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የኢሣያስ አፈወርቂ ‹‹የቼዝ ጠጠሮች›› 
 
ዮሏንስ በቀሇ - ከሊፍቶ 
 
 
በቼዝ ጨዋታ ህግ መሠረት የጠሊትን ንጉስ ሇማጥቃት በርካታ ጠጠሮች 

ይንቀሳቀሳለ፡፡ ተጫዋቹ አንዴ ጠጠርን ወዯፊት ካንቀሳቀሰ ወዯ ኋሊ መመሇስ 

አይችሌም፡፡ በጨዋታው ውስጥ ንግሥቲቱ በየአቅጣጫው የምትወረወር በመሆንዋ 

እጅግ ጠንካራዋ ጠጠር በመባሌ ትታወቃሇች፡፡  

 

የጨዋታው ዋና ዓሊማ በላልች ጠጠሮች እየበለ፤ የጠሊት ንጉስ መሄጃ 

እንዲይኖረው መዝጋት ነው፡፡ ንጉሱም ራሱን ሳያስበሊ መንቀሳቀስ ይኖርበታሌ፡፡ 

በመሆኑም ንጉሱ በመያዝ ሥጋት ውስጥ ከሆነና የጠሊት ጠጠር ‹‹ቼክ›› ካሇ ራሱን 

የግዴ ማንቀሳቀስ አሇበት፡፡ አሉያ ግን ዕጣ ፈንታው መያዝ ወይም መበሊት ነው 

የሚሆነው፡፡ 

 

የቼዝ ጨዋታ ህግጋትን ሊስነብባችሁ የፈሇኩት ያሇምክንያት አይዯሇም፡፡ ነገሩ 

ወዱህ ነው፡፡ የምሥራቅ አፍሪካ ሀገራትን ፀረ - ሠሊም ኃይልችንና አሸባሪዎችን 

ሇትርምስ ሴራው አቅፎ የያዘው የአሥመራው ነውጠኛ ቡዴን ያከናወነው ሰሞናዊ 

ዴርጊት ከጨዋታው ህግጋት ጋር ተመሳስልብኝ እንጂ፡፡ 

 

ዴርጊቱ የተፈፀመው በኤርትራ ሌሣነ - ምዴር ውስጥ ነው፡፡ የክንዋኔው ሁነት 

ዯግሞ ራሱን ‹‹የአርበኞች ግንባር›› እያሇ የሚጠራው የሻዕቢያ ተሊሊኪ ቡዴን 

የቀዴሞው የግንባሩን ዋና ፀሀፊ ጨምሮ 17 አባሊቱ በጅምሊ ከተገዯለ በኋሊ በአንዴ 

ጉዴጓዴ ውስጥ ተቀብረዋሌ ይሊሌ - የዓይን እማኞችን ጠቅሶ ሰሞኑን የተሰራጨው 

ዘገባ፡፡  

 

ሇነገሩ ዴርጊቱ የሚገርም አይዯሇም፡፡ እንኳንስ ሻዕቢያን በመሰሇ ፍፁም 

አምባገነናዊና ጥገኛ ቡዴን አስተሳሰብ ቀርቶ በየትኛውም የዓሇማችን ክፍሌ 

ቢሆንም ሀገሩን በመክዲት ከጠሊት ጋር የተሰሇፈ ኃይሌ የተወገዘና ምንም ዓይነት 
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ክብር የሚሰጠው አሇመሆኑ ይታወቃሌ፡፡ ምክንያቱም ‹‹ነግ በራሴ›› እንዱለ ነውና 

እንዱህ ዓይነቱ ኃይሌ በምንም ዓይነት መስፈርት አግባብ ባሇው ሚዛን ሊይ 

ሉቀመጥ የማይችሌ በመሆኑ ነው፡፡ 

 

በተሇይም እንዯ አሥመራው አስተዲዯር ባለና የላልችን ሠሊም በማወክ ተግባር 

ሊይ የተሰማሩ መንግሥታት ከእነዚህ ኃይልች ጋር ያሊቸው ግንኙነት ‹‹የጠሊቴ 

ጠሊት፤ ወዲጄ ነው›› ብሂሌ ዓይነት ሉመስሌ ይችሊሌ፡፡ ይሁንና በሻዕቢያና 

በመሰልቹ አተያይ ሀገራቸውን ከዴተው ከእርሱ ጋር ያበሩ ኃይልች ጠቀሜታ 

የሚሇካው የተሰጣቸውን የተሊሊኪነት ሥራ በመፈፀምና ባሇመፈፀም ባሊቸው አቅም 

ብቻ ነው፡፡  

 

ታዱያ እነዚህ ፀረ - ሠሊም ኃይልች የሻዕቢያ ልላነት ሲያንገሸግሻቸው፣ 

አገሌግልታቸውን የማቋረጥ ሀሳብ ሲያዴርባቸው ወይም በአቶ ኢሣያስ የአፈና 

ቡዴን ‹‹አገሌግልታቸውን ጨርሰዋሌ›› ተብል ሲታመን እንዯ አሮጌ ዕቃ 

መወርወራቸው አሉያም በቼዝ ቋንቋ ‹‹መበሊታቸው›› አይቀሬ ነው፡፡ ሇዚህም ነው 

የአሥመራው መንግሥት በትናንት የሽብር መረቡ ተሊሊኪዎቹ ሊይ እንዱህ ዓይነት 

የጅምሊ ግዴያ እርምጃ የወሰዯው፡፡ 

 

ሇነገሩ ‹‹ማነህ ባሇሣምንት?...›› እንዱለ ሆኖ ክስተቱ በተረኝነት ራሱን ‹‹የአርበኞች 

ግንባር›› እያሇ በሚጠራው ፀረ - ሠሊም ኃይሌ ሊይ ተፈፃሚ ሆነ እንጂ ሀገራቸውን 

በመክዲት የኢሣያስ አፈወርቂ መጠቀሚያና ተሊሊኪ ሆነው አሥመራ ውስጥ 

የተሸጐጡትም ይሁኑ አሜሪካ ቁጭ ብሇው አይስክሬም እየሊሱ የመሣሪያ ቃታ 

መሳብ የሚፈሌጉ ፀረ - ሠሊም ኃይልች የመጨረሻ ፍፃሜያቸው ከዚህ የተሇየ 

አይሆንም፡፡ 

 

አሜሪካ ውስጥ ‹‹ኢትዮጵያን ሪቪው›› የሚሌ ዴረ ገፅ ከፍቶ በኢሣያስ አፈወርቂ 

አመራር ሰጪነት ፀረ - ኢትዮጵያ የውንጀሊና የሀሰት ዘገባዎችን የሚያዘጋጀው 

ኤሉያስ ክፍላም ቢሆን የነገ ዕጣ ፈንታው ይኼው መሆኑን መገንዘብ ያሇበት 

ይመስሇኛሌ ‹‹ሇሁለም ጊዜውን ይጠብቅሇታሌ›› እንዱሌ ጠቢቡ ሰሇሞን፡፡ ሇምን 
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ቢባሌ ሻዕቢያ ከባህሪው በመነጨ ማንኛውንም ነገር በኃይሌ ሇማስፈፀም የሚፈሌግ 

ጦረኛ ቡዴን ከመሆኑም በሊይ ይህን ፍሊጐቱን ሇማስፈፀም ብቃት የላሇው ወይም 

አሊስፈፅምም ያሇን ማንኛውንም ‹‹የቼዝ ጠጠር›› ያሇማመንታት መብሊት የሇመዯ 

የጅብ ዲኞች ስብስብ ስሇሆነ ነው፡፡ 

 

ሻዕቢያ ከኤርትራ ነፃነት በኋሊ በመንግሥትነት መዋቅር ቢዯራጅም በተግባር ግን 

ተራ የውንብዴና ተግባር የሚያከናውን ጥገኛ ቡዴን ነው፡፡ በሀገሪቱ ፀጋዎች 

ኤርትራን ሇማበሌፀግ ከመሯሯጥ ይሌቅ በላልች አንጡራ ሀብት ሊይ ተንጠሊጥል 

ሇማዯግ የሚፈሌግ እና የጥገኝነት ተውሳክ የተጣባው ፀረ - ዳሞክራሲያዊ ኃይሌ 

መሆኑን በሥሌጣን ዘመኑ ያዯረጋቸውን ትንኮሣዎች ማንሳት ብቻ በቂ 

ይመስሇኛሌ፡፡  

 

ከቅርብ ጊዜ ትውስታችን ብንጀምር እንኳን በአንዴ ቀን ምሽት የዜና እወጃ ሊይ 

ጅቡቲ ‹‹የኤርትራ ወታዯሮች ለዓሊዊ ግዛቴን ጥሰው ገቡ›› ስትሌ ተዯመጠች፡፡ 

ዓሇም አቀፉ ማኅበረሰብም ‹‹ሇመሆኑ የኤርትራ ወታዯሮች ጅቡቲ ውስጥ ምን 

ይሰራለ?›› ሲሌ ጠየቀ፡፡ ጅቡቲም ‹‹ሇግንባታ ሥራ የሚሆን አሸዋ ሇመውሰዴ 

በሚሌ ወታዯሮቿን ራስ ደሜራ በተባሇው ኮረብታማ አካባቢ አስገብታ በዚያው 

ቀርታሇች›› ስትሌ ምሊሽ ሰጠች፡፡  

 

ዓሇም አቀፉ ማኅበረሰብም ሁለንም ነገሮች በኃይሌና በጠብመንጃ አፈሙዝ 

የመፍታት አባዜ የተጠናወተው የኢሣያስ አፈወርቂ መንግሥት እስካሁን 

የወረራቸውን ጐረቤቶቹን መቁጠር ጀመረ፡፡…የመን አንዴ፣ ሱዲን ሁሇት፣ 

ኢትዮጵያ ሦስት፣ ጅቡቲ አራት፡፡…ባህር ተሻግሮም ጐረቤቱ ያሌሆነችው ሶማሉያ 

ውስጥ ጣሌቃ በመግባትም የአሸባሪዎች አጋፋሪ መሆኑንም ተመሇከተ፡፡ ማዕቀብም 

ጣሇበት፡፡ የአሥመራው አስተዲዯር ግን የወረራቸው ሀገራት በፍርዴ ቤትም ይሁን 

በፊት ሇፊት ውጊያ የሽንፈት ፅዋን ስሊስጐነጩት በ‹‹ከአፈርኩ አይመሌሰኝ›› በሚሌ 

የጥፋት ብሂሌ የየሀገራቱን ፀረ - ሠሊም ኃይልች አሥመራ ውስጥ ሰብስቦ ‹‹በቼዝ 

ጠጠርነት›› እየተጫወተባቸው ይገኛሌ፡፡ 
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ዛሬ አሥመራ ውስጥ ያሌተሰበሰቡ የምሥራቅ አፍሪካ ፀረ - ሠሊም ኃይልችና 

አሸባሪዎች የለም ማሇት ይቻሊሌ፡፡ የአቶ ኢሣያስ መንግሥት የየመንን ፅንፈኛ 

እሥሊማዊ ቡዴንን በመርዲት እንዱሁም በሱዲን የውስጥ ጉዲይ ጣሌቃ በመግባት 

በምሥራቃዊ የሀገሪቱ ክፍሌ ‹‹የቤጃ እንቅስቃሴ›› የሚሌ ቡዴን በመፍጠርና 

በዲርፉር ግጭት ውስጥም እንዯ እርጐ ዝንብ ጥሌቅ ማሇቱ ይነገራሌ፡፡  

 

ከዚህ በተጨማሪም ‹‹ፍሩዴ›› የሚባሌ የጅቡቲ አማፂ ቡዴንን በማዯራጀት 

እንዱሁም ሇሶማሉያ አሸባሪዎች ዴጋፍና መጠሇያ በመስጠት ቀጣናው እንዲይረጋጋ 

እያዯረገ ነው፡፡  

 

በኢትዮጵያ መንግሥት ያኮረፉና የግሌ ጥቅማቸውን ብቻ የሚያሳዴደ እንዱሁም 

እጅግ አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ ከጠሊት ጋር አብረው ሀገራቸውን ሇመውጋት የተሰሇፉ 

ፀረ - ሠሊም ኃይልችንና አሸባሪዎችን ያዯራጃሌ፤ ያሰሇጥናሌ፤ ያስታጥቃሌ፤ 

አስርጐ ሇማስገባትም ይሞክራሌ፡፡ ይሁንና የአሥመራው የሽብር መንግሥት 

ሀገራቸውን ከከደት ተሊሊኪዎቹ ጋር ያሇው ትስስር የራሱን አጀንዲ በማስፈፀም ሊይ 

የተመሠረተ ብቻ በመሆኑ ሌክ እንዯ ላልቹ ፀረ - ሠሊም ኃይልች ሁለ ፀረ-

ኢትዮጵያ አሸባሪዎችንም ተንቀሳቃሽ ‹‹የቼዝ ጠጠሩ›› አዴርጐ እየተጠቀመባቸው 

ይገኛሌ፡፡ 

 

በአቶ ኢሣያስ የቼዝ መጫወቻ ሰላዲ ሊይ የውሸት ንጉስ፣ ፈረስ፣ ንግስት፣ ወታዯር 

ወዘተ… ሆነው ‹‹በጠጠርነት›› ከቦታ ቦታ በትዕዛዝ የሚወረወሩት እና ራሳቸውን 

‹‹የአርበኞች ግንባር››፣ ‹‹ኦነግ››፣  ‹‹ግንቦት 7›› እያለ የሚጠሩት ፀረ - ሠሊም 

ኃይልች፤ በጨዋታው ህግጋት እንዯ ሸማኔ ዴር መዯወሪያ ከወዱያ ወዱህ እንዳት 

እንዯሚንቀሳቀሱ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ በመጀመሪያ ግን አብዛኛው ኃይለ በፀፀት 

መንግሥትን ይቅርታ ጠይቆ ወዯ ሠሊማዊ ህይወቱ ከተመሇሰበት፣ እጁን ሰጥቶ 

ከተመናመነበት፣ ጥቂት ተሊሊኪ ጀላዎቹን ብቻ አሥመራ ውስጥ ይዞ ከተቀመጠው 

እና ራሱን ‹‹የአርበኞች ግንባር›› እያሇ ከሚጠራው የክህዯት ቡዴን ብንጀምርስ?  

 



 5 

ይህ ፀረ - ሠሊም ኃይሌ የአሥመራው የሽብር ቡዴን ፊት ሇፊት በጦር ሜዲ 

ተዋግቶ ያሌተሳካሇትን ዴሌ በቀቢፀ - ተስፋ ሀገራችንን በማተረማመስ ሇማካካስ 

በአምሳያው የፈጠረው ፀረ - ሌማትና ፀረ - ሕዝብ ኃይሌ ነው፡፡ ይህ ኃይሌ ሀገሩን 

በመክዲት በሻዕቢያ ‹‹አይዞህ›› ባይነት በወገኖቹ ሊይ ነፍጥ ያነሳ ነው፡፡ የኢሣያስ 

አፈወርቂን መንግሥት የትርምስ አጀንዲ ሇማስፈፀም ‹‹በጠጠርነት›› ሇበርካታ ጊዜ 

ወዯ ሀገራችን የተወረወረና በተግባሩም በሇስ ያሌቀናው ቡዴን መሆኑም 

ይታወቃሌ፡፡ ኢሣያስ አፈወርቂ ሲያስነጥሱ መሀረብ ይዞ የሚቀርበው ይህ ፀረ - 

ሠሊም ኃይሌ ሰሊማችንን በማዯፍረስ ሌማታችንን ሇማዯናቀፍ ጥረት ቢያዯርግም 

በሕዝብ፣ በመከሊከያ ኃይሊችንና በፀጥታ ኃይልች የተቀናጀ ትብብር የተሊከበትን 

ተሌዕኮ ሳያዯርስ በመጣበት እግሩ እንዱመሇስ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

ታዱያ በዚህ ‹‹የቼዝ ጠጠራቸው›› የአፈፃፀም ዴክመት በስጨት ያለት አቶ ኢሣያስ 

በጨዋታው ህግ መሠረት አንዴ ነገር ማዴረግ ነበረባቸው፡፡ እናም ጨዋታውን 

ሇመጫወት ቁጭ ሲለ የኤርትራ የዯህንነት ባሇሥሌጣናት እና ሇኢትዮጵያ ፀረ - 

ሠሊም ኃይልች ትዕዛዝ የሚሰጡት ኮልኔሌ ፍፁም፤ ‹‹ጠጠሮቹን›› በመሰብሰብ 

መጫወቻ ሰላዲው ሊይ ዯርዴረው ያስተካክለሊቸዋሌ፡፡ ከጨዋታው በኋሊም 

በአምባገነኑ መሪ የተበለትን ጠጠሮች ሇቃቅመው ይወስዶቸዋሌ፡፡  

 

በዚህ መሠረት ቀዯም ባለት ጊዜያት በቼዝ ጨዋታው የኢሣያስ አፈወርቂ ‹‹ተፃራሪ 

ንጉስ›› ሆነው የተጫወቱት የከሀዱው ቡዴን መሪ የነበሩት ኮልኔሌ ታዯሰ ሙለነህ 

በመጫወቻ ሰላዲው ሊይ ራሳቸውን ሳያስበለ መንቀሳቀስ ባሇመቻሊቸው በሻዕቢያው 

መሪ ተበሌተዋሌ፡፡ በጨዋታው ህግ መሠረት አንዴ ጠጠር ከተበሊ ጠጠሩ በበይው 

ይያዛሌ፡፡ እናም የሰው ሀገር ተሊሊኪ ሆነው ሀገራቸውን በክህዯት ሇመውጋት 

የተሰሇፉ የኢሣያስ ጀላዎችን ሲመሩ የነበሩት እኚህ ግሇሰብ በሻዕቢያ የዯህንነት 

ባሇሥሌጣናት ዯብዛቸው ሉጠፋ ችሎሌ፡፡ 

 

ማንኛውንም የሽብር መመሪያና ትዕዛዝን ከአሥመራው ነውጠኛ ቡዴን የሚቀበሇው 

ይህ ‹‹የቼዝ ጠጠር›› በራሱ የሚወስነው ምንም ዓይነት ነገር የሇም፡፡ አንዴ የሽብር 

መመሪያ ከተሰጠው ‹‹በዚህ መንገዴ ብንፈፅመውስ?›› እንኳን የሚሌ ሀሳብ ማቅረብ 
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አይችሌም - የተባሇውን ብቻ የሚፈፅም ጀላ ነውና፡፡ ከተሰጠው ትዕዛዝ ተፃርሮ 

የቆመ እንዱሆን ያኔ ‹‹ውርዴ ከራሴ›› ነው ማሇት ያሇበት፡፡ የአቶ ኢሣያስን ጥቅም 

በማያስጠብቅ መሌኩ ተንቀሳቅሶም ከሆነ በጨዋታው ህግ መሠረት ወዯየትም 

እንዲይፈናፈን ‹‹ቼክ›› ይባሌና አሥመራ ከተማ ውስጥ የቁም እሥረኛ ይሆናሌ፡፡ 

መግቢያና መውጫ ቀዲዲም አይኖረውም፡፡ ነገሩ አንዴ የሀገራችን ዴምፃዊ ‹‹ወድ 

የገባ ሰው ከባህር ከውኃው፤ ዋኝቶ ይውጣት እንጂ ላሊ ማን ሉረዲው…›› እንዲሇው 

ዓይነት መሆኑ ነው፡፡  

 

እርግጥም ቼዝ ጨዋታ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ‹‹ጠጠር›› ወዯፊት እንጂ ወዯኋሊ መሄዴ 

አይችሌም፡፡ ሇዚህ ዓይነት ጨዋታ ራሱን አሰሌፎ በመስጠት የጠሊት መሣሪያ 

በመሆን ሀገሩን የከዲው ይህ ፀረ - ሠሊም ኃይሌ በርካታ ጀላዎቹ በሻዕቢያ የቁም 

እሥር ሊይ መሆናቸውን በቅርቡ የወጡ መረጃዎች ያስረዲለ፡፡ 

 

ይህን ፀረ - ኢትዮጵያ ኃይሌ የሚመሩት ግሇሰቦችም ይሁኑ በውስጡ የተሰገሰጉት 

ተሊሊኪ አባሊቱ እንዱህ ነው ሉባሌ የሚችሌ የጋራ ዓሊማ ያሊቸው አይዯለም፡፡ 

አመራሮቹ የግሌ ጥቅማቸውን ሇማሳካት ሲለ አብረዋቸው በሀገር ክህዯት የተሰሇፉ 

ግሇሰቦችን ጭምር የሚያስገዴለ ናቸው፡፡ ይህም በቼዝ ጨዋታው ህግ መሠረት ላሊ 

ጠጠር እያስበለ ራስን የመከሊከሌ አካሄዴ መሆኑ ነው፡፡ የሰሞኑ የጅምሊ 

ጭፍጨፋም የዚህ ሂዯት አንዴ ማሳያ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡  

 

የአቶ ኢሣያስን ጥቅም ተፃርረው የቆሙት 17ቱ ፀረ - ሠሊም ኃይልች የእጃቸውን 

ሲያገኙ የክህዯት ቡዴኑ አባሊት መሪ የሆነው መዓዛ ጌቱ እና ሹፌሩ ፍቃዯ ቸሬ 

የግዴያው አስፈፃሚ ከመሆን ባሻገር ራሳቸውም በተግባር በአካሌ መሳተፋቸው 

የክህዯት ቡዴኑን ማንነት በይፋ ያመሊከተ ነው፡፡ ይኼውም የቡዴኑ የተወሰነ ክፍሌ 

እንዯ ቼዝ ጠጠርነቱ ራሱን ሊሇማስበሊት ላሊውን ጠጠር አሰሌፎ ከመስጠት 

በተጨማሪ ከቀሪው ቡዴን ጋር የዓሊማ አንዴነት የላሇው የህሉና ቢሶች ስብስብ 

መሆኑ ነው፡፡ ሇነገሩ ወትሮስ ቢሆን ሇጥቅም ሲሌ ሀገሩን የካዯ ፀረ - ሠሊም ኃይሌ 

ምን ዓይነት ህሉና ሉኖረው ይችሊሌ? 
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የአቶ ኢሣያስ የአፈና ቡዴን እንኳንስ በሀገሩ ሊይ ጦር ሇሰበቀ የህሉና ቢስ ስብስብ 

ቀርቶ ሇገዛ ሕዝቡም የሚመሇስ አይዯሇም፡፡ ሻዕቢያ ‹‹ሇነፃነቱ ታግዬሇታሇሁ›› 

እያሇ ሲዯሰኩርሇት የነበረውን የኤርትራን ሕዝብ ዛሬ በአምባገነንነትና በፀረ -

ዳሞክራሲያዊነት ጫንቃው ሊይ ቁጭ ብል ቁም ስቅለን እያሳየው ነው፡፡  

 

ዛሬ የኤርትራ ሕዝብ መተንፈስ እስኪያቅተው ዴረስ በሻዕቢያው አገዛዝ የጭቆና 

ቀንበር ተጭኖበታሌ፡፡ ‹‹ሀገራችን ሲንጋፖርና ታይዋንን ትሆናሇች፤ በአፍሪካ 

የሀብታሞች ቁንጮ እንሆናሇን ወዘተ…›› ተብል በሻዕቢያው በባድ ሜዲ ሊይ 

የተንጠሇጠሇ ዲቦ በሀሳቡ እንዱያይ ሲዯረግ የነበረው ሕዝብ እነሆ ከ19 ዓመታት 

በኋሊም የዕሇት ተዕሇት ኑሮው ከብድት ዲቦ ከሻዕቢያ ሱቆች በወረፋ ከመግዛት 

አሌተሊቀቀም፡፡  

 

እርግጥ ሲንጋፖርና ታይዋን ከሀገራቸው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ፖሉሲ ቀርፀው 

የተሇያዩ የኢንደስትሪና የግብርና ምርቶችን ወዯ ውጭ በመሊክ ያዯጉና በማዯግ 

ሊይ የሚገኙም ናቸው፡፡ ሻዕቢያ ግን የኤርትራን ምጣኔ ሀብት እንዯ ካሮት ቁሌቁሌ 

እያሳዯገ፣ ፀረ - ሠሊም ኃይልችን ኤርትራ ውስጥ እያመረተ ወዯ ጐረቤት ሀገሮች 

እየሊከ መሆኑን ሇሚመሇከት ሰው የንፅፅሩ ሁኔታ ‹‹ፍየሌ ወዱያ፤ ቅዝምዝም ወዱህ›› 

ዓይነት እንዯሚሆንበት ጥርጥር የሇኝም፡፡ 

 

የኤርትራ ሕዝብ ሌጆቹ ከጉያው እየተነጠቁ መግቢያ እንጂ መውጫ ወዯ ላሇው 

ብሔራዊ ውትዴርና ሲወሰደ፣ ዳሞክራሲያዊ ምርጫ ጐረቤት ሀገሮች ውስጥ 

ሲከናወን ከመስማት ውጭ የሰማይ ያህሌ ሲርቀው፣ መብቱ ተገፍፎ በኮንቴይነር 

ውስጥ በእሥር ሲማቅቅ፤ ‹‹ነገም ላሊ ቀን ነውና›› ህይወቱን ሇማቆየት ከአቶ 

ኢሣያስ የጥይት አረሮች አምሌጦ ወዯ ጐረቤት ሀገሮች ይሰዯዲሌ፡፡  

 

ይሁንና ይህን ሁለ የግፍ ተግባሮችን በገዛ ሕዝባቸው ሊይ የሚፈፅሙት ኢሣያስ 

አፈወርቂና ቱባ ባሇሥሌጣኖቻቸው፤ የፀረ - ዳሞክራሲያዊነት ካባቸውን ዯርበው 

ሰዓት ብቻ በትክክሌ በሚናገረው የማዯናገሪያ ቴላቪዥናቸው መስኮት እንዯ ተረኛ 

ዜና አንባቢ ሳያሰሌሱ በየቀኑ ብቅ እያለ ‹‹አሁንም አሇን፤ ሀገራችንም እያዯገች 
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ነው›› ይሊለ - እየዯጋገሙም መግሇጫ ይሰጣለ፡፡ እውነታው ግን የኤርትራ ሕዝብ 

ኢሣያስ አፈወርቂን ፍራቻ ሇስዯት እጁን መስጠቱ ነው፡፡ ኤርትራ ውስጥ እጃቸውን 

ያሌሰጡት ኢሣያስ አፈወርቂ፣ በእርሳቸው የሚመራው የአፈና ቡዴን እና የሀገሪቱ 

መገናኛ ብዙኃን ብቻ ናቸው - ሁለም እንዲሻቸው ይሇፍፋለና፡፡ 

 

የኤርትራን ጉዲይ በቅርበት የሚከታተለ ወገኖች እንዯሚገሌፁት ሀገሪቱ ትሌቅ 

እሥር ቤት ስትሆን ሕዝቡ ዯግሞ የእሥር ቤቶቹ ቀዲሚ ገፈት ቀማሽ ነው፡፡ 

የኢሣያስ አፈወርቂ የአፈና ቡዴን እንዯ አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች እሥር 

ቤቶችን በየጐጡ ገንብቷሌ፡፡ የአቶ ኢሣያስን ሥርዓት የተቃወመ፣ ያወገዘ ወይም 

ያወግዛሌ ተብል የሚታሰብ ማንኛውም ኤርትራዊ ወዯ እነዚህ እሥር ቤቶች 

ስሇሚወረወር ዛሬ እነዚህ ማጐሪያዎች ከአፍ እስከ ገዯፋቸው ሞሌተዋሌ፡፡  

 

ይህን እውነታ በአንዴ ወቅት አሥመራ ውስጥ ሇሥራ የተገኘው የ‹‹አሜሪካን 

ክሮኒክሌ›› መፅሔት ዘጋቢ እንዱህ ሲሌ ገሌጾታሌ፡፡ ‹‹…በአሥመራ አውራ 

ጐዲናዎች ሊይ የሚጓዝ ማንኛውም የቪዱዮ ፊሌሞች በሚከራዩባቸው አነስተኛ 

ኪዮስኮች ውስጥ ‹ፕሪዝን ብሬክ› የተሰኘ ፊሌም ፖስተርን መመሌከቱ አይቀርም፡፡ 

ሁለንም የፊሌም ማከራያ ሱቆችን ‹ሇምንዴን ነው ፕሪዝን ብሬክን እንዱህ በትሌቅ 

ፖስተር የምታስተዋውቁት?› ስሌ ጠየቅኳቸው፡፡ ሁለም የሰጡኝ ምሊሽ ግን አንዴ 

ነው ‹‹ሕዝቡ እጅግ በጣም ይፈሌገዋሌ› የሚሌ፡፡ እኔም የኤርትራ መንግሥት 

በየቦታው ከገነባቸው የኮንቴይነር እሥር ቤቶች አንፃር የሕዝቡን ውስጣዊ ፍሊጐት 

ሇመገንዘብ ጊዜ አሌወሰዯብኝም፡፡…›› እርግጥ ‹ፕሪዝን ብሬክ› የተሰኘው ፊሌም 

ሰዎች ከእሥር ቤት እንዳት እንዯሚያመሌጡ የሚያሳይ ነው፡፡ የኤርትራ ሕዝብም 

ይህን ፊሌም በፍቅር መመሌከቱ ከሻዕቢያ አገዛዝ ራሱን እንዳት አዴርጐ 

እንዯሚያሊቅቅ በፊሌሙ ገፀ - ባህሪያት ውስጥ ራሱን ሇማየት መሆኑ እሙን ነው፡፡ 

 

በዚህ ሁኔታ ህይወቱን እየገፋ ያሇው የኤርትራ ሕዝብና ሇውጭ ኃይሌ ተሊሊኪ 

ሆነው በሀገራቸው ሊይ ጦር የመዘዙትን ፀረ - ሠሊም ኃይልች አንዴ ጉዲይ 

የሚያገናኛቸው ይመስሇኛሌ፡፡ ይኸውም ሁሇቱም ‹‹መውጫ በላሇው የወፍ ጐጆ›› 

በሚመስሇው የኢሣያስ አፈወርቂ የአገዛዝ መዲፍ ውስጥ መሆናቸው ነው፡፡ እርግጥ 
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የኤርትራ ሕዝብ ከሻዕቢያ አምባገነናዊ ፀረ - ዳሞክራሲያዊ የአገዛዝ ‹‹ጐጆ›› ራሱን 

ነፃ የሚያዯርግበት ጊዜ ሩቅ ባይሆንም ራሱን ‹‹የአርበኞች ግንባር›› እያሇ 

የሚጠራው የሻዕቢያ ተሊሊኪ ቡዴን ግን እንዯ 17ቱ የክህዯት አጋሮቹ መቃብሩ 

እዚያው ኤርትራ ውስጥ እስኪፈፀም ዴረስ ‹‹በቼዝ ጠጠርነት›› የኢሣያስ አፈወርቂ 

መጫወቻ ሆኖ መቀጠለ የግዴ ነው፡፡ 

 

ራሱን ‹‹ኦነግ›› እያሇ የሚጠራው አሸባሪና ከሀዱ ቡዴንም በሻዕቢያ ‹‹የቼዝ 

ጠጠርነቱ›› ዕጣ ፈንታው ከዚህ የተሇየ አይሆንም፡፡ በራሱ ሀገርና ሕዝብ ሊይ ጦር 

በመስበቅ የተሊሊኪነት ሚናውን ሲወጣ የነበረው ይህ የአቶ ኢሣያስ ‹‹ጠጠር›› 

በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በወንጀሇኝነት፣ በአሸባሪነትና በሕዝብ 

ጨራሽነት ተግባሩ የተተፋ እና ተቀባይነት ያጣ ጠባብ ፀረ - ሠሊም ኃይሌ መሆኑ 

ይታወቃሌ፡፡  

 

ይህ ጠባብ ቡዴን ሕዝባዊ መሠረት የላሇው በመሆኑም ባሇፉት ጊዜያት መንግሥት 

አሌባ የነበረችውን ሶማሉያን እንዯ መሸሸጊያ በመጠቀም ከሶማሉያ አክራሪዎችና 

ፅንፈኛ ቡዴኖች ጋር በማበር ሀገሩን መሌሶ ከጀርባ የመውጋት አሳፋሪ ተግባርን 

ሲያከናውን የነበረ ፀረ - ኢትዮጵያ ኃይሌ ነው፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ሕዝቦች በተሇይም ‹‹ነፃ አወጣዋሇሁ›› የሚሇው የኦሮሞ ሕዝብ የ‹‹ኦነግ›› 

ዓሊማ የነፃነት ሳይሆን የባርነት፣ የመብት ሳይሆን የፍትህ ማጣትና የሰብዓዊ መብት 

መገፈፍ እንዱሁም የዕዴገት ሳይሆን ተመሌሶ ወዯ ዴህነት አረንቋ ውስጥ የመግባት 

መሆኑን ከፀረ - ሠሊም ኃይለ ተግባራዊ እንቅስቃሴ በማረጋገጣቸው አንቅረው 

ተፍተውታሌ፡፡  

 

ይህን እውነታ በመገንዘቡም የማታ ማታ የሻዕቢያ የሽብር አጋር መሆንን የመረጠ 

ቡዴን ነው፡፡ የኢሣያስ አፈወርቂን የሽብርና የብተና ስትራቴጂን በሀገራችን ውስጥ 

ሇማስፈፀም ሲንፈራገጥ የነበረው ‹‹ኦነግ›› ቆሜሇታሇሁ ከሚሇው የውሸት ዓሊማ ጋር 

በፍፁም ከማይጣጣሙ ፀረ - ሠሊም ኃይልች ጋር በ‹‹የጠሊቴ ጠሊት፤ ወዲጄ ነው›› 

ብሂሌ ተቆራኝቶ ሇመስራት ሞክሯሌ - ምንም እንኳን እንዯ ‹‹ክርስትና አባቱ›› 
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ሻዕቢያ ተስፋው ጉም የመዝገን ያህሌ ቢሆንም፡፡ በቼዝ ጨዋታው ህግ መሠረት 

አሥመራ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ይህ የአቶ ኢሣያስ ‹‹ጠጠር›› የሀገራችን ሕዝቦች 

በጥብቅ የሚፈሌጉት ከሀዱና አሸባሪ ቡዴን ነው፡፡ 

 

የቡዴኑ አመራሮች ከኤርትራ መንግሥት ጋር ጥቅም ያሻረካቸው ከመሆናቸውም 

በሊይ አውሮፓና አሥመራ ቁጭ ብሇው ራሳቸውን በኃይማኖት፣ በጐሣና በጐጥ፣ 

በመንዯር፣ በቀበላ ወዘተ… እየከፋፈለ በንፁኃን ዜጐች ዯም በመነገዴ 

ተንዯሊቅቀው ሇመኖር የሚፈሌጉ ግሇሰቦች ናቸው፡፡ ወትሮም ሇራሳቸው እንጂ 

ሇሕዝብ ጥቅም ዯንታ የላሊቸው እኚህ የኢሣያስ አፈወርቂ ‹‹የቼዝ ዓሇም ፈረሶች›› 

በዚህ ግሊዊ ባህሪያቸው ራሳቸውን ሦስት ቦታ የሰነጠቁና እርስ በርሳቸው 

የማይተማመኑ ናቸው፡፡  

 

ይሁንና በሻዕቢያ የቼዝ ሰላዲ ‹‹ፈረስ›› ሆነው በሀገራቸው ሊይ የሽብር ተግባር 

ሲያከናውኑ ከነበሩት የ‹‹ኦነግ›› አመራርና አባሊት መካከሌ አብዛኛዎቹ የማታ ማታ 

ሲከተለት የነበረው አካሄዴ ትክክሌ አሇመሆኑንና ሁኔታውም እንዯማያዋጣቸው 

ተገንዝበዋሌ፡፡ በመሆኑም የዚህ ፀረ - ሠሊም ኃይሌ አብዛኛዎቹ አመራሮችና 

አባሊት መንግሥትንና የበዯለትን ሕዝብ ይቅርታ በመጠየቅ ወዯ ሠሊማዊ ህይወት 

ተመሌሰዋሌ፡፡ ይሁንና እዚያው ኤርትራ ቀርተው የአቶ ኢሣያስ ‹‹የቼዝ ጠጠር›› 

ሆነው በህጉ መሠረት ሇመጫወት የፈቀደት ጥቂት አሸባሪዎች ግን ወዯየትም 

እንዲይንቀሳቀሱ ‹‹ቼክ›› እየተባለ መሆናቸውን መረጃዎች ያስረዲለ፡፡ 

 

በቼዝ ሰላዲው ሊይ ሆነው የኢሣያስ አፈወርቂን ጥቅም ያሊስከበሩና የተሊኩበትን 

የሽብር ሥራ እንዯ ቁራ መሌዕክተኛ ሳያዯርሱ የተመሇሱ የሽብር ቡዴኑ ‹‹ፈረስ 

ጠጠሮች›› አሁን ሇጊዜው በቁም እሥረኛነት እንዱቆዩ ተዯርገዋሌ፡፡  

 

ከጨዋታው ህግ አኳያ አንዴ ጠጠር ተጫዋቹ ሳያውቅ እንዲሻው መንቀሳቀስ 

ስሇማይችሌ የሽብር ቡዴኑ አመራሮች የነበሩት ገሊሣ ዱሌቦ፣ ብርጋዴየር ጄኔራሌ 

ከማሌ ገሌቹ እና ብርጋዴየር ጄኔራሌ ኃይለን ጨምሮ ቁጥራቸው ቀሊሌ የማይባሌ 
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አሸባሪዎች የቁም እሥረኛ እንዱሆኑ መዯረጋቸውን ከወዯ አሥመራ የሚወጡ 

ዘገባዎች ያስረዲለ፡፡  

 

እነዚህ የሽብር መሪዎች ምንም እንኳን ሇጊዜው ‹‹ቼክ›› ተብሇው መሄጃ 

እንዲይኖራቸው ቢዯረግም በቼዝ ጨዋታ ህግ መሠረት መፈናፈኛ ያጣ ‹‹ጠጠር›› 

የማታ ማታ ስሇሚበሊ ዕጣ ፈንታቸው እንዯ 17ቱ ፀረ - ሠሊም ኃይልች መሆኑ 

አይቀርም፡፡ 

 

ራሱን ‹‹ግንቦት 7›› እያሇ የሚጠራው ላሊኛው የኢሣያስ አፈወርቂ ‹‹የቼዝ 

ጠጠርም›› መጫወቻ ሰላዲው ሊይ እስካሇ ዴረስ የወዲጆቹን ፀረ - ሠሊም ኃይልች 

የሞት ፅዋን የሚያነሳበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም፡፡ በወንጀሇኞቹ ድክተር ብርሃኑ ነጋ 

እና አንዲርጋቸው ፅጌ የሚመራው ይህ የሻዕቢያ ተሊሊኪ ቡዴን አሜሪካ ውስጥ ቁጭ 

ብል ህገ - መንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይሌ ሇመናዴ ሇመሞከር የሚፍጨረጨርና 

በይፋም ይህን አቋሙን ያሳወቀ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅትም የሻዕቢያ ‹‹ጠጠር›› ሆኖ 

አሜሪካ ውስጥ እያገሇገሇ የሚገኝ ነው፡፡ አሥመራም በየጊዜው እየተመሊሇሰ በሀገሩ 

ሊይ የሚያሴር ከሀዱ የሽብር ኃይሌ ነው፡፡ ወንጀሇኛው ድክተር ብርሃኑ ነጋ 

በአሜሪካ የኢሣያስ አፈወርቂ ተወካይ በመሆን ከሻዕቢያው አምባገነን መሪ መመሪያ 

እየተቀበሇ ይሰራሌ፡፡ አቶ አንዲርጋቸው ፅጌ ግን በቀቢፀ - ተስፋ በመወራጨት 

በየጊዜው አሥመራ እየተመሊሇሰ ‹‹በቼዝ ጠጠርነቱ›› ሇመንቀሳቀስ ይጠይቃሌ፡፡ 

 

ኢሣያስ አፈወርቂ ግን ይህ ‹‹የቼዝ ጠጠር›› በራሱ ጊዜ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ 

‹‹ቼክ›› የሚለበት ጊዜ ሩቅ አይመስሌም፡፡ በቅርቡ እንዲርጋቸው ፅጌ የተባሇ 

የሻዕቢያ ‹‹የቼዝ ጠጠር›› አሥመራ ተገኝቶ ‹‹ቼክ›› ሉባሌ ሲሌ በመጣበት እግሩ 

ፈርጥጦ በመጥፋት ከኤርትራው የአፈና ቡዴን ማምሇጡን መረጃዎች መጠቆማቸው 

አሜሪካ ተቀምጠው አይስክሬም እየሊሱ ስሇጦርነት የሚያስቡት የ‹‹ግንቦት 7›› 

የክህዯት መሪዎች እንዯላልቹ ፀረ - ሠሊም ኃይልች የሚበለበት ጊዜ ቅርብ 

መሆኑን የሚያመሊክት ነው፡፡ 
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አሜሪካ ውስጥ ስሊለ የሻዕቢያ ‹‹የቼዝ ጠጠሮች›› ሲነሳ ‹‹ኢትዮጵያ ሪቪው›› የሚሌ 

ዴረ - ገፅ ከፍቶ ፀረ - ኢትዮጵያ አቋም የሚያራምዯው ኤሉያስ ክፍላ ይጠቀሳሌ፡፡ 

በአቶ ኢሣያስ አፈወርቂ የበሊይ ተቆጣጣሪነት ሥራውን የሚያከናውነው የግሇሰቡ 

ዴረ - ገፅ ከሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር በፍፁም የማይገናኙ የጥሊቻ ወሬዎችን 

ያቀርባሌ፡፡ የኤርትራ መንግሥት ዯመወዝ እየቆረጠሇት የሚሰራው የዴረ - ገፁ 

ባሇቤት እንዯ ማንኛውም ‹‹ጠጠር›› የሻዕቢያን ተሌዕኮ በማንገብ በሀገሩ ሊይ ክህዯት 

በመፈፀም ሊይ ይገኛሌ፡፡  

 

የኤርትራ መንግሥት ሁላም ቢሆን ሀገራችን በሌማት ጐዲና ስትራመዴ ዓይኑ ዯም 

የሚሇብስ እንዯመሆኑ መጠን ከሀዱው ኤሉያስም ይህን የኢሣያስን ፍሊጐት 

ሇማሟሊት አሜሪካ ቁጭ ብል ሀገራችንን የተመሇከቱ ፀረ - ሌማት የሀሰትና 

የውንጀሊ ዘገባዎችን ያሰራጫሌ፡፡ ከዚህ አሌፈ ተርፎም በሀገራችን ውስጥ ጉሌህ 

የሌማት ተሳትፎ እያዯረጉ ያለ ግሇሰቦችን በፈጠራ ወሬ ስማቸውን እያጠፋ 

የሻዕቢያን ፀረ - ኢትዮጵያ ተሌዕኮ በተሊሊኪነት በመወጣት ሊይ የሚገኝ ‹‹ጠጠር›› 

ነው፡፡  

 

ኢሣያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያን ፀረ - ሠሊም ኃይልችን፣ አሸባሪዎችንና 

ወንጀሇኞችን ሇራሳቸው አጀንዲ ማስፈፀሚያነት ስሇዯገፏቸው ብቻ በአንዴ ወቅት 

እጅግ አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ ‹‹የዓመቱ ምርጥ ሰው›› በማሇት የሰየማቸው ኤሉያስ 

ክፍላ ዛሬ እነዚህን ፀረ - ኢትዮጵያ ኃይልች በጅምሊ ሲጨፈጭፏቸው ምን 

ይሊቸው ይሆን?  

 

አዎ! ይህ የሻዕቢያ ‹‹ጠጠር›› ከኢሣያስ አፈወርቂ ተፃራሪ በሆነ መንገዴ ሰላዲው 

ሊይ የሚንቀሳቀስ ከሆነ መበሊቱ እርግጥ ነው፡፡ ሇነገሩ በኢሣያስ አፈወርቂ የቼዝ 

ህግ መሠረት አንዴ ‹‹ጠጠር›› አገሌግልቱ ካበቃ ‹‹ቼክ›› ተብል መበሊቱ 

አይቀርም፡፡ እናም ኤሌያስ ክፍላ በዚህም ቢሌ በዚያ ተፈሊጊነቱ ሲሟጠጥ የፀረ - 

ሠሊም ኃይልቹን ፅዋ መጐንጨቱ እውነት ነው - የጨዋታው ህግ ያዛሌና፡፡  
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ከሁለም በሊይ ዯግሞ ሀገሩን በመክዲት የውጭ ኃይልች ተሊሊኪ ሆኖ በወገኑ ሊይ 

ፀረ - ሠሊም፣ ፀረ- ሕዝብና ፀረ - ሌማት ተግባራትን የሚያከናውን ማንኛውም 

ኢትዮጵያዊ ሥራውን እንዱተገብር በሚሌከው ወገን እንኳን ሳይቀር በንቀት 

የሚታይና ፍፃሜውም ሳያምር መጨረሻው እንዯ 17ቶቹ ፀረ - ሠሊም ኃይልች 

ትቢያ እንዯሚሆን መገንዘብ ያሻሌ - ሇሀገሩ ያሌሆነ ሇላሊው ወገን ይሆናሌ ተብል 

አይታሰብምና፡፡ 


