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የተላላኪዎቹ ገመና ሲገለጥ 

 

ትግራይ ኦንላይን  September 8, 2015 

ዘአማን በላይ 

ለዚህ ፅሑፍ መነሻ የሆነኝ ሰሞኑን “አይጋ ፎረም” በድረ-ገፁ ላይ ያሰፈረውና “ኢትዮጵያ ፈርስት 

ዳት ኮም” ድረ-ገፅ  ራሱን “አርበኞች ግንባር” እያለ ከሚጠራ የሻዕቢያ ተላላኪ ቡድን አባል ከነበረ አንድ 

ውስጥ አዋቂ ጋር ያደረገው የቪዲዮ ቃለ-ምልልስ ነው። ግለሰቡ ፍቃዱ ቸሬ ይሰኛል። የሻዕቢያው ተላላኪ 

ቡድን ሲመሰረት ጀምሮ የነበረ ብቻ አይደለም— የቡድኑ መሪ የሆነው የመዓዛ ጌጡ ሾፌርና ምስጢረኛ 

ጭምር እንጂ። እናም እያንዳንዷን ፀረ-ኢትዮጵያ እንቅስቃሴያቸውንም ይሁን የፀረ-ሰላም ኃይሉን ገመና 

ጠንቅቆ ያውቃል። ነገርዬው “ማን ይናገር የነበረ…” እንዲሉት ዓይነት ብሂል ሆኖ፣ ሰውዬው ስለ ሽብር 

ቡድኑ ገመናዎችን አፍረጥርጦ አውጥቷል። 

በቪዲዮው ላይ ፍቃዱ ቸሬ ከሰጠው ምስክርነት የዚህን ፅሑፍ አቅራቢ በእጅጉ የሳበኝ 

የአሸባሪዎችና የፀረ-ሰላም ኃይሎች ፊታውራሪ በመሆን ምስራቅ አፍሪካን እያመሰ የሚገኘው የኤርትራ 

መንግስት፤ በኢትዮጵያ ላይ የሚያዘምታቸውን ተላላኪ ባንዳዎቹን እንዴት አድርጎ እንደሚጫወትባቸው 

ነው።  

ከዚህ በተጨማሪም ቡድኑን የሚመራው በቅፅል ስሙ “ሌኒን” የሚሰኘውና የፀረ-ኢትዮጵያ 

ኃይሎች አስተባባሪው ኮሎኔል ፍፁም ይስሓቅ የተሰኘው ግለሰብ እንጂ እነ መዓዛ ጌጤ እንዳልሆኑ፣ 

ጀሌዎቹም ምንም ዓይነት መብት እንደሌላቸው፣ ኮሎኔል ፍፁም በሚያዘው መሰረት ብቻ ማንኛውም 

አሸባሪ ቡድን እንደሚንቀሳቀስ (ሂድ ሲባል መሄድና ተመለስ ሲባል መመለስ የዕለት ተግባራቸው 

መሆኑን)፣ ለቡድኑ የግብረ-ሽበራ ተግባር 

የሚመደብው ገንዘብ በተዘዋዋሪ ለሻዕቢያ 

ባለስልጣናት ጠቀሜታ እንደሚውል፣ 

በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ለእነ ግንቦት 

ሰባትም ይሁን ለአርበኞች ግንባር 

ከዲያስፖራው የሚሰበሰበው ገንዘብ የሽብር 

መሪዎቹንና የሻዕቢያ ባለስልጣናትን ኪስ 

ከማደለብ ባለፈ አንዳች ረብ ያለው ነገር 

http://www.tigraionline.com/
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እንደማይሰሩበት፣ የተሰበሰበው ገንዘብ የአራጣ ንግድ እንደሚያጧጧፉበት፣ በቅርቡ በሻዕቢያ ትዕዛዝ 

የተዋሃዳቸው “ግንቦት ሰባት” የተሰኘው የሽብር ቡድን 140 የሰው ሃይል ብቻ ይዞ እንደሚያቅራራ…ወዘተ. 

ጉዳዮችም በኤርትራ መንግስት ጉያ ውስጥ ተወሽቀው በቀቢፀ-ተስፋ የሚንቀሳቀሱ ፀረ-ኢትዮጵያ 

ኃይሎችን እውነተኛ ገመና ያሳየ ነው ማለት ይቻላል።  

ታዲያ እኔም ስለ ፍቃዱ ቸሬ ቃለ-ምልልስ ሳስብ፤ የዛሬ አራት ዓመት ገደማ እዚያው ኤርትራ 

ልሳነ-ምድር ውስጥ ራሱን “አርበኞች ግንባር” እያለ የሚጠራው የሽብር ቡድን አባላት የሻዕቢያን ድርጊት 

የደረሰባቸውን የጅምላ ጭፍጨፋ አስታወስኩ። ነገሩም እንዲህ ነበር።…  

…አዎ! የክንዋኔው ሁነት ራሱን “የአርበኞች ግንባር” እያለ የሚጠራው የሻዕቢያ ተላላኪ ቡድን 

የቀድሞው የግንባሩን ዋና ፀሐፊ ጨምሮ 17 አባላቱ በጅምላ በአስመራው አስተዳደር ከተገደሉ በኋላ 

በአንዴ ጉድጓድ ውስጥ መቀበራቸውን የሚያትት ዘገባ ነበር፡፡ 

እርግጥ ድርጊቱ የሚገርም አይደለም፡፡ እንኳንስ ሻዕቢያን በመሰለ ፍፁም አምባገነናዊና ጥገኛ 

ቡድን አስተሳሰብ ቀርቶ በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ቢሆንም ሀገሩን በመክዳት ከጠላት ጋር የተሰለፈ 

ኃይል የተወገዘና ምንም ዓይነት ክብር የሚሰጠው አለመሆኑ ይታወቃል፡፡ ምክንያቱም “ነግ በራሴ” 

እንዲሉ ነውና እንዲህ ዓይነቱ ኃይል በምንም ዓይነት መስፈርት አግባብ በሆነ ሚዛን ላይ ሊቀመጥ 

የማይችል በመሆኑ ነው፡፡ 

በተለይም እንደ አስመራው አስተዳደር ባሉና የሌሎችን ሠላም በማወክ ተግባር ላይ የተሰማሩ 

መንግሥታት ከእነዚህ ኃይሎች ጋር ያላቸው ግንኙነት “የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” ብሂል ዓይነት ሊመሰል 

ይችላል፡፡ ይሁንና በሻዕቢያና በመሰሎቹ አተያይ ሀገራቸውን ከድተው ከእርሱ ጋር ያበሩ ኃይሎች 

ጠቀሜታ የሚለካው የተሰጣቸውን የተላላኪነት ሥራ በመፈፀምና ባለመፈፀም ባላቸው አቅም ብቻ ነው፡፡ 

ታዲያ እነዚህ የሽብር ኃይሎች የሻዕቢያ ሎሌነት ሲያንገሸግሻቸው፣ አገልግሎታቸውን የማቋረጥ 

ሀሳብ ሲያድርባቸው ወይም በአቶ ኢሣያስ የአፈና ቡድን “አገልግሎታቸውን ጨርሰዋል” ተብሎ ሲታመን 

እንደ አሮጌ ዕቃ መወርወራቸው አይቀሬ ነው፡፡ ለዚህም ነው የአሥመራው መንግሥት በትናንት የሽብር 

መረቡ ተላላኪዎቹ ላይ እንዲህ ዓይነት የጅምላ ግድያ ርምጃ የወሰደው፡፡ 

ለነገሩ በወቅቱ ክስተቱ “ማነህ ባለ ሣምንት?...” እንዲሉት ሆኖ በተረኝነት ራሱን “የአርበኞች 

ግንባር” እያለ በሚጠራው የሽብር ኃይል ላይ ተፈፃሚ ሆነ እንጂ፣ ሀገራቸውን በመክዳት የኤርትራ 

መንግስት መጠቀሚያና ተላላኪ ሆነው አሥመራ ውስጥ የተሸጐጡትም ይሁኑ አሜሪካ ቁጭ ብለው 
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አይስክሬም እየላሱ የመሣሪያ ቃታ መሳብ የሚፈልጉ የሽብር ሃይሎች የመጨረሻ ፍፃሜያቸው ከዚህ የተለየ 

ሊሆን የሚችል አይመስለኝም፡፡ 

አሜሪካ ውስጥ የተለያዩ ድረ- ገፆችን ከፍተው በአቶ ኢሣያስ አፈወርቂ አመራር ሰጪነት ፀረ - 

ኢትዮጵያ የወንጀልና የሐሰት ዘገባዎችን የሚያዘጋጁ ግለሰቦችም ቢሆኑ የነገ ዕጣ ፈንታቸው ይኼው 

መሆኑን መገንዘብ ያለባቸው ይመስለኛል— “ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል” እንዲል የመፅሐፍ ቅዱሱ 

ጠቢቡ ሰለሞን፡፡ ለምን ቢባል፤ ሻዕቢያ ከባህሪው በመነጨ ማንኛውንም ነገር በኃይል ለማስፈፀም 

የሚፈልግ ጦረኛ ቡድን ከመሆኑም በላይ፣ ይህን ፍላጐቱን ለማስፈፀም ብቃት የሌለውን ወይም 

‘አላስፈፅምም’ ያለን ማንኛውንም “ተላላኪ” ያለማመንታት ጭዳ ማድረግ የለመደ የጅብ ዳኞች ስብስብ 

ስለሆነ ነው፡፡ 

ሻዕቢያ ከኤርትራ ነፃነት በኋላ በመንግሥትነት መዋቅር ቢደራጅም በተግባር ግን ተራ የውንብድና 

ተግባር የሚያከናውን ጥገኛ ቡድን ነው፡፡ በኤርትራ ፀጋዎች ሀገሩን ለማበልፀግ ከመሯሯጥ ይልቅ፤ 

በሌሎች አንጡራ ሀብት ላይ ተንጠልጥሎ ለማደግ የሚፈልግ እና የጥገኝነት ተውሳክ የተጣባው ፀረ -

ዴሞክራሲያዊ ኃይል መሆኑን በሥልጣን ዘመኑ ያደረጋቸውን ትንኮሣዎች ማንሳት ብቻ በቂ ይመስለኛል፡፡ 

ከቅርብ ጊዜ ትውስታችን ብንጀምር እንኳን በአንድ ቀን ምሽት የዜና እወጃ ላይ ጅቡቲ “የኤርትራ 

ወታደሮች ሉዓላዊ ግዛቴን ጥሰው ገቡ” ስትል ተደመጠች፡፡ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብም “ለመሆኑ የኤርትራ 

ወታደሮች ጅቡቲ ውስጥ ምን ይሰራሉ?” ሲል ጠየቀ፡፡ ጅቡቲም “ለግንባታ ሥራ የሚሆን አሸዋ 

ለመውሰድ በሚል ወታደሮቿን ራስ ዱሜራ በተባለው ኮረብታማ አካባቢ አስገብታ በዚያው ቀርታለች” 

ስትል ምላሽ ሰጠች፡፡ 

ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብም ሁሉንም ነገሮች በኃይልና በጠብ-መንጃ አፈሙዝ የመፍታት አባዜ 

የተጠናወተው የኢሣያስ አፈወርቂ መንግሥት እስካሁን በቀጥታ የወረራቸውን ጐረቤቶቹን መቁጠር 

ጀመረ፡፡…የመን- አንድ፣ ሱዳን- ሁለት፣ ኢትዮጵያ- ሦስት፣ ጅቡቲ አራት፡፡…ባህር ተሻግሮም ጐረቤቱ 

ያልሆነችው ሶማሊያ ውስጥ ጣልቃ በመግባትም የአሸባሪዎች አጋፋሪ መሆኑንም ተመለከተ፡፡ ማዕቀብም 

ጣለበት፡፡ የአሥመራው አስተዳደር ግን የወረራቸው ሀገራት በፍርድ ቤትም ይሁን በፊት ለፊት ውጊያ 

የሽንፈት ፅዋን ስሊስጐነጩት በ“ከአፈርኩ አይመልሰኝ” በሚል የጥፋት ብሂል የየሀገራቱን ፀረ-ሠላም 

ኃይሎች አሥመራ ውስጥ ሰብስቦ በተላላኪነት እየተጫወተባቸው ይገኛል፡፡ 

ዛሬ አሥመራ ውስጥ ያልተሰበሰቡ የምሥራቅ አፍሪካ ፀረ- ሠላም ኃይሎችና አሸባሪዎች የሉም 

ማለት ይቻላል፡፡ የአቶ ኢሣያስ መንግሥት የየመንን ፅንፈኛ እስላማዊ ቡድንን በመርዳት እንዲሁም 
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በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት በምሥራቃዊ የሀገሪቱ ክፍል “የቤጃ እንቅስቃሴ” የሚል ቡድን 

በመፍጠር እንዲሁም በዳርፉር ግጭት ውስጥም እንደ እርጐ ዝንብ ጥልቅ ማለቱ ይነገራል፡፡ በአዲሷ 

ደቡብ ሱዳን ውስጥም በጦርነት ላይ ነዳጅ በማርከፍከፍ ተግባር መሰማራቱም እንዲሁ። 

ምን ይህ ብቻ— “ፍሩድ” የሚባል የጅቡቲ አማፂ ቡድንን በማደራጀት እንዲሁም ለሶማሊያ 

አሸባሪዎች ድጋፍና መጠለያ በመስጠት ቀጣናው እንዳይረጋጋ እያደረገ ነው፡፡ በኢትዮጵያ መንግሥት 

ያኮረፉና የግል ጥቅማቸውን ብቻ የሚያሳድዱ እንዲሁም እጅግ አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ ከጠላት ጋር አብረው 

ሀገራቸውን ለመውጋት የተሰለፉ ፀረ-ሠላም ኃይሎችንና አሸባሪዎችን ያደራጃል፣ ያሰለጥናል፣ ያስታጥቃል 

በለስ ከቀናውም አስርጐ ለማስገባት ይሞክራል፡፡ ይሁንና የአሥመራው የሽብር መንግሥት ሀገራቸውን 

ከካዱት ተላላኪዎቹ ጋር ያለው ትስስር የራሱን አጀንዳ በማስፈፀም ላይ የተመሠረተ ብቻ በመሆኑ ልክ 

እንደ ሌሎቹ ፀረ - ሠላም ኃይሎች ሁሉ፤ ፀረ-ኢትዮጵያ አሸባሪዎችንም ተንቀሳቃሽ ጀሌዎቹ አድርጐ 

እየተጠቀመባቸው ይገኛል፡፡  

በአቶ ኢሳያስ የሽብር ቀመር ውስጥ የውሸት አጋፋሪዎችና ተወርዋሪ ድንጋዮች ሆፐነው ከቦታ ቦታ 

በትዕዛዝ የሚወረወሩት እና ራሳቸውን “የአርበኞች ግንባር”፣ “ኦነግ”፣ “ግንቦት 7”፣ “ኦብነግ” እያሉ 

የሚጠሩት አሸባሪዎችና ፀረ- ሠላም ኃይሎች፤ በአቶ ኢሳያስ ፍላጎት እንደ ሸማኔ ድር መደወሪያ ከወዲያ 

ወዲህ እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ መመልከት ይቻላል፡፡  

በመጀመሪያ ግን አብዛኛው ኃይሉ በፀፀት መንግሥትን ይቅርታ ጠይቆ ወደ ሠላማዊ ህይወቱ 

ከተመለሰበት፣ እጁን ሰጥቶ ከተመናመነበት፣ አቶ ፍቃዱ ቸሬ ገመናውን ካጋለጠው፣ ጥቂት ተላላኪ 

ጀሌዎቹን ብቻ አሥመራ ውስጥ ይዞ ከተቀመጠው እና ራሱን “የአርበኞች ግንባር” እያለ ከሚጠራው 

የክህህት ቡድን ብንጀምርስ?... ይህ የሽብር ኃይል የአሥመራው የሽብር ቡድን ፊት ለፊት በጦር ሜዳ 

ተዋግቶ ያልተሳካለትን ሙከራ በቀቢፀ -ተስፋ ሀገራችንን በማተረማመስ ለማካካስ በአምሳያው ጠፍጥፎ 

የሰራው ፀረ - ልማትና ፀረ - ሕዝብ ኃይል ነው፡፡  

ቡድኑ ሀገሩን በመክዳት በሻዕቢያ አይዞህ ባይነት በገዛ ወገኖቹ ላይ ነፍጥ ያነሳ አሳፋሪ ቡድን 

ነው፡፡ የኢሳያስ አፈወርቂን መንግሥት የትርምስ አጀንዳ ለማስፈፀም “በተወርዋሪ ድንጋይነት” ለበርካታ 

ጊዜ ወደ ሀገራችን የተወረወረና በተግባሩም በለስ ያልቀናው ቡድን መሆኑም ይታወቃል፡፡ በአቶ ኢሳያስ 

አፈወርቂ በጎ ፈቃድ የሚንቀሳቀሰው ይህ ፀረ- ሠላም ኃይል ሰላማችንን በማደፍረስና ልማታችንን 

ለማደናቀፍ ጥረት ቢያደርግም፤ በሰላም ወዳዱ ህዝባችን፣ በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና በፀጥታ 

ኃይሎች የተቀናጀ ትብብር የተላከበትን ተልዕኮ ሳያደርስ በመጣበት እግሩ እንዲመለስ ተደርጓል፡፡  
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ታዲያ በዚህ የሎሌያቸው የአፈፃፀም ድክመት በስጨት ያሉት አቶ ኢሳያስ ራሳቸው በፈጠሩት 

ቀመር መሠረት አንድ ነገር ማድረግ ነበረባቸው፡፡ እናም ቀመራቸውን ገልበጥ…ገልበጥ ለማድረግ ቁጭ 

ሲሉ የኤርትራ የደህንነት ባለሥልጣናት እና ለኢትዮጵያ ፀረ- ሠላም ኃይሎች ትዕዛዝ የሚሰጡት ኮሎኔል 

ፍፁም ይስሓቅ (ሌኒን)፤ ጀሌዎቹን በመሰብሰብ ከቀመሩ ጋር አስማምተው ይደረድሯቸዋል፡፡ ከድርደራው 

በኋላም በአምባገነኑ መሪ እንዲወገዱ የተወሰነባቸውን ተላላኪዎች ሰብስበው ይወስዷቸዋል፡፡ 

በዚህ መሠረትም ቀደም ባሉት ጊዜያት በሎሌነት የኢሳያስ አፈወርቂ እምቢተኛ ሆነው የታዩት 

የከሃዲው ቡድን መሪ የነበሩት ኮሎኔል ታደሰ ሙሉነህ ከቀመሩ ውጭ ቢሆኑም፣ ይህን ሃሳባቸውን በይፋ 

በመናገራቸውና በመንቀሳቀሳቸው በሻዕቢያው መሪ ቢላዋ ቀልቷቸዋል፡፡ በኤርትራው መሪ ቀመር መሠረት 

አንድ ሎሌ ከተወገደ ሎሌው በያዥው አካል ቁጥጥር ስር እንዲውል ይደረጋል፡፡ እናም የሰው ሀገር 

ተላላኪ ሆነው ሀገራቸውን በክህደት ለማድማት የተሰለፉ የኢሣያስ ጀሌዎችን ሲመሩ የነበሩት እኚህ 

ግለሰብ በሻዕቢያ የደህንነት ባለሥልጣናት ደብዛቸው ሊጠፋ መቻሉን በወቅቱ የወጡት መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡ 

ማንኛውንም የሽብር መመሪያና ትዕዛዝ ከአሥመራው ነውጠኛ ቡድን የሚቀበለው ይህ ከሃዲ 

ኃይል በራሱ የሚወስነው ምንም ዓይነት ነገር የለም፤ ቀደም ሲል የቡድኑ ሾፌር ፈቃዱ ቸሬ እንደገለፀው። 

አንዴ የሽብር መመሪያ ከተሰጠው “በዚህ መንገድ ብንፈፅመውስ?” እንኳን የሚል ሃሳብ ማቅረብ 

አይችልም— የተባለውን ብቻ የሚፈፅም ጀሌ ነውና፡፡ ታዲያ ከተሰጠው ትዕዛዝ ተፃርሮ የቆመ እንደሆን 

ያኔ “ውርድ ከራሴ” ነው ማለት ያለበት፡፡ የአቶ ኢሳያስን ጥቅም በማያስጠብቅ መልኩ ተንቀሳቅሶም ከሆነ 

በቀመሩ መሠረት ወዴትም እንዳይፈናፈን ይታገትና አሥመራ ከተማ ውስጥ የቁም እሥረኛ ይሆናል፡፡ 

መግቢያና መውጫ ቀዳዳም አይኖረውም፡፡ ነገሩ አንድ የሀገራችን ድምፃዊ “ወዶ የገባ ሰው ከባህር ከውኃ፤ 

ዋኝቶ ይውጣት እንጂ ሌላ ማን ሊረዳው…” እንዳለው ዓይነት መሆኑ ነው፡፡ 

እርግጥም በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የስሌት ቀመር ውስጥ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ጀሌ ወደፊት 

እንጂ ወደኋላ ማፈግፈግ አይችልም፡፡ በዚህ ዓይነት የባዕዳን ተላላኪነት ራሱን አሰልፎ በመስጠት የጠላት 

መሣሪያ በመሆን ሀገሩን የከዳው ይህ የሽብር ቡድን በርካታ ጀሌዎቹ በሻዕቢያ የቁም እሥር ላይ 

መሆናቸውን በወቅቱ የወጡ መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ 

ይህን ፀረ- ኢትዮጵያ ኃይል የሚመሩት ግለሰቦችም ይሁኑ በውስጡ የተሰገሰጉት ተላላኪ አባላቱ 

እንዲህ ነው ሊባል የሚችል የጋራ ዓላማ ያላቸው አይደሉም፡፡ አመራሮቹ የግል ጥቅማቸውን ለማሳካት 

ሲሉ አብረዋቸው በሀገር ክህደት የተሰለፉ ግለሰቦችን ጭምር የሚያስገድሉ ናቸው፡፡ ይህም በአቶ ኢሳያስ 
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ቀመር መሠረት ጀሌዎቻቸውን እያስገደሉ ራስን የመከላከል አካሄድ መሆኑ ነው፡፡ የዚያን ሰሞኑ የጅምላ 

ጭፍጨፋም የዚህ ሂደት አንዱ ማሳያ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ታዲያ ሳት ብሏቸው ወይም የሰውዬውን ሴራ አውቀው የአቶ ኢሳያስን ጥቅም ተፃርረው የቆሙት 

17ቱ ፀረ - ሠላም ኃይሎች የእጃቸውን ሲያገኙ የክህደት ቡድኑ አባላት መሪ የሆነው መዓዛ ጌጡ እና 

ሰሞኑን “ኢትዮጵያ ፈርስት ዳት ኮም” ቃሉን የሰጠው ሹፌራቸው ፍቃዱ ቸሬ በቦታው ከመገኘታቸው 

ባሻገር፤ አንዳችም ቃል ትንፍሽ ሳይሉ ይመለከቱ እንደነበር በወቅቱ ወጥተው የነበሩ መረጃዎች 

አስረድተዋል። ይህም የክህደት ቡድኑን ማንነት በይፋ ያመላከተ ተግባር ነበር፡፡ እርግጥ ይህ ሃቅ የቡድኑ 

የተወሰነ ክፍል እንደ ተላላኪነቱ ራሱን ከአደጋ ለመጠበቅ ሌላውን ጀሌ አሳልፎ ከመስጠት በተጨማሪ፣ 

ከቀሪው ቡድን ጋር የዓላማ አንድነት የሌለው የህሊና ቢሶች ስብስብ መሆኑን የሚያሳይ ነው፡፡ ለነገሩ 

ቢሆን ለጥቅም ሲል ሀገሩን የካደ ፀረ -ህዝብ ባንዳ ኃይል ከቶ ምን ዓይነት ህሊና ሊኖረው ይችላል?...     

እንደ እውነቱ ከሆነ የአቶ ኢሳያስ የአፈና ቡድን እንኳንስ በሀገሩ ላይ ጦር ለሰበቀ የህሊና ቢስ 

ስብስብ ቀርቶ ለገዛ ሕዝቡም የሚመለስ አይደለም፡፡ ሻዕቢያ ‹‹ለነፃነቱ ታግዬለታለሁ›› እያለ ሲደሰኩርለት 

የነበረውን የኤርትራን ሕዝብ፤ ዛሬ በአምባገነንነትና በፀረ -ዴሞክራሲያዊነት ጫንቃው ላይ ቁጭ ብሎ ቁም 

ስቅሉን እያሳየው ነው፡፡ አዎ! ዛሬ የኤርትራ ሕዝብ መተንፈስ እስኪያቅተው ድረስ በሻዕቢያው አገዛዝ 

የጭቆና ቀንበር ተጭኖበታል፡፡ “ሀገራችን ሲንጋፖርና ታይዋንን ትሆናለች፤ በአፍሪካ የሀብታሞች ቁንጮ 

እንሆናለን…ወዘተ.” ተብሎ በሻዕቢያው ቡድን በባዶ ሜዳ ላይ የተንጠለጠለ ዳቦ በሃሳቡ አሻግሮ እንዲያይ 

ሲደረግ የነበረው ይህ ወንድም የሆነው ምስኪን ህዝብ፤ እነሆ ለ24 ዓመታት የዕለት ተዕለት ኑሮው 

ከብዶት ዳቦ ከሻዕቢያ ሱቆች በወረፋ ከመግዛት አልተላቀቀም፡፡  

እርግጥ ሲንጋፖርና ታይዋን ከሀገራቸው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር ፖሊሲ ቀርፀው የተለያዩ 

የኢንዱስትሪና የግብርና ምርቶችን ወደ ውጭ በመላክ ያደጉና በማደግ ላይ የሚገኙም ናቸው፡፡ ሻዕቢያ 

ግን የኤርትራን ምጣኔ ሀብት እንደ ካሮት ቁልቁል እያሳደገ እና የኢትዮጵያን አሸባሪዎችን ጨምሮ የምስራቅ 

አፍሪካን ፀረ - ሠላም ኃይሎችን ኤርትራ ውስጥ እያመረተ ወደ ጐረቤት ሀገሮች ይልካል። ይህን በአንክሮ 

ለሚመለከተው ሰው የአስመራ መንግስት የንፅፅር ሁኔታ “ፍየል ወዲህ፣ ቅዝምዝም ወዲያ” እንዲሉት 

ዓይነት እንደሚሆንበት ጥርጥር የለኝም፡፡ 

የኤርትራ ህዝብ ልጆቹ ከጉያው እየተነጠቁ መግቢያ እንጂ መውጫ ወደ ሌለው የግዳጅ ብሔራዊ 

ውትድርና ሲወሰድ፣ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ጐረቤት ሀገሮች ውስጥ ሲከናወን ከመስማት ውጭ የሰማይ 

ያህል ሲርቀው፣ መብቱ ተገፍፎ በኮንቴይነር ውስጥ በእስር ሲማቅቅ፤ “ነገም ሌላ ቀን ነውና” ህይወቱን 

ለማቆየት ከአቶ ኢሳያስ የጥይት አረሮች አምልጦ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ጐረቤት ሀገሮች ዘንድ ይሰደዳል፡፡ 
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ይሁንና ይህን ሁሉ የግፍ ተግባሮችን በገዛ ሕዝባቸው ላይ የሚፈፅሙት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂና 

ሃያ የማይሞሉት ቱባ ባለሥልጣኖቻቸው፤ የፀረ- ዴሞክራሲያዊነት ካባቸውን ደርበው ሰዓት ብቻ 

በትክክል በሚናገረው የማደናገሪያ ቴሌቪዥናቸው መስኮት እንደ ተረኛ ዜና አንባቢ ሳያሰልሱ በየቀኑ ብቅ 

እያሉ “አድገናል፣ ሀገራችንም እያደገች ነው” ይላሉ—እየደጋገሙም መግለጫ ይሰጣሉ፡፡ ‘ስደት በእኛ 

አልተጀመረም’ የማለት ያህል የሌሎች ሀገራት ዜጎችን የስደት ጉዞን ይተርሉ። ሰሚውን ያደነቁራሉ፤ “የራሷ 

አሮባት የሌላውን ታማስላለች” እንዲሉ አበው። ግና ሃቁ የኤርትራ ህዝብ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂን 

በመፍራት ለስደት እጁን መስጠቱ ነው፡፡ ኤርትራ ውስጥ እጃቸውን ያልሰጡት ኢሣያስ አፈወርቂ፣ 

በእርሳቸው የሚመራው ጥቂት የአፈና ቡድንና የሀገሪቱ መገናኛ ብዙኃን ብቻ ናቸው— ሁሉም 

እንዳሻቸው ይለፍፋሉና፡፡ 

የኤርትራን ጉዳይ በቅርበት የሚከታተሉ ወገኖች እንደሚገልፁት ሀገሪቱ ትልቅ እስር ቤት ስትሆን 

ህዝቡ ዳግሞ የእስር ቤቶቹ ቀዳሚ ገፈት ቀማሽ ነው፡፡ የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የአፈና ቡድን እንደ ጤና 

ኬላዎች እስር ቤቶችን በየጐጡ ገንብቷል፡፡ የአስመራውን የአንድ ሰው አምባገነናዊ አገዛዝን የተቃወመ፣ 

ያወገዘ ወይም ያወግዛል ተብሎ የታሰበ ማንኛውም ኤርትራዊ ወደ እነዚህ እስር ቤቶች ስለሚወረወር 

ማጐሪያዎቹ ከአፍ እስከ ገደፋቸው ጢም ብለው ሞልተዋል፡፡ 

ይህን እውነታ በአንድ ወቅት አሥመራ ውስጥ ለስራ የተገኘው የ“አሜሪካን ክሮኒክል” መፅሔት 

ዘጋቢ ያለውን ሃቅ እዚህ ላይ መጥቀሱ ተገቢ ይመስለኛል። ዘጋቢው እንዲህ ነበር ያለው— “…በአስመራ 

አውራ ጐዳናዎች ላይ የሚጓዝ ማንኛውም የቪዲዮ ፊልሞች በሚከራዩባቸው አነስተኛ ኪዮስኮች ውስጥ 

‘ፕሪዝን ብሬክ’ የተሰኘ ፊልም ፖስተርን መመልከቱ አይቀርም፡፡ ሁሉንም የፊልም ማከራያ ሱቆች 

‘ለምንድነው ፕሪዝን ብሬክን እንዲህ በትልቅ ፖስተር የምታስተዋውቁት?’ ስል ጠየቅኳቸው፡፡ ሁሉም 

የሰጡኝ ምላሽ ግን አንድ ነው— ‘ህዝቡ እጅግ በጣም ይፈልገዋል’ የሚል፡፡ እኔም የኤርትራ መንግሥት 

በየቦታው ከገነባቸው የኮንቴይነር እስር ቤቶች አኳያ የህዝቡን ውስጣዊ ፍላጐት ለመገንዘብ ጊዜ 

አልወሰደብኝም፡፡…” እርግጥ ‘ፕሪዝን ብሬክ’ የተሰኘው ፊልም ሰዎች ከእስር ቤት እንዴት 

እንደሚያመልጡ የሚያሳይ ትረካ ነው፡፡ የኤርትራ ህዝብም ይህን ፊልም በፍቅር መመልከቱ ከሻዕቢያ 

አገዛዝ ራሱን እንዴት አድርጐ እንደሚያላቅቅ በፊልሙ ገፀ - ባህሪያት ውስጥ ራሱን ለማየት መሆኑ ዕሙን 

ነው፡፡ 

እናም በዚህ ሁኔታ ህይወቱን እየገፋ ያለው የኤርትራ ህዝብና ለውጭ ኃይል ተላላኪ ሆነው 

በሀገራቸው ላይ ጦር የመዘዙትን ፀረ -ሠላም ኃይሎች አንድ ጉዳይ የሚያገናኛቸው ይመስለኛል፡፡ 

ይኸውም ሁለቱም “መውጫ በሌለው የወፍ ጐጆ” በሚመስለው የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የአገዛዝ መዳፍ 
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ውስጥ መሆናቸው ነው፡፡ ለነገሩ ወንድም የሆነው የኤርትራ ህዝብ ከሻዕቢያ አምባገነናዊና ፀረ-

ዴሞክራሲያዊ የአገዛዝ “ጐጆ” ራሱን ነፃ የሚያደርግበት ጊዜ ሩቅ ባይሆንም፤ ራሱን “የአርበኞች ግንባር” 

እያለ የሚጠራው የሻዕቢያ ተላላኪ ቡድን ግን እንደ 17ቱ የክህደት አጋሮቹ መቃብሩ እዚያው ኤርትራ 

ውስጥ እስኪፈፀም ድረስ በተወርዋሪ ድንጋይነት የኢሳያስ አፈወርቂ የሽብር ቀመር አስፈፃሚ ሆኖ 

መቀጠሉ የግድ ነው፡፡ 

ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው አሸባሪና ከሃዲ ቡድንም በሻዕቢያ ተላላኪነቱ ዕጣ ፈንታው ከዚህ 

የተለየ አይመስለኝም፡፡ በራሱ ሀገርና ህዝብ ላይ ጦር በመስበቅ የተላላኪነት ሚናውን ሲወጣ የነበረው ይህ 

የአቶ ኢሳያስ ጀሌ፤ በኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች በወንጀለኝነት፣ በአሸባሪነትና በሕዝብ 

ጨራሽነት ተግባሩ የተተፋ እና ተቀባይነት ያጣ ጠባብ አሸባሪ ቡድን መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ይህ ጠባብ ቡድን ህዝባዊ መሠረት የሌለው በመሆኑም ባለፉት ጊዜያት መንግሥት አልባ 

የነበረችውን ሶማሊያን እንደ መሸሸጊያ በመጠቀም ከሶማሊያ አክራሪዎችና ፅንፈኛ ቡድኖች ጋር በማበር 

ሀገሩን መልሶ ከጀርባ የመውጋት አሳፋሪ ተግባርን ሲያከናውን የነበረ ፀረ-ህዝብ ቡድን ነው፡፡ የኢትዮጵያ 

ህዝቦች በተለይም “ነፃ አወጣዋለሁ” የሚለው የኦሮሞ ህዝብ የ“ኦነግ” ዓላማ የነፃነት ሳይሆን የባርነት፣ 

የመብት ሳይሆን የፍትህ ማጣትና የሰብዓዊ መብት መገፈፍ እንዲሁም የዕድገት ሳይሆን ተመልሶ ወደ 

ድህነት አረንቋ ውስጥ የመግባት መሆኑን ከአሸባሪው ቡድን እንቅስቃሴዎች በማረጋገጣቸው አንቅረው 

ተፍተውታል፡፡ 

ቡድኑ ይህን እውነታ በመገንዘቡም የማታ ማታ የሻዕቢያ የሽብር አጋር መሆንን የመረጠ ነው፡፡ 

የኤርትራን መንግስት የሽብርና የብተና ስትራቴጂን በሀገራችን ውስጥ ለማስፈፀም ሲንፈራገጥ የነበረው 

“ኦነግ”፤ ቆሜለታለሁ ከሚለው የውሸት ዓላማ ጋር በፍፁም ከማይጣጣሙ ግንቦት ሰባትን ከመሰሉ 

አሸባሪዎች ጋር በ“የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው” ብሂል ተቆራኝቶ ለመስራት ይሞክራል— ምንም እንኳን 

እንደ “ክርስትና አባቱ” ሻዕቢያ ተስፋው ጉም የመዝገን ያህል ቢሆንም፡፡ በሻዕቢያ የሽብር ቀመር ህግ 

መሠረት አስመራ ውስጥ የሚንቀሳቀሰው ይህ የአቶ ኢሳያስ ጀሌ፤ የሀገራችን ህዝቦች በጥብቅ የሚፈልጉት 

ከሀዲና አሸባሪ ቡድን ነው፡፡ 

የቡድኑ አመራሮች ከኤርትራ መንግሥት ጋር ጥቅም ያሻረካቸው ከመሆናቸውም በላይ፤ አውሮፓና 

አሥመራ ቁጭ ብለው ራሳቸውን በኃይማኖት፣ በጐሣና በጐጥ፣ በመንደር፣ በቀበሌ…ወዘተ. እየከፋፈሉ 

በንፁኃን ዜጐች ደም በመነገድ ተንደላቅቀው ለመኖር የሚሹ ጎጠኞች ናቸው፡፡ ወትሮም ለራሳቸው እንጂ 

ለህዝብ ጥቅም ደንታ የሌላቸው እኚህ የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ተላላኪዎች በዚህ ግላዊ ባህሪያቸው 

ራሳቸውን የተለያዩ ቦታዎች ላይ የሰነጠቁና እርስ በርሳቸው የማይተማመኑ ዓላማ ቢሶች ናቸው፡፡ 
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ይሁንና በሻዕቢያ የሽብር ፈረስ በሀገራቸው ላይ የግብረ-ሽበራ ተግባር ሲያከናውኑ ከነበሩት 

የ“ኦነግ” አመራርና አባላት መካከል አብዛኛዎቹ የማታ ማታ ሲከተሉት የነበረው አካሄድ ትክክል 

አለመሆኑንና ሁኔታውም እንደማያዋጣቸው ተገንዝበዋል፡፡ በመሆኑም የዚህ አሸባሪ ኃይል አብዛኛዎቹ 

አመራሮችና አባላት መንግሥትንና የበደሉትን ሕዝብ ይቅርታ በመጠየቅ ወደ ሰላማዊ ህይወት 

መመለሳቸውን ለውድ አንባቢዎቼ ላስታውሳቸው እሻለሁ፡፡ ዳሩ ግን እዚያው ኤርትራ ውስጥ ቀርተው 

የሻዕቢያ ተጋላቢ ፈረስ ሆነው ሌጣቸውን እንዲጋለብባቸው የፈቀዱት ጥቂት አሸባሪዎች ግን ወዴትም 

እንዳይንቀሳቀሱ ታግተው እዚያው እንደሚገኙ መረጃዎች ያስረዳለ፡፡  

አዎ! በአቶ ኢሳያስ የሽብር ቀመር የማይመሩና የሻዕቢያን ጥቅም ያላስከበሩ ወይም  የተላኩበትን 

የሽብር ስራ እንደ ቁራ መልዕክተኛ ሳያደርሱ ከመንገድ የተመለሱ የሽብር ቡድኑ ተጋላቢዎች በቁም 

እስረኛነት እንዲቆዩ ይደረጋል፡፡ 

ታዲያ ከሽብር ቀመሩ አሰራር አኳያ አንድ ተላላኪ ላኪው ሳያውቅ እንዳሻው መንቀሳቀስ 

ስለማይችል የሽብር ቡድኑ አመራሮች የነበሩት ግለሰቦችና የሽብር ቡድኑ ቃፊሮች የዚህ አሰራር ገፈት 

ቀማሽ እንዲሆኑ መደረጋቸውን በተለያዩ ወቅቶች ሲገለፅ ነበር፡፡ ከዚህ የሻዕቢያ አሰራር የምንገነዘበው ነገር 

ቢኖር በአቶ ኢሳያስ ማሸበሪያ ማሽን ውስጥ የገባ ማንኛውም ከሃዲ አለቃና ምንዝር የማታ ማታ ዕጣ 

ፈንታው እንደ 17ቱ የ“አርበኞች ግንባር” መሆኑ አይቀሬ መሆኑን ነው፡፡  

ራሱን “ግንቦት 7” እያለ የሚጠራው ሌላኛው የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ተላላኪ ቡድንም መጫወቻ 

ሰሌዳው ላይ እስካለ ድረስ የወዳጆቹን ፀረ- ሠላም ኃይሎች የሞት ፅዋን የሚያነሳበት ጊዜ ሩቅ የሚሆን 

አይመስለኝም፡፡ በእነ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ እና በደርጉ ኮሜዲያን ታማኝ በየነ  የሚመራው ይህ የሻዕቢያ 

ተላላኪ ቡድን፤ አሜሪካ ውስጥ ቁጭ ብሎ ህገ - መንግሥታዊ ሥርዓቱን በኃይል ለመናድ ለመሞከር 

የሚፍጨረጨርና በይፋም ይህን አቋሙን ያሳወቀ ሽብርተኛ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅትም የሻዕቢያ ጀሌ ሆኖ 

አሜሪካ ውስጥ እያገለገለ ይገኛል፡፡ አስመራም በየጊዜው እየተመላለሰ በሀገሩ ላይ የሚያሴር የከሀዲዎች 

ስብስብም ነው፡፡ እነ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ በአሜሪካ የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ተወካይ በመሆን ከሻዕቢያው 

አምባገነን መሪ መመሪያ እየተቀበሉ ይሰራሉ፡፡ እፍኝ የማይሞሉ ዓላማ ቢሶችንና መቃወምን እንደ ዕለት 

እንጀራቸው የሚቆጥሩ አሳፋሪ ግለሰቦችን ይዞም ባልዋሉበት ቦታ ኩበት ለመልቀም የሚሹም አስቂኞች 

ናቸው፡፡ 

ታዲያ በአንድ ወቅት ይህ የሽብር ቡድን በራሱ ጊዜ አልፎ አልፎ በመንቀሳቀሱ በአቶ ኢሳያስ 

አፈወርቂ ባለሟሎች ማስጠንቀቂያ ቢጤ ተስጥቶት እንደነበር በአንድ ወቅት ተገልፆ እንደነበር 

እናስታውሳለን፡፡ አዎ! በተለያዩ ወቅቶች አስመራ የተገኙ አባላቱ በመጡበት እግራቸው ፈርጥጥጠው 
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በመጥፋት ከኤርትራው የአፈና ቡድን ማምለጣቸውን መረጃዎች ጠቁመው ነበር። ኋላ ላይ ግን 

በተላላኪዎቹና በአስመራው ቡድን መካከል በተፈጠረ ጥብቅ ቁርኝት ሳቢያ ሁኔታው እንዲረግብ 

ተደርጓል። እርግጥ ዛሬም ቢሆን የአስመራው አስተዳደር አሜሪካ ተቀምጠው አይስክሬም እየላሱ 

ስለጦርነት የሚያስቡትን እነ ዶክተር ብርሃኑን የመሳሰሉ የ“ግንቦት 7” የክህደት መሪዎችን ካልተመቸውና 

ከተላላኪነታቸው ትንሽ ዝንፍ ካሉ ቀረጣጥፎ የማይበላቸው ምክንያት ያለ አይመስለኝም፡፡ እስከዚያ ግን 

የሻዕቢያ አፋሽና አጎንባሽ ሆነው በአሸባሪነት መቀጠላቸው የግድ ነው። የአቶ ኢሳያስ የትርምስ ቀመር 

ይህን ገቢራዊ እንዲያደርጉ ያዛልና። 

ሁላችንም እንደምናውቀው የኤርትራ መንግሥት ሁሌም ቢሆን ሀገራችን በልማት ጐዳና 

ስትራመድ ዓይኑ ደም ይለብሳል። ታዶያ ከሃዲ ተላላኪዎቹም ይህን የአቶ ኢሳያስን ፍላጐት ለማሟላት 

አሜሪካ ቁጭ ብለው ወይም ለይስሙላ ‘አስመራ ገብተዋል’ እያስባሉ ሀገራችንን የተመለከቱ ፀረ- ልማትና 

ፀረ-ዴሞክራሲ ተግባራትም ይከውናሉ፡፡ ከዚህ አልፎ ተርፎም በሀገራችን ውስጥ ጉልህ የልማት ተሳትፎ 

እያደረጉ ያለ ግለሰቦችን በፈጠራ ወሬ ስማቸውን ያጠፋሉ ወይም ያስጠፋሉ።  

አዎ! እነዚህ  የሻዕቢያ ተላላኪዎች ከአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ተፃራሪ በሆነ መንገድ በሽብር ቀመሩ 

መስመር ላይ የሚንቀሳቀሱ ከሆነ መጨረሻቸው ማክተሙ እርግጥ ነው፡፡ ለነገሩ በሻዕቢያ የሽብር ቀመር 

መሠረት አንድ ተላላኪ አገልግሎቱ ካበቃ ዳግም ላይመለስ ዞር መደረጉ አይቀርም፡፡ በመሆኑም የትኛውም 

ተላላኪ በዚህም ቢል በዚያ ተፈላጊነቱ ሲሟጠጥ “የአርበኞቹ” ዓይነት የሞት ፅዋን መጐንጨቱ እውነት 

ነው- የሻዕቢያ የብተና ህግ ያዛልና፡፡ ከሁሉም በላይ ደግሞ ሀገሩን በመክዳት የውጭ ኃይሎች ተላላኪ ሆኖ 

በወገኑ ላይ ፀረ- ሠላም፣ ፀረ- ሕዝብና ፀረ - ልማት ተግባራትን የሚያከናውን ማንኛውም ኢትዮጵያዊ 

ሥራውን እንዲተገብር በሚልከው ወገን እንኳን ሳይቀር በንቀት የሚታይና ፍፃሜውም ሳያምር 

መጨረሻው እንደ 17ቶቹ የሻዕቢያ ጀሌዎች ትቢያ እንደሚሆን መገንዘብ ያሻል—ለሀገሩና ለገዛ ህዝቡ 

ያልሆነ ለሌላው ወገን ይሆናል ተብሎ አይታሰብምና፡፡ አዲዎስ ተላላኪዎች! 

    


