
1 
 

ኢሣያስና እብደቱ !! 
                               ይነበብ ይግለጡ 

07-07-16 
የኤርትራው መንግሥት እብደት ከቀድሞውም ብሶበታል፡፡ የራሱን ህዝብ ማስተዳደር 

ተስኖት  አገሩን ለቆ በስደት እየጎረፈ ነው፡፡ ልማት፣ እድገት፣ ሠላም፣ ዴሞክራሲ፣ 

መድበለ ፓርቲ ሥርዓት፣ ህዝባዊ ምርጫ፣ የፕሬስ ነጻነት የሚባል ነገር በኤርትራ ውስጥ 

የለም፡፡ ዜጎቿ የሚኖሩት በሰቆቃ ውስጥ ነው፡፡ ሥርዓቱን የተቃወሙ ዜጎች ለበርካታ 

ዓመታት ታስረውም የት እንዳሉ አይታወቅም፡፡ ቤተሰብ የመጠየቅም የማወቅም መብት 

የለውም፡፡ 

በአስገዳኙ ብሄራዊ ውትድርና የተማረሩት ዜጎች ባገገኙት ቀዳዳ ሁሉ ተጠቅመው 

በእግርም ተጉዘው ከተገኙም ሞት እንደሚጠብቃቸው እያወቁ መከራን ተጋፍጠው ወደ 

ሱዳን፣ ወደ ኢትዮጵያ፣ ወደ የመን፣ ወደ ሊቢያ ይሰደዳሉ፡፡ በአገራቸው ውስጥ ሰርተው 

በሠላም የመኖር፣ የመለወጥና የማደግ ተስፋቸው ተሟጦ ካለቀ በርካታ ዓመታት 

ተቆጥረዋል፡፡  

ባለፉት 25 ዓመታት ኤርትራ አላት ተብሎ ከሚገመተው ስምንት ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 

ከአንድ ሚሊዮን በላይ አገራቸውን ለቀው በስደት ወጥተዋል፡፡ በኢትዮጵያ ብቻ ከ420 ሺህ 

በላይ ይኖራሉ፡፡ የኤርትራ መንግሥት ባለፉት 25 ዓመታት ለህዝቡ፣ ለአገሪቱ ልማትና 

እድገት የሰራው የለወጠው አንድም ምንም ነገር የለም፡፡ 

የኤርትራ መንግሥት ምጽዋና የአሰብን ወደብ ተጠቅሜ የአፍሪካ ሲንጋፖር እሆናለሁ 

የሚለው የቅዥት ህልሙ በኖ ጠፍቷል፡፡ ከጎረቤት አገራት ጋር በሠላም፣ በመከባበርና 

በወንድማማችነት የመኖር ፍላጎት የለውም፡፡ በጦርነት ፍቅርና የጀብደኝነት አባዜ 

ተጠምዶ የሚናውዝ ነው፡፡ 

ሻዕቢያ አራቱም ማዕዘናት በተለያየ ጊዜ ጦርነት ከፍቶ የኤርትራን ህዝብ ታላቅ የህይወት 

ዋጋ አስከፍሏል፡፡ ዛሬም ከዚህ የጠብ አጫሪነት የትንኮሳ ተግባሩ አልታቀበም፡፡ ኤርትራን 

የዓለም አቀፍ አሸባሪዎች መናኸሪያ አድርጓታል፡፡ ዓለምን በሽብር እየናጡ የሚገኙት 

የወሀቢ አክራሪ እስላማዊ  ኃይሎች ከኤርትራ ጋር ጥብቅ ቁርኝት ፈጥረዋል፡፡ 
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የአፍሪካን ቀንድ በጅሀድ ጦርነት ለማመስ የሚንቀሳቀሰው የአልሻባብ አክራሪ እስላማዊ 

ጽንፈኛ ኃይል ከውልደቱ ጀምሮ የሚረዳውና የሚታገዘው በኤርትራ መንግሥት ነው፡፡ 

በየመን ላይ ጦርነት ያወጁት የወሀቢ አክራሪ እስልምና እምነት ተከታዮች የሆኑት የገልፍ 

አገራት ዐረብ ኢምሬት፣ ሣዑዲ ዐረቢያ፣ ኩዌትና ኩዋታር ወታደራዊ ቤዛቸውን አሰብ ላይ 

መስርተው በስፋት እንዲንቀሳቀሱ ያደረገው የኤርትራ መንግሥት ነው፡፡ 

የኤርትራ መንግሥት ይህን ቦታ መነሻ አድርገው የተጽዕኖ አድማሳቸውን ኢትዮጵያን 

ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ እንዲያስፋፉ ቀጠናው የሽብር፣ የሁከትና የአክራሪ ኃይሎች 

መፈንጨያና መፈልፈያም እንዲሆን በዋናነት እየሰራ ይገኛል፡፡ 

አልሸባብ የዓለም አቀፉ አክራሪ እስላማዊ ኃይል፣ የአልቃይዳና የአይሲስ አጋርና ተባባሪ 

አባል መሆኑን የሚያውቀው የኤርትራ መንግሥት ከወሀቢ ኃይሎች ጎን ሙሉ በሙሉ 

ተሰልፎ እየሰራ ያለው በተለይም ኢትዮጵያን የበቀል ዒላማ በማድረግ ነው፡፡ ጥረቱ 

እንደማይሳካለት ቢያውቅም ሙከራውን አላቆመም፡፡ እስትንፋሱ እስካለ ድረስ 

አያቆምም፡፡ የኤርትራ መንግሥት በኢትዮጵያ ላይ ያለው ጥላቻ አቻና ወደር የለውም፡፡ 

አሰብን በሊዝ በመስጠት ከገልፉ ዐረብ አገራት ባገኘው የሚሊዮኖች ዶላሮች ገንዘብ አገሩን 

ለመለወጥና ለማሳደግ ሳይሆን እየሰራ ያለው ኢትዮጵያን ለማመስና ለማተራመስ ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በእርስ የብሔረሰቦች ግጭት እንዲፈጠር የተሳካለትና ዓለም 

የመሰከረለት ልማትና እድገት እንዲስተጉጎል የተጀመሩት ታላላቅ ፕሮጀክቶች እንዲቆሙ 

ከድህነት ለመውጣት የሚደረገው አገራዊና ህዝባዊ ትግልና ንቅናቄ እንዲገታ ለማድረግ 

የኤርትራ መንግሥት ትናንትም ዛሬም ተቃዋሚ የሚላቸውን ኃይሎች እየገዛ ይህ ቀረው 

የማይባል ሴራ ደባና ተንኮል ሲገምድና ሲሸርብ ኖሯል፡፡ እየሸረበም ይገኛል፡፡ 

ዓለም አቀፉም ማኅበረሰብ ስለኤርትራ መንግሥት ማንነት ስለመንግሥታዊ አሸባሪ 

ባህርይው ከአክራሪ እስላማዊ ኃይሎች ጋር ስላለው ጥብቅ ቁርኝትና ትስስር በኢትዮጵያ 

ላይ ስለሚፈጽመው የጀርባ ጥቃት በሚገባ ያውቃል፡፡ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት 

የፀጥታው ምክር ቤት ባደረገው ሰፊ ማጣራት በተለያዩ አገራት በስደት የሚኖሩ 

የኤርትራን ዜጎች በአካል በማነጋገር በሰበሰበው ሰፊ ማስረጃ የኤርትራን መንግሥት በዘር 

ማጥፋት ወንጀል ተጠያቂ አድርጎታል፡፡ የሚወሰደው እርምጃ ይቀጥላል፡፡ 
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የኤርትራ መንግሥት ከዚህ ውሣኔ ጀርባ ኢትዮጵያ አለች ሲል መሠረተ ቢስ ክስ 

ይከሳል፡፡ ይህም አይበቃውም፡፡ በቅርብ ሰሞን በኢትዮጵያ ድንበር አካባቢ በጾረና ግንባር  

የኤርትራ መንግሥት ባደረገው የማጥቃት ሙከራ የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት 

ማጥቃቱን አክሽፎ በወሰደው አፀፋዊ የመልሶ ማጥቃት እርምጃ ከገመተውና ከጠበቀው 

በላይ ወታደራዊ ሽንፈትና ውድቀት ደርሶበታል፡፡ 

የአሜሪካን መንግሥት ለኢትዮጵያ ወታደራዊ ይዞታዎቼ የት…የት እንዳሉ የሣተላይት 

የአየር ፎቶግራፍ መረጃ ሰጥቷል የሚል ክስ ሻዕቢያ አሰምቷል፡፡ ይኼ የኢትዮጵያን 

አቅም አሳንሶ የመገመት ባዶ እብሪቱ ውጤት ነው፡፡ ከአቅም በላይ መንጠራራት ይላሉ 

ይኼ ነው፡፡ 

ከራሷ አልፋ ለሌሎችም የምትተርፈው ኢትዮጵያ ራሷን ለመከላከል አቅም አጥታ ከማንም 

እርዳታና እገዛ የምትጠይቅ አገር አይደለችም፡፡ ቀድሞም በባድሜው ጦርነት ሻዕቢያ 

ሽንፈቱን ላለመቀበል ኢትዮጵያ ያሸነፈችው በአሜሪካ የሣተላይት እርዳታ፣ በእሥራኤል 

አማካሪዎች በሩሲያና ኡክሬን ፓይለቶች እርዳታ ነው በማለት የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ሲነዛ 

እንደነበረ ይታወቃል፡፡ 

ኢትዮጵያ በአፍሪካ በወታደራዊ ኃይል ሁለተኛ፣ በኢኮኖሚ አቅሟም የዳበረችና የጎለበተች 

በፈጣን እድገት ውስጥ የምትገኝና ዓለም የመሰከረላት በአፍሪካ ቀንድም ልዕለ ኃያል 

በዲፕሎማሲውም በወታደራዊ መስኩም ተጽዕኖ ፈጣሪ አገር ለመሆን የበቃች ነች፡፡ 

አትዮጵያ ትናንት ግዛቷ ከነበረች በህዝቧ ብዛትም ሆነ በኢኮኖሚ አቅምዋ ትንሽ ከሆነችው 

ኤርትራ ጋር በምንም መልኩ የምትወዳደር አገር አይደለችም፡፡ ኢትዮጵያ ብቁና የደረጀ 

ዘመናዊ የመከላከያ ኃይል ያላት አገር ናት፡፡  

ኢትዮጵያ አስፈላጊ በሆነበት በየትኛውም አቅጣጫና ወቅት ተሰማርቶ ተነቃንቆ ግዳጁን 

ሊወጣ የሚችልት የመከላከያ ኃይል ያላት አገር ናት፡፡ የማንንም የውጭ ኃይል እርዳታ 

አትሻም፤ አትፈልግምም፡፡ የሻዕቢያን ንቀትና እብሪት በሰሞኑ የወረራ ሙከራውም ዳግም 

ከበቂ በላይ ማስተንፈስ ተችሏል፡፡ 

የማንነቱን ልክ በሚገባ እንዲያውቅ ትምህርትም በሚያገኝበት መልኩ ባልጠበቀው ሁኔታና 

ፍጥነት ሠራዊቱ ተመቶበታል፡፡ በጾረና ግንባርም ሆነ በደቡብ ኤርትራ ቡሬ ግንባር ከባድ 
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ውጊያ የተካሄደ መሆኑን የሚገልጹት ወታደራዊ ምንጮች በተለይም ሻዕቢያ ከባድ 

ውድቀትና ውድመት የደረሰበት በባድሜ ግንባር መሆኑን ይገልጻሉ፡፡ 

አንድ ቀን ተኩል በፈጀው የእግረኛና የከባድ መሣሪያ ውጊያ በሺህዎች የሚቆጠሩ 

የኤርትራ ወታደሮች እንዲሁም አንድ ጄኔራል መኮንንና በርካታ ከፍተኛና መስመራዊ 

መኮንኖች ተማርከዋል፡፡ ኢትዮጵያ ዝምታን በመምረጥ ውጊያ መካሄዱን ብቻ ስትገልጽ 

ለወሬ የቸኮለው የኤርትራ መንግሥት ማጥቃት መሰንዘሩን በመካድ ኢትዮጵያ ወራኛለች 

ብሎ በመወንጀል 200 ወታደሮች ገድዩ 300 አቁስያለሁ የሚል መግለጫ አወጣ፡፡ 

በሺህዎች የሚቆጠሩ ወታደሮቹ ማለቃቸውን ቁስለኛውም ከዚሁ በላይ እጥፍ መሆኑን 

ጄኔራሉን ጨምሮ መሪዎቹ መማረካቸውን ለመግለጽ ሻዕቢያ ድፍረት አላገኘም፡፡ 

በስተመጨረሻ 18 ወታደሮቼ ተሰውተዋል አለ፡፡ ይህ ሁሉ ቅጥፈት ነው፡፡ 300 ገድያለሁ 

ካለ ከእሱ ወገን ምን ያህል እንደሚያልቅ ለመገመት አያዳግትም፡፡ 

ከሰሞኑ የኤርትራው መንግሥት ልዩ አማካሪ (ረዳት) የማነ ገብረአብ ለተባበሩት 

መንግሥታት ድርጅት ባቀረበው ሪፖርት ኢትዮጵያ ኤርትራን ለመውረር ሙሉ 

ወታደራዊ ዝግጅት እያደረገች ነው የሚል ክስ አቅርቧል፡፡ ሻዕቢያ ጥልቅ ሥጋትና 

ፍርሀት ውስጥ ወድቋል፡፡ 

ሻዕቢያ ምናልባትም የራሱን ሥራ ጠንቅቆ ስለሚያውቅ ይሆናል ለክስ የሮጠው ወይንም 

ራሱ አስቀድሞ ጦርነት ለመክፈት ዐረቦቹን ተማምኖ ተዘጋጅቶ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ኢትዮጵያ በኤርትራ ላይ ጦርነት ለመክፈት ዓላማውም ፍላጎቱም የላትም፡፡ ሠላምና 

መልካም ጉርብትና ይበልጣል፤ ተጎጂዎቹ ህዝቦች ስለሆኑ የጦርነት መንገድ አዋጪ 

አማራጭ ነው ብላ አታምንም፡፡ 

ሁኔታው የሚወሰነው በራሱ በኤርትራ መንግሥት እንቅስቃሴ መሆኑን ኢትዮጵያ 

ገልፃለች፡፡ መተናኮሱን ካላቆመና አላርፍ ካለ የሚጀመረው ጦርነት የመጀመሪያው 

መጨረሻ መሆኑን ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ገልጻለች፡፡ አላርፋ ካለ ዳግም የጦርነት ስሙ 

በአካባቢው እንዳይነሳ ተደርጎ እርምጃ እንደሚወሰድ ለመገመት አያዳግትም፡፡ 

ኢትዮጵያ ጠላቴ ብላ እየተዋጋች ያለችው ከድህነት ጋር ነው፡፡ በህልውናዋ፣ በሉዓላዊነቷ፣ 

በግዛት አንድነቷ ላይ ከየትኛውም አቅጣጫ የሚሰነዘርን ጥቃት ለማምከን ሁሌም ዝግጁ 
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ሆና ትጠብቃለች፡፡ ለድርድርም ለውይይትም አትቀርብም፡፡ ራስዋን ከጠላት ጥቃት 

ለመጠበቅ ማንኛውንም እርምጃ ትወስዳለች፡፡ የማንንም ፈቃድና ይሁንታ አትጠብቅም፡፡ 

መብቱም ውሣኔውም የራሷና የራሷ ብቻ ነው፡፡ የኢሣያስ እብደትና ከአቅሙ በላይ 

መንጠራራት የመጨረሻው ዘመኑ መቃረቡን ያመላክታል - በእብደት።  


