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28/06/2008 ዓ/ም  

“ጢጥን ፊጥን ዘ ሻዕብያ”  

(ወዲ ኣርአያ ) 

እቶም ፍሉጥ ዋዘኛ ነብሲሄር ምህረይ ወለሃንስ ዘኣኩሱም ኣብ ሓደ እዋን ናብ ገለ ከባቢ ኣብ ዓራርቦ 

እንዳተጓዓዙ ቀቅድሚኦም ዝስጉም ዝነበረ ሰብኣይ ብቅልጡፍ ስሪኡ ፈቲሑ ሽንቲ ማይ ክሸይን ተረቢፁ 

ገና ኮፍ ከይበለ “ጢጥ” ዝብል ድምፂ ሰምዑ፡፡ ብሓውሲ ድንጋፀ መን ረኣየኒ ክዕዘብ ንድሕሪኡ ግልፅ 

እንተበለ ዋዘኛ ምህረይ ወለሃንስ ብድሕሪኡ ከምዘለው ተዓዘበ፡፡ እታ ብታሕቲ ታሕቲ ተሰምዐት ድምፂ 

ሰሚዒምዎ ከይኾኑ ዝተጠራጠረ ሰብኣይ ንምምስሳል ክብል ኣእዳዉ ናብ ኣፍንጭኡ ኣፀጊዑ ሰዓል 

ከምዝሓዞ ሰብ ኣንውሕ ኣቢሉ “ፊጥ…” በለ፡፡ ለዛን ዋዛን ካብ ጅብኦም ዘይፍለዮም ምህረይ “ኣይይ.. 

ጢጥን ፊጥን ጠፊኡኒ ድዩ ምህረይ” በሉ ይበሃል፡፡  

ነቶም ለዘኦምን ወግዖምን ከይፀገብና ዝተፈለዩና ምህረይ መንግስቲ ሰማይ ይዋረሶም እንዳበልኩ፡ ንሎሚ 

ፆወታ ምህረይ ወለሃንስ ዘኣኩሱም መበገሲ ዝገበርኩሉ ጉዳይ ብዛዕባ ሰሙናዊ ጢጥን ፊጥን ዘሻዕብያ ገለ 

ክብለኩም ስለዝደለኹ እዩ፡፡ ዓርቢ ለካቲት 25/2008 ዓ/ም ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ድሕረ ገፃት ሓደ 

ቀልቢ ዝስሕብ ጉዳይ ክላባዕ ጀመረ፡፡ “ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ባፅዕ (ሕርጊጎ፡ ዊዓን ዒራዒሮን) 

ስጉምቲ ወሲዱ” ዝብል እዩ፡፡  

መበገሲ እዚ ወረ ፈለማ ብሻዕብያ ዝሕብሐቡ ኣባላትን ደገፍትን ፀረ ሰላም ሓይልታት ወይ ጉጅለታት 

እዮም፡፡ ገለ ለወሃት ኢትዮጵያውን እውን ነቲ ወረ ሓቂ መሲልዎም ቃል፡ ሓሳብን ስእልን እንዳወሰኹ ኣብ 

ማሕበራዊ ድሕረ ገፃት ከጋውሕዎ ቀንዮም እዮም፡፡ ብመሰረቱ ታሪኽ ሻዕብያ ብኣግባቡ ንዝርደኦ ሰብ እዚ 

ጉዳይ መስርሕ ፕሮፖጋንዳ ሻዕብያ ከምዝኾነ ብግልፂ ዘርኢ እዩ፡፡ እቲ ኩሉ መደያዊ ውሽጣዊ ዓቕምታቱ 

ቦኽቢኹ፣ ህዝቡ ፈንፊንዎ፣ ከም መንግስቲ ብክልተ እግሩ ጠጠው ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ናይ መወዳእታ 

ደረጃ ዝብፅሐ ሻዕብያ ሐዚ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ሞቱ ኮይኑ ናይ ስልጣን ዕድሚኡ ንምንዋሕ፣ ምንጪ ኩሉ 

ፀገማቱ ኣብ ግዳማዊ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምልኻኽ ዝፈጠሮ ውዲት ምኻኑ 

ኩሉ ክርደኦ ይግባእ፡፡  
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ሻዕብያ ነዚ ሰሙነኛ ፈጠራ ክፈጥር ዘገደዶ ምኽንያት ኣብ ቀረባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፀረ 

ሰለማዊ ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዘካየዶ ጭውያን ብመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ 

ኣቃሊልካ ከምዘይረአ ስለዝፈልጥ እዩ፡፡ እቲ ውፅዕ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብተግባራት ሻዕብያ ተቖጢዑ 

“ናይዚ ሕነ ኣብ ልዕሌና ክወርድ እዩ” ኢሉ ስለዝሰግአ ነዚ ስክፍታታት ንምቅላል ንዘመናት ክኽተሎም 

ካብ ዝፀንሐ ሜላታት እቲ ሓደ ዝኾነ ምልባዕ ፈጠራዊ ወረታትን ፕሮፖጋንዳታትን እዩ ዝመረፀ፡፡  

ናይዚ ሰሙነኛ ፈጠራዊ ምኽንያት ነቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክወስዶ ዝኽእል ዘየዳግም ስጉምቲ ኣውያት 

ንማሕበረ ሰብ ዓለም ብምስማዕ ኣቐዲምካ ንምክልኻልን እዩ፡፡ ካብዚ ሓሊፉ ተሪፉ ብዛዕባ እዛ ብሻዕብያ 

ትምራሕ ከም ከብዲ ኢዱ ዝፈልጣ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከምዘይብሉ ኣምሲልካ ንዝሞተ 

ምንጪ ኤለክትሪክ ሕርጊጎ፣ ንመሳቀዬን መፅነትን ዜጋታት ትሕቲ ምድሪ ዒራዒሮ ብኣየር ደብዲቡ ምባል 

ዝወረደ ፖለቲካዊ ከስቢ ንምርካብ ዝተዋደደ ዘይምኽኑይ ኢሳያሳዊ ፈጠራ እዩ፡፡  

ብመሰረቱ ሓደ ክፍለጥ ዝግበኦ ነገር ድሕሪ ሐዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢሳያስ ስጉምቲ 

ክወስድ እንተኾይኑ፣ ንህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን፣ እፎይታ ዝህብ ኣፃብዕቲ ኢሳያስ ምቑራይ 

ዘይኮነስ ክሳድ ኢሳያስ ብምቁራፅ ዝዛዝም ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ምኻኑ ክፍለጥ ኣለዎ፡፡  

እምበኣር ከስ ሰሙነኛ ወረ ደብዳብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ከምቲ ብኣፍ ምህረይ ከምተገልፀ ጢጥን ፊጥን 

ንዝፈሊ መንግስቲ ተራ ነበራነበረ እዩ፡፡        

ካብ ውዲ ኣርአያ 03-07-16 


