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ግጭት መፍታት ወይስ “ኤርትራዊ ምልጃ” ማሰማት? 

 

                                          ሱራፌል ደመቀ 

                                            dsurafel@gmail.com 

 ሰሞኑን አይጋ ፎረም የተሰኘውና ሀገር ወዳድ ዜጎች በስፋት የሚሳተፉበት ኢትዮጵያዊ 

ድረ-ገፅ “ዓለም አቀፍ የግጭት አስወጋጅ ቡድን” (International Crises Group- “ICG”) በሚል 

ስያሜ ራሱን የሚጠራው አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ኃይል፤ “ኤርትራ፡ ለቀጣይ ሽግግር የሚያስፈልጉ 

ሁኔታዎች” በሚል ርዕስ የአቶ ኢሳያስ መንግስትን ወክሎ ያቀረበውን ሪፖርት አስነብቦን ነበር። 

ቡድኑ “እንዲህ ቢሆን” በማለት ከገለፃቸው ስምንት የማጠቃለያ ነጥቦች ውስጥ እጅግ አስገራሚዎቹ 

“ኤርትራ ወደ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት /ኢጋድ/ አባልነት ለመመለስ 

ያቀረበችው ጥያቄ ተቀባይነት እንዲያገኝ እንዲሁም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው 

ምክር ቤት በኤርትራ ላይ የጣለውን ማዕቀብ እንደገና እንዲያጤነው” የሚሉት ይገኙባቸዋል። 

 ይህ የቡድኑ “የግጭት ማስወገጃ መንገድ” ከቀድሞዎቹ “የአፍሪካ ሀገራት አለቀላችሁ” 

ከሚል ጥንቆላዊ ትንታኔዎቹ በእጅጉ የተለየ በመሆኑ፤ እኔን ጨምሮ በርካታ የድረ-ገፁ አንባቢዎች 

“ነገሩ እንዴት ነው?” የሚል ጥያቄ እንድናነሳ አስገድዶናል።  

ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚያውቀው፤ ቡድኑ በተለያዩ ወቅቶች በሀገራችን ላይ 

“ኢትዮጵያ እንዲህ ልትሆን ትችላለች…” የሚሉ ከመጠን በላይ የተጋነኑ መላ ምቶችንና የሌሉ 

ሁኔታዎችን ያለ ተጨባጭ ማስረጃ እየተነተነ ቢያወጣም ቅሉ፤ የማታ ማታ ግን አልተሳካለትም—

ለምን ቢሉ፤ ትንታኔዎቹ “ዱባና ቅል ለየቅል” በመሆናቸው ነው። ዛሬ ደግሞ የኤርትራ መንግስት 

ኢጋድንና በተመድ የፀጥታውን ምክር ቤት ለማባበል አማላጅ ሆኖ ብቅ ማለቱ በአያሌው 

ያስደምማል። ግና “የቡድኑ ‘ኤርትራዊ አማላጅነት’ አግባብነት ያለው ነውን?፣ ምልጃውስ ይሳካለት 

ይሆን?” —እነዚህን ሃቆች ቆየት ብለን እንመለስባቸዋለን።  

 እናም በቅድሚያ ለውድ አንባቢዎቼ ግንዛቤ ይረዳ ዘንድ ቡድኑ ከዚህ ቀደም ሀገራችንን 

በተመለከተ “ኢትዮጵያ ከመለስ በኋላ” በሚል ርዕስ ያቀረበውን አስገራሚ ትንታኔን ተመልክተን፤ 

ዛሬም ድረስ ግን ሚለዮኖችን ባፈራው የመለስ ራዕይ ያለአንዳች ችግር እንደ ሀገር መቀጠላችንን 

ብናይ የአክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋሙን ማንነት ለመረዳት የሚያግዘን ይመስለኛል። 

ከወራቶች በፊት ቡድኑ ኢትዮጵያ ከታላቁ መሪያችን ህልፈተ ህይወት በኋላ ህልውናዋ 

እንደሚያከትም ተንትኖ ነበር፡፡ በእርሱ እምነት ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያዊነት ተረት ይሆናሉ፡፡ 
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እናም በአጭሩ እንደምንበታተንና እንዳልነበረ እንደምንሆን ጠንቁሏል — እርግጥ የቡድኑ ይህን 

መሰሉ ተራ ልቦለድ ቅዥት እንጂ ነብይነት አሊያም መገለጥ ሊሆን እንደማይችል ማንም 

የሚያውቀው ሃቅ ነው፡፡  

ይሁን እንጂ ቡድኑ እንዳሰበልን ሳይሆን እነሆ ከቀናትና ወራት ነጎዱ፡፡ እንኳንስ 

ልንበታተን፣ እንደ እፍኝት እርስ በርሳችን ልንበላላ ቀርቶ ከማንኛውም ወቅት በላቀ አንድነታችን 

እየጠነከረና አብሮነታችን እየደመቀ መጥቷል፡፡ ለነገሩ ቡድኑም እውነታውን መመስከር ተስኖት 

እንጂ ፤በዚህ ዘመናዊ ዘመን ድሮም በአንድነታችን የማንደራደር ፍቅር የነገሰብን ህዝቦች 

መሆናችንን ዘንግቶት አይመስለኝም፡፡ 

 በእርግጥ ቡድኑ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ለማጠልሸት ተግቶ ሲሰራ የመጀመሪያ 

ጊዜው አይደለም፡፡ ከዚህ ቀደምም ተራ የመንደር አሉባልታዎችን እየቀራረመ የበሬ ወለደ 

ወሬዎችን ዘርቷል፡፡ ሰሚ ጆሮ አላገኘም እንጂ፡፡ እናም “ኢትዮጵያ ከመለስ በኋላ” በማለት 

ያቀረበው አስገራሚ ሪፖርትም የተለመደው የጥፋት አጀንዳው ቀጣይ ክፍል መሆኑ የሚታበይ 

አይደለም፡፡ ህዝቦች ወደ አላስፈላጊ ግጭቶችን አለመግባባቶች እንዳይገቡና ሠላማዊ መስተጋብር 

እንዲስፍን ለማስቻል እንደሚሰራ የሚሰብከው አክራሪው ቡድን፤ በተግባር የሚያደርገው ግን 

በንድፈ- ሃሳብ ካስቀመጠውና ከሚለፍፈው ያፈነገጠ ነው፡፡ ምግባርና ቃሉም አራምባና ቆቦ ናቸው፡

፡ በዓለም ደህንነት እቆረቆራለሁ ቢልም በተጨባጭ እንደሚታየው ህዝቦችን ከማቀራረብና 

የሚከሰቱ ችግሮችን ከማረም ይልቅ ነዳጅ ማርከፍከፍ የሚቀናው አፍራሽ ‘ድርጅት’ ነው፡፡  

ከፀረ - ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ተሻርኮ የሚነግድ የጥፋት ቡድን በመሆኑ ውሸት 

ካልፈበረከ እንቅልፍ አይወስደውም፡፡ በበጎ ምግባር ስም የሚሰበስበውን ድጋፍም ሊያገኝ 

አይችልም፡፡ ዳሩ ግን ‘የተቋሙን’ና የጋሻ ጃግሬዎቹን የጥፋት መለኮት ተከትሎ ወደ ገደል 

የሚፈረጥጥ ግልብ ትውልድ ሊያገኝ ባለመቻሉ ቅዥቱ ቅዥት ሆኖበት ቀርቷል፡፡ እርግጥ የታላቁ 

መሪያችን ሞት ቢያሳዝነንም፣ ውስጣችን በሃዘን ቢኮራመትም አንድነታችንን ግን አልፈታውም፡፡ 

ብልሁ መሪያችን እንደ ግለሰብም ይሁን እንደ አመራር የተጫወቱት ሚና የበዛ ነው፡፡ ይህንን ሃቅ 

ማንም ቢሆን መካድ አይቻለውም፡፡  

ይሁን እንጂ፤ ሀገርን ከግለሰቦች ጋር ህልውናዋ አብሮ የሚያከትም ተራ ነገር አድርጎ 

መሳል ካለማወቅ የመነጨ ካልሆነ በስተቀር ሌላ ትርጉም የሚሰጠው አይደለም፡፡ ዕውን አቶ 

መለስን የፈጠረው ኢህአዴግ አደለምን?.. እናም የመለስ አለመኖር ምንም ጉዳት አይኖረውም 

ባይባልም፣ የሀገርን መበተንን ያስከትላል መባሉ ግን ከአጉል ቅዠት የዘለለ ሊሆን አይችልም፡፡  
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እንዲያውም ከቡድኑ አስገራሚ ጥንቆላ በተቃራኒው እኛ ኢትዮጵያውያን ከባለራዕዩ መለስ 

ዕረፍት በኋላ ይበልጥ ተሳስረናል፣ ተግባብተናል፡፡ በልዩነታችን ውስጥ ያለው አንድነታችን ፣ 

አብሮነታችን፣ ፍቅራችን ጠንክሯል፡፡ ይበልጥ ተዋህደናል፡፡ ለዚህ ደግሞ ታላቁ መሪያችን በፅኑ 

መሰረት ላይ ፈጥረውት ያለፉት በበጎ ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ዴሞክራሲያዊ አንድነት በእጅጉ 

ጠቅሞናል—ዘላለማዊ ክብር ለእርሳቸውና ይህን ትስስር ለመፍጠር ለተሰውት ውድ የህዝብ ልጆች 

ይሁንና። በድርጅትም በኩል ከሆነ ኢህአዴግ ማለት ደግሞ አቶ መለስ  ብቻ ማለት አይደለም፡፡ 

ላለፉት 21 ዓመታት አህአዴግ አንድም ሚሊዮኖችም ሆኗል፡፡ የአብዛኛው ኢትዮጵያዊ መንገድም 

ሆኗል፡፡ እልፍ አዕላፍ መለሶችንም አፍርቷል፡፡ እናም የአቶ መለስን ዕረፍት ተከትሎ ኢትዮጵያ 

ትበታተናለች እያሉ መጠንቆል የተሳሳተ ብቻ ሳይሆን፤ የአክራሪ ኒዩ-ሊበራላዊ ርዕዩተ-ዓለም የከሰረ 

መረማመጃና  የፖለቲካ ቀመር ይመስለኛል፡፡  

 ውድ አንባቢዎቼ! ይህ ዕውነታ የሚያሳየን ነገር ቢኖር፤ ለስሙ “ግጭት አስወጋጅ” ነኝ ባዩ 

ቡድን የሚተነትናቸው ጉዳዮች ከነባራዊው ሁኔታችን ጋር የሚጣጣሙ አለመሆናቸው ነው። 

ምክንያቱም በእርሱ ምናባዊ ቅዠት ከታላቁ መሪያችን በኋላ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር 

አትኖርምና። ግና ሀገራችንና ህዝቦቿ አቶ መለስ በቀየሱት ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ መንገድ እየተጓዙ 

ህዳሴያቸውን በማሳለጥ ላይ ይገኛሉ፤ አልጠፉምም—የሟርተኞችን አስገራሚ ዲስኩር ወደ ጎን 

ብለው በዕድገት ማማ ላይ እየተረማመዱም ነው። 

እንግዲህ ስለ አክራሪ ኒዮ-ሊበራል ተቋሙ የከሸፈ ፖለቲካዊ ሟርት ወደ ኋላ መለስ ብለን 

ይህን ያህል ካወጋን ዘንዳ፤ በይደር ወዳቆየነው ሰሞነኛ ትዕይንቱ እናምራ— “ዕውን   የቡድኑ 

‘ኤርትራዊ አማላጅነት’ አግባብነት ያለው ነውን?፣ ምልጃውስ ይሳካለት ይሆን?” ወደሚሉት 

ጉዳዮች። በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት ዓለም አቀፉ ግጭት አስወጋጅ ቡድን የኤርትራንና 

የምስራቅ አፍሪካን ህዝቦች ሰቆቃን ሳይመለከት ለአምባገነኑ የአስመራው መንግስት ተቆርቋሪ 

በመሆን አማላጅ ሆኖ መቅረቡ አግባብ የሌለው ብቻ ሳይሆን፣ ለህዝቦች ሰላምና ደህንነት ቆሜያለሁ 

የሚለው የሽፋን ዓላማውን ያጋለጠበት ተግባር ነው። እናም ይህን ዕውነታ ለመመልከት ሁለቱንም 

ምልጃዎቹን በየፈርጁ መመልከት ያስፈልጋል። 

እርግጥ አስቀድሞ የኤርትራ መንግስት በሚከተላቸው የትርምስ ስትራቴጂዎች ምክንያት 

ከ10 ዓመት መገለል በኋላ ወደ ኢጋድ ለመመለስ ራሱ ጥያቄ ማቅረቡ አይዘነጋም። በወቅቱ 

ስድስቱ የኢጋድ አባል ሀገራት የአስመራው አስተዳደር ሀገራትን ከማተራመስ እንዲሁም 

ለአሸባሪዎች ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ማድረጉን አቁሞ ባህሪያዊ ማንነቱን ከቀየረ አባል ሊሆን 

እንደሚችል ምላሽ ሰጥተውታል። ግና የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ከሽብርና ከአሸባሪዎች ጋር 

የካቶሊክ ጋብቻ የፈፀመ በመሆኑ እስካሁን ድረስ እነሆ ባህሪውን ለመቀየር አልፈለገም። ታዲያ 
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እዚህ ላይ ‘ለመሆኑ የአስመራው ቡድን ቀደም ሲል ለምንድነው ራሱን ከኢጋድ ያገለለው?’ የሚል 

ጥያቄ ማንሳት ጉዳዩን ከመሰረቱ ለመረዳት ዕድል ይሰጣል። እርግጥም ነገሩ እንዲህ ነበር።… 

…ወቅቱ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሶማሊያና የኤርትራ ጉዳይ አጣሪ ቡድን 

ያጠናቀረውን ሪፖርት ለተወያዮች ያቀረበበት ነበር። ተወያዩቹም ሪፖርቱ ለፀጥታው ምክር ቤት 

ለውሳኔ እንዲቀርብ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ። ታዲያላችሁ ሪፖርቱ ለፀጥታው ምክር ቤት ውሣኔ 

እንዲቀርብ በተላለፈ ማግስት አስመራ በሚገኘው የሻዕቢያውያን ቤተ-መንግስት ውስጥ ትርምስ 

ተፈጠረ፡፡ እናም በማግስቱ አቶ ኢሳያስ መጠነኛ የወረቀት ላይ ድራማ ሊጫወቱ ፈለጉ፡፡ በውጭ 

ጉዳይ መስሪያ ቤታቸው በኩል “የኤርትራ መንግስት የኢጋድ አባልነቱን ለማደስ መወሰኑን ለአባል 

ሀገራት ሲገልፅ በከፍተኛ አክብሮት ነው” የሚል ደብዳቤ ለኢጋድ ላኩ። 

ግና በወቅቱ ሁላችንም አንድ ጥያቄ በአእምሮአችን ጓዳ ውስጥ ማቃጨሉ አልቀረም— -

ሻዕቢያ የ”ኢጋድን አባልነት እንደ ቀበሌ መታወቂያ አደረገው እንዴ?” የሚል። ነገሩ እንዴት 

መሰላችሁ?!...ማንኛውም የዚህ ፅሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው፤ በየጊዜው “አባልነቴን አድሱልኝ” 

የሚባለው ለቀበሌ መታወቂያ ነው፡፡ ታዲያ አንድ ሰው ይህን የታደሰ መታወቂያ ከያዘ ፣ ህጋዊ 

መብትና ጥቅሞቹን ለማስከበር ባሻው ስፍራ መንቀሳቀስ ይችላል፡፡ ከዚህ አንፃር ሻዕቢያ የ”ኢጋድ” 

አባልነት መታወቂያን ልክ እንደ ቀበሌው ዓይነት “አድሱልኝ” ማለቱ ከቶ ምን ከጅሎ ይሆን? 

ብለን ስንጠይቅ፣ አንድ  ዕውነታ አደባባይ ላይ ቁጭ ብሎ ፀሐይ እየሞቀ እናገኘዋለን፡፡ ይኸውም 

ከልምድ እንደሚታወቀው የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር በመጀመሪያ አባልነቴን አድሱልኝ ይልና 

ብዙም ሳይቆይ “ያደሰለትን” አካል በቦምብና በፈንጂ ለማጋየት ሲያሴር የሚገኝ መሆኑ ነው፡፡ 

ውድ አንባቢዎቼ! እንደሚታወቀው አቶ ኢሳያስ ከ1ዐ ዓመት በላይ አኩርፈው የሸሹትን 

የአፍሪካ ህብረት “በእመ ብርሃን ይዣችኋለሁ፣ ወደ አባልነቴ መልሱኝ” ብለው ለምነው ሲያበቁና 

አምባሳደር ግርማ አስመሮምን በመደቡ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ በመዲናችን የተካሄደውን 16ኛውን 

የህብረቱን ጉባዔ ለማወክ ፈንጂ ሊያፈነዱ ሲሉ ተደርሶባቸዋል፡፡ እናም በወቅቱ “ኢጋድ”ን 

“አባልነቴን አድሱልኝ” ያሉት ፤በየጊዜው ስለ ቀጣናው ሠላምና ልማት የሚያደርገውን ጉባዔ 

በፈንጂ ለማጥቃት አለመሆኑን ማንም እርግጠኛ ሊሆን እንደማይችል አክራሪው ቡድን ማወቅ 

ያለበት ይመስለኛል፡፡  

በመሆኑም ከዚህ የሻዕቢያ ማንነት በመነሳት እንደ ቀበሌ መታወቂያ የሻዕቢያን አባልነት 

“ማደስ” አግባብነት ያለው አይመስለኝም፡፡ እርግጥ የዚህ ፅሑፍ አንባቢ “ለምን?”  የሚል ጥያቄ 

በውስጡ ሊመላለስ ይችላል፡፡ አዎ! የጥያቄው ተገቢነት  አያጠያይቅም፡፡ ይሁንና ምላሹ በእግረ-
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መንገዳዊነት ራሱን “የችግሮች ፈቺ ነኝ” ለሚለው ቡድን ምላሽ ስለሚሆን እንዲህ እንመለከተዋለን፡

፡ 

በዚህ ፅሑፍ አቅራቢ እምነት፣ የኤርትራ መንግስት በወቅቱ ያራመደው የ“መልሱኝ” ፍላጎት 

ይዘት ሲፈተሽ ሦስት ጉዳዮች በገሃድ ፍንትው ብለው ይታያሉ፡፡ የመጀመሪያው ከኢጋድ የወጣበት 

ምክንያት የተጣባውን የዕብሪተኝነት ደዌ እውን ለማድረግ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ተመልሶ 

አባልነቱን ባሻው ጊዜ እንደ ቀበሌ መታወቂያ ለማደስ የፈለገው ቀደም ሲል የተጣለበትንና በወቅቱ 

ይጣልበታል እየተባለ ይጠበቅ የነበረውን ማዕቀብ ለማስነሳት ያለመ ማደናገሪያ መሆኑ ነው፡፡ 

ሦስተኛው ጉዳይ፤ የአስመራው አስተዳደር በደረሰበት ፖለቲካዊ-ኢኮኖሚ ኪሳራ ሳቢያ ላለመሞት 

እየተንፈራገጠ እንደሆነ የሚያመላክት መሆኑን ለመረዳት አይከብድም፡፡ እነዚህን ሃቆች አክራሪው 

ቡድን ሊረዳ ይገባዋል።  

ግና እንዲህ ስንል ምን ማለታችን ነው?— ሃቆቹን ከአስመራው አስተዳደር ማንነት አኳያ 

ፈታ አድርጎ መመልከት ይቻላል። ይህም ምናልባት “የኢጋድ አባል አድርጉት” በማለት ኢጋድን 

ለማግባባት እየሞከረ ያለው አስገራሚው “አማላጅ ቡድን” ከዕውነታው መዓድ እንዲቋደስ 

ያደርገዋል።… 

…እንደሚታወቀው የኤርትራ መንግስት ከኢጋድ ወጥቻለሁ ያለው፣ “የኢትዩጵያ መንግስት 

ሶማሊያ ሲገባ፣ ኢጋድ አላወገዘም” በሚል በወቅቱ መንግስት አልባ በነበረችው ሶማሊያ መሽጐ 

የነበረውን የእነ ዳሂር ሃዌይስን አሸባሪ ቡድን በመደገፍ ነበር፡፡ “የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረት” 

እየተባለ የሚጠራው ይህ ቡድን፤ በሀገራችን ላይ ግልፅና ድርስ የሆነ አደጋ በመደቀኑና የጅሃድ 

ጦርነትም አውጆብን ስለነበር፤ ሀገራችን ከብዙ ትዕግስት በኋላ አደጋውን ለማስቀረት ወደ ሶማሊያ 

ዘልቃ በመግባት አከርካሪውን በመሰባበር ልትበታትነው ችላለች፡፡ የጦርነት ዛር የሰፈረበት 

የኢሳያስ አወፈርቂ መንግስትም፣ ራሱን ከኢጋድ በማግለል የዚህ ቡድን አሰማሪና ደጋፊ ሆኖ 

በመቀጠል የምስራቅ አፍሪካውን የልማት በይነ መንግስታትን (ኢጋድን) ወጌሻ በሚያስፈልገው 

ምላሱ ይዘልፈው እንደነበር እናስታውሳለን፡፡… 

… እንዲያውም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አቶ ኢሳያስና “ዘለፋን” እንደ አንድ የፖሊሲ 

አቅጣጫ የሚከተሉት ባለስልጣኖቻቸው “ለመሆኑ ኢጋድ በሚል ስያሜ የልማት በይነ መንግስታት 

እያሉ የተሰባሰቡት ሀገራት የሚያለሙት የትኛውን ልማት ነው?፣  በሌለ ልማት ኤርትራ ኖረችም፣ 

አልኖረችም ትርጉም የለውም” እያሉ የመገለላቸውን ትክክለኛነት በምፀት ይገልጹ እንደነበር ዓለም 

አቀፉ የግጭት አስወጋጅ ቡድን ተብዬው ቢያውቀው በጄ ነው ባይ ነኝ፡፡ 
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ከዚህ በተጨማሪም የአቶ ኢያስ መንግስት “አንቺው ታመጪው፣ አንቺው ታሮጪው” 

እንዲሉ፣ ትናንት አሸባሪዎችን መርጦ “ሄጃለሁ፣ ደህና ሰንብቱ” በማለት አስመራ ላይ ከትሞ 

እንደነበርና በወቅቱ ደግሞ በዚያው አፉ “መጥቻለሁ፣ አባልነቴን አድሱልኝ” ማለቱ ጊዜ መግዣ 

መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ እናም የአስመራው አስተዳደር ከሽብርተኝነት ስራው በ“መልሱኝ” 

ተማፅኖ ብቻ እንዳልተላቀቀ አክራሪው ቡድን ሊረዳው ይገባል—የጥያቄው መነሻ አለማወቅ ከሆነ 

ማለቴ ነው፡፡ አሊያ ግን የአስመራው አስተዳደር አሁንም ቢሆን በተጨባጭ ከተጠናወተው 

የትርምስና ፀረ-ዴሞክራሲያዊ ተግባር አለመላቀቁና ወደፊትም ይላቀቃል ተብሎ ስለማይታሰብ፤ 

ይህን አምባገነናዊ ቡድን ወደ ሰላማዊው ኢጋድ እንዲቀላቀል መጠየቅ አሳፋሪ ተግባር ብቻ 

ሳይሆን፤ ቡድኑ ለይስሙላም ቢሆን ቆሜለታለሁ የሚለውን “ዓላማውን” ፉርሽ የሚያደርገው ነው፡፡ 

ለምን ቢሉ፤ ለህዝቦች ሰላምና መረጋጋት ቆሜያለሁ የሚል የትኛውም ድርጅት የሽብር አጋፋሪ 

መንግስትን ወደ ሰላማዊው ኢጋድ ለመመለስ መግለጫ እስከማውጣት ድረስ ሊሄድ ስለማይችል 

ነው።   

እናም በቀጣናው እኩይ ተግባር የሚያከናውኑት አቶ ኢሳያስና ባለስልጣኖቻቸው ትናንት 

ሲያንጓጥጧቸው የነበሩትን የኢጋድ አባላትን ዛሬ ከመሬት ተነስቶ ያለ አንዳች አሳማኝ ምክንያት 

“መታወቂያቸው ይታደስላቸው” ብሎ መጠየቅ በየትኛውም መስፈርት ተገቢ ሊሆን አይችልም። 

ያም ሆነ ይህ ግን የኤርትራው መንግስት በዚህ ሁኔታ ራሱን ካገለለ ወዲህ የምስራቅ አፍሪካ 

የልማት በይነ መንግስታት አባል ሀገራት የሻዕቢያን ጉዳይ “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ…”በሚል 

ብሂል እርግፍ አድርገው እንደተውት እንዲሁም በጋራ የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ የትብበር 

ማዕቀፍ ውስጥ በመስራት ላይ መሆናቸውን ቡድኑ ማወቅ ያለበት ይመስለኛል፡፡ እናም የኤርትራ 

መንግስት ምንም ዓይነት የባህሪ ለውጥ ሳያደርግ እርሱን ወክሎ አክራሪው ቡድን ያቀረበው ምልጃ 

“ከፈረሱ የቀደመ ጋሪ” ተደርጎ ብቻ የሚታይ ከመሆን የሚዘል አይመስለኝም።  

ይህ ብቻ አይደለም። የኤርትራ መንግስት በህግና በስርዓት ስለማይመራ ወደ ኢጋድ 

አባልነት ራሱን ቢያቀላቅል የሁከት ዲፕሎማሲን ከማራመድ ወጪ አንዳችም አስተዋፅኦ ሊያደርግ 

አይችልም። ታዲያ ይህን አባባሌን ምናልባት “ኤርትራዊው አማላጅ” ጆሮ ኖሮት የሚሰማኝ ከሆነ 

በማስረጃ አስደግፌ ላቅርበው።… ጊዜው ከዛሬ አንድ ዓመት ከአምስት ወር በፊት ይመስለኛል። 

በአፍሪካ ህብረት የአቶ ኢሳያስ መንግስት ወኪል መሆኑን የሚናገረው ቢኒያም በርሀ የተሰኘ ወጣት 

ከአስመራ በደረሰው ትዕዛዝ መሰረት በሸራተን አዲስ ሊካሄድ የነበረውን የኢጋድ ስብሰባን እንዲህ 

አውኮት ነበር።… 

……በጥቁር ሙሉ ሱፍ የተጆቦነ ነው — ወጣቱ፡፡ ማንም ሰው ስብሰባ ለመካፈል የመጣ 

የአንድ ሀገር “ተወካይ” ይሆናል ብሎ ሊገምት አይችልም፡፡ ይህን ግለሰብ አዳራሹ ውስጥ ቀደም 
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ብሎ በመግባት የምስራቅ አፍሪካ (ኢጋድ) አባል ሀገራት ተወካዮች በሚቀመጡባቸው ወንበሮች 

ፊት ለፊት የተሰደሩትን ባንዲራዎች በአንክሮ ይመለከታል፡፡…‘ሰውዬው ምን ሊሆን ነው?’ - 

የብዙዎች ጥያቄ ነበር፡፡… 

ባንዲራዎቹ የኢትዮጵያ፣ የሶማሊያ፣ የኬንያ፣ የሱዳን፣ የጅቡቲና የኡጋንዳ መሆናቸውን 

አጤነ፡፡ ማንም ሳይጠራው አዳራሹ ውስጥ የተገኘው ይህ ወጣት፤ የሀገሩ ባንዲራ ባይኖርም ኮቱ 

ላይ የሰካውን ምልክት በማሳየት የኢጋድ ዋና ፀሐፊ ቦታ እንዲሰጡት ይጠይቃል፡፡ ዋና ፀሐፊው 

ኢንጂነር ማህቡብ ማዓሊም ግን “የማውቀው ነገር የለም፣ የደረሰኝም  ደብዳቤ የለም” የሚል ምላሽ 

ይሰጡታል፡፡ ይሁንና ፊቱ ላይ አንዳች መደናገር የማይታይበት የአቶ ኢሳያስ ተላላኪ “የዘሬን 

ብተው ያንዘርዝረኝ” በሚል ዓይነ- ደረቅነት፣ ለሌሎች እንግዶች በተዘጋጀው መቀመጫ ላይ ዘፍ 

አለ - ከአባቱ ከሻዕቢያ የተማረውን ዕብሪተኝነት ገቢራዊ ሊያደርግ፡፡ 

ዋና ፀሐፊው አሁንም ትህትና አልተለያቸውም፡፡ ወደ ሻዕቢያው መልዕክተኛ ቀረብ 

በማለትም “ይቅርታ ይህ የኢጋድ ስብሰባ ነው፣ አንተ ደግሞ አልተጋበዝክም” የሚል ማሳሰቢያ 

ይሰጡታል፡፡ እርሱ ግን “ወይ ፍንክች  የአባ ቢላዋ ልጅ” እንዲሉ ከተቀመጠበት ወንበር ንቅንቅ 

አላለም፡፡ ይባስ ብሎም “ኤርትራን ወክዬ ነው የተገኘሁት፡፡ ዶክመንትም ይዣለሁ፤ ሀገሬ የኢጋድ 

አባል ነች፣ ተመልሰናል፡፡ በስብሰባው የመሳተፍ መብት አለን” በማለት ከተቀመጠበት ሽቅብ ወደ 

ላይ እያየ መከራከር ጀመረ፡፡…  

…የኢንጂነር ማህቡብ ማዓሊም ትዕግስት አልተሟጠጠም፡፡ በርጋታና ጨዋነት በተሞላበት 

ሁኔታ እንዲህ አሉ - “ልጄ እባክህ የኤርትራ ወደ ድርጅቱ የመመለስ ጉዳይ ገና አልተወሰነም፡፡ 

ለመመለስ በደብዳቤ መጠየቃችሁን አውቃለሁ፡፡ ጉዳዩ ግን ገና የድርጅቱ አባል ሀገራት ርዕሰ 

ብሔሮች የሚነጋገሩበት ነው፡፡ እናም አዳራሹን ለቅቀህ ብትወጣልን?” ሲሉ ይጠይቁታል፡፡ 

ሁከትን ከባህሪያዊ አባቱ ከአቶ ኢሳያስ የቀሰመው የአስመራው ዲፕሎማት ግን አዳራሹን ለቅቆ 

ሊወጣ አልቻለም — ስብሰባውን በግድ ካልተሳተፍኩ ብሎ ሙጭጭ አለ፡፡…ምንም እንኳን የማታ 

ማታ የስብሰባው ቦታ ወደ ሌላ አዳራሽ በመቀየሩ፤ የሁከት ዲፕሎማሲ አራማጁ ብቻውን ቀርቶ 

ስብሰባው ቢካሄድም፤ የወጣቱ “ዲፕሎማት” ነገር የሀገሩን ዕብሪተኝነት በገሃድ አሳይቶ ያለፈ ነበር። 

እናም ኢጋድ የሚፈልገው በሰላም፣ በልማትና በዴሞክራሲ ዙሪያ ተባብሮ የሚሰራ እንጂ እንዲህ 

ዓይነት ህግና ስርዓት የማይገዛውን ዕብሪተኛ አለመሆኑን አክራሪው ድርጅት በማያሻማ መልኩ 

ማወቅ አለበት።…ይህን መሰሉ የኤርትራ መንግስት ተግባር “ባልላውም ጭሬ በትነዋለሁ” 

እንዳለችው እንስሳ፤ ለመበጥበጥ ካልሆነ በስተቀር ጠብ የሚል ፋይዳ ያለው አይደለምና።  
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እስቲ ለማንኛውም ወደ ሁለተኛውና “በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፀጥታው ምክር 

ቤት በኤርትራ ላይ የጣለውን ማዕቀብ እንደገና እንዲያጤነው” ወደሚለው የአክራሪው ቡድን 

“ኤርትራዊ ምልጃ” እናቅና። እርግጥ ቡድኑ የአስመራው አስተዳደር ለምን ማዕቀቡ እንደተጣለበት 

የሚያውቅ አይመስልም እንበል ይሆን?...ግና እንዲህ ብለን ብናስብ “ዶሮን ሲያታልሏት በመጫኛ 

ጣሏት” የሚለውን ይትብሃል ገቢራዊ እናደርጋለን እንጂ ወደ ዕውነታው በር አንዘልቅም። ያም ሆነ 

ይህ ግን የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ከአንድም ሁለቴ ማዕቀብ የተጣለበት ተመድ እርሱን ለማጥቃት 

አስቦ ሳይሆን፤ በቀጣናው ውስጥ የዘረጋውን የሽብር መረብ በጥናት በማረጋገጡ እንደነበር 

አክራሪው ቡድን የማያውቀው ቢመስልም ማስረዳቱ ተገቢ ነው። እናም ነገሩ እንዲህ ነበር።… 

… እንደሚታወቀው ታህሣሥ 10 ቀን 2002 ዓ.ም  በኤርትራ መንግስት  ላይ የጦር 

መሣሪያ ማዕቀብ ጥሎበት እንደነበር እናስታውሳለን፡፡ ዓለም አቀፍ ዕውቅና የተቸረውን የሶማሊያን 

የሽግግር መንግስት ከአሸባሪው አል - ሸባብ ጋር አብሮ ለመጣል በማሴሩ እንዲሁም ራስ ዱሜራ 

በተሰኘው የጁቡቲ ግዛት በኃይል ያስገባቸው ወታደሮቹን ለማስወጣት ፈቃደኛ ባለመሆኑ 

የመጀመሪያውን ማዕቀብ እንዲጣልበት ምክንያት ሆኗል።  

ግና ሻዕቢያ በህሪያዊ ማንነቱን በቀላሉ የሚተው ባለመሆኑ የኢጋድ አባል ሀገራት 

ያሰሙትንና ኋላ ላይም የአፍሪካ ህብረት ያረጋገጠውን “የኤርትራ መንግስት እያተረማመሰን ነው” 

የሚል ጥያቆን ተመርኩዞ፤ የሶማሊያና የኤርትራ ጉዳይ አጣሪ ቡድንን (UN Monitoring Group 

on Somalia and Eriteria) ያቋቁማል። ይህ ቡድን እ.ኤ.አ መጋቢት 29 ቀን 2010  በጸደቀው 

የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ቁጥር 1916 (2010) አንቀፅ ስድስት ላይ የተሰጠውን ስልጣን፣ 

ተግባርና ኃላፊነት ይዞ ተንቀሳቅሶ በቂ በላይ መረጃ በአስመራው አስተዳደር ላይ ሳይንሳዊና 

ገለልተኛ በሆነ መንገድ አቅርቧል። 

ጥቂቶቹን ለመግለፅ ያህል፤ የአስመራው መንግስት ከአል - ሸባብ ጋር ግንኙነት መመስረቱ፣ 

ዕቅድ ማውጣቱ፣ ስልጠና መስጠቱ እንዲሁም ከሶማሊያ የፖለቲካ ሂደት ራሱን እንዳያገል 

መማፀኑና ለዚህም በየወሩ እስከ 80 ሺህ ዶላር የሚደርስ የገንዘብ ድጎማ በኬንያ ኤምባሲ በኩል 

ሲያቀብል እንደነበር አረጋግጧል፡፡ ይህ ብቻ አይደለም፡፡ የኤርትራ መንግስት የፀጥታው ምክር 

ቤት ውሳኔ ቁጥር 1907 (2009)ን በመተላለፍ፤ የጂቡቲ፣ የኢትዮጵያ፣ የሱዳንና የኡጋንዳ ታጣቂ 

ተቃዋሚ ኃይሎችን እና አሸባሪዎችን በማሰልጠን፣ የገንዘብና የሎጀስቲክስ ድጋፍ ማድረጉንም 

በሪፖርቱ ላይ ይፋ አድርጓል፡፡  

የአቶ ኢሳያስ  አስተዳደር "አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ  አደርጋለሁ"  በማለት  የአፍሪካ  

ህብረት  የመሪዎች ልዩ ጉባዔ  ወቅት  ሊያካሂድ የነበረው የሽብር ተግባር  "በታክቲክ"  ደረጃ  
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ለየት ያለ እንደነበርም  ሪፖርቱ  ያስረዳል፡፡ ይኸውም  ንፁሃን  ዜጎችን  ሆን ብሎ  ለማጥቃት  

ያለመና በሀገራችን ውስጥ ስጋት እንዲነግስ ለማድረግ የተጠነሰሰ እንደነበርም ያትታል፡፡ የሽብር 

ድርጊቱን  ለመፈጸም  ሲንቀሳቀሱ  የነበሩት  ግለሰቦች ለአጣሪ ቡድኑ እንደገለፁት፤ ከስልጠና 

እስከ ተልዕኮአቸው መጨናገፍ ድረስ  መመሪያ ይሰጣቸው የነበረው  በኤርትራ መንግስት 

አማካኝነት እንደነበር አክራሪው አማላጅ ቡድን ቢረዳው በጄ ነው፡፡ 

 ከዚሀ በተጨማሪም ሻዕቢያ ድርጊቱን ገቢራዊ ለማድረግ የተሞክረው የኦነግ ሰዎችን 

በማሰማራት ይሁን እንጂ፤ የሽብር ሴራው  ዋነኛ  ጠንሳሽ እና አቀናባሪ  ጄኔራል  ጠዓመ 

ጎይቶኦም በተባሉ ግለሰብ በሚመራው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ቢሮ አማካኝነት መሆኑ 

ገሃድ ሆኗል፡፡ ሪፖርቱ በግልፅ እንዳመላከተው፤ የአቶ ኢሳያስ  የአሸባሪነት ውጥን ቢሳካ ኖሮ፤ 

ለጉባዔው የመጡት መሪዎች ለሻይ ዕረፍት ሲወጡ በመኪና ላይ የተጠመዱ ፈንጂዎችን 

የማፈንዳት እና በመርካቶ አካባቢ በርካታ ሰዎችን ለህልፈተ-  ህይወት የመዳረግ ተልዕኮን ያነገበ 

ነበር፡፡ እንዲሁም የመሪዎቹ ጉባዔ ሲካሄድ  አብዛኛዎቹ ያረፉበትን ሸራተን ሆቴልን በቦምብ ናዳ 

የማጋየት እንዲሁም የጠቅላይ  ሚኒስትሩን ጽህፈት ቤት አካባቢ በመጠነ ሰፊ ጥቃት የማናወጥ 

ዕቅድን የያዘ እንደነበር  ተረጋግጧል፡፡ ይህንንም ቡድኑ በጥናቱ ወቅት ያነጋገረውና የአሸባሪው 

ኦነግ አባል የሆነው ኦማር ኢድሪስ የተባለ የአስመራው የነውጥ ቡድን ተላላኪ መግለፁን ሪፖርቱ 

በወቅቱ አብራርቷል፡፡  

እናም ከዚህ የአጣሪ ቡድኑ ሪፖርት በመነሳት በተመድ የፀጥታው ምክር ቤት ሁለተኛውን ማዕቀብ 

እንደጣለበት አክራሪው “አማላጁ ቡድን” ማወቅ ይጠበቅበታል። እንደ እውነቱ ከሆነ አንድ ዓለም 

አቀፍ ተቋም ነኝ የሚል ድርጅት ይህን መሰሉን ዘግናኝ ተግባር ለሚፈፅምና ለሚያስፈፅም 

የአሸባሪዎች አጋፋሪ ድጋፍ መስጠት ያለበት አይመስልኝም። ከዚሁ ዕውነታ መሳ ለመሳም፤ ይህን 

መሰሉ ድርጅት ለህግ የበላይነት በመስራት የፀጥታውን ምክር ቤት ውሳኔ ገቢራዊ እንዲሆንና 

የህዝቦች ሰላምና ደህንነት እንዲጠበቅ ይፋዊ በሆነ መንገድ ይታገላል እንጂ፤ የህግ የበላይነትን 

እየደፈጠጠ ለአሸባሪዎች ወገንተኛ በመሆን በመግለጫ ስም ካላዘነ፤ የተቋሙን እውነተኛ ተግባር 

“ግጭት መፍታት ወይስ ‘ኤርትራዊ ምልጃ’ ማሰማት?” ብለን ለመጠየቅ እንገደዳለን። ይህ ጥያቄም 

አክራሪው ኒዮ-ሊበራል ተቋም አንዳች ፖለቲካዊ አጀንዳን ይዞ መግለጫውን ማውጣቱን 

እንረዳለን። ወትሮም ቢሆን ስለ ህዝቦች ደህንነት ሳይሆን የራሱን ፖለቲካዊ አጀንዳ የሚያሯሩጥ 

እንደነበር ለማወቅም ብዙ ምርምር አያስፈልገንም— ትክክለኛ ዓላማው ገሃድ ሆኗልና። 

 ያም ሆነ ይህ ግን ራሱን “ግጭት የሚፈታ ቡድን” እያለ የሚጠራው ተቋም ያሰማው 

“ኤርትራዊ ምልጃ” ፈሩን የሳተ በመሆኑ የሚሰምርለት አይመስለኝም። የተቋሙ ሃሳብ የአቶ 

ኢሳያስ መንግስት የአገዛዝ ዕድሜ እንዲቀጥል በማድረግ  የኤርትራን ህዝቦች አበሳ የሚያራዝም 
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ከመሆኑም በላይ፤ የቀጣናው ሀገራት በአስመራው አስተዳደር የሁከት ተግባር እየታመሱ እንዲኖሩ 

ስለሚመኝ ተቀባይነት አይኖረውም። የአክራሪው ኒዮ-ሊበራል ተቋም መግለጫ ህዝቦች ለዘለዓለም 

እየተሸበሩ እንዲኖሩና ራሱም በመሃሉ ግጭት አስወጋጅ እያለ የእንጀራ ገመዱን ለማራዘም 

የታለመ ተራ ሸፍጥ ስለሆነ ለየትኛውም ህዝብ የማይጠቅም ነው። እናም እንደተለመደው የተቋሙ 

ረብ የለሽ ትንታኔ ቦታ የሚሰጠው አይደለም። ቸር እንሰንብት።    

 

 

 

 


