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የሻዕቢያ “መዝሙር” ወደ አል-ሸባብ ሰዎች 

                                          ያሬድ ምትኩ  11/13/13 

የኤርትራ መንግስት ዓለም አቀፍ አሸባሪና የአል-ቃዒዳ የምስራቅ አፍሪካ ክንፍ 

ከሆነው አል-ሸባብ ጋር ያለውን የሽብር መራሔነቱን ዛሬም ድረስ እንዳልተወ 

በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት አጣሪ ቡድን ይፋ ካደረገው የወራት ዕድሜን 

ብቻ ነው ያስቆጠረው። ቡድኑ የአስመራው አስተዳደር ሁለተኛው ማዕቀብ ከተጣለበት 

በኋላም ቢሆን የሶማሊያ ሰላም እያደፈረሱ ካሉት ሚሊሽያዎች ጋር የነበረውን ጥብቅ 

ቁርኝት አጠናክሮ መቀጠሉን ይፋ ባደረገው ሪፖርቱ ላይ ማተቱ አይዘነጋም። ይህን 

ተከትሎም የፀጥታው ምክር ቤትም የአጣሪ ቡድኑ የስራ ዘመን በአንድ ዓመት እንዲራዘም 

ወስኗል።…ሻዕቢያ ግን መልሶ መላልሶ ዓይኑን በጨው ታጥቦ ሃቁን ይክዳል፤ የአዞ እምባ 

ያነባል—ትናንት ‘እኛ የነፃነት ኃይሎችን (እነ አል-ሸባብን) ነው የምንደግፈው’ እንዳላለ 

ሁሉ፤ አሁን ደግሞ ‘አል-ሸባብን እንኳንስ በውኔ፣ በህልሜም ቢሆን አይቼው አላውቅም’ 

እያለ።  

ታዲያ ይህን ዕውነታ የሚያውቀው አንድ ምላሱ ከቁመቱ የረዘመ ወዳጄ ከየት መጣ 

ሳልለው ፊት ለፊቴ ተገትሮ ቆሞ፤ “ሻዕቢያ አል- ሸባብን በምስራቅ አፍሪካ ወደር 

የማይገኝለት አሸባሪ አድርጎ ስለሚቆጥረውና አድናቂው ስለሆነ፤ ከትውውቅ ባለፈ ስለ 

እርሱ በተለየ ቋንቋ ይዘምራል፤ ይፀልያል፤ ትንቢትም ይናገራል” አለኝ።...እንግዲህ 

የአራዳ ልጆች የዘርፈ ብዙ ዕውቀት ባለቤት  መሆኑን ለመጠቆም “ውሃ ጠብሶ የበላ” እያሉ 

የሚጠሩት ዓይነት ሰው በሆነው በዚህ “እሳት የላሰ” ተናጋሪ ወዳጄ እምነት፤ የፀጥታው 

ምክር ቤት እንዳረጋገጠው በምናብም ቢሆን ሻዕቢያ ስለ አል-ሸባብ ሰዎች እንደ ውዳሴ 

ማርያም በየዕለቱ ይዘምራል፡፡… 

…መቼም ይህ ባለ ረጅም ምላስና ጥልቅ ዓለም አቀፍ ግንዛቤን ያካበተው ወዳጄ 

‘እህስ!’ ብለው ከሰሙት ብዙ ይናገራል፡፡ እርግጥ ነገሩ “ጆሮ አይሰማው የለም” እንዲሉት 

ሆኖ ነው መሰል፤ የአስመራው የትርምስ ቡድን በተለያዩ ወቅቶች ለአል-ሸባብ ያቀበለው 

የሎጀስቲክስና የገንዘብ አቅርቦቶች በመሪው መዝሙር የሚታጀብ እንደሆነ፤ ከቱባ ዕውቀቱ 

ጥቂቱን መዝዞ፣ ሸራፋ ጥርሱን ብልጭ ድርግም እያደረገ እንዲሁም ለማፏጨት እየሞከረ 
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አውግቶኛል፡፡ የመዝሙሩ ስያሜም “የሻዕቢያ መዝሙር ወደ አል-ሸባብ ሰዎች” ይስኛል—

እርሱው እንደሚለው። እኔም በትክክለኛ መረጃና በፈገግታ ታግዞ ከሸራፋ ጥርሱ በፋጨት 

መልክ እያሾለከ የነገረኝን ሻዕቢያዊ መዝሙር አንድም ሳላስቀር ለውድ አባቢዎቼ እንደ 

ወረደ እንዲህ ፃፍኩላችሁ፡፡… 

“መዝሙር ፩” 

…ውዴ አል-ሸባብ ሆይ! በዚህ በጭንቀቴ ሰዓት እንደምን ትረሳኛለህ? አንተስ 

ብትሆን እስከ መቼ እንደ ዓይን አፋር ኮረዳ ከአፍሪካ ህብረት፣ ከኢትዮጵያና ከኬንያ 

ወታደሮች ፊትህን ሰውረህ ትኖራለህ?— እናም ወዳጄ ሆይ! በምታደርጋቸው ምርጥ ደም 

ማፍሰሶች ሁሌም በአንተ ደስ ይለኛል፡፡ ልቤም ሀሴትንና ፍስሃን ታደርጋለች፡፡ ግና 

ለእኔም ለጡት አባትህ እዘንልኝ። የአንተንና የእኔን ‘ሽብር ወ-ስጋ ደሙን’ ለመበተንና 

ለማፍሰስ ብሎም የወዳጅነታችንን ሰንሰለት ለመበጠስ፤ ሠላም እናመጣለን እያሉ በማዕቀብ 

ላይ ማዕቀብ የጣሉብኝን ሃይሎችና ያመጡብኝን መከራም እይ!... 

…ነፃ አወጣቸዋለሁ በምትላቸው ህዝቦችህ ላይ ፍርሃትንና ሰቆቃን በላያቸው ላይ 

ጫንባቸው፡፡ ሠላም እንደማያዋጣቸው ተገንዝበውም መሪያቸው በእኔ ድጋፍ የምትመራው 

አንተ መሆንህን ይወቁ፡፡ ልቤ አል-ሸባብ ሆይ! እዚህ አስመራ ውስጥ የብዙ ሀገራት 

ተላላኪዎቼን ጉያዬ  ውስጥ አቅፌ ብይዝም፤ እውነት…እውነት እልሃለሁ አንተን የሚያክል 

ጉዳይ ፈፃሚ ከቶም ላገኝ አልቻሉም። እናም እንደ በኩር ልብ አውቃ የሽብር ልጄ ነው 

የማይህ፡፡ በተለይ እኔ ዘንድ ያሉትና መንግስታቸው ከቁብ የማይቆጥራቸው ከሞት የተረፉ 

ጥቂት ኢትዮጵያዊያን አዋኪዎች ሃሞታቸው የፈሰሰ ነው፡፡ የላኩዋቸውን ሳያደርሱ ድንበር 

ላይ ይያዛሉ፡፡ ጭንቅ ቢለኝ ህዝብ እንዴት እንደሚገደል ለማሳየት ስል ራሳቸውን 

እየረፈረፍኩ ባስተምራቸውም፤ እነርሱ ግን ወኔ የከዳቸው  እንከፎች  ናቸው፡፡ አሁንማ 

እየተበታተኑ ለመንግስታቸው እጅ እየሰጡ ነው፡፡… 

…ልቤ ወዳጄ ሆይ!፤አንተ ግን በምታከናውናቸው ስራዎች ማንነትህን 

አሳይተኸኛል። ፊት ለፊት መዋጋት ካለመቻልህና ጠንካራ ኃይል ሲያጋጥምህ ከመሸሽህ  

በስተቀር ፤ ለሀገርህና ለህዝብህ ልክ እንደ እኔ ርህራሄን አታውቅም፡፡ የህዝቦችህን ከተማ 

አፈራርሰሃል፤ ማንነታቸውንም ለመፋቅ ሞክረሃል፤ በሃይማኖት ሽፋን ፖለቲካን ላያቸው 
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ላይ ጭነሃል፤ የሚሸሹህን ወገኖችህንም እንኳን አትምራቸውም፡፡ ታዲያ ከዚህ በላይ 

ዓላማዬን እንደምን ትፈፅምልኛለህ?...እናም አንተ የሁል ጊዜ ኩራቴና መመኪያዬ ነህ።… 

…ታዲያ እኔም ወሮታህን አልዘነጋሁትም፡፡ ውጭ ከሚኖሩ 25 በመቶ የሚገመቱ 

ህዝቦቼ በቀረጥ መልክ ከምሰበስበው ሁለት በመቶ ቀረጥ እንዲሁም “ቢሻ” ከሚባል ቦታ 

ካገኘሁት የወርቅ ማዕድን ሽያጭ ካማገኘው ጥቂት ገንዘብ በየወሩ 80 ሺህ ዶላር 

በባላንጣዎቻችን የኬንያ ባንኮች ስልክልህ የኖርኩት ለዚሁ ነው፡፡ እርግጥ የዛሬን 

አያድርገውና አንተ በሶማሊያ ውስጥ ከወደቦች ቀረጥ፣ ከግብር፣ ከኬላዎችና ከለተለያዩ 

ምንጮች በዓመት ከ70 እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር ትሰበስብ እንደነበር እንዲሁም በህገ - 

ወጥ የኮንትሮባንድ ንግድ በመሰማራት በተለይም ከከሰልና ከስኳር ሽያጭ በየወሩ 

በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ጌታ እንደነበርክ አውቃለሁ። በአንድ ወቅትም ከሞቃዲሾው 

“የባካራ” እና ሌሎች የመገበያያ ቦታዎች ከ2 ነጥብ 5 ሚሊዮን እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር 

ያህል ቀረጥ እንደነበርም እንዲሁ።…  

…በእነዚህ ገቢዎችህ መጠን ልክም የእስልምና ተከታይ የሆነውን የሶማሊያን ህዝብ 

በአጥፍቶ መጥፋት ስልት በቦምብና በፈንጂ ለህልፈተ- ህይወት መዳረግህን አስታውሳለሁ። 

ባህር ተሻግረህም በኡጋንዳ-ካምፓላ ውስጥ ከ76 በላይ ሰዎችን በመግደል የፈፀምከውን 

የጀግንነት ተግባር መቼም አልዘነጋውም። በቅርቡም ኬንያ ውስጥ ያደረግከው የግድያና 

የእገታ ምርጥ ስራህን ሁሌም ሳስታውሰው እኖራለሁ።…እርግጥ ነው—አሁን የምልክልህ 

ገንዘብ እንደማይበቃህ አውቃለሁ፡፡ ግና ውዴ ሆይ! የቀድሞው ወዳጃችን ሆስኒ ሙባረክ 

“ያለውን የሰጠ ንፉግ አይባልም” ይሉ እንደነበር አትዘንጋ፡፡ ይልቁንም አንተን ‘አሸባሪ’ 

እኔን ደግሞ ‘የአሸባሪዎች አለቃ’ እያሉ የሚጠሩን የዓለም ህዝቦች የገንዘብ ምንጫችንን 

ለማድረቅ እየተሯሯጡ ስለሆነ፤ ሃሳባቸውን ለማስቀየር አንድ መላ ፍጠር!... 

# # # # 

በትክክለኛ መረጃ ተመርኩዞ የአል-ሸባብንና የሻዕቢያን ግንኙነት በጥቂቱም ቢሆን 

የዘረዘረልኝ ወዳጄ፤ ትንታግ መዝሙሩን ለአፍታ ቆም አደረገውና ዓይን ዓይኔን 

ይመለከተኝ ገባ፡፡…እኔ ግን ጥያቄ ነበረኝ፡፡ እናም ዝምታውን ተጠቅሜ “እኔ የምልህ?... 

ይህን መዝሙር ከ20 የማይበልጡት የሻዕቢያ ካቢኔ አባላት በአንድ ላይ ነው እንዴ 

የሚዘምሩት?” አልኩት፡፡  በተመስጦ ካየኝ በኋላ በረጅሙ ሳቀ፡፡…ሸራፋ ቢሆንም ሳቁ ደስ 
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ይላል፡፡…ሳቀብኝ። አጭርና ደልዳላ ሰውነቱን እያንዘፈዘፈ እየተንከተከተ፡፡ ከሳቅ ደርሶ 

መልሱ በኋላ፤ “አያ ሞኞ! እንዲህ ዓይነቱን ግንኙነት አቶ ኢሳያስ ለካቢኔያቸው 

አይዘረዝሩም፡፡…እናም ሰዋራ ቦታ ላይ ሆነው ክራር እየመቱ ነው የሚቆዝሙት፤ ምን 

ነካህ?!...ሰውዬው በምስራቅ አፍሪካ ብቸኛው አምባገነን መሆናቸውን አትዘንጋ እንጂ!...” 

ብሎ ድምፁን ሞረደና ወደ ሁለተኛው የመገለል ብሶት “መዝሙር” እንዲህ አቀና፡፡… 

“መዝሙር ፪” 

…አቤቱ ወዳጄ አል-ሸባብ ሆይ! ስላንተ መዋረዴን፣ መብጠልጠሌንና መንገላታቴን 

ብሎም በማዕቀቦች ብዛት አንገቴን መድፋቴን አስብ፡፡ ላንተ በማደርገው እገዛ በራሴ 

ህዝቦች ሳይቀር መወገዜን አስታውስ፡፡ የኢጋድ አባል ሀገሮችም የአሸባሪዎች ቀኝ አዝማች 

ነህ ብለው ቤተ-ክርስቲያን እንደገባች ውሻ አዋርደው አባረሩኝ፡፡ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም 

እጁ በደም የታጠበ ነው ብለው ይጠየፉኛል፡፡ ይባስ ብሎም በእኔና በአንተ ላይ አጣሪ 

ኮሚቴ አቋቁሞ ቀደም ሲል በጣለብኝ ማዕቀቦች የጎበጠው ወገቤን ሊሰብረው ተግባሬን 

እየተከታተለ መሆኑን እይ፡፡ ውዴ ሆይ! እኔ ግን የፈለገው ነገር ቢመጣ ካንተ 

አልነጠልም፡፡ የወዳጅነታችን ጋብቻ እንደ ካቶሊኮች ፍቺ የሌለው መሆኑን አትርሳ። 

ሁሌም ከአንተ ጋር ነኝ— አንተ ካለ እኔ፣ እኔም ካላንተ ህልውና የለንምና። በተለያዮ 

ወቅቶች በአፍሪካ ህብረት ኃይሎችና የኬንያዎች ቦምብና አዳፍኔ እንደ በረዶ የዘነበብህ 

እንዲሁም የኢትዮጵያ ወታደሮች መውጫና መግቢያ አሳጥተውህ ራስህን በጥቂት ቦታዎች 

ሰውረህ በህቡዕ እየተንቀሳቀስክ ያለኸው ውዴ አል-ሸባብ ሆይ!፤ በእነርሱ ጥቃት አትሽሽ፣ 

በአንድ ወቅት የላኩልህን ሁለት አውሮፕላን መሣሪያዎች ተጠቀምባቸው፤ ጥለሃቸውም 

አትሂድ። እርግጥ ድብደባውንና ስቃዮን አትቋቋመውም፤ ሆዴ ተላውሰልህ፤ የእኔን 

የምፅዓት ቀን ፍፃሜም በአንተ ውስጥ በሰቀቀን አየሁት፡፡ ሁሉም ነገር በጨለማ 

ተመሰለብኝ፡፡… 

…አንተን ብዬ፣ ባንተ ታምኜና ስለ አንተ መከራን ተቀብዬ መኖርን መርጫለሁና 

እነሆ የፍቅሬን ልኬት እየው፡፡ ውዴ ሆይ! በሂትለር ሰረገላ ላይ የተቀመጥክ ያህል ገዝፈህ 

ትታየኛለህ፡፡ የመሣሪያ ስጦታዎቼን እንደ አበባ እቅፍ ቁጠራቸው፡፡ ትንፋሼ፣ ትንፋሽህ፤ 

ሴራዬም ሴራህ ነው፡፡ ህዝብ ውስጥ ገብተህ የምታፈነዳቸው ቦምቦችና ፈንጂዎች ጢስ፣ 

መዓዛ እንዳለው ሽቶ ያውዱኛል፣ ከእጣንና ከከርቤም ይልቁብኛል፡፡ የምትተኩሳቸው 



5 
 

ጥይቶችና የምታሰቃያቸው ህዝቦች ድምፅም፣ የበገና ዝማሬ ያህል ያፅናናኛል፡፡ በእውኑ 

አንተ ውብ ጋሻ ጃግሬዬ ነህና እነሆ በመከራዎቼ ቀናቶች ዓይኖቼን ወደ አንተ አማተርኩ፡፡ 

ውዴ የሶማሊያ በረሃ ተኩላ ሆይ! ስለ እኔ ስትል የከባቢህን በጎች ከመብላት ወደ ኋላ 

አትበል፡፡ እርግጥ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) አባል 

ሀገራት አንተን ለማሽመድመድ ሲሉ እኔን “ከአሸባሪዎች ጋር ያለህን ግንኙነት አቋርጥ፣ 

ሽብርተኞችን ከመርዳት ተቆጠብ” የሚል ቀጭን ማስጠንቀቂያ ሰጥተውኛል፡፡ በዚህም 

ምክንያት የአባልነት መታወቂያዬን እንዲያድሱልኝ በተለያዮ ጊዜያት ብጠይቃቸው 

“ቀጣናውን ከማመስ ከተቆጠብክ አባል ከመሆን የሚከለክልህ የለም” ብለውኛል። የልቤ 

ንጉስ አል-ሸባብ ሆይ! በወቅቱ እኔ ምንም ምላሽ ባልሰጥም፣ አሁን ግን በተነጋገርነው 

መሰረት ‘እርሱን አላውቀውም’ እያልኩ ነው። አንተም አባባሌ ትክክል መሆኑን ባገኘኸው 

አጋጣሚ ሁሉ ልታስረዳልኝ ሞክር። ግን ሃዘን አይግባህ፡፡ ደጋግሜ እንደገለፅኩልህ ሁሌም 

ከጎንህ ነኝ፡፡ እነርሱ መስሏቸው እንጂ፣ የእኔ ህልውና ያላንተ ከንቱ ነው፡፡ የከንቱዎች ሁሉ 

ከንቱ፡፡ እነሆ ወዳጄ! በመገለሌና በአጣብቂኝ ውስጥ ያለውን ፍቅሬን ተቀበለኝ፡፡… 

                           # # # #  

መቼም የዚህ ጽሑፍ አንባቢ ከወዳጄ መረጃ ጠገብ አንደበት በሰው ልጆች ደም 

የደስታ ጮቤ የሚረግጠው ሻዕቢያን አፍቃሪ-አሸባሪነት መገንዘቡ አይቀርም፡፡ አዎ! 

“የሻዕቢያ መዝሙር ወደ አል-ሸባብ ሰዎች” የንጹሃንን ደም በከንቱ ለማፍሰስ በአስመራው 

ቡድን መሪ ‘አቤቱ የህዝብ ጠላቶችንና ፀረ- ሠላም ኃይሎችን ዕድሜ አራዝምልኝ’ በሚል 

አንድምታ የተቀነቀነ ነው፡፡…የአቶ ኢሳያስን ቀጥተኛ እና ስውር ፍላጎትን ተመስሎ 

የዘመረው ወዳጄ “ዝማሬውን” አላበቃም—ዓይኖቼን በአንክሮ ይመለከታቸዋል፡፡…እኔም 

በአምስቱ የስሜት ህዋሳቶቼ “የዝማሬውን ድርደራ” ለማጣጣም ተጣደፍኩ፡፡ ወዳጄም 

ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ክራር ይመታ ይመስል፣ ቁጢጥ ብሎ በስሜት የግራ እጁን አምስት 

ጣቶች እያንቀሳቀሰ እንዲሁም በቀኝ እጁ ክራር መግረፊያ እንደያዘ ሰው ተመስሎ እጁን 

ወደ ላይና ወደ ታች እያወናጨፈ እንዲህ ይል ጀመር፡፡…  

“ሙዝሙር ፫” 
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…ውዴ ሆይ! አንተ የእናቴን ጡት እንደ ጠባ ወንድሜ ምነው በሆንክ?...ግና ምንም 

ብወድህና ስለ አንተም “ንፁህነት” በየሀገሩ እየዞርኩ ብመሰክርም ሰሚ ላገኝ አልቻልኩም፡፡ 

ታስታውስ እንደሆነ በ“ኦፕሬሽን አስመራ” ካምፓላ ውስጥ በእኔ አዝማችንት የፈጸምከውን 

76 ንፁሃን ህዝቦችን የመጨረስ “ጀግንነታዊ” ተግባርህን “ከደሙ ንጹህ ነኝ” ለማለት 

እዚያው ኡጋንዳ ሄጄ ነበር፡፡ ይሁንና በወቅቱ የተታለልኩ ይመስለኛል።…ልጄ ለካስ 

የሳህል ተራራ ቀበሮ “ሰውን ማመን ቀብሮ ነው” ያለችው ወድዳ አይደለምና!...የሀገሪቱ 

ፕሬዚዳንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ “ኤርትራ ከአል-ሸባብ ጋር ግንኙነት የላትም፡፡ ይህን ደግሞ 

የምናምነው ጓድ ኢሳያስ አረጋግጦልኛል” ያለኝ እየሸረደደኝ መሆኑ የገባኝ አሁን ነው፡፡ 

ወዳጄ ሆይ! እርሱን ጨምሮ እኮ ነው በዚያን ሰሞን በሁሉም የኢጋድ ሀገር አባል ሀገራት 

በሙሉ ድምፅ ‘ከአሸባሪው አል-ሸባብ ጋር ብናገኝህ ወየውልህ!’ የሚል ማስጠንቀቂያ 

የሰጡኝ፡፡ ግና ያፈ ነገር አልፏልና ተወው፡፡… 

…ውዴ ሆይ!...እነሆ ስለ አንተ የመገለል ፅዋን በኬንያም አንስቻለሁ፡፡ በአንድ 

ወቅት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሬን ወደ ናይሮቢ ልኬው ነበር፡፡ ዳሩ ግን የሀገሪቱ 

ፕሬዚዳንት ‘ዓይንህን ላፈር’ ብለው ሳያናግሩት እያካለቡ በሄደበት እግሩ መልሰውታል፡፡

…አቤቱ የመከራችን ብዛት!...ከቶ ለማን አቤት እንበል?!...እኔን በቀጥታ፣ አንተን ደግሞ 

በተዘዋዋሪ ሲደጉመን የነበሩት የቀድሞ አጋሮቻችን የምንጠላው ህዝባዊ ማዕበል ጠልፎ 

ጣላቸው፡፡ አንደኛውን ለ42 ዓመታት ያስተዳደረው የገዛ ህዝቡ ከተደበቀበት ቱቦ ውስጥ 

ይዞት በመግደል መሳቂያና በማለቂያ ያደረገው ሲሆን፤ ሌላኛው ደግሞ በየጊዜው በቃሬዛ 

እየተመላለሰ ውሎና አዳሩ ፍርድ ቤት ሆኗል፡፡ መቼም ቀን ሲጎድል እንዲህ ነው።… 

በህቡዕ የሚረዱን አንዳንድ ኃይሎች ቢሆኑም የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ፍጥጫና 

ግልምጫ እየፈሩ፣ እኔንና አንተን እንደ ተላጠ የኤሌክትሪክ ሽቦ እየሸሹን ነው፡፡… 

ጀግናዬ አል-ሸባብ ሆይ!...አቤቱ የምልህን አድምጥ፣ ማሳሰቢያዬንም ቸል አትበል፤ 

ተመልከተኝ፣ ስማኝም፡፡ በሃዘኔ ምክንያት የምይዘውንና የምጨብጠውን አጣሁ፤ 

ተናወጥኩም፡፡ ልቤ ተናወጠብኝ፣ የሞት ድንጋጤም በላዬ ላይ የወደቀ ያህል ተሰማኝ፡፡ 

ፍርሃትና እንቅጥቅጥ መጡብኝ፣ ጨለማም ጋረደኝ፡፡…አቤቱ ውዴ ሆይ! የምስራቅ አፍሪካ 

ሀገራት ተባብረው እየረገጡን ነውና ቃሌን ስማ፡፡ በእነዚህ ሀገራት ከተማ ውስጥ ነውጥንና 

ሁከትን ከመፈጸም ወደ ኋላ አትበል፡፡ በሞቃዲሾም ሳይቀር ህዝብህን ጨርስ፡፡…እኔም 

እታመንሃለሁ፡፡ እስካሁን የተጠቀምኳቸውነ የውሸት ምክንያቶች አጠናክሬ እቀጥላለሁ፡፡ 
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የእነዚህ ሀገራት ዋነኛ ዓላማ አንተን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰስ እንዲሁም እኔን 

ያለ ደጋፊ ባዶ ሜዳ ላይ መጣል ነው፡፡ ታዲያ አንተም እንደማታውቀኝ ሁን፤ እኔም 

ስላንተ ሰምቼ እንደማላውቅ እሆናለሁ፡፡ 

…ውዴ የልቤ ንጉስ ሆይ! እንግዲህ ሁለታችንም መበርታት አለብን፡፡ የሀገራቱ ዱላ 

ሊበዛብን ይችላል፡፡ ሆኖም መቋቋም አለብን፡፡ ምናልባት ሁኔታው ከአቅማችን በላይ ከሆነ 

(መሆኑም አይቀርም)፤ ጭንቅላታችንን በማሰራት ማናቸውንም ክዋኔ - ሽብር ከመፈፀም 

ወደ ኋላ አንበል፡፡ ምንም እንኳን አንዳንድ የምዕራቡና የአፍሪካ ሚዲያዎች እኔን ‘እንደ 

ሂትለር ነው የሚያስበው’ እያሉ ያለ ስሜ ስም ቢሰጡኝም፤ እኔ ግን እውነት…እውነት 

እልሃለሁ በሁከት ሴራ የረቀቀውን ጭንቅላቴን ተጠቅሜ አስደምምሃለሁ፡፡ እኔ ጋ ሆነው 

ትዕዛዜን የሚጠባበቁት የኢትዮጵያዎቹ እነ ኦነግ፣ እነ ኦብነግ፣ እነ ግንቦት ሰባት የማን 

መሰሉህ?፤ ፍሩድ የተሰኘው የጂቡቲ አማፂስ?፤ የምስራቅ ሱዳኑ የቤጃ እንቅስቃሴስ?—

እነዚህ ሁሉ የእኔ አይደሉምን?...እርግጥ ነው እነዚህ አማፅያን ከተግባር ይልቅ ወሬያቸው 

የቀድማል። ስራቸው ገንዘብ በመልቀም የራሳቸውን ህይወት ማደላደል ቢሆንም፤ 

ለማሰፈራሪያ ያህል ግን ይጠቅሙኛል።… 

…ያም ሆነ ይህ ግን ያለኝን አቅም ተጠቅሜ ካንተ ጋር ያለኝ ቁርኝት መጋለጡ 

የማይቀር ከሆነ፤ የድብብቆሽ ጨዋታውን ትቼ በይፋ ከአንተ ጋር እንደምቀላቀል ቃሌን 

እሰጥሃለሁ፡፡ በዚህ መተማመን በጎደለበት ዓለም ላይ ከአንተ ውጪ የማምነው ስለሌለኝ 

ወደ አንተው አመራለሁ፡፡ ያኔም በደቡብ ሶማሊያ ውስጥ ያንተ የነበሩትን የኪስማዩን፣ 

የመርካን፣ የኤልማአንን በሮችን እንዲሁም የባሊ ዲጉሌንና የሲዛሊ መተላለፊያዎችን የእኛ 

እናደርጋቸዋለን። እምባዬንም አብስ፣ አቤቱ ሶስቱ መዝሙሮቼ ቀደም ሲል እንደላኩልህ 

መሣሪያዎች ሁሉ ባለህበት ድብቅ ቦታ ይደርሱህ ዘንድ እነሆ ዝማሬዬን አቀረብኩልህ፡፡… 

                           # # # # 

ወዳጄ ቁጢጥ ባለበት ቦታ ሆኖ፣ ግራ እጁን ግራ እግሩ ላይ አድርጎና ጣቶቹን ክራር 

እንደሚመታ ሰው እጆቹን አንከርፍፎ ፍዝዝ ብሏል፡፡ “ምን ሆንክ?” አልኩት…በሃሳብ 

ከተመሰጠበት ስፍራ ላይ ዓይኖቹን ሳይነቅል “የአስመራውን ቡድን በእዝነ-ልቦናዬ 

እያሰብኩት ነው” አለኝ፡፡ ይህ ከቅርርባችን የተነሳ “ምላስህ 40 ክንድ ነው” እያልኩ  

የምቀልድበት ወዳጄ፤ በምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ የተባ ዕውቀት አለው፡፡ ትንታኔውም ግልፅና 
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ቀጥተኛ ነው፡፡ በል ሲለው ለመናገር የፈለገውን ነገር አንዳችም ሳያስቀር ከማውጋት 

አይቦዝንም። የለየለት ተናጋሪ ነው። ሃሱን ሲደረድር አይፋለስበትም።  

ግና አንድ ክፉ አመል አለው—ድንገት ሳይናገር እብስ የማለት።…እናም ይህ አመሉ 

ተነስቶበት ነው መሰል፤ ድንገት ቁጢጥ ካለበት ቦታ እመር ብሎ በመነሳት “ሻዕቢያ 

ዝማሬያውን የደረደረበት ክራር ክሮች ወይም ጅማቶች የተሰሩት ከንጹፁን ስጋ፣ ጫፋቸው 

የታሰረው በቦምብ እንዲሁም ክሩን የሚገርፍበት መምቻ የተሰራው ደግሞ ከቀለሃ ነው” 

በማለት ወደ ፊት ጎዞ ጀመረ፡፡ ጠራሁት— አልሰማኝም ወይም ሊሰማኝ አልፈለገም፡፡ 

ዞሮም አላየኝም። እጆቹን እያወናጨፈ የኋሊት ሳይመለከት ገሰገሰ፡፡… 

…እርግጥ ውድ አንባቢዎቼ ከወዳጄ “የሻዕቢያ መዝሙር ወደ አል-ሸባብ ሰዎች” 

ሦስት ዝማሬዎች የአስመራውን ቡድን አፍቅሮተ-ሽብርና አሸባሪነትን እንዲሁም ሰሞነኛው 

ውስጣዊ ጉዳዩ የፈጠረበትን ስጋትና ፍርሃት መገንዘባችሁ የሚቀር አይመስለኝም፡፡  

በተለይም ውስጣዊ ስጋቱና ፍርሃቱ ከባሰበት፤ በቀቢፀ-ተስፋ ጉያው ውስጥ አቅፎ 

የያዛቸውን አሸባሪዎች እንደ ውሻ “ቹ!...ያዝ!...” ብሎ በመላክ ሰላማችንን፣ ልማታችንንና 

ዴሞክራሲያችንን ለማስተጓጎል ሊቋምጥ ይችላል። ይሁንና ይሀ የቀን ቅዠቱ ሊሳካ 

የሚችል አይመስለኝም—መላው የሀገራችን ህዝብ ከመንግስትና ከፀጥታ ሃይሎች ጋር እጅና 

ጓንት ሆኖ የሻዕቢያን እኩይ ሴራ እንደ ትናንቱ ሁሉ ዛሬም ለመመከት ቁርጠኛ ነውና። 

አበቃሁ። 


