇባትን 

ኤርትራ በፈሊጭ ቀራጭነት ረግጠው የሚያስተዲዴሩትን የአቶ ኢሳያስ አካባቢያዊ 

ትርምስና ትንኮሳ እየዯጋገሙ ሇምን እንዯሚፈፅሙ ከመግሇፄ በፊት፤ ስሇ የከሸፈው 

ስርዓታቸው ጥቂት ማውሳቱ ሁኔታውን አፍታትቶ ሇመመሌከት የሚጠቅም ይመስሇኛሌ፡፡ 

እንዯሚታወቀው ገና ከጅምሩ ሻዕቢያ የኤርትራን ነፃነት ከማረጋገጥ አሌፎ፡ በዚያች ሀገር 

ማህበራዊ ፍትህን እንዯማያነግስ በእርግጠኝነት የሚናገሩ ሰዎች በርካታ ነበሩ፡፡ እርግጥም 

የእነዚህ ግሇሰቦች ‹‹ትንቢት›› ከመሬት ተነስቶ የተባሇ አሌነበረም— ከነባራዊ የዴርጅቱና 

የመሪዎቹ ሁኔታ የተነሳ እንጂ፡፡ ሇምን ቢባሌ፡ አነ አቶ ኢሳያስ ከሳህሌ ተራራ ጀምረው 

ይመሩበት የነበረው አካሄዴ በጥገኝነት ሊይ የተንጠሇጠሇ እንዱሁም በቀቢፀ ተስፋና በእሌህ 

የሚዋተት የጦረኝነት አባዜ ስሇነበር ነው፡፡  

 እንዱህ አይነቱ ፀረ-ዱሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ዯግሞ ‹‹ያዯቆነ ሰይጣን ሳያቀስ 

አይተውም›› እንዱለ ዓይነት በመሆኑ፤ ከኤርትራ ነፃነት በኋሊ የስሌጣን ኮርቻ ሊይ 

የተቀመጠው የሻዕቢያ ቡዴን በሀገር ውስጥ ህዝቡን ወዯ ተሻሇ ማህበረሰብ ከማራመዴ 

ይሌቅ፣ በሊዩ ሊይ ከፍተኛ የአፈና ቀንበር ነው የጫነበት፡፡ በሚከተሇው ብሌሹ ፖሇቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ አመራርም ሀገሪቱን ወዯማያባራ ቀውስ ውስጥ ከትቷታሌ፡፡  

 የኤርትራን ህዝብ እንዯ ብረት ቀጥቅጦና እንዯ ሰም አቅሌጦ በመግዛት ሊይ 

የሚገኘው የህግዳፍ ቡዴን፤ በሀገረ-ኤርትራ ህገ-መንግስት እንዲይኖር፣ ነፃ ፍርዴ ቤት 

እንዲይሰየም፣ ምርጫ እንዲይካሄዴ፣ የግሌ ፕሬስ እንዲይፈጠር ባሇፉት 20 ዓመታት ተግቶ 

ሰርቷሌ፡፡ የተጣባውን የጥገኝነት ተውሳክ በዚያች ሀገር ውስጥ እውን ሇማዴረግም 

በአዯባባይ ወጥቶ መግሇጫ እስከመስጠት የዯረሰ ጉዯኛ መንግስት ነው፡፡ ሇዚህም የዛሬ 

አምስት ዓመት ገዯማ አምባገነኑ ኢሳያስ ሇመገናኛ ብዙሃን ሇኤርትራ ዳሞክራሲ፣ መዴበሇ 

ፓርቲ ስርዓትና ምርጫ የሚባለት ነገሮች አያስፈሌጓትም፡፡ አሁን ያሇው ስርዓት 

ትክክሇኛ አማራጭ ነው›› በማሇት ዓሇም የተቀበሊቸውን ዳሞክራሲያዊ አሰራሮችን እንዯ 

ተሊጠ የኤላክትሪክ ሽቦ እንዯሚፈሯቸው በግሌፅ የተናገሩትን ሃቅ ማውሳት ይቻሊሌ፡፡  



 ይህ ሁኔታም “ከነፃነት በኋሊ ዱሞክራሲና ፍትህ የመጣሌ” ብል የጠበቀው የዚያች 

ሀገር ምስኪን ህዝብ፤ በአቶ ኢሳያስ የተዯገሱሇት ሀገሩ የዱሞክራሲና የሰብዓዊ መብት 

ምዴረ-በዲ መሆኗን በመገንዘቡ፤ ሇህግዳፍ የሰጠውን ይሁንታ ነፍጎ የፕሬዚዲንቱን ዕዴሜ 

እንዱያሳጥርሇት መመኘት እንዱጀምር አዴርጎታሌ፡፡ ይህን ተከትሇው ሇአቅመ አዲም 

ያሌዯረሱና አዛውንቶች ሳይቀሩ የአቶ ኢሳያስን የግፍ በትር በመፍራት ሀገራቸውን ሇቀው 

እየተሰዯደ ነው—‹‹ ማምሻም ዕዴሜ ነው›› እንዱሌ የሀገራችን ሰው፡፡ በሻዕቢያ አመራር 

በትምህርት የማዯግ ህሌማቸው እንዱሞት የተዯረጉት የሀገሪቱ ወጣቶችም ቢሆኑ ‹‹ ሳዋ፣ 

ኪልማና ማይነፍሂ›› የተባለ ወታዯራዊ ማሰሌጠኛ ጣቢያዎች ከመግባት፣ ሇኬሊ ጠባቂዎች 

በመቶ ሺህ የሞቆጠር ናቅፋ በመስጠት የጎረቤት ሀገሮችን ዴንበር እያቋረጡ በመሸሽ ሊይ 

ይገኛለ፡፡  

 እርግጥም ቀሇምና ወረቀት አዋህዯው ያቺን አዱስና ትንሽ ሀገር ሲያሳዴጓት 

የሚችለ ወጣቶች፤ ዛሬ በምሽግ ውስጥ እንዱውለ ሲፈረዴበቸው፣ በየወታዯራዊ 

ማሰሌጠኛው ጠብ-መንጃ ሲፈቱና ሲገጥሙ እንዱሁም ሰሌፍ እንዱሇማመደ ሲዯረጉ 

ብልም ‹‹በዋርሳይ ይክአል›› ዘመቻ መንገዴ፣ የጄኔራልችን እርሻ እንዱያሇሙ 

ጉሌበታቸው ሲበዘበዝ ጨርቄን ማቄን ሳይለ ከ“ከአቶ ኢሳያስ ሀገር” መጥፋታቸው 

የሚያስገርም አይሆንም፡፡ ታዱያ የዚህ ፅሁፍ አንባቢ ይህ ሁኔታ አቶ ኢሳያስን አጣብቂኝ 

ውጥ የከተታቸው “ቁጥር አንዴ ዴርጊት” ብል ሉመዘግብሌኝ ይችሊሌ፡፡  

 “ቁጥር ሁሇት” አጣብቂኙ ዯግሞ ከምጣኔ ሀብት አንፃር እንዱህ የሚገሇፅ ነው፡፡ 

‹‹የውሾን ነገር ያነሳ ውሾ ይሁን!›› እዯሚባሇው ሀገርኛ ይትብሃሌ፡ የኤርትራ ምጣኔ-ሀብት 

ከሞተ ውል አዴሯሌ፡፡ በሻዕቢያ የሚመራው መንግስት ከጥገኝነት አስተሳሰብ ባሻገር ይህ 

ነው የሚባሌ የሚመራበት የሌማት አቅጣጫ የላሇው በመሆኑ፡ የህዝቡ የኑሮ ሁኔታ 

በየጊዜው እንዯ ካሮት እያሸቆሇቆሇ አንዱሄዴ አዴርጎታሌ፡፡ በዚያች ሀገር ውስጥ 

ማንኛውም ሸቀጥ የሚሸጠው በስርዓቱ ‹‹ህብረት ሱቆች›› በመሆኑ፤ ስሇ ግሌ ባሇሃብትና ስሇ 

ነፃ ገበያ ስርዓት ማውራት እንዯነውር የሚቆጠሩ ተግባሮች ናቸው፡፡  

     እናም ህዝቡ በነዚህ ሱቆች በራፍ ተኮሌኩል የዕሇት ምግቡን ይሸምታሌ፡፡ የመግዛት 

አቅም ያሇው ውጭ ሀገር ዘመዴ አሉያም ከሻዕቢያ ስርዓት ጋር ቁርኝት ያሊቸው ጥቂት 

ዜጎች ሲሆኑ፤ አብዛኛው ህዝብ በችጋር አሇንጋ እየተጠበሰ ነው፡፡ በ“ዓይኔን ግንባር 

ያዴርገው” ዱፕልማሲ የሚመራው የአስመራው አስተዲዯር ምንም እንኳን ሁኔታውን 



ቢክዴም፤ ዓሇም አቀፍ መረጃዎች እንዯሚያመሇክቱት በአሁኑ ወቅት 2 ነጥብ 5 ሚሉዮን 

ኤርትራዊያን በምግብ እጥረትና በረሃብ ሊይ ናቸው፡፡ ይህም ከመሊው የሀገሪቱ ህዝብ 

ግማሽ ያህለ መሆኑ ነው፡፡  

 የአቶ ኢሳያስ መንግስት ህዝቡን ሇዚህ ዓይነት አስከፊ ሁኔታ የዲረገበት ምክንያቶች 

በርካታ ናቸው፡፡የሀገሪቱን አንጡራ ሃብት ሌማታዊ ተግባር ሊይ ከማዋሌ ይሌቅ፡ 

ሇወታዯሮቹ ትጥቅና መሳሪያ እንዱሁም ሇፕሮፓጋንዲ ስራ የሚያወጣው ገንዘብ ብልም 

ምሰራቅ አፍሪካን ሇማተራመስ ሇአሸባሪዎችና ሇፀረ-ሰሊም ኃይልች ምሌመሊና ቅጥር 

ሇስሌጠና እና ሇመሳሪያ ግዥ የሚያወጣውን ወጪ ከፍተኛ ከሚጠቀሱት ምክንያቶች 

ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው፡፡ በዚህ ሁኔታ የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት አዴቅቆ ህዝቡን ሇረሃብ 

በመዲረጉ፤ በሀገር ውስጥ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታሌ፡፡ ቁጥራቸው ቀሊሌ የማይባሌ 

ኤርትራዊያንም የትጥቅ ትግሌ የሚያካሂደ ኃይልችን በይፋ እየተቀሊቀለ ነው፤፡ ይህም 

በሀገር ውስጥ የአስመራው መንግስት የጎን ውጋት የሆነበት ላሊኛው አጣብቂኝ መሆኑ 

አያጠያይቅም፡፡  

 ይሁንና ቀዯም ሲሌ የጠቀስኳቸውን ሁሇት አጣብቂኞች ሇመከሊከሌ የወሰዯው 

ጎረቤቶቹን የማሸበርና የማተራመስ እርምጃ ምንም አሌፈየዯሇትም፡፡ የሀገር ውስጥ ችግሩን 

በማተራመስ ሇማካካስ ቢሞክርም፤ በዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንዴ ቤተክርስቲያን 

እንዯገባች ውሻ በማዕቀብ ናዲ ከመባረርና እንዯ ዯሴት ከመገሇሌ ውጭ ያስገኘሇት እርባና 

የሇም፡፡ የህዝቡን ውስጣዊ ብሶት ሇማዲፈንና አቅጣጫ ሇማስቀየር በአገዛዝ ዘመኑ 

ኢትዮጵያን ጨምሮ ከአራት ጎረቤቶቹ ጋር ቢጋጭም፤ ዘዳው የሰመረሇት አይመስሌም— 

ዛሬም ዴረስ ከህዝቡ ጋር ሆዴና ጀርባ ነውና፡፡  

 በዚህ ፅሁፍ አቅራቢ እምነት፡ የኤርትራ መንግስት በትንኮሳ ሊይ ትንኮሳ 

እያከታተሇ የሚፈፀምበት ዋነኛው ምክንያት፤ እንዯ እሳተ-ገሞራ ሇመፈንዲት የተቃረበውን 

ውስጣዊ ተቃውሞ ያረገበ መስል ስሇሚታየው ነው፡፡ የአቶ ኢሳያስ አስተዲዯር በየጊዜው 

ወዯ ኢትዮጵያ የሚሌካቸው እንዯ ኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት 7 የመሳሰለ አሸባሪዎች ውጤት 

ሉያመጡሇት ስሊሌቻለ፣ ከቅርብ ጊዜ ወዱህ ቅጥረኞችን በማሰሌጠንና በማስታወቅ 

የሀገራችንን መሌካም ስም ሇማጉዯፍ በቀቢፀ- ተስፋ እየተራወጠ ይገኛሌ፡፡ 



      የዛሬ ሁሇት ዓመት ገዯማ የቱሪስት መስህብ በሆነው አርታላ አካባቢ የውጭ ዜጎችን 

አሳፍኖ ያስወሰዯው እና ሌክ የዛሬ ዓመት የአፍሪካ ህብረት 16ኛ የመሪዎች ጉባኤን 

በማዯናቀፍ ሀገራችN ውስጥ ሰሊም የላሇ ሇማስመሰሌ የኦነግ ጅላዎቹን ሌኮ በኢትዮጵያ 

ህዝብና በፀጥታ ሀይልች ጥረት የከሸፈበት የአስመራው አስተዲዯር፤ እኩይ ሴራውን 

የቤተክርስቲያን ስዕሇት ያሇበት ይመስሌ በዓመቱ በአርታላ አካባቢ መዴገሙ “ጅራፍ 

ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃሌ” ዓይት ፖሇቲካዊ አንዴምታ ያሇው ነው፡፡ እርግጥም በቀቢፀ- 

ተስፋ የተሞሊው የሻዕቢያ አንዴምታ ይህን ይመስሊሌ፡፡ …  

 የኤርትራ መንግስት ተሊሊኪዎችንና ቅጥረኞችን እየፈሇፈሇ፣ አንዴን ሀገር ተተናል 

ሲያበቃ በምሊሹ ሀገራቱ ጣታቸውን ወዯ እርሱ ሲቀስሩ፣ ህዝቡን “እገላ የሚሌ ሀገር 

ሉወርህና ነፃነትህን ሉያሳጣህ ነው” በሚሌ ፕሮፓጋንዲ ሇማወናበዴና ሇጊዜውም ቢሆን 

ሇህዝባዊ ተቃውሞው ፋታ መውሰጃ ይጠቀምበታሌ፤፡ በተሇይም ራሱ የተከተሇው 

ፖሇቲካዊ-ኢኮኖሚ አካሄዴ መሌሶ ራሱን ጠሌፎ እንዯጣሇው ባሇመገንዘቡ፤ ሇውዴቀቱ 

ምክንያት ኢትዮጵያ እንዯሆነች አዴርጎ በማቅረብና በሀገራችን ሊይ በትንኮ ሊይ ትንኮ 

እየፈጸመ መቀጠሌን እንዯ አማራጭ ወስዶሌ፡፡  

     ግና ወዲጆቻቸው የነበሩትን ሆስኒ ሙባረክንና ኮልኔሌ ሙአመር ጋዲፊን ጠራርጎ 

የወሰዲቸው ህዝባዊ ማዕበሌ መሆኑን የማታ ማታም ቢሆን የተረደት የኤርትራው 

አምባገነን፤ እስከ መቼ ዴረስ ይሆን በዚህ የሽብር ካርዴ መንበረ ስሌጣናቸውን እያስጠበቁ 

የሚዘሌቁት? የሚሌ ጥያቄ በበርካታ ወገኖች ዘንዴ በመመሊሇስ ሊይ ይገኛሌ፡፡  

               እስከመቼ በሽብር አዝማችነት?  

 አስመራው መንግስት የሽብር አዝማችና አጋፋሪ ሆኖ የቀጠሇው በኢትዮ-ኤርትራ 

ጦርነት ወቅት አከርካሪው ተመትቶ ከተሰባበረ በኋሊ ነው ማሇት ይቻሊሌ፤፡ በኤርትራ 

ውስጣዊ አቅምና ፀጋዎች ከመተማመን ይሌቅ፣ የጎረቤት ሀገሮችን ሃብት በጥገኝነት ዓይኑ 

ያማትር የነበረው የአቶ ኢሳያስ ቡዴን፣ ማጣፊያው ሲያጥርበት በአንዴ ወቅት “ሀገራችንን 

ሲንጋፖርና ታይዋን አዴርገን ምርቶቻችንን ወዯ ውጭ አንሌካሇን” እንዲሊሇ፡ ዛሬ 

ሽብርንና ትርምስን አስመራ ውስጥ እያመረተ ወዯ ጎረቤት አገር መሊክ ሁነኛ ስራው 

ሆኗሌ፤፡ በዚህም የሱዲንና የጅቡቲ ‹‹ አማፂዎችን›› እንዯ ሀገር ውስጥ ምርት በየወታዯራዊ 

ማሰሌጠኛW እያመረተ በመሊክ ሊይ ይገኛሌ፤፡ ራሳቸውን ኦነግ፣ ኦብነግ፣ ግንቦት 7 ወዘተ 



እያለ የሚጠሩ የሀገራችንን አሸባሪዎችንም እየመሇመሇ፣ እያስሇጠነ፣ እያስታጠቀና እያሳረገ 

ሇማስገባት ሞክሮ ባይሳካሇትም፤ የጥፋት እጆቹን እስካሁን ዴረስ ከኢትዮጵያ ሊይ ሉያነሳ 

አሌቻሇም፡፡  

     ሻዕቢያ በሀገረ ሶማሉያ ውስጥ አክራሪዎችን ከማሰሌጠንና ከማስታጠቅ አሌፎ 

ወታዯሮቹን ሌኮ እስከ መዋጋት ዯርሷሌ፡፡ በዚህም የገዛ ዜጎቻቸውን እጅና እግር 

የሚቆርጡ አሸባሪዎችን እየረዲ ያቺን ሀገር የዯም ምዴር በማዴረግ ረገዴ የበኩለን 

አለታዊ ዴርሻ ተጫውቷሌ፡፡ በቅርቡም አሌ-ሸባብ ሇተሰኘው የሽብር ቡዴን የስሌጠና፣ 

የልጀስቲክስና የገንዘብ ዴጋፍ በማዴረግ የግብረ-ሽብራ ፊታውራሪነቱን በጠራራ ፀሀይ 

አረጋግጧሌ፡፡  

     ከሽብር ተግባር ጋር የካቶሉክ ጋብቻ የፈፀመው የአቶ ኢሳያስ መንግስት፤ እኩይ 

ሴራውን በምስራቅ አፍሪካ ተወዲዴሮ ያገኘው ‹‹ክፍት የስራ ቦታ›› ይመስሌ ‹ሞቴን 

ከአሸባሪዎች ጋር ያዴርገው› ብል ተገዝቶ ከማሇ ሰነባብቷሌ፡፡ ታዱያ ይህን ተግባሩን 

በአሁኑ ወቅት እያዯረገ ካሇው አፍራሽ ዴርጊት አኳያ ስንመዝነው፤ ዓሇም አቀፉ 

ማህበረሰብ ከአንዴም ሁሇቴ ከጣሇበት ማዕቀብ እንኳን የሚማር አይመስሌም፡፡  

     እንዯሚታወቀው በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የፀጥታው ምክር ቤት የኤርትራ 

መንግስት በኃይሌ ከያዘው የጅቡቲው‹‹ራስ  ደሜራ›› ግዛት እንዱወጣ እንዱሁም የሶማሉያ 

አሸባሪዎችንና ጽንፈኞችን መርዲቱን እንዱያቆም ሲጠይቀው፣ ‹እምቢኝ አሻፈረኝ› በማሇቱ 

የመጀመሪያውን የመሳሪያ ዝውውር፣የባሇስሌጣናት ጉዞና ላልች ማዕቀቦችን ጥልበታሌ፡፡ 

ይሁንና ዓሇም አቀፉን ህግና ስርዓት በይፋ የሚዘሌፉት አቶ ኢሳያስ፣ የፀጥታውን ምክር 

ቤት ማዕቀብ ከቁብ ሳይቆጥሩ በሽብር አዝማችነታቸው እነሆ ዛሬም ቀጥሇውበታሌ፡፡  

     ሆኖም የምስራቅ አፍሪካ የሌማት በየነ መንግስታት ባሇስሌጣን (ኢጋዴ) እና የአፍሪካ 

ህብረት የአስመራው ቡዴን የቀጠናው ‹‹ተናዲፊ ኃይሌ›› መሆኑንና ያካባቢውን ሰሊምና 

መረጋጋት ማዯፍረሱን ሇጸጥታው ምክር ቤት በማመሌከታቸው፤ ዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ 

የኤርትራንና የሶማሉያን ሁኔታ የሚያጣራ አካሌ መዴቧሌ፡፡   

     አጣሪ ቡዴኑም ባዯረገው ጥሌቅ ጥናት የአስመራው አስተዲዯር የአካባቢው ሰሊም 

ጠንቅ መሆኑን አረጋግጧሌ፡፡ የህግዳፍ መንግስት ቀዯም ሲሌ የተጣሇበትን የመሳሪያ 

ዝውውር ማዕቀብ በመተሊሇፍ ሇአሌ-ሸባብ መሳሪ እንዯሚያቀብሌ፣ የጎረቤት ሀገሮችን ፀረ-



ሰሊም ኃይልችና አሸባሪዎችን ጉያው ስር ወሽቆ ሀገራቱን እንዯሚያውክ የቡዴኑ ሪፖርት 

አረጋግጧሌ፡፡ ናይሮቢ የሚገኘው የኤርትራ ኤምባሲ ተቀዲሚ ስራው ዴፕልማሲ ሳይሆን 

በሃዋሊና በዯሃብሺሌ የገንዘብ ማዘዋወሪያዎች አማካኝነት በአሌ-ሸባብ የገንዘብ ዴጋፍ 

ማዴረግ እንዱሁም ሇሽብተኛ ቡዴኖች ሽፋን የመስጠት ተግባር መሆኑን አጣሪ ቡዴኑ 

ዯርሶበታሌ፡፡  

     ከዚህ በተጨማሪም፤ የዛሬ ዓመት ገዯማ በመዱናችን አዱስ አበባ የተካሄዯውን 

የአፍሪካ ህብረት 16ኛ ሌዩ ጉባኤን በግብረ-ሽበራ ተግባር ሇማወክ የአቶ ኢሳያስ መንግስት 

የኦነግ ጀላዎችን ከኤርትራ ወዯ አዱስ አበባ ሰርገው እንዱገቡ ማዴረጉ በቡዴኑ ሪፖርት 

ሊይ በግሌፅ ተመሌክቷሌ፡፡ ይህን ሁኔታ በአፅንኦት የተመሇከተው የጸጥታው ምክር ቤትም 

ህዝቡን በማይጎዲ መሌኩ በኤርትራ መንግስት ባሇስሌጣናት የሽብር አዝማችነት ሊይ 

ሁሇተኛውን ማዕቀብ በሽሌማት መሌክ ‹‹እነሆ!›› ብሎቸዋሌ፡፡ ይህ በአስመራው 

አስተዲዯርና በሽብር ተግባር ሊይ የተሰማሩ ሹማምንቶቹ ሊይ ተሇይቶ የተጣሇው ማዕቀብ 

የግብረ- ሽበራ ተግባሩን ሉቀንሰው ይችሊሌ ተብል ይታመናሌ፡፡  

 አቶ ኢሳያስ ግን ሇእነዚህ ዓሇም አቀፍ ውግዘቶች ቦታ ከመስጠት ይሌቅ፤ 

ዱፕልማሲያዊ መንገዴን አሽቀንጥረው በመጣሌ ዓሇምን ሇማሸበር ቆርጠው የተነሱ 

ይመስሊሌ፡፡ ሇዚህም ሳይሆን አይቀርም በአፋር ክሌሌ አርታላ አካባቢ ያሇውን የተፈጥሮ 

መስህብ ሇመጎብኘት የሄደ ሃያ ሰባት የሚሆኑ የአሜሪካ፣ የጀርመን፣ የኦስትሪያ፣ የጣሉያን፣ 

የሃንጋሪና የላልች ሀገር ቱሪስቶች ሊይ በአሳቻ ሰዓት ጥቃት ሇመክፈት የፈሇጉት፡፡  

     ይሁንና የአስመራው አምባገነን መሪ በጀላዎቻቸው አማካኝነት የአንዴን ለዓሊዊት 

ሀገር ዴንበር ጥሰው ሽብር የሚፈፅሙበት አካሄዴ አንዴ ቦታ ሊይ መገታት ይኖርበታሌ፡፡ 

የኤርትራ መንግስት በባህሪው ሇትዕግስት ቦታ የሚሰጥ ባሇመሆኑ፤ ከዚህ ፀያፍ ተግባሩ 

እንዱታቀብ የመንግስታችን የተሇመዯው አስተዋይነትና ብቃት ያሇው የአመራር ክህልት 

ታክልበት ተመጣጣኝ እርምጃ ያስፈሌገዋሌ ባይ ነኝ፡፡  

     በዚህ ፅሁፍ አቅራቢ እምነት አቶ ኢሳያስ የባሩዴ ሽታን እንዯ ሀሺሽ “የመጀንጀን” 

ሱስ የተጠናወታቸው በመሆኑ፣ እርሳቸው “በሚገባቸው ቋንቋ” አናግሮ ተገቢ ትምህርት 

ሉሰጣቸው ይገባሌ፡፡ ሇዚህ ዯግሞ አቅሙም ይሁን ብቃቱ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ 

የተመሰከረሇት እንዱሁም ሻዕቢያ ጠንቅቆ እንዯሚያውቀው የምሱን የሚሰጠው ሰራዊታችን 



ሁላም ዝግጁ መሆኑ ግሌፅ ነው። እናም ነገሩ “ምከረው ምከረው እምቢ ያሇ እንዯሆን 

መከራ ይምከረው” መሆኑን የአስመራው ቡዴን ማወቅ ያሇበት ይመስሇኛሌ።  

የሽብር ጥቃቱ አንዴምታዎች 

     የኤርትራ መንግስት በተሊሊኪዎቹ አማካኝነት ሰሞኑን በንፁሃን ቱሪስቶች ሊይ 

ያዯረሰው ጥቃት በቀጥተኛ የሽብር ፈጠራ ተግባራት ውስጥ መዘፈቁን የሚያመሊክት ብቻ 

ሳይሆን፤ ያሌተሳካሇት የቀጠናው አውራ የመሆን ህሌም ሀገራችንን በማጠሌሸት ሇማካካስ 

በቀቢፀ- ተስፋ እየተወራጨ መሆኑን ጭምር የሚያሳይ ነው፡፡ 

      ከዚህ በተጨማሪም፤ የአስመራው አስተዲዯር ‹እንዳ እኔ በኢኮኖሚ የዯቀቅኩ 

፣ከዓሇምም የተገሇሌኩ ስሇሆነ ከዚህ ወዱያ ምን ይመጣብኛሌ’ ከሚሌ ተስፋ መቁረጥ 

በመነጨ ‘እኔ ከሞትኩ ሰርድ አይብቀሌ’ የሚሌ ብሂሌን እየተከተሇ መሆኑን መገንዘብ 

ይቻሊሌ፡፡ ታዱያ እነዚህን አንዴምታዎች አንዴ በአንዴ አፍታትተን መመሌከት፤ አቶ 

ኢሳያስ ሰርጎ ገቦቻቸውን አስርገው በማስገባት ሇምን እንዱህ ዓይነቱን ዘግናኝ ዴርጊት 

ሇመፈፀም እንዯተነሳሱ ሇመረዲት ያግዘናሌ፡፡  

 እንዯሚታወቀው ሻዕቢያ በሳህሌ ተራራዎች ውስጥ በመሸገበት ወቅት መንግስታዊ 

ካሌሆኑ ዴርጅቶች ያገኘው የነበረው ዲረጎት፤ ስሌጣን ከያዘም በኋሊ ቢሆን ይህን መስለን 

ገቢ የአካባቢው ሀገሮች አዴራጊ ፈጣሪ ሆኖ ሇማግኘት ይቋምጥ ነበር—ፍሊጎቱ ከንቱ ቅዠት 

ሆኖ ቀረ እንጂ፡፡ እናም በአፍሪካ ቀንዴ ውስጥ ጥቅማቸውን ሇማስከበር የሚንቀሳቀስ 

አንዲንዴ ሀገራትን በቀጣናው አውራ ስሇሆንኩ፣ ከእኔ ጋር ጥሩ ግንኙነት ብትመሰርቱ 

ትጠቀማሊችሁ በማሇት ኪራይ ሇመሰብሰብ ያሌፈነቀሇው ዴንጋይ አሌነበረም፡፡ ግና ምን 

ያዯርጋሌ?! ከኢትዮጵያ ጋር ያዯረገውና በገዛ እጁ የከፈተው ጦርነት ራሱን ሰቅል 

ከነበረው የህሌም ዓሇም ማማ ሊይ እንዱወርዴ አዯረገው፡፡ በዚህም እስከዛሬ ዴረስ 

ሀገራችንን በዯመኛ ጠሊትነት ፈርጆ፤ ፀረ-ሰሊምና አሸባሪ ኃይልችን እንዯ አሮጌ ዕቃ 

ከወዲዯቁበት ሇቃቅሞ እያነሳ ባገኘው አጋጣሚ ሁለ መሌካም ገፅታዋን ማጥቆር እምቡር 

እምቡር እያሇ ነው፡፡  

     ነገሩን ከእነ አቶ ኢሳያስ ቀሽም ስላት አኳያ ስንመሇከተው፤ ‘ኢትዮጵያ ውስጥ 

የሚዯረጉ ዓሇምና አህጉር አቀፍ ጉባኤዎችን ማዯናቀፍ እንዱሁም የውጭ ዜጎችን ማፈንና 

መግዯሌ ሀገሪቱ ሰሊም እንዯላሊት አዴርጎ ሇማስመሰሌ ይጠቅማሌ› የሚሌ ሆኖ 



እናገኘዋሇን፡፡ ሇዚህም ነው አምና በኤርትራ መንግስት የውጭ ዘመቻዎች ዲይሬክቶሬት 

የተፀነሰው፣የተቀነባበረው፣የተዯገፈውና የተመራውን የአሸባሪው የኦነግን የጥፋት ተሌዕኮ 

ሇማስፈፀም ከተመዯቡት ጀላዎች ውስጥ አንደ የሆነው ኡመር እንዴሪስ መሏመዴ እንዱህ 

ሲሌ የመንግስታቱ ዴርጅት ሇመዯበው አጣሪ ቡዴን የተናገረው። ….  

  “…ብርጋዱየር ጄኔራሌ ጠዓመ ሊፕ ቶፕ ኮምፒዩተሩን 

ከፈተው።የኢራቅ ሰርጎ ገቦች እንዳት አዴርገው ከባዴ 

ፈንጂዎችን እንዯሚያቀነባብረ በቪዱዩ ምስሌ 

አሳየኝ።እርግጥ የእርሱ ፍሊጎት እኔን ማነሳሳት 

ነው።…ከዚያም ኮምፒዩተሩን በመዝጋት ‘አዱስ አበባን 

ባግዲዴ እናዯርጋታሇን፣በዚህም ኢትዩዽያ ውስጥ ሰሊም 

እንዯላሇ ሇአፍሪካውያን እናሳያሇን አሇኝ።…” 

     አዎ! ይህ ምስክርነት እርግጥም የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ ቀንዴ የሚያዯርገውን 

የውጭ ሽብር ዘመቻን በዋነኝነት በሚያዘው ብርጋዱየር ጄኔራሌ ጠዓመ ጎይትኦም ክንፉ 

አማካኝነት የሀገራችንን በጎ ገፅታ ሇማጠሌሸት ምን ያህሌ ቆርጦ እንዯተነሳ የሚያረጋግጥ 

ነው። ሰሞነኛው በቱሪስቶች ሊይ የተሰነዘረው ጥቃት የዚሁ ፍሊጎቱ ተቀጥሊ ነው፡፡ 

ምክንያቱም የአቶ ኢሳያስ መንግስት በላሇ ነባራዊ ሁኔታው ‹‹የቀጣናው ወሳኝ ኃይሌ›› 

ሆኖ የመታየት የቀን ቅዠቱን በዚህ ዓይነቱ ዘግናኝ ተግባር ያዯሰ ስሇሚመስሇው ነው— 

እርግጥም ዴርጊቱ ‹‹ጅብ የማያውቁት ሀገር ሄድ ቁርበት አንጥፉሌኝ›› አሇ የሚሇውን 

ብሂሌ ያስታውሰናሌ፡፡ 

     እናም ዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ የአስመራውን መንግስት በግብረ-ሽብራ ምግባሩ 

በግሌጽ “የቀጣናው አዋኪ ነህ” በሚሌ ቋንቋ ፈርጆታሌ፡፡ ያም ሆነ ይህ ግን፤ የአስመራው 

መንግስት ያሻውን የሽብር ዴርጊት ቢፈፅም፤ የሀገራችን መንግስትና ህዝብ እያስመዘገቡ 

ካለት ፈጣን ሌማትና ዕዴገት አንዴም ስንዝር ወዯ ኋሊ የሚለ አሇመሆናቸውን ጊዜው 

ሳይረፍዴበት ቢገነዘብ መሌካም ይመስሇኛሌ፡፡  

 ምንም እንኳን የሻዕቢያው ሰሞነኛ የሽብር ጥቃት በዚህ ወር ውስጥ ከሚካሄዯው 

የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ጋር ሇማገጣጠም የታሇመ ቢሆንም፤ አፍሪካዊያን ትናንትም ሆነ 

ዛሬ ነፃነቷን ጠብቃ የኖረችውን ሀገራችንን አስተማማኝ ሰሊም ይረዲለ፡፡ በመሆኑም 



የአዱሲቷ ኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት የህብረቱ ስብሰባዎች ያሇምንም የፀጥታ ችግር 

እንዱከናወኑ እንዯ ከዚህ ቀዯሙ ሁለ በብቃት እንዯሚወጡ ያምኗቸዋሌ፡፡ እናም 

የኤርትራ መንግስት በርካታ ኪል ሜትሮች ሊይ የፈፀመው ‹‹የፈሪ ደሊ›› ዓይነት የሞኝ 

ሴራ ከመሳሇቂያነት ውጪ የሚያተርፍሇት አንዲችም ጥቅም አይኖርም— ምንም እንኳን 

የሻዕቢያ ነገር ‹‹ቅና ያሇው ሰው በምንትስ ይቀናሌ›› እንዱለ ቢሆንም፡፡  

 በዚህ ጽሁፍ አቅራቢ እምነት የአቶ ኢሳያስ መንግስት ያሌተገነዘበው ትሌቅ ጉዲይ 

አሇ፡፡ ይኸውም እርሱ በየጊዜው ሇሚጎነጉነው የሽብር ሴራ እንዯ ነብር ጭራ ከያዘው 

ፈጣንና ተከታታይ ሌማታዊ ዕዴገት የሚዛነፍ መንግስትም ይሁን ህዝብ አሇመኖሩን 

ነው፡፡ የሀገራችን ህዝብና መንግስት የሻዕቢያ ኢኮኖሚ በየጊዜው ከዴጡ ወዯ ማጡ 

እየተንሸራተተ መግባቱን ብቻ ሳይሆን፤ እንዯ መንግስትም ህሌውናው አጠራጣሪ ሁኔታ 

ሊይ መዴረሱን ይረዲለ፡፡ አርግጥም ከራሱ የሞት መንፈስ ጋር ትንቅንቅ እያዯረገና 

በቀቢፀ-ተስፋ ቀሪ ዘመኑን ሇመዲከር የወሰነ መንግስትን እብዯት እያዩ እርሱ በመረጠው 

ጎዲና ሊይ አብረውት አይሮጡም— የራሳቸው የሌማት፣ የሰሊምና የዳሞክራሲ ማማን 

(Track) ተከትሇው ይነጉዲለ እንጂ፡፡  

 ይሁንና ይህ ማሇት ግን፤ የጀመሩትን የዕዴገት ጎዲና ሇማዯናቀፍ ሀገራቸው ውስጥ 

በማን አሇብኝነት የሽብር ተግባርን አከናውናሇሁ የሚሌ ኃይሌን ዝም ብሇው ያያለ ማሇት 

አይዯሇም፡፡ ከብዙ ትዕግስት በኋሊ፤ ሰሊማቸውን በማስጠበቅ ሌማታቸውን ያሇምንም እንከን 

ሇማከናወን አስፈሊጊ ነው ያለትን እርምጃ ከመውሰዴ ወዯ ኋሊ እንዯማይለ መገንዘብ 

ይበጃሌ፡፡ 

       ሇዚህም ይመስሇኛሌ የኢፌዳሪ የውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር ጥቃቱን አስመሌክቶ 

‹‹ዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ የኤርትራ መንግስትን ህገ-ወጥነት ሇማስቆም እርምጃ የማይወስዴ 

ከሆነ፣ መንግስት የሽብር ተግባሩን ሇአንዳና ሇመጨረሻ ጊዜ ሇማስቆም አስፈሊጊ ሆኖ 

የተገኘውን እርምጃ ሁለ ይወስዲሌ›› በማሇት መግሇጫ ያወጣው፡፡ እናም የአስመራው 

የሽብር መሪ አቶ ኢሳያስ ጆሮ ካሊቸው መስማት የሚገባቸው ወቅት አሁን ይመስሇኛሌ፡፡ 

ምክንያቱም እየፈጸሙ ያለት አዯገኛ ተግባር ‹‹ጨው ሇራስህ ስትሌ ጣፍጥ፣ አሉያ ግን 

ዴንጋይ ነው ብሇው ይጥለሃሌ›› እንዱለት መዘዙ የከፋ ሉሆን ስሇሚችሌ ነው፡፡  

   



የዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ ግዳታስ? 

     በአሁኑ ወቅት ዓሇም የኤርትራን መንግስት የሽብር አዝማችነት በአግባቡ 

ተረዴቷሌ፡፡ ሇዚህም ከአንዳም ሁሇቴ ማዕቀብ የጣሇበትን አግባብ በእማኝነት ማቅረብ 

ይቻሊሌ፡፡ ይሁንና የአስመራው አስተዲዯር ከሚፈፅማቸው ከባዴ ጥፋቶች አኳያ የዓሇም 

አቀፉ ማህበረሰብ ጠንካራ እርምጃዎችን በአፋጣኝ ወስዶሌ ብል ሇመናገር የሚከብዴ 

ይመስሇኛሌ፡፡ ይህ ሁኔታም አቶ ኢሳያስ ከጫካ ይዘውት በመጡት ህግ እንጂ፤ በዓሇም 

አቀፉ ህግ እንዲይመሩና ነባሪያዊ ባህሪያቸውን ይዘው እንዱቀጥለ አዴርጓሌ፡፡ እርግጥም 

የዓሇም አቀፉ ማህበረተሰብ፤ ያሇ ህግ በጋጠ-ወጥነት ቀጣናውን የሚያተራምሱትን ግሇሰብ 

እንዱህ ‹‹እሹሩሩ›› የሚሊቸው ሇምን እንዯሆነ ሇማንም ግሌፅ የሚሆን አይመስሇኝም፡፡  

 እንዯሚታወቀው አቶ ኢሳያስ ሲያሻቸው የመንግስታቱን ዴርጅት ይዘሌፋለ፤ በሌ 

ሲሊቸው ዯግሞ ‹‹ዴርጅቱ ዋጋ ቢስ ነው›› በማሇት ሲያጣጥለትና ሉሳሇቁበት ይከጅሊለ፡፡ 

በዴርጅቱም ህግጋቶች ሊይ በየጊዜው በሚሰጡት መግሇጫ በገሃዴ ንቀታቸውን 

አንፀባርቀዋሌ፡፡አሌፎ አሌፎም ቢሆን በተመዴ ስብሰባ ሊይ እየተገኙ በንግግራቸው 

የዴርጅቱ መዋቅር አስተካካይ ሆነው በመቅረብ የሽሙጥ ታሪክ ዴርሳናቸውን 

ያንበሇብሊለ፡፡ እነዚህ ተግባሮቻቸው የሚያሳዩት ነገር ቢኖር፤ ወይ ተመዴ ትክክሌ 

አይዯሇም አሉያም ዯግሞ ሰውዬው ከዓሇም አስተሳሰብ በተፃራሪው የሚጓዙ ግሇሰብ 

ናቸው፡፡  

      እንዯ እውነቱ ከሆነ ግን፣ ዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ ይሳሳታሌ ብል መገመት የዋህነት 

ነው፡፡ እናም ችግሩ ያሇው በምስራቅ አፍሪካ የኦሳማ ቢን ሊዱንን የሽብር ፈሇግ ተከትሇው 

እየተንቀሳቀሱት ባለትና የሚናገሩትን እንኳን በማያውቁት በአስመራው ቁንጮ ሊይ ነው፡፡ 

በመሆኑም ዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ ሰሊማዊን መንገዴ ከሚከተሇው የዓሇም ህብረተሰብ 

አፈንግጠው በራሳቸው ‹‹የሽብር ምህዋር›› ዙሪያ የሚሸከረከሩትን እኚህን አምባገነን 

አፋጣኝና ተገቢ እርምጃ ሉወስዴባቸው ይገባሌ፡፡ አሉያ ግን ዴርጅቱ የተቋቋመበትን 

የሀገራቱን ሰሊም የማስጠበቅ ግዳታውን በአግባቡ ተወጥቷሌ ሇማሇት የሚከብዴ 

ይመስሇኛሌ፡፡  

 እርግጥ ዓሇም አቀፉ ማህበረሰብ ‹‹የኢትዮጵያ መንግስት ሇሰሊም የቆመ፣ በዓሇም 

አቀፉ ህግና ዯንብ የሚመራ ብልም ችግሮችን በሰሊማዊ መንገዴ የመፍታት ብቃት ያሇው 



ነው›› በሚሌ ግንዛቤ ነገሮችን ሉመሇከት ይችሊሌ፡፡ ምንም እንኳን ይህ እሳቤ ትክክሌ 

ቢሆንም፤ የዓሇምን ሰሊምና ፀጥታ ሇመጠበቅ የተቋቋመው፣ የፀጥታው ምክር ቤት እንዯ 

ኢትዮጵያ ያሇ ሇዓሇም አቀፉ ህግ ተገዥ የሆኑ ሀገራትን ፀጥታ የማስከበር ግዳታ 

እንዲሇበት መዘንጋት ያበት አይመስሇኝም፡፡ 

      የኢትዮጵያ መንግስት እስከዛሬ ዴረስ የአስመራውን አስተዲዯር የጠብ-አጫሪነት 

ተግባር ዓሇም አቀፉ ህግ የሚቅዯውን አግባብ ተከትል ችግሩን ሇመፍታት ጥረት 

አዴርጓሌ፡፡ ላሊው ቀርቶ ቀዯም ሲሌ የጠቀስኩትን 16ኛውን የአፍካ ህብረት የመሪዎች 

ሌዩ ጉባኤን ሇመበጥበጥ የኤርትራ መንግስት የሞከረውን ፍጹም ፀረ-ህዝብ ዴርጊት እንኳን 

ሇዓሇም አቀፉ ማህበረተሰብ አሳሌፎ ከመስጠት ውጪ የወሰዯው እርምጃ የሇም፡፡ ይህም 

መንግስት ምን ያህሌ በህግ እና በህግ ብቻ እንዯሚገዛ በተግባር አረጋግጧሌ፡፡  

 በአንፃሩ ዯግሞ ዓሇም አቀፉ ማህበረተሰብ በተሇይም የፀጥታው ምክር ቤት የዚህን 

የሽብር አዝማች መንግስት ማንነት እያወቀ፤ ከማዕቀብ በዘሇሇ የማያዲግም እርምጃ 

በመውሰዴ ከእኩይ ተግባሩ እንዱቆጠብ አሊዯረግም፡፡ በመሆኑም በእኔ እምነት ምክር ቤቱ 

ሙለ በሙለ ግዳታውን መወጣቱን ማረጋገጥ ይኖርበታሌ።  

     የኤርትራ መንግስት ምስራቅ አፍሪካን እንዱያሸብር “ህጋዊ እውቅና” የተሰጠው 

ይመስሌ በማን አሇብኝነት የዓሇም አቀፉን ማህበረሰብ ዜጎች ሲያሸብር፤ በተሇይም 

የኢትዮጵያን ሰሊም ሇማዯፍረስ እየጣረ ባሇበት በአሁኑ ወቅት ጉዲዩን በባይተዋርነት 

መመሌከቱ የተጣሇበትን ዓሇም አቀፍ ግዳታ ጥያቄ ውስጥ የሚያስገባ ነው፡፡ ይሁን እንጂ 

‹‹በጥባጭ እስካሇ ማን ጥሩ ይጠጣሌ›› እንዱሌ የሀገራችን ሰው፤ ምክር ቤቱ የአቶ ኢሳያስ 

አስተዲዯር በሊካቸው ጀላዎቹ አማካኝነት ከተሇያዩ የዓሇም ማዕዘናት የመጡትን ቱሪስቶች 

መግዯለን፣ማቁሰለና ማፈኑን ተረዴቶ አዯብ የሚያስገዛ እርምጃ የሚወስዴበት ጊዜ ገና 

የረፈዯ አይመስሇኝም፡፡  

 እርግጥ እንዯ ማንኛውም ሀገር መንግስት የኢትዮጵያ መንግስትም በለዓሊዊ ግዛቱ 

ውስጥ ባዕዲን በሽብር ተግባር እንዲሻቸው ሲፈነጩ እጅና እግሩን አጣጥፎ ሉቀመጥ 

አይችሌም፡፡ ምክንያቱም በዓሇም አቀፉ ህግ መሰረት ራሱን የመከሊከሌ ህጋዊ መብት 

ስሊሇው ነው፡፡ ሇዚህም ነው የሀገራችን መንግስት ይህን መብቱን በመጠቀም ዓሇም አቀፉ 

ማህበረተሰብ ተገቢውን እርምጃ ካሌወሰዯ፤ራሱን መከሊከለ አስፈሊጊ ሆኖ ካገኘው በተግባር 



እንዯሚፈፅመው በይፋ ያሳወቀው፡፡ ግና ይህ እንዲይሆን እና ጦርነት እንዲይቀሰቀስ 

የመንግስታቱ ዴርጅት በኤርትራ መንግስት ሊይ የማዲግም እርምጃ በመውሰዴ ግዳታውን 

መወጣት ያሇበት ወቅት አሁን ይመስሇኛሌ፡፡  

  

 


