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እስከመቼ...? 

ይነበብ ይግለጡ 02-19-16 

የኤርትራ መሪዎች ለኢትዮጵያ ያላቸው የከፋ ጠላትነት የሚያባራ ሆኖ አልተገኘም፡፡ 

ኤርትራ ያላስጠለለችው፤ ያላስጠጋቸው ጸረ ኢትዮጵያ ሀይል የለም፡፡ሻእቢያ ያልወጠነው፤ 

ያላቀደው፤ ያልጠነሰሰው፤ ያልሞከረው ጸረ ኢትዮጵያ ሴራ አይገኝም፡፡ኢትዮጵያን 

ለመበታተንና ለመፈረካከስ፤ የእርስ በእርስ ጦርነት ማእከል እንድትሆን ለማድረግ፤ ዛሬ 

ደግሞ ከመቼውም በባሰ አደገኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል፡፡ 

ሻእቢያ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር እንድትኖር፤ እንድትለማ፤ እንድታድግ ጭርሱንም 

አይፈልግም፡፡ለሁሉም ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎች የገንዘብ እርዳታ ከአረቦች እያሰባሰበ 

የሚረዳውና የሚያደራጀው፤ ወታደራዊ ስልጠናና ስምሪት የሚሰጠው የኤርትራ መንግስት 

ነው፡፡ 

የህዝቦችን ወንድማማችነትና ከጥንት ጀምሮ የኖረ አብሮነትና ወዳጅነት ቤተሰብነትን 

በማሰብ ሻእቢያ ከስህተቱ ሊማር ይችላል ተብሎ በትእግስት ቢጠበቅም ከስህተቱ ሊማር 

የሚችል ሆኖ አልተገኘም፡፡ኢትዮጵያን በማጥፋት አላማው ገፍቶበታል፡፡ 

ለግንቦት ሰባት፤ ለኦነግ፤ ለኦብነግ፤ ለሲዳማ አርነት ንቅናቄ፤ ለአፋር አማጽያን፤ 

ለጋምቤላ ነጻ አውጪ፤ ለአልሻባብና ለአይሲስ ጭምር መጠጊያ፤ መናሀሪያ፤ መፈንጪያና 

ማሰልጠኛ በመሆን ሌት ከቀን ኢትዮጵያን በተለያየ አቅጣጫ እየወጋት ይገኛል፡፡ 

በደቡብ ሱዳን ትርምስ እጁን የነከረው የሻእቢያ መንግስት ተቀናቃኞችን መሳሪያ 

እያስታጠቀ ውጊያው እንዲቀጥል ያለማሰለስ ይሰራል፡፡ የኢትዮጵያን የአስታራቂነት ሚና 

ለማኮላሸት ረዥም ርቀት ተራምዶአል፡፡ ደባና ሴራዎችን ሲሰራ ቆይቶአል፡፡ 

ከደቡብ ሱዳን ወደ ኢትዮጵያ ግዛት የሚገቡት ስደተኞች ቁጥር ከሚታሰበው በላይ 

ማሻቀቡ በአንድ ታዳጊ ሀገር አቅም የማይታሰብና የማይገመት ነው፡፡ በአንድ ወገን 

ሰብአዊነት፤ በሌላ በኩል ከጀርባ ያለው ሻእቢያ የጋምቤላ ነጻ አውጪ ብሎ በደቡብ ሱዳን 
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በኩል ሲያደራጀው የነበረውን ሀይል በስደተኞች ስም ወደ ኢትዮጵያ ግዛት እንዲጎርፍ 

ማድረጉ አሁን በአካባቢው ከተነሳው ግጭት ጋር ተያይዞ የሚታይ ጉዳይ ነው፡፡ 

ሻእቢያ በርካታ የመረጃ ሰራተኞቹን ደቡብ ሱዳን ውስጥ አስገብቶ እየሰራ መሆኑ፤ የግብጽ 

ከፍተኛ ወታደራዊ መሪዎች ከአመት በፊት ደቡብ ሱዳንን መጎብኘታቸውና በወታደራዊው 

መስክ ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸውን መግለጻቸው ሲታይ ከኤርትራ መንግስት ጋር እጅና 

ጉዋንት ሆነው ኢትዮጵያን  በሰሜንም በምእራብም በምስራቅም በኩል ወጥረው በእጅ 

አዙር እየወጉዋትና እያደሙዋት መሆኑን ያሳያል፡፡ 

ግብጽ በዲፕሎማሲው መስክ እንደሚጠበቀው ሰላማዊ ሆና ለመታየት ብትሞክር 

አይገርምም፡፡ የሚጠበቅ ጨዋታ ነው፡፡ ከበስተጀርባ ያለው እውነተኛ ባህርይዋ በዚሁ 

በአባይ ውሀ መንስኤነት የተነሳ የእራሳችንን ዜጎች በጠላትነት እየገዛች ለዘመናት 

ስትወጋን፤ስታደማንና ስታቆስለን የኖረች ሀገር መሆንዋ ይታወቃል፡፡ እንተዋወቃለን፡፡ 

አዲሶች አይደለንም፡፡ ከዲፕሎማሲው የእጅ መጨባበጥ ፖለቲካ ጀርባ ሻእቢያን የመሰለ 

ጊዜ የማይሽረውን የኢትዮጵያ ጠላት በመጠቀም በስለት እየወጉን ይገኛሉ፡፡  

ግብጾች በጥንት ዘመን የአባይን ውሀ ለመቆጣጠር በነበራቸው ፍላጎት የተነሳ ኢትዮጵያ 

ድረስ ሰራዊት አዝምተው ተዋግተዋል፡፡ እንደሚታወቀው መግቢያ በራቸው ኤርትራ 

ነበረች፡፡ በዚያን ዘመን ጉንደትና ጉራ ላይ በተደረገው ውጊያ በጀግናውና ስመ ጥሩው 

የጦር ጀነራል ራስ አሉላ አባነጋ የሚመራው የኢትዮጵያ ሰራዊት ድል አድርጎ አንበርክኮ 

ወደመጡበት መልሶአቸዋል፡፡ 

ብዙ ዘመን አልፎም ግብጾች ኢትዮጵያን በማዳከሙ ሴራና ደባ ገፍተውበት በወቅቱ 

የግብጽ ጀነራል የነበረው ኮሎኔል ጀማል አብድል ናስር በኤርትራ ተወላጆች የሚመራ 

ጀብሀ የሚባል እስላማዊ ፓርቲ በነእድሪስ አዋቴ መሪነት አቋቁሞ የትጥቅ ትግል ኤርትራ 

ውስጥ እንዲጀመር አደረገ፡፡ 

የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት ፓርላማ በጉዳዩ በምስጢር መክሮ የኢትዮጵያን ጥቅምና 

ክብር ጠብቆ የሚሰራና በመሀላቸው ሰርጎ በመግባት ማንኛውንም መረጃ ለኢትዮጵያ 

መንግስት የሚያቀብል ሁነኛ ኢትዮጵያዊ ኤርትራ ውስጥ ተወልዶ ያደገና ቋንቋውን 

መናገር የሚችል ሰው እንዲፈለግ ወሰነ፡፡ 
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በወቅቱ ኢሳያስ አፈወርቂ የወሎ ክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ ከነበሩት አጎቱ ደጃዝማች 

አብርሀም ጋር በደሴ ከተማ ይኖር ነበር፡፡ ይህ ጥቆማ የደረሰው ፓርላማ በአጎቱ በኩል 

ለኢሳያስ እንዲነገረው ተደርጎ አዲስ አበባ መጥቶ ሁሉም ጉዳይ ተገልጾለት ወደ ኤርትራ 

በመሄድ ልኡል ራስ አስራተ ካሳን ከተገናኛ በሁዋላ መመሪያ ተቀብሎ በየግዜውም 

ባመቸው ሁኔታ ሁሉ ሪፖርት እንዲያደርግ ተገልጾለት በወቅቱ ጀብሀ ይገኝበት ወደነበረው 

አላ በረሀ በመሄድ ተቀላቅሏል፡፡ 

ከአላ በረሀም በአመቸው ግዜ ተሰውሮ በመውጣት ለኢትዮጵያ መንግስት ቃኘው ስቴሽን 

ድረስ በመሄድ ለልኡል አስራተ ካሳ ሪፖርት በማድረግ ይመለስ እንደነበረም መረጃዎች 

ያስረዳሉ፡፡ 

በአንድ ወቅትም ከኢትዮጵያ መንግስት ኢሳያስ አፈወርቂ ጅብሀ ውስጥ ሁኖ 

ለሚያደራጀው ሀይል የሚውል የጀርመን ስሪት የሆኑ ማስ በመባል የሚታወቁት 

ጠመንጃዎችና የአሜሪካን ስሪት የሆኑ የተለያዩ መሳሪያዎች ከበቂ ጥይትና ቦምቦች ጭምር 

በምስጢር ተሰጥቶት ደቀመሀሪ ድረስ ተጉዋጉዞለት እንደወሰደም መረጃዎች ያጠቁማሉ፡፡ 

ኢሳያስም ተሳክቶለት በጀብሀ ውስጥ ክርስቲያኖችን በማሰባሰብ ሻእቢያ የተባለውን አንጃ 

ለመፍጠር ቻለ፡፡ ከዚያ በኃላ የነበረው ታሪክ ሙሉ በሙሉ መልኩን ለውጦ ንጉሱ ስልጣን 

ከለቀቁ በኃላ አዲስና ተሰምቶ ተገምቶ የማይታወቅ ክስተት ተፈጠረ፡፡ 

 “ያሳደኩት ውሻ መልሶ ነከሰኝ” እንደሚባለው ኢሳያስ አፈወርቂ ፍጹም ፀረ ኢትዮጵያ 

ሆኖ ተለወጠ፡፡ ስርአትን መቃወም ይቻላል፡፡ ሀገርና ህዝብን ግን መጥላትና በጠላትነት 

ተሰልፎ መውጋት የከፋ ወንጀል ነው፡፡ ያውም የዐረቦች መሣሪያና ተላላኪ በመሆን፡፡ 

በአጠቃላይ በኤርትራ የነበረውን የአማጽያን ንቅናቄ በአረቦች የሚረዳና የሚታገዝ 

ኤርትራን ለማስገንጠል የሚደረግ ጦርነት ነው በሚል ከፍተኛ ጦርነት አወጀ፡፡ 

የኢሳያስ ሻእቢያም በአንድ በኩል ደርግን ከሚቃወሙት የምእራቡ መንግስታት፤ በሌላ 

በኩል ከአባይ ውሀ ጋር በተያያዘ ለዘመናት ሲያሴሩ ከኖሩትና አሁንም ከሚያሴሩት 

የአረቡ አለም መንግስታት ሰፊ ድጋፍና እገዛ አገኘ፡፡ 
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ኢትዮጵያን ለመታደግ የተላከው ኢሳያስ አፈወርቂ በቀጥታ ኢትዮጵያን መውጋቱንና 

ኤርትራን ነጻ አወጣለሁ የሚለውን ትግሉን ገፋበት፡፡ ጀብሀ ነበር በግብጾች ሴራ ኤርትራ 

አረባዊት ስለሆነች መገንጠል አለባት ብሎ የተነሳው፡፡ 

እንዲሉ ኢሣያስ አፈወርቂ ኤርትራ ራስዋን የቻለች ሀገር ሆና 25 አመታት በብቸኝነት 

ህዝቡንም ሀገሪትዋንም እየመራት ምንም ለውጥ ማምጣት አለመቻሉ ሳያንስ ከጅምሩ እስከ 

አሁን ኢትዮጵያን ለመበታተንና ለማፍረስ የሁከትና የትርምስ አውድማ እንድትሆን 

እየሰራ ይገኛል::  

በኢትዮጵያ የተገኘው ታላቅ ኢኮኖሚያዊ እድገት፤ የተመዘገበው ድል ሁሉ በቅናት 

ያሳብደዋል፡፡ ይበሳጫል፡፡ በወር እስከ 5000 የሚገመት ህዝብ በስደት እየወጣ እያለም 

ኢሳያስ አፈወርቂ ደንታ አይሰጠውም፡፡  

የሻእቢያው መሪ ለኢትዮጵያ ውድቀት ጉድጉዋድ እንደቆፈረ፤ እንደማሰ፤ ጥላቻው ገዝፎ፤ 

ቅጥ አጥቶ ዛሬም በዚሁ ገፍቶበታል፡፡ የኢሳያስ ታሪክ የጥፋትና የውድመት ታሪክ ነው፡፡ 

በጀብደኝነት የተጠመደ፤ ህዝብ ከህዝብ፤ ወገን ከወገን፤ ቤተሰብ ከቤተሰብ ያለያየ፤ ደም 

ያቃባ፤ የቅኝ ገዢዎችን የፈጠራ ታሪክ ተከትሎ ሲዛበት የኖረ ግለሰብ ነው፡፡ 

ዛሬ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ለአረቦች አሽከርነት አድሮ አሰብን በኮንትራት የሸጠ፤ የአረብ 

ሰራዊት መናሀሪያ እንዲሆን ያደረገ፤ የፈጠራ ታሪክ የጻፈ ነው፡፡ 

ኢሳያስ ነጻነት ያላት ሀገር መሪ ነኝ ብሎ ካወጀ በኋላም ራሱን ችሎ መቆም አልቻለም፡፡ 

ከሁሉም ጎረቤቶቹ ጋር በተለያየ ወቅት ጦርነት ውስጥ የገባ፤ ከአቅሙ በላይ የሚንጠራራና 

በኢትዮጵያ ላይ ያለው ጥላቻ ወሰንና ድንበር የሌለው ሰው ነው፡፡ 

በሚጭረው ተንኮልና እሳት ህዝቡን ያለአንዳች ውጤት የፈጀ ያስፈጀ፤ በሴራ ንድፈ ሀሳብ 

በክፋትና በምቀኝነት፤ በከፋ ጥላቻ ሰምጦና ተውጦ የሚኖር፤ ከታሪክ ከውድቀቱም ሊማር 

ያልቻለ ነው፡፡ ነጻ አወጣሁህ የሚለውን ህዘብ ከድህነት እንዲላቀቅ  ከማድረግ ይልቅ 

ለመከራ፤ ለጦርነት፤ ለችግር፤ ለረሀብ፤ ለስደትና ለሞት ዳርጎታል፡፡ 
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በኢትዮጵያ ላይ ያለው ወሰን የሌለው ጥላቻው እንቅልፍ ነስቶት ትናንሽ የጎጥና የመንደር 

ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጠፍጥፎ እየሰራና እያደራጀ ለማሰማራት ያላባራ ጥረት ሲያደርግ 

ኖሮአል፡፡ 

እንደእሱ ህልም ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ሙሉ በሙሉ ብትጠፋ ደስታውን 

አይችለውም ነበር፡፡ ኢትዮጵያ ጥንትም ነበረች፡፡ ወደፊትም፤ ከሻአቢያ ህልፈት በኋላም 

በአለም ታሪክም ደምቃ ትኖራለች፡፡ 

ኤርትራ ውስጥ ያሉ፤ በገዛ ሀገራቸውና ህዝባቸው ላይ የሻእቢያ አሽከርና ሎሌ ሆነው 

በጠላትነት የተሰለፉትም የታሪክና የህዝብ ፍርድ ይጠብቃቸዋል፡፡ ከኤርትራ መንግስት 

የቀረበ ወዳጅ የለንም ሲሉም በአግራሞት የማይደመም ኢትዮጰያዊ የለም፡፡ እውነቱን 

ውሎ አድሮ እናየዋለን፡፡ 

ይህ ከንቱ ውዳሴ የብርሀኑ ነጋን ግንቦት ሰባትና ሌሎቹንም ጀሌዎች የትም  

አያደርሳቸውም፡፡ ኢትዮጵያም የተመጠነ በሚል አልፎ አልፎ በሻእቢያ ላይ የምትወስደው 

ወታደራዊ እርምጃ ለችግሩ ስር ነቀል መፍትሄ አያመጣም፡፡ ሻእቢያን በአንቀልባ አዝሎ 

እሹሩሩ እንደሚባል ህጻን ማባበሉም ለኢትዮጵያ አይበጃትም፡፡ 

ኤርትራ በሻእቢያ አመራር ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም ጠንቅ በመሆንዋ ከጎረቤቶችዋም፤ 

ከአለምም ተነጥላ እግድና እቀባ ከተጣለባት ውሎ አድሮአል፡፡ የኤርትራ መንግስት ዛሬ 

ደግም በለየለት ሁኔታ በሀይማኖት ጦርነት ጎራ ለይተው ከሚዋጉት አረብ ሀገራት የአንዱን 

ወገን ደግፎ ሌላውን ለመውጋት የአቅሙን 400 ወታደር መዋጮ አድርጎ ወደ የመን 

ጦርነት ልኮአል፡፡ ከየመን ጋር በሀኒሽ ደሴቶች ዙሪያ ቀደም ባሉ አመታት ግጭቶች 

እንደነበሩ ይታወቃል፡፡ 

የኤርትራ ህዝብ በአገዛዙ በመመረር ሀገር ለቆ እየወጣ አብዛኛው ወደ ኢትዮጵያ በስደት 

እየጎረፈ፤ ሌላውም በሱዳንና በየመንም በአገኘው አጋጣሚ በጀልባ እየተሳፈረ ሲሄድ ብዙ 

መቶዎች፤ ምናልባትም ሺህዎች እየሰመጡ ሞተዋል፡፡ ይህንን እውነት መላው የአለም 

ህዝብ ያውቀዋል፡፡ 
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የአውሮፓ ፓርላማም በኤርትራ መንግስት ላይ እቀባ ጥሎአል፡፡ የኤርትራ መንግስት 

በዜጎቹ ላይ እጅግ የከፋና በአረመኔነት የተሞላ ሰብአዊነት የጎደለው እርምጃ የሚወስድ 

መሆኑ በተጨባጭ ማስረጃ የተረጋገጠበት መንግስት ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚ ነን የሚሉት አስመራ የሚገኙ ሰዎችም ይህን የመሰለ 

አስከፊ አለም አቀፋዊ ሪከርድ ካለው ሻእቢያ ጋር በወዳጅነት ተሰለፈው ነው ውዳሴና 

ማህሌት የሚያሰሙለት፡፡ የሚቆሙለት፡፡ 

ግዜና ዘመን አያሰማውና አያመጣው ክስተት የለምና አርቆ ማየትና ማስተዋል የተሳነው 

በመሆኑ በሎሌነቱ ሊገፋበት ይችላል፡፡ በሻእቢያ የማያባራ ሴራ ሀገሩ እንድትበታተን 

የሚፈቅድ ህዝብ የለምና ጥንትም በጀግንነት እንደጠበቃት ዛሬም ነገም ይጠብቃታል፡፡ 

እራሱን ወደ አረባዊነት የለወጠውና ከአረቦች በገፍ እርዳታ የሚያገኘው ኢሳያስ አፈወርቂ 

አለም ከመዘገበቻቸው የለየላቸው አምባገነኖች በግንባር ቀደምትነት የተሰለፈ ግለሰብ 

ነው፡፡ 

በቅርቡ ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ የገቡት የደምሂት ተዋጊ ሀይሎች ስለኤርትራ 

መንግስት፤ ስለህዝቡና አስተዳደሩ የሰጡት ዋቢነትም ሚዛን ይደፋል፡፡ የህዝቡ ኑሮ 

በድቅድቅ ጨለማ ተውጦ በሀይልና በጉልበት እየተገዛ ይኖራል፡፡ምንም አይነት ነጻነት 

የለም፡፡ መደራጀትና የሃሳብ ነጻነት አይታሰብም፡፡ 

በኤርትራ መንግስታዊ ቢሮክራሲ ጉቦ በመስጠት ካልሆነ በስተቀር ምንም አይነት የህዝቡን 

ጉዳይ መፈፀም አይቻልም፡፡ ሰራዊቱ ኑሮው ጨለማ ስለሆነበት ሞራሉ ላሽቋል፡፡ ድንበር 

ጠባቂዎች ጭምር ለስደት የሚወጡትን ገንዘብ ተቀብለው ያሳልፋሉ፡፡ 

ሻእቢያ ድንበር ለማለፍ የሚሞክሩት በጥይት እንዲደበደቡ ትዕዛዝ አስተላልፎ የራሱን 

ዜጎች ይገድላል፡፡ ሰርተው ሀብት የያዙ ገበሬዎች ሊበረታቱ ሲገባቸው ገንዘባቸው 

ይወሰዳል፡፡ ይነጠቃሉ፡፡ ይዘረፋሉ፡፡ ሀገሪቷ በዘመናዊ የመንግሥት ህግ ሳይሆን በሽፍታና 

ቀማኞች ጉልበት ነው የምትተዳደረው፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስት ተቃዋሚዎች ናቸው ብሎ በየብሄረሰቡ ስም ያደራጃቸው ክፍሎች 

ከስምና ከባዶ ፕሮፓጋንዳ ያለፈ የሰው ሀይልም ሆነ አቅም የላቸውም፡፡ ትእዛዝ 
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የሚቀበሉትም ሆነ ቁጥጥር የሚደረግባቸውም በሻዕቢያ ነው፡፡ በሻእቢያ መሪነት 25 ዓመት 

የመንግስትነት ታሪክ ያላት ኤርትራ ዓለምን ያሰደነገጠ ድርጊት የሚፈጸምባት፤ በሲኦል 

የምትመሰል የግፍ ትያትር የሚተወንባት ሀገር ነች፡፡ 

በአጠቃላይም የኤርትራ መሪና አጋፋሪዎቹ ሀገሪቱን ፍጹም ወታደራዊ በሆነ የገዘፈ 

ምስጢራዊነት በሀይልና በጉልበት ያስተዳድሯታል፡፡ ዜጎቿ ተሳቀው የሚኖሩባት በዓለም 

አቀፍ ሽብርና የማፊያ ሥራ የተሰማራች አሸባሪዎችን የምታስጠለል ተልዕእኮ ሰጥታም 

ለጥፋት የምታሰማራ ሀገር አድርገዋታል፡፡ 

የሻእቢያ የጥፋት ተልዕኮ በቅድሚያ በኢትዮጵያ፤ ቀጥሎም በሌሎች የአፍሪካ ቀንድ 

ሀገራት፤ ደቡብ ሱዳን ጅቡቲና አልፎም የመን ድረስ ያተኮረና ያነጣጠረ ሲሆን፤ 

ቀጠናውን ሙሉ በሙሉ ለማመስና ለማተራመስ ያለመ ነው፡፡ 

አሁን ሙሉ በሙሉ እስላማዊ አክራሪ በሆኑ የአረቡ አለም ሀገራት እየተረዳ ኢትዮጵያን 

ለማጥፋት በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ያለው የኤርትራ መንግሰት አደገኛ አካሄድ ከወዲሁ 

ሊገታና ሊቀለበስ ካልቻለ፤ መዘዙና ጦሱ ከወዲሁ እንዲከላ ካልተደረገ የሚያስከትለው 

ጥፋትና የማያባራ ጦርነት መቼም መመለሻ አይኖረውም፡፡ የማይታበለው እውነት ይሄው 

ነው፡፡ 

በኢትዮጵያ በኩል የነገሰው ዝምታና የተመጠነ ወታደራዊ እርምጃ የሚለው አካሄድ የትም 

አያደርስም፡፡ ወቅታዊው የአለም አቀፍ ወታደራዊ አሰላለፍና የሀይል ሚዛን ሙሉ በሙሉ 

ተለውጦአል፡፡ ጂኦ ፖለቲክሱም አንዲሁ፡፡ 

እነሶሪያ፤ እነየመን፤ እነሊቢያ የመንግስትነት ጥንታዊ ታሪካቸው፤ በዘመናት የትውልድ 

ፈረቃ የተገነቡት ስልጣኔዎቻቸውና ኢኮኖሚያቸው ወድሞ ከተሞቻቸው በጦርነት 

ሲፈራርሱ፤ ህዝባቸው ሲሰደድና ሲያልቅ፤ የአክራሪዎችና የአሸባሪዎች መፈንጪያ ሲሆን 

ማንም አልደረሰላቸውም፡፡ ማንም! 

የሀገርን ሰላም፤ ደህንነትና ብሄራዊ ጥቅም ማስከበርና ከታሳቢና ምናልባታዊ አደጋዎች 

አስቀድሞ መከላከልና መጠበቅ የአንድ መንግስት መሰረታዊና ታሪካዊ ሀላፊነቶች ናቸው፡፡ 

የኢትዮጵያ መንግስትም ይህንኑ ቀዳሚ ተግባርና ግዴታውን ይወጣ  ዘንድ ግድ ይለዋል፡፡ 
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ኢሳያስ አፈወርቂና ሻዕቢያ በኤርትራ ህዝብ ዘንድ የነበራቸው የቀድሞ ድጋፍ ዛሬ የለም፤ 

በንኖና ተንኖ ጠፍቶአል፡፡ ለሕዝባቸው ሰላምና መረጋጋት ሳይሆን ጦርነትን እየናፈቁ፤ 

ባላገባቸው ገብተው እየተዘፈቁ፤ ጦርነትን ጠልቶ ሰላም የራበውንና የጠማውን ህዝብ ዳግም 

የደም ዋጋ አስከፍለውታል፡፡ ከወንድሞቹ ጋር አዋግተውታል፡፡ 

ኢሳያስ አፈወርቂ ሌሎቹን ሀገራት ለማስፈራራት ቢሞክርም አንገቱን አስደፍቶና ወገቡን 

ሰብሮ የመለሰው ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገው ጦርነት ነው፡፡ ከዛን ግዜ ጀምሮ የፊት ለፊቱን 

ጦርነት አስወግዶ የኖረበትን የሴራና የጀርባ ጦርነት በየፈርጁ፤ በየማዕዘኑ ባለው ቀዳዳና 

አጋጣሚ ሁሉ በመጠቀም በኢትዮጵያ ላይ በአራቱም ማእዘናት ዘምቶ፤ ዛሬም እየወጋት 

ይገኛል፡፡ 

ኢሳያስ ከመሞቴ በፊት ኢትዮጵያ ጠፍታ ማየት አለብኝ የሚል የማይሳካ እርኩስ መንፈስ 

ይዞ የጥድፊያ ሩጫ ላይ ይገኛል፡፡ በደቡብ ሱዳን፤ በጋምቤላ፤ በቤንሻንጉል ጉምዝ በኩል 

ሰርጎ ገቦችን አስርጎ ለማስገባት በተደጋጋሚ ያደረገው ሙከራ የከሸፈው በህዝቡ ነው፡፡ 

በጎንደር አርማጨሆ በኩል ሻአቢያ በተደጋጋሚ ሰርጎ ለመግባት ያደረገው ሙከራ 

የመከነውም በህዘቡ ነው፡፡ ህዝብ ሀገሩን ለጠላቱ አሳልፎ አይሰጥም፡፡ 

በእዚህ መልኩ ከሻእቢያ ጋር የሌባና የፖሊስ ጨዋታ ስንጫወት እስከመቼ እንደምንዘልቅ 

ለሚያስብ ዜጋ ሁሉ ነገሩ አስገራሚም አስደማሚም  ነው፡፡ የኢትዮጵያን  ሰላምና 

መረጋጋት፤ ልማትና እድገት ከመነሻው እየተፈታተነ እስከዛሬ የዘለቀውን ሻአቢያን 

በአንቀልባ እንደታዘለ ህጻን ሁሌም እሹሩሩ እያሉ መቀጠል አደጋው ከሚጠበቀወም በላይ 

የከፋ ይሆናል፡፡ በተጨባጭ እየታየም ነው፡፡  

ሻእቢያ ይፋ ጦርነት ባያውጅም በአለና በሌለ አቅሙ ሁሉ  ኢትዮጵያን ከጀርባ እየወጋ 

ይገኛል፡፡ ኢሳያስ ያዋጣኛል በሚል ከገመተ የማይጠልቀው፤ የማይገባበትና የማይቆፍረው 

ጉድጓድ የለም፡፡ 

ኢትዮጵያን ሲወጉ ከኖሩትና አሁንም ካሉት የሶማሊያ አሸባሪ ሃይሎች ጀርባ አሰልጣኝ፤ 

አስታጣቂ፤ የጦር መሪ፤ መረጃ አቀባይ፤ የአልሸባብ፣  የነዳሂር አዌይስ የኦብነግ፣ የኦነግ 

የአፋር ነጻ አውጪ ዛሬ ደግሞ የግንቦት ሰባት መጠለያ የአለም አቀፉ አይሲስ መናኽሪያና 
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የበረሀ ማሰልጠኛ በኢሳያሰ አፈወርቂ የምትመራው የዛሬይቱ ኤርትራ ነች፡፡ ይህንን 

በአርምሞና በዝምታ ማለፍ የታሪክም የትውልድም ተጠያቂ ያደርጋል፡፡ 

ሀገራትም ቀጠናውም ሳይቃጠሉና ነደው ሳይጨሱ በፊት የሻዕቢያን ሴራ ማፈራረስና 

መደርመስ ግድ ይላል፡፡ የሀገሬ ባለሙያ ሴት “አሁን ምን ያደርጋል ምጣድ ጥዶ ማልቀስ 

ፊቱን ነበር እንጂ መጥኖ መደቆስ “አለችው እንደተባለው እንዳይሆንም አርቆ ማሰብ 

መጠንቀቅ መገመትም ብልህነት ነው፡፡ ንቀት ለውድቀት ታላቅ በር ትከፍታለች 

እንዲሉ፡፡ 

ከጅቡቲው መንግስት ተቃዋሚ ፍሩድ ጀርባ መጠለያ በኤርትራ ካምፖች ወታደራዊ 

ስልጠና ሰጪና መሳሪያ አስታጣቂ ለግዳጁም የሚያሰማሩት ሻዕቢያዎች ናቸው፡፡ ኤርትራ 

ውስጥ ማረፊያ በመስጠት፤ ወታደራዊ ትምህርት በማስተማር፤ የጦር መሳሪያ በማስታጠቅ 

ሽብር የመፍጠር ስራውን ቢገፉበትም እልፍ ፈቀቅ ሳይሉ መክነው ከሽፈው ቀርተዋል፡፡ 

የአርዱፍን (አፋር) ጥቂት ተዋጊዎች በአሰብ መስመር በማሰልጠንና ወደ አፋር ግዛት 

በማስገባት፤ ሌሎችንም እንዲሁ የተለያየ ግዳጅና ስምሪት በመስጠት ኢትዮጵያን ሰንገው 

እንዲይዙ ለማደረግ ሻእቢያ ብዙ ስራ ሰርቶአል፡፡ ሴራውና ጽንሱ እየጨነገፈ 

ቢያስቸግረውም አሁንም አልተኛም፡፡ 

ሻእቢያዎች ዛሬም በደቡብ ሱዳን ውስጥ በወኪሎቻቸው አማካይነት በተፈጥሮ ሀብት 

ዘረፋና የዘረፉትንም በማጋዝ ላይ ተሰማርተው እንደሚገኙ መረጃዎች ይጠቁማሉ፡፡ 

ከአፍሪካ ማዶ ኤሽያ ድረስ የተሻገሩት ኢሳያስ የሲሪላንካ አማጽያንን ለረዥም ግዜ የጦር 

መሳሪያ አስታጥቀዋል፡፡ ለራሳቸው ህዝብ ያልበቁት ሰው በሌላው ዘንድ መሞገስን 

አጥብቀው ይሻሉ፡፡ 

ለኢሳያስ አፈወርቂ ቅጥ ያጣና የገዘፈ የጦረኝነት አመልና የማተራመስ ፍላጎት አይዞህ 

ባይ ሆነው ከጎናቸው የሚረዱአቸው የአረብ ሀገራት መሆናቸው በገሀድ ይታወቃል፡፡ 

የግብፅ ወዳጅነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ ኢራን፤ ኳታርና ሊቢያም በገንዘብም በመሳሪያም 

ኢሳያስን ይረዱ ነበር፡፡ 

ኢሳያስ በሶማሊያ በኩል ሰላዮቻቸውንና የጦር መኮንኖቻቸውን በመላክ በአውሮፕላን 

ማረፊያ በቀጥታ በማራገፍ፤ እንዲሁም በመርከብ ጭምር በማጓጓዝ የሶማሊያ 
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አሸባሪዎችንና አንጃዎችን በማስታጠቅ ኢትዮጵያን ለመውጋት ብሎም የአፍሪካ ቀንድን 

ለማተራመስ በአያሌው ማስነዋል፡፡ 

የዛሬን አያድርገውና ልጅ ተመልሶ ወላጁን ሲወጋና ጠላት ሲሆን ያየንበት ግዜ ላይ 

መድረሳችን አጀብ ቢያሰኝም ኢትዮጵያ ለኢሳያሰም ሀገራቸው ነበረች፡፡ ያስተማረች፤ 

ያላትን አካፍላ ያሳደገች፤ ይጠብቀኛል ብላ ተስፋ አድርጋ የነበረች ግን ደግሞ በክህደት 

የተወጋች ሀገር፡፡ 

ዛሬ ደግሞ አረባዊ ሆነው፤ የአሰብንም ወደብ ሸጠው፤ አዲስ የጦር ቀጠናና ግንባር የመን 

ላይ ከፍተዋል፡፡ ዋና ኢላማቸው ኢትዮጵያ ናት፡፡ ከጀርባ መውጋትና ማዳከም፡፡ 

በወኪሎቻቸው አማካኝነት የውስጥ ሁከትና ብጥብጥ እንዲስፋፋ እንዲቀጣጠል ማድረግ፡፡ 

ኢትዮጵያን በእርስ በእርስ ግጭትና ጦርነት ማመስና ማተራመስ፤ ሙሉ በሙሉ የጦርነት 

ቀጠና እንድትሆን ማድረግ፤ ልማትዋንና እድገትዋን፤ የታላቁን የህዳሴ ግድብ ግንባታዋን 

ማስቆም፤ ይሄ በተለይ ሻእቢያና ግንቦት ሰባት በኢሳያስ አማካኝነት ከግብጽ የተቀበሉት 

ዋነኛው የቤት ስራቸው ነው፡፡ 

በአሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ ይፋ ጦርነት ባይታወጅብንም በስውር ጦርነት በማያባራ ሁኔታ 

ሀገሪትዋን ሻእቢያና አጋሮቹ ከእስላም አክራሪ ሀይሎች ጋር በመቆም በእርዳ ተራዳ ዘመቻ 

እየወጉዋት ይገኛሉ፡፡ በሀገር ቤት የሚታዩት አንዳንድ የሁከት ምልክቶችም የዚሁ ከጀርባ 

ያሉት ሀይሎች መገለጫዎች ናቸው፡፡ 

ኦሮሚያንና ጋምቤላን በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ የውስጥ ችግሮቹ በአግባቡ ሊፈቱ 

የሚችሉ ሆነው ሳለ እንዲያገረሹ እንዳይቆሙ ለማድረግ እየሰራ ያለውም በውጭ ሀይሎች 

ድጋፍና እርዳታ የሚንቀሳቀሰው አክራሪና ጽንፈኛ ሀይል ነው፡፡ ይህ እንቅስቃሴ የሀገሪቱን 

ሰላምና መረጋጋት ለማናጋት የእርስ በእርስ ግጭት እንዲፈጠር ሆን ተብሎ ታቅዶ 

እየተሄደበት ያለ እንቅስቃሴ ስለሆነ የግድ መቆምና መገታት አለበት፡፡ 

ከዚህ ሁሉ ትርምስ ጀርባ ያለው እሳት አቀጣጣይ ሀይል ደግሞ በዋነኛነት ሻእቢያና 

የኤርትራ መንግስት እንዲሁም እስላማዊ አክራሪ የሆኑ አንዳንድ የአረብ ሀገራት 

መሆናቸው ይታወቃል፡፡ ይህንን ሁኔታ ኢትዮጵያ በምንም መልኩ ልትታገሰው 

አትችልም፡፡ አይገባምም! 
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ለሀገር ሞትና ለህዝብ እልቂት የሚደግሱ የትኞቹንም ወገኖች በዝምታና በአርምሞ 

መመልከት ለሀገር ሰላምና ደህንነት፤ ለብሄራዊ ጥቅምም አደጋ መሆኑን ኢትዮጵያ በውል 

ትገነዘባለች፡፡ እራስዋን የመጠበቅና የመከላከል ብሄራዊና አለም አቀፋዊ መብትም አላት፡፡ 

ራስዋን ለመጠበቅና ለመከላከል የማንንም ፈቃድና ይሁንታም አትጠብቅም፡፡ 

 


