
 የኤርትራውን ቡዴን የማስወገዴ ተግባር የማን ነው?  

 ህለፌ ፌትዊ-ከመርካቶ  

 በቅርቡ በአፊር ክሌሌ ኤርታላ አካባቢ በጏብኝዎች ሊይ በዯረሰው የሽብር ጥቃት 

የውጭ ሃገር ዜጏችና ኢትዮጵያውያን ሇጉዲት ተዲርገዋሌ፡፡ አዯጋው የአምስት 

አውሮፖውያን ቱሪስቶችን ህይወት የቀጠፇና በሁሇቱ ሊይ ከፌተኛ የአካሌ ጉዲት ያዯረሰ 

ከመሆኑም ባሻገር፤ ከሁሇት ያሊነሱትም ጥቃቱን በሰነዘሩ ታጣቂዎች ታፌነው ተወስዯዋሌ፡፡ 

 በቱሪስቶቹ ሊይ የዯረሰው የሽብር ጥቃት ሇኢትዮጵያ መንግስት፣ ሕዝብ ብልም 

ሇመሊው አሇም አስዯንጋጭ ክስተት ነበር። ሰሊም ወዲደን የአሇም ሕዝብ ከሌብ አሳዝኗሌ 

፤አውግዞታሌም። መንግስትም በአዯጋው እጅግ ያዘነ ከመሆኑም በሊይ ፤ ዴርጊቱን በቸሌታ 

እንዯማያየው እና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዯሚወስዴም ግሌፅ አዴርጓሌ።  

 እርግጥ የሽብርን ጥቃቱን ማን እንዯፇፀመው የአዯባባይ ምስጢር ነው። አዯጋው 

በኤርትራ መንግስት የተቀነባበረና የተፇፀመ ስሇመሆኑ መንግስት ተጨባጭ ማስረጃ 

እንዲሇው ይፊ ማዴረጉ የትንኮሳውን ባሇቤት ሇማወቅ ምርምር የሚጠይቅ ጉዲይ 

አይዯሇም። አዯጋውን ያዯረሱት ታጣቂዎች የኤርትራን ዴንበር አቋርጠው መምጣታቸውና 

ጉዲቱን ካዯረሱ  በኋሊም ወዯዚያው ማፇግፇጋቸው ብቻ በራሱ የዴርጊቱ መሪ ተዋናይ 

ማን መሆኑን አፌ አውጥቶ ይናገራሌ፡፡  

ታዱያ እዚህ ሊይ ግሌፅ ሉሆን የሚገባው ጉዲይ የኤርትራ መንግስት ያሰማራቸው 

ታጣቂዎች በቱሪስቶቹ ሊይ ያዯረሱት አዯጋ በአጋጣሚ የተከናወነ አሇመሆኑን 

ነው−ምክንያቱም ታጣቂዎቹ ዴንበር ጥሰው ወዯ ሀገራችን የገቡት ከመንግስት የፀጥታ 

ኃይልች ተሰውረው በመሆኑ ነው። ይህ ዴርጊታቸው የሚያመሊክተው ዯግሞ ታጣቂዎቹ 

ከመንግስት ሃይልች ጋር ሇመጋጨት አሇመፇሇጋቸውንና ራሳቸውን የመከሊከሌ ዝግጁነት 

በላሊቸው ንፁኃን ወገኖች ሊይ አዯጋ የመፌጠር ዓሊማ ያሊቸው መሆኑ ነው። እናም 

በአካባቢው የፀጥታ ሃይልች ያሇመኖራቸውን አጋጣሚ ተጠቅመው ወዯ አካባቢው በመስረግ 

ይህን መሰለን አስነዋሪ ዴርጊት ሉፇፅሙ ችሇዋሌ።  

  



ግና ይህ ተግባራቸው በማንኛውም መስፇርት ተቀባይነት አይኖረውም፡፡ 

በመጀመሪያ ዯረጃ ዴርጊቱ አሸባሪነት ነው፡፡ ይህ ዯግሞ በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ 

ብቻ ሳይሆን በመሊው የአሇም አቀፌ ህብረተሰብ ዘንዴ በፅኑ የሚኮነንና ዘመቻም 

እየተካሄዯበት የሚገኝ ጉዲይ ነው። ኢትዮጵያም የፀረ -ሽብር ዘመቻው አካሌ ሆና መቆየቷ 

ይታወቃሌ። በሁሇተኛነትም ዴርጊቱ በሃገራችን ለአሊዊነት ሊይ የተቃጣ ከባዴ ወንጀሌ 

ነው፡፡ ምክንያቱም የኤርትራ መንግስት የፇሇገውን ዓይነት አጀንዲ ቢኖረውም፤ የራሱን 

ዴንበር ስንዝር ያህሌ አሌፍ ምንም ዓይነት ተግባር የመፇፀም መብት ስሇላሇው ነው።  

ይህ ዕውነታ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ፌሊጎት ስሇሆነ ብቻ አይዯሇም− ዓሇም 

አቀፊዊው ህግም በፅኑ የኒከሇክሇው እንጂ። ሆኖም  የአስመራው መንግስት ይህን ህግ 

በመጣስ የትኛውም ሀገር በላሊ ሃገርና ሕዝብ ውስጥ ያሇፇቃዴ ሉፇፅመው የሚችሇው 

ማንኛውም ነገር ለአሊዊነትን መዲፇር ነው። ከዚህ አኳያ የኤርትራ መንግስት በማን 

አሇብኝነት ስሜት ተነሳስቶ ያዯረሰው የሽብር ጥቃት፤ ይህን ዓሇም አቀፊዊ ህግ የሚጥስ 

ከመሆን ባሻገር የላሊን ሀገር ለአሊዊነት በኃይሌ የመዲፇር ከባዴ ወንጀሌ መሆኑ አላ 

አይባሌም። 

በሶስተኛ ዯረጃ ዯግሞ ዴርጊቱ በሌማታችንና በመሌካም ገጽታችን ሊይ የተነጣጠረ 

ወንጀሌ መሆኑ አይታበይም። እንዯሚታወቀው የቱሪዝም ኢንደስትሪው ሌማትን በማፊጠን 

ረገዴ ትርጉም ያሇው አስተዋፅኦ ያበረክታሌ። ጭስ አሌባው የቱሪዝም ኢንደስትሪ ዯግሞ 

የውጭ ሃገር ጎብኚዎችእ ያማከሇና በሀገር የተፇጥሮ  መስህብ ሁነኛ የገቢ ምንጭ ነው። 

ታዱያ ከሁለም የዓሇም ማዕዘናት መጥተው የሃገራችንን የቱሪዝም ሀብቶችን የሚጎበኙ 

ቱሪስቶች፤ ኢትዮጵያ የአስዯናቂ ታሪክ፣ ቅርስ፣ የተፇጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦች ባሇቤት 

በመሆኗ ብቻ ተነስተው አይመጡም። የሰሊሟን ሁኔታ ማጤናቸው አይቀሬ ነው።  

ከዚህም አኳያ የሻዕቢያ ዴርጊት በሀገራችን ከጊዜ ወዯ ጊዜ እያዯገ የመጣውን 

የቱሪዝም ኢንደስትሪ እዴገት ወዯኋሊ ሇመጎተት የተቀነባበረ መሆኑ ከማንም የተሰወረ 

ዕውነታ አይዯሇም። ምክንያቱም ሻዕቢያ በእነዚህ ቱሪስቶች ሊይ አዯጋ መፇፀሙ ላልች 

ወዯዚህ አካባቢ ሇመምጣት እቅዴ ያሊቸው ቱሪስቶችን ማሳሰቡ አይቀርም። ይህ ዯግሞ 

ሃገሪቱ ከመስኩ ማግኘት የሚገባትን ጥቅም እንዲታገኝ ተፅእኖ ይኖረዋሌ።  



በመሆኑም ዴርጊቱ “የኤርትራ መንግስት የተሇመዯ ተግባር ነው” በሚሌ በቸሌታ 

ሉታሇፌ የሚገባው አይዯሇም። በተሇይም መንግስት የአስመራው ቡዴን በሀገራችን ሊይ 

የዘረጋውን የሽብር መረብ ሇመበጣጠስ ሉጠቅሙ የሚችለ አማራጮችን ሉፇትሽና እርምጃ 

ሉወስዴ  ግዴ የሚሇው እንዯሆነ አያከራክርም። ከዚህም አኳያ ሲታይ መንግስት 

በቱሪስቶቹ ሊይ የዯረሰውን ጥቃት ተከትል ያወጣው መግሇጫ ተገቢነቱ የሚያጠያይቅ 

አይመስሇኝም። የብዙሃኑ ህዝብና ሰሊም ወዲደ የዓሇም ማህበረሰብ አቋምም ይህ 

እንዯሚሆን እርግጠኛ ነኝ። 

የሽብር አዯጋውን ተከትል ከመንግስት የወጣው መግሇጫ የሚያስገነዝበው፤ 

መንግስት በሻዕቢያ እኩይ ተግባር ትዕግስቱ እየተሟጠጠ መሄደን ብቻ የሀገሪቱን 

ለዓሊዊነት ሇማስከበር የማይናወጥ አቋም ያሇው መሆኑን ነው። በመሆኑም የኤርትራን 

መንግስት የሽብር ሴራ ሇመከሊከሌና ሇማስቆም ያስችሊለ የሚሊቸውን ህጋዊ እርምጃዎች 

ከመውሰዴ ወዯ ኋሊ እንዯማይሌ ይፊ የማዴረጉ ምስጢርም ይኸው ነው።  

ይህ ማሇት ግን መንግስት በኤርትራው ቡዴን ሊይ ወረራን ሇመፇፀም አቅዶሌ 

አሉያም ፌሊጎት አሇው ማሇት እንዲሌሆነ ሉሰመርበት ይገባሌ። በመግሇጫው ሊይ በግሌፅ 

እንዯተመሇከተው፤ መንግስት ከምንም በፉት አሇም አቀፈ ማሕበረሰብ በኤርትራ ሊይ 

እርምጃ እንዱወስዴ ይፇሌጋሌ። ይህ ሳይሆን ከቀረ ግን ሻዕቢያ ሇሚያዯርሰው ጥፊት 

ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ሇመውሰዴ የሚገዯዴ መገዯደ አይቀሬ መሆኑ ግሌፅ ነው።     

 ታዱያ ይህን የመንግስት አቋም ተከትል የሃገር ውስጥና የውጭ ሀገር  መገናኛ 

ብዙሃን በጉዲዩ ዙሪያ የተሇያዩ ወገኖችን አስተያየት መሰረት ያዯረጉ ዘገባዎች 

ሇማሰራጨት ችሇዋሌ። ከእነዚህም በርካታዎቹ “ሃገሪቱ በኤርትራ መንግስት በኩሌ 

እየዯረሰባት ያሇውን የሽብር ዴርጊት ሇማስቆም ተመጣጣኝ የሆነ የኃይሌ እርምጃ 

መውሰዴን እንዯ አማራጭ መከተለ ትክክሇኛ አቋም ነው” በማሇት ምሌከታቸውን የገሇፁ 

ሲሆን፤ አንዲንድቹም “የኢትዮጵያ መንግስት አቅሙ እያሇው እና ህጉም የሚፇቅዴሇት 

ሆኖ ሳሇ፤ እስከዚህ ዴረስ መታገስ አሌነበረበትም” በማሇት አስተያየታቸውን ሰጥተዋሌ።  

እዘህ ሊይ ጥቂት ተቃዋሚ ነን ባዮች፣ በተሇይም የመዴረክ አመራሮች አስተያየት 

የሰጡትን መያዣና መጨበጫው የላሇውን አስተያየት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ በተሇይም  

“በአካሌ” ሇይስሙሊ አንዴ ሆነናሌ እያለ በአስተሳሰብ ግን ውስጥ ውስጡን 



ከሚተረማመሱትና የተቃውሞው ታምቡር ዯሊቂ የሆኑት አቶ ገብሩ አስራት ሇአሜሪካ 

ዴምጽ ሬዱዮ የሰጡትን የተሇመዯ ማሊዘን ከተነሳሁበት ጭብጥ አኳያ  እንዱህ መመሌከት 

መመሌከት ይቻሊሌ።  

እኚህ በጠራ አስተሳሰብ እጦት ምክንያት ከአንዴ ጫፌ ወዯ ላሊኛው የሚሊጉ 

ግሇሰብ የሰጡት አስተያየት በሁሇት ዋና ዋና ጨሇማዊ ነጥቦችን ዙሪያ የሚያጠነጥን ነበር፡

፡ የመጀመሪያው መንግስት በሻዕቢያ አማካኝነት ሲፇፀሙ ሇነበሩ የሽብር ጥቃቶች “ጆሮ 

ዲባ ሌበስ ” ብል ቆይቷሌ የሚሌ ነው፡፡ …“በሰሜን ትግራይና በሰሜን አፊር ክሌሌ 

ተዯጋጋሚ የሆኑ ጥቃቶች በዜጏች ሊይ እየተፇፀመ ነው …ባፇው ጊዜ ከሽራሮ ወዯ ባዴመ 

የሚጓዝ አውቶቡስ በፇንጅ ተመቶ ወዯ 3ዏ ሰዎች ሞተዋሌ፡፡ በዛሊምበሳና  በፆረና 

አከባቢዎች በየቀኑ ሰዎች ይሞታለ” በማሇት ከየት ያገኙት መረጃ እንዯሆነ ራሳቸው 

በቅጡ የማያውቁትን ‘በሬ ወሇዯ’ ዱስኩር አሰምተዋሌ ፡፡  

ሰውዬው በቅጥፇት ወሬ የታወቁ በመሆናቸው አክሇውም እንዱህ ብሇዋሌ− 

“በቅርቡም በአዱግራት፣ በሽሬ ወዘተ አካባቢዎች አርባ ሰዎች ታፌነው የተወሰደ ቢሆንም 

መንግስት ግን ጉዲዩን በማንኛውም ሚዱያ ሇህዝብ አሊሳወቀም …አንዴ ፇረንጅ ቢታፇን 

ግን ወሬውን በጥቂት ጊዜ ውስጥ እንሰማው ነበር “ በማሇትም መንግስት በሀገሩ ሕዝብ ሊይ 

የሚፇፀሙ ጥቃቶችን እያፇነ እንዯሚገኝ አስተያየታቸውን ሇመግሇፅም ሞክረዋሌ −በሰከነ 

አስተሳሰብ ማረፉያ ያጡት አቶ ገብሩ። 

 

        የእኚህ ግሇሰብ ላሊኛው አስተያየት ዯግሞ እንዱህ ይሊሌ−“…የዚህ ችግር ምንጭ 

ሻዕቢያ ነው፣ ሻዕቢያን እንጨርሰውና ሇ2ዏ ዓመት እረፌት እናግኝ ብሇን ነበር፡፡ ሆኖም 

አሁን ያሇው መንግስት ይህን አሌተቀበሇም፡፡”…ላሊ ላሊም…ዘበ-ዘባ። ያም ሆነ ይህ ግን 

እዚህ ሊይ ‘የአስመራውን ቡዴን የማዴወገዴ ኃሊፉነት የማን ነው?’ የሚሌ ጥያቄ ማንሳት 

ተገቢ ይመስሇኛሌ። 

 አቶ ገብሩ ሇአሜሪካ ዴምጽ ሬዱዮ ከሰጡት አስተያየት ሁሇት ነገሮችን ሇመገንዘብ 

አያዲግትም- ቀጣፉነታቸውን እና ዛሬም ከአስር ዓመት በፉት ተተፌቶ የተጣሇውን 

የአንጃውን ጥንስስ ሇማሟሸት የሚከጅለ መሆናቸው ነው፡፡ እንዯሚታወቀው የሻዕቢያ 

መንግስት በሃገራችን ሊይ የሽብር ሴራዎችን ሲጠነስስ ይህ የመጀመሪያው ጊዜ አይዯሇም። 



ይህን ዯግሞ የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ ብቻ ሳይሆኑ፣ ዴፌን ዓሇም የሚያውቀው 

ጉዲይ ነው።   

       የአስመራው ቡዴን ከአስር አመታት በሊይ ጊዜውን በከንቱ ያጠፊው ምስራቅ 

አፌሪካን በተሇይም ዯግሞ ኢትዮጵያን ሇማተራመስ በመፌጨርጨር መሆኑን የቡዴኑ 

ቁንጮ አቶ ኢሳያስም ቢሆን አይክደትም−የእንጀራ ገመዴዲቸው ይኸው ተግባራቸው 

ነውና። የሰሞኑን እኩይ ሴራቸውን ስንመሇከትም፤ ሻዕቢያ ዴንገት “ሰይጣን አሳስቶት” 

ያዯረሰው ጥፊት ሳይሆን ፤ሇዓመታት ሲከተሇው የነበረው የሽብር ተግባር አንዴ አካሌ 

ነው።  ሆኖም ባሇፊት ጊዜያት በሻዕቢያ መሪነት የተከናወኑት የሽብር ሴራዎች ይህ ነው 

የማይባሌ አዯጋ ሇማዴረስ አሌተቻሊቸውም− አዯጋው ከመፇፀሙ በፉት በቁጥጥር ስር 

የዋለ ናቸውና፡፡  

እንግዱህ አቶ ገብሩ የሰጡት አስተያየት ቀጣፉነታቸውን የሚያረጋግጥ መሆኑን 

ከዚህ አንፃር መመሌከት ይቻሊሌ። ምክንያቱም ግሇሰቡ ‘መንግስት የሻዕቢያን የሽብር 

ሴራዎች ሇመከሊከሌ ቸሌተኛነት አሳይቷሌ’ ማሇታቸው የኤርትራ መንግስት  የሽብር 

ሴራዎች እንዳት ሲከሽፈ እንዯኖሩ ሉነግሩን ስሇማይችለ ነው−በዯፇና ተቃውሞ የተሰነዘረ 

የአሊዋቂ ሳሚነት ሌፇፊ ካሌሆነ በስተቀር። 

እርግጥ ሁሊችንም በግሌፅ እያየናቸው ከመጣናቸው ሃቆች የምንረዲው ነገረ ቢኖር፤

መንግስት የሻዕቢያን የሽብር ሴራ ሇመከሊከሌ ችሊ ያሇበት አንዴም ጊዜ አሇመኖሩን ነው። 

እያንዲንዶን የሻዕቢያ እንቅስቃሴ ነቅቶ እየተከታተሇና እያከሸፇ መምጣቱን ቢያንስ 

በኢትዮጵያ ቴላቪዥንና ላልች የመገናኛ ብዙሃን ስንከታተሊቸው የቆዩ ዝግጅቶች ከበቂ 

በሊይ ማሳያዎች ናቸው፡፡ ሇአብነት ያህሌ “አዱስ አበባን እንዯ ባግዲዴ” በሚሌ ዘግናኝ 

እሳቤ ባሇፇው አመት ሻዕቢያ የአፌሪካን ህብረት ሌዩ የመሪዎች ጉባኤ ሇማወክ አቅድት 

የነበረው የሽብር ሴራ መክሸፈ የሚያመሇክተው፤ መንግስት የሻዕቢያን እንቅስቃሴ እግር 

በእግር እየተከታተሇና እያመከነ ቀቢፀ-ተስፊውን ባድ ማዴረጉን ነው። 

እንዯ እውነቱ ከሆነ፤ መንግስት ባሇፈት ጊዜያት አዯጋውን ሇመከሊከሌና ሇማስቆም 

ተመጣጣኝ እርምጃዎችን መውሰዴን እንዯ አማራጭ የተከተሇው ጉዲይ አሌነበረም። ይሁን 

እንጂ አዯጋውን አስቀዴሞ ሇመከሊከሌ ከሚያዯርጋቸው ጥረቶች ባሻገር፤ በዱፕልማሲው 

መስክም ግዙፌ ስራ አከናውኗሌ። ችግሩን ሕዝቡ ብቻ ሳይሆን ዓሇም አቀፈ ማህበረሰብም 



በሚገባ እንዱገነዘበው በማዴረግ ረገዴ ያዯረጋቸው እንቅስቃሴዎችም የተሳኩ መሆናቸውን 

ሻዕቢያ እንዯ ድቃ ያንጠሇጠሊቸውን ሁሇት ማዕቀቦች በመመሌከት መገንዘብ ይቻሊሌ። 

ምክንያቱም ዓሇም አቀፈ ማህበረሰብ የሻዕቢያን እኩይ ምግባር ተገንዝቦ የወሰዯው እነዚህ 

እርምጃዎች ሰሊም ወዲዴ ኃይልችን በተሇይም የመንግስታችንን ታሇቅ ዱፕልማሲያዊ 

ዴሌ የሚያመሊክቱ ናቸውና። 

ከዚህ አኳያ መንግስት ባሇፈት ጊዜያት ሲከተሊቸው የቆየው አቅጣጫዎች 

ጠቃሚዎችና ተጨባጭ ውጤትም ያመጡ ናቸው ሇማሇት ይቻሊሌ− ሇምን ቢባሌ በአንዴ 

በኩሌ አዯጋውን ሇመከሊከሌ፤ በላሊም መሌኩ ዯግሞ በኤርትራው ቡዴን ሊይ እርምጃ 

ሇማስወሰዴ አቅም የነበራቸ በመሆኑ ነው። እናም  አቶ ገብሩም ሆኑ መሰልቻቸው “ሻዕቢያ 

የሚያዯርሰውን አዯጋ ሇመከሊከሌ የግዴ ወረራ ማካሄዴ ያስፇሌግ ነበር፤ ይህ  ባሇመዯረጉ 

ግን የመንግስትን ዴክመት ያሳያሌ” ማሇታቸው ተቃዋሚዎች አንዴም በዱፕልማሲ 

የማያምኑ፣ ሁሇትም ጦርነትን የሚሹ ከመሆን አሌፇው የሰው ዯም እንዯ ውሃ የጠማቸው 

መሆናቸውን በግሌፅ የሚያመሊክት ነው።   

በላሊም በኩሌ አቶ ገብሩ ሻዕቢያ ከፌተኛ አዯጋ እያዯረሰ ቢሆንም መንግስት ግን 

ጉዲዩን አፌኖ እያስቀረ እንዯሆነ የሰጡት አስተያየት፤ የግሇሰቡን ቀሊማጅነት የሚያሳየን 

ነው፡፡ “…በትግራይና አፊር ሰሜናዊ አካባቢዎች ተዯጋጋሚ ጥቃት እየዯረሰ ነው” በማሇት 

ያቀረቡት ማብራሪያ በተጨባጭ መረጃ ሊይ የተመሰረተ ሳይሆን፣ የግሇሰቡ ምኞት መሆኑን 

አሌጠራጠርም።  ሇምን ቢለ፤ ፌሊጎታቸው ያ ባይሆን ኖሮ በዘመነ ግልባሊይዜሽን 

ሁሊችንም  ሌንሰማው እንችሌ ስሇነበር ነው፡፡ እናንተዬ ታዱያ አቶ ገብሩን ሹክ ያሊቸው 

የትኛው የተቃውሞ ጥንቆሊ አምሊክ ይሆን? ወይስ “አረና ትግራይ”ም እንዯ አንዴነት 

ፖርቲ በትርፌ ሰዓቱ ራዕይ ይታየው  ጀመር?... 

በመጀመሪያ ዯረጃ ግሇሰቡ የሚዯሰኩሩት አዯጋ ቢኖር ኖሮ መንግስት ሇህዝብ ይፊ 

የማያዯርግበት ምንም ምክንያት የሇም፡፡ ይህን ሃቅም ያሇፈትን ጊዜያቶች ተግባራት 

በማስታወስ መገንዘብ የሚቻሌ ይመስሇኛሌ። በኢትዮጵያ  ቴላቪዥንና በላልች የመገናኛ 

ብዙሃን ስሇኤርትራ መንግስት የሽብር ሴራዎች ሲቀርቡ የነበሩ ዝግጅቶች የሚመሰክሩት፤ 

መንግስት የሻዕቢያን ሴራ ከማጋሇጥ ወዯኋሊ የሚሌ አሇመሆኑን ነው፡፡ ይህንን እያዯረገ 



የሚገኝ መንግስት ዯግሞ በምን ተአምር ችግሩን ያፌናሌ ተብል ሉጠረጠር እንዯሚችሌ 

የሚያውቁት ግሇሰቡና ሇጥንቆሊ ያተጋቸው የተቃውሞ ዛር ብቻ ናቸው። 

                                               ከአቶ ገብሩ አስተያየት ሇመገንዘብ የሚቻሇው ይህ ብቻም አይዯሇም፡፡ ዯካማ 

አስተሳሰብ እንዲሊቸውም አሳይተውናሌ − “አንዴ ፇረንጅ ቢታፇን ወሬውን በአንዴ ጊዜ 

እንሰማው ነበር”  ማሇታቸው አሁንም በቀሇም ሌዩነት የሚያምኑ ኋሊ ቀር በመሆናቸው 

እንጂ፤ መንግስት የሻዕቢያን የሽብር ሴራ ማጋሇጥ የጀመረው የውጭ ዜጎች ሊይ አዯጋ 

ሲዯርስ አሇመሆኑን እኔን ጨምሮ ማንም የዚህ ፅሑፌ አንባቢ በቀሊለ ስሇሚረዲው ነው።  

 ግሇሰቡ ከዚህ ጋር አያይዘው የሰነዘሩት ላሊም አስተያየት ነበር− “…ሻዕቢያን እስከ 

መጨረሻው እናስወግዯው ብሇን ነበር፤ ይህንን ግን መንግስት አሌተቀበሇውም” የሚሌ። 

ግና የዚህ ጽሁፌ አዘጋጅ ከዚህ አስተያየታቸው ዲግም ሇማረጋገጥ የቻሇው ብቸኛው ነገር፤

ሰውዬው ሇጦርነት የቋመጡና ከዚህ የተሻሇ አማራጭ ማፌሇቅ የማይችለ የዯካማ 

አስተሳሰብ አባት መሆናቸው ነው።  

 በእርግጥ ሻዕቢያ የሀገራችን ቀንዯኛ ጠሊት መሆኑን ያወጀውና በተግባርም ያሳየው 

ዛሬ አይዯሇም፡፡ ሊሇፊት አስራ አራት አመታት ኢትዮጵያን የማተራመስ እቅዴ ይዞ 

ተንቀሳቅሷሌ፤ አንዴም ወረራ በመፇፀም፣በላሊ በኩሌም ይህ አሌሳካ ሲሇውም የሽብር 

ግንባር ፇጥሮ በመንቀሳቀስ። እነዚህ ሁለ ሌፊቶቹ ግን አንዲች ፌሬ አሊስገኙሇትም። 

ይሌቁንም እየተንኮታኮተና ከአሇም አቀፈ ማህበረሰብ እየተገሇሇ እርቃኑን እንዱቀር 

አዴርገውታሌ።  

ታዱያ እውነታው ይህ ቢሆንም መንግስት ምንም እንኳን አቅሙ ቢኖረውም  

‘የኤርትራው ቡዴን ተስፊ ቆርጧሌ፤ አቅሙም ተዲክሟሌ’ በሚሌ ሇወረራ አሌተነሳሳም። 

ይህን ያሊዯረገው ዯግሞ አስታዋሽ ስሊሌነበረው አሌያም ተቀባይነትን አጣሇው ብል 

በመስጋት አይዯሇም።ተቃዋሚዎች ከምንም በሊይ መንግስት በኤርትራ ሊይ ዘመቻ 

እንዱያካሄዴ ሲወተውቱት ቆይተዋሌ። ከዚህ በተጨማሪም በሻዕቢያ ሊይ ዘመቻ ሇማካሄዴ 

ተጨባጭ ምክንያት ስሇላሇው ታቅቦ የኖረ አሇመሆኑ ይታወቃሌ። 

 ይሁን እንጂ መንግስት ሻዕቢያ አሸባሪ በመሆኑ ሇኢትዮጵያም ሆነ ሇሃገሩ ህዝብ 

አይጠቅምም፤ ሌጨርሰውና እፍይታን እናግኝ ብል አሌተንቀሳቀሰም። ግና ከማተራመስ  

እንቅስቃሴው እንዱታቀብ የዱኘልማሲያዊ ስራዎች ሊይ አተኩሮ ተንቀሳቅሷሌ፡፡ በዚህ 



ውጤት ማምጣት የሚቻሌበት አጋጣሚ ዝግ እስካሌሆነ ዴረስ፤ ይህ አማራጭ ከምንም 

በሊይ ተመራጭነት ያሇው መሆኑ ዯግሞ የሚያጠያይቅ አይዯሇም። መንግስትም ሇሠሊማዊ 

ዴርዴሮች ቅዴሚያ መስጠቱ ታጋሽነቱንና አርቆ አሳቢነቱን የማያሳይ ነው።  

እንዯ መንግስት ፌሊጎት በዱፕልማሲያዊ ጥረቶች የሚፇሇገውን ውጤት ሇማምጣት 

ቢቻሌ ላሊው የኤርትራ ህዝብ ፌሊጎትና ውሳኔን የሚጠይቅ ብቻ ይሆናሌ። ይህም ማሇት 

የኤርትራ መንግስት በሃገራችን ሊይ ከሚያካሄዯው የሽብር ዘመቻ መታቀብ ከቻሇ፤ 

ኢትዮጵያ በኤርትራ የውስጥ ጉዲይ የሚመሇከታት ጉዲይ አይኖርም። ሻዕቢያ በራሱ ህዝብ 

ሊይ የሚያዯርሰውን ከሌክ ያሇፇ በዯሌ የማስቆም፣ ስርዓቱን የመቀየርና በዴኑን የማስወገዴ 

ወዘተ፡ ተግባር የህዝቡን ውሳኔ  ብቻ የሚጠይቅ ነው። 

ይህ የመንግስት ፌሊጎትና አቋም ዯግሞ በአሁኑ ወቅትም ቢሆን የፀና ነው።  ሻዕቢያ  

በቱሪስቶቹ ሊይ ጉዲት ማስከተለን ተከትል መንግስት የወሰዯው አቋም በግሌፅ 

የሚያመሇክተው ነገር፤ መንግስት የአንዱትን ለዓሊዊት ሀገር ዴንበር በመጣስ በኤርትራ 

ሊይ ወረራን ሇመፇፀምም ሆነ የዚያችን ሀገር አምባገነኖች እስከመጨረሻው ሇመዯምሰስ 

ፌሊጎት አሇው ብል ሇማሰብ የሚከብዴ ይመስሇኛሌ። ምክንያቱም ካሇፈት ተሞክሮዎቹ 

ስንመሇከተው ፤የኢትዩጵያ መንግስት ዓሇም አቀፌ ህግን ተመርኩዞ የሚመራና ሇዚህም 

በፅናት የሚሰራ ስሇሆነ ነው ።  

ይህ ማሇት ግን የአቶ ኢሳያስ የውንብዴና ቡዴን እያዯረሰ ሊሇው ጥፊት ተመጣጣኝ 

የሆነ ህጋዊ እርምጃ ከመውሰዴ ወዯ ኋሊ ይሊሌ ማሇት አይዯሇም። ሻዕቢያ በአጉራ 

ዘሇሌነት የሀገራችንን ሰሊምና የተጀመረውን ፇጣን ሌማታዊ ዕዴገት በማዯናቀፌ የሚቀጥሌ 

ከሆነ እንዯሇመዯው የምሱን ማግኘቱ አይቀርም። ሇዚህ ዯግሞ ጀግናው የመከሊከያ 

ሰራዊታችን በከባዴ ስሌጠናዎች ውስጥ አሌፍ በተጠንቀቅ ሊይ መሆኑን የኢፋዳሪ ጠቅሊይ 

ሚኒስትር ሰሞኑን ሇፓርሊማው ይፊ አዴርገዋሌ። እናም የጊዜ ጉዲይ ካሌሆነ በስተቀር 

የአስመራው ቡዴን በተመጣጣኝ እርምጃ የእጁን የሚያገኝበት ጊዜ ሩቅ አይመስሇኝም።  

 

 በአንፃሩ ዯግሞ መንግስት ሻዕቢያ ሇሚፇጽመው ጥቃት ተመጣጣኝ እርምጃ 

እወስዲሇሁ ማሇቱ፤ በእርምጃው የዚያችን ሀገር ዜጎች ለዓሊዊ መብት በመጋፊት የአቶ 

ኢሳያስን ቡዴን አስወግዲሇሁ እያሇ አሇመሆኑ ሉታወቅ የሚገባ ይመስሇኛሌ፡፡ ዴርጊቱ 



ተዯጋጋሚና በሌማት ስራዎች፣ በመሌካም ገፅታችን ብልም በሕዝብ ሰሊም ሊይ የተዯቀነ 

አዯገኛ አዯጋ ስሇሆነ የኤርትራው መንግስት ሇፇፀመው ጥፊት ተገቢውን ቅጣት ማግኘት 

አሇበት ከሚሌ ሚዛናዊ እሳቤ እንጂ።  

        ሇምን ቢባሌ፤ የኢትዩጵያ መንግስት የኤርትራን ህዝብ ተክቶ የቤት ስራቸውን 

ሉሰራሊቸው ስሇማይችሌ ነው። ከዳሞክራሲያዊ እሳቤ አኳያም ሁኔታውን ስንመሇከተው፤ 

ሻዕቢያ እንዱቀጥሌም ሆነ  እንዱወገዴ ወሳኙ የኤርትራ ህዝብ እንጂ የኢትዩጵያ 

መንግስትና ህዝብ ሉሆኑ አይችለም። እናም በዳሞክራሲያዊ አስተሳሰበ የሚመራ 

መንግስት በአንዴ ሀገር ውስጥ ጣሌቃ በመግባት የመንግስት ሿሚና ሻሪ ሉሆን 

አይችሌም−ተግባሩ የህዝቡን የማይገሰስ መብት  የሚጋፊ ይሆናሌና። 

ይህን የመንግስት ውሳኔ ግን አቶ ገብሩና መሰልቻቸው የተገነዘቡት እንዲሌሆነ 

ሇተሇያዩ የመገናኛ ብዙሃን ከሰጡት አስተያየት ሇመገንዘብ አይከብዴም፡፡ “ሻዕቢያን 

እስከመጨረሻው እናጥፊውና…” ያለትም ከተዛባ ዳሞክራሲያዊ አስተሳሰባቸው የሚመነጭ 

ነው። ምክንያቱም ግሇሰቡ ይህንን ሲለ መንግስት ወረራን ሇመፇፀም ዕቅዴ ያሇው 

ስሇመሰሊቸውና ይህንን ዯግሞ “…ብሇነው ነበር!” በማሇት ሃሳቡን ያቀረቡት ቀዴምው 

ቢሆንም መንግስት ግን አሌሰማም ብል ሕዝቡን ሇጉዲት እየዲረገ እንዯሚገኝ ሇማወጅ 

ነበር።  

ዲሩ ግን እሳቤያቸው “ፌየሌ ወዱህ ቅዝምዝም ወዱያ” እንዯሆነ ሉገነዘቡት የሚገባ 

መሆኑን ሌጠቁማቸው እወዲሇሁ። ምክንያቱም መንግስት አዴርጎት የመያውቀውን ላሊን 

ሀገር የመውረር ተግባር ዛሬም ቢሆን ሇመፇፀም ፌሊጎቱም ሆነ  ዕቅደ ያሇው 

ስሇማይመስሇኝ ነው። ተመጣጣኝ እርምጃ እወስዲሇሁ ማሇት ዯግሞ ‘ወረራ ፇፅማሇው’ 

የሚሌ ትርጉም እንዯላሇው ሰውዬው ‘ወዲጄ ጦርነት ሆይ ወዳት ነህ?’  ከሚሌ ፀልታቸው 

ባንነውም ቢሆን ሌብ ሉለት ይገባሌ ባይ ነኝ። 

 እርግጥ እንዯ አቶ ገብሩ ሁለ “ማንኛውንም ነገር መቃወም” የሚሌ እሳቤን እንዯ 

ፖሉሲና ስትራቴጂ ነዴፇው  የሚንቀሳቀሱ ላልች የተቃዋሚ አመራሮችና ሚዱያዎችም 

በጉዲዩ ዙሪያ የተሇያዩ አስተያየቶችን ሰጥተዋሌ። ከእነዚህም ውሰጥ የአንዲንድቹ እጅግ 

ግራ የሚያጋባና ሰዎቹ ትሊንት የት እንዯነበሩ እንኳን የማያውቁና የዘነጉ ናቸው 

የሚያስብለ ናቸው።  



 እንዯሚታወሰው በርካታ የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች የኤርትራን ጉዲይ በተመሇከተ 

ተመሳሳይ አቋም ሲያራምደ ኖረዋሌ። እንዯ እነ ድክተር ነጋሶ ጊዲዲን፣ አቶ ሙሼ ሰሙን  

የመሳሰለ የተቃውሞ “አክሮባቲስቶች” መንግስት የኤርትራን መንግስት የሽብር ሴራ 

ሇመከሊከሌና ሇማስቆም ከሃይሌ እርምጃ ይሌቅ የዱፕልማሲ ጥረቶችን ማካሄዴ አሇብን 

ብል አቋም በያዘባቸው ጊዜያት ሁለ “አይሆንም፤እንዳት ተዯርጎ?!” የሚሌ አቋምን 

የሙጥኝ ያለ ነበሩ።  

        እንዱያውም በበርካቶቹ ዘንዴ ኤርትራን መውረር ሇነገ የሚባሌ አሇመሆኑን፣ 

ከዚህ አሌፍም የአሰብ ወዯብን ሳይቀር በኃይሌ ማዋሃዴ እንዯሚገባ በየመዴረኩ ሲወተውቱ 

የኖሩ መሆናቸውን ማንም የሚያውቀው ጉዲይ ነው። ግና ዛሬ  ሊይ ይህ አቋማቸው 

ተሸርሽሮ “መንግስት ከምንም አይነት እርምጃ ሉቆጠብ ይገባዋሌ” እስከ ማሇት ዯርሰዋሌ። 

ሇነገሩ የሀገራችን ተቃዋሚዎች የሚገርሙት ወጥ አቋም ቢኖራቸው ነበር− ወትሮም 

“በጨበጣ ፖሇቲካ” የሚመራ ኃይሌ ከመዘሊበዴ ውጪ ምን ሉፇጥር ይችሊሌ?−ምንም። 

 እንዯሚታወቀው  የኢትዮጵያ መንግስት የህዝብን ዯህንነት የመጠበቅ ግዳታ 

አሇበት፡፡ የህዝብን ዯህንነት የሚያውክ ማንኛውንም ዓይነት ጥቃት የመከሊከሌ ብልም 

ሇማስቆምና ተመጣጣኝ እርምጃ የመውሰዴ ህጋዊ መብት አሇው፡፡ ከዚህም አኳያ 

በአስመራው የሽብር ቡዴን ሇተፇፀመው ጥቃት ተመጣጣኝ እርምጃ ሇመውሰዴ የማንንም 

ወገን ይሁንታንና ፌቃዴ የሚያሻው አይዯሇም፡፡ በለዓሊዊነቱ የሚዯራዯር መንግስት 

አሇመሆኑን በተሇያዩ አጋጣሚዎች ያስመሰከረ ኃሊፉነት የሚሰማው ነውና። 

 ይሁን እንጂ መንግስት ይህን ህጋዊ መብቱን ሇማስጠበቅ ተቻኩል ወዯ እርምጃ 

አሌገባም፡፡ ዓሇም አቀፊ ማህበረሰብ እርምጃ እንዱወስዴ ነው አስቀዴሞ ሇማሳሰብ 

የወዯዯው፡፡ ይህ ዯግሞ የመንግስትን በሳሌነትና አርቆ አሳቢነት የሚያንፀባርቅ እንጂ 

ሇጉዲዩ ትኩረት አሇመስጠቱን የሚያመሊክት አይዯሇም፡፡ የሰሇጠኑት የዓሇም ክፌልችም 

ይሁኑ እንዯ ኢትዩጵያ ያለ ህግና ስርዓትን አክብረው የሚንቀሳቀሱ መንግስታት ከሃይሌ 

አማራጭ በፉት ሰሊማዊውን  የዱፕልማሲ መርህ አሟጠው የሚጠቀሙ መሆናቸውን 

መገንዘብ የሚያሻ ይመስሇኛሌ ፡፡ 

        ከዚህ በተረፇ ምንም እንኳን ሻዕቢያ ተሊሊኪዎቹን ወዯ ሀገራችን ውሰጥ አስርጎ 

እያስገባ “ሇምን አዯጉ” በሚሌ የምቀኝነት እሳቤ ሰሊማችንን ሇማወክ ቢጥርም እርሱን 



የማስወገዴ ስራ በአቶ ኢሳያስ የአፇና ቀንበር እየማቀቀ ያሇው ምስኪኑ የኤርትራ ህዝብ 

እንጂ፤ የኢትዩጵያ መንግስት አሇመሆኑን መረዲት ተገቢ ነው። ሇዚህ ዯግሞ ግፌ 

ያንገሸገሸውና በቋፌ ሊይ ያሇው የኤርትራ ህዝብ በመሪዎቹ ሊይ ማንኛውንም እርምጃ 

ሇመውሰዴ ከመቼውም ጊዜ በሊይ እየተንቀሳቀሰ ነው።  

        እናም “ሲበዛም ማር ይመራሌ” እንዱለ አበው የዚያች ሀገር ዜጋ ከአስመራው 

ቡዴን ጋር ሆዴና ጀርባ በመሆኑ አቶ ኢሳያስና በዙሪያቸው የተኮሇኮለት ግብረ-

አበሮቻቸው የእጃቸውን የሚያገኙበት ጊዜ እየተፊጠነ ነው። ከዚህ ውጭ በኢትዩጵያ 

መንግስት በኩሌ አስመራ በመሸገው የጥፊት ቡዴን ሊይ ሉወሰዴ የሚገባው እርምጃ 

ተመጣጣኝና ዲግም ወዯ እንዯዚህ ዓይነቱ ጋጠ-ወጥነት እንዲያመራ የሚያዯርገው መሆን 

ይገባዋሌ። በመሆኑም ከሞት ጋር ትንቅንቅ እያዯረገ ካሇና የራሱን መቃብር አየቆፇረ 

ከሚገኝ የሽብር መንግስት እንዱሁም የሊሸቀ አስተሳሰብ ካሊቸው የተቃውሞ አታሞ 

መቺዎች ጋር አብሮ ማሊዘኑ ሇሰሊማችንም ይሁን ሇዕዴገታችን የሚበጅ አይመስሇኝም።ቸር 

እንሰንብት። 

 


