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ኤርትራ - የአሸባሪዎች መናኽሪያ 
( ክፍል አንድ) 

                                                         ታከለ አለሙ 

01-15-16 

ኤርትራ እንደ ሀገር ራሷን ችላ መንግሥት ከመሠረተች ወዲህ በሁለት እግሯ መቆም 

አልቻለችም፡፡ ለዚህም በርካታ ተጠቃሽ ምክንያቶች አሉ፡፡ የመጀመሪያው ከጎረቤት 

ሀገራት ጋር ዲፕሎማሲያዊ ወዳጅነትን ሳይሆን የሻእቢያ መንግሥት የተከተለው አካሄድ 

ጠብ አጫሪነትና መተንኮስን ሲሆን በዚህም መሠረት ዙሪያውን ጦርነት ውስጥ ገብቷል፡፡ 

ከየመን መንግሥት ጋር በሐኒሽ ደሴቶች ከጅቡቲ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ጋር በባድመ 

መሬት የተነሳ እጅግ ከባድ ዋጋ ሁለቱንም ሀገራት ያስከፈለ ጦርነት አሳልፏል:: ገና ዳዴ 

በማለት ላይ የነበረው ጨቅላው የሻእቢያ መንግሥት በደቀቀና በተንኮታኮተ ኢኮኖሚ ላይ 

እያለ ጭርሱንም ከድጡ ወደ ማጡ በመስመጥ መላወሻ የሌለው ቅርቃር ውስጥ ገብቶ 

እየተንፈራገጠ ይገኛል፡፡ 

የራሱን ሀገር ኢኮኖሚ ማሳደግ የህዝቡንም ህይወት መለወጥ ያልቻለው ሻእቢያ ከጎረቤቶቹ 

ጋር ሁሉ እየተጋጨ ራሱም ጦርነት እየፈጠረ ጦርነትም በሌሎች አካባቢዎች እንዲፈጠር  

ከሙስሊም አክራሪ አሸባሪ ሀይላት እስከ ተቃዋሚ ነን የሚሉ የተለያዩ ሀይሎችን በሀገሩ 

እያስጠለለ እየረዳ ወታደራዊ ስልጠና እየሰጠ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ እያሰማራ 

የአካባቢውን ሠላም ለማደፍረስ ዛሬም ለሊት ከቀን እየሮጠ ይገኛል፡፡ 

በኢትዮጵያ ሰሜናዊ ድንበር በጎንደርና በትግራይ እንዲሁም ሰፊ ድንበር በምንጋራት 

ሰሜን ሱዳንና ደቡብ ሱዳን ጭምር ሰርጎ ገቦችን ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ለማስገባት አያሌ 

ጊዜዎች ሞክሮ ከሽፎበታል፡፡ አሁንም አልተኛም፡፡ 

በተለይም በሶማሊያ በኩል የተለያዩ አንጃዎችንና አሸባሪ ቡድኖችን በማሰልጠን የጦር 

መሣሪያ በማስታጠቅ በኦጋዴን በኩል ያለውን መሬት በመጠቀም ኢትዮጵያን ለመውጋት 

ከጀርባ ሆኖ በሰፊው ተንቀሳቅሷል፡፡ 
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በዳሂር አዌይስ ይመራ የነበረውና ኋላ ላይ ስሙን ከእስላማዊ ምክር ቤት ወደ አልሸባብነት 

የቀየረው የአልቃይዳ የአፍሪካ ክንፍ ለመሆን የበቃውን ወደ አለም አቀፍ አሸባሪነት 

ያደገውን ሀይል ሙሉ በሙሉ ሲረዳ የነበረው የሻእቢያ መንግሥት መሆኑ የተረጋገጠ 

ነው፡፡ አሥመራም ለመሪዎቹ ለነዳሂር አዌይስ መጠለያ ሰጥቷቸው ይኖሩ ነበር፡፡ 

በሶማሊያ ጉዳይ በቀጥታ ጣልቃ በመግባት ከግብጽ በሚሰጠው የቤት ሥራ መሠረት 

በሶማሊያ በኩል አድርጎ ኢትዮጵያን በተለያዩ ታጣቂ ፀረ ኢትዮጵያ ሀይሎች በመጠቀም 

ለመውጋት አቅሙ የፈቀደውን ያህል ተንቀሳቅሷል፡፡ 

ኦጋዴንን ከኢትዮጵያ እገነጥላለሁ ብሎ የሚዋጋው ኦብነግ ኦሮሚያን እገነጥላለሁ የሚለው 

ኦነግ እነግንቦት ሰባትና ሌሎችም ሙሉ በሙሉ የሚረዱት በሻእቢያና በግብጽ መሆኑ 

ይታወቃል፡፡ ይህ ፍጹም ፀረ ኢትዮጵያ የሆነ ሀይል ሀገሪቷን ለማተራመስ የሁከት የሽብር 

ቀጠና ለማድረግ ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ጀምሮ ሌሎችንም የሀገሪቱን የልማትና 

የእድገት ፕሮጀክቶች ለማሰናከል ያላደረገው ያልሞከረው ምንም ነገር የለም፡፡ 

ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የራስዋ እያረረባት የሰው ታማስላለች እንዲሉ የገልፍ ሀገራት 

በየመን ላይ የሚያካሂዱትን ጦርነት በመደገፍ 400 ተዋጊ ወታደሮቹን ወደ የመን 

አዝምቷል፡፡ የምጽዋና የአሰብን ወደብ ሙሉ በሙሉ የገልፉ ሀገራት ባህር ኃይሎችና 

ተዋጊ ሠራዊት እንዲጠቀምበት ለበርካታ ዓመታት በኮንትራት ሰጥቷል፡፡ 

ይህን በማድረጉ ከፍተኛ የኢኮኖሚ ድጋፍ እንደሚያገኝ ቢታወቅም ዋና ግቡ በዚህ ሽፋን 

ኢትዮጵያን ማዳከምና መውጋት ነው፡፡ በአሰብና በምጽዋ የገልፉ ሀገራት ዋነኛዎቹ 

አክራሪና አሸባሪ የሆነውን የዋሀቢ እምነትን በግንባር ቀደምትነት ለሚያራምዱ አንዳንድ 

የዐረብ አገራት ተዋጊ መርከቦቻቸው ማረፊያ እንዲሆን አድርጓል፡፡ 

የሺአ እስልምና እምነት አራማጅ የሆኑትንና በኢራን የሚደገፉትን የየመን ሚሊሺያዎች 

ለመምታት የኤርትራ መንግሥት ጦርነቱን በመቀላቀል እንደተገለፀው 400 ተዋጊ 

ወታደሮችን አዝምቷል፡፡ በቀጥታ ጦርነት ውስጥ እንዲሳተፉ ልኳል፡፡ ኢሣያስ አፈወርቂ 

በተደጋጋሚ ወደ አገራቱ ሲመላለስ የቆየበት ምስጢር ሲፈታም ይኽው እንደነበረ በገሀድ 

ታይቷል፡፡ የኤርትራ ወታደሮች ወደ የመን መላክ ከዚህም የዘለለ ምስጢር አለው፡፡ 
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የዋሀቢ እስላማዊ እምነትን በዋናነት በምታራምደውና ደጋፊ በሆኑ የዐረብ አገራትን 

ጨምሮ የሺአ እስልምናን በምትከተለው ኢራን መካከል በማንኛውም ሰዓት ቀጥተኛ 

ጦርነት ሊቀሰቀስ  እንደሚችል ከፍተኛ ሥጋት ተደቅኗል፡፡ 

ምናልባትም እንደተፈራው አገራቱ ጦርነት ውስጥ ከገቡ የአረቡ አለምና የአጎራባች 

ቀጠናዎች ሀገራት አደጋና ሥጋት ውስጥ ይወድቃሉ፡፡ ታላቅና ተሰምቶ የማይታወቅ 

ጥፋትና ውድመትን ያስከትላል፡፡ ኢራን የኒውክሌር ጦር መሣሪያ ባለቤት ስትሆን  

ሌሎቹ ደግሞ እምነታቸው አሜሪካን ላይ ነው፡፡ 

ለአብነት ኢራን ሩሲያና ቻይና ከጎኗ ያሉ አሉ፡፡ ጉዳዩ  በሠላምና በድርድር ካልተፈታ 

ምን መልክና ውጤት ሊያመጣ እንደሚችል ከወዲሁ መገመት ይቻላል፡፡ አይሲስ የተባለው 

አለም አቀፍ የዋሀቢ አክራሪ እስላማዊ እምነትን አራማጅና የሰውን ልጅ እንደከብት 

አጋድሞ የሚያርድ የከፋው አረመኔና ሰው በላ ነው፤ ምእራባውያን እንደመሠረቱት 

ቢታወቅም በራሱ በተለያዩ የማፊያ ሥራዎች ታላላቅ ገቢ የሚያገኝ በአለም ላይ ብቸኛው 

ሀብታም ከበርቴ አክራሪና አሸባሪ ድርጅት ነው፡፡ 

በአንድ ወቅት ባንክ ዘርፎ 400 ሚሊዮን ዶላር ለማግኘት የቻለ ነው፡፡ በተቆጣጠራቸው 

አካባቢዎች ካሉ የነዳጅ ዘይት ጉድጓዶች ብቻ በርካሽ ዋጋ እየሸጠ በቀን በሚሊዮኖች 

ዶላሮች ያገኛል፡፡ ግብር ያስከፍላል፡፡ በህገ ወጥ አለም አቀፋዊ ንግድ ውስጥ ይሳተፋል፡፡ 

የአለም አቀፉ ጥምረት ሀይል አሜሪካ ሩሲያና ሌሎችም በአይሲስ ላይ በከፈቱበት 

ጦርነትና የአየር ድብደባ በቀላሉ ሊንበረከክ ያልቻለው የኢኮኖሚ አቅም ስላለው መሆኑን 

ኤክስፐርቶች ይናገራሉ፡፡ ከሚያገኘው ታላቅ ገቢ ሌላ የሚረዳው በሣኡዲ አረቢያ፣ 

በኩዌትና በኩዋታር የዋሀቢ አክራሪ እምነት ተከታይ በሆኑ ሚሊዮነሮችና ቢሊዮነሮች 

መሆኑን የምእራቡ አለም ዋነኛ የመረጃና ደህንነት ተቋማት በተደጋጋሚ ገልጸዋል፡፡ 

ሣኡዲ አረቢያ ዋሀቢዝምን ለማስፋፋት ለበርካታ አመታት በአመት ሁለት ቢሊዮን ዶላር 

ድጋፍ ስታደርግ መኖሯን ምእራባውያን የመረጃ ተቋማትና በአንድ ወቅት የቀረበ የቢቢሲ 

ዘገባ አጋልጧል፡፡ ዋሀቢ አክራሪ እምነትን የሚያራምደው የሰው በላው አይሲስ ዋነኛ 

አባላት በአብዛኛው የሣዑዲ ዐረቢያ ዜጎች ናቸው፡፡ 
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ከዚህ ውጭ የፈረሰውና ከፍተኛ እውቀትና የአመራር ክህሎት በተለያየ ወታደራዊ ሙያ 

ያካበተው የቀድሞው የኢራቁ ሣዳም ሁሴን ሠራዊት አባላትና ልዩ ሀይሎች መሪዎችና 

ወታደሮች እንዲሁም የቀድሞው የሊቢያው መሪ የኮሎኔል ሙሀመድ ጋዳፊ የተበተነው 

ሠራዊት መሪዎችና አባላት አይሲስ ለገነባው ወታደራዊ ብቃት ዋነኛዎቹ ተዋናዮች 

መሆናቸው ይታወቃል፡፡ 

በአይሲስ አባልነትና እቅድ አውጪነት ከተሰማሩት ውስጥ የሣዳም ሁሴንን ኢራቅና 

የኮሎኔል መሀመድ ጋዳፊን የሊቢያ መንግሥት መፍረስ ተከትሎ ከኢሣያስ አፈወርቂ ጋር 

ቀድሞ በነበራቸው ቅርበትና ወዳጅነት የተነሳ የሁለቱም ሀገራት የተወሰኑ ጄኔራሎችና 

ከፍተኛ መኮንኖች በኤርትራ ውስጥ ጥገኝነት አግኝተው እየኖሩ የኢሣያስ አፈወርቂን 

መንግሥት እንደሚረዱና በምስጢር አሸባሪዎችን እንደሚያሰለጥኑ የነበረው ጥርጣሬ አሁን 

ወደ አደባባይ እየወጣ ፍንጩም እየታየ ነው፡፡ 

በኤርትራ ሰፊ በረሀዎች ውስጥ አይሲስ ይንቀሳቀሳል፡፡ ይህን የደረሰበት የሱዳን 

መንግሥት በአዋሳኝ ድንበሩ አካባቢ የአይሲስ ታጣቂዎችን መያዙ ተሰምቷል፡፡ የኤርትራ 

መንግሥት በተለመደው ባህርይው ይህን አላውቅም ብሎ ሊሸመጥጥ ይችላል፡፡ የሚጠበቅ 

ነው፡፡ 

የኤርትራ መንግሥት በእርግጥ ባለው ውስን የሠራዊት ሀይል እጅግ ሰፊና ፍጹም በረሀ 

የሆነውን ለባህርም ቅርበት ያላቸውን የሣህልን የቲክሲን በረሀ ማንም ቢገባና ቢኖርበት 

ሊቆጣጠረው አይችልም፡፡ የበረሀ ነዋሪዎቹ ረሸዳያንስ ኩናማዎችና ጠረፉ አካባቢም 

አፋሮች ይገኛሉ፡፡ ረሸዳያኖቹ በሰው ንግድና ዝውውር ሽያጭ እንደሚሰሩ በብዙ መከራና 

ሥቃይ ውስጥ አልፈው ህይወታቸው የተረፈው ኤርትራውያን ስደተኞች በተለያየ ጊዜ 

አጋልጠዋል፡፡ 

ከኤርትራ መንግሥት ጋር ሁሉ ምስጢራዊ የሥራ ግንኙነት እንዳላቸውም የገለጹ 

ስደተኞች አሉ፡፡ ይህ ማለት በበረሀማው አካባቢ የሚኖሩት ሰዎች ገንዘብ እስካገኙ ድረስ 

ከአይሲስ ሰዎች ጋር እንደሚሰሩ መጠራጠር አይቻልም፡፡ ስለዚህም በኤርትራ ውስጥ 

የአይሲስ አባላት በሽፋን ተጠልለው ሥልጠና ሲያካሂዱና ሲሰሩ መኖራቸው ምስጢር 

የነበረ ቢሆንም እውነትነቱን የሚያረጋግጠው በቅርቡ በኤርትራ ግዛት ውስጥ የተገኙት 

የአይሲስ አባላት መያዝ ነው፡፡ 
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ቀደም ባሉት ዓመታትም አክራሪ እስልምና እምነት አራማጆቹ የሶማሊያ እስላማዊ ምክር 

ቤት አመራሮች ኮሎኔልዳሂር አዌይስን ጨምሮ ይኖሩና ይሰሩ የነበሩት በኤርትራ ውስጥ 

ሲሆን ይኽው ድርጅት ነው ስሙን ቀይሮ አልሸባብ የሆነው፡፡ 

አልሸባብ ኤርትራ ውስጥ በነበሩት የአይሲስ አባላትና የሻእቢያ ሠራዊት መኮንኖች በጋራ 

የተሰጠውን ወታደራዊ ሥልጠና ከጨረሰ በኋላ ነው በይፋ ሶማሊያ ውስጥ በመግባት 

አባላትን በመመልመልና በማሰልጠን የአልቃይዳም አባልነቱን ቢንላደንን ከተካው 

ግብጻዊው አይመን አልዘዋሀሪ ማረጋገጫ በማግኘት በቀጥታ ወደሽብርና አጥፍቶ መጥፋት 

ተግባር የተሰማራው፡፡ 

ኢሣያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያን ሠራዊት ወደ ሶማሊያ መግባትና አልሸባብን እያሳደደ 

በመምታቱ አጥብቆ የተቃወመበት ምስጢርም ለእኛም ለዓለምም የተገለፀው አሁን ነው፡፡ 

የአሸባሪዎች የእስላማዊ አክራሪዎች ዋነኛ አጋርና መናኽሪያቸውም መደበቂያና መሸሸጊያ 

ማሰልጠኛ ካምፓቸውም ኤርትራ በመሆኗ ነው፡፡ 

የኤርትራ መንግሥት ዓለምን በአሸባሪነት እየናጥዋት ለሚገኙት ጽንፈኛና እስላማዊ 

አክራሪ ለሆኑት የዋሀቢ ተዋጊዎች በኤርትራ መሬት ውስጥ እንዲሰሩ የማያውቅ መስሎ 

ሲረዳ ከቆየ በኋላ ዛሬ ደግሞ ኢሣያስ አፈወርቂ ለዋሀቢ አክራሪ እስላማዊ መንግሥታት 

ሠራዊታቸውን እንዲያሰፍሩ እንዳሻቸው በገሀድ እንዲፈነጩ የጦር መርከቦቻቸው 

እንዳሻቸው እንዲዘዋወሩ በቀይ ባህር መስመር እንዲመላለሱበት ምጽዋና አሰብን በጦር 

ሰፈርነት እንዲጠቀሙበት ለበርካታ ዓመታት ኮንትራት ሰጥቷቸዋል፡፡ 

ኢሣያስ ራሱ የሺአ ሙስሊሞችን በየመን ለማጥፋት አክራሪዎቹን ዋሀቢዎች ደግፎ 

ከጎናቸውም የቆመ ወዳጃቸው መሆኑን በተግባር በማረጋገጥ ተዋጊ ወታደሮቹን ወደ የመን 

አዝምቷል፡፡ ራሱም ዋሀቢ ነው ማለት ነው፡፡ ቢንላደንም ምክትሉ አይመን አልዘዋሀሪም 

አብዛኞቹም የአልቃይዳ ተዋጊዎች አክራሪ ዋሀቢዎች ነበሩ፡፡ 

ዛሬ ኢሣያስ ጦሩን ወደየመን ያዘመተው ዋሀቢዎችን ለመደገፍና የቢንላደንን ሰዎች 

ለመታደግ ነው፡፡ ግልብ በሆነ ሁኔታ የሚያስቡ የሚገምቱ ሰዎች ኢሣያስ አፈወርቂ ይህን 

ሁሉ የሚያደርገው በኢኮኖሚ የደቀቀች ሀገሩን ብዙ ቢሊዮኖች በማግኘት ለመታደግና 

ኤርትራ ሀብታም እንድትሆን ለማድረግ ነው ሊሉ ይችላሉ፡፡  
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ይህ ተራ አስተያየት ከመሆን አይዘልም፡፡ ገንዘቡን ብቻ ፈላጊ ቢሆን ኖሮ ገንዘቡን ብቻ 

በመቀበል ያበቃ ነበር፡፡ ተዋጊ ወታደሮችን ከዋሀቢዎች ጋር ተሰልፈው የመን ላይ 

እንዲዋጉ አያዘምትም ነበር፡፡ የመን የዘመቱት የሻእቢያ ወታደሮች ተልእኮ በሽፍን የመን 

ላይ በመገኘት ወደኢትዮጵያ ያነጣጠረ ተዛማጅ ሥራዎችን ለመስራት እንዲያስችላቸው 

ሆኖ የተቀነባበረ ነው፡፡ ከዚህም ጋር ሰላዮቹንና የተጣራ አማርኛ ተናጋሪ የሆኑትን 

የኢትዮጵያ ፓሰፖርት የያዙትን የግንቦት ሰባትን የኦነግን የኦብነግን አባላት በቀጥታ 

ያለአንዳች ችግር የመን የነበርን ስደተኞች ነን በሚል ሽፋን ወደኢትዮጵያ አልፈው 

ሰርገው እንዲገቡና ሰዎችንም እየመለመሉ የሁከትና የሽብር ሥራዎችን እንዲያስፋፉ 

የታለመና የተወጠነ መሆኑን ኢትዮጵያ አስቀድማ ታውቃለች፡፡ 

ሻእቢያ በየመን በኩል በማቋረጥ ወደ ኢትዮጵያ ግዛት ተላላኪዎቹን አስርጎ ለማስገባት 

በማቀድ ለበቀል የጠነሰሰው ሴራና ድግስ መሆኑ ለማንም አይጠፋውም፡፡ ሽፍኑ 

ተልዕኳቸውም ገና ሳይጀምሩት ይመክናል፤ ይጨነግፋል፡፡ 

ከየመን ወደ ጅቡቲ ወደ ሶማሊያ ኢትዮጵያዊ ስደተኞች ነን ወደ ሀገራችን እንግባ በሚል 

መመሳሰል አማራ፣ ትግሬ፣ ኦሮሞ ወዘተ ነኝ የተወለድኩት ያደኩት የተማርኩት ወሎ፣ 

ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ፣ ባሌ፣ ወለጋ፣ ሐረር ወዘተ ነው ቤተሰቦቼም የሚገኙት እዚህ…እዚህ 

ቦታ ነው፤ እከሌ…እከሌ ይባላሉ በሚለው ጭምብል ሳይጠረጠሩ በመግባት የሻእቢያን 

ተልእኮ በተለያዩ ክልሎች ለማስፈፀም የታቀደ የተወጠነ ትርምስ ሁከትና አመጽ 

እንዲቀሰቀስ የመስራት ተልእኮ ይዘው የተላኩ ናቸው፡፡ 

በእርግጠኝነት አሁን ሻእቢያ በሽፋን የመን አዘመትኳቸው ያላቸው 400 ወታደሮች 

ለይስሙላ ሲሆን የነዚህ ሥውር ተልእኮ ያነጣጠረው የመን ከደረሱ በኋላ ሲቪል 

ልብሳቸውን ለብሰው የተዘጋጀላቸውን መታወቂያ ይዘው ተመሳስለው በተለያየ አቅጣጫ 

ወደ ኢትዮጵያ ተምዘግዝገው መግባት ከዚያም የተሰጣቸውን ግዳጅ መወጣት ነው፡፡ 

ሁከት ረብሻ ግርግር መፍጠር ሠላም እንዳይኖር ማድረግ በተሰበሰበበት በህዝቡ ላይ አደጋ 

መጣል በትራንስፖርት በመዝናኛ ቦታዎች በሆቴሎች የውጭ ዜጎች በሚገኙበት አካባቢ 

በትምህርት ቤቶች ወዘተ ይህ ሁሉ ሻእቢያ ከኦነግ፣ ከግንቦት ሰባት፣ ከኦብነግና ከመሳሰሉት 

በሀገራቸውና በህዝባቸው ላይ በቅጥረኝነት ለመዝመት ከተሰለፉ ከሀዲዎች ጋር በመሆን 
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ለመስራት የተዘጋጁት ፀረ ህዝብና ፀረ ሀገር ፀረ መንግሥት ፀረ ልማትና እድገት ሥራ 

ነው፡፡ 

በኦሮሚያ ከተከሰተውም ሁከትና አመጽ ጀርባም ስምሪት የተሰጣቸውና በተጠቀሰው 

መልኩ ሰርገው የገቡ የሻእቢያ ቅጥረኞች በእርግጠኝነት ይኖራሉ፡፡ ህዝቡ ድሮ 

ቢያውቃቸውም ከብዙ ጊዜ በኋላ በቅርብ ወራት የገቡትን ለይቶ ስለሚያውቅ አጋልጦ 

እየሰጠ ይገኛል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታ ከየቦታውም እየተለቀሙ ይገኛሉ፡፡ 

ህዝቡ ይHን የሻእቢያንና የቅጥረኞቹን ሴራና ደባ ስለደረሰበት ለራሱና ለቤተሰቡ ሠላምና 

ደህንነት ሲል ከመንግሥት ጎን ተሰልፎ ሰፊ ክትትልና ጥቆማም በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ 

አዲሱ የኤርትራ መንግሥት ፀረ ኢትዮጵያ ሴራና እቅድም ተጋልጦ እየመከነ ይገኛል፡፡ 

ብዙዎቹ ወደ ኤርትራ ሄደው የነበሩት የተቃዋሚ አባላት ኢትዮጵያ ተወልደው በተለያየ 

ቦታዎች ክልሎች እንዳደጉ እንደተማሩ ቤተሰብ ጓደኛ እንዳላቸው አካባቢዎችንም 

ሰዎችንም ሰፈሮችንም ቋንቋንም ለይተውና አጣርተው እንደሚያውቁ እንደሚናገሩ 

መንግሥትም ህዝብም ያውቃል፡፡ አሳዛኙ ነገር የሻእቢያ ሥውር ተልእኮ አስፈጻሚ ሆነው 

በሀገራቸውና በህዝባቸው ላይ መዝመታቸው ነው፡፡ 

ሻእቢያ የመጨረሻውን ያዋጣኛል ያለውን የጥፋት ስራ በኢትዮጵያ ውስጥ ለማካሄድ 

አሰልጥኖ ያሰማራቸው ከተለያየ ብሄረሰቦችና ቋንቋ ተናጋሪዎችን መርጦና አዘጋጅቶ ነው፡፡ 

እነዚህ ሲያዙ በሀገር ክህደትን በጠላት ሰላይነት ከባድ ወንጀል የመጨረሻው ከባዱ ፍርድና 

ውሣኔ ይጠብቃቸዋል፡፡ ይፈፀማልም፡፡ ለሀገርና ለህዝብ ሲባል፡፡   

ሻእቢያ ለዚህ የጥፋት ተልእኮው ኤርትራ ተወልደው ያደጉትን ከክልላቸው ውጪ 

ስለማያውቁ አያሰማራም፡፡ ለዚህ አደገኛ ተልእኮው የሚያሰማራው ከተለያዩ የኢትዮጵያ 

ብሄርና ብሄረሰብ የተውጣጡ ባህሉን ወጉን ሥርዓቱን እንዲሁም አካባቢዎችንና 

ሥፍራዎችን ህዝቡንም ጠንቅቀው የሚያውቁትን ነው፡፡ 

ይህንንም ወደ የመን በተላኩ ዘማቾች ስምና ሽፋን አለም አቀፉንም ኅብረተሰብ በማደናገር 

ዋነኛ ግቡንና ተልእኮውን ኢላማውንም ኢትዮጵያ ላይ ሰርገው እንዲገቡ በማድረግ 

ጥፋቶችን ለማድረስ በመንቀሳቀስ ላይ መሆኑ ሙሉ በሙሉ ተደርሶበታል፡፡ 
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የራሱን ህዝብ ከረሀብ ከስደት ለመታደግ ያልቻለው ሀገሪቱን ሰውና ወጣት አልባ 

እስከማድረግ የደረሰው ኢኮኖሚዋንም ገሎ የቀበረው ሻእቢያ ለራሱ መብቃት ሲሳነው 

በብስጭትና በእብደት የተነሳው አይችልም እንጂ ኢትዮጵያን ለማመስ ለማተራመስና 

ለመበታተን ነው፡፡ 

ይህን እኩይ አላማውን ለማሳካት ቅጥረኞችን በስፋት በማሰማራት ላይ ይገኛል፡፡ የአይሲስ 

አባላት በኤርትራ ውስጥ በነጻነት መንቀሳቀስ የሻእቢያን መንግሥት አሸባሪነት 

ለቀጠናውም እጅግ አደገኛ መሆኑን በይፋ ያረጋግጣል፤ በተለይም ለኢትዮጵያ፡፡ 

የሻእቢያው መሪ ለኢትዮጵያ ውድቀት ጉድጓድ እንደቆፈረ እንደማሰ ጥላቻው ገዝፎ ቅጥ 

አጥቶ እንደኖረ ሁሉ ዛሬም ጥልቅ ጉድጉዋድ እየቆፈረ ይገኛል፡፡ የሚገባበት ግን ራሱ 

ነው፡፡ 

የኢሣያስ ታሪክ የጥፋትና የውድመት ታሪክ ነው፡፡ በአጉል እብሪትና ጀብደኝነት የተለከፈ 

ህዝብ ከህዝብ ወገን ከወገን ቤተሰብ ከቤተሰብ ያለያየ ደም ያቃባ የሌለ የቅኝ ገዢዎችን 

የፈጠራ ታሪክ ተከትሎ ፎርጂድ ታሪክ የፈጠረ የዚህም ድርሰት ደራሲና ባለቤት ነው፡፡ 

ኢሣያስ ራሴን ችዬ ነፃ ሀገር ሆኛለሁ ብሎ ካወጀ በኋላም ራሱን ችሎ መቆም ያልቻለ 

ከሁሉም ጎረቤቶቹ ጋር በተለያየ ጊዜ ጦርነት ውስጥ የገባ የተዋጋ ከአቅሙ በላይ 

የሚንጠራራ ልኩን መጠኑን የማያውቅ ጀብደኛና እብሪተኛ ግለሰብ ነው፡፡ 

በሚጭረው እሣት ህዝቡን እየማገደ የፈጀ ያስፈጀ በሴራ ንድፈ ሀሳብ በክፋትና በምቀኝነት 

በከፋ ጥላቻ ሰምጦና ተውጦ የኖረ ከጊዜም ከታሪክም የማይማር ግለሰብ ነው፡፡ ህዝቡ  

ከድህነት እንዲወጣ ህይወቱና እንዲለወጥ ከማድረግ ይልቅ ለመከራ ለከፋ ጦርነት ለችግር 

ለረሀብ ለስደትና ለሞት አጋልጦ ሰጥቶታል፡፡  

በኢትዮጵያ ላይ ያለው ወሰንና ድንበር የሌለው የገዘፈው ጥላቻው እንቅልፍ ነስቶት ስመ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ራሱ እየቀፈቀፈ ጠፍጥፎ እየሰራና እያደራጀ ኢትዮጵያን 

ለማጥፋትና ለመበታተን እንቅልፍ አጥቶ የሚያድር ነው፡፡  
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ኤርትራ ያሉ ተቃዋሚ ነን ባዮች የትም እንደማይደርሱ እያወቁት በገዛ ሀገራቸውና 

ህዝባቸው ላይ የሻእቢያ አሽከርና ሎሌ ሆነው ተሰልፈዋል፡፡ የታሪክም ፍርድ ከፊታቸው 

ቆሞ ይጠብቃቸዋል፡፡ 

 

 


