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ሩቅ አስበን ሩቅ ለማደር እንድንተጋ ያደረገን የድል ዕለት 

(ክፍል አንድ) 
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05/22/14   

 

እንደ መግቢያ 

እነሆ በጀግኖቹ ውድ ታጋይ የህዝብ ልጆች መስዕዋትነት ለሀገራችን ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲያዊ ባህል ግንባታ ጮራ የፈነጠቀው 

የግንቦት 20 የድል በዓልን ለ23ኛ ጊዜ ለማክበር በዋዜማው ላይ እንገኛለን። በዓሉን “ሩቅ 

አስባ ሩቅ ለማደር እየተጋች ያለች ሀገር” በሚል መሪ-ቃል በደማቅ ሁኔታ ለማክበር 

የሀገራችን ህዝቦች በዝግጅት ላይ ናቸው። እርግጥ ከዘንድሮው መሪ-ቃል በመነሳት ብዙ 

ሊባል የሚችል ነገር ይኖራል።  

አዎ! ‘ዕለቱ በሀገሪቱ ውስጥ ታላቅ ለውጥ እንዲያመጣ ለህዝቦች ሁለንተናዊ መብቶች ሲሉ 

ህይወታቸውን ቤዛ ያደረጉት ውድ ታጋይ የህዝብ ልጆች ምን ከወኑ?፣ አዲሲቷ ኢትዮጵያ 

ያሰበችው ሩቁ ነገር ምንድነው?፣ ይህን የሩቅ ህልሟን እሳቤ ዕውን ለማድረግ የመንግስትና 

የህዝቦቿ ትጋት ምን ይመስላል?፣ ምንስ ውጤት አገኙ?’ የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት 

ይቻላል። እናም እኔም ይህን ሩቅ አስበን ሩቅ ለማደር እንተጋ ያደረገንን ይህን የድል 

ዕለት ለ23ኛ ጊዜ ስንዘክር ከእነዚህ ጥያቄዎች አኳያ ያሉትን ነባራዊ ዕውነታዎች ለውድ 

አንባቢዎቼ ለማሳየት እሞክራለሁ። መልካም ንባብ።… 

ሁላችንም እንደምናስታውሰው የደርግ ስርዓት በጥቁር አፍሪካ ውስጥ ከአፍ እስከ ገደፋ 

የታጠቀ ግዙፍ ሰራዊት ነበረው፡፡ በወቅቱ የቀድሞዋ ሶቭየት ኀብረት ከነበራት 

መሣሪያዎች ሁሉ ለማንም ኋላ ቀር ሀገር ያልሰጠችውን መሣሪያ በመስጠት ስታስታጥቀው 

የነበረ መንግስት መሆኑ የሚዘነጋ አይደለም፡፡ የሰው ሃይሉም ቢሆን ከግማሽ ሚሊዮን 

ያልተናነሰ ነበር፡፡ ይሁንና ይህን ግዙፍና አደገኛ ሠራዊት በታላቁ መሪያችን በአቶ መለስ 
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ዜናዊና በድርጅታቸው ስትራቴጂና ታክቲክ ቀማሪነት ከ70ሺህ በማይበልጥ ሠራዊትና 

ህዝብን ባማከለና ለአስራ ሰባት ዓመታት በተካሄደ መራር ትግል ማንኮታኮት ተችሏል፡፡ 

ምርጡ የወታደራዊ ስትራቴጂና ታክቲክ ቀማሪው አቶ መለስና ድርጅታቸው በተለይም 

በትግሉ ወቅት ወሣኝ የስትራቴጂ ጥያቄዎች ከተመለሱበት ከ1977 ዓ.ም ጀምሮ 

በነደፏቸው ስልቶች የደርግ ስርዓት በአጭር ጊዜ እንዲደመሰስ ምክንያት ሆኗል፡፡  

በወቅቱ ባከናወኑት የፖለቲካ ስትራቴጂና ታክቲክ እንዲሁም የወታደራዊ ንድፈ ሐሳብ 

ስራዎች በትግሉ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የህዝባዊ ጦርነት ባህሪ እንዲመለስ አድርገዋል፡፡ 

በዚህም ሠራዊቱ የህዝቡ የታጠቀ ግንባር ቀደም ኃይል ሆኖ ህዝቡም በደጀንነት 

እንዲሳተፍ ተደርጐ አምባገነኑን ኃይል ተዋግቶ በመበታተን ብሎም የተበተነውን ኃይል 

ህዝቡ በሚሊሻና በልዩ ልዩ ማህበራት ተደራጅቶ እንዲለቃቅመው በማድረግ ፈጣንና 

አስተማማኝ  ድል ለማስፈስ ተችሏል፡፡ እናም ይህን በመለስ የጠራ የትግል አቅጣጫ 

የተመራው ትክክለኛው ህዝባዊ ጦርነት፤ አምባገኑኑን የደርግ ስርዓት ከስድስት ዓመታት 

ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከኢትዮጵያ ምድር እንዲጠራረግ  አድርጓል፡፡ 

ሆኖም እዚህ ላይ ሣይጠቀስ የማይታለፍ ጉዳይ አለ። እርሱም በትጥቅ ትግሉ የመጨረሻ 

ዓመታት ወቅት ኢህአዴግና ሰራዊቱ ምንም እንኳን አብዛኛውን የሀገሪቱን ክፍል 

ቢቆጣጠሩም ለሰላም ካላቸው ቁርጠኝነት በመነሳት ጦርነቱ ቆሞ ሁሉም ችግሮች በሰላማዊ 

መንገድ እንዲፈቱ ለአምባገነኑ ስርዓት የሰላም መፍትሔ ሃሳብ ማቅረባቸው ነው፡፡ ይሁንና 

አምባገነኖች ሁሌም ቢሆን ለእብሪት እንጂ ለሰላም የሚዘረጋ እጅ ስለሌላቸው ደርግ 

የኢህአዴግን የሰላም ጥሪ ፋታ ለማግኘት ብቻ አስቦ ለመቀበል ቢሞክርም ሰላምን 

ማምጣት ግን አልተቻለም ፡፡  

እናም ደርግ በራሱ በጥባጭነት ያፈረሰው የሰላም መፍትሔ ሐሳብ ውጤት ባለማስገኘቱ 

ሰላምን በትግል ማምጣት ይገባል በሚል ታክቲክ በተለያዩ አቅጣጫዎች መጠነ ሰፊ 

ጥቃት በመክፈት ለ17 ዓመታት ያህል በሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ 

ተጭኖ የነበረው የአበሣና የስቃይ የአገዛዝ ቀንበር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተሸቀንጥሮ 

ሊወድቅ ችሏል፡፡ በታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊና በድርጅታቸው የውጊያ 

ስትራቴጂና ታክቲክ እየተመራ የደርግን ሠራዊት በ1983 ዓ.ም የገረሰሰው የኢህአዴግ 

ሠራዊት፤ በቀጣይነት የተሸጋገረው በአራቱም የሀገሪቱ ማዕዘናት የሰላምና ማረጋጋት 

ስራዎችን ወደ ማከናወኑ ነበር፡፡ በዚህም በውድ የህዝብ ልጆች አኩሪ መስዓዋትነት 
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የተገኘውን ድል ለመንጠቅ የሚሯሯጡ ፀረ ሰላም፣ ፀረ- ልማትና ፀረ-ዴሞክራሲ ኃይሎችን 

የማፅዳት ተግባሮችን ፈፅሟል፡፡ በወቅቱ ኢህአዴግና ሌሎች ታጣቂ ኃይሎች ለሀገራዊ 

ሰላም ሲሯሯጡ “በጥባጭ እያለ ማን ጥሩ ይጠጣል” እንዲሉ አበው፤ ራሱን ኦነግ እያለ 

ይጠራ የነበረው የጠባቦች ቡድን ይህንን የተቀደሰ ዓላማ “አልቀበልም” በማለት የጦረኝነት 

አቅጣጫን በመምረጥ አፈንግጧል ፡፡  

የኢህአዴግ ሠራዊት ከፍተኛ ትዕግስት በተሞላበት ሁኔታ ኦነግን ወደ ሰላማዊ ድርድር 

እንዲመጣ ከመለመን ባለፈ መስዕዋት እየሆነም ጭምር የሰላም እጁን ቢዘረጋም፤ ጠባቡ 

ቡድን ግን በእንቢተኝነቱ ፀና። የሽግግሩ ሠራዊት ለዚህ ሰላማዊ ተግባሩ በወቅቱ 

የተሰጠው ምላሽ ጦረኝነት በመሆኑ ከብዙ ትዕግስትና ልመና በኋላ ሁሉም የሰላም 

መንገዶች ተሟጥጠው ሲያበቁ የኦነግ ሠራዊት በመረጠው መንገድ እርምጃ ለመውሰድ 

ተገድዷል። እናም ሠራዊቱ ወደ ከፋ ጦርነት ሳይገባ ኦነግ የመራውን የእብሪት ጠብ 

በቁጥጥሩ ስር አዋለ፡፡ የታጣቂዎቻቸውን ትጥቅ የማስፈታት ወቅታዊ ተልዕኮውንም በድል 

ተወጣ፡፡  

ይህ የኢህአዴግ ሠራዊት የሰላም እርምጃም ከመላው የሀገራችን ህዝብ ጋር ተቀናጅቶ 

አንድ ወሣኝ ምዕራፍን ሊከፈት ችሏል፡፡ ይኸውም የሀገሪቱን ለሰላምና መረጋጋት ዕውን 

በማድረግ  የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያቀዷቸውና በሽግግር መንግስቱ 

የተቀመጡት ዓላማዎች ዕውን ሊሆኑ ችለዋል። የሀገሪቱ ህዝቦች ወደውና ፈቅደው አንድ 

የጋራ ፖለትካዊና ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ ለመመስረት የሚያስችለውን የተመቻቸ ሰላማዊ 

ምህዳርም ተፈጥሯል፡፡ ይህ ሁኔታም ህገ- መንግስታቸውን በጋራ መክረው ዘክረው 

እንዲሁም አምነውበት እንዲያፅድቁት ከማድረጉም ባሻገር የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ 

ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ (ኢፌዴሪ) እንዲመሰረት አስችሏል፡፡ ከዚህ በኋላም ቢሆን 

በግንቦት 20 በተቀደደው የሰላም ጎህ አማካኝነት በሀገራችን ውስጥ ደማቅ ተከታታይ 

የታሪክ ምዕራፎች መጻፍ ጀመሩ። 

ምዕራፍ ፩—ጉዞ ወደ ሁለንተናዊ ዕድገት መደላድል ፈጠራ 

ምንም እንኳን የኢፌዴሪ መንግስት በህዝቡ ሙሉ ተሳትፎና ፈቃደኝነት ቢመሰረትም፤ 

ሀገራችን በህገ-መንግስቷ አማካኝነት ወደ ተለመችው የዕድገት መስመር በቀጥታ መግባት 

አልቻለችም። ይሁንና ሀገራችን በግንቦት 20 ምክንያት ለተለመችው ሩቅ የማደር ትልም 
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ምቹ መደላድሎች መፈጠር ነበረባቸው። ታዲያ ከዚህ ፅሑፍ አኳያ ይህ ምቹ መደላድል 

እንዳይፈጠር አሜኬላ እሾህ የነበሩና በሩቅ ዓላሚዎቹ ህዝብና መንግሰት ድል የተነሱ 

ሶስት ጉዳዮችን ብቻ ለማንሳት እሞክራለሁ። አንደኛው የሀገራችንን ሉዓላዊነት 

የተገዳደረው የኤርትራ መንግስት ወረራ ሲሆን፤ ሁለተኛው በእነ አል-ሸባብ በኩል 

በብሔራዊ ደህንነታችን ላይ ተደቅኖ የነበረው አደጋ ነው። ሶስተኛው ደግሞ በገዥው 

ፓርቲ ኢህአዴግ ውስጥ የተፈጠረው የኪራይ ሰብሳቢነትና የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መስመር የነበሯቸው የአመለካከት ልዩነቶች ናቸው። እርግጥ በወቅቱ እነዚህ ጉዳዩች 

ሀገራችን ሩቅ አስባ ሩቅ ለማደር የተለመችውን ግብ ሊያደናቅፉ ባይችሉም፤ ለግንዛቤ 

ያህል ግን ሶስቱንም ክስተቶች በትውስታ መልክ እንዲህ እንመለከታቸዋለን።… 

…እንደሚታወቀው የተመቻቸና ሰላማዊ ምህዳር እንዲፈጠር ህይወቱን ቤዛ እያደረገ 

ተልዕኮውን በብቃት ሲወጣ የነበረው የሽግግሩ ወቅት ሰራዊት ግዳጁ በማብቃቱ በህዝቦች 

ሙሉ ፈቃድ በፀደቀው ህገ -መንግስቱ መሠረት፤ ህገ -መንግስታዊ ስርዓቱን ከማንኛውም 

የውስጥና የውጭ ፀረ-ሰላም ኃይሎችና አሸባሪዎች በፅናት የሚጠብቅ ሠራዊት መደራጀት 

ነበረበት፡፡ እናም ህዳር 29 ቀን 1987 በፀደቀው ህገ- መንግስት አንቀፅ 87 ላይ 

በተቀመጡት መርሆዎች መሠረትም ነባሩን የኢህአዴግ ሠራዊት በእርሾነት ያካተተና 

የሁሉንም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ሚዛናዊ ተዋፅኦ የያዘ የመከላከያ ኃይል 

በ1988 ዓ.ም በአዋጅ ቁጥር 27/88 መሠረት በአዲስ መልክ እንዲደራጅ ተደረገ፡፡ 

መከላከያ ሠራዊቱ በዚህ ሁኔታ በህዝቡ ሁለንተናዊ ፈቃድ ከተደራጀ በኋላም ቢሆን 

በጠንካራና አስተማማኝ ቁመና ላይ ሆኖ ከህዝቡ ጋር የሀገሪቱን ሰላም ለማረጋገጥ ያደረገው 

ጥረት አልጋ በአልጋ አልነበረም፡፡ ያም ሆኖ ግን በአዲስ መልክ የተደራጀውና መሠረቱን 

የሀገርን ሰላም በማስከበር ስራ ላይ የፀናው ሰራዊታችን ህገ -መንግስቱንና ህገ -መንግስታዊ 

ስርዓቱን የመጠበቅ ተልዕኮን ያነገበ በመሆኑ ሁልጊዜም የሀገሪቱን ሰላምና መረጋጋት 

በአስተማማኝ ሁኔታ የማረጋገጥ ታላቅ ሀገራዊ ግዳጅን ያማከለና ብሔራዊ ተዋፅኦ ያለው 

ስለሆነ፤ ሀገርንና ህገ -መንግስታዊ ስርዓቱን ከማናቸውም የውስጥና የውጭ ፀረ ሰላም 

ኃይሎችና አሸባሪዎች እንዲከላከል አስችሎታል—ከህዝቡ ጋር እጅና ጓንት በመሆን።   

ታዲያ ይህን የህዝባችንን፣ የመንግስታችንንና የሠራዊታችንን በጋራ የሀገርን ሰላም 

በመጠበቅ ሩቅ አስቦ ሩቅ ሩቅ ለማደር የተደረገውን ርብርብ ለመመልከት የወራሪውን 

የኤርትራ መንግስት እንዲሁም የእነ አል-ሸባብን የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ትንኮሳዎችን 
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ለማሳያ ያህል መመልከቱ በቂ ይመስለኛል። አምባገነኑና ጦረኛው የኤርትራ መንግስት 

የተሳሳተ የወረራ ስሌቱን ገቢራዊ ባደረገበት ወቅት ነው። ሻዕቢያ በድንበር ይገባኛል ሽፋን 

በሌሎች አንጡራ ሀብት ላይ ተንጠላጥሎ ለማደግ የነበረው የጥገኝነት ፍላጐቱ ሲከሽፍበት 

“ኢትዮጵያውያን አልተዘጋጁም፤ ተከፋፍለዋል” በሚል ግልብ ምልከታ በቀጥታ ያመራው 

ባድመንና አካባቢውን ወደ መውረር ነበር፡፡ ወረራው ሰራዊታችን ለጦርነት ባልተዘጋጀበት 

ወቅት ብቻ የተፈፀመ አይደለም፡፡ ይልቁንም ጦረኛው የኤርትራ መንግስት ድምፁን 

አጥፍቶ በጣም የተዘጋጀበትና የሃይል ሚዛኑ በመሣሪያም ይሁን በሰው ኃይል 

የማይመጣጠን በነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው፡፡ 

ሆኖም ህዝባዊ ባህሪውን ተላብሶ በሻዕቢያ በተጣሰው የድንበር አካባቢ የሚገኘው የመከላከያ 

ሠራዊታችን ይህ ልዩነት ሳያግደው ከአቅሙ በላይ የሆነው ወራሪ ኃይል ባለበት ቦታ 

እንዲገታ አድርጐታል፡፡ ምንም እንኳን በወቅቱ ወራሪው ኃይል ከተገታበት ሥፍራ 

በተጨማሪ ሌሎች ቦታዎችን ለመያዝ የሞት ሽረት ውጊያ ቢያደርግም፤ የሀገሩን ህዝብ 

ሰላም ለመጠበቅ የተሰለፈውና ፅናትን የተላበሰው ሰራዊታችን ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር 

በመሆን ምትክ የሌላትን ህይወቱን ቤዛ በማድረግ በርካታ የሻዕቢያ ማጥቃቶችን ማክሸፍ 

ችሏል፡፡ ሠራዊታችን በዚህ ሁኔታ ላይ ባለበት ወቅት የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር 

ቤት ወራሪውን ኃይል ለመመከት ባስተላለፈው ጥሪ መላው የሀገሪቱ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀፎው እንደተነካ ንብ ‘ሆ!’ ብለው በመነሣት የሀገራችንን ሉዓላዊነት 

በመሰዕዋታቸው ለማስከበር ያላቸውን ቁርጠኝነት በመግለፅ አፋጣኝ ምላሽ ሰጡ፡፡ 

ወጣቶችም የሠራዊታችንን ክንድ ለማፈርጠም ወደ የማሰልጠኛዎች ከተቱ፡፡ ህዝቡም 

ገንዘብና ቁሳቁስ ግንባር ድረስ እየተገኘ በመለገስ ለሠራዊታችን ያለው ድጋፍ በፍፁም 

ኢትዮጵያዊነት ስሜት ይገልፅ ጀመር፡፡  

እናም የሠራዊታችን አቅምም በሰው ሃይል ብሎም በስንቅና ትጥቅ በመጠናከሩ ለወሣኙ 

የማጥቃት ዘመቻ ዝግጁ ሆነ፡፡ ሠራዊታችን ወራሪውን ሃይል በመከላከል ስልት 

እንዳይንቀሣቀስ ገትቶ በመያዝ ጠላትን ከግዛታችን ጠራርጐ ለማባረር የሚያስችለውን 

ፈታኝ ስልጠና ከምሽግ ጀርባ አደረገ። በስተመጨረሻም ጀግናው የመከላከያ ሠራዊታችን 

ሻዕቢያ “አይሞከሩም” እያለ ሲመፃደቅባቸው የነበሩትን ምሽጐች ሁሉ በመብረቃዊ ምቱ 

ደረማመሳቸው፡፡ ወራሪው የኤርትራ ጦርም ይህን የህዝባዊ ሠራዊታችንን ምት መቋቋም 

ተስኖት እግሬ አውጪኝ በማለት ተፈተለከ፡፡  
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በመንግስታችን በሳልና የሰነ አመራርና በህዝቡ ጠንካራ የኋላ ደጀንነት እየታገዘ በማጥቃት 

እርምጃው ቀደም ሲል በሻዕቢያ ወታደሮች ተወርረው የነበሩትን የኢትዮጵያ ግዛቶች 

ከማስለቀቅ ባሻገር በርካታ የኤርትራ ግዛቶችን የተቆጣጠረው ጀግናው የመከላከያ 

ሠራዊታችን፤ የህዝባችንንና የመንግስታችንን አርቆ አስተዋይ ፖለቲካዊ ውሳኔ በማክበር 

ከያዛቸው የኤርትራ ግዛቶች ለቆ እንዲወጣ ተደረገ፡፡ ወደ ሀገሩ ተመልሶም ለተጀመረው 

የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ  ስር መስደድ አስተማማኝና ምቹ ሰላማዊ 

ምህዳርን መፍጠር ቻለ፡፡ በዚህም ሩቅ አስበን ሩቅ ለማደር እንድንተጋ የሚያስችለንን 

ሁኔታ በመፍጠር ለሁለንተናዊው ሀገራዊ ዕድገት ህዝብና መንግስት እንዲረባረቡ ጥርጊያ 

መንገድን ከፈተ። ግንቦት 20 ከቶ ምን ይሳነዋል?... 

ሌላኛው ጉዳይ በሀገራችን ላይ ጅሃድ በማወጅ ተጨባጭና ድርስ አደጋ ደቅነውብን 

የነበሩትን የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረትን ለመበታተን እንዲሁም አል-ሸባብን በማዳከም 

ህዝብ፣ መንግስትና ሰራዊታችን ያከናወኑት ተጠቃሽ ተግባር ነው፡፡ እንደሚታወቀው በሼክ 

ዳሂር ሃዌይስ ይመራ የነበረውና ራሱን “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” በማለት 

የሚጠራው የእስልምና አክራሪዎች ቡድን፤ በኤርትራ መንግስት አይዞህ ባይነት በሀገራችን 

ላይ ግልፅ የሆነ ጦርነት አውጇል፡፡ ግና መንግስታችን ሁኔታውን በከፍተኛ ትዕግስት 

ከማለፍ ባሻገር “ህብረቱ” ትክክለኛ አቋም እንዳልያዘ ለማስረዳት ብዙ ጥረት አደረገ። 

ሆኖም ግን ተቀባይነትን ሊያገኝ አልቻለም፡፡  

ታዲያ ይህን ‘በሩቅ አዳሪነታችን’ ላይ የተደቀነብንን ቀጥተኛ አደጋ ለማስወገድ ህዝብና 

መንግሰት ሠራዊታችን አክራሪ ሃይሉን ለመፋለምና ከምንጩ ለማድረቅ ወደ መንግስት 

አልባዋ ሶማሊያ ግዛት እንዲያቀና ማድረግ ግድ ብሏቸዋል፡፡ ከዳሂር ሃዌይስ ቡድን ጋር 

የኤርትራ መንግስት ወታደሮች፣ በአሳፋሪ ሁኔታ ሀገሩን ከድቶ ከጠላት ጋር ያበረው 

“ኦነግ”፣ ራሱን “ኦብነግ” እያለ የሚጠራው የሽብርተኞች ስብስብ እና ሌሎች ዓለም አቀፍ 

አሸባሪዎች አብረውት ቢሰለፋም፤ ህዝባዊው ሠራዊታችን በሶማሊያ ህዝብ ድጋፍ እየታገዘ 

“እስላማዊ ፍርድ ቤቶችን ህብረት” ከእነ ጀሌዎቹ ሊበታትነው ችሏል፡፡ በዚህም በቅድሚያ 

በሀገራችን ላይ ተፈጥሮ የነበረውን የስጋት ደመና መግፈፍ ከመቻሉም በላይ፤ በአክራሪዎቹ 

ቁም ስቅሉን ሲያይ ለነበረው ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብም አንፃራዊ ሰላምን 

እንዲያገኝ አድርጓል፡፡ 
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ዳሩ ግን ከ“እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” መበታተን በኋላ በአምሳያው የተቀረፀው “አል-

ሸባብ” የተሰኘው የአል-ቃይዳ የምስራቅ አፍሪካ የሽብር ክንፍም በሀገራችን ላይ ተመሳሳይ 

አደጋ መደቀኑ አልቀረም፡፡ ያልተጠናከረ የሽግግር መንግስት በነበረባት በያኔዋ ሶማሊያ 

ውስጥ የመሸገው ይህ የሽብር ቡድን፤ እንደ እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት ሁሉ 

በኤርትራ መንግስት ሙሉ ድጋፍ በሀገራችን ላይ ጅሃድ አወጀ፡፡ ይህም ሀገራችን ሩቅ 

አስባ ሩቅ እንዳታድር የተሸረበባት ሴራ ነበር። ታዲያ ቡድኑ የአካባቢያችንና የሀገራችን 

ብሔራዊ ደህንነት ስጋት መሆኑን የተገነዘቡት የኢፌዴሪ መንግስትና ህዝባችን የሽብር 

ቡድኑን የጥፋት መንገድ በማያሻማ ሁኔታ በማወቃቸው እንዲሁም ተጨባጭና የቅርብ 

አደጋውን በመመልከታቸው፤ ሠራዊታችን አል-ሸባብን በማዳከም ስራ ላይ ወንድም ከሆነው 

የሶማለያ ህዝብና ከሽግግር መንግስቱ ጋር አብሮ እንዲሰራ ወስነዋል፡፡  

ሠራዊታችንም ብቃት ባላቸው ስትራቴጂዎችና ታክቲኮች እየተመራ በሶማሊያ ቆይታው 

ህዝባዊ የሰላም ዘብና የድል ሃይል መሆኑን አረጋግጧል፡፡ ወንድም የሆነው የሶማሊያ ህዝብ 

አንፃራዊ ሰላምና ነፃነት እንዲያገኝም አድርጓል፡፡ ምንም እንኳን አል-ሸባብ እና የራሳቸው 

ፍላጐት ያላቸው አንዳንድ ሃይሎች የፈጠራ ወሬን በመንዛት ሠራዊታችን ከሶማሊያ ህዝብ 

ጋር ለማጋጨት ቢሞክሩም፤ የሠራዊታችንን የሰላም ሃይልነትና ህዝባዊነትን የተረደውን 

የዚያች ሀገር ህዝብ ቀልብ  ሊስቡ ግን አልቻሉም፡፡  

እናም ሠራዊታችን በተግባር ተፈትኖ የሰላም ሃይልነቱን፣ የድል ሰራዊትነቱንና ህዝባዊ 

ወገንተኝነቱን በሶማሊያ ልሣነ-ምድር በማረጋገጡ አክራሪና አሸባሪ ሃይሎች ይበልጥ 

ከህዝብ እንዲነጠሉ አድርጓል፡፡ በዚህም የህዝቦች የሰላም ፍላጐት አንዲጠናከር ማድረግ 

ችሏል፡፡ ሠራዊታችን በእነዚህ ተግባራቶቹ የ“አል-ሸባብ”ን የጀርባ አጥንት በመስበር እና 

በማዳከም የተደቀነብንን ቀጥተኛ አደጋ ከማስቀረት ባለፈ፤ የሶማሊያ ህዝብም ከአክራሪዎች 

የፀዳ የራሱን ፌዴራላዊ መንግስት እንዲመሰረት ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል፡፡  

በኢፌዴሪ ህገ - መንግስት  አንቀጽ 86 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ፤ “በሀገሮች መካከል የሚነሱ 

ግጭቶች ሰላማዊ በሆነ መንገድ  እንዲፈቱ ጥረት ማድረግ”  የሚል ድንጋጌን አስፍሯል፡፡ 

እንዲህ ዓይነት ጥረቶች ደግሞ በጠረጴዛ ዙሪያ ከሚደረጉ ድርድሮች እስከ የዓለም አቀፍ 

ህግን መሰረት በማድረግ የሚካሄዱ ወታደራዊ የሠላም ማስከበር ተልዕኮዎች ድረስ 

የሚዘልቁ ናቸው፡፡ በዚህ ድንጋጌ መሰረትም በአሁኑ ወቅት በሶማሊያ ልሳነ-ምድር 

በ”አሚሶም” ጥላ ስር በመሆን አል-ሸባብን ይበልጥ ለማዳከምና ትርጉም ወደሌለው ደረጃ 
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እንዲደርስ ለማድረግ ከሌሎች የሰላም አስከባሪ ሃይሎች ጋር በመስራት ላይ ይገኛል። 

ይህም በሀገራችን ላይ የተደቀነውን አደጋ በመመከት፤ ኢትዮጵያ ሩቅ አስባ ሩቅ ለማደር 

የሚያስችላትን ሁለንተናዊ ዕድገት እንድትከውን መደላድል ፈጥሯል ማለት ይቻላል። 

ለምን? ቢሉ፤ የግንቦት 20 ትሩፋት ለሆነው ሁለንተናዊ ዕድገት የሚሆን አስተማማኝ 

ሰላም ከሌለ ሩቅ አስቦ ሩቅ ማደር ስለማይቻል ነው።    

ሌላኛው ለሁለንተናዊ የዕድገት ጉዞ መደላድል የፈጠረው በገዥው ፓርቲ ውስጥ 

የተፈጠረው የተሃድሶ እንቅስቃሴ ነው። በ1994 ዓ.ም በኢህአዴግ ውስጥ ቀደም ሲል 

ሲንከባለሉ የመጡ ሁለት ተጻራሪ አመለካከቶች ተፈጥረው በድርጅቱ ላይ የመሰንጠቅ 

አደጋ አንዣቦ ነበር፡፡ ይኸውም በአንድ ወገን ድርጅቱንና ሀገሪቱን ከመበተን የሚያድን 

የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መስመር ሲሆን፤ በሌላ በኩል ደግሞ ኪራይ ሰብሳቢ ኃይሎች 

የተሰባሰቡበት አንጃ ነው፡፡ ፍልሚያው በልማታዊነትና በኪራይ ሰብሳቢነት መካከል 

የተደረገ ነው ማለት ይቻላል። ታዲያ በወቅቱ ልማታዊና ዴሞክራሲያዊው መስመር 

“ድርጅቱንና ሀገሪቱን ከጥፋት ናዳ እንታደግ” የሚል አጀንዳን ሲያራምድ፤ አንጃው ግን 

ከዚህ ተፃራሪ በሆነ መንገድ በመጓዝ “ከጥገኛ ባህሪዬ ጋር የሚለያየኝ ሞት ብቻ ነው!” 

የሚል አቋም በመያዝ ወደ ትክክለኛው የድርጅቱ መስመር ውስጥ እንዲገባ ቢለመን 

አሻፈረኝ ብሎ፣ መድረክ ረግጦ በመውጣት ጸረ - ዴሞክራሲያዊነትን በይፋ አቀንቅኗል፡፡  

እንደ እውነቱ ከሆነ ኪራይ ሰብሳቢዎቹ ያቀነቅኑት የነበረው የአንጃው አስተሳሰብ በበላይነት 

አሸንፎ ቢወጣ ኖሮ፤ ሀገራችን የኪራይ ሰብሳቢዎች፣ የትምክህተኞችና የጠባቦች ሰለባ ሆና 

መበታተኗ አይቀሬ ነበር፡፡ የዛሬው የህዳሴ ጉዞአችንም ሊታሰብ አይችልም ነበር። ግና 

ምስጋና ለልማታዊውና ዴሞክራሲያዊው መስመር ይግባውና የተሃድሶ መስመሩ አሸንፎ፣ 

ኢትዮጵያ ወደ ፈጣንና ተከታታይ ዕድገት ማማ ላይ መውጣት ችላለች፡፡ የአንጃው 

አርማጌዶናዊ አስከፊ እልቂት ከሽፎ፣ ባለ ሁለት አሃዝ ዕድገት በማስመዝገብ ከህንድና 

ከቻይና ቀጥሎ ሦስተኛዋ የፈጣን ዕድገት ባለቤት ሆናለች፡፡ ህዝቡም ከልማቱ በየደረጃው 

ተጠቃሚ እየሆነ ነው።  

እርግጥም በእኔም እምነት ይህ በ1994 ዓ.ም የተካሄደው የተሃድሶ እንቅስቃሴው ባይደረግ 

ኖሮ፤ በአሁኑ ወቅት እየተመዘገቡ ያሉት ሁለንተናዊ የዕድገት ጉዞዎች አይሳኩም ነበር። 

ሀገራችን በኪራይ ሰብሳቢነት አረንቋ ውስጥ እየዳከረች ባለችበት የድህነት አዙሪት ቀለበት 

ውስጥ በዳኸች ነበር። ሩቅ አሳቢነቷም በኪራይ ሰብሳቢዎች ሾኬ ተጠልፎ መንገድ ላይ 
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ተዘርራ በቀረች ነበር። አዎ! ምስጋና ሀገራችንን ከዚህ አስከፊ ችግር ለታደጓት ልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ ኃይሎች ይሁንና ይህ ሊሆን አልቻለም። ኢትዮጵያ የኪራይ ሰብሳቢነት ናዳ 

ላይዋ ላይ ከሚወድቅበት ፍጥነት ይበልጥ በመሮጧ ሳቢያም ዛሬ ላይ በተረጋጋና ከፍታ 

ባለው አውድ ላይ ቆማ ለ23ኛ ጊዜ “ዛሬም ሩቅ አስቤ ሩቅ ለማደር እተጋለሁ” እያለች 

ነው። የግንቦት 20 ሃያልነት በዚህ ረገድም መረጋገጡ ዕለቱ ምን ያህል የገዘፈ መሆኑን 

የሚያሳይ ነው።  

ምዕራፍ ፪—ጉዞ ወደ ሁለንተናዊ ዕድገት ከፍታ 

ግንቦት 20 የድል ዕለት አዳዲስ ክስተቶችን ለሀገራችን ህዝቦች ያጎናጸፈ ነው። ባለፉት 

ስርዓቶች ተሰምተው የማይታወቁትና ኑባሬያቸው ከመቃብር በታች ሆኖ የተረሱት እንደ 

‘በህዝቡ ሙሉ ተሳትፎ የሚገነባ አስተማማኝ ሰላምን ማረጋገጥ፣ ህዝቡ በየደረጃው 

ከሚገኘው ልማት ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ፣ ማንኛውም ዜጋ በህግ ፊት እኩል 

ስለመሆኑ፣ ሃሳብን በነፃነት መግለፅ፣ የፕሬስ ነፃነት፣ ነፃና ፍትሐዊ ምርጫ፣ የሃይማኖት 

እኩልነት፣ የሴቶች መብቶች…ወዘተ የመሳሰሉ ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ዕውን 

እንዲሆኑ አድርጓል። ቀደም ሲል በሽግግር መንግስቱ ወቅት እየጎለበቱ የመጡት እነዚህ 

የድል ዕለቱ የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባህል ግንባታ ፍሬዎች፤ 

ከተሃድሶው በኋላም የሀገራችን የሞትና የሽረት ጉዳይ ሆነው ተጠናክረው ቀጥለዋል። 

እነዚህን ዕውነታዎች ዘርዘር አድርገን እንዲህ እንመለከታቸዋለን። 

እንደሚታወቀው በዕድገት ማማ መሰላል ላይ ለመውጣት ሀገርና ህዝብ የጀመራቸው 

የልማትና የዴሞክራሲ ጉዞዎች እንዲቃኑለት የአስተማማኝ ሰላም መኖር ወሳኝነት 

አያጠያይቅም። ሰላም ከሌለ፤ ስለ ልማትም ሆነ ስለ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ባህል ግንባታ 

መናገሩ ከጉንጭ አልፋነት የዘለለ ትርጉም አይኖረውም፡፡ ለምን? ቢባል፤ በዚያች ሀገር 

ውስጥ ሰላም በአስተማማኝ ሁኔታ ካልተረጋገጠ፤ ሊመጣ የሚችል ዕድገትም ይሁን ስር 

እንዲሰድ የሚፈለግ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ከቶም ሊታሰብ ስለማይችል ነው፡፡ 

ታዲያ ከዚህ ዕውነታ በመነሳት የሀገራችን ህዝቦችና መንግስት መካከለኛ ገቢ ካላቸው 

ሀገሮች ጋር ለመቀላቀል የሰነቁትን ሩቅ አዳሪ ትልም ዕውን ለማድረግ በቅድሚያ ውስጣዊ 

ሰላማቸውን፣ ለጥቆም ከባቢያዊ ሰላምን ማረጋገጥ እንዳለባቸው በጥብቅ ያምናሉ። 

‘ለውስጣዊ ሰላም መታጣት ያጋልጠናል’ ብለው ያመኑትን ድህነት ለመዋጋት ዘመቻ 
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ከፍተዋል። የጎረቤቶች ሰላም እጦት በሀገራቸው ላይ የራሱን አሉታዊ አሻራ በማኖር በሩቅ 

ዓላሚነታቸው ላይ እንቅፋት እንደሚፈጥር ስለሚገነዘቡም፤ የጎረቤቶቻቸውን ሰላም 

በማገዝና በመደገፍ በሙሉ ቁርጠኝነት ተባብረው ሰርተዋል። እያንዳንዷ የሰላም ቀን 

ለሩቅ አሳቢነታቸው ያላትን ፋይዳ ስለሚያውቁም፤ ለዕለቷ ልዮ ክብር በመስጠት ይህን 

ታጋይ የህዝብ ልጆች ዳግም የማይገኝ ውድ ህይወታቸውን የሰጡለትንና አካላቸውን 

ያጎደሉለትን የግንቦት 20 የድል ፍሬ ገቢራዊ ከማድረግ የተቆጠቡበት ጊዜ የለም።  

በተለይም ለሰላም መታጣት ምክንያት በሚሆነው ድህነት ላይ ግልፅ የሆነ ሀገራዊ ትግል 

በመክፈት እያንዳንዱ ዜጋ ከመሚመዘገበው ዕድገት በየደረጃው ተጠቃሚ እንዲሆን 

በማድረግ ለችግሮች ተጋላጭነታችንን እጅግ ከፍተኛ በሆነ ሁኔታ መቀነስ እንዲሁም 

በግንባር ላይ ተሸንፎ የማይሳካለትን የቀቢፀ-ተስፋ ሴራ በትርምስ ስትራቴጂነት ፈጥሮ 

የሀገር ውሰጥ ተላላኪዎችንና አሸባሪዎችን እያሰማራ ሰላማችንን ለማወክ የሞከረውን 

የኤርትራን መንግስት ላይ ተመጣጣኝ እርምጃ በመውሰድ እጆቹን ሰብስቦ አደብ እንዲገዛ 

ማድረግ ችለዋል። እርግጥ የሀገራችን ህዝቦች ድህነትን በመቀነስ ረገድ በየደረጃው 

ያገኙትን ተጠቃሚነት ኋላ ላይ የግንቦት 20 የድል ትሩፋት ስለሆነው ልማት ሳወጋ 

የምመለስበት ቢሆንም፤ የአስመራውን መንግስት የቀቢፀ-ተስፋ ሩጫ በሰላም ወዳዱ 

ህዝባችንና በበሳሉ መንግስታችን አማካኝነት እንዴት እንደከሸፈ መግለፅ ያለብኝ 

ይመስለኛል። 

እንደሚታወቀው አስመራው መንግስት የሽብር አዝማችና አጋፋሪ ሆኖ የቀጠለው በኢትዮ-

ኤርትራ ጦርነት ወቅት አከርካሪው ተመትቶ ከተሰባበረ በኋላ ነው ። በኤርትራ ውስጣዊ 

አቅምና ፀጋዎች ከመተማመን ይልቅ፣ የጎረቤት ሀገሮችን ሃብት በጥገኝነት ዓይኑ ያማትር 

የነበረው የኤርትራ መንግስት፣ ማጣፊያው ሲያጥርበት በአንድ ወቅት “ሀገራችንን 

ሲንጋፖርና ታይዋን አድርገን ምርቶቻችንን ወደ ውጭ አንልካለን” እንዳላለ፤ ዛሬ 

ሽብርንና ትርምስን አስመራ ውስጥ እያመረተ ወደ ጎረቤት ሀገሮች መላክ ሁነኛ ስራው 

ሆኗል።  

በዚህም የሱዳን፣ የጅቡቲ፣ የሶማሊያና በቅርቡም በደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ እጁን 

በመዶል “አማፂዎችን” እንደ ሀገር ውስጥ ምርት በየወታደራዊ ማሰልጠኛው እያመረተና 

“በኤርትራ የተሰሩ” (Made in Eriteria) የሚል ባጅ ላያቸው ላይ እያንጠለጠለ በመላክ ላይ 

ይገኛል። ራሳቸውን ኦነግ፣ ኦብነግ፣ ግንቦት 7… ወዘተ እያሉ የሚጠሩ የሀገራችንን 
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አሸባሪዎችንም መልምሎ፣ አሰልጥኖ፣ አስታጥቆና አስርጎ ለማስገባት ሞክሮ 

አልተሳካለትም—በህዝብና በመንግስት ጥረት ተስፋው እንደ ጉም በንኖ ቀርቷል። የሀገራችን 

ህዝቦችና መንግስት የኤርትራ መንግስትን ተላላኪዎች እኩይ ሴራ ገና ወደ ሀገራችን 

ድንበር ሳይገቡ አሊያም ከገቡ በኋላ ጥብቅ ቁጥጥር በማድረግ ፍላጎቱን መና 

አስቀርተውታል፡፡ ይሁንና ሻዕቢያ ተላላኪዎቹን ማሰማራትና የሀገራችንን ገፅታ 

ለማጠልሸት የሚያደርገውን ተግባር ስላላቆመ የኢትዮጵያ መንግስት ከብዙ ትዕግስት በኋላ 

በዓለም አቀፉ ህግ ተቀባይነት ያለውን ተመጣጣኝ ምላሽ በመስጠት፣ ሲያከናውን ከነበረው 

የአሸባሪዎች ላኪነት ተግባሩ እንዲገታ ሆኗል—የተሽመደመደ አቅሙን በሚገባ ያውቃልና።  

ያም ሆነ ይህ ግን የኢፌዴሪ መንግስትና ህዝቡ የግንቦት 20ን የድል ፍሬዎች በማስቀጠል 

ሩቅ አዳሪነታቸውን ማረጋገጥ ይፈልጋሉ። አስተማማኝ ሰላምን በመላ ሀገሪቱ ለማምጣት 

ሲሉ ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን የውስጥ ተጋላጭነትን የመቀነስ እንዲሁም በውጭ 

ሃይሎች አማኝነት ሰላምን የሚያውኩ “ተላላኪዎች” በመግታት ባለፉት 23 ዓመታት 

ዕድገታቸውን ሊያስወነጭፉ መቻላቸው የነገ ተስፋቸውን የሚያመላክት ነው። እርግጥ 

ግንቦት 20 የድል ቀን የማያስገኘው ምን ዓይነት ድል ይኖር ይሆን?—ምንም።…ውድ 

አንባቢዎቼ! በቀጣዩ ክፍል ፅሑፌ የድል ዕለቱ በሌሎች የዕድገት መስኮችም እንዴት ሩቅ 

አስበን ሩቅ ለማደር እንድንተጋ እንዳደረገን ላስነብባችሁ እሞክራለሁ።…      

      

 


