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ሜ/ጀነራል አበበ ተ/ኃይማኖት(“ጆቤ”) ምን እያሉ ነው? (ክፍል ሁለት) 

መስከረም አበራ (e-mail: meskiduye99@gmail.com) 

ባለፈው ሳምንት የቀድሞው የህወሃት ታጋይ ሜ/ጀነራል አበበ ተ/ኃይማኖት በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ያቀረቧቸውን ፅሁፎች 

በተመለከተ ሃሳቤን ሰንዝሬ ነበር፡፡ ነገሩ ግን በአንድ ሳምንት የሚያልቅ ሆኖ ስላላገኘሁት ተከታዩን ክፍል እነሆ ማለት ወድጃለሁ፡፡ 

በዚህኛው ክፍል ፀሃፊው “ደርግነት እያቆጠቆጠ-ዲሞክራሲው እየጨላለመ ነው- ህዝቦች ጠንቀቅ በሉ!” በሚል ርዕስ ሪፖርተር ጋዜጣ 

ላይ ያሰፈሩትን ፅሁፍ  እንዲሁም ከሪፖርተር እና አዲስ አድማስ  ጋዜጦች ጋር ያደረጉትን ቃለ ምልስ መነሻ አድርጌያለሁ፡፡    

ደርግነት ምንድን ነው?  

ፕሮፖጋንዳ ለግራ ፖለቲከኞች የስኬት በር ነው፡፡ የትጥቅ ትግልን ጨምሮ ፖለቲካዊ ጉዟቸውን ፍረጃ ባጠላበት መፈክር ያጅባሉ፡፡ 

መፈክር አጠር መጠን ብላ በሰሚ ልቦና የምትመሽግ ቅመም ፕሮፖጋንዳ ናት፡፡ በሃገራችን ከተነሱ የግራ ዘመም ፖለቲከኞች ወገን 

የሆኑት የሕ.ወ.ሃ.ት ታጋዮች ስልጣን ላይ ይፈናጠጡ ዘንድ ከጠመንጃ ባላነሰ ፕሮፖገንዳን ገንዘባቸው አድርገው ነበር፡፡ ‘ደጀን 

አምባችን’ ለሚሉት የትግራይ ህዝብ ደርግን እና አማራ የሚባለውን ብሄር ይገልፁበት የነበረው ማስደንበር የተጨመረበት ፕሮፖጋንዳ 

ብዙ የወታደር እግር አስከትለው የድል ደጃፍ እንዲያንኳኩ ረድቷቸዋል፡፡ በትግላቸው ማለዳ በእጅ ፅሁፍ የከተቡት የ1968ቱ 

የፓርቲያቸው ማኒፌስቶ በቁጥር አንድ ጠላትነት የተፈረጀው የአማራ ብሄር ነበር፡፡ ፅሁፉ የአማራ ብሄር የትግሬ ብሄር ቋሚ ጨቋኝ 

እንደሆነ ያትታል፡፡ ይህን በማኒፌስቷቸው ካወጁ በኋላ ቀን በቀን በሚደልቁት የፕሮፖጋንዳ ከበሮ ደግሞ ደርግን ከአማራ ጋር 

አዳብለው ስሁት ወንጌላቸውን መስበካቸውን ቀጠሉ፡፡ ደርግ የአማራ መንግስት ነው ማለት በወቅቱ  የሞት አዋጅ አውጆ የአንድ 

ትውልድን ወጣት የመነጠረው ደርግ እና አማራ አንድ ናቸው ማለት ነው፡፡ ፕሮፖጋንዳ ሃላፊነት በማይሰማው ወገን ሲያዝ እንዲህ 

ቅጡን ያጣል፡፡ ይህን የጥላቻ ስብከት በነሲብ ሲነዛ የኖረው ህወሃት/ኢህአዴግ የአማራን ብሄር በተመለከተ (በተለይ ከአካባቢው ወጣ 

ብሎ በማያውቀው) የትግራይ ህዝብ ጭንቅላት ያስቀመጠው ጥፋት ትቂት ነው ማለት አይቻልም፡፡ ፓርቲው ስለደርግ ያወራ የነበረው 

ስሁት ፕሮፖጋዳ እንደ ሰንደቅ አላማ ያሉ የሃገር ብሄራዊ ምልክቶችን ሳይቀር የደርግ አድርጎ እስከማቅረብ ይዘልቃል፡፡ ስለሃገር 

አንድነት መዘመር፣ ለሃገር ዳር ድንበር ዘብ መቆም፣ ከዘውገኝነት ይልቅ ኢትዮጵያዊ ብሄርተኝነትን ማቀንቀን፣ በወደብ አልቦነት 

መቆጨት ሁሉ እስከ ዛሬ ድረስ ለህወሃት/ኢህአዴግ  የደርግነት መለዮዎች ወይም የደርግ ስርዓት ናፍቆት መገለጫዎች ናቸው፡፡   

የሞኝ ዘፈን ሁል ጊዜ አበባየ..... 

አስገራሚው ነገር ህወሃት በትግሉ ወቅት ደርግን የትግራይ ህዝብ ማስፈራሪያ አድርጎ ማቅረቡ ሳይሆን ዛሬም ያንኑ ዘፈን ለማንጎራጎር 

መሲንቆ ሊያነሳ የሚሞክረው መሆኑ ነው፡፡ የኢትዮጵያ ህዝብ ደርግን ቀርቶ ህወሃት መራሹን የኢህአዴግ አስተዳደር ሰልችቶ የለውጥ 

ያለህ በሚልበት በዚህ ወቅት ህ.ወ.ሃ.ትዎች ‘እኛን ብትነኩ ደርግ ተመልሶ ይመጣባችኋል’ እያሉ እንደ አንድፍሬ ህፃን ሊያስፈራሩን 

ሲቃጣቸው እነሱ ደርግን ምን ያህል ይፈሩት እንደነበር ያሳይ ይሆናል እንጅ የኢትዮጵያ ህዝብ መቃብሩ እንኳን የጠፋው ደርግ 

ይመጣል ብሎ የሚፈራ አይመስለኝም፡፡ ቀልባቸው ከህወሃት መንደር ነቅሎ የወጣ የማይመስሉት ሜ/ጀነራል አበበ ተ/ኃይማኖት እናት 

ፓርቲያቸው ሕ.ወ.ሃ.ት በወታደሩ እና በሲቪል ክንፉ መሃከል የተፈጠረበትን ያለወትሮ የሆነ የ ‘እኔ ልብለጥ’ መሳመጥ ለማስረዳት 

አፀሙ እንኳን የደቀቀውን የጥንቱን ደርግ ከመቃብር መጥራትን ወደዋል፡፡“ደርግነት እያቆጠቆጠ-ዲሞክራሲው እየጨላለመ ነው- 

ህዝቦች ጠንቀቅ በሉ!” በሚል ርዕስ ባስነበቡት ፅሁፋቸው የፓርቲያቸውን የቤት ጣጣ ያወሳሉ፡፡  

የፅሁፋቸውን መንደርደሪያም ደርግነትን በመተርጎም ይጀምሩና እንዲህ ይላሉ “..... በዘመናችን ደግሞ የኤርትራው ዲክቴተር 

እንደሚሉት አንድ ህዝብ፣ አንድ ልብ፣የራሳቸው አንድ የፖለቲካ ድርጅት፣ራሳቸው ብቸኛ አንድ መሪ ከዚህ ውጭ ያለ መሪም ሆነ 
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ድርጅት የኤርትራ ጠላት አድርጎ የመመልከት አስተሳሰብ ነው ደርግነት፡፡” ፀሃፊው ደርግነትን በዚህ መልኩ ለመግለፅ አምባገነን 

ለመዋስ ኤርትራ ድረስ መንጎድ አያስፈልጋቸውም ነበር፡፡ህዝቡን ሁሉ በፆታው፣በዘሩ፣በጉድለቱ(በድህነቱ) እየገባ አደራጅቶ በአብዮታዊ 

ዲሞክራሲ ጠበል የሚያጠምቀው ህወሃት/ኢህአዴግ አንድ ልብ ያለው ህዝብ እና አንድ መሰረታዊ ፓርቲ የመፍጠርን “የደርግነት” 

ትርጉም ከበቂ በላይ ያሟላል፡፡ እጅግ ተለዋዋጭ በሆነች አለም እየኖሩ ‘የምንመራው የዛሬ ስንት ዓመት ታላቁ መሪ አይተውት በሞቱት 

ራዕይ ነው’ የሚል የሙት መንፈስ ለመጥራት የሚቃጣው ፖለቲካዊ አስተዳደር በሚዘውራት ሃገር የሚኖር ሰው የባሰውን ቤቱ 

አስቀምጦ ወደ ሌላ ሃገር እጅ መጠቆም በዱቄት እንደሳቀው አመድ ያለ ነገር ነው፡፡ ደርግነትን ለመግለፅ ኤርትራ ድረስ የለፉት እናት 

ፓርቲያቸውን በደርግነት ለመክሰስ ጨርሶ ያልወጣው ልባቸው በጀ ስለማይላቸው እንጅ ህወሃት/ኢህአዴግ “ደርግነት” ያሉትን 

የአምባገነንነት ፅንሰ ሃሳብ ለመግለፅ የሚበቃ ማንነት አጥተውበት አይደለም፡፡  

ፀሃፊው በደርግነት ስም የገለፁት የወታደራዊ እና/ወይም ሲቪል አምባገነን መንግስታትን ተፈጥሮ ነው፡፡ ይህን ለመግለፅ የሞተየውን 

ደርግ  እንደሞኝ ዘፈን አሁንም አሁንም መጥራት  ሳያስፈልግ ባመዛኙ ሳይንሳዊ ሃሳቦችን ተመርኩዞ የተሻለ ትርጉም ሰጭ በሆነ መንገድ 

ማብራራት ይቻል ነበር፡፡ ደርግን አብዝተው ካነሳሱት ኋላ በኤርትራ ዞረው አፍሪካዊ አምባገነንነት ምን እንደሚመስል የሚጠቃቅሱት 

ጆቤ እንዲህ ዙሪያ ጥምጥም የሚዞሩት ከላይ እንደተገለፀው ፓርቲያቸውን ከደርግ ጋር ላለማወዳደር ነው፡፡ በነገራችን ላይ ሟቹ አቶ 

መለስም መንግስታቸው ከደርግ የሚለየው በምን እንደሆነ ግር ብሏቸው የሚጠይቁ ነጭ ጋዜጠኞች  በንዴት ቱግ ያደርጓቸው ነበር፡፡ 

ህ.ወ.ሃ.ትዎች ራሳቸውን የተሻሉ አድርገው ስለሚያስቡ ከደርግ ጋር ያላቸውን የባህሪ መዛመድ መቀበል አይፈልጉም፡፡ ይህ ነገር በጆቤ 

ፅሁፍም ይስተዋላል፡፡ የሆነው ሆኖ ሃቁ የደርግ እና የኢህአዴግ መንግስት ከዝንጀሮ ቆንጆ እንመምረጥ ያለ መሆኑ ነው፡፡  

ፓርቲያቸውን ከደርግ ጋር ላለማዳበል አብዝተው የደከሙት ፀሃፊው ‘በወታደራዊ ጉልበት ኢትዮጵያን ለመግዛት የምትፈልጉ ፀረ-

ዲሞክራሲያዊ እንደሆናችሁ እወቁ ተረዱ’ ሲሉ ያውጁና “ይህን ክፉ እና አደገኛ አስተሳሰብ በእንጭጩ ለመቅጨት የኢትዮጵያ ህዝቦች 

፣ፓርቲዎች እና የሲቪል ማህበረሰቡ መታገል አለበት ይላሉ፡፡” እዚህ ላይ ሁለት ጥያቄ አለ፡፡ አንደኛው ኢህአዴግ ኢትዮጵያን በገዛበት 

ሃያ አምስት አመት ሁሉ የአስተዳደር ዘይቤው በወታደራዊ ሃይል እንጅ በሌላ አልነበረም ማለት ስህተት የለውም፡፡ የህወሃት/ኢህአዴግ 

ሃያ አምስት አመት የቆየ ኢትዮጵያን በሃይል የመግዛቱ  ዘይቤ እንዴት አድርገው ቢያሰሉት እንጭጭ ሆኖ እንዳገኙት ግራ ነው፡፡ 

ሁለተኛው ጥያቄ የትኞቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች እና የሲቪክ ማህበራት ናቸው የወታደራዊ ጉልበት አገዛዙን ለመታገል ጥሪ 

ያቀረቡላቸው፡፡ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰበብ አስባቡ ድምጥማጣቸው ጠፍቶ በነማን እንደተተኩ ለሜ/ጀነራል አበበ ስውር 

ነገር አይደለም፡፡ የሲቨክ ማህበራት የሚሏቸውም ህገመንግስቱን አሻቅቦ በሚማታው  የመ.ያ.ድ ህግ ዱካቸው እንደጠፋ አውቆ ላልተኛ 

ሁሉ ግልፅ ስለሆነ የፀሃፊውን ግብዣ ቅንነት የሌለው ነው፡፡  

ሜ/ጀነራል አበበ ደርግን ከመቃብር ለመጥራት ያስመኛቸው ዋነኛ ነገር የህወሃት/ኢህአዴግ  ወታደራዊ ክንፍ እንጅ የሃገር መከላከያ 

የማይመስለው ወታደራዊ ሃይል (አድርጎት የማያውቀውን) በፖለቲካ ክንፉ ላይ የበላይ ለመሆን የመሞከሩ ስጋት ነው፡፡ ሰውየው ይህን 

ዝንባሌ ህገመንግስታዊ መርህን መጣስ ነው ሲሉ አምርረው ይተቻሉ፡፡ የትችታቸው መጀመሪያም መጨረሻም በጀነራል ሳሞራ የኑስ 

ዙሪያ ይዞራል፡፡ ጀነራል ሳሞራ እና አቶ አባይ ፀሃይየ የግንቦት ሃያን በዓል አስመልክቶ መቀሌ በአንድ መድረክ ተገኝተው  ባደረጉት 

ንግግር በፓርቲው ባህል የተለመደውን የሃሳብ ውህደት አለማሳየታቸውን አንስተው ጀነራል ሳሞራን የህገመንግስቱን መርሆዎች 

ባለማክበር አፈንጋጭነት፣የወታደራዊ መንግስት አስተዳራዊ ዘይቤን የማስፈን ዝንባሌ በማሳየት፣የግንቦት ሃያን ፍሬዎች የሚያጠወልጉ 

አኳኋኖች በማሳየት፣ የፖለቲካ አመራሩን አቅም መዳከም በአደባባይ በማወጅ፣ የትግራይን ህዝብ ከህወሃት ጋር አንድ አድርጎ 

በማቅረብ፣ የኢትዮጰያን ህዝብ ከኢህአዴግ ጋር በማዳበል ኃጢያት ይከሷቸውል፡፡  

ጆቤ የጀነራል ሳሞራን ሃጢያት እንደ አለላ መቅላት እንዲህ ይገልፁታል “ፖለቲካዊ አመራሩ እንጅ ወታደራዊ ክፍሉ ጤነኛ ነው የሚል 

መልዕክት አደገኛ አካሄድ ነው፤ እኔ ልምራ አይነት አንድምታ ያለው ንግግር ነው፡፡ የፖለቲካዊ አስተዳደሩ በወታደሩ ክፍል 

የሚገመገምበት አሰራርም ሆነ ህገመንግስታዊ መርህ የለም፡፡” ይህን ሲሉ ሜ/ጀነራል አበበን ያሳሰባቸው የህገመንግስት መርሆ ጉዳይ 
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ከሆነ ነገሩ መነሳት የነበረበት ጀነራል ሳሞራ ከነወታደራዊ መለዮ ልብሳቸው የህወሃትን ስብሰባ ሲካፈሉ ነበር፡፡ሜ/ጀነራል አበበ ደግሞ 

በወታደሩ ክንፍ ያገለገሉ ሰው ናቸውና ነገሩ አዲስ ሆኖባቸው ገና ዛሬ ዘራፍ የሚያስብል ነገር አይደለም፡፡ ስለዚህ ሰውየውን እንዲህ 

ምርር አድርጎ የሚያከራክራቸው ተጥሶ የማያውቀው የህገመንግስቱ መርህ መጣስ ሳይሆን ነፋስ ገብቶት የማያውቀው የፓርቲያቸው 

ፖለቲካዊ እና ወታደራዊ  ክንፍ በአደባባይ እስከ መዘላፍ የደረሰ መጎሻመጥ ላይ መድረሱ ነው፡፡ የሁለቱ ክንፎች መቆራቆስ ሜ/ጀነራል 

አበበ እድሳቱን እንጅ ሞቱን ለማይፈልጉት ፓርቲያቸው የሞት ደወል ስለሆነ ነው አጥብቀው መጮሃቸው፡፡ ህወሃትን ከትግራይ ህዝብ 

ኢህአዴግን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር አዳብሎ የማውራቱ ነገርም በጀነራል ሳሞራ የተጀመረ ሳይሆን የቆየ አባባል ነው፤ በተለይ አዛውንቱ 

ተጋዳላይ ስብሃት ነጋ እንደ እግዜር ሰላምታ የሚደጋግሙት ነገር ነውና ድንገት ብድግ አድርጎ ያዙኝ ልቀቁኝ የሚያስብል ነገር 

አይደለም፡፡   

“ቁንጮው” ግንቦት ሃያ 

የጄነራል ሳሞራን ንግግር አምርረው የጠሉት ሜ/ጀነራል አበበ የመቀሌውን ስብሰባ አላማ እንዲህ አጥብቀው ይጠይቃሉ “....ሲጀምር 

ስብሰባው ምን ዓላማ ታሳቢ አድርጎ ለምን እንደተዘጋጀ መጠየቅ አለበት፡፡ እውነት የግንቦት ግንቦት ሃያን መንፈስ ለማስረፅ ነው 

የተዘጋጀ ነው? የግንቦት ሃያ መንፈስ ህገመንግስታዊ መርሆችና ድንጋጌዎችን እየጣሱ ነው እንዴ የሚከበረው? ህገመንግስቱን በግላጭ 

እየደረመሱ ግንቦት ሃያን መክበር ብሎ ነገር አለ እንዴ?” እዚህ ላይ ያስቀመጡት ሃሳብ በራሱ የጀነራል አበበ ልብ  ከህወሃት ርቆ 

እንዳልራቀ ዋነኛ ማሳይ ነው፡፡ ለሰውየው ግንቦት ሃያ ህገመንግስታዊ መርሆዎች የሚከበሩበት ባለፀዳል ሆኖ ይታያቸዋል፡፡ 

ህገመንግስትን በመደርመስና ግንቦት ሃያን በማክበር መሃከል አንዳች ህብረት እንደሌለ ክፉኛ ያምናሉ፡፡ ለአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ደግሞ 

እውነታው በተቃራኒው ነው፡፡ ግንቦት ሃያን እያከበሩ ህገመንግስቱን በአፍጢሙ መድፋት ለሃገሬ ህዝብ እግዚኦ የሚያስብል እንግዳ 

ነገር ሳይሆን እንደጥላ የሚከተለው የቀን ተቀን ልምምዱ ነው፡፡ ግንቦት ሃያም ለሰፊው ህዝብ ያለው ትርጉም ጆቤ ከሚሰጡት ትርጉም 

ሰማይ ከምድር እንደሚርቅ ያለ ነው፡፡ ጆቤ ግንቦት ሃያን (ከሪፖርተር ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልስ) እንዲህ ይገልፁታል “ግንቦት 

ሃያ የበዓላት ሁሉ ቁንጮ ነው፡፡ ከማናቸውም በዓል በላይ የኢትዮጵያ ብሄር ብሄረሰቦች እና ህዝቦች ለመጀመሪያ ጊዜ ዲሞክራሲያዊ 

ስርዓት የመሰረቱበት፣ ዲሞክራሲ፣ ሰላምና ልማት የሚያረጋግጡበት ጉዞ የጀመሩበት ቀን አድርጌ ነው የማየው ..... በዚህ በዓል የሚከፋ 

ቢኖር በህዝቦች ትግል ጥቅሙ የተነካበት የነብሰ-በላው ሥርዓት ተጠቃሚ የነበረ ወይም ታሪክን የማያውቅ ምስኪን መሆን አለበት፡፡” 

ለጆቤ የግንቦት ሃያ ትርጉም ይህ ነው፡፡ ለእሳቸው የበዓላት ቁንጮ የሆነውን ግንቦት ሃያን ባሰበ ጊዜ ሃሴት የማያደርግ ሁሉ ወይ የሰው 

በላው ስርዓት ወዳጅ ነው ወይ ታሪክን የማያውቅ ምስኪን ነው፤ እንጅ ሌላ በግንቦት ሃያ ያለመደሰት ምክንያት የለም፡፡ በሰላማዊ 

መንገድ ቅሬታውን በማቅረብ ህገመንግስታዊ መብቱን ሲተገብር በጥይት መቆላቱ፣በኢህአዴግ በአንደኛው ክንፍ ካልተደራጀ በሃገሩ 

ሰርቶ ለመኖር መቸገሩ፣ በየሰበቡ መታሰር፣መደብደብ፣መሰደድ፣መፈናቀሉ፣በብሄር ፖለቲካ አግላይ አስተዳደራዊ ዘይቤ በገዛ ሃገሩ 

ባይትዋር መሆኑ፣በፍትህ እጦት መድረሻ ማጣቱ  ወ.ዘ.ተ ለግንቦት ሃያ ላለመደሰት ለምክንያትነት አይበቁም- ለጆቤ፡፡ 

‘ኑ እንደልባችን የሆነ መንግስት እንፍጠር......’ 

ሕ.ወ.ሃ.ቶ.ች በትጥቅ ትግሉ ወቅት አድሮባቸው ከነበረው የሻዕብያ ብርቱ ፍቅር የተነሳ ሃገራቸውን በቅኝ ገዥነት ሲከሱ ኖረዋል፡፡በለስ 

ቀንቷቸው የኮሎኔል መንግስቱን ወንበር ከነጠቁ በኋላም የኢትዮጵያ እጣ ፋንታ የኤርትራን ነፃነት ያህል ያስጨነቃቸው ጉዳይ 

አልነበረም፡፡አሁን ደግሞ የቀድሞ ተጋዳላዮቹ ጠባቸው ከቀድሞ ፍቅራቸው በርትቷል፡፡ ሁለቱ ከጫካ ተያይዘው የመጡት መንትዮች 

ጠባቸውም የፍቅራቸውን ያህል ለከት የሌለው እየሆነ ነው፡፡ህወሃቶች ያኔ እንደስለት ልጅ ሲሳሱላት የነበረችዋን ኤርትራን ዛሬ 

የኢትዮጵያ ክፉ ነገር ሁሉ የሚነሳባት የመርገም ምድር አድርገው ያቀርቧታል፡፡ ፍቅርንም  ፀብንም በደርዝ መያዝ የብስለት ምልክት 

ነው፡፡ ሁለቱ ነፃ አውጭ ነን ባዮች ግን ይህ አልተሳካላቸውም፡፡ ለገላጋይ እስኪያሰለቹ ድረስ በሰበብ አስባቡ ሲናቆሩ ነገሩን 

ከመንግስታት ግጭት ይልቅ የመንደር አምባጓሮ ያስመስሉታል፡፡ 
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የነገሩ አደናጋሪነት  ኢትዮጵያን በሚመሩት ሕወሃቶች ሳይብስ አይቀርም፡፡በአንድ ወቅት የኢትዮጵያን ታላቅነት በማይመጥን ሁኔታ 

‘አስራዘጠኝ ጊዜ ለዕርቅ ወደ አስመራ አቅንተናል’ ብለዋል-ሕወሃቶች፡፡ ይሄ የእንታረቅ ልመና መራመድ የሚፈትናቸውን የቀድሞው 

ፕሬዚደንት አቶ ግርማ ወልደጊወርጊስን ሳይቀር (ለሃያኛ ጊዜ መሆኑ ነበር) ለጉዞ ጓዝ አስነስቶ የነበረ ነው፡፡ይህን ሁሉ ልመና ከምንም 

ያልቆጠሩት ፕሬዚደንት አቶ ኢሳያስ ግን ‘የአልጀርሱ ስምምነት እስካልተገበረ ድረስ የእርቅ ስም አይነሳብኝ’ ባይ ናቸው፡፡የኢትዮጵያን 

ክብር በማይመጥን ሁኔታ የገፉበት የእንታረቅ ልመናቸው ያልተሳካላቸው ህወሃቶች ሻዕብያ መራሹን የኤርትራ መንግስት ከህይወት 

መዝገብ መሰረዝን እንደ አዲስ ዘዴ የያዙት ይመስላል፡፡ ቀልባቸው ከህወሃት መንደር የራቀ የማይመስሉት ሜ/ጄነራል አበበ 

ተ/ኃይማኖትም የቀድሞ ጓዶቻቸውን ዜማ ተቀብለው እያዜሙ ነው፡፡ ሰውየው በቅርቡ ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ 

ምልልስ በወቅታዊው የኢትዮ-ኤርትራ ውዝግብ ዙሪያ ለቀረበላቸው ጥያቄ ይህን ይላሉ “......ኤርትራ ነፃ ሃገር ነች፡፡ በኤርትራ የውስጥ 

ጉዳይ መግባት የለብንም፤ ግን እሷም በእኛ ጉዳይ እንድትገባ እድል መስጠት የለብንም፡፡ በተለይ በታጠቀ ሃይል ኢትዮጵያን 

ለማፈራረስ ሙከራ በሚደረግበት ጊዜ ይሄ መንግስት አቅም እንዲኖረው መፍቀድ የለብንም፡፡”(ሰረዝ የተጨመረ) ይህች አባባል ጆቤ 

የቀድሞ ጓዶቻቸውን ጭቀት የሚጋሩባት ነች፡፡ በኢትዮጵያ  የነገሰው ህወሃት መራሹ መንግስት በኤርትራ የመሸጉትን የኢትዮጵያ ብረት 

አንጋች የህወሃት መንግስት ተቃዋሚዎች አጥብቆ ከመፍራቱ የተነሳ የአጋንንት ሰራዊት ሊያስመስላቸው ይቃጣዋል፡፡ የኤርትራን 

መንግስት ደግሞ “የአጋንንቱ” አስተናባሪ አድርጎ ‘ውጉዝ ከመ አሪዎስ’ ይለዋል፡፡ህወሃት ትጥቅ አንግበው ኤርትራ የመሸጉ ባላንጣዎቹን 

የጥፋት መልዕክተኛ የሚያደርግበት ምሬት ራሱን ለትጥቅ ትግል ጫካ ወርዶ የማያውቅ አስመስሎ ነው፡፡ሕወሃት ከኤርትራ መንግስት 

ጋር አምርሮ የተጣላውም ሃገር አፍራሽ፣ ሰላምና ልማት አደፍራሽ የሚላቸው ታጣቂ ተቃዋሚዎቹ ኤርትራ ውስጥ ደጀን እንዳገኙ 

ካስረገጠ በኋላ ነው፡፡ታጣቂ ተቃዋሚዎቹ የገዛ ሃገራቸውን ከማተራመስ ምን እንደሚያገኙ በሃገር አፍራሽነት የሚከሳቸው 

ህወሃት/ኢህአዴግ ባስልጣናትንም ሆኑ ወደፊት ተመራማሪ እሆናለሁ የሚሉት ጆቤ ነግረውን አያውቁም፡፡የሚነገረውን ለመቀበል 

ምክንያት የሚፈልግ ሰው ደግሞ በቂ ምክንያት ካላገኘ የነጆቤን ሃገር ልትፈርስ ነው ሟርት የሕወሃትን ወንበር ለማፅናት የሚደረግ 

ርብርብ አድርጎ ከመቁጠር ሌላ አማራጭ የለውም፡፡  

ከላይ በኤርትራ የውስጥ ጉዳይ መገባት የለብንም ያሉት ጆቤ ቀጥሎ ይህን ይላሉ “....የኤርትራ ጉዳይ የራሳቸው የኤርትራዊያን ጉዳይ 

ነው ይሄን እናከብራለን፡፡ነገር ግን ለእኛም ለእነሱም ይሄ መንግስት ስጋት ነው፡፡ በረዥም ጊዜ ታቅዶ፣ ይሄ መንግስት የሚወድቅበት 

ነገር መፍጠር አለብን፡፡ሶማሌ አልሸባብን ለማስወገድ እንደገባነው ማለት ነው፡፡ ሶማሌ ሄደን ካጠቃ፤ አስመራ ሄዶ ማጥቃት ሃጢያት 

አይሆንም፡፡ ራሳችንን መከላከል ነው፡፡ በቃ የኤርትራ መንግስት አንደ አልሸባብ ለደህንነታችን ስጋት ነው ካልን አልሸባብ ላይ ያረፈው 

ጡንቻ የሻዕብያ መንግስ ላይም ማረፍ አለበት፡፡........ እንደዚህ አይነት መንግስት ኤርትራ ውስጥ እንዲኖር መፍቀድ የለብንም፡፡ 

ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የማትከጅል ሃገር መፍጠር አለብን፡፡ ከኤርትራ ህዝቦች ፀረ-አገዛዝ ትግል ጋር በመሆን፡፡”(ሰረዝ የተጨመረ)  

ጆቤ የኤርትራ መንግስት ለእኛ የማይበጀን ከሆነ መውረድ አለበት ሲሉ የሚገርም ብያኔ ሰጥተው፤የሃገሪቱ መንግስት ለኤርትራዊያንም 

ስጋት እንደሆነ እርግጠኛ ይሆናሉ፡፡ሰውየው የሻዕብያን መንግስት የምንጥለው ልክ አልሸባብን እንዳደረግነው ነው ሲሉ አልሸባብን 

ከህይወት መዝገብ የሰረዝነው ያስመስላሉ፡፡ሶማሌ የገባነው ደግሞ አልሸባብ ስጋታችን ነው ብለን ስላሰብን ነው እንጅ የአሜሪካ ረዥም 

ዱላ ሆነን አይደለም-በጆቤ ቤት!ሶማሌ ከገባን ኤርትራ መግባታችን ችግር የለውም ሲባል የሶማሌ እና የኤርትራ ሁኔታ አንድ ተደርጎ 

ተቆጥሮ ነው፡፡ ይህ ስህተት ነው፡፡ ሶማሌ ከዚያድ ባሬ በኋላ መንግስት አልባ የታጣቂዎች ሃገር ሆና ዘመናትን የኖረች የነውጥ ምድር 

ነች፡፡ ኤርትራ ደግሞ ነፃ አውጭ ነኝ ባይ አምባገነንም ቢሆን መንግስት ያላት ሃገር ነች፡፡ሶማሌ የአሜሪካ ከተፎ የጦር መላክተኛ ሆኖ 

መግባትና ኤርትራ ሄዶ መንግስት መቀየር ምን አገናኛቸው! ሶማሌ የላከችን አሜሪካ መንግስት ልናፈርስ ኤርትራ ስንሄድ እንደ ሶማሌው 

ትስቅልናለች ብለው ማሰባቸው ጁቤን ለፖለቲካ የጀርባ መድረክ እንግዳ ያስመስላቸዋል፡፡ 

ሶማሌ ገብተን እጇን የሆንላት አሜሪካ በምስራቅ አፍሪካ ሌላ ሶማሌ  ማየት አትሻም፡፡ ሜ/ጄነራል አበበ የሚሉት የመንግስት አፍርሰን 

እንስራ ፈሊጥ ደግሞ በየትም ሃገር አልሰራም፡፡ መንግስት አፍርሶ አሻንጉሊት መንግስት ማስቀመጥ በኢራቅ ላይ ለሞከረችው ለኃያሏ 

አሜሪካም አልተሳካም፡፡ የሳዳምን መንግስት መገልበጡ የመልስ ሳጥን የመሰላት አሜሪካ ያተረፈቸው አይ.ኤስን ነው፡፡ሱማሌን ኢራቅ 
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ለማድረግ የአሜሪካን አላማ ያነሳው የእኛ ጠብ ያለሽ በዳቦ ባይ መንግስትም የአልሸባብን አከርካሪ መትቼ መሰረትኩት ያለውን 

ለፈስፋሳ የሽግግር መንግስት ዳዴ ብሎ ሊያቆመው አልቻለም፡፡ ይልቅስ አከርካሪውን ተብሏል የተባለው አልሸባብ የአሻንጉሊቱን 

መንግስት አከርካሪ ገዝግዞ የእኛን ሰራዊት ሬሳ እስከማስጎተት በደረሰ ማንሰራራት ላይ እንዳለ ወር ያልሞላው አሳዛኝ ትዝታችን ነው፡፡ 

ስለዚህ ኤርትራ ዘልቆ ለኢትዮጵያ የሚበጅ መንግስት ለመመስረት መደገስ ከጥቅሙ ጉዳቱ የሚያይል ውጤት ያለው ነገር ነው፡፡ 

ራሳቸው ህወሃቶች ሉአላዊ ያደረጓት ሃገር መንግስት ለመቀየር እንገስግስ ማለትም ጆቤ እንዳሉት ራስን መከላከል ሳይሆን ሰማይ 

በእርግጫ እንደመምታት ያለ እብሪት ነው፡፡ በኤርትራ አዲስ መንግስት መመስረት ካለበትም ይህን ማድረግ ያለበት ከኢትዮጵያ ቅኝ 

ግዛት ለሁለት ነፃ አወጣነው የሚሉት የኤርትራ ህዝብ እንጅ የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም፡፡ አንድ መንግስት ለጎረቤት ሃገሩ 

ስላልተመቼ መቀየር አለበት የሚባል ደምብ የለም፡፡ እንዲህ ከሆነ ነገ ደግሞ በአባይ ሳቢያ የግብፅን መንግስት ካልቀየርን ኑሮ የለም 

ሊባል ነው፡፡ ይህ አይነቱ ‘ያልተመቼኝን ሃገር መንግስት ሁሉ ጦር ሰብቄ ገስግሼ ቀይሬ ልመለስ’ ማለት ፖለቲካዊ ልጅነት 

ነው፡፡ፖለቲካዊ አለመግባባት በሃገሮች መሃከል ያለና የነበረ ወደፊትም የሚኖር ነው፡፡ መፍትሄውም መንግስትነትን በሚመጥን ከፍታ 

ዲፕሎማሲያዊ መፍትሄ ማፈላለግ እንጅ ‘ከእኔ ጋር የተጣላ  መንግስት ከስልጣን መዝገብ ይሰረዝ’ ማለት የራስን ፖለቲካዊ ግንዛቤ 

ማስገመት ነው፡፡ ከኤርትራ ጋር ባለን ግንኙነት የጎበዝ በር ያጣነው ‘አልጀርስ ላይ የሚደረገውን ስምምነት ያለ ይግባኝ እንቀበላለን’ 

የተባለ ጊዜ ነው፡፡ የያኔው እንደ ድመት ጭምት መሆንም ሆነ የዛሬው እንደ አነር ዘለን የሰው ሃገር መንግስት ላይ ካልተከመርን 

የሚሉት አካሄድ ማስተዋል የጎደለው ነው፡፡  

ጆቤ ለመንግስት አፍርሰን እንስራ ሃሳባቸው አባሪ ያደረጉት የኤርትራን ህዝብ ፀረ-አገዛዝ ትግል ነው፡፡ ይህ ማለት በኢትዮጵያ 

የከተሙት የአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ተቀናቃኝ ኤርትራዊ ፓርቲዎች የፀረ-አገዛዝ ታጋዮች ናቸው ማለት ነው፡፡ በሌላ በኩል 

የእሳቸው ጓዶች (የህወሃት መኳንንት) ድርና ማግ ሆነው ያቆሙትን  የኢትዮጵያ አምባገነን መንግስት በትጥቅ ትግል እንታገላለን ብለው 

ብረት ያነገቱ ኢትዮጵያዊ ተቃዋሚዎችም ኤርትራ መጠለላቸው የሚታወቅ ነው፡፡ አስተዛዛቢው ነገር የሚመጣው እዚህ ላይ ነው! 

ለጆቤ በኢትዮጵያ የተጠለሉ የኢሳያስ አፈወርቂ ተቀናቃኞች የሻዕብያን መንግስት ለማፍረስ በሚያደርጉት ጥረት የኢትዮጵያን መንግስት 

ድጋፍ ሊያገኙ   የሚገባቸው  የፀረ-አገዛዝ ታጋዮች ሲሆኑ በኤርትራ የመሸጉት የኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች ግን ሃገራቸውን የሚያፈርሱ 

የአጋንንት መላክተኞች ናቸው፡፡ ይህ ብዙ የሚያሳየው ነገር አለ፡፡ በዋናነት ግን ለተመልካች የተጣሉ ቢመስሉም የህወሃታዊያንን 

የመንፈስው ውህደት፣ ሚዛናዊነት የጎደለው የ ‘ደብልቀው ውቃው’ ልማድ፣ ህወሃትን ዘላለማዊ የማድረግ ቅዠት ልክፍት ያሳያል፡፡ 

ከስሜት ብስለት ጉድለት የሚመጣ አንባቢ ይታዘበኛል ያለማለት  ይሉኝታ ቢስነትንም ያሳያል ነገሩ፡፡ የሆነው ሆኖ ሃቁ ግን 

የሻዕብያውም ሆነ የህወሃቱ መንግስት ልዩነት አልቦ እኩል አምባገነንኖች መሆናቸው፤ ቅጥ ያጣው የአስተዳደራቸው ክፋት የሃገራቸውን 

ህዝብ ዱር ቤቴ እስከ ማለት ያደረሰ በደለኛ መሆኑ ነው፡፡ ሁለቱን በደለኛ መንግስታት የሚታገል ሁሉ ሚዛናዊ ልቦና ላለው የፀረ-

አገዛዝ ታጋይ ነው፡፡ ለጆቤ ግን ህወሃት መራሹ መንግስት ከሻዕብያው አምሳያው በጣም ተሸሎ ስለሚታያቸው ጓዶቻቸው የሚመሩትን 

የህወሃት/ኢህአዴግ መንግስት የሚታገሉ ሃገር አፍራሾች ናቸው፡፡  

ጆቤ የሚያወግዙት ብረት ያነገቱቱን የህወሃት ተቀናቃኞች ብቻ አይደለም፡፡ ከአዲስ አድማስ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ በ1997 

የተገኘውን እድል በማበላሸቱ በኩል የኢህአዴግን ድርሻ አሳንሰው ተቃዋሚዎችን በመውቀሱ በርትተዋል፡፡ተቃዋሚዎችን በኢህአዴግ 

የተሰፈረን የፓርላማ ወንበር ባለመቀበል ትዕቢተኝነት  ሲወቅሱ የኢትዮጵያን ህዝብ ብርቱ ሃዘን ላይ የጣለውን የአቶ ልደቱን ኢዴፓ 

እርምጃ አመስግነው ነው፡፡ ሙሉ ቃሉ እነሆ “...ተቃዋሚዎቹም ቢሆኑ ያገኙትን ድል ተቀብለው፤ለዚያ ያመቻቸላቸውን ህዝብና 

ኢህአዴግ አመስግነው እንደመቀጠል ተንጠራሩ፡፡ የመሪዎቻቸውን የግል ፍላጎት ለማሟላት ሲሉ በአቶ ልደቱ አያሌው የሚመራውን 

ኢዴፓ ምክር ትተው ተወራጩ፡፡ የሃገሪቱን ሰላም እና እድገት ከማሰብ ይልቅ በጊዜያዊ ስሜት ተነስተው ነጎዱ፡፡” ሰውየው ይህን ሲሉ 

ተቃዋሚዎች ያገኙት ድልና ኢህአዴግ እንዲወስዱ የፈለገው ወንበር እኩል ሆኖ ሳለ ተቃዋሚዎቹ ህዝብ ያልሰጣቸውን ድምፅ 

ለመውሰድ በመንጠራራተቸው ነው ችግሩ የተፈጠረው እያሉ ነው፡፡ይህንን ፍርድ ለባለ ሚዛናዊ ህሊና ሁሉ ልተወዉ፡፡ጆቤ የሃገር 

ሰላም እና እድገት ሲሉ የህወሃት ወንበር መደላደል እንደሆነ ማለት ስለሆነ ለዚህ ማብራሪያ አያስፈልግም፡፡  የአቶ ልደቱ ምክር ያሉት 
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ግን የጆቤንምኞትና የኢትዮጵያ ህዝብን ፍላጎት ሰማይና ምድርነት የሚያስገነዝብ ነው፡፡ ሰውየው የሚሉት አቶ ልደቱ ሸራተን እየከተሙ 

ሲያደርጉት የነበረውን ምክር ከሆነ እሱ የተደረገው ከተቃዋሚዎች ጋር ስላልነበር ባልሰሙት (ቢሰሙም የሚስማሙበት 

በማይመስለኝ)ምክር ያለመቀበል የተከሰሱት እንዴት እንደሆነ ገራሚ ነው፡፡ ነገሩ ጆቤ እንዳሉት ቢሆን እንኳን የልደቱን ምክር 

መስማት ግዴታ አይደለም፡፡ የልደቱን ምክር እንዲሰሙ የሚገደዱትስ እነማን ናቸው?ማን ከማን ምክር ሊቀበል ይገደዳል? ይሄ የልደቱ 

ምክር ለማን ስለሚበጅ ነው ጆቤ የወደዱት? ለኢትዮጵያ ህዝብ የዲሞክራሲ ምፅአት ወይስ ለህወሃት ዙፋን ፅናት? የጆቤ ነገር ሄዶ ሄዶ 

የህወሃትን ይሉኝታቢስ ሁለንተናዊ መሪነት የማስቀጠል የእነ መለስ ዜናዊ መንገድ ነው፡፡ የልደቱ አያሌውን “ድንቅ መካርነት” 

የማወደሱ ነገርም የዚህ አንዱ ማሳያ ነው፡፡  

የወደብ ናፍቆት? 

ሜ/ጀነራል አበበ ወደ ሚዲያው ይዘውት ከመጡት አነጋጋሪ  አቋም ዋነኛው ስለወደብ ጉዳይ የሚያነሱት ነገር ነው፡፡ ሰውየው 

ማስተርስ ዲግሪ ከተማርኩ በኋላ ነው ወደብ ለሃገር እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ያወቅኩት ባይ ናቸው፡፡ ይሄ በሃገራችን ጉዳይ ስቀን 

ለማናውቅ ከሳቃችን ጋር እንድንታገል የሚያደርግ አስቂኝም አናዳጅም አባባል ነው፡፡ በእውነቱ የኢትዮጵያን ህዝብ ታግየ ነፃ ያአወጣሁ 

የነፃነት ታጋይ ነኝ የሚል ሰው፣በዛላይ ታላቅ የወታደራዊ ማዕረግ የሆነውን የሜጀር ጀነራልነት  የደረበ ሰው የወደብ አስፈላጊነት 

እጅግም አይታየኝም ነበር ሲል ማፈር አለበት፡፡እዚህ ታላቅ ወታደራዊ ማእረግ ላይ ያለ ሰው ሌላው ቢቀር ወደብ ከወታደራዊ ሳይንስ 

አንፃር ለሃገር ደህንነት ያለውን እጅግ አስፈላጊ ተቀሜታ አላውቅም አለ ማለት ማዕረጉ ከዕውቀቱ ቀድሟል ማለት ነው፡፡ ይህ የማዕረግ 

እና የእውቀት የመቀዳደም ነገር እየለመድ ነው ስለሆነ እንተወውና ታላቋን ሃገራችንን ያለወደብ ያስቀሩት ጆቤም ሆኑ ጓዶቻቸው 

ስለወደብ ጥቅም አያውቁም ነበር ብለን እንነሳ፡፡ ጆቤም የሚሉት ማስተርስ ዲግሪ ተምሬ የመመረቂያ ፅሁፌን እስከምሰራ ድረስ 

ስለወደብ ጥቅም በቅጡ አላውቅም ነበር ነው፡፡  

ስለወደብ ጥቅም ለማወቅ  የሚያስፈልገው ግን ማስተርስ ዲግሪ መጫን ሳይሆን ቀድመው የተማሩ አዋቂዎች ሲናገሩ የመስማት 

ትህትናን ነው፡፡ኮሎኔል መንግስቱ ኃ/ማርያም ሃገራቸው ወደብ አልባ እንዳትሆን ሲፋትሩ የነበረው ዲግሪ በዲግሪ ላይ ስላከታተሉ 

አልነበረም፡፡ ‘እባካችሁ ውሰዱልኝ’ ያሉት ወደብ ተጋዳላዮች ብረት አስቀምጠው ዲግሪ እስኪያነሱ በቦታው ይጠብቃል ማለትም 

ብልህነት አይደለም፡፡ ‘ከተማርኩ ወዲህ ወደብ አማረኝ’ የሚሉት ጆቤ ስለ በአሰብ ወደብ የመጠቀም መብታችን ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ 

ይህን ብለዋል “አሰብ ከተወሰደብን በኋላ የእኛ መብት ምንድን ነው? የሚል ጥናት አደረግኩኝ:: በጥናቱ ሂደት ግን ዓለም አቀፍ ህግ እኛ 

በወደቡ የመጠቀም መብት እንዳለን አረጋግጦልኛል፡፡..... ዓለም አቀፍ ህጎችን በመጠቀም ማስመለስ ይቻላል፡፡ በሰላም ብቻ ነው 

ማስመለስ ያለብን የሚለው አይሰራም፡፡ የሁሉም እንቅስቃሴ ውጤት ነው፡፡ ጡንቻ የዛ አካል ነው፡፡ ለምሳሌ ኤርትራ ባድመ 

ተፈርዶላታል ግን ጡንቻ ስለሌላት መብቷን ማረጋገጥ አልቻለችም፡፡” በመጀመሪያ ደረጃ አሰብ ወደብን እነ ጆቤ አስረከቡ እንጅ 

አልተወሰደብንም፡፡ የስህተቱ መጀመሪያ ይህ ነው፡፡ በሁለተኛ ደረጃ ‘ወደቡ የእናንተ ነው ውሰዱልን’ ከተባለ በኋላ ሰጭው ምን መብት 

ኖሮት ነው የእኛ መብት ምንድን ነው የሚለው ጥናት የተጠናው? ለምን በሱዳን፣በኬንያ፣በጅቡቲ ወደቦች ላይ ኢትዮጵያ ያላትን መብት 

አላጠኑም? ‘ታግለን ነፃ አወጣናት’ ካሉ በኋላ ኤርትራ ለኢትዮጵያ ከነዚህ ሃገሮች በምን ትለያለች ? በህግም በጡንቻም እንሞክራለን 

ማለትስ ምን ያለ ትምህርት የሚያመጣው አስተሳሰብ ነው? በፍርድቤት የተወሰነላት ኤርትራ ባድመን እጇ ያላስገባችው በጡንቻዋ 

ከሲታነት ነው ማለት ትርጉሙ የፍርድቤት ውሳኔ ለተፈፃሚነቱ  ከተቀናቃኞች የአንዱንጡንቻ እርዳታ ያስፈልገዋል ማለት ነው፡፡ 

ጡንቻና ህግ ለጆቤ ምንና ምን ናቸው ?ከፍርድቤት መልስ ጡንቻ ካስፈለገ ፍትህ ለደካሞች ምንድን ነች? የሽንፈት መንደርደሪያ?! 

የጆቤ በጡንቻ ላይ የማስመር ምክር ሁለት አላማ ያለው ይመስለኛል፡፡ አንደኛው የኢትዮጵያን ህዝብ የወደብ ጥማት ተገንዝቦ 

አሰላለፍን ከህዝብ ጥቅም ጋር የማስመሰል ማደናገሪያ አቅርቦ የህዝብን ልብ ማግኘት ነው፡፡ በዚህ ተረማምዶ ለእናት ፓርቲያቸው 

ህወሃት አስጊ የሆነውን ብረት አንጋች የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ሃይል ያስጠለለውን የሻዕብያ መንግስት ገልብጦ በታዛዥ መንግስት 

መተካት፡፡ ይሄ አይጥንም ዳዋንም የመምታት ታክቲክ ጎረቤት ሃገረን ሁሉ ለህወሃት ስልጣን ዘብ ቋሚ በማድረጉ የህወሃት አካሄድ ላይ 
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ሰልፍ ያፈረሰችው ብቸኛ ሃገር ኤርትራ እንደ ሱዳን እና ኬንያ “ጠላትን” እያነቀች የምትሰጥ “ደግ” ጎረቤት የማድረግ አካሄድ ነው፡፡ 

የሁሉም ግብ ደግሞ የህወሃትን ስልጣን ላይ ወዝቶ ለማኖር ነው፡፡ የፓርቲያቸውን ዙፋን ዘላለማዊ ለማድረጉ ጊዜ እጅ መያያዙ ደግሞ 

የኮበለለውም፣ጡረታውን ያስከበረውም፣ስልጣን ላይ ተፈናጦ ያለውም ደከመኝ ሰለቸኝ የማያውቅበት ደደቢታዊ መሃላቸው 

ነው፡፡ጆቤም ከዚህ ውጭ አይደሉምና ያሉትን አሉ፡፡  

ወደብን በተመለከተ ለአዲስ አድማስ ጋዜጣ ከላይ የቀረበውን ቃል የሰጡት ሜ/ጀነራል አበበ ትንሽቅ ቀደም ብለው ለሪፖርትር ጋዜጣ 

ይህን ብለዋል፡፡ “በእኔ አረዳድ የባህር በር ሳናውቅ ያጣነው አገራዊ ፀጋችን ነው፡፡ በእርግጥም የባህር በር ጉዳይ ከአጠቃላይ ህገ-

መንግስታዊና ፖለቲካዊ ሥርዓቱ አንፃር ካልታየ የወራሪነት ባህሪ ያለው አደገኛ ነገር ነው የሚሆነው፡፡ ስለዚህ ተጠንቅቄ የማነሳው 

ጉዳይ ነው፡፡ የባህር በር ጉዳይ በጣም አስፈላጊ ነውስል የሞት የሽረት ጉዳይ አድርጌ አላየውም፡፡ከኢኮኖሚም፣ከፀጥታም አኳያ በጣም 

ያስፈልገናል፡፡ ግን ህጋዊና ህገመንግስታዊ በሆነ መንገድ መሆን አለበት፡፡ አሁን ያለውን ሥርዓትና መሰረታዊ የፖለቲካ እሴቶቻችንን 

በሚንድ መልኩ መሆን የለበትም፡፡ አሁን ያለን ህገመንግስት ለሌሎች ህዝቦችና አገሮች አርአያ መሆን የሚችል የዳበረ ህገ ንግሰት 

ነው፡፡ ስለዚህ የአሰብ ጉዳይ ተነስቶ ህገ-መንግስቱን ለመሸርሸርና ለመናድ በሚደረግ እንቅስቃሴ አልሳሳተፍም፡፡” (ሰረዝ 

የተጨመረ)የባህር በር ሳናውቅ ያጣነው አገራዊ ፀጋችን ነው ያሉትን ነገር በበኩሌ የምቀበለው አይደለም፡፡ እነሱ በወቅቱ የወደብን 

ጥቅም አያውቁም ነበር ቢባል እንኳን ያወቁቱ ኢትዮጵያዊያን ሲወተውቱ መስማትን ማን ከለከላቸው? የሃገር ሰው ቀርቶ ውጭ ዜጋም 

የአሰብን ጉዳይ ደጋግመው እንዲያስቡበት ሲያስጠነቅቁዋቸው እነሱ መልስ ምን ነበር? አሰብን እንደ እናታችሁ ጡት እርሱት፤ አሰብንም 

የምታነሳሱ ሉአላዊ ሃገርን ለመውረር የምትሹ ጦረኞች ናችሁ ነበር መልሳቸው፡፡ ገፋ አድርጎ የጠየቀ ደግሞ የደርግ ርዥራዦች፣ 

የነፍጠኛው ስርአት ናፋቂ፣ ኤርትራ ነፃነት የማይዋጥለት ቅኝ ገዥ የሚለው ይመረቅለት ነበር፡፡አዲስ አድማስ ጋዜጣ ላይ የባህር 

በራችንን ለማስመለስ ጡንቻችንን ሳይቀር መጠቀም አለብን ያሉት ጆቤ በተጋዳላይ አማረ አረጋዊ ጋዜጣ ላይ ሲመጡ ደግሞ አሰብን 

የማስመለሱ ጉዳይ  ከፖለቲካዊ ስርዓቱ እና ህገመንግስታዊ ድንጋጌው አንፃር ካልታየ የወራሪነት ባህሪ ሊዋረሰው ስለሚችል እጅግ 

በጥንቃቄ መሆን አለበት ይላሉ፡፡ ጥንቃቄው ለዓለም ሁሉ ምሳሌ የሆነውን ህገመንግስትም፣አሁን ያለውን ስርዓትና መሰረታዊ የፖለቲካ 

እሴቶቹ እንዳያናጋ ሲባልም ጭምር እንደሆነ ያወሳሉ፡፡ ለመሆኑ አሁን ኢትዮጵያችን ያለችበት ፖለቲካዊ ሁኔታ ሁኔታ ‘እንዳይረበሽ ቀስ 

በሉ’  የሚባልለት ነው? ህገመንግስቱስ ቢሆን ተፅፎ ከመቀመጥ ያለፈ ምን ፈይዶ ነው እንደ አይን ብሌን እንጠብቀው የሚባለው? 

የአሰብ ጉዳይ በህገመንግስት ይታይ ሲባልስ ኤርትራ በኢትዮጵያ ህገመንግስት የመገዛት ግዴታ አለባት ተብሎ ታስቦ ነው? ወይስ ዝም 

ከምል ትርጉምቢኖረውም ባይኖረውም የፈለግኩትን ልናገር ነው ነገሩ!   

 የጆቤ አደናጋሪ ሃሳቦች እነዚህ ብቻ አይደሉም፡፡ የአቶ ገብሩ አስራትን መፅሃፍ አስመልክቶ የሰነዘሩት ሃሳብ ራሱ ብቻ  ሌላ ሁለት 

እትም የማይበቃው አነጋጋሪ ነው፡፡ አንባቢን ላለማሰልቸት ግን በእሳቸው ሃሳቦች ዙሪያ ያለኝን እይታ የምዳስስበትን ፅሁፍ ለጊዜው 

በዚህ ለመቋጨት ወስኛለሁ፡፡ በባለፈው ሳምንት ፅሁፌ እንደገለፅኩት የሜ/ጀነራል አበበ ወደ ፕሬሱ መምጣት  በጎ ጅማሬ ነው፡፡ 

እኔም በግሌ በሰውየው ወደ ፕሬሱ ብቅ ማለት ችግር የለብኝም፡፡የእውነት ከሆነ  ታረምኩ ተፀፀትኩ የሚልን ሰው ያለመቀበል ጫፍ 

የወጣ ጠርጣራነትንም አልደግፍም፡፡ በሌላ በኩል በምክንያት ላይ ቆሞ የሰዎችን እውነተኛ ማንነት መመርመሩ ከአጉል ተላላነት 

ይታደጋልና ነዉ የጆቤን አመጣጥ መመርመሬ፡፡ የሰውየው ወደ ፕሬሱ ብቅ ማለት መልካም ሆኖ በራሱ ግን በቂ ተደርጎ ሊወሰድ 

አይገባም፡፡ ጆቤ ወደፕሬሱ ሲመጡ መምጣታቸው ካለመምጣታቸው መሻሉን በእውነት ከእውነት ብቻ ጋር  በመወገን ሊያሳዩን 

ይገባል፡፡   

የሰውየው ሃሳብ ግን በአደገኛ ሁኔታ ግማሽ እውነት ያዘለ አደናጋሪ እና የአንባቢን የግንዛቤ ደረጃ ዝቅ አድርጎ የሚያይ አይነት ነው፡፡ 

ጆቤ የኢትዮጵያን ህዝብ ቅንነት ስለሚያውቁ በጣም አንዳንዴ ብቻ እንደሙስና ያሉ አንገብጋቢ ጩኽቱን እያስተጋቡ በአብዛኛው ጊዜ 

ግን የእናት ፓርቲያቸውን የእድሳት መንገድ ለማቅናት ይተጋሉ፡፡ ለምሳሌ ስለመንግስት ጉልበተኝነት፣የሙስና መንሰራፋት፣የተቃዋሚ 

ድምፅ እመቃ የህገመንግስት ጥሰት፣የፍትህ መጓደል ወ.ዘ.ተ የመሳሰሉ የህዝብ ብሶቶችን ያነሳሱና አፍታም ሳይቆዩ በግንቦት ሃያ 

ምክንያት በርካታ የዲሞክራሲ፣የሰላም እና የእድገት ድሎች እንደተመዘገቡ፤ ዲሞክራሲም በሂደት የሚገነባ ነገር እንደሆነ፤ አሁን 
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ያለውን ስርዓትም ምንም ክፉ ነገር ሊነካው እንደማይገባ፣ ኢህአዴግም ሞቶ መነሳት የሚችል ባለብዙ ነፍስ ፓርቲ እንደሆነ ሊሰብኩ 

ይነሳሉ፡፡ ሰው ባልጠፋበት ሃገር እየሞተ ከሚነሳፓርቲ ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ የሚንገላታበትን ምክንያት የሚያውቁት እሳቸው ብቻ 

ናቸው፡፡በአጠቃላይ የሰውየው ሃሳቦች ግማሽ እውነት ይዘው የሚያደናግሩ አይነት ናቸው፡፡ በፖለቲካ ዓለም ደግሞ ግማሽ እውነት 

አደገኛ ነው፡፡ ከግማሽ እውነት ሽምጥጥ ያለ ውሸት ይሻለል፡፡ስለዚህ ጆቤ የመምጣታቸው ምክንያት የኢትዮጵያ ህዝብ ወገንተኝነት 

ካልሆነ በነበሩበት መቆየቱ ይሻላቸዋል፡፡  

  

 


