
   የካናዳ ተምሳሌታዊ ተግባርና የማዕቀቡ ዕውነታ 

                        

በቀለ መገርሳ 06/07/13 

 ከመሰንበቻው በካናዳ የኤርትራ ቆንስላ የነበሩት አቶ ሰመረ ገ/ማርያም በሀገሪቱ 

ከሚኖሩ ኤርትራያን ለጨቋኙ የአስመራው አስተዳደር “ለሀገር መከላከያ” በሚል ሁለት በመቶ 

ቀረጥ ሲሰበስቡ እንደነበር በምርመራ አረጋግጫለሁ በማለት የሀገሪቱ መንግስት ከሀገሩ 

እንዳባረራቸው አንብበናል። ይህ የቆንስላው የቀረጥ አሰባሰብ ከእያንዳንዱ ኤርትራዊ ገቢ በነፍስ 

ወከፍ ከ200 እስከ 500 ዶላር ድረስ እንደነበርና መንግስት ይህን ድርጊት ግለሰቡ እንዲያቆሙ 

ከወራቶች በፊት ቢነድራቸውም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉን 

መረጃዎች ያስረዳሉ።  

እርግጥ ይህ የካናዳ መንግስት እርምጃ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር 

ቤት ከዛሬ አራት ዓመት በፊት የአቶ ኢሳያስ መንግስት የምስራቅ አፍሪካው የአል-ቃዒዳ ክንፍ 

ለሆነው አል-ሸባብ ድጋፍ እንደሚያደርግ በአጣሪ ቡድኑ አማካኝነት አረጋግጦ ለጣለው  

“ወታደራዊ ማዕቀብ” ቁርጠኛ ምላሽ በመሆኑ ሊመሰገን የሚገባው ነው። የህግ የበላይነትን 

ለማስጠበቅ ብሎም የአሸባሪዎችንና የተባባሪዎቻቸውን አከርካሪ ለመስበር በሚደረገው የሰላም 

ወዳድ ኃይሎች ርብርብ ያለው ፋይዳም ከፍተኛ ነው። እናም ሌሎች ሀገሮችም በየሀገራቸው 

በሚገኙት የኤርትራ ኤምባሲዎች አማካኝነት ከዜጎች እየተሰበሰበ የአስመራው የሽብር አጋፋሪ 

ቡድን የንፁሃን ህዝቦች ደም እንዲፈስ የሚደረግበትን የቀረጥ ስራ ማስቆም የሚጠበቅባቸው 

ይመስለኛል—ቢያንስ ለዓለም ሰላም የመስራት ሞራላዊ ግዴታ አለባቸውና። 

በእኔ እምነት ይህ የካናዳ መንግስት ቁርጠኛ ተግባር በቅርቡ የአስመራው የሽብር 

ቁንጮ የእርሳቸውና በዙሪያቸው የተኮለኮሉት ባለስልጣኖቻቸው ብቻ የነፃነት ቀን በሆነው 

22ኛው በዓላቸው ላይ፤ “…በውጭ ሀገር የሚገኙ ኤርትራዊያን በሚያገኙት ገቢ ቤተሰባቸውን 

እንዳይረዱ የሚካሄድብን የሽብር ስራም አስገራሚ ነው።…” በማለት የተናገሩትን ቅጥፈት 

ያጋለጠና መና ያስቀረ ነው። ምክንያቱም የፀጥታው ምክር ቤት የማዕቀብ ውሳኔ የኤርትራን 

መንግስት እንጂ ምስኪኑን የሀገሪቱን ህዝብ በሚጎዳ መልኩ የተጣለ ባለመሆኑ ነው። ከዚህ 

በተጨማሪም ድርጊቱ በየሀገሩ የሚገኙ ኤርትራዊያን ለቤተሰቦቻቸው የሚልኩትን ገንዘብ ሳይሆን 

ሻዕቢያ በግዳጅ የገቢ ቀረጥ እያለ ለወታደራዊ ወጪዎች የሚያውለውን ገንዘብ ለመቆጣጠር 

ያለመ በመሆኑ ነው። ታዲያ እዚህ ላይ ዕውን አቶ ኢሳያስ እንዳሉት የፀጥታው ምክር ቤት 

ማዕቀብ የጣለው በህዝቡ ላይ ነውን?፣ በዚህ ምክንያትስ የሽብር ተግባር ተፈፅሞባቸዋልን? 



የሚሉትን ጉዳዩች ማንሳት ያስፈልጋል። እስቲ ሃቁን ከእነ መንስኤው ወደ ኋላ መለስ ብለን 

እንመልከተው።  

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው የመንግሥታቱ ድርጅት እ.ኤ.አ ከ2002 

ጀምሮ ያቋቋመው አጣሪ ቡድን ባወጣቸው ከደርዘን በላይ የሚሆኑና በይዘትም ተመሳሳይነት 

የሚታይባቸው የኤርትራ መንግስት እኩይ ሴራን የሚያመላክቱ ሪፖርቶችን ሲያወጣ ቆይቷል፡፡ 

በተለይም በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ቁጥሮች 751 (1992) እና 407 

(2009) መሠረት የኤርትራንና የኢትዮጵያን ሁኔታ ለማጣራት የተቋቋመው ቡድን 

በስተመጨረሻ ያወጣው አስገራሚ ሪፖርት በአስመራው አስተዳደር ላይ ከአንዴም ሁለቴ 

ማዕቀብ ሊጣልበት ችሏል። 

በጥልቅ  ጥናት ላይ  የተመሰረተው ይህ የቡድኑ ሪፖርት፤  የኤርትራ  መንግስት  

በድንበር  በማይገናኛት ሶማሊያ  ውስጥ የሚያደርገው  የጥፋት  ተልዕኮ ቀጣናውን ለማበጣበጥ 

የሚከተለው  እኩይ  ስትራቴጂ ሁነኛ  አስረጅ  መሆኑን  የአደባባይ  ምስጢር  አድርጎታል፡፡  

የአቶ  ኢሳያስ  የሁከት  ቡድን አስመራ በሚገኘው  "ኢንተር ኮንትኔንታል ሆቴል" ውስጥ 

ሰብስቦ የያዛቸውን የኢትዮጵያ፣ ጂቡቲ፣ የኡጋንዳንና የሱዳንን  እንዲሁም  የየመንን  

አሸባሪዎችና  አማፂ ቡድኖችን በገንዘብ፣ በስልጠና  እና በሌሎች  ሎጀስቲክሳዊ ድጋፎች ዕገዛ 

ከማድረግ ባለፈ፤ በሶማሊያ  የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ  በመግባት  የአል - ቃዒዳ  የምስራቅ  

አፍሪካ  ክንፍ  ለሆነው  አል - ሸባብ  ቀጥተኛ  ቁርኝት ፈጥሮ ድጋፍ እየሰጠ መሆኑም 

ተረጋግጧል፡፡  

ይሁንና ጣልቃ ገብነቱ ምንም ዓይነት ሰብዓዊም ይሁን ለዚያች ሀገር ዘላቂ  መፍትሔ 

የሚያመጣ  አይደለም፡፡ ከዚህ  ይልቅ ሻዕቢያ  ይዞት የሚንቀሳቀሰው  የጥፋት  ስትራቴጂ  

መረቡ  እንዲጠናከርና በአካባቢው  ተቀባይነት አግኝቶ  የቀጣናው  አድራጊ  ፈጣሪ  ሆኖ 

ለመታየት  ካለው  ፍላጎት የመነጨ መሆኑን  ሪፖርቱ ያትታል፡፡ እርግጥም  "ላም  ባልዋለበት 

ኩበት ለቀማ"  ይሏል እንዲህ ነው፡፡  

ይህን ፍላጎቱን ዕውን ለማድረግም አውሮፕላኖችን እየተከራየ በአል-ሸባብ ቁጥጥር ስር 

በነበሩት “የታችኛው ሸበሌ” አየተባለ ወደ ሚጠራው የሶማሊያ ግዛት የጦር መሣሪያ 

እንደሚያቀባብል ተደርሶበታል፡፡በዚህም በኪሰማዩ፣ በመርካና በኤልአማን በሮች እንዲሁም 

ባባሊ/ዲጉሌና በሲዛሊ ኮሪደሮች እየተመላለሰ አል-ሸባብን መሣሪያ እንደ “ጡጦ” 

እንደሚያጎርሰው ሪፖርቱ ገሃድ አውጥቷል፡፡  

የኤርትራ መንግስት ባህር  ተሻግሮ  የሽብር  መረቡን  ለማስፋት  ውጭ  ከሚገኙ  

ዜጎቹ የሚያገኘውን የሁለት በመቶ ቀረጥና የማዕድን ገቢው የሰበሰውን  ገንዘብ  የወሩ 80 ሺህ 

ዶላር ለአል - ሸባብ  የሽብር ማስፈፀሚያነት ያውላል፡፡  የሀገራችን  ሙስሊሞች  እንዲህ 

ዓይነት  አስደማሚ ነገር  ሲያጋጥሟቸው  "አጃኢብ ነው" ይላሉ፡፡... እርግጥም ያስገርማል፡፡ ... 



ግና ሻዕቢያ  በዓመት  ለአል - ሸባብ  የሚሰጠው  አንድ  ሚሊዮን ዶላር  የሚጠጋ ገንዘብ 

ተጠራቅሞ ስንት አነስተኛ ግድቦችን ወይም ትምህርት ቤቶችን ይሰራለት ነበር? ... መቼም 

"ወቸው ጉድ !"  እንጂ ሌላ ምን  ይባላል?... ያም ሆነ ይህ ግን በመንግስታቱ ድርጅት 

የፀጥታው ምክር ቤት የኤርትራ መንግስት በሃይል ከያዘው የጂቡቲው “ራስ ዱሜራ” ግዛት 

እንዲወጣ እንዲሁም የሶማሊያ አሸባሪዎችን መርዳቱን እንዳላቆመ በሰየመው አጣሪ ቡድን 

አማካኝነት አማኝነት በማረጋገጡ፤ ቀጣናውን በማሸበር ተግባሩ ከጣለበት አንደኛው ማዕቀብ 

በተጨማሪ ሁለተኛውንም አንገቱ ላይ አጥልቆለታል።  

ታዲያ ይህ ማዕቀብ ያነጣጠረው በኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት፣ በወታደራዊ 

እንቅስቃሴዎችና በሚሰበስበውን የሁለት በመቶ የገቢ ቀረጥን ላይ ነው። ይህም ህዝቡ በማዕቀቡ 

እንዳይጎዳ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ የተደረገ በመሆኑ በስርዓቱ ላይ እንጂ ውጪ ያለው 

ኤርትራዊ ለቤተሰቦቹ ገንዘብ እንዳይልክ በሚያደርግ መልኩ አይደለም። እርግጥ በአቶ 

ኢሳያስና በሹማምንቶቻቸው ውስጥ ውሸት መናገር እንደ ትክክለኛ መርህ የሚቆጠር በመሆኑ 

ጉዳዮን ገልብጠው ህዝባቸውን ለማደናገር በጠቀማቸው ብዙም የሚደንቅ አይደለም— የሻዕቢያ 

መሪዎች ዓይናቸውን በጨው ታጥበው የሚከውኑት ሃፍረት አልቦ ድራማ አንዱ አካል ነውና። 

ይሁንና የኤርትራ መንግስት በገዛ ህዝቡ የተተፋ በመሆኑ ይህ ማደናገሪያው የሚሰራ 

አይመስለኝም። ምክንያቱም ‘ዘመዶችህ ገንዘብ እንዳይላኩልህ የሚያከላክሉትን ሃይሎች 

እየታገልን ነው’ በማለት የሚለፍፈው ዲስኩር ወንድም ለሆነው ለዚያ ህዝብ “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ 

ማታ” እንዲሉት ዓይነት መሆኑን ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ነው። ለዚህም ነው ኤርትራ ውስጥ 

የነገሰውና የዚያች ሀገር ዜጎችንም የ30 ዓመት የነፃነት ትግልን መና ያስቀረው ፍጹም 

አምባገነናዊ አገዛዝን ስውር ሰይፍ በመፍራት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እግሩ ወደመራው ሀገር 

የሚተምመው፡፡...አዎ! ፓይለቱ፣ ሚኒስትሩ፣ አትሌቱ፣ እግር ኳስ ተጫዋቹ ወዘተ. ያገኙትን 

አጋጣሚ በመጠቀም እየሸሹ ለአቶ ኢሳያስና ለሥርዓታቸው ያላቸውን “አድናቆት” (ይቅርታ 

“ንቀት” ለማለት ፈልጌ ነው) ይገልጻሉ።  

ሀገር ቤት የቀረው ገሚሱ ዜጋ ደግሞ በለስ ከቀናው ለጠረፍ ጠባቂዎች እስከ 70 ሺህ 

ናቕፋ ድረስ እየከፈለ ወደ ጎረቤት ሀገሮች ይጎርፋል፡፡... ወታደሩ፣ ወጣቱ፣ አዛውንቱ፣ ሴቱ፡ 

ህፃኑ.... “ማምሻም ዕድሜ ነው” እንዲሉ የአስመራውን አገዛዝ የግፍና የስቃይ ህይወትን በመሸሽ 

ወንድማቸው የሆነውን የጎረቤት ህዝብ ይማጸናሉ— ያለፈው የሦስት አስርት ዓመታት ትግል 

ያተረፈላቸው ነገር ቢኖር ሰቆቃ ብቻ መሆኑን በመግለጽ፡፡ እናም ይህ ህዝብ አቶ ኢሳያስንና 

ባለሟሎቻቸውን ይሰማቸዋል ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል። 

ያም ሆነ ይህ ግን ማዕቀቡ እነ አቶ ኢሳያስን ያሳሰባቸው አይመስልም—ከአንገት በላይም 

ቢሆን። ለዚህም ሰውዬው “በነፃነታቸው” ዕለት “…የመከላከል መብታችንን ለማምከንና ለሽብር 

ተግባር እንድንጋለጥ የዳረገን ከአራት ዓመታት በፊት ህጋዊነት በሌለው መልኩ እንደዋዛ 



የተጣለው ማዕቀብ ባዶ እርቃኑን ቀርቷል…” በማለት ያሰሙትን ‘የአልሞትኩም አለሁ!’ ተራ 

ቅጥፈትን መጥቀስ ይቻላል። ሃቁ ግን ይህ አይደለም። በመሰረቱ የኤርትራ መንግስት ማዕቀቡ 

ከተጣለበት በኋላ የገንዘብ ማግኛ ቀዳዳዎቹ በመደፈን ላይ ናቸው። በዚህም ለገዛ ሰራዊቱ 

ደመወዝ መክፈል አቅቶት እየተንገታተ ይገኛል—መረጃዎች እንደሚያመለክቱት። 

ታዲያ እነ አቶ ኢሳያስ በአደባባይ “ማዕቀቡ እርቃኑን ወጥቷል…ምንትስ” ይበሉ እንጂ፤ 

በራሳቸው መዘዝ ያመጠትን የማዕቀብ ቆፈን ለማስነሳት ያልወጡት ዳገት፣ ያልወረዱት 

ቁልቁለት የለም—ግና ምን ያደርጋል እየወደቁ ተቸገሩ እንጂ! እርግጥ ለዚህ አባባሌ የዛሬ ሁለት 

ዓመት ገደማ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ የአቶ ኢሳያስ 

ወኪል የሆኑት አምባሳደር አርአያ ደስታ ያሰሙትን የልመና ዲስኩር መጥቀስ ዕውነታውን 

ለመገንዘብ አስረጅ ይመስለኛል።… 

መቼም የኤርትራ መንግሥት ሹማምንቶች ከሀገራቸው ወደ ተመደቡበት ቦታ ሲሄዱ፤ 

አስመራ ውስጥ ባለ አንድ የሻዕቢያ “ማደንዘዣ ሆስፒታል” በክንዳቸው አሊያም  በታፋቸው ላይ 

አንዳች የውሸት መርፊ ተወግተው የሚንቀሳቀሱ ይመስላል፡፡ እናም ሰውዬው “እውነት” የሚባል 

ነገር ተሰንቅሮ እንዳያስቸግራቸው ጉሮሮአቸውን ጠረግ፣ ጠረግ አድርገው “አንዲት ትንሽና አዲስ 

ሀገር፣ በአካባቢው ሀገራት ላይ ሁሉ እንዴት ችግር ልትፈጥር እንደምትችል አይገባኝም፣ ይህ 

በአሜሪካ የተቀነባበረብን ሴራ ነው። በመሆኑም ምክር ቤቱ የተጣለብንን ማዕቀብ እንዲያነሳ 

እንጠይቃለን” አሉ፡፡…ሻዕቢያ በዚህ ልምምጥ ብቻ አላበቃም። በየጊዜው በፀጥታው ምክር ቤት 

ስብሰባዎች ላይ ማዕቀቡ እንዲነሳለት ያልወተወተበት ጊዜ የለም—አንዴ ከአል-ሸባብ ጋር ያለውን 

ትስስር ያቆመ አስመስሎ በመለመን፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ አሁን ወደ አፍሪካ ህብረት ስለተመለስኩ 

‘ማሩኝ’ በማለት። እነዚህ ደጅ የመጥናትና የልምምጥ ተግባራቱ የሚያመላክቱት ነገር ቢኖር 

የሽብር ቡድኑ እንደሚያወራው ማዕቀቡ እርቃኑን መቅረቱን አይደለም—በአቶ ኢሳያስ ጓዳ 

ውስጥ የተፈጠረውን ጭንቀት እንጂ።  

የዚህን ፅሑፍ አቅራቢ እጅግ ያስገረመኝ ሌላኛው ጉዳይ አቶ ኢሳያስ በየንግግራቸው 

መካከል “ተሸበርኩ” በማለት የሚያወሩት “የአብዬን ወደ እምዬ” ዓይነት ዓይን ያወጣ ቅጥፈት 

ነው። ዓለም ያወቀውንና ፀሐይ የሞቀውን የግብረ-ሽበራ ስራቸውን መልሰው በሌሎች ላይ 

ለመለጠፍ መሞከራቸው ለአስመራው የነውጥ ቡድን መሪ የሚያስገኝላቸው ነገር ምን እንደሆነ 

እኔን ባይገባኝም፤ አባባሉ ግን መሳቂያና መሳለቂያ ከመሆን የሚያድናቸው አይመስለኝም። 

ምክንያቱም እስከ ማዕቀብ መጣል ድረስ ያደረሳቸውን “ምርጥ ስራቸውን” ለመሻማት የሚፈልግ 

ሀገር ባለመኖሩ ነው። ምናልባት ሰውዬው “አሸበረኝ” የሚሉት አል-ቃዒዳን ነው ብለን 

እንዳንጠረጥር ከምስራቅ አፍሪካው ወኪሉ ጋር እጅና ጓንት ስለሆኑ በዚህ ረገድ የሚያጋጥማቸው 

ቀውስ ሊኖር አይችልም—አስተማማኝ ግንኙነትን ከቡድኑ ጋር መስርተዋልና።…እናስ ታዲያ 



ማን አሸበራቸው እንበል?!...እናንተዬ “ወግ ነው ሲዳሩ ማልቀስ” የሚባለው ነገር እንዲህ ዓይነቱ 

ይሆን እንዴ?...ሆሆሆ… 

እስቲ ለማንኛውም የአቶ ኢሳያስን “የተሸበርኩ” ቀልድን ወዲያ እንበለውና ዓለም 

ስለሚያውቀው እውነተኛ ማንነታቸው እናምራ።…የሻዕቢያ ድርሳነ-ሽብር መገለጫው ብዙ ነው። 

እንደ እውነቱ ከሆነ ይህ የአስመራው የሽብር አጋፋሪ ንግግር ለአጣሪ ቡድኑ አባላት ከትግርኛ ወደ 

እንግሊዝኛ ተገልብጦ ቢሰጣቸው ማንም እንዳይሰማቸው አፋቸውን በመሃረብ አፍነው መሳቃቸው 

የሚቀር አይመስለኝም፡፡… ወዳጄ እነዚህ ሰዎች እንደምን አይስቁ?… ለዚያውም ቅጥፈቱ በመሳቅ 

ብቻ ከወጣላቸው አይደል?!… አዎ! የአጣሪ ቡድኑ አባላት ቢስቁ አይፈረድባቸውም፡፡ ምክንያቱም 

በሀገረ ኤርትራ ውስጥ ቀጣናውን የሚያሸብሩ የውጭ ሀገር አሸባሪዎችና ታጣቂዎች የሚሰለጥኑት 

በሀገሪቱ ብሔራዊ የደህንነት ኤጀንሲ አማካኝነት መሆኑን እንዲሁም ማሠልጠኛ ማዕከላቱ 

በአብዛኛው ከኤርትራ መከላከያ ሠራዊት ጋር የተቆራኙና አስፈላጊውን ሎጀስቲካዊ ድጋፍ 

ከሠራዊቱ የሚያገኙ መሆናቸውን በሪፖርታቸው አማካኝነት ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም አቶ ኢሳያስ የአካባቢውን አሸባሪዎችና ተቃዋሚዎች ኪሎማ፣ ራስ ዳርማ፣ ኢን፣ 

ሐብዶ፣ ደባሲም እና እንዳ ዓሊ በተሰኙ የሀገሪቱ ማሠልጠኛዎች ውስጥ እንደሚያሰለጥኑ በይፋ 

በማረጋገጣቸው ነው፡፡ 

ይህ ብቻ እንዳይመስላችሁ፡፡ የአስመራው የሁከት መንግስት፣ አሸባሪዎችንና  

ተቃዋሚዎችን የፈንጂ፣ የስለላና የተለያዩ ስልጠናዎች የሚሰጥበት ትላልቅ ቪላዎችን አስመራ 

ውስጥ እንደገነባ ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ በደቀመሃሪ፣ በሙልበርና በተሰነይ ወዘተ… ከተማዎች 

ውስጥም ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው አሸባሪ ቡድንን የሚመሩ ከፍተኛ አመራሮችና ወታደራዊ 

አዛዦች መኖሪያ የሚሆኑ ቤቶችን ሰርቶ የሽብር ተግባሩን በግንባር ቀደምትነት አቶ ኢሳያስ 

አፈወርቂ እየመሩት መሆኑን ያጠናቀሩት ሪፖርት ስለሚያስረዳቸው፤ አባላቱ በአቶ ኢሳያስ 

ያገጠጠና ያፈጠጠ ውሸት ቢስቁ ትክክል ናቸው፡፡ 

የአጣሪ ቡድኑን አባላት ሳቅ ለጊዜውም ቢሆን እዚህ ላይ እንግታውና ሻዕቢያ ሽብርን 

በመምራት ስላከናወናቸው ተግባራት በጥቂቱ ላውጋቸሁ።…የአቶ ኢሳያስ የልብ ወዳጅ የሆነው 

አል-ሸባብ እ.ኤ.አ በጁላይ 2ዐ1ዐ ኡጋንዳ-ካምፓላ ውስጥ 19ኛውን የዓለም ዋንጫ የፍፃሜ ጨዋታን 

“የኢትዮጵያውያን መንደር” ተብሎ በሚታወቀው መዝናኛ ማዕከል በመከታተል ላይ ባሉ ሰዎች 

ያደረሰው የፈንጂ የሽብር ጥቃት ተጠቃሽ ነው፡፡ 

ታዲያ በወቅቱ ካምፓላ ላይ የፈነዳው ሲ-4 የተባለ ፈንጂ፣ “አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ” 

በተሰኘው ዘጋቢ ፊልም ላይ የኦነግ አሸባሪዎች 16ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባዔን 



ለማወክ ተዘጋጅቶ ከነበረውና በቁጥጥር ሥር ከዋለው ፈንጂ ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሆኑ 

ቀጣዩን እውነታን ፍንትው አድርጐ ያሳየናል፡፡ ይኸውም በሻዕቢያና በአሸባሪዎቹ መካከል ያለውን 

ጥብቅ ቁርኝነት ገሃድ እንዲወጣ ማድረጉ ነው፡፡ እናም የሻዕቢያው የተሰለቸ የቅጥፈት ወሬ፣ 

በምንም አይነት ስሌት የአሸባሪዎቹ “ፊታውራሪ” አለመሆኑን የሚያረጋግጥ አይደለም፡፡ ይልቁንም 

አሸባሪዎቹ በኢሳያስ አፈወርቂ ሳንባ የሚተነፍሱ መሆናቸውን ነው በአደባባይ የሚመሰክረው፡፡ 

ለምን ቢባል፤ የአስመራው “ነውጤ” ዲስኩር “አፍንጫ ሲመታ፣ አይን ያለቅሳል” እንዲሉት ስለሆነ 

ነው። እርግጥ ተላለኪው ሽብርተኛ ሲመታ፣ ላኪው አሸባሪ ማልቀሱ የሁለቱን ትስሰር የሚያሳይ 

ቢሆንም፣ ሰላም ወዳዱና ንቁው የሀገራችን ሕዝብ እንዲሁም የፀጥታ ኃይሎች የተቀናጀ ጥረትና 

ክትትል እስካለ ድረስ ላኪና ተላላኪ ተቃቅፈው ከመላቀስ ውጭ የሚፈጥሩት ነገር አይኖርም፡፡ 

እርግጥም “ከአሸባሪነት የሚለየኝ ሞት ነው” ብሎ ለራሱ መሃላ በገባው የአቶ ኢሳያስ መንግሥት 

ላይ ዓለም ይህን ሃቅ በመረዳቱ ማዕቀብ ከጣለበት ሰነባብቷል፡፡ 

ሌላ አብነት ላክል። መቼም ውድ አንባቢዎቼ! ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው የሽብር 

ቡድን፡ በሽግግር መንግስቱ ምስረታ ወቅት ተሳታፊ የነበረ፣ የተረቀቀውን ቻርተር ፈርሞ ለአንድ 

ዓመት ያህል ከቆየ በኋላ ሰላማዊ መድረክን ረግጦ ወደ ሽምቅ ውጊያ የገባ ፀረ-ህዝብ ኃይል 

መሆኑን ታስታውሳላችሁ፡፡ ታዲያ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በህዝቡ ስለተተፋ ኃይሉ እየተመናመነ 

በመምጣቱ ወደ ግብረ-ሽበራ ስራ በቀጥታ የተሰማራ አሳፋሪ “ድርጅት” ነው፡፡ 

የኤርትራ መንግስት የነውጥ ስትራቴጂው ዋነኛ ተላላኪ በመሆንና ጽህፈት ቤቱን አስመራ 

ላይ ከፍቶ በአቶ ኢሳያስ እየታሰረና እየተፈታ በአሸባሪነት የሚንቀሳቀሰው ይህ ፀረ-ህዝብ ኃይል፣ 

የኢሳያስ አፈወርቂ “ተወርዋሪ ድንጋይ” ሆኖ ሀገሩንና ህዝቡን በከሃዲነት ሲያተራምስ ቆይቷል፡፡ 

በተለይም የአፍሪካ ህብረት 16ኛውን የመሪዎች ጉባኤን ለማወክ “አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ” 

ለማድረግ መንቀሳቀሱ አይዘነጋም። በመሆኑም ይህ የሻዕቢያ ተላላኪ በአስመራው ጄኔራል ጠዓመ 

ጎይትኦም አማካኝነት ስልጠና ቢወስድም እንዳልተሳካለት ለአጣሪ ቡድኑ መናገሩ አሁንም 

የኤርትራ መንግስት አሸባሪ እንጂ ተሸባሪ አለመሆኑን የሚያሳይ ነው።  

ከዚህ በተጨማሪም ራሱን “አብነግ” እያለ የሚጠራው ድርጅትም፣ ከኤርትራ መንግስት 

ከፍተኛ ድጋፍ በማግኘት በሀገራችንና በህዝባችን ደህንነት ላይ ያነጣጠሩ በርካታ የሽብር 

ጥቃቶችን የፈፀመ ቡድን መሆኑን በአስረጅነት ማቅረብ ይቻላል፡፡ ይህ የሽብር ኃይል ከሽግግር 

መንግስቱ አፈንግጦ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በሻዕቢያው አስተዳደርና በአልሸባብ ድጋፍ ብሎም 

የቅርብ ክትትል፣ በንፁሐን ሰዎች፣ በልማት ተቋማትና፣ በበጐ አድራጐት ድርጅቶተችና ንብረቶች 

ላይ ያነጣጠሩ የአሸባሪነት ተግባራትን በአቶ ኢሳያስ አይዞህ ባይነት ከውኗል፡፡ አሸባሪው ግንቦት 

ሰባትም ቢሆን በየጊዜው አስመራ እየተመላለሰ ከኢሳያስ አፈወርቂ በሚቀበለው መመሪያ 



መሠረትም በከተማ የመሰረተ-ልማቶችና በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ውድመት፣ 

ሽብርና ግድያ በመፈፀም ሲያሴር የነበረ ነው፡፡ ይህን ፀረ-ህዝብ ተግባሩን እውን ለማድረግም 

አባላቱን ኤርትራ በመውሰድ የፈንጂና የግድያ ስልጠና እንዲያገኙ አስደርጓል— ምንም እንኳን 

ህልሙ እንደ ሌሎቹ ተላላኪዎች መክኖ የቀረ ቢሆንም። እናም ቡድኑ አንድም አቶ ኢሳያስን 

የሚያረካ የግብረ-ሽበራ ተግባር ባይፈፅምም፤ በእኚሁ ግለሰብ ሳንባ የሚንቀሳቀስ መሆኑንም 

ማውሳት ይቻላል። 

ወደ ጎረቤት ሀገሮች ስናመራ ደግሞ፤ የየመንን ሃኒሽ ደሴት ወርሮ በፍርድ ቤት ቅሌት 

ቢከናነብም ቅሉ፤ በየመን ውስጥ በተፈጠረው የሽብር ተግባር የአቶ ኢሳያስ መንግስት ተባባሪ 

እንደነበር እማኞች ይገልፃሉ። የአስመራው ቡድን ‘ለመንገድ ስራ የሚሆን አሸዋ ለማምጣት ነው’ 

በሚል የሞኝ ምክንያት ራስ ዱሜራ የተሰኘውን የጂቡቲን ግዛት በቀጥታ ከመውረሩ ባሻገር፤ 

ፍሩድ የተሰኘውን የሀገሪቱን አማፂ በመመልመል፣ በማሰልጠንና በማስታጠቅ በሀገሪቱ ለሽብር 

ተግባር አሰማርቶታል። ከዚህ በተጨማሪም የአቶ ኢሳያስ የትርምስ ቡድን በሰሜንና በደቡብ ሱዳን 

መካከል ያለው ግንኙነት እንዲሻክር አፍራሽ ሚና ከመጫወቱም በላይ፣ በምሥራቅ ሱዳን ውስጥ 

“የቤጃ እንቅስቃሴ” የሚል አንጃ አደራጅቶ ከሱዳን መንግስት ጋር እንዲጋጭ ካደረገ በኋላ፤ መልሶ 

በአስታራቂነት እየቀረበ ለሱዳን መንግሥት ባለውለታ ለመሆን እንደሚፈልግ ጉዳዩን በቅርበት 

የሚከታተሉ ወገኖች ይገልጻሉ— በዳርፋር ቀውስ ውስጥ የተለመደውን “እሳት የማቀጣጠል” 

ስትራቴጂ መከተሉንም ጭምር፡፡…እናስ ታዲያ ማነው አሸባሪ፣ ማነውስ ተሸባሪ?... 

በጥቅሉ የአስመራው አስተዳደር ማዕቀቡ የተጣለበት፤ ጅቡቲን ወርሮ በመያዙ፣ ሶማሊያ 

ውስጥ አሸባሪ ኃይሎችን በመደገፉ እና ለአፍሪካ ቀንድ አለመረጋጋት መንስኤ ሆኗል በሚሉ 

ምክንያቶች መሆኑን ውድ አንባቢዎቼ እንድትገነዘቡልኝ እሻለሁ። ያም ሆነ ይህ ግን ፅሑፌን 

ከመቋጨቴ በፊት ቀደም ሲል የጠቀስኳቸውን የሽብር አባትነት ዝናቸውን አሽቀንጥረው 

በአስቂኝ ሁኔታ “ተሸበርኩ” እያሉ የገዛ ህዝቸውን በቆረፈደ ፕሮፖጋንዳ የሚሸነግሉትን የሻዕቢያ 

ቁንጮ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ—‘ቀጣዩ ማደናገሪያዎ ከቶ ምን ይሆን?’ የሚል። እርግጥ የዚህ 

ጥያቄ ምላሽ የእርሳቸው ቢሆንም፤ እኔ ግን ሰላምና መረጋጋትን ለቀጣናችን እየተመኘሁ 

እንዲሁም የካናዳን ተምሳሌታዊ ተግባር እያደነቅኩ ‘የአሸባሪውን ተሸባሪ’ አስገራሚ ወግ በዚሁ 

ላብቃ። አማን ያሰንብተን።      


