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የውጭ ዜጋ፣ የፓርቲ አባል ወይም ባለሙያ መሆን ከህግ 
ተጠያቂነት ያድናልን? 

                                              

ትግራይ ኦንላይን July 11, 2014 

በየነ ረጋሳ 

የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እና የፌዴራል ፖሊስ የጋራ ፀረ-ሽብር ግብረ-ኃይል፤ በኢፌዴሪ 
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከአምሳያዎቹ ኦነግ፣ ኦብነግ፣ አል-ሸባብና አል-ቃዒዳ ጋር በሽብርተኝነት 
የተሰየመው ግንቦት 7 ዋና ጸሐፊ የነበረው አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ በቁጥጥር ስር መዋሉን በያዝነው ሳምንት 
ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ግብረ- ኃይሉ እንዳለው በኢትዮጵያና በየመን የመረጃና ደኅንነት 
ተቋማት ማዕከል በፀረ- ሽብር ትግል ተቀናጅቶ ለመሥራት በተደረሰው ስምምነት መሠረት በጥብቅ 
ሲፈለግ የነበረው ይኸው የአሸባሪው ቡድን አመራር በህግ ጥላ ስር ውሏል፡፡  

የተፈላጊው ወንጀለኛ የጉዞ መስመርና የሚጓዝበት ዕለት አስቀድሞ መረጃ እንደ ደረሰው የጠቆመው 
የግብረ-ኃይሉ መግለጫ፤ ይህን መረጃ ለየመን ብሔራዊ ደኅንነት ቢሮ በማሳወቅ ግለሰቡ በሰንዓ በኩል 
ወደ ኤርትራ ሊገባ ሲል ሰኔ 16 ቀን 2006 ዓ.ም በቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጎ በዕለቱ ለኢትዮጵያ 
ተላልፎ እንደተሰጠም አትቷል። “ቱሉ፣ ጂን ፖል፣ ደርባባ፣ ጀምስ ፍራንኪ፣ ሮቢ እና ወዲ ሓሪና” በሚባሉ 
የተለያዩ የሽብር ምስጢር ስሞች ሲጠቀም የነበረው የአሸባሪው ድርጅት አመራር፤ ከአምስት ዓመታት 
በላይ በቋሚነት ኤርትራ ውስጥ መሽጎ የሽብር አጋፋሪ ከሆነው የአስመራው አስተዳደርና ከሌላ ፀረ- 
ኢትዮጵያ ከሆነ መንግሥት ጋር ተቀናጅቶ ሲሰራ እንደነበር ታውቋል። በዚህ መሰረትም አሸባሪዎችን 
በማደራጀትና በማሠልጠን የሀገራችን ሰላም ለማደፍረስና ልማቷን ለማደናቀፍ የተለያዩ ጥረቶችን 
ሲያደርግ እንደቆየ መግለጫው አመልክቷል።   

ቀደም ሲል በአሸባሪው አቶ አንዳርጋቸው ስር በመሆን በኤርትራ መንግሥት ለወራት ያህል የፈንጂ 
ሥልጠና ወስዶ ሀገር ውስጥ የገባው አበበ ወንድምአገኝ የተባለ የእንግሊዝ ዜግነት ያለው ትውልደ 
ኢትዮጵያዊ ግለሰብ፤ በድንበር በኩል ከኤርትራ የተላከለትን ፈንጂ በመጠቀም ቦሌ መድኃኔዓለም አካባቢ 
የሽብር ጥቃት በመፈጸም በበርካታ ሰላማዊ ሕዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ ዝግጅት ሲያደርግ ጥር 
15 ቀን 2005 ዓ.ም ከግብረ አበሮቹና ከፈንጂ ቁሳቁሶቹ ጋር እጅ ከፍንጅ ከተያዘ በኋላ፤ ፍርድ ቤት ቀርቦ 
ጥፋተኝነቱ ተረጋግጦ የእስር ቅጣት እንደ ተበየነበት ግብረ-ኃይሉ በመግለጫው አውስቷል፡፡  

ይህ ብቻ አይደለም። ግብረ-ኃይሉ በሀገር ውስጥ ሕገ-መንግሥቱ ባጎናፀፋቸው የመደራጀት መብት 
መሠረት ሕጋዊ መብታቸው ተረጋግጦላቸው በሰላማዊ መንገድ ተደራጅተው በሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ 
ድርጅቶች ውስጥ ተሰግስገው፤ በአሸባሪነት ከተፈረጀው ከግንቦት 7 እና የድርጅቱ ልሳን ከሆነው ኢሳት 
ቴሌቪዥን ጋር ግንኙነት በመፍጠር ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ተጠርጣሪዎችም ህጉ በሚያዘው መሰረት በፍርድ 
ቤት ትዕዛዝ ሐምሌ 1 ቀን 2006 ዓ.ም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታውቋል። ታዲያ እዚህ ላይ 
አሸባሪዎችን ካሉበት ቦታ አድኖ በመያዝና ህግ ፊት በማቅረብ ረገድ የሀገራችን የፀጥታ ሃይሎች ያሳዩትን 
ሙያዊ ብቃት፣ ህጋዊ አሰራርና የሰከነ አካሄድን በዚህ አጋጣሚ እንደ ዜጋ ሳላደንቅ አላልፍም።  

ይሁንና ይህ መግለጫ ከመውጣቱ በፊትና በኋላ የአሸባሪውን ግለሰብ መያዝ አስመልክቶ የተለያዩ ወገኖች 
አስተያየቶችን ሲሰጡ ተስውሏል። የሀገራችን ሰላም አስተማማኝ እንዲሆንና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ 
የሚፈልጉ ወገኖች የግለሰቡን መያዝ አግባብነት አስረግጠው ሲገልፁ፤ ከሽብር ቡድኑ አመራሮች ጋር “ለየት 
ያለ” ግንኙነት እንዳላቸው የሚነገርላቸውና “የቀለም አብዮት እናት” በመባል የሚታወቁት ወይዘሮ አና 
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ጎሜዝን ጨምሮ ፀረ-ኢትዮጵያ ቡድኑን ሂዮማን ራይትስ ዎችን የመሳሰሉ ሽብር አምላኪ ተቋማት፣ 
‘ግለሰቡ የእንግሊዝ ዜግነት ስላለው የየመን መንግስት ለኢትዮጵያ አሳልፎ መስጠት አይገባውም ነበር’ 
በማለት በብስጭት እየተንጨረጨሩ ሲናገሩ ተደምጠዋል። ግንቦት 7 የተሰኘው የግብረ-ሽበራ ቡድንም 
‘አመራሬ እንግሊዛዊ ሆኖ ሳለ ለምን ተያዘብኝ?’ የሚል አስቂኝ የቁራ ጩኸቱን አሰምቷል።  

የዚህ ፅሑፍ ዓላማ “የሌላ ሀገር ዜግነትን መያዝ፣ የፖለቲካ ፓርቲ አባል አሊያም ጋዜጠኝነትን የመሳሰሉ 
ሙያዎችን በሽፋንነት ይዞ   በሽብር ተግባር ውስጥ መሳተፍ ከህግ ተጠያቂነት ያድናልን?” የሚል ጥያቄን 
በጭብጥነት በመያዝ፤ ሃቁን ለውድ አንባቢዎቼ ማሳወቅ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የአሸባሪው አቶ 
አንዳርጋቸው በህግ ጥላ ስር መዋል፤ እንደ ዳቦ ሁለት ቦታ ለተሰነጠቀው ግንቦት 7 ምን ማለት እንደሆነና 
ከዚህም በመነሳት አይቀሬው የወደፊት ዕጣ-ፈንታውን ለማመላከት እሞክራለሁ። 

እንደሚታወቀው ማንኛውም ግለሰብ በአንድ ሀገር ውስጥ በሽብር ተግባር ከተሳተፈ የውጭ ዜጋ ስለሆነ 
የህግ የበላይነት አይመለከተውም የሚል እሳቤ በየትኛውም ሀገር የለም። ሽብርተኝነት ድንበርን፣ 
ዜግነነትንና ማንነትን በመሻገር የንፁሃን ዜጎችን ህይወት የሚቀጥፍ ዘግናኝ ተግባር እንደመሆኑ መጠን፤ 
በድርጊቱ ተሳታፊ በሆነ ማንኛውም ግለሰብ  ላይ የሀገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ተገቢው ቅጣት 
ተፈፃሚ ይሆንበታል። ለዚህ አባባሌ ሁለት አብነቶችን ማንሳት እችላለሁ። የመስከረም አስራ አንዱን 
በኒውዮርክ መንታ ህንፃዎች ላይ የደረሰውን ጥቃትና የቦስተኑን ማራቶን የሽብር ተግባር።  

ሁላችንም እንደምናስታውሰው ከሶስት ሺህ በላይ ሰዎችን ህይወት ለቀጠፈው የመስከረም አስራ አንዱ 
ጥቃት የአሜሪካ መንግስት በኦሳማ ቢን ላደን ይመራ የነበረውን አል-ቃዒዳን ተጠያቂ አድርጓል። የሽብር 
ቡድኑ መሪ የነበረው ኦሳማ የሳውዲ አረብያ ዜግነት የነበረው ስለሆነ የዋሽንግተን አስተዳደር ‘ተጠያቂ 
አይሆንም’ አላለውም። ይልቁንም ድንበር አቋርጦና ባህር ተሻግሮ ፓኪስታን ድረስ በመሄድ ቢን ላደንን 
አሳድዶ ገድሎታል።  

በቦስተን ከተማ በተካሄደው ማራቶን ወቅትም ቢሆን በአሜሪካ የሽብርተኝነት አደጋ ያደረሱት የዩክሬን 
ዜጎች መሆናቸው ይታወቃል። ታዲያ የአሜሪካ መንግስት ‘አሸባሪዎቹ የሌሎች ሀገር ዜግነት ስላላቸው 
አድኜ አልይዛቸውም’ አላለም—ከተሸሸጉበት ቦታ አድኖ በመያዝ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ አድርጓል። 
እነዚህን አብነቶች ቀለል አርድጌ ለማስረዳት ያህል፣ ለምሳሌ አሸባሪው “ዶክተር ኢኮኖሚስት” ብርሃኑ ነጋ 
የአሜሪካ ዜግነት አላቸው እንበል። ግለሰቡ በነካ እጃቸው እንግሊዝ ሀገር ሄደው የሽብር ተግባር ከፈፀሙ 
በኋላ ኤርትራ ውስጥ ቢሸሸጉና እንደ አጋጣሚ የእንግሊዝ መንግስት ሌላ ሀገር ውስጥ ቢያገኛቸው 
‘አሜሪካዊ ስለሆኑ ችግር የለውም’ ብሎ ሊያልፋቸው አይችልም—ወደ ራሱ ሀገር ወስዶ በሀገሪቱ የፀረ-
ሽብርተኝነት ህግ መሰረት ተጠያቂ ያደርጋቸዋል እንጂ። እናም እዚህ ላይ አንድ ግለሰብ የውጭ ዜጋ 
ስለሆነ፣ በፈፀመው ጥፋት ተጠያቂ ከመሆን የሚድን አለመሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል።  

ጉዳዩን በሌላ ጎኑ ስንመለከተው አንድ ግለሰብ የውጭ ዜጋ ከሆነ በሌላ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ እጁን 
ማስገባት አይችልም። እናም አቶ አንዳርጋቸው እንግሊዛዊ ሆነው በኤርትራና በሌሎች ፀረ-ኢትዮጵያ 
ሃይሎች እየታገዘ በህዝብ የተመረጠን መንግስትና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን በሃይል ለመናድ ነፍጥ 
አንግበው መንቀሳቀስ አይችልም። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በተቃውሞም ሆነ በድጋፍ 
የመሳተፍ መብት የኢትዮጵያዊያን ዜጎች መብት ብቻ የተሰጠ ስለሆነ ነው። በሀገራችን ፖለቲካ ውስጥ 
የውጭ ዜጋ እንዳሻው የሚቧችርበት አንዳችም ዓይነት ህጋዊ መብት የለውም። እናም አቶ አንዳርጋቸው 
ትውልደ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የእንግሊዝ ዜግነት ቢኖረውም ባይኖረውም በፈፀመው የግብረ-ሽበራ ተግባር 
ተጠያቂ ከመሆን የሚድንበት ምንም ዓይነት የህግ ማዕቀፍ የለም። በእኛም ይሁን በሌሎች ሀገራት 
ውስጥ። የእንግሊዝ መንግስት አንድ ኢትዮጵያዊ በሀገሩ ውስጥ የሽብር ተግባር ፈፅሞ የውጭ ዜጋ ስለሆነ 
የህግ የበላይነት አይመለከተውም እንደማይል ሁሉ፤ አቶ አንዳርጋቸውም ሁኔታ ከዚሁ አኳያ መታየት 
ያለበት ይመስለኛል።  
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ይህ ዓለም አቀፍ ነባራዊ ሁኔታም የእነ አሸባሪው “ዶክተር ኢኮኖሚስት” የቅርብ ወዳጅ የሆኑት እሜቴ አና 
ጎሜዝ እንደሚደሰኩሩት በሁለቱ የረጅም ጊዜ ወዳጅ ሀገራት መካከል የሚፈጠር አንዳችም ችግር 
አይኖርም። እንዲያውም በእኔ እምነት እንግሊዝና ኢትዮጵያ ሽብርተኝነትን በመከላከል ረገድ በአንድነት 
የሚሰሩ በመሆናቸው ከዚህ አኳያ የሚተባበሩ ናቸው። ምክንያቱም ነገ እንግሊዝ በአሸባሪነት የፈረጀችው 
አሊያም የሽብር ተግባር የፈፀመን ዜጋ ሀገራችን ለሎንዶን አስተዳደር አሳልፋ መስጠቷ ስለማይቀር ነው። 
ይህን አባባሌን ይበልጥ የሚደግፈው ደግሞ ሰሞኑን ሀገራችንን የጎበኙት በኢትዮጵያ የእንግሊዝ ፓርላማ 
ዓለም አቀፍ የትብብር ሚኒስትር ሚስ ሊኔ ፊዘርስቶን ከኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም 
ደሳለኝ ጋር ያደረጉት ውይይት ነው። ይኸውም ሚኒስትሯ በውይይቱ ላይ መንግሥታቸው ለኢትዮጵያ 
በዓመት የሚሰጠውን 300 ሚሊዮን ፓውንድ አጠናክሮ እንደሚቀጥል መናገራቸው ነው። ይህ አባባልም 
በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ጠንካራ ወዳጀነት በፅኑ መሰረት ላይ የተመሰረተ መሆኑን የሚያመላክት 
ከመሆኑም በላይ፤ የእሜቴ ጎሜዝን ዲስኩርና የወዳጃቸውን “የዶክተር ኢኮኖሚስቱን” ቀቢፀ-ተስፋ ራቁቱን 
ያስቀረ ነው። አንጀታቸውንም ያሳረረ ጭምር። 

በሌላ በኩልም የፖለቲካ ፓርቲ አባልና አመራር አሊያም ጋዜጠኝነትን በመሳሰሉ ሙያዎች ታዛ ስር 
ተጠልሎ የሽብር ተግባርን መፈፀም ከህግ ተጠያቂነት እንደማያድን ማወቅ ያስፈልጋል። ይህ ሁኔታም 
በሀገራችን ውስጥ ህገ-መንግስቱ ባጎናፀፋቸው የመደራጀት መብት ተጠቅመው፣ እንደ ግንቦት 7 ዓይነት 
የሽብር ቡድን ጋር ተጎዳኝተው ህገ-መንግስቱን ከጀርባ በጦር ለመውጋት የተሰለፉ አንዳንድ አፍቃሬ ሽብር 
የተቃውሞ ጎራ አባላትንና አመራሮችን የሚመለከት ነው። እነዚህ ወገኖች በአንድ ወገን በሰላማዊ መንገድ 
ለመታገል ምርጫ ቦርድ ዕውቅና ካገኙ በኋላ ወይም በጋዜጠኝነት ስም ታውቀው፣ ውስጥ ለውስጥ 
ከሽብርተኞች ጋር በጥቅም በመተሳሰር በህጋዊነት ሽፋን ህገ-ወጥነትን የሚያካሂዱ ናቸው። ታዲያ እዚህ 
ላይ የሽብር ቡድኑ በአንድ ወቅት ከሻዕቢያ ለስድስት ወራት ከተሰጠው የግብረ-ሽበራ ማስፈፀሚያ 
ከተሰጠው 500 ሺህ ዶላር ውስጥ ሀገር ውስጥ ለሚካሄድ ሰላማዊ ትግል 100 ሺህ ዶላር መመደቡን 
ማስታወስ የግድ ይለኛል። ምክንያቱም ሁኔታው በሰላማዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የተቃዋሚ 
ፓርቲ አባላትንና በጋዜጠኝነት ስም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን ማንነት ሊያሳየን ስለሚችል ነው።  

እርግጥ የሽብር ቡድኑ ለእኩይ ሴራው በገንዘብ ደጉመዋለው ያለው ሰማያዊ ፓርቲን፣ በሃይማኖት ሽፋን 
የሚንቀሳቀሱ ፖለቲከኞችን፣ ተጣማሪዎቹና በቃላት ጦር የሚሸካሸኩት ‘መድረክን’ አሊያም ሁሌም ነውጥ 
የሚያሸተውን አንድነት ፓርቲን ወይም ሌላ ‘ሰላማዊ ነኝ’ የሚል ታፔላ ለጥፎ የሚንቀሳቀስን በሁለት 
ቢላዋ የሚበላ ተቃዋሚን ይሁን አይሁን አይታወቅም። የፅንፈኞችን አጀንዳ በየመፅሔቱና ጋዜጣው 
የሚያቀነቅኑ “ጋዜጠኛ” ተብዬዎችንም እንዲሁ።  ይሁንና የሀገራችን አንዳንድ ተቃዋሚዎችም ሆነ 
በጋዜጠኝነት ስም የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች አንድም በግንቦት 7 በጀት፣ ከፍ ሲልም በተዘዋዋሪ የኤርትራ 
መንግስትን የብተና ስትራቴጂ ብሎም ሀገራችን እንድትዳከም የሚሹ ፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎችን አጀንዳን 
ላለማስፈፀማቸው ግን ማንም እርግጠኛ ሊሆን የሚችል አይመስለኝም።  

ሁለት አስረጂዎችን ብቻ ላንሳ።…የመድረክ አመራር አባል የሆኑት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በአንድ ወቅት 
ሳት ብሏቸው ያሉትን እና ዶክተር መረራ ጉዲና የተናገሩትን። ፕሮፌሰር በየነ እንዲህ ብለው ነበር—
“በውጭ የሚገኙ ዲያስፖራዎች 50 ዶላር እየሰጡ መንግስት እንድንገለብጥ ይፈልጋሉ።” …ታዲያ ይህ 
የመድረክ አባባል ሀገር ውስጥ በሰላማዊ መንገድ ህገ-መንግስቱንና ህገ-መንግስታዊ ስርዓቱን አክብረን 
እንንቀሳቀሳለን እያለ፤ በሌላ መልኩ ደግሞ ህገ-መንግሰቱን በሚፃረር አግባብ መንግስት እንዲገለበጥ 
ከሚሹ ሃይሎች ጋር በመሞዳሞድና 50 ዶላር በነፍስ ወከፍ ከአክራሪ ዲያስፖራዎች በመቀበል ሲሰሩ 
እንደነበር የሚያረጋግጥ ነው። ለምን ቢሉ ፕሮፌሰሩ ራሳቸው እማኝነት የሰጡበት ጉዳይ ስለሆነ ነው።  

እንደሚታወቀው ውጭ የሚገኙ አንዳንድ ዲያስፖራዎች በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የእነ 
አሸባሪው ዶክተር ብርሃኑና አቶ አንዳርጋቸው ጥገኛ ነበሩ— የዛሬን አያድረገውና። እርግጥ ፕሮፌሰሩ 
ይህን እማኝነት በሰጡበት ወቅት የነበረው ዲያስፖራ ዛሬ ላይ ሃቁን አውቆ ግንቦት 7ትን ‘ዓይንህን ለአፈር’ 
ከማለቱ በፊት፤ በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ በመታተል ሸብር ቡድኑ ያወናብደው ነበር። እናም 
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ፕሮፌሰሩ ምንም እንኳን እንዲህ ቢሉም ይህ ትክክለኛ ቁርኝት ግንቦት 7 ለአክራሪዎቹ ዲያስፖራዎች 
የሚሰጠውን ገንዘብ እያወቁ በተዘዋዋሪ መንገድ ይቀበሉ እንደነበር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል።… 
ሌላኛው የመድረኩ ተጣማሪ ቡድን አባል የሆኑት ዶክተር መረራ ጉዲና በአንድ ወቅት ዲያስፖራውን 
ለመቀስቀስ በሚል ወደ ውጪ ሄደው ከጋዜጠኞች ‘ለምንድነው በሰላማዊ ትግል እየተንቀሳቀሳችሁ ከእነ 
ዶክተር ብርሃኑ ጋር የተገናኙት?’ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ‘ከማንም ጋር የመገናኘት መብት አለኝ’ ሲሉ 
የመለሱትን ዕውነታም በተደማሪነት ከዚህ አኳያ መመልከት የሚገባ ይመስለኛል። ዳሩ ግን አሁን 
አሸባሪው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አሜሪካ ሆነው በገንዘብ ሊያስፈፅሙ የሚከጅሉትን የግብረ-ሽበራ ተግባር 
መድረክን እንዲሁም እንደ አንድነትና ሰማያዊ ፓርቲ ዓይነት ነውጥ አሽታች ቡድኖችን ያጠቃልል 
ይሆን?—እርግጥ ይህን ጥያቄ ጊዜ በሂደት ዑደት ውስጥ ይመልሰው ይሆናል።  

ያም ሆነ ይህ ግን ከአሸባሪው ዶክተር ምፅዋት በመቀበል በአንድ በኩል ህጋዊነትን እየተከተሉ በሌላ በኩል 
ደግሞ ህገ-ወጥነትን የሚያጣቅሱና በሰላማዊ መንገድ እንንቀሳቀሳለን የሚሉ አንዳንድ የሀገራችን 
ተቃዋሚዎች ካሉ፤ ይህ ድርጊት ሽብርን መደገፍ ብቻ ሳይሆን በኤርትራ ነጭ ለባሽነትና በፀረ-ኢትዮጵያ 
ሃይሎች ገንዘብ ሰጪነት በሀገራችን ላይ ለማካሄድ እየታሰበ ያለውን ታላቁን የህዳሴ ግድብ የማደናቀፍ 
የማይሳካ ሴራ አካል መሆናቸውን የሚዘነጉት አይመስለኝም። ይህ ደግሞ ሀገር ውስጥ ቁጭ ብሎ 
(ለዚያውም ‘በሰላማዊ መንገድ በመታገል ስልጣን እይዛለሁ’ የሚል ፓርቲ) የባዕዳንን ጥቅምና አጀንዳን 
ማስጠበቅ በመሆኑ በኢትዮጵያ ህዝብ ይቅር የማይባል ከባድ ወንጀል መሆኑ ሊታወቅ ይገባል።  

እናም ሁለት እግር አለኝ ተብሎ ሁለት ዛፍ እንደማይወጣው ሁሉ፤የሀገራችን ተቃዋሚዎች እንዲህ ያለውን 
ጅልኛ አካሄድን ለገንዘብ ብለው የሚመርጡ ከሆነ አደጋው ከአንዴም ሁለቴ መሰባበር ሊሆን እንደሚችል 
መገመት ያለባቸው ይመስለኛል። ለምን ቢሉ፤ የሀገራችን ህገ-መንግስታዊ ስርዓት ህጋዊና ህገ-ወጥ 
አካሄዶችን እያጣቀሱ በህዝብ ሀብትና ንብረት ላይ እንዲቀለድ የሚፈቅድ አንዳችም ዓይነት ቀዳዳ የሌለው 
ስለሆነ ነው። 

ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ህገ-መንግስቱ ባጎናፀፋቸው የመደራጀት መብት መሰረት በርካታ የመንግስት 
ተቃዋሚዎች አሉ፤ በጋዜጠኝነትና በሌሎች ሙያዎችም እንዲሁ፡፡ ከእነዚህ ውስጥ አንዳንዶቹ 
ከሽብርተኞች ጋር የጠበቀ ግንኙነት ያላቸው መሆናቸውን መንግስት በተደጋጋሚ ሲገልፅ መቆየቱ 
ይታወቃል። እንደሚታወቀው እነዚህ ወገኖች ዓላማቸውን ለማሳካት በሚያካሄዱት ማናቸውም 
እንቅስቃሴ ጣልቃ የሚገባ አንድም የመንግስት አካል የለም፡፡ ፓርቲዎቹም ይሁን ጋዜጠኞቹ በማናቸውም 
ሀገራዊ ጉዳዩች ላይ መግለጫም ይሁን ያሻቸውን ፅሑፍ ሲሰሩ፣ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት 
አካላት ከመምከር ውጭ ‘ለምን ይህን አቋም አንጸባረቅክ?’ ተብሎ የታገደ ፓርቲም ይሁን የታሰረ ግለሰብ 
የለም፡፡ እንደ አለመታደል ሆኖ ግን አንዳንድ የተቃውሞ ጎራ አባላትና አመራሮች እንዲሁም በጋዜጠኝነት 
ስም የተጀቦኑ ግለሰቦች ይህን የተቀደሰ ተግባር በበጎ ጎኑ ሊጠቀሙበት አልቻሉም። እናም በሽብርተኝነት 
ጓዳ ውስጥ መምነሽነሽን እንደ አማራጭ ወስደዋል። ግና ይህ ተግባራቸው በሀገሪቱ ህግ በፍፁም 
የሚፈቀድ አይደለም። ምክንያቱም ህጋዊነትንና ህገ-ወጥነትን እያጣቀሱ መጓዝ ስማይቻል ነው—ሁለት 
እግር ያለው ሁሉ ሁለት ዛፍን በአንዴ መውጣት አይችልምና። ዳሩ ግን ፖለቲከኛ ወይም ጋዜጠኛ 
ስለተሆነ ከህግ ተጠያቂነት ማምለጥ አይቻልም።  

ማንኛውም ሰው በህግ ፊት እኩል እንደመሆኑ መጠን፤ አንድ አዋጅ ወይም ህግ የሚወጣው ለሁሉም 
ዜጎች ነው—ለፖለቲከኛውም፣ ለሙዚቀኛውም፣ ለመሃንዲሱም፣ ለሀኪሙም፣ ለቀዳሹም፣ 
ለተኳሹም…ወዘተርፈ። ስለሆነም ባለሙያ ስለሆኑ ብቻ ያንን ሙያ እንደ መከላከያ ምሽግ በመጠቀም 
የሽብር ተግባርን መፈፀም የህግ የበላይነት ገቢራዊ እንዳይሆን የሚያግድ አለመሆኑን መገንዘብ ያሻል። 
እንደሚታወቀው በህግ ካለተደነገገ በስተቀር በየትኛውም ሀገር ውስጥ የሚኖር ዜጋ የህግ የበላይነትን 
በመፃረር እንዳሻው ሊኖር አይችልም። የዜጎች ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በህግና ስርዓት የሚመራ ካልሆነ 
የትኛውም ወገን የመኖር ዋስትና ሊኖረው አይችልም።  
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የመኖር ዋስትና በሌለበት ሀገር ውስጥ ደግሞ ሰላምና መረጋጋት ይጠፋና እንደ ሰው ለመንቀሳቀስ 
የማይቻልበት ደረጃ ላይ ይደረሳል። መብት ሰጪና ነሺ ጉልበተኞች ይሆናሉ። ጉልበተኞቹም ሌሎች 
ዜጎችን እንዳሻቸው በማድረግ የባሪያና ሎሌ ስርዓት መፍጠራቸው አይቀሬ ነው። እናም ይህን ሁኔታ 
ለመከላከልና ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈን የህግ የበላይነት መኖር የግድ ይላል። ስለሆነም ማንኛውም ዜጋ 
የፖለቲካ ፓርቲ አባልም ይሁን ጋዜጠኝነትን የመሳሰሉ ሙያዎች ባለቤት ስለሆነ፣ የሚንቀሳቀሰው ህግ 
ባለበት ሀገር ውስጥ ነውና ህገ-ወጥ ተግባርን ከከወነ የህግ የበላይነት ተፈፃሚ እንደሚሆንበት ማወቁ ተገቢ 
ይመስለኛል። ያም ሆነ ይህ ግን እስቲ አሁን ደግሞ የአቶ አንዳርጋቸው በህግ ጥላ ስር መዋል የመሰንጠቅ 
አደጋ ላጋጠመው ግንቦት 7 ያለውን አንድምታ እንዲሁም የሽብር ቡድኑን አይቀሬውን የውድቀት ምዕራፍ 
እንመልከት። 

ሁላችንም እንደምናውቀው የአሸባሪው “የዶክተር ኢኮኖሚስቱ” ቡድን ሀገሩን የካደ እንዲሁም ለገንዘብና 
ለባዕዳን ጥቅም ሲል በፖስተኝነት ተቀጥሮ የሚሰራ ባንዳ ነው። ከዚህ ባለፈም ምንም እንኳን ከላይ ላዮ 
የሽብር ቡድኑ አዛዥና ፋይናንስ አድራጊ የአስመራው ቡድን ይሁን እንጂ፤ በኤርትራ መንግስት ትከሻ ላይ 
ዶላራቸውን በመያዝ ያለ ከልካይ እግራቸውን አንፈራጥጠው በመቀመጥ የሚያዙት ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች 
ከበስተጀርባው መኖራቸው ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። አቶ አንዳርጋቸው ደግሞ አስመራ ውስጥ 
መሽጎና “ጉዋል ኤሬ” ተድሮ ይህን ገንዘብ በማቀባበል እንዲሁም አሸባሪዎችን አሰልጥኖ ወደ ሀገር ውስጥ 
ለማስገባት በመሞከር የሚታወቅ ነው—በአቶ ኢሳይያስ እየታዘዘ። እዚህ ላይ የኤርትራው መሪ አሸባሪው 
ግለሰብ ለኢትዮጵያ ተላልፎ እንዳይሰጥ ከየመን መንግስት ጋር እሰጥ-አገባ ውስጥ መግባታቸውን የተለያዩ 
መገናኛ ብዙሃን መዘገባቸውን ለውድ አንባቢዎቼ ለማስታወስ እወዳለሁ። ለነገሩ ጉዳዩ “ አፍንጫ ሲመታ 
ዓይን ያለቅሳል” እንደሚባለው በመሆኑ የአስመራው የሽብር መሪ-ጌታ መወራጨታቸው የሚገርም 
አይደለም። 

ያም ሆነ ይህ ግን ግንቦት 7 የተሰኘውን የሽብር ቡድን ካለፉት ተግባሮቹ አኳያ ስንመዝነው በመውደቅ ላይ 
እንዳለ እሾሃማ መሰላል የሚቆጠር ነው። እርግጥ የተላላኪው ዶክተርም ይሁን የሽብር ቡድናቸው 
የትላንት ዳራ ሲፈተሽ ስብዕናቸውን ጥያቄ ውስጥ የሚያስገቡ ሃቆች ብዙ ናቸው፡፡ በትረ ስልጣን 
የሚያስገኝልኝ ከሆነ ከዲያቢሎስ ጋርም በሸርክና የመስራት ችግር የለብኝም ብለው ነበር— በአንድ ወቅት 
አሜሪካ ቁጭ ብለው ስልጣን እንደ እህል ውሃ የሚርባቸውና የሚጠማቸው አሸባሪው ዶክተር ብርሃኑ ነጋ 
ዋና ፀሐፊያቸው። ይሁንና እነዚህ ግለሰቦችም ሆኑ የሽብር ድርጅታቸው ከትላንት እስከ ዛሬ ድረስ 
የኤርትራ መንግስት ተላላኪና ተወርዋሪ ድንጋይ በመሆን ተንቀሳቅሰውና ለመንቀሳቀስ ሞክረው አንዳችም 
ፋይዳ አላስገኙም። ወትሮም ቢሆን “ሊቁ ዶክተር” (‘እዚህች ጋ ትንሽዬ ሳቅ አለች!’) ሀገርን አጫርቶ 
ለባዕዳን የመሸጥ እንጂ የዲፕሎማሲ ዕውቀት ስለሌላቸው ሃሞታቸው ሁሌም እንደፈሰሰ ነው። 
ዕጢያቸውም ዱብ እንዳለ። የሚያስቡት ቅዥት በዕድገቷ እንደ ሮኬት እየተተኮሰች ባለችው ሉዓላዊት 
ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማይከናወን ባለማወቃቸውም፣ ፀጉር አልቦ በራቸውን በጥፍራቸው እንደላጡ ነው።  

ያለ አንዳች ሰራዊት “ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው” የሚል አሮጌ ኤዲቶሪያል ፖሊሲን ይዘው የአሉባልታ 
እሳት የሚተፋውን “ኢሳት” በኤርትራና በፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ዳረጎት ሰጪነት ያቋቋሙት እነ አቶ 
አንዳርጋቸው፤ ልክ እንደ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት ይካሄድ እንደነበረው ግብረ-መልስ በሌለው 
ባለ አንድ መንገድ የተግባቦት ስራ ታጥሮ በአሉባልታ የሚመራ ህዝብ ያለ የሚመስላቸው የሞኝ አዝማቾች 
ናቸው። በአቶ ኢሳይያስ አፈወርቂ ሳንባ የሚተነፍሱት አሸባሪው ዶክተርና ተጣማሪዎቻቸው ከተራ ጉራ 
እና አሉባልታ በስተቀር ስለ ዴሞክራሲ የሚያውቁት አንዳችም ነገር የለም፡፡ ዴሞክራሲን እንደ ተላጠ 
የኤሌክትሪክ ሽቦ በመፍራት ራሳቸውን ለሽብርተኝነትና ለአመጽ ያዘጋጁና የኢትዮጵያን መበታተንና 
መዳከም ከሚሹ ወገኖች ጋር “ጎሮ ወሸባዬ” እያሉ የሚዘፍኑ አሳፋሪዎች ናቸው፡፡  

አቶ ኢሳይያስ አስመራ ውስጥ ሲያሰነጥሳቸው መሃረብ አስይዘው እንዲያብስላቸው ወደዚያች ትንሽዬ ሀገር 
ዋና ፀሐፊ አሸባሪውን አቶ አንዳርጋቸው ፅጌን የመደበው ተላላኪው ቡድን ፤ ምን ያህል የሀገራችን ደመኛ 
ጠላት መሆኑን የዚህ ጽሑፍ አንባቢ እንደሚገነዘበው ተስፋ አደርጋለሁ፡፡ ምንም እንኳን የቡድኑ መሪ 
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በአሜሪካ ፔልሲቪኒያ ግዛት ውስጥ ፀንሰውት አስመራ በሚገኘው የሽብር ማህፀን ውስጥ የተገላገሉትን 
ባንዳ ቡድን ቢመሰርቱም፤ ይህን የሁከት ስብስብ በአግባቡ መምራት ያልቻሉ ናቸው—አሸባሪ ቡድናቸው 
ሁለት ቦታዎች ላይ መሰንጠቁ ይታወቃልና። 

ከሽብር ቡድኑ በተለያዩ ወቅቶች ያፈነገጡ ሃይሎች እንደሚገልጹት፤ አቶ አንዳርጋቸው በአቶ ኢሳይያስ 
ትዕዛዝ ለ”ጓል አስመራ” (ለአስመራ ሴት) ተድረዋል— ምናልባትም በዓላማም ይሁን በግብር 
ከማይገናኟቸው “እሳትና ውሃ” ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ጋር ተስማምተው ለመስራት ካላቸው ፍላጎት አኳያ 
ተመዝነው ሊሆን ይችላል። እንዲያውም የኢትዮጵያን ጉዳይ በተመለከተ የአስመራው የሽብር አዝማች ዋና 
ምስጢረኛ ሆነው የአቶ ኢሳይያስ አማካሪ የሆኑትን የአቶ የማነ ገብረአብን (መንኪ) ስልጣንን ከመጋራት 
እንደማይመስልም እኚሁ ተሰንጣቂዎች ይናገራሉ። እርግጥም አንድ ሀገሩን ለገንዘብ ሲል የሽጠ ግለሰብና 
ቡድን ከዚህ መሰሉ የመላላክ ተግባር የተለየ ምንም ዓይነት ቁም ነገር ሊሰራ አይችልም፡፡  

ለነገሩ የእነ “ሊቁ ዶክተር” (‘እዚህችም ጋር እንሽዬ ሳቅ አለች!’) ፍላጎት ስልጣንን አቶ ኢሳያስ ጫንቃ ላይ 
ቁጭ ብሎ ለማግኘት የራስንን ትከሻ ለአቶ ኢሳያስና ከጀርባቸው ላሉት ፀረ-ኢትዮጵያ ሃይሎች ማከራየት 
ነው። ይሁንና ስልጣን በዴሞክራሲያዊ የምርጫ ፉክክር እንጂ የራሱ ስልጣን በቫይረስ ተጠቅቶ አንድ 
ሐሙስ የቀረውን የአስመራው የሁከት ቡድን አጋፋሪን “የጡት አባት” በማድረግ ሊገኝ አይችልም— 
የኢትዮጵያ ህዝብ ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤት ሆኖ ላለፉት አራት ተከታታይ ምርጫዎች የሚበጀውን ኃይል 
እየመረጠ መጥቷልና—እነ “ዶክተራችንን” እና መሰል ፀረ-ህገ-መንግስት ኃይሎችን እያንጓለለ 
በመጣል።…እናንተዬ ማን ነበር “እያንጓለለ…” ያለው?—እኔ እንጃ። እናም ሚዛናዊውና ሁሌም እውነትን 
ፈራጅ የሆነው የሀገራችን ህዝብ ሰውዬውንና ጀሌዎቻቸውን አንቅሮ ከተፋቸው አስር ዓመት ሊሆነው 
ነው—ለአምስተኛው ሀገራዊ ምርጫ እየተዘጋጀ። የተተፋ ነገር ደግሞ ተመልሶ ስለማይላስ በሀገራችን 
ህዝብ ስም ባይነግዱ በጄ ነው። ስለሆነም ተላላኪው ዶክተርና ባንዳው ቡድናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ 
ህዝብ ይሁንታ ስልጣን ማግኘት “እንቁልልጭ” መሆኑን ማወቅ ይኖርባቸዋል ባይ ነኝ፡፡ እናም ራሱን 
እንኳን መከላከል የማይችል የሽብር ቡድን በአሉባልታ የህዝብ ዋስና ጠበቃ ሊሆን እንደማይችል ማወቅ 
ያለበት ይመስለኛል።  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 


