
                                                                                        ለዘላቂለዘላቂለዘላቂለዘላቂ    ሰላምሰላምሰላምሰላም    በሰሜኑበሰሜኑበሰሜኑበሰሜኑ    ድንበራችንድንበራችንድንበራችንድንበራችን    አጭርአጭርአጭርአጭር    አሰተያየት።አሰተያየት።አሰተያየት።አሰተያየት።    

በዓይጋ በትግርኛ ስለኤርትራ ጉዳይ በጀሲ ሮማናት የወጣው ፅሁፍ አነበብኩት። ለዚህ ፅሁፍ መልስ መስጠት አስፈላጊ ስለሆነ 

በታች ያለውን አሰተያየት ለማቅረብ ተገድጃሎሁ። ጥያቄዋ ከበድ ያለና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚመለከት 

ጉዳይ ስለሆነ ሁሉም ዜጋ እንዲረዳው በአማርኛ ለመፃፍ ተገድጃሎሁ። 

በመሠረቱ ሁላችን ያረካንና ሃገራችንን ወደ ልማት፤ ወደ ሥራ በከባድ መስዋዕትነት ያደረሰንን፤ የየየየ20 20 20 20 ዓመቱዓመቱዓመቱዓመቱ    ሰላማዊሰላማዊሰላማዊሰላማዊ    ኑሮንኑሮንኑሮንኑሮን 

ከአዕምሮአችን ለደቂቃም ቢሆን መረሳት የለበትም እላሎሁ። መረሳት ብቻ አደለም ሳይሆን እንዳይደፈርስእንዳይደፈርስእንዳይደፈርስእንዳይደፈርስ አሁንም 

በትጋት መጠበቅም ይነሩብናል። ሰላም በሚመለከት ጉዳይ አካባቢያችንን መመልከትም ይገባናል። ሶማልያ ሱዳን አርትራ አሁን ደግሞ 

ኬንያና ከሶማሌ ምን እየተደረገ ነው ምንስ ነበር ማለት አለብን። አካባቢው ከሞት፤ ከጦርነት፤ ከሽብር ሊገላገል አልቻለም።  

ከዚህ ጋር በማማያያዝም የኤርትራው ጥያቄ ለሃገራችን አሁንም እንደድሮው ካንሰር ስለሆነ ለዚሁ ጥያቄ መፍትሄዎች ብለን 

ለምናቀርባቸው ሃተታዎች አቀራረባቸው በተቻለ መጠን የያዝናቸውን ሰላማዊና ዲሞክራሲዊ ሂደቶች ወደ ሗላ የሚጎቱቱ መሆን 

የለባቸውም። ይህ ሲባል ግን በሻዕብያ በኩል የሚመጡት የጠብ ጣሪ፤ ሽብራዊና ግድያዊ ወንጀሎች መንግስት መልስ መሰጠት 

የለበትም ማለት አደለም። እንዳመጣጡ በዕጥፍ መልስ መስጠት አለበት። 

አንዳንድ ሰዎች ዘላቂ መፍትሄ አሁኑኑ መደረግ አለበት ይላሉ። ዘላቂ መፍትሄ ሲሉ ምን ማለታቸው ነው?  

ሻዕብያን መጣል ነው? ሻዕብያ ከተጣለ ጥያቄው ተመለሰ ማለት ነው? አይመስለኝም።  

ከ 20 ዓመት በፊት የሶማሌው ሲአድባሬ ሲወድቅ ከጓደኞቼ ሶማሌዎች ሆነን ሻምፓኝ ከፍተን በደስታ ስንደንስ አድረን ነበር። 

ቪዥነሪዎች ስላልነበርንና ስሜታውያን ብቻ ስለነበርን ደስታችን ወደ ሃዘን ቶሎ ብሎ ተለወጠ። ከስአድባሬ የባሱ ነብሰበላ ሶማሌዎች 

ሃገራቸውን ወደ አፈር ለወጡት። ችግሩ እስከአሁን ድረስ የሶማሌዎች ብቻ ሆኖ አልቀረም። ለኛም በየጊዜው እየነካን ነው።   

ከሲአድባሬ በሗላ ዲሞክራስያዊ መንግስት በሶማሌ ስላልተመሠረተ በሰቡቡ በዖጋዴን ብዙ ችግሮች ገጥመውናል። የጀግኖቻችን ደምም 

ፈሶቦታል። ኤርትራ ውስጥም የሶማሌው ሁኔታ እንዳይፈጠርም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። 

ኤርትራ ውስጥ የረጅም ለውጥ እንደሚያስፈልግም አጠያያቂ አደለም። ለረጅም ለውጥ ጦርነት ማወጅ ብቻ ሳይሆን ከጦርነት ጋር 

ተያይዘው የሚሄዱና ከጦርነት በሗለስ ምን ይመጣል ብለህ ማሰብም አሰፈላጊ ይመስለኛል።  

በየጊዜው የነበሩትና አሁንም በሃገራችን ያለው መንግስት በኤርትራው ጥያቄ  ስህተቶች አድርገዋል። ሚኒሊክ፤ መንግስቱ ሃይለማርያም፤ 

አህአደግም በባድመ ድርድር ሊጠቀሱ ይችላሉ። የአህአደግ ስህተቶቹ  አንድ ባንድ በስሜት ከመቁጠር ስህተቶቹ የተደረጉት ከሰላም 

ጉጉትና ከቦጎ መንፈስ ተያይዘው የተደረጉ መሆናቸውም መረዳት ያስፈልገናል። ሆነ ብለው የተደረጉ ስህተቶች ናቸው ብለህ ማሰብም 

ክፋትና ፀረ ሃገራዊ አመለካከቶች ናቸው። ስህተቶቹ ሲፈፀሙ በዛ ጊዜ ሃገራችን ከባድ የሰላም ጥማት የነበራትና በጦርነቱ ማግስት 

ኤኮኖሚዋ ዝቅጦ በረሃብ የተንኮታኮተች ሃገር መኖርዋ ነው። መሪዎቻችንም ሆኑ አህአደግ በድርድሩ ስህተቶች ስለ መፈፀማቸው 

የምያምኑበትም ይመስለኛል። በስህተቶቹ ሰበብም ሃገሪቱ አደጋ ላይ ወድቃ አሳዛኝ የአመራር ክፍፍልና ጥላቻዎች ተፈጥረው በእሳት 

ተፈትነው ያልተሸነፉ የትግል ወንድማሞች በሰበቡ ተለያይተዋል ። ለመሪዎቻችንና ለህዝቡም ይህ ክፍፍል በታሪካችን ጥቁር ነጥብ ሆኖ 

ለሁላችንም ለብዙ ጊዜ ትካዜ ውስጥ አስገብቶንም ነበር። 

ደግነቱ በተደረጉት ስህተቶች ሰበብ ሃገሪቱ ወደ ሗላ አልሄደችም። ስህተቶቹ እንደስህተት ተይዘው ሃገሪቱ አስደናቂ የሆኑ ሰላማዊ 

የልማትና የብልፅግና አዲስ መንገዶች ይዛ እየሄደች ነው። ለልማት ለዲሞክራሲ ለብልፅግና የያዝነው አዲስ ሰላማዊሰላማዊሰላማዊሰላማዊ መንገድ ለማደነቀፍ 

አሁንም ከባድ ዓለም አቀፍ የአድሃሪያን ሎቢዎች እየተፈታተኑን ሲመጡ ነበር። አሁንም አሉ። 

ሻዕብያ ጦርነቱ በባድመ ምክንያት የጫረልን ጦርነትና አሁንም እያደረገው ያለው የሽብርተኝነት ግድያዎች ከነዚሁ 

ከዓለም አቀፍ ዝቅጠተዝቅጠተዝቅጠተዝቅጠተ    አድሃርያንአድሃርያንአድሃርያንአድሃርያን ትዕዛዝ እየተቀበለ የምያደርገው ነው። ግብፅ፤ ሊብያ፤ ሌሎቹም ሃይሎች ሻዕብያን ሲደግፉት ስያዙት 

እንደነበር ለሁላችን ግልፅ ይመስለኛል። 

የኤርትራ ጉዳይ ዘልዓለማዊ የኢትዮጵያ ችግር መሆን የለበትም። ችግሩ የአቶ መለስ ወይም የኢህአደግ ብቻ ስላልሆነ የመላው 

የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ ስለሆነ ባለፉት ችግሮች ከመናገር ወደ መፍትሄዎች ከስሜት ውጭ ሆነን በትዕግስት ክርክሮችና መፍትሄዎች 

ብናስቀምጥ ይሻላል። ባለፈው ፅሁፍ በጀሲ ሮማናት የተዘረዘሩት ስህተቶች የአህአደግ ከሰላም ጉጉትና ከቦጎ መንፈስ የተደረጉ ስህተቶች 

ናቸው።  ምናልባትም ሌላ መንገድ ተመርጦ ቢኖርም አሁን የደረስንበት ሰላማዊ የልማት ጊዜ ላይኖርም ሊኖርም ይችል ነበር የሚል 

ጥያቄም ያስነሳል።  የሆኖ ሆኖ ግን ስህተቶቹ ለታሪክ ትተን ከአሁን በሗላ  በሻዕብያው የሽብርተኝነት ዘመቻ መንግስታችን ምን ዓይነት 

ፖሊሲ እየተከተለ ነው የሚለው ጥያቄ  ኢህአደግ በትዕግስት ህዝብን ማወያየትና ማስረዳት ይጠበቅለታል። መንግስትም እየተከተለው 

ያለው ፖሊሲ ህዝብን ማሳመን አለበት። በቦኩሌ አሁንም ትዕግስት ማድረግ አለብን እላሎሁ።  ሻዕብያ አሁንም ሥልጣኑ ለማራዘም 

ጦርነት እየፈለገ ነው። ሻዕብያ በአሁኑ ሰዓት ፈርሰዋል። ለመፍረሱ ማስረጃውም ከሠራዊቱ እየኮበለለ በየጎረቤት ሃገረ የሚገባው 

አባሎቹ መቁጠር ብቻ ይበቃል። ሱዳን፤ ኢትዮጵያ በዛ አድረጎም በሊብያ በግብፅ አድርጎ ወደ አውሮጳ አሜሪካ ካናዳ አውስትራልያ 

የሚኮበልለው አርትራዊ አዕላፍ ሆነዋል። ሻዕብያ ስለፈረሰም ህዝቡ በሱ  ያለው ጥላቻ ለማስረሳትና ናሽናሊዝምን ለማቀጣጠል 

ከኢትዮጵያ ጦርነት እየፈለገ ነው። ምን እናድርግ? 

የሰሜኑ ድንበረኛችን ከሻዕብያ በሗላ የሶማሌው ዓይነት ድንበር መሆን እንደሌለበት ህዝባችን መረዳት አለበት። ኤርትራ ውስጥ 

የሶማሌው ዓይነት ጎጣዊ ድርጅቶች ከተፈጠሩ እኛም ሰላም አናገኝም። እነርሱም ሰላማዊ ሃገር አይኖረአቸውም። ኤርትራ ውስጥ 



የረጅም ለውጥ ለማድረግም ከሻዕብያ ሞት በሗላ ስልጣኑም ከሻዕብያ ሊረከቡ የሚችሉ ድርጅቶች መፈጠር አለባቸው።  ተጨባጭ 

ሁኔታው በራሱ በኤርትራ ውስጥ መሟላት አለበት። ካልሆነ ለኛም ሥራው ውሃ ቅዳ ውሃ አፍስስ ይሆነናል። ሻዕብያና ኤርትራውያን 

አንድ ናቸው ተብሎ ባለፈው ፅሁፍ የቀረበው አስተያየት ሳይንሳዊ አነጋገር አደለም። ረጅም ረጅም ነው። ህዝብ ደግሞ ህዝብ ነው። 

ኤርትራውያንም ህዝቦች ናቸው። ቀን በቀን፡ከኤርትራውያን እገናኛሎሁ ሁሉም ለውጥ፤ ሰላም፤ መልካም ጉርብትና የሚፈልጉ ቁጥር 

የሌላቸው ኤርትራውያን አሉ።  ፀረ ሻእብያ መላው የኤርትራ ህዝብ ነው። 

ሻዕብያ በነካን ቁጥር ለምን ወደ ኮንቨንሽናል ጦርነት አንገባም ከማለት በኤርትራ ባሁኑ ሰዓት ከሻእብያ ውድቀት በሗላ ሃላፊነት 

የሚሰማቸው፤ በመልካም ጉርብትናና በዲሞክራሲ የምያምኑ ድርጅቶች አሉ ወይስ የሉም የሚለው ጥያቄ መመለስ አለበት። ከሌሉስ 

ምን መደረግ አለበት የሚለውም መልስ ያስፈልገዋል። መፍትሄ በቶሎ እንዲገኝበትም መሮጥም ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች ከሻዕብያ 

በሗላ የሚፈጠረው ጉዳይ የራሳቸው የኤርትራውያን ጉዳይ ነው ይላሉ። ኡነትም የራሳቸው ጉዳይ ነው ግን አዲስ ሻዕብያ ወይም 

ብዙሃን ሻዕብያዎች ቢፈጠሩ ችግረችን ተፈታ ማለት ነው?መልሱ አልተፈታም ይመስለኛል። ሥራ ይሠራ ከተባለም የኛ ሥራም ውሃ 

ቅዳ ውሃ አፍስስ ሆኖ መቅረት የለበትም። ከሻዕብያ በሗላ ሌላ ሶማሌ በሰሜን ደንበራችን መፈጠር የለበትም።  ኢህአደግም ሆነ የአቶ 

መለስ መንግስትም ለምን ሻዕብያን በጦርነት ባሁኑ ሰዓት አንደመስሰውም ለሚሉ ሰዎች ምክንያቶቹን ማስረዳትና ማስጨበት ሃገራዊ 

ሃላፊነት አለባቸው። ከብዙ ህዝብ የሚቀርብ ጥያቄ ስለሆነ ማስረዳቱ የተሻለ ነው። ምናልባት ሃገር ውስጥ ተደርጎ ከሆነ ውጭ ላለው 

ዲያስፖራ በሰሚናር መልኩ ማስረዳቱ ግሩም ነው።     

ቸር ሁኑ ከአውሮጳ።  

ሃገርሃገርሃገርሃገር        እባላሎሁእባላሎሁእባላሎሁእባላሎሁ።።።። 


