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የአሥመራው “ነውጤ” ምን እያለ ይሆን? 

 

          አዱሱ ሇማ - ከሰሜን ማዘጋጃ  

 

ሀል … ሀል አሥመራ! ከወዯ አሥመራ ምን ይወራሌ? ምን ይሰማሌ? ምን ይነገራሌ? መቼም ግጥምና ዜማው 

ባሌተሇወጠበትና አቀንቃኙም ያው በምናውቃቸው ሰውዬ ሁለም የሚከወንበት በመሆኑ ቢሰሇቻችሁ አይገርምም፤ 

አይፈረዴባችሁምም፡፡ ከትናንት ወዱያ፣ ትናንት፣ ዛሬም ጨዋታው አሌተቀየረሊችሁም፡፡ ዘወትር ጭንቀት፣ ግጭት፣ 

ወረራ፣ ስዯት፣ ጦርነት፡፡ ሁላም ሕይወት በስጋት፡፡ ታዴያ ሰሞኑንም ይኸው መነሻውን  ከወዯ አሥመራ ያዯረገው 

አውል ንፋስ ይዞት የመጣው ወሬ አዱስ ባይሆንም የተሇመዯ ነው ብዬ ሊሌፈው ግን አሌፈቀዴሁም፡፡  

 

የአሥመራው ቤተመንግስት ሰውዬ ከውስጥ የተቀሰቀሰባቸውን ሕዝባዊ አመፅና ቁጣ ሇማርገብ ዛሬም ያንኑ ያሌተቀየረ 

የተሇመዯ ግጥማቸውን አሰነዲዴተው በዚያው በተሰሇቸው ዜማቸው ታጅበው ማሊዘንን ይዘዋሌ፡፡ ዯግነቱ ሇዚህ የቅጥፈት 

ዴርሳናቸው ጆሮ የሚያውሳቸው ያገኙ አይመስሌም፡፡  

 

ሰውዬው የሕዝባቸው ኑሮ አሌሇወጥ፣ አሌሻሻሌ ሲሊቸው፤ የአገር ቤቱ ውስጣዊ ቀውስ ሲበረታባቸው የችግሩ ማብረጃ 

ስትራቴጂ የትኩረት አቅጣጫ ማስቀየሪያ ስሌቱ የማተረማመስ አጀንዲቸውን ገሊሌጠው፤ ማነው ባሇሣምንትን 

አፈሊሌገው በነገር መተነኳኮስን ነው፡፡ ሇዚህም ሲለ የማይፈነቅለት ዴንጋይ አይኖርም፡፡  

 

የአሥመራው ሰውዬ ከመረጋጋት፣ ከሠሊምና ከወዲጅነት ጋር ያሊቸው የጠሊትነት መንፈስ አሁንም አሌቀዘቀዘም፡፡ 

በዚያን ሰሞን ሰውዬው - “ጭር ሲሌ አይወደም” በሚሌ ርዕስ አንዴ ፀሏፊ ዋቢዎችን ጠቃቅሰው በአዱስ ዘመን 

ጋዜጣ ሊይ ሇህትመት ያበቁትን ስሇማንበቤ አስታውሳሇሁ፡፡  

 

ፀሏፊው እውነት አሊቸው፡፡ የአሥመራው ነውጤ ራሳቸው ታውከው የላሊውን ሠሊም ሇማዯፍረስ የማይተኙ፤ እንዯ 

አበዯ ውሻ ተቅበጥብጠው ይህንንም ያንንም ከመሌከፍ እንዯማይቦዝኑ ከተረዲሁ ሰነባብቻሇሁ፡፡ የመንና ሱዲንን ሌብ 

ይሎሌ? ኢትዮጵያና ጅቡቲንስ ያስታውሷሌ?  

 

አሁን ከሰሞኑ ዯግሞ እኚሁ ነውጤ የ“ገና ስጦታ” መሆኑ ነው መሰሌ ከአሥመራው ቤተመንግሥታቸው ሆነው 

“የኢትዮጵያ ሠራዊት በዛሊንበሳ ግንባር ጥቃት ፈፅሞብኛሌ” የሚሌ የቅዥት ነጠሊ ዜማቸውን ሇቀዋሌ፡፡ ምን ሇማትረፍ 

ምን ሇማግኘት እንዯሆነ ወዯ ኋሊ ሊይ የምናየው ይሆናሌ፡፡ መሬት ሊይ ያሇው ሀቅ ግና ከነውጤው የቅጥፈት ወሬ እጅጉን 

የራቀ የመሆኑ ጉዲይ ይበሌጡን ሰውዬውን ትዝብት ሊይ ጥሎቸዋሌ፡፡  

 

በግሌፅ እንዯሚታወቀው በኢትዮጵያና ኤርትራ ዴንበር አሁን ያሇው እውነታ ከወትሮው ማሇትም ካሇፉት ጥቂት 

ዓመታት ወዱህ ከነበረው የተሇየ አይዯሇም፡፡ ፈረንጆቱ “NO PEACE, NO WAR“ /ሠሊምም ጦርነትም 

የሇም/ ከሚለት ዯረጃ ሊይ ነው የሚገኘው፡፡  

 

የኢትዮ - ኤርትራ የዴንበር ጥያቄ በሠሊማዊ መንገዴ ብቻ የመፍታቱ አማራጭ በኢትዮጵያ በኩሌ አሁንም ቢሆን 

በማያሻማ መሌኩ ተቀባይነት ያሇው ጉዲይ መሆኑ እንዲሇ ሆኖ፡፡  
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ይህን ጉዲይ አስመሌክቶ የኢትዮጵያ መንግሥት በተዯጋጋሚ ጊዜ አቋሙን ፈፅሞውኑ በማያሻማ መሌኩ ይፋ አዴርጓሌ፡፡ 

ወዯ ጦርነት የመግባት አማራጭን እንዯማይመርጥም ፍሊጐቱን በግሌፅ አሳውቋሌ፡፡  

 

በዚህ በዛሬው በሰሇጠነው ዓሇም ውስጥ የሚከሰቱ ሌዩነቶች፣ ውዝግቦችና አሇመግባባቶች በሠሊማዊ መንገዴ የመፍታቱ 

ሂዯት ቁጥር አንዴ ተመራጭ የመሆኑና ሚዛን የመዴፋቱ ጉዲይ አጠያያቂ አይዯሇም፡፡ ሇዚህም ሲባሌ ነው የኢትዮጵያ 

መንግሥት ሇዴንበር ውዝግቡ መፈታት ሠሊማዊ አማራጭን ሉተካው የሚችሌ አንዲች ነገር የሇም እያሇ ዯጋግሞ 

የሚሰብከው፡፡ ዲሩ ምን ያዯርጋሌ የአሥመራው ነውጤ ጥያቄና ፍሊጐት ከመሬት ጉዲይ ጋር ብቻ የተያያዘ ባሇመሆኑ 

መጨበጫና ውለ ጠፍቶባቸው አንደን ያነሳለ፣ ላሊውን ይጥሊለ፣ ሇያዥ ገሊጋይም አስቸጋሪ ሲሆኑ ይታያለ፡፡  

 

በሁሇቱ አገራት ዴንበር አካባቢ ያሇው ወቅታዊ እውነታ “ሠሊም የሇም፤ ጦርነትም የሇም” ሁሇተኛው አማራጭ ከሙለ 

ጦርነት የተሻሇ ስሇሆነ ብቻ በኢትዮጵያ በኩሌ ተመራጭ ሆኖ ተይዟሌ፡፡ ከጦርነት መሌካም ነገር ስሇማይገኝ በምንም 

ዓይነት ሁኔታ ጦርነት ሇመፍትሄው ተቀዲሚ ተመራጭ ሆኖ በኢትዮጵያ መንግሥት በኩሌ አይወሰዴም፡፡  

 

እንዯ አሥመራው ሰውዬ ፍሊጐት ቢሆን ኖሮማ ሇዴንበር ጥያቄው መቋጫ ላሊ … ላሊ አማራጮችን ሁለ መያዝ 

በፈቀደ ነበር፡፡ ዲሩ ምን ያዯርጋሌ! ፍሊጐትና አቅም አሌጣጣም ብሎቸው እንጂ፡፡   

 

ይህም ሆኖ ሰውዬው እጃቸውን አጣጥፈው አርፈው አሌተቀመጡም፡፡ ይሆኑኛሌ፣ ያዋጡኛሌ የሚሎቸውን እዴልች ሁለ 

ከመጠቀም ቦዝነው አያውቁም፡፡ “ባዴመን ሇቀን መውጣት ማሇት ፀሏይ መጥሇቋን አቆመች” ብሇው በተሳሇቁ 

ማግሥት በ”ዘመቻ ፀሏይ ግባት” የነበረው እንዲሌነበር ሆነ፡፡ ይህም የቅርቡ ትዝታችን ነው፡፡ ሠራዊታቸው ቁምጣው 

ተገሌቦ የኋሉት ከተገረፈበት ከዚያን ጊዜ አንስቶም ቢሆን ሰውዬው ያንቀሊፉ ይመስለ እንጂ ሙለ በሙለ አሌተኙም፡፡  

 

በኪሣራ ፖሇቲካ አራማጅነታቸው መሊው ዓሇም ጠንቅቆ ያወቃቸው የአሥመራው ነውጤ ፊት ሇፊት ጦርነት ገጥመው 

ውጤቱ ምን ሉሆን እንዯሚችሌ ይጠፋቸዋሌ ማሇት የዋህነት ነው፡፡ አሁን ባሇው ነባራዊ ሁኔታ ይህን ይመርጧታሌ ተብል 

አይገመትም - ሇይቶሊቸው ካሊበደ በቀር፡፡  

 

ከዚህ ይሌቅ የአሥመራው ነውጤ አኩራፊ የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይልችን በጉያቸው አሰባስበው ሇጥፋት መሣሪያነት 

ማዯራጀት፣ ማሰሌጠን፣ ማስታጠቅና ሇዚሁ ተግባር ወዯ አገር ቤት አስርጐ በማስገባት ሽብር ሇማንገስ ሊይ ታች ማሇት 

አሁን … አሁን ይበሌጡን የሚታወቁበት ተግባራቸው ሆኗሌ፡፡  

 

እኚሁ ነውጤ በግሌፅ በአዯባባይ ‘ኤርትራ ሇላልች ኃይሊት የመሣሪያና የፖሇቲካ ዴጋፍ የመስጠት መብት አሊት’ 

ብሇው ያሇእፍረት የመናገራቸው ጉዲይ ምንን እንዯሚያመሊክት ሌብ ይሎሌ?  

 

የግንቦት 7ቱ አመራር አንዲርጋቸው ፅጌ የዚያን ሰሞን የአሥመራ ቆይታውና ከነውጤው ጋር ያዯረጋቸው ምክክሮች፤ 

ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ብል የሚጠራው ኦነግ ሇማረፊያነትና ሇስሌጠና ማዕከሌነት ኤርትራን በተመራጭነት መያዙ 

በቂ ከበቂም በሊይ መሌካም ማሣያ ነው፡፡  
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ምን ይህ ብቻ! የአሥመራው ነውጤ በጥፋት የተሞለ ረዣዥም እጆቻቸውን ዴንበር አሻግረው በሶማሉያ በኩሌ የእጅ 

አዙር ጥቃት ፈፅመው በውጤቱ ምን እንዯተከናነቡ ጠንቅቀው ያውቋታሌ፡፡  

 

ኤርትራ ውስጥ ዛሬ መጠነ ሰፊ ውስብስብ ችግሮች ከቁጥጥር ውጪ የመውጣታቸው ጉዲይ የአሥመራውን ነውጤ 

እረፍት ነስቷቸዋሌ፡፡ አንዴ … ሁሇት ማሣያዎችን ሌጠቃቅስ፡፡  

 

በቆሊማውና ዯጋማው የኤርትራ አካባቢዎች በሚኖሩ ዜጐች መካከሌ ሌዩነት በመፈጠሩ የጥሊቻ ስሜት ነግሷሌ፡፡  

 

የሻዕቢያ መንግስታዊ መዋቅር በጠንካራ መሠረት ሊይ አሇመቆሙ ባሇሥሌጣናቱ እርስ በርስ በጥርጣሬ ዓይን 

እንዱተያዩ ምክንያት እየሆነ መጥቷሌ፡፡  

 

ከአጠቃሊዩ የኤርትራ ሕዝብ መካከሌ ሁሇት ሦስተኛው የሚሌስ የሚቀመሰው አጥቶ እሇታዊ ኑሮው እጅጉን ፈታኝ 

ሆኖበታሌ፡፡  

 

እንግዱህ ይህ ሁኔታ እያሇ ነው ኤርትራ ከአጠቃሊይ አገራዊ ምርቷ ገቢ ውስጥ  

6 ነጥብ 3 በመቶውን ያህሌ ሇጦር መሣሪያ ሸመታ የምታውሇው፡፡ በዚህ ስላት ከአጠቃሊይ አገራዊ ምርታቸው ገቢ 

አንፃር ሇጦር መሣሪያ ግዥ ከፍተኛ ወጪ ያወጣለ ተብሇው ከተዘረዘሩት አሥር የዓሇማችን አገሮች መካከሌ ኤርትራ 

በዘጠነኛ ዯረጃ ሊይ የምትገኝ ብቸኛዋ አፍሪካዊ አገር ሆናሇች፡፡  

 

በስኮትሆሌም አሇም አቀፍ የሠሊም ምርምር ተቋም ጥናታዊ ሪፖርት መሠረት ከአጠቃሊዩ አገራዊ ምርታቸው ገቢ 

አንፃር ሲመዘን ሇጦር መሣሪያ ከፍተኛ ወጪ ያወጣለ ከሚባለ የአፍሪካ አገራት ጐረቤታችን ኤርትራ ቀዲሚዋ ናት፡፡  

 

ዴንቄም! “የምትበሊው የሊት የምትከናነበው አማራት” ይሊሌ የአገሬ ሰው እንዱህ ዓይነት ሁኔታ አሊምርህ ሲሇው፡፡ 

የሣይንስና ቴክኖልጂ ውጤቶችን፣ ሇእርሻና ኢንደስትሪ ምርቶች ማበሌፀጊያነት የሚረደ ዘመናዊ መሣሪያዎችን ወዯ 

አገር ቤት በማስገባት ረገዴ ይህች ምስኪን አገር ከቀዲሚዎቹ ጐራ ተፈርጃ ቢሆን እንዳት ሸጋ በሆነ - ወይ 

አሇመታዯሌ፡፡         

 

እኚህ ነውጤ የሚመሩት የሻዕቢያ መንግሥት በተሇይ በአፍሪካ ቀንዴ በሠሊም አዯፍራሽነቱ ከሚታወቅበት ግሌፅ ባህሪው 

ባሻገር ሇአክራሪና ሇፅንፈኛ አሸባሪ ቡዴኖች በኋሊ ዯጀንነት መቆሙ ከዓሇም ሕዝብ የመገሇሌ ፅዋን እየጐመዘዘውም 

ቢሆን እንዱያጣጥም ተገዶሌ፡፡ የተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በቅርቡ በኤርትራ ሊይ የጣሇው 

ማዕቀብ የዚህ ሁለ ዴምር ውጤት ስሇመሆኑ ሳይዘነጋ ማሇት ነው፡፡ 

 

ጽሐፌን ሊጠቃሌሌ፡፡ ሇዓሇም ዓቀፍ ህግና ሥርዓት ዯንታ ቢስ በሚኮንበት፤ ዜጐች በሠሊም ወጥተውና ገብተው ሰርቶ 

ሇመኖር ዋስትና በማያገኙበት በዚያች አገር ነገር ዓሇሙ የማይያዝ የማይጨበጥ እየሆነ መጥቷሌ፡፡ 

 

የአሥመራው ነውጤም አንዴ እግራቸውን ከመቃብር ሰዯው እንዱህ ነው፤ እንዱያ ነው ይለናሌ፡፡ በተራ ፕሮፖጋንዲቸው 

ሉያታሌለንና ሉቀጥፉን ይዲዲቸዋሌ፡፡ እባክዎን ውጥንቅጡ የወጣውን የቤት ሥራዎን በቅጡ ይወጡ - ምክሬ ቢሆን፡፡ 
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የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዯሆነ ጠሊቴ ብል በፈረጀው ዴህነት ሊይ የጋራ ክንደን አስተባብሮ ከተነሳ ሰነበተ፡፡ ውጤቱንም 

መቋዯስ ከጀመረ ቆየ፡፡ 

 

በእብሪት በመወጠር ሠሊማዊ አማራጮችን ሇምኔ ብሇው አራክሰው፤ ሇሠሊም ሲባሌ የተነጠፉ ሥጋጃዎችን ባሌፀደ 

እግሮች ረጋግጠው ጥሇው፤ የተበረከቱ የሠሊም አበባዎችን ቀጣጥፈው እንዱያጠወሌጓቸው ዛሬ ማንም ፍቃዴ 

አይሰጥዎትም፡፡  

 

አይነኬ፣ አይዯፈሬ የተባለት የሻዕቢያ ምሽጐች በምን ያህሌ ቀናት ውስጥ ድግ አመዴ ሆነው እርቃናቸውን እንዯቀሩ 

ያስታውሳለ? ከዘነጉ ሊስታውስዎት፡፡  

 

በሠሊማዊ መንገድች በሮች ሊይ የብረት በሮች ከተቸነከሩባቸው ሦስተኛውን አማራጭ መጋትዎ እንግዱህ አይቀሬ 

ይሆናሌ፡፡ ሇዚህም የተሰጠውን ሕዝባዊ አዯራ በፅናት ተረክቦ ከግብ ማዴረስ የሚችሌ ጠንካራ የመከሊከያ ኃይሌ 

እንዲሇን የቅርቡም የሩቁም እንዱያውቀው ይመከራሌ፡፡ አበቃሁ - ቸር ይግጠመን፡፡                 

                     

  

    


