ለዓሊዊነታችን ይከበር!
ከባህሌቢ ዘማርያም
ይህ ፀሒፉ ረዘም ሊሇ ጊዜ ከተሳትፍ ውጭ የነበረ ቢሆንም፣ ይኸው ዛሬ ‚ያሇውን የወረወረ ፇሪ አይባሌም ነውና
‚ለዓሊዊነታችን ይከበር‛ በሚሌ ርእስ የአቅሙን ሇማካፇሌ ብቅ ብሎሌ።
እውነቱን ሇመናገር ይህ ፅሐፌ በርካታ የተዋጣሊቸው ኢትዮጵያዊ ወገኖች በተሇያየ መሌኩ የከተቧቸውን ሒሳቦች
ሇማጠናከር የተዘጋጀ እንጂ የተሇየ መፌትሓ ይዞ የቀረበ አሇመሆኑ አንባቢ ከወዱሁ ቢረዲው መሌካም ነው። ሆኖም በርካታ
ኢትዮጵያዊያን ወገኖች በጥሌቀት ያቀረቡዋቸውን ሒሳቦች ማጠናከር በራሱ ሇሥራዎቻቸው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ
መንገዴ እውቅና መስጠትና መዯገፌን ስሇሚያመሊክት ይህ ፀሒፉ ሇነዚህ በርካታ ወገኖች ያሇውን አክብሮት፤ አዴናቆትና
ወገናዊነትን ያረጋግጣሌ። በመሆኑም በተያዘው ርእስ ሊይ ሃተታውን ያሰፌራሌ።
ይህ ለዓሊዊነታችን ይከበር የሚሇው ርእስ የተመረጠበት ዋና ምክንያት ያገራችን ዲር ዴንበርን አስመሌክቶ የቀዯመው
የኢትዮ-ኤርትራ ‚የዴንበር ግጭት‛ ተገቢ መቋጫ ሳያገኝ በእንጥሌጥሌ የሚገኝ ከመሆኑም በሊይ መጨረሻ ሊይ ሉዯረስበት
የሚችሌ ውጤትም የኢትዮጵያን ለዓሊዊነት ኣሳሌፍ የሚሰጥ እንዲይሆን ስሇሚያሰጋ ነው። ይህ ብቻም ሳይሆን፤ ዛሬ
ኢህአዳግ ከሱዲን መንግሥት ጋርም ላሊ የዴንበር ማካሇሌ ዴርዴር እያካሄዯ መሆኑ በስፊት እየተነገረ መገኘቱ ላሊ አሳሳቢ
ጉዲይ ይሆናሌ። ይህ ፀሒፉ ሇጊዜው ከሱዲን ጋር እየተካሄዯ ነው ስሇሚባሇው የዴንበር ማካሇሌ ዴርዴር ሊይ ሰፊ ያሇ
አስተያየት ሇማቅረብ የሚያስችሌ በቂ መረጃ የላሇው በመሆኑ ሇጊዜው ትችት ከማቅረብ ይቆጠባሌ። ሆኖም ካሇፇው
ስሔተት መማር ብሌህነት ነውና ከኢትዮ-ኤርትራ ጦርነትና ከተገኘው ውጤት ትምህርት መወሰዴ አሇብን ብል ያምናሌ።
ኤርትራ ‚በዴንበር ይገባኛሌ‛ ጥያቄ ሰበብ በከፇተችብን ጦርነት ምክንያት ከፌተኛ እሌቂት፣ የሰሊማዊ ህዝብ መፇናቀሌና
የንብረት ውዴመት ዯርሷሌ። ስሇሆነም የኢትዮጵያ ህዝብ ይህንን መሰሌ አጥፉ የእብሪት ጦርነት መመከት ነበረበትና
በተባበረ ክንዲቸው መከቱት። እብሪተኛውን በመረጠው መንገዴ ገጥመው አሸነፈት። አሸነፈት ብቻም ሳይሆን
ሇመከሊከያነት በቆፇረው ጉዴጓዴ ውስጥ ቀበሩት። ሇሁሇት ዓመት ተሇምኖ ከለዓሊዊ ግዛቶቻችን አሌውጣም በማሇት
ህዝባችንን እያሰቃየና መሠረተ-ሌማቶቻችንን እያፇራረሰ ከቆየ በኋሊ ከኢትዮጵያ ህዝብ አይበገሬ ክንዴ እንዱያስጥለት
የተባበሩት መንግሥታትን ተማጸነ። ከአራት ኪል ቤተ-መንግሥትም ትብብር ተሻረውና ሇኢትዮጵያ ህዝብ ግሌጽ ባሌሆነ
መንገዴ አሸናፉው ጦር ጠሊትን የማሳዯደ ተግባር እንዱያቆም ትእዛዝ ተሰጠው፡፡ የኢትዮጵያ ጉዲይም በዛው
እንዱያከትምሇት ተዯረገ። የሔግ መሠረት የላሇው የአሌጀርሱን ውሌ በመፇረምም ኤርትራ አሊገባብ የኢትዮጵያን ለዓሊዊ
ግዛቶች ባሇቤት እንዱትሆን ተዯርጓሌ። ከዚህ በመነሳት ይህ ፀሒፉ አገዛዙ ሇለዓሊዊነታችን ያሇው ቀናኢነት አስተማማኝ
አይዯሇም የሚሌ ዴምዲሜ ሊይ ዯርሷሌ። የኢትዮ-ኤርትራ የዴንበር ጦርነት በገንዘብ ሉተመን የማይችሌ መስዋእትነት
የተከፇሇበት መሆኑ የሚያጠያይቅ አይዯሇም። አላ የማይባሌ ሔይወትና ንብረት ተከፌልበታሌ። ሆኖም የተመዘገበው
ውጤት ሇለዓሊዊነቱ ቀናኢ የሆነ መንግሥት እንዯላሇን በግሌጽ ያሳየ አሳፊሪም አስነዋሪም ነው። ይህንን አሳፊሪ ውጤት
ሇተገነዘበ ሁለ ከሱዲን ጋር እየተዯረገ ያሇው የዴንበር ማካሇሌ ዴርዴር ውጤት በባሰ መሌኩ አሳፊሪ ሉሆን እንዯሚችሌ
የሚጠበቅ ነው። የኢትዮ ሱዲን የዴንበር ኮሚቴ እያወጣቸው ያለ መግሇጫዎችም የሚጠቊሙት ይህንን ሃቅ ነው።
በመሆኑም ከኢትዮ-ሱዲን የዴንበር ማካሇሌ ዴርዴር የምንጠብቀው ካሇፇው የተሇየ ይሆናሌ ብል መጠበቅ የሚቻሌ
አይሆንም። ኢትዮጵያዊ ዲግም ሒፉረት እንዲይከናነብና ‚ጅብ ከሄዯ ውሻ ጮኸ‛ እንዲይሆን ከወዱሁ ነገሮችን በአንክሮ
መመሌከትና እየተካሄዯነው የሚባሌሇት ዴርዴር ሇህዝብ ውይይት እንዱቀርብ ገዥዎቻችንን ማስገዯዴ ይጠበቅበታሌ።
ይህንን የማስገዯዴ አቅም ግን በተናጠሌ ጉዞ ሇማሳካት እንዯማይቻሌ ያሇፈት ተሞክሮዎቻችን በግሌጽ ያሳዩን ስሇሆነ ቢያንስ
በአገር ጉዲይ ሊይ በጋራ የመቆም አስፇሊጊነትና ግዲጅ ከወዱሁ ሉሰመርበት ይገባሌ። የኢትዮ-ኤርትራ የዴንበር ኮሚሽን
በኢትዮ- ሱዲን የዴንበር ኮሚሽን አሇመተካት የተሇየ ውጤት ያመጣሌ ብል መጠበቅ ቢያንስ የዋህነት ይሆናሌ። ያን ሁለ
መስዋእትነት በመክፇሌ አውዯ ውጊያ ሊይ በዯም የተመዘገበው ብሓራዊ ዴሌ ‚በገዢዎቻችን‛ ፇቃዴ የሞቱና የተቀበሩ
ሰነድችን የማካሇያ አካሌ እንዱሆኑ መዯረጉ መረሳት የላሇበት ጉዲይ ይሆናሌ። በመሆኑም፣ ከኢትዮ-ሱዲን የዴንበር ዴርዴር
የተሇየ ውጤት መጠበቅ አይቻሌም። ያን ሁለ መስዋእትነት የተከፇሇበት ለዓሊዊ ግዛት በፇቃዲቸው አስረክበው ያሇ አንዲች
ሒፌረት በፌርዴ ሂዯትም አሸንፇናሌ፤ ሆ በለ ያለን ‚ገዢዎቻችን‛ ዛሬም በባድ ሜዲ ሆ እያሊቹህ አመስግኑን ማሇታቸው
አይቀሬ ነው። ከዚህ በፉት አቶ መሇስ ሇፓርሊማ ማብራሪያ ሲሰጡ ‚አንዴም ዜጋ የተፇናቀሇ የሇም‛ አለን እንጂ አንዴም
መሬት ሇሱዲን የተሰጠ የሇም ሲለ አሊዯመጥንም። ይህ አባባሌ ለዓሊዊ ግዛቶቻችንን አሇመነጠቃችን አያመሊክትም። ያ ሁለ
መስዋዕትነት የተከፇሇበት የኢትዮ-ኤርትራ ዴንበር ለዓሊዊነታችንን በሚያስከብር መሌኩ ሇመቋጨት ፌሊጎት ያሊሳዩ
‚ገዢዎች‛ በሰሊማዊ ዴርዴር ለዓሊዊነታችንን ሳይሸራረፌ ያስከብራለ ብል መጠበቅ የማይታሰብ የሚሆነውም በዚህ
ምክንያት ነው።
እርግጥ ነው! ሇተወሰነ ጊዜም ቢሆን ተሸንሽኖ በሚሰጥ ግዛታችን ውስጥ የሚኖሩ ዜጎቻችን የህዝብን ቁጣ ሊሇመቀስቀስ
ሲባሌ ሇሱዲን በሚከሇሇው ግዛታችን ሊይ እንዱቆዩ ሉዯረግ ይችሌ ይሆናሌ። ይህ ግን የለዓሊዊነታችንን መከበር

አያመሊክትም። ብዙ እየተዘፇነሇት የምንሰማው የቻርሇስ ጕወይን (Charles Gwynn) ጥረትም ቢሆን የድ/ር ወንዯወሰን
ተሾመ ጥናት እንዯሚያስረዲው ኢትዮጵያን ያሊሳተፇ ሱዲንን ያስገበረው የእንግሉዝ መንግሥት በራሱ ያካሄዯው ጥናት
ከመሆኑም በሊይ፤ ቻርሇስ ጕወይን ራሳቸው እንዯመሰከሩት ዲር ዴንበር አሌተካሇሇም። ስሇሆነም የዲር ዴንበር መካሇሌ
ሁኔታ በሰሊማዊ መንገዴ መዯረጉ አስፇሊጊና መዯገፌ ያሇበት ቢሆንም፤ ዴርዴሩ ሚዛናዊ እንዱሆን መጀመርያ የኢትዮጵያ
ገዢዎች ራሳቸውን ሇኢትዮጵያ ጥቅም ያስገዙ መሆናቸውን ሉያረጋግጡሌን ይገባሌ።
ከሊይ እንዯተገሇፀው ይህ ፀሏፉ ሇጊዜው የኢትዮ-ሱዲን ዲር ዴንበር የማካሇሌን ጉዲይ በሚመሇከት ብቁ መረጃ ያሊሰባሰበ
በመሆኑ፤ ሰፊ ያሇ አስተያየቱን በይዯር ይዞታሌ። የነገውን ሇመቃኘት የትሊንትናውን መሇስ ብል ማየት ተገቢ መስል
ስሇታየው በዚህ ፅሐፌ ውስጥ የኢትዮ ኤርትራን የዴንበር ውዝግብና የህወሒት/ኢህአዳግ ቋም በውዝግቡ ዙርያ ሇመቃኘት
ይሞክራሌ።
እንዯሚታወቀው የኢትዮ ኤርትራ የዴንበር ጦርነት የተጀመረው እ.ኤ.አ ግንቦት 6 ቀን 1998 ዓ.ም ሻዓቢያ የኢትዮጵያን
ለዓሊዊ ግዛት በወታዯራዊ ኃይሌ ሲወር ነው። ይህም ሆኖ የኢትዮጵያ ጉዲይ መሆኑ ቀረና የህወሒት ሥራ አስፇጻሚ አካሌ
ገና ከመወረራችን በፉት ሻዓቢያ ይወረናሌ አይወረንም በሚሌ እሰጥ አግባ ክርክር ውስጥ ተጠምድ ረዘም ሊሇ ጊዜ መቆየቱ
ይታወቃሌ። ቢሆንም አቶ መሇስ የመወረራችን መርድ ‚ሇፓርሊማ‛ ያቀረቡትና ‚ፓርሊማውም‛ ወረራው መቀሌበስ አሇበት
የሚሌ አቋም የወሰዯው እ.ኤ.አ በግንቦት 13 ቀን 1998 ዓ.ም እንዯነበረም ይታወሳሌ።
እዚህ ሊይ ሌብ ሉባሌ የሚገባው ቁምነገር ሻዓቢያ ወረራ ከመፇጸሙ አስቀዴሞ የዴንበር አከባቢ ነዋሪ ህዝባችን ሻዓቢያ
ኢትዮጵያን ሉወር በመዘጋጀት ሊይ ነው የሚሌ እሮሮ በተዯጋጋሚ ሲያሰማ መቆየቱ ነው። ይህንንም ተከትል የህወሒት ሥራ
አስፇጻሚ አካሌ አገርን የመከሊከሌ ግዳታ እንዲሇበት ተሰምቶት ሳይሆን፤ የህዝቡን እሮሮና አቤቱታ አስገዴድት ሇብቻው
እየተሰበሰበ ሻዓቢያ ይወረናሌ አይወረንም በሚሌ ጉንጭ አሌፊ ክርክር ውስጥ ተጠምድ እንዯነበረ ይታወቃሌ። ባይሆን
አንዴ የአገር ሒሊፉነት የተሸከመ መንግሥት ህዝብን በመቅዯም፤ አገርና ህዝብ ከጥፊት ሇመታዯግ እንዱችሌ፤ ሌዩ ሌዩ
መዋቅሮችን ዘርግቶ ጠሊትን የመመከቻ ዜዳዎች አዘጋጅቶ መጠበቅ በተገባ ነበር። የኛ ሁኔታ ግን ሌዩ ነውና፤ ህዝብ
ሌንወረር ነው፤ የመንግሥት ያሇህ በሚሌበት ጊዜ ሰሚ ጆሮ በማጣቱ በሻዓቢያ ይወረናሌ አይወረንም ክርክር ተጠምድ
የሰነባበተው የህወሒት ሥራ አስፇጻሚ ‚ሻዓቢያ ሞኝ አይዯሇም‛ አይወረንም ይወረናሌ የሚለ ሁሇት ሒሳቦች ሇዴምጽ
ቀርበው 5 ሇ4 በሆነ ዴምጽ አይወረንም የሚሇው አቋም ማሸነፈንም ዘገይቶ መሰማቱ ይታወሳሌ። ሻዓቢያ ሞኝ አይዯሇም፤
አይወረንም ከሚለት ወገኖች ውስጥ አቶ መሇስ ግንባር ቀዯም ተዋናይ እንዯነበሩም ሰምተናሌ። ይህ ቡዴን በማወቅም ሆነ
ባሇማወቅ በወሰዯው የተሳሳተ አቋም ተዝናንቶ ህዝብንና አገርን ሇመዓት ዲርጓሌ። ይባስ ብልም የሻዓቢያ አይወረንም ሰባኪ
ወገኖች አብዛኞቹ ምንም ሳይነኩና ያሇ ምንም ተጠያቂነት እስካሁን ያኔ በነበሩበት የሥሌጣን ማማ ሊይ እንዯተቆናጠጡ
ናቸው። በአንጻሩ በነዚህ መሪዎች ግዴየሇሽነትም እንበሇው አውቆ አበዴነት ምክንያት፤ ሌንወረር ነው፣ የመንግሥት ያሇህ!
እረ ዴረስሌን በማሇት እሮሮውን ሲያሰማ የባጀው የገፇቱ እንጂ የጥቅሙ ተቋዲሽ ሆኖ የማያውቀው ወገናችን፣ ዲር ዴንበሩን
ሇመከሊከሌ ውዴ ህይወቱን ገብሯሌ። ከቀያው ተፇናቅሎሌ። ቤት ንብረቱን አጥቷሌ። መጨረሻውም ሔወቱን፣ ቤት
ንብረቱንና ሰብአዊ ክብሩን ገብሮ በጦር ሜዲ ተፊሌሞ ወረራውን ቢቀሇብስም፣ አሁንም በነዛ ትሊንት እሮሮውን አሊዲምጥ
ያለ ወገኖች አይከፌለ እዲ ከፌል በጦር ሜዲ ያገኘው ዴሌ አሌጀርስ ዴረስ በመጓዝ ፇቅዯው፣ ፇርሞው ባቋቋሙት የግሌግሌ
ዲኝነት አማካኝነት መስዋእትነቱ መና እንዱቀር ተዯርጓሌ። በዚህም ‚መበዯለንማ ጌቶች በዴሎሌ፣ መቀጣቱን ግን ባሊገሩ
ይቀጣሌ‛ የሚሇው ቢህሌ ተግባራዊ ሆኗሌ። ነገሩ በዚህ አሊበቃም። ዛሬ መረጃዎቹ ግሌጽ ወጥተው ሁለም የሚያውቃቸው
ቢሆኑም በሥራ አስፇጻሚው በሚስጥር እንዱያዝ የተዯረገውና አሁን አቶ አስገዯ በጋህዱ ቁጥር ሁሇት ሊይ ይመስሇኛሌ
በህወሒት ሥራ አስፇጻሚ አካሊት መካከሌ ‚ሻዓቢያ ይወረናሌ፣ አይወረንም‛ ክርክር ጊዜ ሉወረን ነው የሚለ ወገኖች
አምርረው በመከራከራቸው፣ ያገር መከሊከያ ኃይሌ በጉዲዩ ዙርያ ጥናት እንዱያቀርብ ተወስኖ ያቀረበው ጥናት ሻዓቢያ
ኢትዮጵያን ሇመውረር በመዘጋጀት ሊይ መሆኑን የሚያሳይ እንዯነበረ አስነብበውናሌ። ሆኖም አመራሩ የመከሊከሌ እርምጃ
ሇመውሰዴ ዝግጁ አሌነበረም። ኤርትራን በሚያዋስኑ ለዓሊዊ ግዛቶቻችን ውስጥ የሻዓቢያ መዯበኛ ሠራዊት ግብረ-ኃይልችን
የመመከት ሒሊፉነት የተጣሇው ሙለ በሙለ በአከባቢው ህዝብና ምሌሻ ተከሻ ሊይ ነበር። ገዥዎቻችን አሌጋቸው ሊይ
ተንጋሇው ሲያንኮራፈ፤ ምሌሻና ህዝብ የምዯርስሊቸው አጥተው ታንክና መትረየስ ታጥቆ ከመጣ ወራሪ ጠሊት ጋር ጎሮሮ
ሇጉሮሮ ተናንቀው ተዋዴቋሌ። ሇዚህም እንዯ አብነት በተሇምድ ‚የሰንበት ታጣቂዎች‛ በመባሌ የሚታወቁት የኢሮብ
አርበኞች ዓይጋ ሊይ ያሳዩት ጀግንነትና የከፇለት መስዋእትነት እንዯ አብነት የሚጠቀስ ሲሆን ጀግንነታቸውም ሇዘሊሇም
የሚዘከር ይሆናሌ። ውዴ ህይወታቸውን የገበሩሇት ለዓሊዊ ግዛታችን ግን በሸፌጥ ሇሻዓቢ ተሇግሷሌ። እነሱ ግዲጃቸውን
ተወጥተው አሌፇዋሌ። ሊይመሇሱ አሸሌቧሌ። አዯራቸውን የመቀበሌ ግዲጅ ግን በሔይወት ባሇነው ትከሻ ሊይ ተጥሎሌ።
ምርጫውም የኛ ይሆናሌ።
እዚህ ሊይ ወረራውን አስመሌክቶ ‚ፓርሊማ‛ እንዱቀሇበስ እንዯወሰነ፤ አቶ መሇስ በአንዴ ወቅት የሰጡት መግሇጫ ሌብ
ሉባሌ ይገባሌ። የኸውም፣ ‚ሳናውቀው ወዲጆቻችን ከኋሊችን ወጉን‛ ‚they stubbed us from the back‛ የሚሌው ነው።
እንግዱህ ከሊይ እንዯተገሇጸው የህወሒት ሥራ አስፇጻሚ የእንወረራሇን አንወረርም ክርክር ሲያካሂዴ፣ ህዝቡ የዴረሱሌኝ

እሮሮ ያስተጋባ እንዯነበረ የሚያስረዲ በመረጃ ዛሬ በግሌጽ ወጧሌ። የመከሊከያ ዯህንነት ክፌሌ፤ ሻዓቢያ እንዯሚወረን
የሚያረጋግጥ መረጃ ገና ከወረራው በፉት በአቶ መሇስ ጠርጴዛ ሊይ ተንጣሌል እንዯነበር ታውቋሌ። የአቶ መሇስ ንግግር
ከእውነት የራቀ እንዯነበረ የሚያጠያይቅ አይዯሇም። ጦርነቱ እንዯቆመ አቶ መረሳ ረዲ የተባለ የባዴመ፣ የሸራሮ፣
የዓዱሃገራይና የዓዱ አውዓሊ አከባቢ የህዝብ ተወካይ ‚ነገር ግን ይህ ተንኳሽ የሆነ እንቅስቃሴ ሇመጀመርያ ጊዜ ነው ማሇት
አይቻሌም የቆየ ነው። ተቃውሞም ይገጥም ነበር። ሰሚ ግን አሌነበረም። በኢትዮጵያ መንግሥት በኩሌም አንዴ ነገር
እንዱዯረግ እንጠቁም ነበር። ጉዲዩ በሰፉው ተይዟሌ የሚሌ መሌስ ነበር የሚሰጠው።‛ ያለት አዱስ ዘመን ጋዜጣ ሚያዝያ 12
ቀን 1990 ዓ.ም እትም ሊይ አትሞት ይገኛሌ። እኝህ የህዝብ ተወካይ ከሰጡት ቃሇ-መጠይቅ የምንረዲው አቶ መሇስ
እንዯነገሩን የሻዓቢያ ወረራ የማይጠበቅና የማይታወቅ ስዉር እንዲሌነበረ ነው። አቶ መረሳ ረዲ በዚህ ቃሇ-መጠይቅ ውስጥ
የሚወክለት ህዝብ አስቀዴሞ ሻዓቢያ ሉወረን በመዘጋጀት ሊይ ነው ብል ያስጠነቅቃቸው እንዯነበረ ከማብራራታቸውም
በሊይ፣ ይህንን የህዝብ መሌእክት በወቅቱ ሇመንግሥት ያሳውቁ እንዯነበር አረጋግጧሌ። ይህ ማብራርያቸውም እዚህ ከሊይ
የተጠቀሱትን መረጃዎች ያጠናክራሌ። አንባቢ ይህንን የአቶ መሇስ ‚ሳናውቀው ተወረርን‛ አነጋገር አጣጥመህና መርምረህ
የራስህን ፌርዴ ስጥበት።
የሆነ ሆኖ ይህ ፀሏፉ ከሊይ ያጣቀሳቸው መረጃና ማስረጃዎች የአቶ መሇስን ‚ሳናውቀው ተወረርን‛ ማብራርያ ይቃረናለ።
አቶ መሇስ እንዯምንወረር አሳምረው ያወቁ እንዯነበርም በግሌጽ ያሳያለ። ሆኖም ግን አቶ መሇስን ማን ይጠይቃቸው?
የግንባሩም፤ የፓርሊማውም፤ የአስፇጻሚውም፤ የሔገ-መንግሥቱም፤ የአገር መከሊከያ ኃይሌ አዛዥነቱም፤ የሁለም ኮርማ
ራሳቸው ናቸው።
ባይሆን ኖሮማ! አራት ኪል ቤተ-መንግሥት ውስጥ የተቀመጠ የአገሪቱ ጠቅሊይ ሚኒስቴር አገር ሲወረር ካሊወቅክ
የምትመራው መንግሥት አገር የመምራት ብቃት ስሇላሇው ሁኔታው በፓርሊማው አካሌ ወይም ላሊ ፓርሊማው
በሚቋቋመው አጣሪ ኮሚሽን ተጠንቶና ተጣርቶ እስኪቀርብ ዴረስ ሥሌጣንህን ታስረክባሇህ ሉባለ በተገባ ነበር። አገር
ሲወረር ምን ትሠራ ነበር? አገር ተወሮ ወገን ሊይ ግፌና ሰቆቃ ሲዯርስ ሉታውቅ ያሌቻሌክበት ምክንያት ምንዴ ነው?
ተብሇው ሉጠየቁና አጥጋቢ መሌስ ይዘው ሇመቅረብ ካሌቻለ፣ በሔግ ሉከሰሱና ሉፇረዴባቸው በተገባ ነበር። አራት ኪል
ቤተ-መንግሥትም ሆነ በላሊ የህዝብ ሥሌጣን የሚቀመጥ ሰው በየዯረጃው እንዯየ ሥሌጣን እርከኑ ሊጠፊው ጥፊት ተጠያቂ
መሆን ይኖርበታሌና መጠየቅ ነበረባቸው። በህዝብና በአገር ህሌውና ሊይ ሉቀሇዴ አይገባም። ይህ ጉዲይ ሇወዯፉት ሥሌጣን
ሊይ የሚወጡ ወገኖች ጥሩ ትምህርት ሉማሩበት በሚገባ መሌኩ መቋጨት ነበረበት።
ሇመሆኑ አንዴ ዜጋ የህዝብን ሥሌጣን ይዞ ቤተ መንግሥት ውስጥ እንዱኖር የሚዯረግበት ምክንያት ምንዴነው? የዘመኑ
ነገር አይታወቅምና ጥፊተኞችን የመሸሇም አዱስ ባህሌ እየተፇጠረ ካሌሆነ በስተቀር፤ የአገርና ህዝብን ዯህንነት ከመጠበቅና
ማስጠበቅ ውጭ ቤተ-መንግሥት ውስጥ የሚያስመሽግ ላሊ ተግባር ሉኖር አይችሌም። ስሇሆነም የአገር መሪ ሆነው ቤተመንግሥት የሚቀመጡት መከበር ባሇባቸው ጊዜ እንዯሚከበሩ ሁለ መጠየቅ ባሇባቸው ጊዜ መጠየቅ አሇባቸው። አቶ መሇስ
‚ሳናውቀው ተወረርን‛ ብሇውናሌ። አንዴ ግሌጽ መሆን ያሇበት ጉዲይ ቢኖር ግን ‚ሳያውቁትም‛ ሆነ አውቀውት አገርና
ህዝብ መወረር የሇባቸውም። በመሆኑም እንዳት ነው ነገሩ? መባሌ ነበረባቸው፣ አሇባቸውም። የአገርና የህዝብ ጉዲይ ጊዜ
ይወስዲሌ እንጂ አያረጅምና አሁንም መጠየቅ ይኖርባቸዋሌ። የተዘጋ ፊይሌ ነው ሉባሌ አይገባም። የዛሬ የአቶ መሇስ መጠየቅ
ሇነገዎቹ ባሇሥሌጣናት መማርያ መሆን መሆን አሇበት። ካሌሆነ ግን ባገራችን ውስጥ ሥሌጣን የጨበጠ ሁለ የፇሇገውን
የማዴረግ መብት እንዲሇው ተዯርጎ የመቆጠር አዯጋን ሉያስከትሌ ይችሊሌ። ይህ ዯግሞ ህዝብ ሇዘሇቄታው በመንግሥት ሊይ
እምነት እንዲይኖረው ያዯርጋሌ። ህዝብ እምነት ያሌጣሇበት መንግሥት የፇሇገውን ያህሌ ቢጥር፤ ዲገትና ቁሌቁሇት ቢወጣ
ቢወርዴ ዴምር ውጤቱ ዜሮ ሉሆን እንዯሚችሌ መገመት ብሌህነት ይሆናሌ። አቶ መሇስና የሚመሩት አገዛዝም ሆነ ፓርቲ
አሁን የወዯቁበት ማጥ ውስጥ የተዘፇቁት ህዝብ አመኔታ ስሇነሳቸው እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ።
እስካሁን ዴረስ አቶ መሇስ ‚ሳናውቅው‛ ተወረርን በማሇት የነገሩን ትክክሌ እንዲሌነበረ ሇማስጨበጥ ተሞክሯሌ።
ማስረጃዎቹም ይፊ የወጡ በመሆናቸው ሇማየትና እውነቱን ሇማግኘት የፇሇገ ሁለ አይቶዋቸዋሌ፤ ሉያያቸውም ይችሊሌ።
ይህ ዯግሞ አቶ መሇስ የሚነግሩን ሁለ እውነት እንዲሌሆነ ሇመገንዘብ ያስችሇናሌ።
ነገሩ በዚህ አሊበቃም። ሻዓቢያ ዲር ዴንበራችንን ወሮ ህዝባችንም እንዲሇ ከቀያው ተፇናቅል፣ የወገን ምሌሻ ከጠሊት ኃይሌ
ጋር ጉሮሮ ሇጉሮሮ ትንቅንቅ ተያይዞ ሲዋዯቅ፣ እንዯ ዛሊንበሳ የመሳሰለ ከተሞቻችን ወዯ አፇርነት ሲሇወጡ፣ የዓይዯር ህፃናት
ከሻዓቢ አየር ኃይሌ በተጣሇ ክሊስተር ቦምብ ሲጨፇጨፈ፣ ዓዱግራት ውስጥ በሻዓቢያ ወረራ ምክንያት የተፇናቀሇው
ህዝባችን ሰብአዊ እርዲታ ሇማግኘት በተሰሇፇበት ቦታ ሊይ የሻዓቢያ የአየር ዴብዯባ ሰሇባ በሆነበት፤ አቶ መሇስና የሚመሩት
ቡዴን ራስን የመከሊከሌ ጦርነት እንዲይካሄዴ ይከሊከለ እንዯነበር አቶ አስራት አብርሃም ‚ከአገር በስተጀርባ ህወሒትና
ሻዓቢያ - የትሮይ ፇረስና የባሇፇረሱ ተሌእኮ‛ በሚሌ ርእስ ባሳተሙት ግሩም መፅሒፊቸው ገጽ 115 ውስጥ የአቶ ቴዴሮስ
ሏጎስን ቃሇመጠይቅ በመጥቀስ እንዯሚከተሇው አስፌረውት ይገኛሌ።

‚እኛ ሻዓቢያ ቢወረንም ችግር የሇውም። ዝም ብሇን ሌማታችን ብቻ እንቀጥሌ፤ ሻዓቢያ ስንት ዓመት እንዲይኖር
ነው ስንሊቸው፤ እነስዬ ግን ጦርነት ሇማዴረግ ስሇፇሇጉ ‘ሻዓቢያን እዚህ የነበረችውን ዴንጋይ አንስተሃሌ፤የነፊሱን
አቅጣጫ እንዱቀየር ከሰሜን ወዯ ዯቡብ ‘እንዱፇስ’ አዴርገሃሌ፤ ላሊም ላሊም ምክንያት ፇጥረን እንምታው’ይለ
ነበር። የትምክህተኞች ሀሳብ በማምጣትም ‘አሰብን በሃይሌ እንያዝ፤ ሻዓቢያን እንገርስሰው’ይለ ነበር;; ይህን
ጦርነት እንዱካሄዴ የፇሇጉበት ምክንያትም በጦር መሳርያው ግዢ ሰበብ በግሊቸው ሇመጠቀም ይፇሌጉ ስሇነበር
ነው;; ሇምሳላ ስዬ በራሱ ጊዜ ገንዘብ በሻንጣ ተሸክሞ ወዯ ውጭ ይመሊሇስ ነበር።‛
ከዚህ ከአቶ ቴዴሮስ መሌስ የነአቶ መሇስ ቡዴን የኢትዮጵያን ለዓሊዊ መሬት ሇወራሪው ሻዓቢያ ያሇምንም ውጣ ውረዴና
ቅዴመ-ሁኔታ ሇመስጠት አስቀዴሞ ተዘጋጅቶ እንዯነበረ ነው የሚያመሊክተው። ‚…….ሻዓቢያ ስንት ዓመት እንዲይኖር ነው
ስንሊቸው፤ እነስዬ ግን ጦርነት ሇማዴረግ ስሇፇሇጉ…..‛ የሚሇው ስንኝ የነአቶ ቴዎዴሮስ ሏጎሰና የነአቶ መሇስ ዜናዊን
አርበኝነትና ሇአገር ተቆርቋሪነትና ቀናኢነትን የሚያመሊክት አይዯሇም። እዚህ ሊይ የሚነሳው ጥያቄ ሻዓቢያ የስንት ዓመት
ዕዴሜ ይኖሯሌ? ወይም እነስዬ ጦርነት ሇማዴረግ ፇሌጓሌ የሚሌ አይዯሇም። የሚነሳው መሥረታዊ ጥያቄ ሻዓቢያ
የኢትዮጵያ ለዓሊዊ ግዛት መውረሩን የመቀበሌና ያሇመቀበሌ ጥያቄ ነው የሚሆነው። ይህንን መስፇርት አስቀምጠን
ስንቃኘው ዯግሞ ቢያንስ የእነ አቶ ቴዎስሮስ ሒጎስና አቶ መሇስ፣ አቶ ስብሏት ቡዴን ሻዓቢያ ለዓሊዊ ግዛታችንን ወሯሌ
ብሇው እንዯማያምኑ ከአቶ ቴዎዴሮስ ቃሇመጠይቅ ሇመረዲት ይቻሊሌ። ይህም ማሇት ሻዓቢያ ጦርነት የከፇተባቸው ግዛቶች
የኤርትራ ግዛቶች ናቸው ብሇው ያምናለ የሚሇው ዴምዲሜ ሊይ እንዴንዯርስ ያስገዴዯናሌ። ባይሆን ኖሮ፤ በመቶ ሺዎች
የሚቆጠር ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከቤቱ፣ ንብረቱና አከባቢው ተፇናቅል የሚቀመስ አሌባ በመሆን በየዋሻውና ጣሻው
በመንከራተት ሊይ ባሇበት ሁኔታ ‚ሻዓቢያ ስንት ዕዴሜ እንዲይኖረው ነው‛ ብል ወረራው እንዱቀጥሌ ሙግት አያነሱም
ነበር። ሇመሆኑ፤ እነዚህ ሰዎች የዓይዯር ትምህርት ቤት ህፃናት እሌቂት ምንም አሌተሰማቸውም? ዓዱግራት ከተማ ውስጥ
በወረራው ከተፇናቀሇው ህዝብ ጉሌበት ያሇው ዯርሶ እርዲታ እንዱሰጠው በሚጠብቅበት የእርዲታ ማከፊፇያ ማእከሌ ሊይ
በተጣሇው የአይሮፕሊን ቦምብ ሊሇቁ ወገኖች ስሜት አሌነበራቸውም? ከግማሽ በሊይ የሚሆነው የኢሮብ ህዝብ በሻዓቢያ
ወረራ ምክንያት አከባቢውን ሇቆ መሰዯደ ሇማንም የተዯበቀ አሌነበረም። ከዛም በሊይ ሻዓቢያ በወረረው ግዛት ውስጥ
ያገኛቸው መኖክሲቶችና ካህናት እንኳ ሳያስቀር የኢሮብ ዜጎችን ታጋች (hostage) አዴርጎ ወስዶቸው ነበር። ከነዚህም
ውስጥ ከ100 በሊይየሚሆኑ ዜጎች እስከ ዛሬ ዴረስ የዯረሱበት አይታወቅም። የነዚህ ዜጎች እጣ ፇንታ አስጨንቆት፤ አንዴ
መግሇጫ እንኳ ስሇነሱ ከአገዛዙ በኩሌ የወጣ የሇም። ይህ ሁለ ተዯማምሮ ሲታይ ዲር ዴንበራችን ሇሻዓቢያ ሇመሇገስ አንዴ
የተቀነባበረ ውዱት እንዲሇበት ከምን ጊዜውም በሊይ ዛሬ ግሌጽ ሆኖ ታይቷሌ።
በተጨማሪም፤
‚እነስዬ ግን ሻዓቢያን እዚህ የነበረችውን ዴንጋይ አንስተሃሌ፤የነፊሱን አቅጣጫ እንዱቀየር ከሰሜን ወዯ ዯቡብ
እንዱፇስ አዴርገሃሌ፤ ላሊም ላሊም ምክንያት ፇጥረን እንምታው’ይለ ነበር።‛ ይሊለ።
ይህ አገሊሇጽ አቶ ቴዎዴሮስና የሚወክለት ቡዴን ሻዓቢያ የኢትዮጵያ ለዓሊዊ ግዛቶች ወረዋሌ ብሇው እንዯማያምኑ
ያመሊክታሌ። በመጨረሻ በግሌግሌ ዲኝነት ተገኘ የተባሇውና ከአንዴ ሶስተኛ በሊይ የኢሮብ መሬትን ሇሻዓቢያ ያስረከበው
ብይን የሚመነጨውም ከዚህ አመሇካከትና እምነት ይሆናሌ። ይህ ፀሒፉ በዚህ አገዛዝ ሊይ እምነት እንዱያጣ ያዯረገውም
ይህ የነአቶ ቴዎዴሮስና የሚወክለት ቡዴን አቋም ነው። በመሆኑም አቶ ስዬ፣ በአቶ ቶዎዴሮስ እንዯተነገረን ‚ በራሱ ጊዜ
ገንዘብ በሻንጣ ተሸክሞ ወዯ ውጭ ይመሊሇስ ነበር‛ የሚሇው ከሻዓቢያ ወረራ ጋር የሚገናኝ አይዯሇም። አቶ ስዬ ገንዘብ
በሻንጣ ተሸክሞ ይመሊሇስ አይመሊሇስ የሻዓቢያን ወረራ ሇመቀሌበስ የወሰዯው አቋም ሒሊፉነት የተሞሊበትና ከአንዴ
ኢትዮጵያዊ መሪ የሚጠበቅ ነው። ሻዓቢያ የወረረው ለዓሊዊ የኢትዮጵያ ግዛት ነው። ከቀያው ያፇናቀሇው፣ የፇጀውና
እስከዛሬ ዴረስ የዯረሱበት ያሌታወቀው አግቶ የወሰዲቸው ዜጎች ኢትዮጵያዊያን ናቸው። ስሇሆነም፣ ሻዓቢያ መመታት
የነበረበትና የተመታውም አቶ ቴዎዴሮስ ሉሞግቱን እንዯሞከሩት ዴንጋይ በማንሳቱ ሳይሆን የኢትዮጵያን ለዓሊዊ ግዛት ወሮ
በመያዙ ነው። የተቀበሩ ውልችን አውጥቶ እንዱሞግት በመስማማትና በግሌግሌ ፌርዴቤቱም ፉት ኢትዮጵያን የሚጎዲ
ምስክርነት በመስጠት የሻዓቢያ ተባባሪ መሆናቸውን ያስመሰከሩት እነአቶ ቴዎዴሮስ ሏጎስና ሊኪዎቻቸው መሆናቸው
የሚታየውም እዚህ ሊይ ነው።
የግሌግሌ ዲኝነቱ ውሳኔ ቁጥር 4.69 እንዯሚከተሇው ይሊሌ፤
‚ ………..ኢትዮጵያ የተጠቀመችባቸው ቃሊቶች እነዚህ ነበሩ‚ ፍርት ካድርኖ፣ ሞኖኯሰይቶ፣ ጉናጉናና ፆሮና
በአብዛኛው ጥያቄ ያሌተነሳባቸው የኤርትራ ቦታዎች ናቸው።‛ The words used by Ethiopia were that‛Fort
Cadorna, Monoxeito, Guna Guna and Tserona‛were ‚mostly…..undisputed Eritrean palaces>‛
ይሌና። ቀጥልም፣ በቁጥር 4.70 ፆሮናን በሚመሇከት ኮሚሽኑ ኢትዮጵያ በጽሐፌ የሰጠችውን የእምነት ቃሌ
መሠረት በማዴረግ መተግበሩን ችሊ ማሇት አይችሌም። ኮሚሽኑ የኢትዮጵያን የእምነት ቃሌ ግምት ውስጥ

ሇማስገባት ይገዯዲሌ። በመሆኑም የውለን መስመር ኤርትራ ግዛት ውስጥ እንዱካተት ማስተካከሌ አስፇሊጊ ሆኖ
አግኝቶታሌ።‛ ‚As to Tserona the commission cannot fail to give effect to Ethiopia’s statement,
made formally in a written pleading submitted to the commission. It is an admission of which
the commission must take full account. It is necessary, therefore, to adjust the Treaty line so as
to ensure that it is placed in Eritrea territory.‛ እንግሉዝኛው የኮሚሽኑን ቃሌ እንዲሇ ሇመረዲትና
ግርዴፈን ትርጉም ሊሇማዛባት የተጨመረ ነው።
እንግዱህ አንባቢ የአቶ ቴዎዴሮስ ሏጎስን ቃሇ-መጠይቅ ከዚህ ከኮሚሽኑ ውሳኔ አንፃር ከፇተሸው እውነቱን ሇመረዲት
እንዯሚችሌ ጥርጥር የሇውም። እ.ኤ.አ በ1900 ዓ.ም በኢትዮጵያና ጣሉያን መካከሌ ተፇጸመ የሚባሇው ውሌ ፆሮናን
በኢትዮጵያ ውስጥ ያካተተ እንዯነበረ ኮሚሽኑ ቢያረጋግጥም ኢትዮጵያ የማያከራክር የኤርትራ ግዛት ነው ብሊ በጽሐፌም
በቃሌም ስሊረጋገጠች ኤርትራ ውስጥ እንዱትካተት ከመወሰን ውጭ ላሊ አማራጭ እንዲሌነበረው ብይኑ ውስጥ አስፌሮት
ይገኛሌ። መረጃውም ማስረጃውም ይኸው ቀርቧሌ። ከዚህም በመነሳት እነአቶ መሇስ ሇዲር ዴንበራችን መከበር የሚያሳዩት
ቀናኢነት አስተማማኝ እንዲሌሆነ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ። ስሇሆነም ዛሬም ቢሆን ዲር ዴንበራችን ሇመከበሩ ምንም
ማስተማመኛ የሇም። መረጃዎችም የሚያሳዩን ጥርጣሬአችንን የሚያጠናክር እንጂ የሚቀርፌ ባሇመሆኑ ዜጋ በተጠንቀቅ ቆሞ
‚ሄግ በተወሰነው መሠረት‛ እየተባሇ ዲር ዴንበራችን ሇባዕዴ እንዲይሰጥ መከሊከሌ እንዯሚገባው ሇማስገንዘብ ነው።
የኢህአዳግ አመራር ሇኤርትራ (ሇሻዓቢ ቢባሌ ይሻሊሌ) ጥቅም አስከባሪነት መቆሙን ሇማሳየት የመረጃና ማስረጃ ብዛት
እንጂ እጥረት የሇም። የተሇያዩ የግሌ ጥቅማጥቅሞችን በማሳዯዴ ሊይ ሇሚገኙ ወገኖች ይህ ቁሌጭ ብል የወጣ ሃቅንም
ሇመዋጥ እንዯሚቸገሩ የታወቀ ነው። እነዚህ ወገኖቻችን ጋር ሇወዯፉት ሰከን ብሇን የምንከራከርበት ሁኔታ ይኖራሌ።
ሇጊዜው ግን የነአቶ መሇስ ቡዴን ወድና ፇቅድ ለዓሊዊ ግዛቶቻችንን ሇሻዓቢያ ያስረከበበትን ጉዲይ የትችቱ ማእከሌ አዴርጎ
ሇመቀጠሌ ተመርጧሌ። በመሆኑም፣ አቶ ስዬ አብርሃ ‚ነፃነትና ዲኝነት በኢትዮጵያ‛ በሚሇው መጽሏፊቸው ውስጥ ገጽ 274
ሊይ የሚያቀርቡትን ቀጥሇን እንመሌከት፤
‚…….በአቶ መሇስ በኩሌ የነበረው ሁኔታ አጥጋቢ ያሌነበረ ቢሆንም በቀጥታና በግሌጽ መጋጨት የጀመርነው
ታህሳስ/ጥር 1991 አከባቢ በማእከሊዊ ኮማንዴ ስብሰባ ሊይ የውግያ አይሮፕሊን መግዣ ገንዘብ አስፇሌጎ፣ የራሳችን
ገንዘብ እንጠቀም በሚባሌበት ጊዜ ይህ ገንዘብ የኛ ቢሆንም እንዲንነካው አይ ኤም ኤፌ ገዯብ የጣሇበት ስሇሆነ
ሌንነካው አንችሌም ብሇው በተከራከሩበት ወቅት በበኩላ ጉዲዩ ከሀገር ለአሊዊነት ማስክበርና ከአይ ኤም ኤፌ ጋር
ተገባ የተባሇውን ስምምነት ከማክበር መካከሌ የትኛውን እናስቀዴም ብል የመምረጥ ጉዲይ እስከሆነ ቅዴምያ
ሇሀገር ለአሊዊነት ማስከበር ሰጥተን የሚፇሇገውን ገንዘብ ወጪ አዴርገን እንግዛ በሚለት ሏሳቦች ተሇያይተን
በተከራከርንበት ጊዜ ነው።‛
እንግዱህ አገር ተወሮ ዜጎች የመንግሥት ያሇህ የሚለበት ወቅት ሊይ እንዯነበረ ሌብ እንበሌ። አይ ኤም ኤፌ ሇኢትዮጵያ
በእርዲታም እንበሇው በብዴር ገንዘብ ሰጥቶ፤ አገዛዙ ተረክቦ ካዝና ውስጥ ቆሌፍት እንዯነበረ የሚዘነጋ አይዯሇም። ወቅቱ
ዯግሞ አገር ተወሮ፤ ወገን ተሸብሮ የመንግሥት ያሇህ እያሇ የዴረሱሌኝ እሮሮውን እያስተጋባ የነበረበት ነው። ታዱያ! ይህ
ገንዘብ አገርንና ህዝብን የመታዯግ ዓሊማ ሊይ ካሌዋሇ ሇኢትዮጵያ ምኑን ነው የበጃት? በዛን ወቅት ከዛ የባሰ ችግር ገጥሟት
ነበር? አቶ ኢሳያስ እንዲሰበው በሇስ ቀንቶት ‚ኢትዮጵያን ቢቆጣጠር‛ ኖሮ የዛ ገንዘብ ፊይዲ ሇኢትዮጵያዊያን ምን ይሆን
ነበርን? ነው ወይስ አስጊ ሆኔታ ቢፇጠር ተብል ሇስንቅ ሉያዝ ስሇታሰበ? እውነቱን ሇመናገር ይህ ጉዲይ የሚገባ አይዯሇም።
በመሆኑም፣ ባሇፈት ነገሮች ሊይ ከአቶ ስዬ ጋር ሌዩነት ቢኖርም በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ዙርያ አቶ ስዬና ጓዯኞቻቸው
ያሳዩት አቋም ከአንዴ ብቃት ካሇው ሊገርና ወገን ቀናኢ ከሆነ አመራር የሚጠበቅ ነበር። በአንጻሩ የነአቶ መሇስ አቋም
ከተሸናፉነትና ‚ከተንበርካኪነትም‛ የዘሇሇ የአገር ክህዯትን ያንጸባረቀ ነበር።
ገንዘቡ ከየትም ይሁን ከየት እንዱህ ዓይነት አገርንና ወገንን የሚያጠፊ የባዕዴ ወረራ ሲከሰት ጥቅም ሊይ መዋሌ ነበረበት።
ሇዚህም ጠ/ሚኒስትሩ ዯንቃራ መፌጠር ባሌተገባቸው ነበር። በመሆኑም አቶ መሇስ ገንዘቡን ወጪ አሊዯርግም ማሇታቸው
ሻዓቢያ የወረራቸውን ለዓሊዊ ግዛቶቻችን ይዞ ዜጎቻችንን እንዯፇሇገ እያበሳበሰና እያንገሊታ ይፇንጭበት የሚሌ ውሳኔ
ከመውሰዴ ውጭ ተዯርጎ የሚታይ አይሆንም። አገር ከላሇ አይ ኤም ኤፌ የሇገሰን ገንዘብ ጥቅም ሊይ የሚውሌበት ሁኔታ
ሉኖር አይችሌም። በመሆኑም ነው አቶ መሇስና ተከታዮቻቸው የወሰደት አቋም በአገር ሊይ እንዯተድሇተ ክህዯት
የሚቆጠረው። አቶ ቴዎዴሮስ እንዯነገሩን ሻዓቢያ ሇስንት ዘመን እንዲይቆይ ነውና፤ ተውቱ በወረራ የያዘው ግዛታችን ውስጥ
ይንገዋሇሌበት የሚሌ መሌእክት ከማስተሊሇፌ ውጭ ላሊ ትርጉም ሉሰጠው የሚቻሌ አይሆንም። ይህ ዯግሞ ምናሌባት
በአቶ ቴዎዴሮስ አንዯበት በመዯገሙ እንዯ አዱስ አቋም አዴርገን ካሌተመሇከትነው፤ ገና ወረራው ከመቀሌበሱ በፉት
በሔወሒት ሥራ አስፇፃሚ አካሌ ስብሰባ ወረራውን እንዳት ማስተናገዴ እንዲዯሚገባ ሲከራከሩ፤ አቶ ስብሏት ነጋ ‚ሻዓቢያ
ዛሊንበሳን ሇ20ና 30 ዓመት ቢይዛት ምንዴነው ችግሩ‛ በማሇት መከራከራቸው ሁሊችን የሰማነው ሃቅ ነው። አገር በወረራ
ሥር በነበረበት ሁኔታ አገርን ሇመከሊከሌ የሚያስፇሌገውን ገንዘብ የማፇሊሇግና የማግኘት ሒሊፉነት ከሁለም በሊይ የጠቅሊይ

ሚኒስትሩ መሆን በተገባው ነበር። የአይ ኤም ኤፌ ገንዘብ አይነካም ከተባሇ ላሊ አማራጭ የገንዘብ ምንጭ መኖሩንም
ማረጋገጥ የነበረባቸው አሳቸው ናቸው። ካሌተገኘ ግን በምንም ይሁን በምን የአገርና የህዝብ ለዓሊዊነት መከበርና መጠበቅ
ነበረበትና የአይ ኤም ኤፌ ገንዝብ አገርን የመከሊከሌ ጥቅም ሊይ መዋሌ ነበረበት። ጠ/ሚኒስትሩ አገር ተወሮ ገእያሇ ንዘብ
ውጪ አይዯረግም ብሇው መከራከራቸው አስነዋሪ ነው። በመሆኑም፤ ይህ ተግባራቸው ጠቅሊይ ሚኒስትሩ ወራሪ
እንዱሸሇም መፌቀዲቸውን ያሚያሳይ ይሆናሌ። ክስተቱም የዚህ ትውሌዴ የታሪክ ጠባሳ ሆኖ በታሪካችን ውስጥ
ይመዘገባሌ።
አቶ ስዬ በገጽ 283 ሊይ የሚከተሇውን አስፌሯሌ፤
‚…. የእርሳቸው መንግሥት ግን (የአቶ መሇስ ማሇት ነው)የኢትዮጵያ ንግዴ ባንክ ሇኤርትራዊያን ነጋዳዎች ገንዘብ
ክፇለ የሚሌ አስገዲጅ ስምምነት እንዱገባ በማዴረግና በዚሁም ምክንያት ከአንዴ ቢሌዮን ብር በሊይ የሀገሪቱ
ሀብት ተዘርፍ እንዱቀር አስገዴዶሌ።‛
እንግዱ ኢትዮጵያ በካዝናዋ ያሇውን ገንዘብ ሇለዓሊዊነቷ መከበር ወጪ ማዴረግ የሇባትም የሚለት አቶ መሇስ የሻዓቢያን
ጦርና ጦረኝነት ሇማጠናከር ምን ያህሌ እንዯሰሩ ከአቶ ስዬ ጥቅስ ሇመገንዘብ ይቻሊሌ። ሻዓቢያ ኢትዮጵያ ውስጥ በግሇሰብ
ኤርትራዊያን ስም ምን ዓይነት ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ይፇጥር እንዯነበረ እንኳን አቶ መሇስ እኛ ተራ ዜጎችም
በገሃዴ የምናየው እውነት ነው። የነበረውን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብተን ከመረመርነው፤ ይህ ሇኤርትራ ነጋዳዎች ተከፇሇ
የተባሇው ገንዘብ በቀጥታ ሻዓቢያ እጅ ገብቶ ሉሆን እንዯሚችሌ መገመት ይቻሊሌ። ኤርትራ በአዱስ አበባ የሻዓቢያ ኤምባሲ
ውስጥ በሔገ-ወጥ መንገዴ የኢትዮጵያ ብሓራዊ ባንክ ከሚፇቅዯው ውጭ አንዴ የአሜሪካን ድሊር በ7.25 ብር ሑሳብ
ከመመንዘር ጀምሮ በዓሇም ሊይ 14ኛ ቡና አምራች አገር እስመባሌ ዯርሳ እንዯነበረም የሚታወቅ ነው። አቶ መሇስ ኢትዮጵያ
በካዝናዋ የተቀመጠውን ገንዘብ በጦርነት ሇተዯፇረው ዲር ዴንበሯ መከሊከያና በጀብዯኞች ጦርነት ከቤት ንበረቱ
ሇተፇናቀሇው ዜጋ የሔይወት ማቆያ እንዲይሆን የመከሊከሌ ሙከራ አርጓሌ። በዚህም ሻዓቢያ ሇከፇተብን እብሪተኛ ጦርነት
ዴጋፊቸውን ሰጥቷሌ። ይባስ ብልም 70.000 በሊይ ውዴ የኢትዮጵያውያን ሔይወት የተገበረበት ለዓሊዊ ግዛቶቻችን ሄግ
ዴረስ በመጓዝ ሻዓቢ እንዱረከበው ተዯርጓሌ። በዚህም ሻዓቢያ በገዛ በሀብታችንን ተጠቅሞ የወረረውን ግዛታችን ተሇግሶሇት
ዴሌ በዴሌ ሲሆን፤ የሚቆምሊት መንግ1ስት የላሊት ኢትዮጵያ ግን በጦር ሜዲ የተቀዲጀችውን ዴሌ በግሌግሌ ፌርዴቤት
ከሳሽና ተከሳሽ ተብየዎች ግንባር ፇጥረውባት ተገፌታ ቀርታሇች።
ወገን እንዲንዘናጋ!
ዛሬ ሉያዘናጉን የሚፇሌጉ አንዲንዴ ወገኖች ‚አቶ መሇስ አምስት ነጥቦች አቅርቧሌ። ስሇሆነም መንግስታችን ሇለዓሊዊነታችን
መከበር ቆርጦ ተነስቷሌ‛ እያለ በማሞካሸት ሊይ እንዯሚገኙ የምንዘነጋው አይሆንም። በትግርኛ አንዴ አባባሌ አሇ። ‛ዓሻ
መሲሌካ ዴራሮም ወዴኤልም‛ በግርዴፈ ሲተረጕም ሞኝ መስሇህ እራታቸውን ጨርስባቸው እንዯማሇት ነው። እነዚህ
ወገኖች የሚናገሩትን በመረጃ የተዯገፇ አይዯሇም። እንዱሁ በላጣው እመኑን ሉለን ይቃጣቸዋሌ። ሞኞች እንዲይባለ
ሞኞች አይዯለምና፤ ብሌጣብሌጦች ብንሊቸው ይመረጣሌ። አቶ መሇስ ነግረውናሌና ለዓሊዊነታችን ተረጋግጧሌ የሚሇው
አባባሌ በአመክንዮ የተዯገፇ አይዯሇም። ጊዜ ከፇቀዯ አቶ መሇስ አቀረቡት የሚባሇው 5 ነጥብ የመዯራዯርያ ሀሳብ ሰፊ ባሇ
መሌኩ ጊዜ ሲፇቅዴ የሚተች በመሆኑ፣ ሊሁን ራሳቸው አቶ መሇስ እንዯነገሩን ‚ሰጥቶ መቀበሌ‛ በሚሇው ሊይ የተንጠሇጠሇ
ለዓሊዊነታችንን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ይዘት የላሇው ባድ ሇጊዜ ምግዣ የተወረወረሌን ሒሳብ ነው ብሇን እንሇፇው።
ምክንያቱም ‚ሰጥቶ ሇመቀበሌ‛፣ የሚሰጥ ሉኖርህ ይገባሌና። ሇመስጠት ዯግሞ ኢትዮጵያ ከኤርትራ የወሰዯችው ወይም
እንዴትወስዴ የተወሰነሊት መሬት የሇምና የአምስቱ ነጥቦች ይዘት፤ በዴርዴር ስም የሄጉን ብይን ተግባራዊ እናዴርግ ከማሇት
ያሇፇ ትርጉም አይኖራቸውም። ጉዲዩ በኢህአዳግ ጓዲ ተቦክቶ፣ ተጋግሮ አሌቋሌ። የኢትዮጵያን ጉዲይ እንዯፇሇገ በማዴረግ
ሊይ የሚገኘው ህወሒት/ኢህአዳግ በራሱ ሌሳን ያሰፇረው ላጣ ሃቅ በብሌጣብሌጥ ተሊሊኪዎች ሉሻር አይችሌም።
ህወሒት/ኢህአዳግ ለዓሊዊነታችንን አስመሌክቶ አቶ አስራት አብርሃም ከሊይ በተጠቀሰው መፅሒፊቸው ውስጥ ‚አብዮታዊ
ዳሞክራሲ‛ ያሰፇረውን ከገጽ 150-151 እንዯሚከተሇው አስፌረውት ይገኛሌ።
‚ወረራውን የመመከት ጉዲይ የመሬት ጉዲይ አይዯሇም፤ ጉዲዩ የሔግ የበሊይነትን የማረጋገጥ አጉራ ዘሇሌነትን
የማስወገዴ ጉዲይ ነው በማሇት መንግሥታችንና ዴርጅታችን አዴማጭ እስከሚሰሇቸው ዴረስ በተዯጋጋሚና
በወቅቱ መግሇጻቸው የሚታወስ ነው። ይህ ማሇት ግን ሁለም ይህንን ዓሊማ ተረዴቶ ነበር ማሇት
አይዯሇም።አንዲንድቹ ጉዲዩ የመሬት ጉዲይ ነው፤…….። የኤርትራ ነፃነት በሰሊማዊና ህጋዊ መንገዴ እሌባት ያገኘ
ጉዲይ ነው። ትግሊችን የህግና የሰሊም እንጂ የመሬት ወይም የወዯብ አይዯሇም። ………ስሇዚህ ሇኛ ባዴመ ትሌቅ
ትሁን ትንሽ፤ ወርቅ ይኑራት አይኑራት ትርጉም የሇውም።……ባዴመን የሔግን የበሊይነት ከማረጋገጥ አኳያ ባሊት
ፊይዲ እንጂ በመሬትነቷ አናያትም። …….መሬቴ ነው ስሇዚህ ባሇሁበት ሆኜ በሃይሌ የያዝኩት ቦታ ሊይ ሆኜ ካሌሆነ

በቀር ሇዲኝነት አሌቀርብም ይሌ የነበረውሻዓቢያ በአጉራ ዘሇሌነት ያካሄዯውን፤ የህግን የበሊይነት በመጣስ
የፇጸመውን ወረራ ቀሌብሰህ ወዯ ዲኛ ቅረብ ቢባሌ አሻፇረኝ ያሇው ሻዓቢያ ዴንበሩ እስኪወሰን ዴረስ ሰራዊትህን
ከወረራው በፉት ታሰተዲዴረው ከነበረው የኤርትራ ዴንበር 25 ኪል ሜትር ርቀት ሊይ አስፌርና ወዯ ዲኛ ቅረብ
ሲባሌ እሬት እሬት እየመረረው ተቀብል ተፇራረመ። በዛን ወቅት እኛ ዓሊማችን በማያዲግም ሁኔታ ተሳክቷሌ።
ወረራው ተቀሌብሷሌ። የዴንበር ጉዲይ በህግ ይወሰን አሌን። ……. ጥያቄያችን የህግ የበሊይነት እንጂ የመሬት
ስሊሌነበረ የህግ የበሊይነት ሲረጋገጥ ዴሊችን እውን ሆነ።‛
አቶ አስራት አብራሃም በመጽሏፊቸው ውስጥ ይህንን በአንዯኛው የዓሇም ጦርነት የጀርመን ሽንፇትና ዴርዴርን እንዯምሳላ
በመጥቀስ ውብ አዴርገው አብጠሌጥሇው ተችተውታሌ። ዴርዴሩንም ‚ከሽንፇት የማይሻሌ‛ ብሇውታሌ። ይህ ፀሏፉ ዯግሞ
ከሽንፇት የማይሻሌ ሳይሆን የሽንፇት ሽንፇትም ጭምር ነው ይሇዋሌ።
ይህ የኢህአዳግ ሌሳን ያወጣው ሏተታ የሚያጠነጥነው አንዴ መሠረተ ሒሳብ ሊይ ነው። ይኸውም ጦርነቱ የተካሄዯው የህግ
የበሊይነትን ሇማስከበር እንጂ ለዓሊዊነትን ሇማስከበር የተካሄዯ ጦርነት አሇመሆኑ ሊይ ነው። ‚ባዴመን የሔግን የበሊይነት
ከማረጋገጥ አኳያ ባሊት ፊይዲ እንጂ በመሬትነቷ አናያትም።‛ የሚሇው አባባሌ በውስጠ ታዋቂነት ሁለም የተወረሩ ለዓሊዊ
ግዛቶቻችንን የሚያካትት አገሊሇጽ ነው። ሆኖም ይህ የሚያከራክር አይሆንም። በጉሌበት የተያዘብንን ለዓሊዊ ግዛታችንን
የሚመሇከት እስከሆነ ዴረስ ላልች በወረራ የተያዙ ግዛቶቻችን በሏተታው ውስጥ መካተት አሇመካተታቸው ብዙም ፊይዲ
አይኖረውም። ችግሩ ያሇው አስተሳሰቡና እምነቱ ውስጥ ነው። በኢህአዳግ ዏይን ሇህግ የበሊይነት መከበር እንጂ
ሇተወሰዯብን መሬት ብሇን አሌተዋጋንም። ያ ሁለ የጀግኖቻችን፣ የብርቅየዎች ሔይወት የተከፇሌው ‚የህግ የበሊይነትን
ሇማረጋገጥ ነው‛ ተብሇናሌ። ሇዚህ ፀሏፉ ዯግሞ ያ መከበር አሇበት የሚባሇው ሔግ የሚሠራው በመሬት ሊይ ነው። የጦርነቱ
ዓሊማ አቶ መሇስና ሇሚመሩት ኢህአዳግ የህግ የበሊይነትን ሇማረጋገጥ ነው። በመሆኑም የጦርነቱ ዓሊማ ሊይ ተሇያይተናሌ።
ኢትዮጵያዊያን መተኪያ አሌባ ሔይወታቸውን የሰጡት ሇዲር ዴንበሯ መከበርና የወገናቸውን ሰቆቃ ሇመታዯግ ነው።
ባዴመን ጨምሮ ሁለም ከኤርትራ ጋር የሚዋሰኑ ግዛቶቻችን ሊይ የጀብዯኝነት ወረራ ባይካሄዴብን ኖሮ የአንዴም ሰው
ሔይወት ባሌጠፊ ነበር። ህግ የሚከበረው በለዓሊዊ ግዛት ውስጥ ነው። ሠራዊታችን ባዴመ የዘመተው በሰሊም አስከባሪነት
ሳይሆን ሔይወቱን ገብሮ ለዓሊዊ ግዛታችንን ሇማስከበር ነው። ይህ መብት ዯግሞ በተባበሩት መንግስታት ቻርተር ምዕራፌ
7 አንጽ 51 ሊይ እንዯሚከተሇው ሰፌሮ ይገኛሌ፡፡

Chapter 7 article 51
Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective selfdefence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security
Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures
taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to
the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the
Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems
necessary in order to maintain or restore international peace and security.
በዚህ አንቀጽ መሠረት ኢትዮጵያ ራሷን የመከሊከሌ ሙለ መብት ቢኖራትም እነአቶ መሇስ እንዲትጠቀምበት እንቅፊት
ሆኖውባታሌ። ብሌጣብሌጦቹም ይህንን እያወቁ በአገርና በህዝብ ሰቆቃ የግሌ እንጀራቸውን (እጅ ሇመንሳት ፇቃዴ
ሇማግኘትም ሉሆን ይችሊሌ) ሇማብስሌ ከሚያዯርጉት ተራ አጭበርባሪነት ቢቆጠቡ ይሻሊሌ። ‚ጥያቄያችን የህግ የበሊይነት
እንጂ የመሬት ስሊሌነበረ የህግ የበሊይነት ሲረጋገጥ ዴሊችን እውን ሆነ።‛ ተብል ተዯምዴሟሌ። ውጤቱንም አይተነዋሌ።
አንዴ ሶስተኛው የኢሮብ መሬት፣ ባዴመ፤ እንዱሁም የኛ ግዛቶች አይዯለም ተብሇው በመሞገት የግሌግሌ ዲኞችን እጅ
በመጠምዘዝ ያስረከቡት ፆሮናና ፍረት ካድርኖ፣ …… ወዘተ ሇሻዓቢያ ተሰጥቷሌ። አቶ መሇስና የሚመሩቱ ኢህአዳግም ‚የህግ
የበሊይነት ሲረጋገጥ ዴሊችን እውን ሆነ።‛ ብሇው ዘግቷሌ። ሇኢትዮጵያ ቀናኢ የሆነ መንግሥት፣ የሚዋጋው ሊንዴ ትርጉም
አሌባ ግዐዝ ሔግ የሚባሌ መጠርያ ሊሇው ነገር አይዯሇም። ጦርነት የሚያካሂዯው ሇለዓሊዊ ህዝብና መሬት መከበርና
መታፇር ነው። በመሆኑም ጦርነት የሚካሄዴበት ቦታ በሔግ የራስህ ቦታ መሆን አሇበት። በመሆኑም ኢትዮጵያ የተዋጋችው
የራሷን ግዛት የማስጠበቅ ሔጋዊ ጦርነት እንጂ ቦታው ሊሌተውሰነ ሔግ ማስከበር እንዲሌሆነ ግሌጽ መሆን አሇበት።
ውጤቱም በማያሻማ ሌዩና የኢትዮጵያን ለዓሊዊነት እስከዘሇቄታው ያስረገጠና ያስከበረ መሆን ነበረበት። አገራችንም
የተባበሩት መንግሥታት ቻርተር የሚፇቅዴሊትን ራስን የመከሊከሌ ሙለ መብት ተጠቃሚ መሆን በተገባት ነበር። ስሇዚህ
እነዚህ የ‚ለዓሊዊነታችን ተከብሯሌ‛ ሰባኪ ብሌጣብሌጥ ተሊሊኪዎች፤ በአቶ መሇስና በሚመሩት ፓርቲ ግሌጽ ተዯርጎ
የተነገረውንና ፀሏይ የሞቀውን እውነት በማዴበስበስ ‚መንግሥታችን ለዓሊዊነታችንን አያስዯፌርም‛ እያለ ህዝብን

ከማዯናገር ቢቆጠቡ ይሻሊሌ። ሇመብሊት ሲባሌ መበሊትም እንዲሇ ማወቅ ብሌህነት ነው! ብሌጥ ከመሆንም ብሌህ መሆን
ይመረጣሌ!!!
ኢህአዳግም አገሮች ጦርነት የሚካሄደት ወዯው ሳይሆን ለዓሊዊነታቸውንና ብሓራዊ ጥቅማቸውን ሇማስከበር እንዯሆነ
ቢረዲው ይበጃሌ። ለዓሊዊ ግዛትህን ሇመከሊከሌ የግዴ ወርቅና አሌማዝ እንዱኖርበት አያስፇሌግም። ባዴመ ወርቅ ይኑራት
አይኑራት፣ የኢሮብ መሬት ወርቅ ይኑረው አሌማዝ በመጀመርያ ዯረጃ የኢትዮጵያ ለዓሊዊ ግዛቶች በመሆናቸው ብቻ
ሉከበሩና ሉጠበቁ ይገባሌ። ስሇ ወርቅም ሆነ ኣሌማዝ መኖር አሇመኖር ጥያቄ የሚነሳው ከዛ በኋሊ መሆን አሇበት። ወርቅ
ወይም አሌማዝ ስሊሇበት የላልች አገሮችን ግዛት መውረር አንችሌም፣ መውረርም የሇብንም። ወርቅ ኖረው አሌኖረው
የራሳችን የሆነውን ለዓሊዊ ግዛትና ህዝብንም ማስወረር የሇብንም። ሇነገሩ እነዛ ግዛቶች ውስጥ ሇተወሇዴን ወገኖች እነዛ
ቦታዎች ከወርቅም ከአሌማዝም ሆነ ከላሊ አሇ ከሚባሌ ማዕዴን እንዯሚበሌጡብን ይገባቸው ይሆን?
ማጠቃሇያ
በመጀመርያ ዯረጃ የአንዴ አገር መንግሥት ከማንም በሊይና በፉት ሇሚያስተዲዴረው ህዝብ በቃሌም በተግባርም ታማኝ
ሆኖ መገኘት ይጠበቅበታሌ። የኢትዮጵያን ሁኔታ ስንመሇከት ይህ ታማኝነት የሚባሌ ጉዲይ ሊይ ጥርጣሬ እንዱያዴርብን
ሆነናሌ። ተቆርሶ ስሇተሰጠው ዲር ዴንበራችንና የአቶ ሥዩም መስፇን ‚በሔግ ፉትም አሽንፇናሌ‛ አሳፊሪ ንግግር የሚያዝናናን
ሆኖ አሌተገኘም፤ ዋሽቴውናሌ። ይህ አባባሊቸው ህዝብን ሇማሞኘት የተዯረገ አጉሌ ሙከራ ከመሆኑም በሊይ የውጭ ጉዲይ
ሚኒስትሩን ተክሇ-ሰውነት ጭምር የጎዲ ሆኖ ሇታሪክ ተመዝግቧሌ። በዚህ የኤላክትሮኒክስ ዘመን ያሌሆነውን ይዞ መቅረብ
ረጅም መንገዴ የሚያስኬዴ ሆኖ አሌተገኘም። ከመቅጽበት የመጋሇጥ አዯጋን ያስከትሊሌ። የአቶ ሥዩም የአሸንፇናሌ
መግሇጫም የገጠመው ችግር ይኸው ነው። እሳቸው መግሇጫውን በሰጡበት ቅጽበት ነበር የሄጉ ውሳኔ በዴረ-ገፆች ሊይ
የተሰራጨው። የአከባቢው ተወሊጆችና አከባቢውን ጠንቅቀው የሚያውቁ ኢትዮጵያዊያን ባያጋሌጡት ኖሮ በጦርነቱ ወቅት
በስም ያሌተጠቀሱና የሄግ ውሳኔ ሇኤርትራ የከሇሊቸው ግዛቶቻችን በኢትዮጵያ ህዝብ ሳይታወቁ የማሇፌ ዕዴሌ ሉገጥማቸው
ይችሌ እንዯነበረ ግሌጽ ነው። ሔወሒት/ኢህአዳግ ከኢሮብ ሇኤርትራ ስሇተሰጡት ግዛቶች አንዴም ቀን በይፊ ሇመናገር
የማይዯፌረውም በዚህ ምክንያት ነው። አቅም ይወስነን እንዯሆነ እንጂ ሌንታሇሌ ፇጽሞ አንችሌም። መሬታችንን
አስመሌክቶ ሳር ቅጠሎን እናውቃታሇን። በመሆኑም ነው ሇዘሊቂ ሰሊም ዲር ዴንበሩን የማካሇሌ ተግባር ውስጥ ታማኝ የአገር
ሽማግላዎች ያሇ አንዲች ተፅእኖ በነፃነት ይሳተፈ የሚሌ ጥሪ የሚስተጋባው። እንኳን ሄግ የተቀመጠው የፇረንጅ ዲኛ
በኢትዮጵያ ውስጥ ያሇው መንግሥትም ከኛ በሊይ ስሇ ዲር ዴንበራችን ሉነግረን አይችሌም፤ አይገባምም። እውነት ትንገስ፤
ማታሇሌ ይወገዴ ይቀበር።
አቶ መሇስም ሆኑ በርሳቸው የሚመራው ኢህአዳግ ሇኢትዮጵያና ሇዜጎቹዋ ታማኝ መሆናቸው ቢገሌጹም፤ በቃሊት ካሌሆነ
በተግባር የሚታየው ሃቅ የሚያሳየን በተቃራኒው ያሇውን ነው። በጎ ቃሊት ሇብቻቸው ተአማኒነትን አይፇጥሩም። የኢትዮጵያ
ህዝብ በአገዛዙ ሊይ እምነት እንዲይኖረው ያዯረገውም የሚነገረውና በተግባር የሚታየው ሇየቅሌ በመሆናቸው ነው። አቶ
መሇስና የሚመሩት ኢህአዳግ ሇለዓሊዊነታችን መከበር ካሊቸው ተአማኒነት ይሌቅ ሇአበዲሪዎች ያሊቸው ከበሬታ
ይበሌጥባቸዋሌ። ይህንን በሚመሇከት ከሊይ በዝርዝር ሇማቅረብ የተሞከረው እንዲሇ ሆኖ በኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት መገባዯጃ
ሊይ በቀረበው ‚ቴክኒካሌ አሬንጅመንት‛ ሰነዴ ሊይ ውይይት ሲካሄዴ የነበረውን የአቶ መሇስ አቋም እንፇትሽ። በዛ መሌከ
ጥፈና ለዓሊዊ ግዛቶቻችንን አሳሌፍ በሰጠ ሰነዴ ሊይ የህወሒት ማእከሊዊ ኮሚቴ ሲመክር አቶ መሇስ የያዙት አቋም አቶ ስዬ
ከሊ በተጠቀሰው መፅሏፊቸው ውስጥ ገጽ 56 ሊይ እንዯሚከተሇው አስፌረውት ይገኛሌ።
‚…………መጨረሻ ሊይ ‚ቴክኒካሌ አሬንጅመንት‛ የሚባሇውን ሰነዴ ከአሌጀርስ አመጣና ይህንን እንቀበሌ
ካሌተቀበሌን ግን ‚አሜሪካውያን እንኳን ሇወዲጅ ሇጠሊትም የማንመኝሇት ቅጣት እናውርዴባችኋሇን የሚሌ
ማስጠንቀቅያ ሰጥተውናሌ‛ ከሚሌ ማስፇራሪያ ጋር ጋሻ ጃግሬዎቹ የሆኑትን አቶ ስዩም መስፌንና አቶ ብርሃነ
ገብረክርስቶስን አስከትል መጣና ሰጠን።‛
እዚህ ሊይ አቶ መሇስ ሇአሜሪካኖች ኩርፉያ ምን ያህሌ እንዯሚጨነቁና የውጭ ኃያሊን ገጌቶቻቸውን ምን ያህሌእንዯሚፇሩ
በግሌጽ ሇማየት ይቻሊሌ። አቶ መሇስ ከአሜሪካኖች ማስፇራርያ ሇማምሇጥ የኢትዮጵያን ለዓሊዊነት ሇመሰዋት
ከመጀመሪያውም ዝግጁ እንዯነበሩና በግሌጽ ይታያሌ። ለዓሊዊ ግዛቶቻችንን አሳሌፇው ከመስጠት ወዯ ኋሊ የማይለ
መሆናቸውም ያሳያሌ። ውጭውጩን የሚነገረን ለዓሊዊነትን አናስዯፌርም የሚሇው የተሇመዯ ዘፇን ‚የዴመት ማንቀሊፊት
አይጥን ሇማታሇሌ‛ የሚሇው ተረት እንዲይሆን መጠንቀቅ ያስፇሌጋሌ።

መጨረሻ ሊይ የህወሒት ካዴሬዎች የኢሮብ ህዝብን እየሰበሰቡ እኛ ተከራከርን! ምን እናዴርግ አሁን ሄግ ወስኖብናሌና
የተወሰነሇትን መሬት ሇሻዓቢያ ማስረከብ አሇብን ብሇው ሲያስፇራሩና ሲሰብኩ መክረማቸው ሇዋዛ አሌነበረም። ህዝቡ ግን
የሚበገር አሌሆነም። የምትሇግሱት መሬት ካሊቹህ ያኔ እናያሇን እያሇ ነበር መሌሶ የዛተባቸው። የመሬት ማካሇለ ጉዲይ
እስካሁን የተራዘመውም በዚህ ምክንያት እንጂ በገዢዎቻችን ብርታት አይዯሇም። ‚አንዴ ቤት ሇሁሇት
እንዲይከፇሌ፣…..ወዘተ ‚ የተባሇሇት የአቶ መሇስ ባሇ 5 ነጥብ የማካሇያ ሒሳብ የቀረበውም የህዝቡ እምቢታ ጠንክሮ ከቀጠሇ
በኋሊ ሇሥሌጣን አዯጋ እንዲይሆን ጊዜ መግዣ ነው። ባይሆን ኖሮ እነ አቶ መሇስ አንዴ ቀን አምሌጧቸው እንኳ የነዛ 100
በሊይ ታጋች የኢሮብ ተወሊጆች ስም አንስተው ዜጎች ተወስዯውብን ዴኳቸው ጠፌቷሌና ሻዓቢያ ዜጎቻችንን ይመሌስ
ሇማሇት ዴፌረቱ ይኖራቸው ነበር፤ አሌሆነም። አቶ መሇስ ዓሊማቸው የሻዓቢያን ሠራዊት መዯምሰስ ይሁን የሚሇውን ሃሳብ
ሇመቀበሌ እቸገራሇሁ‛ (የአቶ ስዬ መጽሃፌ ገጽ 17 ይመሌከቱ) ያለትም ያሇ ምክንያት አሌነበረም። አገራችንን ወሮ
ዜጎቻችንን እየጨፇጨፇ የነበረ ሠራዊት መዯምሰስ የሚሇውን ዓሊማ አሇመቀበሌ ማሇት፣ ለዓሊዊነትን የማስከበር ጦርነት
ማካሄዴ የሇብንም ከማሇት ውጭ ላሊ ትርጉም ሉሰጠው አይችሌም። ስሇሆነም ኢህአዳግ ዛሬም ቢሆን ለዓሊዊነታችንን
አሳሌፍ ከመስጠት የሚመሇስ ኃይሌ አይዯሇም። የሚጠብቀው ምቹ ጊዜ እስኪገኝ ብቻ ነው። ያ ምቹ ጊዜም በመዴረስ ሊይ
ያሇ ይመስሊሌ።
ዛሬ ኢህአዳግ ውስጥ አሻፇረኝ ሇማሇት የሚችሌ ሰው ካሇ በሂዯት የምናየው ይሆናሌ። ያች አቶ መሇስ የሚፇሯት
የአሜሪካኖች ማስፇራርያ አሁንም መንገዴ ሊይ ያሇች ትመስሊሇች። የአሜሪካ ሔግ መወሰኛ ምክር ቤት ኢትዮጵያን
በሚመሇከት አንዴ ሰነዴ (Bill) ነዴፍ ሔግ ሆኖ እንዱወጣ በመወያየት ሊይ ነው። ይህ S.3757 ተብል የሚታወቀው
የአሜሪካ መንግሥት በኢትዮጵያ ሊይ ሉከተሇው የሚገባ አቋምን የሚያመሊክት ሰነዴ ነዴፍ ሇሔግ መወሰኛው ምክር ቤት
የውጭ ጉዲይ ኮሚቴ መርቶት ሔግ ሆኖ እንዱወጣ እየተጠበቀ ነው። ይህ ሔግ ከሊይ በተመሇከተው መሌክ ለዓሊዊ
ግዛቶቻችንን አሳሌፍ ሇመስጠት ሇአቶ መሇስ ምክንያት ሉሆናቸው የሚችሌ አንቀጽ በሚከተሇው መሌክ ተካትቶ ይገኛሌ።
ክፌሌ 4 ፓራገራፌ 5 ሊይ፤
‚ሁሇቱም የኢትዮጵያና የኤርትራ መንግሥታት በመካከሊቸው ያሇውን ውጥረት ሇመቀነስ የሚረደ እርምጃዎችን
ባስቸኳይ እንዱወስደ፤ የኢትዮጵያ-ኤርትራ የዴንበር ኮሚሽን በሰጠው ብይን መሠረት አካሊዊ የዴንበር ማካሇለን
እንዱተገብሩና በሁሇቱ አገሮች መካከሌ ጤነኛ ግንኙነት እንዱፇጠር ማበረታታት‛ (ግርዴፌ ትርጉም በፀሏፉ)
ይሊሌ። ከዚህ በታች በእንግሉዝኛው እንዲሇ ሰፌሯሌ።
(5) encourage the Governments of both Ethiopia and Eritrea to immediately take steps to lessen
tensions, physically demarcate the border in accord with the Ethiopia-Eritrea Border
Commission decision, and promote normalization of relations between the two countries.
እንግዱህ ይህንን ከሊይ ‚ቴክኒካሌ አሬንጅመንት‛ን ካሌተቀበሌን አሜሪካኖች እንኳን ሇወዲጅ ሇጥሊትም የማንመኝሇት ቅጣት
እናወርዴባችኋሇን‛ ብሇውናሌ በማሇት ያቀረቡትን ሙግት ሌብ ብሇን ካየነው፤ ይኸው ዛሬ ሇብቻቸው ኮርማ የሆኑበት
ኢህአዳግ ምን እንዯሚያዯርግ ሇመገመት የሚከብዴ አይዯሇም። ማበረታታት ‚encourage‛ የሚሇው ቃሌ እንዱሁ
የዱፕልማሲ ቃሌ እንዲይሆን መስጋቱ ብሌህነት ነው። በዱፕልማሲው ዓሇም ‚እናስገዴዲሇን‛ ብል መናገር አጸያፉ በመሆኑ
ካሌሆነ፤ አሜሪካኖች አቶ መሇስ ምን ያህሌ ሉሇሳሇሱ እንዯሚችለ ጠንቅቀው ያውቃለ። ስሇሆነም የሔግ መወሰኛው ምክር
ቤት ያወጣው ረቂቅ ሔግ ሆኖ ከፀዯቀ አቶ መሇስ ሊይ የሄጉን ብይን ተግባራዊ እንዱያዯርጉ ጫና መፌጠራቸው የማይቀር
ነው። አቶ መሇስ ዯግሞ እንዯ አመሜሪካ ያሇ ዙርያ ምሊሽ እርዲታ የሚሰጣቸው ኃይሌ የሚፇጥርባቸው ጫናን የመቋቋም
አቅምና ፌሊጎት አይኖራቸውም። ይህ ሃቅ በ‚ቴክኒካሌ አሬንጅመንት‛ ሰነዴ ሊይ ክርክር ሲያዯርጉ ገሃዴ ሆኖ ወጥቷሌ።
በአሁኑ ሰዓት ዯግሞ አቶ መሇስ የአሜሪካኖችን ሁሇመናዊ ዴጋፌ ከምን ጊዜም በሊይ የሚፇሌጉት ነው። ሇወዯፉቱ ኣማራጭ
ይሆናለ የሚባለት ቻይናዎች በአሁኑ ሰዓት አሜሪካኖችን ወይም በጅምሊ የምእራቡን ዓሇም ተክተው ሁሇመናዊ ዴጋፌ
ሇማዴረግ የሚያስችሌ አቅም ገና አሌገነቡም። በዛም ተባሇ በዚህ አቶ መሇስ ለዓሊዊ የኢትዮጵያ ግዛቶችን ሇሻዓቢያ
ሇማስረከብ እንዯ ምክንያት ሉያቀርቧቸው የሚችለ ቅዴመ ሁኔታዎች እየተመቻቹሊቸው ያለ ይመስሊሌ። ዛሬ አሜሪካኖች
‚እንኳን ሇወዲጅ ሇጠሊትም የማንመኝሇት መዓት እናወርዴባቹሃሇን‛ ብሇውናሌ ቢባሌ ወግዴ የሚሌ የካቢኔ አባሌ የሇም።
በመሆኑም በኢትዮጵያ ህዝብ ብርቱ ጫና ካሌታከሇበት እስካሁን ሳይካሇሌ በእንጥሌጥሌ የቆየውን ለዓሊዊ ግዛታችን በላሊ
ሽወዲ ሇሻዓቢያ የማስረከብ አጀንዲ እንዯገና ሉከሰት ይችሊሌ ብል መጠርጠር ተገቢ ነው። ይህ ‚መንግሥታችን ቃሌ
ገብቶሌናሌ፤ ዲር ዴንበራችን አይነካም‛ የሚሇው የብሌጣብሌጦች አለባሌታ ሇዯቂቃም ያህሌ ሉያዘናጋን አይገባም። እሊይ
እንዯተገሇጸው በነአቶ መሇስ የሚነገሩ ሇጆሮ ‚የሚጣፌጡ‛ ዓረፌተ-ነገሮች በአየር ሊይ ተነው ሲጠፈ በተግባር
ተመሌክተናሌ። የሚነገረንና ተግባር ሊይ የሚውሇው ሇየቅሌ መሆኑን ካስተዋሌን ውሇን አዴረናሌ። የነአቶ መሇስና ጋሻ
ጃግሮዎቻቸው ቃሊቶች የማሳመን አቅማቸው ወዴቋሌ። ከዚህ በፉት ያስተዋሌናቸው ነገሮች እነሱ በሚለን ሊይ እምነት

እንዲይኖረን አዴርገውናሌ። ባጭሩ መተማመን ጠፌቷሌ። እነሱ ጋር ያሇን ያሇፇው ሌምዴ ሇዛሬና ነገ ትምህርት ቤት ሉሆኑን
ይገባሌ። የምናዲምጣቸው የትሊንቱን በሌቦናችን በመያዝ ከዛሬው ጋር በማገናዘብ እንጂ፤ የትሊንቱን እየረሳን መሆን
የሇበትም። ካሌሆነ ግን ጆርጅ ሳንታያና "Those who cannot remember the past are condemned to repeat it‛.
‚ያሇፇውን ማስታወስ የማይችለ ሉዯግሙት የተፇረዯባቸው ናቸው‛ ይሇናሌና፤ እርግማኑ እንዲይዯርሰን እንጠንቀቅ።
የኢህአዳግ መሪዎች በምርጫ 2002 ዓ.ም በማጭበርበር የተገኘውን 99.6% ዴምፅ፤ የኢትዮጵያ ህዝብ ኢህአዳግ ባሇፈት
ዓመታት ያከናወናቸው ዴንቅ የሌማት ክንዋኔዎችን በማዴነቅ በውጤቱ ረክቶ ነው ይህንን ዴምጽ የሰጠን በማሇት
በየመዴረኩ እያፋዙ ናቸው። ያሇፈት ዓመታት ክንዋኔዎቻቸው የኢትዮ-ኤርትራ የዴንበር ውዝግብና ውጤቱን
እንዯሚያጠቃሌሌ ወይም ዘንግተውታሌ አሇያም የኢትዮጵያ ህዝብ ውጤቱን በጸጋ ተቀብልታሌ የሚሌ አጉሌ ራስን
የማወዯስና በውዴቀት መኩራራትን ያመሊክታሌ። ከዛም አሌፍ ሇወዯፉት ዲር ዴንበራችንን አሳሌፍ በመስጠት ሽንፇታቸውን
በህዝብ ሇማሊከክ ዲር ዲር እያለን ሉሆን ይችሊሌ። መጨረሻውም የሄጉን ውሳኔ ተግባራዊ አዴርገው ህዝቡ እኮ የመረጠን
ይህንን ተግባራችንን አወዴሶ ዲር እንዴናዯርስሇት ነው! የሚሌ የጅሊጅሌ ቀሌዴ ይዘውሌን ብቅ እንዲይለ ያሰጋሌ።
ስሇሆነም፤ ዲር ዴንበራችንን የማስከበር ሒሊፉነት በኛ በዜጎች ጫንቃ ሊይ የተጣሇ መሆኑን መዘንጋት የሇበትም። ያሇፇውን
እናስታውስ!!!!!
አንዴ መዘንጋት የላሇበት ሃቅ ቢኖር፤ ዲር ዴንበሩን አሁን ባሇበት መሌኩ ህዝብን ሳያሳትፌ ማካሇሌ ማሇት የአከባቢውን
ሰሊም እስከወዱያኛው ዯህና ሁን ብል እንዯመሰናበት የሚቆጠር ነው።
ከዚህ በተረፇ ከገዥዎቻችንም ሆነ ከሻዓቢ በኩሌ አዴማጭ ይኖራሌ የሚሌ ቅንጣት ታክሌ ተስፊ ባይኖረውም፤ ይህ ፀሏፉ
የሚከተለትን መሌእክቶች ሳያስተሊሌፌ መዯምዯም አይሻም።
1.

በ1990 ዓ.ም ሻዓቢያ የኢትዮጵያን ለዓሊዊ ግዛቶች በወረራ ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ አግቶ የወሰዲቸው
ከ100 በሊይ የኢሮብ ተወሊጆችና ላልች ከዴንበር አከባቢ የተጠሇፈ ኢትዮጵያዊያንን የኢህአዳግ
መሪዎች ሒሊፉነት ወስዯው ዜጎቻችንን ወዯ አዴራሻቸው እንዱመሌስ ሻዓቢያን እንዱጠይቁ፤ ዜጎቻችን
እስኪመሇሱ ዴረስም አስፇሊጊውን ጥረት እንዱያዯርጉ ኢትዮጵያዊያን በኢህአዳግ ሊይ ጫና
እንዱያሳርፈ፤
2. ‚አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱት አይሰማም‛ ይባሊሌና ሻዓቢያ የሚዯረግሇትን ጥሪ የማይቀበሌ መሆኑ የታወቀ
ቢሆንም ኤርትራዊያን ወገኖች እነዚህ ሰዎች እንዱፇቱ ጥሪ እንዱያቀርቡና ሇማስፇታትም የተቻሊቸውን
ሁለ እንዱያዯርጉ፤
3. የዲር ዴንበራችን ጉዲይን አስመሌክቶ፤ እያዯረና ጊዜ እየፇጀ በሄዯ ቁጥር የሁኔታዎች መሇዋወጥ ቢከተሌ
ይራቅ ይቅረብ መንግስታቹህ የፇረመው ውሌ ተግባራዊ መዯረግ አሇበት የሚሌ ጫና ሉፇጥር
ስሇሚችሌ፤ ከመጀመርያውም መፇረም ያሌነበረበት ውሌ ነውና የአሌጀርሱን ውሌ የኢህአዳግ መንግሥት
ራሱ ሻዓቢያ ያፇረሰውን ትርጉም አሌባ ውሌ ታቅፍ መቀመጡ የሚያስከትሇውን ጣጣ ግምት ውስጥ
በማስገባት የፇረመውን ውሌ ውዴቅ እንዱያዯርግ ህዝባችን ጫና እንዱያዯርግበት፤
4. ኤርትራ ጋር ያሇን የዴንበር ውዝግብ ምን ሊይ እንዲሇ አይተኗሌ። አሁን ዯግሞ ከሱዲን መንግሥት ጋር
የዴንበር ማካሇሌ ዴርዴር በጓዲ እየተካሄዯ መሆኑ እየተሰማ ነው። ከኤርትራ ጋር ክርክር እንበሇው
ምክክር ያሸከመንን ዓይነት ሽንፇት መዯገም የሇበትም። በመሆኑም የኢትዮጵያ ህዝብ የመዯራዯርያ
ጭብጦችን የማወቅ መብት አሇው። ስሇሆነም፤ ኢህአዳግ የመዯራዯርያ ጭብጦችን ሇኢትዮጵያ ህዝብ
ይፊ እንዱያዯርግ የኢትዮጵያ ህዝብ ጫና እንዱያዯርግበት ጥሪውን ያስተሊሌፊሌ።
ለዓሊዊነታችን ክብራችን ነው!!!!!
ጥቅምት 2003

