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የኤርትራ መንግስትና የአሸባሪዎቹ ትስስር 

                                        ሱሌጣን ከዴር (ከጉርዴ ሾሊ)  

የዕሇተ-ቅዲሜ ጎህ እየቀዯዯ ነው፡፡ ሰማዩ ዯም መስሎሌ፡፡ ጨሇማው በሽሽት 

በብርሃን ሉዋጥ የተጣዯፈ ይመስሊሌ፡፡ ቅዲሜ ሇተረኛው እሁዴ ቦታውን ሇቀቀ፡፡ በርካታ 

ሰኮንድች ራሳቸውን መሌሰው መሊሌሰው ቆጠሩ - ዯቂቃችንና ሰዓታትን በማስከተሌ፡፡ 

የእሁደ ምሽትም ተተካ፡፡ ከምሽቱ ሁሇት ሰዓት እሌፍ ሲሌ የኢትዮጵያ ቴላቪዥን ‘አዱስ 

አበባን እንዯ ባግዲዴ’ የሚሌ እውነተኛ ዘጋቢ ፊሌምን ሇማሳየት ቀጠሮ ይዟሌ፡፡  

ከዯቂቃዎች ቆይታ በኋሊም ፊሌሙ ተጀመረ፡፡  

እንዯ ማንኛውም ዜጋ እኔም በሃዘኔታና በግርምት ተመስጨ ተመሇከትኩት፡፡ 

ዯጋግሜም አየሁት፡፡ እናም የጥፋት ተሌዕኮው መሪ ተዋንያን የኤርትራ መንግስት ቱባ 

ባሇስሌጣናት፣ ተሇሊኪዎቹ ዯግሞ ሀገራቸውን ሇጥቅም ሲለ የሸጡ አሸባሪዎች መሆናቸውን 

ሇመገንዘብ ጊዜ አሌወሰዯብኝም፡፡  

ይሁንና ከመሰንበቻው ውስጤ በጥያቄዎች ተሞሊ፡፡ ‘የኤርትራ መንግስት ስሇምን 

እንዱህ አይነት የሽብር ስትራቴጂን መረጠ?’፣ ሰሞኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

በአሸባሪነት የሰየማቸው ቡዴኖች ከአስመራው አስተዲዯር ጋር ያሊቸው ቁርኝት ምንዴነው?  

ስያሜውን ተከትልስ እነማን ሇማን የማስተባበሌ (defend) ስራን አከናወኑ?’ የሚለ 

ጥያቄዎች ያሳስቡኝ ጀመር፡፡ ታዱያ ሇጥያቄዎቼ ምሊሽ ሇመሻት ባዯረኩት ጥረትም በቂ 

ማብራሪያዎችን ያዝኩ፡፡ እርግጥም የዯረስኩባቸውን ዴምዲሜዎች ሇውዴ አንባቢዎቼ 

ተንትኜ ባቀርባቸው ጠቀሜታው የሊቀ መሆኑን በማመኔ፤ እነሆ “ያሇውን የሰጠ…” እንዱለ 

ብሂለ ብዕሬን ከሰገባው “የሳህሌ ተራራው ዲንኪረኛ” በሚሌ መዘዝኩ።መሌካም ንባብ፡፡ 

                        የሳህሌ ተራራው ዲንኪረኛ 

ዛሬ በኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው የአስመራው ነውጠኛ መንግስት፤ በወታዯራዊ 

ጡንቻ እና በጥገኝነት አስተሳሰብ ዯዌ የተሇከፈው ከአራት አስርት ዓመታት በፊት ሰው 

በማይኖርባቸው የሳህሌ ተራሮች ሊይ በመሸገባቸው ጊዜያት እንዯነበር ዴርሳናት 

ያመሇክታለ፡፡ በዚህ አስተሳሳቡም ሀገራቱ ውስጥ “መንግስት” እስከመሰረተበት ጊዜ ዴረስ 

በተጠናወተው የወታዯራዊነት አምሌኮ ራሱን በራሱ በመካብ ካሳህሌ ተራሮች በሊይ 
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ተቆሇሇ፡፡ “አይበገሬ ነኝ“ በማሇት በፈጠረው የምናብ ዓሇም ማንነቱ እየተፅናናም፣ በገዛ 

ራሱ ዲንኪራ ይወረገረግ ጀመረ፡፡  

ታዱያ ይህን የወታዯራዊ አምባገነንነት አባዜ ኤርትራ ውስጥ መንግስት ከመሰረተ 

በኋሊ ”ሉተወው ይችሊሌ” የሚሌ ግምት በበርካታ ሰዎች ዘንዴ አዴሮ ነበር - ነገሩ 

ከግምትነት አሊሇፈም እንጂ፡፡ የአቶ ኢሳያስ ቡዴን ጀብዯኝነትን የሚያመሌክ በመሆኑ፤ 

የምስራቅ አፍሪካና የአካባቢው ጎራ “ጭር ሲሌ” ማየት አሊስችሇው አሇ፡፡ እናም ሇተጣባው 

ተውሳክ መዴኃኒነት ፍሇጋ እንዱሁም በምዕራባዊያን ዘንዴ የቀጣናው “አውራ” ተዯርጎ 

ሇመታየት ወዯ የመን፣ ሱዲን፣ ጁቢቲና ኢትዮጵያ ተራ በተራ አቀና፡፡ ዲሩ ግን ሁለም 

ነገሮች እንዯ ሳህሌ በረሃው አሌጋ በአሌጋ አሌነበሩም፡፡  

በህግና ሥርዓት በሚመራው ዘመናዊው ዓሇም ውስጥ የሻዕቢያው የተሇምድና የጫካ 

አሰራር የማይሰራ በመሆኑ፤ ገሚሱን በፍርዴ ቤት ክርክር፣ ላሊውን በሽምጋይ ሀገራት 

አማካኝነት በመዯራዯር ተረታ። ቀሪውንና ከሀገራችን ጋር ያዯረገውን ውጊያ ዯግሞ ራሱ 

በመረጠው የወታዯራዊነት መንገዴ ምሊሽ ከማግኘት ባሇፈ፣ አከርካሪው ተሰባብሮ 

አስመራን እንዯናቅፋ መሸሸጊያው ተጠቅሞ እስትንፋሱን አዲነ፡፡ በቅጽሌ ስሙ ”ቅላት 

ምሱ” እየተባሇ የሚጠራው የኢሳያስ ጦርም ቅስሙ ተሰበረ፡፡ የሻዕቢያም የምስራቅ አፍሪካ 

“አውራነት“ ህሌምም መከነ፤እንዯ ጉም በነነ፡፡ 

ይሁንና ከኤርትራ ህዝብ ፍሊጎትና እምነት ውጪ፤ በላልች ሀገራት አንጡራ ሀብት 

ሊይ ተንጠሊጥል የጥገኝነት ኮሮጆውን ሇመሙሊት እንዯ አበዯ ውሻ ከሀገር ሀገር ሲክሇፈሇፍ 

የነበረው የሻዕቢያ ቡዴን፤ አመዴ መስልና ማቅ ሇብሶ የሃፍረት ካባን በመከናነብ የሽብር 

ማቀናበሪያ ቤተ ሙከራው ወዯ ሆነው ቤተ - መንግስቱ ውስጥ ከመሸገ በኋሊም ቢሆን አርፎ 

አሌተቀመጠም፡፡ እናም የሽንፈት ጠባሳውን በቀቢጸፀ- ተስፋ ሇመሻር አዱስ ስትራቴጂ ይዞ 

ብቅ አሇ፡፡ አዱሱ ስትራቴጂም “ጠብ ያሇሽ በዲቦ” በሚሌ ስላት ሀገራትን የማሸበርና 

የማተራመስ ተግባር ነው፡፡ በዚህም ምናሌባትም ሀገሮችን ሇማሸበር መሊ መንግስታዊ 

መዋቅሩን በማዯራጀት ሉጠቀስ የሚችሌ ብቸኛው መንግስት የኤርትራ ነው ቢባሌ ማጋነን 

አይሆንም፡፡ 

ሀገሪቱን የሚመራው የሻዕቢያ ቡዴን የትርምስ ስትራቴጂውን በማንገብ የየመን 

መንግስት አማጽያንን በማዯራጀትና በማስታጠቅ፣ በሱዲን የዲርፉር ግጭት እንዱባባስና 
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በሀገሪቱ ምስራቃዊ ክፍሌ “ቤጃ” የሚባሌ የአማፂ እንቅስቃሴን በመፍጠር እንዱሁም 

በጁቡቲ “ፍሩዴ” የተሰኘ ተቃዋሚን በማዯራጀት ሀገራቱን ማወክ ከጀመረ ሰነባብቷሌ። 

ሰሞኑን በሽብርተኝነት የተሰየሙትን የሀገራችንን ፀረ - ሠሊም ኃይልችንም እንዯ 

አሮጌ ዕቃ ከወዲዯቁበት ሇቃቅሞ በማሰሌጠን፣ በማስታጠቅና አሰርጎ ሇማስገባት በመሞከር 

“ኢትዮጵያ ትበታተናሇች” የሚሌ ከንቱ ግምት በመያዝ መንቀሳቀስ ከጀመረም ዓመታት 

ተቆጥረዋሌ፡፡ ከእነዚህ አሸባሪዎች ጋር ባሰረው የጥፋት ተሌዕኮ የጋብቻ ቀሇበትም፤ 

የሀገራችንን ገጽታ ሇማጠሌሸት ያሌወረወረው የሴራ ዴንጋይ አሇ ማሇት አይቻሌም፡፡ 

                     “የጥፋት ጋበቻው” ቁርኝት ቋጠሮ 

የአስመራው አስተዲዯር በአሁኑ ወቅት ከየትኛውም የሀገራችን አካባቢ መሣሪያ ሆኖ 

ሉያገሇግሇው የሚችሇውን ሰው እያስባሰበ ሇጥፋት ስራው ከማሰማራት አሌቦዘነም፡፡ ሇዚህ 

ዓሊማውም በዋነኛነት እየተጠቀሰመባቸው የሚገኙትና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 

በአሸባሪነት የተፈረጁት ራሳቸውን “ኦነግ”፣ “ኦብነግ” እና “ግንቦት7” እያለ የሚጠሩት 

የሽብር ቡዴኖችን ነው፡፡ እዚህ ሊይ <በኤርትራ መንግስትና በአሸባሪዎቹ መካከሌ ያሇው 

የጥፋት ጋብቻ ቁርኝት ምንዴነው ?> የሚሌ ጥያቄ ማንሳት ተገቢ ነው፡፡ ምሊሹም እንዱህ 

ይነበባሌ፡፡  

እንዯሚታወቀው ራሳቸውን “ኦነግ” እና “ኦብነግ” እያለ የሚጠሩት ጠባብ የሽብር 

ቡዴኖች ዓሊማቸውን በሰሊማዊ መንገዴ ማራመዴ እየቻለ፤ ነገር ግን በህዝቡ የተተፉ ፀረ - 

ሠሊም ኃይልች መሆናቸውን በመገንዘባቸው ሳቢያ የሻዕቢያ “ተወርዋሪ ዴንጋይ” ወይም 

“ተቀጣጣይ ፈንጂ” መሆንን የመረጡ ሃይልች ናቸው፡፡ አሸባሪዎቹ እናራምዯዋሇን 

የሚለትን  ዓሊማ በህገ - መንግሰታዊ ስርአቱ ውስጥ ባሇው የምርጫ ፉክክር ህዝባቸውን 

አሳምነው ሳይሆን፤ ሇኢሳያስ አፈወርቂ ተሊሊኪ በመሆን የሚሳካሊቸው የሚመስሊቸው 

የጎጠኞች ስብስብ ናቸው፡፡ በሻዕቢያው ቡዴን እምነት መሰረትም፤ <ምናሌባት እነዚህ 

ኃይልች በሇስ ቀንቷቸው ቢሳካሊቸው ኢትዮጵያ ትፈረካከስና እኔም የአካባቢው “አውራ” 

የመሆን ህሌሜን እንዱሇመሌም ያዯረጉታሌ>  ብል ያስባሌ፡፡ 

በምርጫ 97 ወቅት በተፈጠረው የቅንጅት ነውጠኛ አመራሮችና በዯርግ ቅሪቶች 

የተመሰረተውና ራሱን “ግንቦት 7 “ እያሇ የሚጠራው የትምክህተኞች ጥርቅምቃሚ የሽብር 

ቡዴንም፤ ላሊው ቀርቶ የኤርትራን ነጻነት የማይቀበሌ መሆኑ ሇኢሳያስ አፈወርቂና 



4 
 

ሇተከታዮቻቸው ግሌጽ ነው፡፡ ይሁንና የኤርትራ መንግስት ሀገራችንን ሇመበታተን ያለትን 

አማራጮች ሁለ አሟጦ የሚጠቀም የአሸባሪዎች አጋፋሪ በመሆኑ፤ የእነዚህን ኃይልች 

ማንነት እያወቀ እንኳን “ወግደ” ሉሊቸው አይፈሌግም፡፡  

በመሆኑም  <ምናሌባት እነዚህ ኃይልችም የሳህሌ ተራራው ውቃቢዬ ቀንቷቸው 

ስሌጣን ከያዙ፤ ሇሠሊም፣ ሇሌማትና ሇዳሞክራሲ የታገለት ጭቁን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች “እምቢኝ፣ አሻፈረኝ” እንዯሚሎቸው ስሇሚያውቅና በዚህም ሀገሪቱ 

መታመሷና መበታተኗ ስሇማይቀር የሚያሰጉኝ አይዯለም> የሚሌ ዴምዲሜ በመያዝ 

የግብረ - ሸብራ ስራው ተዋናይ ሉያዯርጋቸው ፈቅዶሌ— ምንም እንኳን ጠብ የሚሌ 

ውጤት ባያመጡሇትም፡፡ 

መቼም ውዴ አንባቢዎቼ ቀዯም ሲሌ ከጠቀስኳቸው የአሸባሪዎቹና የሻዕቢያ የጥፋት 

ቁርኝት፤ የኤርትራ መንግስት <ኢትዮጵያን ሇመበታተን ይጠቅመኛሌ> ብል እስካሰበ 

ዴረስ ጠባቡንም ይሁን ትምክተኛውን  የሽብር ኃይሌ አንዴ ሊይ አሰማርቶ ከማተራመስ 

የማይመሇስ መሆኑን እንዯምትገነዘቡት እርግጠኛ ነኝ፡፡ ምንም እንኳን እነዚህ የከሰሩ 

አሸባሪዎች በአንዴነት አስመራ ውስጥ ተሰባስበው በአጭር ጊዜ ኢትዮጵያን ይበታትናለ 

የሚሌ የቀን ቅዥት ህሌም የአስመራ መሪዎች ቢኖራቸውም፤ አሸባሪዎቹ በአሁኑ ወቅት 

ይህ ነው የሚባሌ ተጨባጭ ውጤት አሇማምጣታቸውና ሀገር ውስጥም ህዝቡም ይሁን 

ነባራዊ ሁኔታው የማይቀበሎቸው መሆኑን በመገንዘባቸው ምኞታቸው “ሊም አሇኝ 

በሰማይ…” እንዱለት መሆኑን ሳይረደት የቀሩ አይመስሇኝም፡፡ 

ይሁን እንጂ የኤርትራው የነውጥ ቡዴን፣ አሸባሪዎቹ <የመጨረሻ የብተና ግቤን 

ከአጭር ጊዜ አኳያ ባያሳኩም እንኳን የኢትዮጵያን ፈጣን ሌማት ካሰናከለ፣ ግጭት 

እንዱፈጠር ካዯረጉና በዚህም የሀገሪቱን ገጽታ ብልም በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ያሊትን 

ተቀባይነት ካበሊሹ እንዱሁም የሚፈሰውን ኢንቨስትመንት እንዱቋረጥ ወይም እንዱቀንስ 

ካዯረጉ ሇእኔ በቂዬ ነው> ብል በማመን የሽብር መረቡ አስፈጻሚ አካሊት አዴርጓቸው 

መንቀሳቀስን በአማራጭነት ወስዶሌ፡፡ የዚህ አስተሳሰቡ ዋነኛ ማጠንጠኛም ሰሞኑን “አዱስ 

አበባን እንዯ ባግዲዴ “ በተሰኘው ዘጋቢ ፊሌም እርቃኑን ወጥቷሌ፡፡ 

<ከአሸባሪነት ጋር የሚሇየኝ ሞት ብቻ ነው> ብል የተነሳው የኢሳያስ አፈወርቂ 

መንግስት፤ 16ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን በማዯናቀፍ የሀገራችንን ገጽታ 
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በተሊሊኪዎቹ አማካኝነት ሇማበሊሸት ያዯረገው ከንቱ መፍጨርጨር፤ የቀቢጸ - ተስፋ 

ምኞቱ ማሳያ መሆኑን በርካታ ሰሊም ወዲዴ ኃይልችን የሚያስማማ ሃቅ ሆኖ አሌፏሌ፡፡  

በሁመራና በጁቡቲ በኩሌ ሲ -4 የተሰኘ ፈንጂን ከነማቀጣጠያው ይዘው የገቡት ፀረ 

- ሠሊም ኃይልቹ ምንም ዓይነት ጉዲት ሳያርሱ በቁጥጥር ስር ውሇዋሌ፡፡ ይህም ህዝቡ 

ብቃት ካሇው የጸጥታ ኃይሊችን ጋር በመቆራኘት ሰሊሙንና ሌማቱን ሇማናጋት 

የሚወራጩ አሸባሪዎችን የማይታገሳቸው መሆኑን የሚያሳይ ተጨባጭ አብነት ነው ማሇት 

ይቻሊሌ፡፡ 

ቅጥረኛ አሸባሪዎቹ በወቅቱ ይዘውት የነበረው ፈንጂ፤ ኡጋንዲ - ካምፖሊ ውስጥ 

19ኛውን የዓሇም ዋንጫ የፍጻሜ ጨዋታን “የኢትዮጵያውያን መንዯር” ተብል 

በሚታወቀው መዝናኛ ማዕከሌ ሲከታተለ የነበሩ ሰዎችን ከገዯሇው ፈንጂ ጋር ተመሳሳይ 

ሆኖ መገኘቱም የሚያስገነዝበን አንዴ ዕውነታ አሇ፡፡ ይኸውም የኤርትራ መንግስት 

በምስራቅ አፍሪካ ብቸኛው መንግሥታዊ የሽብር ሴራ ጠንሳሽና አስተባባሪ መሆኑን ነው፡፡  

ማንም የዚህ ጽሐፍ አንባቢ እንዯሚያስታውሰው፤ የበርካታ ንጹሏን ሰዎችን ዯም 

ያፈሰሰውን የኡጋንዲውን የፈንጂ ጥቃት አሌሸባብ የተሰኘው የሶማሉያ ጽንፈኛ ቡዴን 

ኃሊፊነቱን ወስዶሌ፡፡ የአሌሸባብ አመራር የመሸገውና ዋነኛ የማዘዣ ጣቢያው የሚገኘው 

አስመራ ነው፡፡ በዚህም “የሶማሉያን የሽግግር መንግስት እናፈርሳሇን” በሚሌ አጉሌ 

ጀብዯኝነት ተወጥሮ በመንቀሳቀስ ሊይ ሇሚገኘው  ሇዚህ የሽብር ቡዴን መጠሇያ፤ ስሌጠና፣ 

መሣሪያና ገንዘብ እንዱሁም ላልች የልጅስቲክስ ዴጋፎችን  የሚስጡትና የሚያቀባብለት 

የአስመራው የሽብርተኞች ቁንጮ ኢሳያስ አፈወርቂና ጥቂት ባሇሟልቻቸው መሆናቸውን 

ዓሇም ተገንዝቦት ማዕቀብ ከጣሇባቸው ሰነባብቷሌ፡፡  

አሌሸባብ የተሰኘው የአክራሪ ሽብርተኞች ስብስብ፤ እ.ኤ.አ በ1995 በአፍሪካ 

አንዴነት ዴርጅት የመሪዎች ጉባኤ ሊይ ሇመገኘት መዱናችን የተገኙትን የቀዴሞውን 

የግብጽ ፕሬዚዲንት ሇመግዯሌ ሙከራ ካዯረገው “አሌቃኢዲ” ጋር መቀሊቀለን በይፋ 

የገሇጸ ጽንፈኛ ቡዴን ነው፡፡በርካታ ወገኖች እንዯሚስማሙበት፤ አቶ ኢሳያስ አሌሸባብን 

በመርዲታቸው የአሌቃኢዲን የምስራቅ አፍሪካ ተሌዕኮ እያገዙት ነው፡፡ እርግጥም የእነዚህ 

ወገኖች አባባሌ ትክክሌ መሆኑ አይታበይም፡፡ የሻዕቢያው አስተዲዯር ዓሇም አቀፋዊ 

ተቀባይነት ያሇውን የሶማሉያን የሽግግር መንግስት ሇማዲከም አሌሸባብን እስካገዘ ዴረስ፤ 
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በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ የአሌቃኢዲን “የቤት ስራ” አያከናወነ መሆኑን ሇመገንዘብ 

አያዲግትም፡፡ 

ውዴ አንባቢዎቼ! በኤርትራ መንግስትና ቀዯም ሲሌ በጠቀስኳቸው አሸባሪዎች 

መካከሌ ያሇው የጥፋት ጋብቻ”  ቁርኝት ቋጠሮ ሲፈታ በጥቂቱ ይህን የሚመስሌ ነው፡፡ 

እርግጥ የሀገር ውስጥ አሸባሪ የሆኑትና ራሳቸውን “ኦነግ”፣ ኦብነግ” እና ግንቦት 7” እያለ 

የሚጠሩት የክህዯት ቡዴኖች፤ እጅግ አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ ከአስመራው መንግስት ትዕዛዝ 

እየተቀበለ የገዛ ሀገራቸውን ሇማተራመስ ዯፋ ቀና ማሇታቸውን የሚሰማ ማንኛውም ዜጋ 

በሃፍረት መሸማቀቁ አይቀርም፡፡ አንዯኛው ሊኪ ላሊኛው ዯግሞ ተሊሊኪ በሆነበት በዚህ 

የፀረ - ህዝቦች ትስስር፤ የበርካታ ዜጎች ህይወት ተቀጥፏሌ፣ ቁጥራቸው ቀሊሌ የማይባለ 

ሰዎች ሇከባዴ የመቁሰሌ አዯጋ ተጋሌጠዋሌ፣ ታፍነው ተወስዯዋሌ፣ ንብረታቸውም 

ወዴሟሌ፡፡ 

ከእነዚህ በሻዕቢያ ሳንባ ከሚተነፍሱና ሀገራቸውን በገሃዴ ከካደ የሽብር ቡዴኖች 

ባሻገርም፤ የሶማሉያው “አሌሸባብ”  እና ዓሇም አቀፉ የሽብር ቡዴን “አሌቃኢዲ” 

በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊያን ጥቅሞች ሊይ የሚያሴሩ የውጭ አሸባሪዎች ናቸው፡፡ እነዚህ 

ቡዴኖች በሀገራችን ብሔራዊ ጥቅሞች እንዱሁም በህዝባችን ሰሊማዊ እንቅስቃሴ ሊይ አዯጋ 

የዯቀኑ ኃይልች ከመሆናቸውም በሊይ፣ በዓሇም አቀፉ ማህብረሰብ በአሸባሪነት ዝርዝር 

ውስጥ የሰፈሩ እንዯሆነ ይታወቃሌ፡፡  

ይህን ሀገራዊና ዓሇም አቀፋዊ ጥቅሞችን ከግምት ውስጥ በማስገባትም ሰሞኑን 

የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አምስቱን ዴርጅቶች በአሸባሪነት ሰይሟሌ፡፡ስያሜውን 

ተከትልም በርካታ ሠሊም ወዲዴ ኃይልች “ይበሌ የሚያሰኝ ነው” ሲለ፤ በምንም ዓይነት 

አጀንዲ ሊይ አቋም የላሊቸው አንዲንዴ የሀገራችን ተቃዋሚዎች ግን የምክር ቤቱን ህግን 

የተከተሇና ኃሊፊነት የተሞሊበትን ውሳኔ የማዯናገሪያ ስም በመስጠት ሲያጣጥለና 

ሲያስተባብለ መመሌከታችን በእጅጉ አስዯምሞናሌ፡፡ 

           እነማን ሇማን የማስተባበሌ (defend) ስራን አከናውኑ? 

የዚህ ጽሐፍ አንባቢ እንዯሚገነዘበው፤ የሀገራችን ተቃዋሚዎች በየትኛውም 

የፖሇቲካ አጀንዲ ሊይ ወጥና ግሌጽ የሆነ አቋም የሊቸውም፡፡ በተሇይም “መዴረክ” 

የተሰኘው የስዴስት እሳትና ጭዴ ፓርቲዎች ስብስብ አባሊት፤ በቅንጭብጫቢ ሃሳቦች 
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እየተመሩ ሀገራዊ ኃሊፊነት ያሇበትን ምክር ቤት ውሳኔ በማብጠሌጠሌ ሇአሸባሪዎቹ 

ማስተባበያ ሲሰጡ መሰንበታቸው አግራሞትን የሚያጭር ሆኖ አግኝቼዋሇሁ፡፡ 

ባሇፉት ጊዜያት “አሸባሪነት ኢትዮጵያ ውስጥ የሇም” ሲለ የነበሩትና ከተዯበቁበት 

ጎሬ ዴንገት ሰሞኑን ብቅ ያለት የመዴረኩ “አፈ - ቀሊጤ ነኝ” ባዩ ፕሮፌሰር በየነ 

ጴጥሮስ፤ ሇአንዴ የግሌ ጋዜጣ የቀዴሞ የትግሌ አጋራቸውን በማስቀዯም  “ግንቦት ሰባት፣ 

ኦነግና ኦብነግ አሸባሪ እየተባለ ሲጠሩ የነበሩ ናቸው፡፡… መንግስት ሰሊም ሇማምጣት… 

ከመስራት ይሌቅ ውጥረቱን እያባባሰው ነው፡፡…” በማሇት ከነበራቸው አቋም የተሇየና 

የሏዘኔታ እምባቸውን በንግግር ቋንቋ መሌክ አፍስሰዋሌ፡፡ የዚሁ ፖርቲ ጨቅሊ ፖሇቲከኛና 

የፓርሊማ አባሌ  የሆኑት የተከበሩ አቶ ግርማ ሰይፉም፤ “ኦነግ፣ ኦብነግና ግንቦት ሰባት 

በሰሊማዊ መንገዴ ሇመታገሌ ሞክረው የፖሇቲካ ምህዲሩ  እየጠበበባቸው ላሊ የትግሌ 

ስሌት የመረጡ ዴርጅቶች ናቸው” ሲለ ግሌጽ የሆነ አሸባሪዎችን የመከሊከሌ ዱስኩር 

አስምተውናሌ፡፡ 

ታዱያ በበርካታ ሰሊም ወዲዴ ወገኖች ህሉና ውስጥ <ተቃዋሚ ተብዬዎቹ 

አያሰተባበለ ያለት አሸባሪዎቹን ሇመከሊከሌ ነው ወይስ ሇሻዕቢያ ዴጋፍ ሇመስጠት?> 

የሚሌ ጥያቄን መፍጠሩ አሌቀረም፡፡ ምክንያቱም የተቃዋሚዎቹ የማስተባበሌ ስራ 

“አፍንጫ ሲመታ ዓይን ያሇቅሳሌ” እንዱለት ዓይነት በመሆኑ ነው፡፡ እንዯሚታወቀው 

“አዱስ አበባን እንዯ ባግዲጅ ” በሚሇው ዘጋቢ ፊሌም ሊይ ራሱን “ኦነግ” እያሇ የሚጠራው 

የሽብር ቡዴን አስመራ ካሇው ቢሮው ባሰራጨው መግሇጫ፤ አሸባሪ አሇመሆኑንና 

የተያዙትን ግሇሰቦችንም እንዯማያውቃቸው ሽምጥጥ አዴርጎ ክዶሌ፡፡ 

የሽብር ቡዴኑ “ፊታውራሪ” የሆነው የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስትም፤ <የቀረበብኝ 

ክስ ህጋዊ መሰረት የሇውም፤ መረጃውም ተራ ቀሌዴ ነው>  በማሇት በተሇመዯው “ዓይኔን 

ግንባር ያዴርገው” ብሂለ አስተባብሎሌ፡፡ እንግዱህ ከዚህ የሻዕቢያና የኦነግ አስገራሚ አንደ 

ላሊኛውን የመዯገፍና የመከሊከሌ የውጭ ሀገር ትወና ዴማሜ ሳንወጣ ነው፤ የሀገር ውስጦቹ 

“አርበኞችም”  ተመሳሳይ የማስተባበሌ ተግባር ይዘው ብቅ ያለት፡፡ ይህም ተቃዋሚ 

ተብዬዎቹ ከአሸባሪዎቹ አሉያም ከአስመራው ቡዴን ወይም ከሁለቱም ጋር የአመሇካከት 

ትስስር ያሊቸው መሆኑን የሚያመሊክት ነው፡፡ 

የሀገራችን ተቃዋሚዎች በተሇያዩ ጊዜያት ህጋዊና ህገ - ወጥ ተግባራትን እያጣቀሱ 

ሲጓዙ ተመሌክተናቸዋሌ፡፡ እነዚህ ወገኖች ምንም እንኳን ‘ህገ - መንግስታዊ ስርዓቱን 
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አክብረንና አስከብረን እንንቀሳቀሳሇን’ የሚሌ መርህ እናራምዲሇን ቢለም፤ በተዯጋጋሚ 

ጊዚያት በተግባር እንዯታዬው ግን ህገ - መንግስቱን የሚንዴ አስተሳሰብ በተራመዯ ቁጥር 

እውነተኛውን የፀረ - ህገ - መንግስታዊ ስርዓት እምነታቸውን ይዘው  “እሌሌ በቅምጤ” 

የሚለ ናቸው፡፡ ሇዚህ አባባላ ሩቅ መሄዴ አያሻኝም፡፡ አሁን እያወጋሁአችሁ ያሇሁትንና 

እነዚህ ወገኖች ህገ - መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይሌ ሇማፍረስ ሇሚንቀሳቀሱ አሸባሪዎች 

ያዯረጉትን የማስተባበሌ ስራ መጥቀሱ ብቻ በቂ ነው፡፡ 

ኧረ ሇመሆኑ የመዴረኩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ “… መንግስት ሰሊምን ሇማምጣት 

ከመስራት ይሌቅ ውጥረቱን እያባባሰው ነው”  ማሇታቸው ከቶ ምን ማሇት ይሆን? ቀዯም 

ባለት ሦስት ምርጫዎች  ‘በየትኛው የፖርሊማ መስኮት አዯገኛ ነፋስ እንዯሚገባ ሳይቀር 

ያውቁ ነበር’ የሚባለትና በአራተኛው ምርጫ በህዝቡ ፍትሓዊ ዴምጽ እንኳንስ መስኮት 

ቀርቶ፣ የፓርሊማውን በር እንዲይረግጡ የተዯረጉት እኚህ ተጣማሪ፤ ስሇ እነ “ ኦነግ” እና 

“ኦብነግ”  እንዱሁም “ግንቦት 7” አያውቁም ማሇት አይቻሌም፡፡ ነገሩ “አውቆ የተኛን …” 

እንዱለት በመሆኑ፤ እውነታውን እንዱህ ገሊሌጦ ማየት ግን ያስፈሌጋሌ፡፡  

እንዯሚታወቀው “ኦነግ” እና “ኦብነግ” በሽግግር መንግስቱ ውስጥ የነበሩና ኋሊ ሊይም 

በጠባብ አመሇካከታቸው ሳቢያ ህዝባዊ ዴጋፍ ማግኘት ተስኗቸው ጦርነትን በአማራጭነት 

በመያዝ ህገ - መንግስታዊ ስርዓቱን ሇመጣሌ የተዯራጁ ፀረ - ህዝብ ቡዴኖች ናቸው፡፡ 

መንግስት ሊሇፉት በርካታ ዓመታት የእነዚህን ኃይልች የጥፋት ተሌዕኮ በመታገስ፣ 

በሰሊማዊው ምህዲር ህገ-መንግስቱን አክብረው እንዱንቀሳቀሱ ከፍተኛ ጥረት 

አዴርጓሌ፡፡ይሁን እንጂ፤ ቡዴኖቹ የመንግስትን ሇሰሊም የተዘረጉ እጆችን ባሇመቀበሌ 

ኢትዮጵያን ሇመበታተን ሇሚሰራው የኤርትራ መንግስት ተሊሊኪ መሆንን የመረጡ 

መሆናቸውን እንባ እየተናነቃቸውም ቢሆን ፕሮፌሰሩ ይስቱታሌ ብዬ አሌገምትም፡፡ 

በቀዴሞው የፕሮፌሰሩ ወዲጆች የተመሰረተው “ግንቦት 7” የተሰኘው የሸብር 

ቡዴንም ቢሆን ተመሳሳይ አካሄዴን የተከተሇ ነው፡፡ በአሸባሪው ድክተር ብርሃኑ ነጋ 

የሚመራው ይህ ዴርጅት፤ በሦስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በቅንጅት ስም ያሸነፈበትን የአዱስ 

አበባን አስተዲዯር እንዱረከብ መንግስት ሲሇምነውና ሲያስሇምነው እንዯነበር የቅርብ ጊዜ 

ትውስታችን ነው፡፡ ወንጀሇኛው ድክተር ብርሃኑ ግን ከአመጽ አጋሮቻቸው ጋር በመሆን 

የጎዲና ሊይ ነውጥ በመቀስቀስ ሇመንግስት ሌመና የተገሊቢጦሽ ምሊሽ ሰጡ፡፡ በዚህ 
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ተግባራቸውም በፍርዴ ቤት ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው ከታሰሩ በኋሊ ይቅርታ ጠይቀው 

ቢሇቀቁም፤ በፍጥነት የወሰደት እርምጃ ከሻዕቢያ ጋር በማበር ተሊሊኪ መሆንን ነው፡፡  

መንግስት ሰሊምን ሇማምጣት እነዚህንና ላልች ተግባራትን ማከናወኑ እየታወቀ፤ 

ፕሮፌሰሩ “ውጥረትን እያባባሰ ነው” ማሇታቸው ሇሀገር ከማሰብ የመነጨ ነው ተብል 

አይታሰብም። ይሌቁንም ፕሮፌሰሩ በውስጣቸው “ወዲጄ ሆይ እኔ ሌፈረጅሌህ” እያለ 

ማሊዘናቸውን የሚያሳብቅ ነው - በዚህ ጽሐፍ አቅራቢ እምነት፡፡ በመሆኑም ፕሮፌሰር 

በየነ ሇእነማን እየተከራከሩ እንዯሆነ ግሌጽ ይመስሇኛሌ፡፡ ይህም ሰውዬው ከመዴረኩ 

ተጣማሪነታቸው ባሻገር፣  ‘እጃቸው የረዘመ ነው እንዳ?’ የሚሌ እሳቤ እንዴይዝ 

አስገዴድኛሌ፡፡ 

ጀማሪው ፖሇቲከኛና የተሰጣቸውን ጽሐፍ ሳይቀንሱና ሳይጨምሩ እንዯ አቡነ 

ዘበሰማያት አንገታቸውን አቀርቅረው ፓርሊማ ውስጥ የሚያነበንቡት የተከበሩ የአቶ ግርማ 

አሸባሪዎቹን አስመሌክተው “… ዴርጅቶቹ የፖሇቲካ ምህዲሩ እየጠበባቸው ላሊ የትግሌ 

ስሌት የመረጡ ናቸው “ የሚሇው አባባሊቸው የሰሙትን ከመዴገም ውጪ አስበውበት 

የተናገሩት ነው ሇማሇት አያስዯፍርም፡፡ 

ፖሇቲከኛነታቸውን ገና በዲዳ በመዲህ ሊይ የሚገኙት የተከበሩ አቶ ግርማ፤ “በስማ 

በሇው” የሰሙትን ቅንጭብጫቢ ታሪክ እንዯ ገዯሌ ማሚቶ ከማስተጋባት ውጪ ሰሇ 

ፖሇቲካ ምህዲር መጥበብና መስፋት በቂ ግንዛቤ ያሊቸው አይዯለም፡፡ ቀዴሞውኑስ 

እርሳቸው ይህን የሚለት በምን አግባብና እንዳት ወዯ ፓርሊማ እንዯገቡ አያውቁትም 

ወይ? የሚሌ የግርምት ጥያቄ እንዲነሳ አዴርጎኛሌ፡፡ በሃገራችን በተፈጠረው ዳሞክራሲያዊ 

መዴረክ በነጻ ምርጫ ተወዲዴረውና የገዥውን ፓርቲና የላልች ተወዲዲሪ ፓርቲ 

እጩዎችን አሸንፈው ወዯ ፓርሊማ መግባታቸውን ይዘነጉታሌ ብዬ አሊስብም፡፡ ላልቹ 

ተቃዋሚዎች እንዯርሳቸው ተሳክቶሊቸው ፓርሊማ መግባት ያሌቻለት እኮ ውዴዴሩ ውስጥ 

ገብተው የመራጩን ሕዝብ አብሊጫ ዴምጽ በማጣታቸው ብቻ ነው፡፡ ታዱያ ምኑ ጋ ነው 

የፖሇቲካ ምህዲሩ የጠበበባቸው?  በአንዴ ሀገር ውስጥ የፖሇቲካ ምህዲር መጥበቡና 

መስፋቱ የሚሇካው፤ ፖርቲዎች ካሊቸው ያሌተገዯበ የመዯራጀት  መብትና ነጻነት አንጻር 

ነው፡፡ በኢፌዳሪ ህገ - መንግስት ሊይ በተጠቀሰው ሰሊማዊ የመዯረጀት መብትም፤ “ኦነግ”፣ 

“ኦብነግ” እና “ግንቦት 7” በሚገባ ተዯራጅተው ሲያበቁ ፣የሻዕቢያው የሽብር መረብ ፍቅር 

ጠሌፎ እሰከወሰዲቸው ጊዜ ዴረስ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ቡዴኖች መሆናቸውን ሇተከበሩ አቶ 
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ግርማ መንገሬ የፖሇቲካ  “ሀ ሁ” እያስተማርኳቸው አሇመሆኑ ግንዛቤ እንዯሚወስዴሌኝ 

ተስፋ አዯርጋሇሁ፡፡ 

የሽብር ቡዴኖቹ ወትሮም ቢሆን ከሁከት እንጂ፣ ከምርጫ ኮሮጆ በሚገኝ የህዝብ 

ዴምጽ ስሌጣን ሇማግኘት የሚሹ ኃይልች ባሇመሆናቸው፤ የተጠናወታቸውን የነውጥ ጥሪ 

ገቢራዊ ሇማዴረግ የሻዕቢያ ተሊሊኪ መሆንን በመምረጥ ምቹ የነበረውን ምህዲር ጥሇው 

የፈረጠጡ ናቸው፡፡ ስሇሆነም በተከበሩ አቶ ግርማ የቀረበው “የምህዲር መጥበብ ጉዲይ” 

የሚመሇከታቸው ሃይልች አይዯለም - ግሇሰቡ ከመሬት ተነስተው የተቃውሞ እምቢሌታ 

ሇመዯሇቅ ካሌፈሇጉ በስተቀር፡፡ 

እዚህ ሊይ ‘የመዴረክ አባሊት ስሇምን ሇአሸባሪዎቹ ይከራከራለ?’ የሚሌ ጥያቄ 

ማንሳት አስፈሊጊ ነው፡፡ በዚህ ጽሐፍ አቅራቢ እምነት፤ የፕሮፌሰር በየነም ይሁን 

የተከበሩ አቶ ግርማ ክርክር መሳይ ማስተባበያ ከሽብር ቡዴኖቹ ጋር ካሊቸው የህሉና 

ትስስር የመነጨ ነው፡፡ እንኳንስ ህዝብን አገሇግሊሇሁ ብል (ሇይስሙሊም ቢሆን) 

በፖሇቲከኝነት የተሰሇፈ ወገን ቀርቶ፣ ማንኛውም ህሉና ያሇው ዜጋ ህዝብን 

ሲገዴለ፤ሲያሰቃዩና ንብረቱን ሲያቃጥለ የነበሩ እንዱሁም አሁንም ዴረስ ሰሊሙን ሇማወክ 

ከሀገሪቱ ጠሊት ጋር እያበሩ ያለ ወንጀሇኞችን በመዯገፍ ማስተባበያ ሉሰጥ የሚችሌበት 

ህሉና አይኖረውም፡፡ 

መዴረክ የተባሇው የተቃውሞ ጎራ ግን  ‘ከእነዚህ ኃይልች ጋር የሚያቆራኘኝ 

አስተሳሰብ ያሇኝ በመሆኑ፣ እኔም ነገ ሽብርተኛ ሌባሌ እችሊሇሁ ብዬ ነው 

የማስተባብሌሊቸው’ ሇማሇት ካሌፈሇገ በስተቀር ፤ ቢያንስ በሃሳብ ዯረጃ እንኳ ቢሆን 

የጥፋት ትስስሩ አካሌ ነው ሉያሰኝ ወዯ ሚችሌ ጥግ እየተጓዘ እንዯሆነ በውሌ ሉረዲው 

ይገባሌ ባይ ነኝ፡፡ እናም ይህ የሇየሇት ፀረ  - ህገ - መንግስታዊ ትስስር ዛሬን በዚህ 

አስታክኮ ካሇፈ፣ ነገ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ እኔና የዚህ ጽሐፍ አንባቢ በእማኝነት 

የምንታዘበው ጉዲይ ይሆናሌ። እስከዚያው ግን ‘የሣህሌ ተራሮች ዲንኪረኛ’ ብዬ በትስስሩ 

መሪ የጀመርኩትን ጽሐፍ፤ “የውስጥ አርበኛ” የሆኑትንና በሠሊማዊ መንገዴ የሚንቀሳቀሱ 

ተቃዋሚ ተብዬዎች የማንነት መገሇጫ ቁርኝት ፍርዴን ሇአንባቢዎቼ በመተው ብዕሬን 

ወዯ ሰገባው በመመሇስ ሃሳቤን በዚሁ ቋጨሁ።  

 


