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   “የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች” 

                                          ዘአማን በላይ 

                                       bzaman@yahoo.com 

መቼም አንዳንዴ ዝም ብላችሁ ስታስቡት፤ ሁለት የሚመሳሰሉ ነገሮች በአዕምሮአችሁ ጓዳ 

ሽው ብለው ሲያልፉ አጋጥሟችሁ አያውቅምን? ምናልባትም አጋጥሟችሁ ሊሆን ይችላል። እኔን 

ግን ሰሞኑን “ሳስበው ሳስበው…” እንዲሉት ያስገረመኝ ነገር ፤ሁለት ተመሳሳይ ሃይሎች 

የአብሮነታቸው መገለጫ አንድ ሆኖ ማግኘቴ ነው። እናም “ያለውን የሰጠ ንፉግ አይባልም” 

እንዲሉ አበው ስለእነዚህ ሃይሎች የተሰማኝን ቁርኝታዊ ዕውነታ እንዲህ ፃፍኩላችሁ።… 

 …ገና ከጅምሩ ፀረ-ደርግ አቋም ይዘው የተነሱ ቢሆንም፣ በሂደታቸውና በአሰራራቸው ግን 

ከደርግ የባሰ አምባገነናዊ ባህል እንዳላቸው በገሃድ አስመስክረዋል፡፡ አኩይ ሴራቸውም “ሀገር 

ያወቀው፣ ፀሐይ የሞቀው” ከሆነ ሰነባብቷል፡፡ እነዚህ ኃይሎች ምንም እንኳን “በትግል ሂደት ውስጥ 

የአንድ ጐልማሳ ዕድሜ አስቆጥረናል” እያሉ በያኔው ማንነታቸው ጭምብል ተጀቡነው ዲስኩር 

ለማሰማት የሚዳዳቸው ቢሆንም፣ እውነታው ግን ከዕድሜ ያልተማሩና ወደፊትም የማይማሩ 

ተመሳሳይ ባህሪ ያላቸው ፀረ- ህዝብ ኃይሎች መሆናቸው ነው፡፡ 

በስም በሁለትነት የሚጠሩ፣ በግብር ግን አንድ የሆኑት እነዚህ ኃይሎች፣ አንድ ዓይነት 

ተፈጥሯዊ ባህሪይና የጥፋት አጀንዳ ያሻረካቸው በአስተሳሰባቸው ከዘመነው ዓለም ወደ ኋላ ቀርተው 

የኋሊዮሽ የሚጐተት አመለካከት የተጠናወታቸው ለመሆናቸው እየደረሰባቸው ያለው ኪሳራ አፍ 

አውጥቶ ይናገራል፡፡ 

…እርግጥ ስለማንም እያወራሁ አይደለም—በጥፋት ምጣድ ላይ ስለተጋገሩት፣ በሽብር 

ብረት-ድስት ውስጥ ተቀቅለው ስለበሰሉት ፀረ-ሠላም ኃይሎች እንጂ። እናም የወጌ ማጠንጠኛ 

የሆኑት እነዚህ በአሸባሪነት ጐራ ተሰልፈው “በአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታነት” የምናወጋችሁ ፀረ-

ሠላም፣ ፀረ-ልማት ፀረ-ዲሞክራሲ ኃይሎች ሻዕቢያ እና ኦነግ ናቸው፡፡ እስቲ እነዚህ የሽብር 

ኃይሎች ያላቸውን ፍፁማዊ አንድነት በጥቅሉ እንመልከትና ወደ ዝርዝሩ እሾሃማ ተመሳሳይ 

ምግባራቸው እንዝለቅ፡፡… 

… ሻዕቢያ ከነፃነት በኋላ ራሱን በመንግስት ቅርጽ ቢያደራጅም፣ በተግባር ግን እስካሁን 

ድረስ ከተራ የውንብድና ስራ ያልተላቀቀ ሲሆን፣ በአምሳያው ተጠፍጥፎ የተሰራውና በሻዕቢያ ሳንባ 
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የሚተነፍሰው አሸባሪው ኦነግም በየጊዜው በሚያደርጋቸው የሽብርና የውንብድና ተግባሩ የንፁሐን 

ዜጐችን ደም በከንቱ ሲያፈስ የኖረ ፀረ-ህዝብ ኃይል ነው፡፡  

የአስመራው መንግስት ስልጣን ላይ ከወጣ ጀምሮ ለነፃነቱ ሲታገል የነበረውን ህዝቡን 

የመምረጥና የመመረጥ መብቱንና ነፍጐታል፡፡ በዚህም ሳቢያ በሺዎች የሚቆጠሩ ህዝቦቹ 

የሚደርስባቸውን ግፍና አፈና በመፍራት በየቀኑ ወደ ውጭ የሚሰደዱባትን ሀገር የሚመራ ነውጠኛ 

ቡድን ሲሆን፤ ኦነግ ደግሞ የበላይ አመራሮቹ ትእዛዛቸውን በስህተት በሚከተሏቸው አባላት ላይ 

በአምባገነንነት የሚጭኑ አባላቱም ይህን  በመፍራት እንዲሁም “ድርጅቱ” የሚከተለው አቅጣጫ 

ስህተት መሆኑን በመረዳታቸው በየጊዜው ለመንግስት እጅ የሚሰጡ ዓላማ ቢሶችን የያዘ ፀረ-ሠላም 

ኃይል  ነው፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪም፣ አቶ ኢሳያስ ቡድን በየጊዜው ሸበርተኞችን እየመለመለ፣ እያደራጀ፣ 

እያሰለጠነ እና እያስታጠቀ ወደ ሀገራችን በመላክ የሠላምና የእድገት ጉዟችንን ለማደናቀፍ 

የሚጥር ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይል ሲሆን፣ ኦነግ ደግሞ ለሻዕቢያ የሽብር ተግባር የስኬት ድጋፍ 

ለመሰጠት ከጎኑ ሆኖ የሚያጭጨበጭብ ብቻ ሳይሆን፣ ለዚሁ ተግባር ዋነኛ መሳሪያ በመሆን 

በአሳፋሪ ሁኔታ ሀገሩን ከጀርባ የሚወጋ እንዲሁም በህዝብ የተተፋ የሻዕቢያ ጀሌ  ነው፡፡  

ይህ ብቻ አይደለም። ሻዕቢያ በአፍሪካ ቀንድ የሽብር መረቡን ለመዘርጋትና ለማስፋፋት 

ሌት ተቀን ከአሸባሪዎች ጋር እጅና ጓንት ሆኖ ሲሰራ፣ ኦነግ ደግሞ ለሽብር ተግባሩ የሚያገለግል 

ድንጋይ የሚያቀብልና ራሱም ድንጋይ ሆኖ የሚወረውር አሸባሪ ቡድን መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ከአንድ ወንዝ የተቀዱት እነዚህ ኃይሎች፣ በሽብር ባህር ተጠምቀው፣ በንፁሐን ህዝቦች ደም 

አብረው ለመዋኘትና ላለመለያየት መማማላቸውን የሚያመለክቱት እነዚህ ጥቅል እውነታዎች 

ህያው ሀቅ ናቸው፡፡ እናም ይህን በንፁህ ህዝቦች አጥንት የታጠረ እሾሃማ ቁርጠኝነትን 

እንደሚከተለው ዘርዘር አድርገን ልንመለከተው እንችላለን፡፡ 

በመንግሥትነት መዋቅር ተደራጅቶ ተራ የውንብድና ተግባር የሚያከናውነው የአቶ ኢሳያስ 

አስተደደር ተግባሩ የሚገለፀው የሌሎችን ሰላም ለማናጋት እንደተርብ እየዞረ በሚናደፈው ባህሪው 

ነው፡፡ በተለይም  ባላንጣው ያደረጋትን ኢትዮጵያን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ ከማተራመስ አልፎ፣ 

ዛሬ በዓለም መንግስታት ጥርስ ውስጥ እስከገባበት ድረስም የሽብርተኞች አጋር መሆኑን መርጧል፡

፡ “ኤርትራን ነፃ አወጣሁ” ባለ ማግስት ብዙም ሳይቆይ እንደ አበደ ውሻ ቀይ ባህርን  

እየተንደረደረ ተሻግሮ የየመንን ሃኒሽ ደሴትን ወረረ፡፡ ከዚያም መልስ ከሱዳን፣ ከኢትዮጵያ ብሎም 

ከጅቡቲ ጋር በያዘው የጠብ አጫሪነት ተግባር ወደ ጦርነት ገባ፡፡ 
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 ይህ አልበቃ ብሎትም ለሶማሊያ አሸባሪዎች መጠጊያ በመስጠት፣ በማስታጠቅና ትጥቅና 

ገንዘብ በማቀባበል ተግባር ውስጥ ተዘፈቀ፡፡ ይህን የሻዕቢያን የዜሮ ድምር የመቅበዝበዝ አባዜን 

ታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ “የሰከረ 

ሰው ድርጊት” በሚል እንደገለፁት እናስታውሳለን፡፡ የአቶ ኢሳያስ የሽብር መንግስት በዚህ 

ተግባሩም በድህነትና በዴሞክራሲ እጦት ምክንያት ሲማቅቅ የኖረውን የሀገሩን ህዝብ ወደ ተሻለ 

እድገት ከማምራት ይልቅ፣ የባሰ ሰቆቃ ሊደቀንበት ችሏል፡፡ 

“እንኳንስ ዘንቦብሽ እንዲያውም ጤዛ ነሽ” ነውና ብሂሉ፣ ወትሮም ለራሱ ስልጣን እንጂ 

ለህዝቦች ጥቅም ደንታ የሌለው ኦነግም፤ በልኩ የተሰፋውንና አምሳያው የሆነውን ሻዕቢያን ሲያገኝ፣ 

ከዚህ የጥፋት ጐራ ጋር ፈጥኖ ለመቀላቀል ጊዜ አልፈጀበትም፡፡ “የኦሮሞን ህዝብ ነፃ አወጣለሁ” 

የሚል የሀሰት ልቦለድ እያነበነበ አስመራና ፈረንጅ ሀገር ቁጭ ብሎ ኪሱን የሚያደልደበው ይህ 

አሸባሪ ኃይል፣ የሻዕቢያን ፈለግ ተከትሎ ዛሬ የኦሮሞ ህዝብ በትግሉ የተጐናጸፋቸውን ሰብዓዊና 

ዴሞክራሲያዊ መብቶቹን ለመንጠቅ አቶ ኢሳያስ ጉያ ስር ተወሽቆ ሀገራችንን ለማወክ ይጣጣራል- 

ምንም እንኳን ሙከራው ከንቱ ድካም ቢሆንም፡፡ 

በአፈጣጠር ባህሪው መንትያዎች እስኪመስሉ ድረስ ቁርጥ ሻዕቢያን የሚመስለው ኦነግ፣ 

በ1983 ዓ.ም በሀገራችን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች የደርግን ግብዓተ-መሬት ሲፈጽሙ 

ሻዕቢያ ኤርትራን እንደተቆጣጠረው ሁሉ “እኔም ይገባኛል” በሚል ያልዘራውን ለማጨድ 

ቢሞክርም መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ሊቀበሉት ስላልቻሉ አኩርፎ ከሽግግር መንግስቱ ሰላማዊ 

ትግል ራሱን በማግለል የመንትያ ወንድሙን (የሻዕቢያን) ዱካ ተከታይ ሆኗል፡፡ በፀረ-ደርግ ትግሉ 

ወቅት አንድ ወረዳ እንኳን ነፃ ማውጣት ያልቻለው ኦነግ፣ በሰላማዊ መንገድ ያገኘውን ዕድል 

አክሽፎ እንደ አዲስ ራሱን በአሸባሪነት አደራጅቶ ወደ ጫካ መመለሱ በፈረንጅ ሀገር በድሎት 

የሚንደላቀቁት መሪዎቹ አስተሳሰባቸው ከዘመነው ዓለም ምን ያህል ወደ ኋላ እንደቀረ የሚያሳይ 

ሃቅ ነው፡፡ 

ይህ የጥፋት ኃይል ከሻዕቢያ ጋር “በአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታነት” ተቀናጅቶ የለየለት 

አሸባሪ ከመሆኑ በፊት፤ በህዝባችን ላይ የማይረሱ ተደጋጋሚ የሽብር ጠባሳዎችን ትቶ አልፏል፡፡ 

ጥቂትቶቹን ለመጥቀስ ያህል በ1984 እና 1987 ዓመተ ምህረቶች በምስራቅ ሐረርጌ ውስጥ በህዝቡ 

ላይ ያደረሰውን አስከፊ ጭፍጨፋን እናስታውሳለን፡፡ የቦምብና የፈንጅ ውርወራውንም እንዲሁ።  

ህዝቡ ተምሮ የእውቀት ባለቤት እንዳይሆንም የወሊሶን ከተማ ትምህርት ቤት በማቃጠል 

የፈፀመው የለየለት ፀረ-ህዝብ ተግባር ሌላው ተጠቃሽ ዕውነታ ነው፡፡ እዚህ ላይ ፀረ- ህዝብ 

ኃይሎች ግባቸውና አላማቸው ብቻ ሳይሆን፣ ተግባራቸውም አንድ መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡ 
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ለምን ቢሉ፤ ሻዕቢያም በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ወቅት መቀሌ ውስጥ የሚገኘውን አይደር 

ትምህርት ቤትን ማቃጠሉን ስለምናስታውስ ነው፡፡ 

የአቶ ኢሳያስ መንግስት ዜጐቹ በሚደርስባቸው ግፍና ሰቆቃ ምክንያት በየጊዜው 

ከሀገራቸው የሚሰደዱ ህዝቦችን ሀገር ያስተዳድራል፡፡ ዛሬ የኤርትራ ህዝብ መተንፈስ እስኪያቅተው 

ድረስ በሻዕቢያው አገዛዝ የጭቆና ቀንበር ተጭኖበታል፡፡ “ሀገራችን ሲንጋፖርና ታይዋንን 

ትሆናለች፣ በአፍሪካ የሀብታሞች ቁንጮ እንሆናለን… ወዘተ.” ተብሎ በሻዕቢያው አስተዳደር በባዶ 

ሜዳ ላይ የተንጠለጠለ ዳቦ በሃሳቡ እንዲያይ ሲደረግ የነበረው የዚያች ሀገር ህዝብ የዕለት ተዕለት 

ኑሮው ከብዶት ዳቦ በወረፋ መግዛት ሲጀምር፣ ልጆቹ ከጉያው እየተነጠቁ ወደ ውትድርና ሲወሰዱ፣ 

ዴሞክራሲያዊ ምርጫ የሰማይ ያህል ሲርቀው፣ መብቱ ተገፎ በኮንቴይነር ውስጥ ሲማቅቅ፣ ነገ ሌላ 

ቀን ነውና ህይወቱን ለማቆየት ከጥይት አሩር አምልጦ ወደ ጐረቤት ሀገሮች ይሰደዳል፡፡ 

 ይሁንና ይህን ሁሉ የግፍ ተግባር በህዝባቸው ላይ የሚፈጽሙት የአስመራው “ነውጤ” ግን 

የፀረ-ዴሞክራሲያዊነት ካባቸውን ደርበው በተለያዩ የህዝቡ ነፃነት  በዓል ላይ ለማደናገሪያነት 

በሚጠቀሙበት ቴሌቪዥናቸው መስኮት ብቅ ብለው “አሁንም አለን፣ ሀገራችንም እያደገች ነው” 

ይላሉ፡፡ እናም ኘሬዚዳንት ኢሳያስ አሁንም፣ አሁንም መግለጫ ይሰጣሉ፡፡ እውነታው ግን 

የኤርትራ ህዝብ ለስደት እጁን መስጠቱ ነው፡፡ ኤርትራ ውስጥ እጃቸውን ያልሰጡት ኢሳያስ 

አፈወርቂና በርሳቸው የሚመራው የአፈና ቡድን እንዲሁም የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ብቻ ናቸው—

ሁሉም እንዳሻቸው ይለፍፋሉና፡፡ 

ፈላጭ ቆራጭነትንና አምባገነናዊ አገዛዝን ከወዳጁ ከሻዕቢያ የተማረው ኦነግም፣ ምንም 

እንኳን እንደገና ዳቦ ሦስት ቦታ ተቆራርሶና ተሰነጣጥቆ ውሉ የጠፋው የጥጥ ባዘቶ ቢሆንም፣ “ስራ 

እንሰጣችኋለን” እያለ እያታለለ ከየሀገሩ የሚለቃቅማቸውን ወጣቶች በሻዕቢያ ማሰልጠኛዎች ውስጥ 

አሰልጥኖ ወደ ሀገራችን ለሸብር ተግባሩ ቢያሰማራቸውም እነዚህ አባላቱ እየከዱት ያለ የሸበር ጐራ 

ነው፡፡ 

አመራሮቹ በውስጣቸው ባለው የስልጣን ሽኩቻ እንዲሁም “የወንዜ ልጅነት” የጎጥ 

አመለካከት በመካከላቸው የተፈጠረውን የጐጠኝነት ጠባብ ስሜት ማስታረቅ የማይችሉ ብቻ 

ሳይሆኑ፣ የለየላቸው አምባገነኖችም ናቸው፡፡ በአሰራር ተዋረዳቸው አባሉ የአመራሮቹን ትእዛዝ 

ከመቀበል ውጪ፣ የግሉን አስተያየትና ሃሣብ ማቅረብ አይፈቀድለትም፡፡ በመሆኑም ሃሣቡን 

በነፃነት ለማንሸራሸር የፈለገ ዕለት “ውርድ ከራሴ” ነው ማለት ያለበት፡፡ እናም ዕጣ ፈንታው አካል 

መጉደል አሊያም ሞት ይሆናል ማለት ነው፡፡ 
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የኢሳያስን ቤተ-መንግስት ደጅ ጠንተው ሀገራችን ላይ ጦርነት ለመክፈት ተፈቅዶላቸው 

ከነበሩት የኦነግ አመራርና አባላት መካከል፣ አብዛኛዎቹ የማታ ማታ ሁኔታው እንደማያዋጣቸው 

አውቀው ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ይቅርታ ጠይቀው ሰላማዊ ኑሯቸውን እየመሩ ነው፡፡ እነዚህ 

ሰዎች ቀደም ሲል በግልጽ ወደ ኤርትራ ገብተው፤ ኋላ ላይ ሻዕቢያን ፍራቻ በስደት መልክ 

ከዚያች ሀገር በድብቅ የወጡ ናቸው፡፡ እናንተዬ ነገሩን “በሰፈሩት ቁና…” እንበለው ይሆን 

እንዴ?…  

እዚያው ኤርትራ ቀርተው የሚልከሰከሱትም ቢሆኑ፤ አሁን ባለው የሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ 

የሻዕቢያ አስተዳደር እንደ መንግስት የመቀበሉ ጉዳይ እያሳሰባቸው መሆኑን ይናገራሉ፡፡ ሻዕቢያም 

በበኩሉ እንደ ብ/ጄኔራል ከማል ገልቹ ዓይነት ተሰንጣቂ የኦነግ ቡድንን በቁም እስር ላይ ማድረጉ 

እየተነገረ ነው— በቅርቡ የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት። “አንቺው ታመጪው፣ አንቺው 

ታሮጪው” ይሏል እንዲህ ነው፡፡ 

ሌላ ተጨማሪ ዕውነታዎችን እንካችሁ ልበል። ያም ሆነ ይህ የሻዕቢያው አስተዳደር ከዛሬ 

አራት ወራት በፊት በኢትዮጵያና በኦሮሞ ህዝብ የተተፋውንና ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው 

ጀሌውን በማሰማራት፤ በሀገራችን ይካሄድ የነበረውን 16ኛውን የአፍሪካ ህብረት ጉባዔን በማሰናከል 

የሀገራችንን ገጽታ ለማበላሸት ላደረገው የቀቢፀ-ተስፋ ሙከራ ተጠያቂ ነው፡፡  

ምንም እንኳን የአስመራው ባለስልጣናት እንደለመዱት አይናቸውን በጨው ታጥበው 

“አሸባሪ መባላችን ህጋዊ መሰረት የለውም፤ ቀልድ ነው….” እያሉ ቢዘላብዱም፣ እውነታው ግን 

አሸባሪዎችን እንደሚረዱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊቀርቡ የሚችሉ በርካታ ማስረጃዎች መኖራቸውና 

በእሳት በመጫወት እየቀለዱ ያሉትም እነርሱው መሆናቸው ነው፡፡ ይህ ሃቅም ሻዕቢያ ከአሸባሪዎች 

ጋር ያጠለቀው የሽብር ቁርኝት የጋብቻ ቀለበት፤ አሁንም ድረስ አለመውለቁን የሚያመላክተን 

ነው፡፡ 

በዚህ ትስስር ሳቢያም የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ የኢፌዴሪ የህዝብ ተወካዩች ምክር ቤት 

ኦነግን ጨምሮ በአሸባሪነት የሰየማቸው አምስት ድርጅቶችን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በመደገፍ 

ሀገራችን የተያያዘችውን የሠላም፣ የልማትና የዴሞክራሲን  ትሩፋቶች ለማደናቀፍ ሲጥር ቆይቷል-

ምኞቱ ጉም የመዝገን ያህል ቢሆንም፡፡ ታዲያ እዚህ ላይ “ሻዕቢያ ስለምን በአሸባሪነት ሱስ 

ተለከፈ?” የሚል ጥያቄን ብናነሳ የሁለትዩሽ ተመሳስሏቸውን ፍንትው አድርጎ ያሳየናል። 

ሻዕቢያ ከሳህል ተራራዎች ጀምሮ የተጠናወተው የጀብደኝነት አባዜ ለዛሬው ማንነቱ 

መፈጠር አስተዋፅኦ እንዳደረገ የሚናገሩ ተንታኞች በርካታ ናቸው። ሆኖም መንግስት መስርቶ 

ለጥቂት ዓመታት ብቻ “እረፍት የወሰደው” የአቶ ኢሳያስ ቡድን፣ ድንገት የሳህል ተራራው 
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የጀብደኝነት አብሾው ተቀስቅሶበት፣ በአመዛኙ የሠላም ድባብ ሰፍኖበት የነበረውን ምስራቅ 

አፍሪካንና ከባቢውን ከማወክ ወደ ኋላ አላለም፡፡… 

እናም “ዘራፍ እኔ የጀብደኝነትና የጥገኝነት አሽከር!” እያለ ወደ ተለያዩ የቀጣናው ሀገራት 

የተመመውና በቅጽል ስሙ “ቅሌት ምሱ” እየተባለ የሚጠራው የኢሳያስ ጦር፣ ዘመናዊውን ዓለም 

በጫካ ህግ የሚያስብ በመሆኑ የሳህል ተራራው ጀብደኝነቱ “ከነበር” ሊያልፍ አልቻለም፤ 

አልቀናውም፡፡ ዓለም በህግና በሥርዓት የሚመራ እንደመሆኑ መጠን፣ ገሚሱ በፍርድ ቤት ክርክር፣ 

አንዳንዱን በሸምጋይ ሀገራት አማካኝነት ቀሪውና በሀገራችን ላይ ያደረገው ወረራ ደግሞ ራሱ 

በመረጠው የወታደራዊነት መንገድ አከርካሪው ተሰብሮ አስመራ እንዲከትም ተደረገ፡፡ 

ታዲያ ከኤርትራ ህዝብ ፍላጐትና እምነት ውጪ በሌሎች አንጡራ ሀብት ላይ ተንጠላጥሎ 

የጥገኝነት ኮሮጆውን ለመሙላት እንደ አበደ ውሻ ከሀገር ሀገር ሲክለፈለፍ የነበረው የሻዕቢያ 

ቡድን፣ የሃፍረት ካባን ተከናንቦ ቤተ-መንግስቱ ውስጥ መሽጐ ቁጭ አላለም፡፡ ይልቁንም ሀገራቱን 

ሊያዳክም የሚችል አዲስ የትርምስ ስትራቴጂ ይዞ ብቅ አለ፡፡ ይህም ቀደም ሲል አጐራባቾቹን 

በመውረር በምዕራባዊያን ዘንድ የቀጣናው “አውራ” ተደርጐ እንዲታይ ያደረገው ከንቱ 

መፍጨርጨር ስለከሸፈበት “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” በሚል ብሂል በሽብር ማናወጥን ስራዬ 

ብሎ ተያያዘው፡፡…እናም የአሸባሪዎች ፊታውራሪ ሆኖ አረፈው።… 

የኦነግም ሁኔታ ቢሆን ከዚህ የተለየ አይደለም። 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 በአሸባሪነት የሚንቀሳቀሰው ይህ ፀረ-ህዝብ ኃይል፣ የኢሳያስ አፈወርቂ “ተወርዋሪ 

ድንጋይ” ሆኖ ሀገሩንና ህዝቡን በከሃዲነት ሲያተራምስ ቆይቷል፡፡ የሽብር ቡድኑ በሻዕቢያ አይዞህ 

ባይነት ሀገራችን ውስጥ በቀበሌዎች፣ በመንግስት ተቋማትና ጽህፈት ቤቶች፣ በአገልግሎት መስጫ 

ተቋማት ወዘተ… ከባቢዎች ላይ ባደረገው የጥፋት ተልዕኮ በ1987 ዓ.ም እስከ 2ዐዐዐ ዓ.ም ድረስ 

ብቻ 1ዐ6 የሽብር ጥቃቶችን አድርሷል፡፡ በዚህም 56 ንፁሐን ዜጐችን የገደለ፣ 284 ሰዎች ላይ 

ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት ያደረሰና ከፍተኛ መጠን ያለው ንብረት እንዲወድም ያደረገ ተላላኪ 

ነው፡፡…  
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ይሁንና ልክ እንደ ሻዕቢያ ሁሉ፤ ይህም የሽብር ኃይል በኢትዮጵያ ህዝብ ተቀባይነት 

ከማጣት በስተቀር ያገኘው አንዳችም ነገር የለም። የግብረ-ሽበራ ቡድኑ በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ህዝቦች በወንጀለኝነት፣ በአሸባሪነትና በህዝብ ጨራሽነት  ተግባሩ “የተተፋ” እና 

ተቀባይነት ያጣ ጠባብ “ድርጅት” ነው፡፡ ህዝባዊ መሠረት የሌለው በመሆኑም፣ ባለፋት ጊዜያት 

መንግሥት አልባ የነበረችውን ሶማሊያ እንደ መሸሸጊያ በመጠቀም ከሶማሊያ አክራሪዎችና ጽንፈኛ 

ቡድኖች ጋር በማበር ሀገሩን መልሶ ከጀርባ የመውጋት አሳፋሪ ተግባርን ሲያከናውን የነበረ ፀረ-

ኢትዩጵያ ኃይል ነው፡፡ በዚህም ሳቢያ፤ ሀገሩ ላይ ከፍተኛ የክህደት ተግባርን ፈፍሟል፡፡ 

በያኔዋ መንግሥት አልባዋ ሶማሊያ ልሳነ-ምድር ላይ የሻዕቢያን መንግሥት የሽብርና 

የብቸና ስትራቴጂ ጥሪን ተቀብሎ በሀገራችን ውስጥ በተላላኪነት ገቢራዊ ለማድረግ ሲንፈራገጥ 

የነበረው ኦነግ ቆሜለታለሁ ከሚለው የውሽት ዓላማው ጋር በፍጹም ከማይጣጣሙ ፀረ-ሠላም 

ኃይሎች ጋር ተቆራኝቶ በ“የጠላቴ ጠላት  ወዳጄ ነው” ብሂል ለመሥራትም ሞክሯል- ምንም 

እንኳን እንደ ክርስትና አባቱ ሻዕቢያ ተስፋው ጉም የመዝገን ያህል ቢሆንም፡፡ 

የኦነግ የሽብር ቡድን ውስጣዊ ባህሪው በጐጥ የተከፋፈለ ጠባብነት ያለው ከመሆኑም 

ባሻገር፣ በህዝባችን በኩልም ተቀባይነትና አመኔታ የሌለው ኃይል ነው፡፡ በቡድኑ ውስጥ ያሉት 

አመራሮች የራሳቸውን ኑሮ ለማደላደል አውሮፖና ኤርትራ ቁጭ ብለው የእገሌ ሃይማኖት፣ ጐሳ፣ 

ጐጥ፣ መንደር፣ ቀበሌ ወዘተ… እያሉ በብዙሐን ዜጐች ደም በመነገድ ተንደላቀው ለመኖር ካላቸው 

ፍላጐት አንጻር በአሁኑ ወቅት፡ “የተሃድሶ እና የእነገሌ ቡድን” እየተባባሉ በአመራር ደረጃ 

በመቦዳደን ሦስት ቦታ ተከፋፍለዋል፡፡ ይህም አመራሩ በየፊናው እየሮጠ ብጥስጣሽ “ድርጅት” 

መሳይ ነገሮችን እያቋቋመ በህዝብ ስም ግላዊ ህይወቱን ለማደራጀት እየተንቀሳቀሰ መሆኑ ፍንትው 

አድርጐ የሚያሳይ እውነታ ነው፡፡ 

ህዝቡ “እኛ የተሟላ ነፃነት አግኝተን ሳለ፣ አሸባሪው ቡድን ከማን ነው ነፃ የሚያወጣን?፣ 

መብታችን በህገ-መንግሥታችን ያለምንም ገደብ ሙሉ ለሙሉ ተከብሮ ራሳችንን እያስተዳደርን፣ 

በቋንቋችን እየተዳኘንና እየተማርን ሳለ ቡድኑ የምን መብት ነው የሚሰጠን?” በማለት ይጠይቃሉ፡

፡ እናም የኦነግ ዓላማ የነፃነት ሳይሆን የባርነት፣ የመብት ሳይሆን የፍትህ ማጣትና የሰብዓዊ መብት 

መገፈፍ እዲሁም የዕድገት ሳይሆን ተመልሶ ወደ ድህነት አረንቋ የመግባት መሆኑን 

በማረጋገጣቸው አንቅረው ተፍተውታል፡፡ 

በእነዚህ ምክንያቶች ሳቢያ ህዝባዊ መሠረት ያጣው ኦነግ፣ በተለያዩ ሀገራት ሥራ ፍለጋ 

የተሰማሩ ዜጐችን “ውጭ ሀገር ወስደን ሥራ እናስገባችኋለን” በማለት የሀሰት ተስፋ በመስጠት 
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ኤርትራ ውስጥ ወደሚገኙ ወታደራዊ ማሠልጠኛዎች በመርከብ እያጓጓዘ ማስገባትን ሥራዬ ብሎ 

ተያይዞት ነበር፡፡  

ይሁንና እነዚህ ዜጐች ኤርትራ ውስጥ በማያውቁት ቦታ ተወስደው ሥልጠና ከተሰጣቸው 

በኋላ ለሽብር ተግባሩ ወደ ሀገራችን ሲያሰማራቸው ነገሩን ወትሮም ያላመኑበት ጉዳይ በመሆኑ 

በህዝባችን ክትትል በቀላሉ ይያዛሉ፣ አልያም ከመዋጋትና ከሞት አንዱን እንዲመርጡ በኦነግ 

አመራሮች ሲገደዱ በፀጥታ ሃይሎች ሙት፣ ቁስለኛና ምርኮኛ ይሆናሉ፡፡ 

በዚህ ሁኔታ ውስጥ  የሚቋጥረው የሽርብ ድር በህዝባችን ክትትልና በሁሉም የፀጥታ 

ኃይሎቻችን የማይታጠፍ ክንድ ሲፈታበት የኖረው ኦነግ፤ የሽብር ሴራውን የማሳካቱ ነገር “ላም 

አለኝ በሰማይ…” ከመሆን የዘለለ ውጤት ሊያመጣለት አልቻለም፡፡…የሻዕቢያም ከባቢውን 

የማተራመስ ስትራቴጂ ህልም እንዲሁ ከስሟል። እናስ ከዚህ ወዲያ ተመሳስሎ ከየት 

ይመጣል?...እርግጥም “የአንድ ሳንቲም ሁለት ገፅታዎች” ይሏል እንዲህ ነው። ቸር እንሰንብት። 

 

 

 

 

  


