ተሊሊኪው እና የላልች አገሌጋይ ሻእብያ ወይስ ወያኔ ???
ቁጥር አንድ
ፍስሀ ገመዲ ከአዱስ አበባ 02-01-18

ውድ የዓይጋ ፎረም ታዲሚዎች በመጀመሪያ ሰሊም እና ጤና ሇእናነተ ይሁን ፡፡ በዓይጋ ፎረም የሚወጡትን አብዛኞቹ
አስተማሪ እና ገንቢ ፅሁፎችን እከታተሊሇሁኝ እኔም የአቅሜን አሌፎ አሌፎ እወረውራሇሁኝ ፡፡ የዛሬ ፅሁፌ መነሻ የሆነኝ
ሰሞኑ የኤርትረው መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ በሰጡት ረጅም ቃሇመጠይቅ በተዯጋጋሚ የተጠቀሙት የወያኔ አገሌጋይነት ወይም
ተሊሊኪነት በመስማቴ፤ ከማየው ነባራዊ ሁኔታና እና ከምሰማው ጋር ስሇተምታታብኝ ፤ግን እውነት ማን ነው ተሊሊኪው ??
በማሇት ራሴን መጠየቅ ጀመርኩኝ እናምያሇው ነባራዊ ሁኔታ በመገምገም እውነት ብየ ያመንኩትን ሇላልችም ባካፍሌ እና
ብንወያይበት የተሻሇ ግንዛቤ መያዝ እንችሊሇን በሚሌ መነሻ ይህችን አጭር ጽሁፍ እንሆ ብያሇሁኝ፡፡
የፅሁፌ አሊማ ውሸት እየተዯጋገመ ሲነገር እንዯ እውነት ይቆጠራሌ የሚሇውን የውሸታሞች መርህ ማክሸፍ የሚቻሇው
በተዯጋጋሚ የሚሇቀቁትን ውሸቶች እውነታውን በመንገር ማክሸፍ እና እውነተኛ ታሪካችን ማወቁ ጠቃሚ ነው ብየ
ስሇማምን ነው፡፡ ምክንያቱም ሻእብያም ሆነ ወያኔ የታሪካች አካሌ በመሆናቸው ነው ፡፡ ከዚህ ውጭ ላሊ አሊማ እንዯላሇኝ
ሇፅሁፌ አንባቢዎች በቅድምያ ሇማስገንዘብ እወዲሇሁኝ፡፡
በአሇም ዯረጃ ይሁን በሀገራችን ውስጥ መርህ የላሊቸው ፤ሇመርህ ተገዥ ያሌሆኑ ሌክ እንዯ ዯሊሊ ትርፍን ብቻ እያዩ የሚጓዙ
የፖሇቲካ መሪዎች በርካታ ውሸቶቸ እየፈበረኩ በዘረጓቸው የብዙኃን መገናኛ እውታሮች እየዯጋገሙ ሇህዝቡ ያዯርሳለ ፤
በርካታ የህብረተሰብ ክፍሌ በተሇይ ወጣቱና ህፃናት በተዯጋጋሚ የሚነገረውን ውሸትበእንዯ እውነት አምነው ይቀበሊለ፡፡
ስሇሆነም የህዝቦችና የአገሮች ታሪክ እየተጣመመ ይነገራሌ ፤ይፃፋሌ ወዘተ ይህ አይነቱ የተዛባ የታሪክ እና የእውነታ
ማጣመም ተጠቂ ዯግሞ በአሇም ዯረጃ እንዯ ኢትዮጵያ አገራችኝ እና ኤርትራ ህዝቦች ይኖራሌ ብየ አሌገምትም፡፡ ስሇሆነም
ውሸቶች እየነገሱ ጥሬ ሀቆች እየተዯፈጠጡ ህፃናትን እና ወጣቶች የተሳሳቱ ታሪኮች ብቻ እየሰሙ ያድጉና ሇሀገር፤ ሇአህጉር
ይሁን ሇአሇም ጥሩ አይሆንም፡፡
ስሇሆነም አቶ ኢሳያስከሰጡት ረጅም ግን ይዘቱ አጭር የሆነ ቃሇመጠይቅ ሇሀገራቸው ቴላቪዥን የሰጡትን በመከታተሌ
እነድሁም በተሇያዩ ብሮዯካስት እና ፕሪንቲኒግ ሚድያዎች ተተርጉሞ የተሰራጨውን/የተሊሇፈውን ሇመከታተሌ እድለ
አገኘሁኝ እና ተዯጋግሞ ከተነሳው የወያኔ አሽከርነት፤ ተሊሊኪነት ሊይ ብቻ በማተኮር አሁን ባሇው ነባራዊ ተጨባጭ ሁኔታ
አንፃር በማየት እና በመገምገም እውነት ግን ተሊሊኪው ማን ነው ሻእብያ ወይስ ወያኔ በሚሇው በአጭሩ በኔ እይታ እና
ግንዛቤ ሊስቀምጥ ፡፡
ባእጭሩ ሇማስቀመጥ አቶ ኢሳያስ የታታሪውና ብሌሁ የኤርትራ ህዝብ አቅምና ምኞት በማምከን እንዯ ሽማግላ ወይም
ጡረተኛ ሰው ወዯቦቻቸውን ሇአረቦቹ አከራይተው የኪራይ ብር እየሇቁሙ ቀጭ ያለት ብሇሁ መሪ ወዱ አፎም ግብፅና
ሳውዱ አረቢያ በተሇያዩ ወቅቶችም ከኳታር እና ከኢራን ጋር ተወዲችተው እየተሊሊኩ በኢትዮጵያ ውስጥ ሰሊም እንዯይይኖር
ቢቻሌ ኢትዮጵያ የምትባሌ ሀገር እንዯትበታተን ካሌተቻሇም የተዲከመች አገር ሁና በአባይ ይሁን በላላች ወንዞችዋ ምንም
አይነት ግድብ መስራት እንዲንችሌ፡፡ ጠቅሊሊ ሀብታቸው ይሁን ጊዚያቸው በዚሁ ተግባር በማዋሌ ሊይ ይገኛለ ፡፡
አገራቸው የአሇም የአየር ሇውጥ ጉዲይ፤ የሌማት ግቦች ጉዲይ፤የአሇም ጤና ጉዲይ የሚመከርባት ትሌሌቅ የአሇም መሪዎች
የሚወያዩባት ሳትሆን የአሌሸባብ መሪዎች፤ የኢትዮጰያ ተቀዋሚዎች እንዯ ግንቦት ሰባት፤ አርበኞች፤ ኦነግ፤ ኦብነግ፤ እና
የላልች አገሮች ተቃዋሚዎች ስሇ አግር ማተራመስ፤ ስሇ ቦንብ ቀበራ፤ ስሇ ውሸት ወሬ መፈብረክና ማሰራጨት
የሚመከርባት ኤርትራን ፈጥረው ህዝቧን ሇስዯት እና መከራ የዲረጉ ህዝቡን የካደ መሪ ናቸው፡፡ በላሊ በኩሌ የቀይባህር
ዲርቻዎቹም እንዯታሰበሇቻው የግብፅ አይነት የቱሪስቶች የሚፈሱባትና ባሇሀባቶች ሀብታቸውን የሚያፈሱበት እና በርካታ
የአሇም ህዝብ የሚዝናናበት ሳይሆን የሳውዱ አረብያ እና አረብ ኤምረትስ የመኝን ሇማጥፋት ያሰማሩዋቸው የጦር መርከቦች
የሚርመሰመሱበት ቦታ ሁኗሌ የመን የምትባሌ ሀገርም በአቶ ኢሳያስ ተባባሪነት እጅግ በፍጥነት እየፈራረሰች ትገኛሇች፡፡
በሀገራችንም እጅግ በጣም ኃሊቀር የሆኑ ዘረኛ የሆኑ ዜናዎች እንዱፈበረኩና እርስ በእርሳቸን እንዯንናከስ የሚችለትን ሁለ
በማድረግ ሊ ይገኛለ፡፡ ወያኔ ግን አገር አስገንጣይ እየተባሇም ጭምር ሇኤርትራውያን ጥያቄ ህዝባዊ መሌስ ሰጥቷሌ፡፡

ሻእብያ በራሱ በሇኮሰው ወረራም የኢትዮጵያ ጦር ዯቀምሐሬ ዯርሶ እንዱመሇስ ተዯርጓሌ ምክንቱም ወያኔ በመርህ እንጂ
ዯመነብስ የሚመራ ስሊሌሆነ፡፡ ይህ ውሳኔም ሻእብያ ካሌጠፋ ሰሊም አናገኝም እንቸርሰው በሚለ እና ሻእብያ መጨረስ የእኛ
ጉዲይ ሳይሆን የኤርትራውያን ነው እኛ ወረራውን እስከቀሇበስን ድረስ ላሊ አጀንዲ የሇን እንመሇስ በሚሌ የወያኔ መሪዎች
ሇሁሇት ተከፍሇው ወያኔ ሇመርህ ሲባሌ ዋጋ ከፍልበታሌ፡፡
ስሇሆነም በኔ እምነት የኤርትራ ህዝብን ይሁን የትግሌ አጋሮቹን የካዯ የእነ ግብፅና ላልች አረብ አግራት ተሊሊኪው ሻእብያ
እንጂ እስሊመዊ ህብርት፤ አሌሸባብ፤ አሌኢትሀድ፤ የመሳሰለ እንዱሁም መረን የሇሹ የሻእብያ ሽፍታ መንግስት አንበርክኮ
አገሩን በከፍተኛ ሁኔታ በሌማት በፖሇቲካ፤ በዱፕልማሲ፤ በኢኮኖሚ ወዘተ እየሳዯገ ሇላልችም ተሞክሮ እየሰጠ በአሇም
ዯረጃ ከፍተኛ አሇም አቀፍ መድረኮች የሚካሄደባት አገር የፈጠር ወያኔ ሉሆን አይችሌም፡፡ በወታዯራዊ ስምሪት ዯረጃም
የሻእብያ ጦር የመን ሇማጥፋትከሳወዱ ጥምር ጦር ጋር፤ ከዚህ በፊትም እስሊማዊ ህብረት ሇመርዲት ሶማሉያ ብቻ ጥፋት
ባሇበት ይሊካሌ፡፡ የኢትዮጵያ ጦር አሌሸባብን እና እስሊማዊ ህብረትን እንዱሁም በኢትዮጵያ ሶማሉ መሽጎ የነበሩት እነ
ኦብነግና አነጎችን በማጥፋት እዛው ያሇው ከፍተኛ የነዲጅ ክምችት ሇሀገር ሌማት እንዱውሌ ከፍተኛ ስራ ስርቷሌ፡፡ በላሊ
በኩሌ በተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ጥያቄ መሰረት በሱዲን እና በሶማሉያ ተሰማርቶ ይገኛሌ እነዚህ ስምሪቶች
ሇሁሇቱም አገራት ከፍተኛ ድጋፍ ከማድረጋቸው ላሊ የኢነዚህ አከባቢውች ከአሸባሪዎች መከሊከሌ በኢትዮ ሶማሉ
የሚገኘውን ከፍተኛ ነዲጅ አውጥቶ ሇመጠቀም ከማስቻለም በሊይ በእነዚህ አከባቢ የሚኖረው ህዝብ እንዯላሊ አከባቢ
በሰሊም እየኖረ አከባቢው እንዱያሇማና እኩሌ ተጠቃሚ ከማድጉም በተጨማሪ የህዲሴ ግድባችን እና ላልችም ግድቦቻችን
በሰሊም ሇመስራትና ሇመጠቀም ያሊቸው ቁሌፍ ሚና ማንም አይስተውም፡፡ ስሇዚህ በዚህ መመዠኛም ሻእብያ ሇእነ ግብፀና
ሇሳውዱ አረቢያ ይሊሊካሌ እንጂ ወያኔ እየተሊሊከ ያሇው ሇሀገሩ ጥቅም ነው ያውም ከአሇም እና ከአፍሪካ መንግስታት ጋር
በሚዯረግ ስምምነት ስሇሆነ ሀገራችን ከፍተኛ ክብር እና ምስጋና የምታገኝባቸው ሆነዋሌ፡፡ የሻእብያ ስምሪት ግን አጥፊዎችን
ሇመዯገፍ ስሇሆነ ኤርትራን እንዯትገሇሌ እና ከአሇም እንድትነጠሌ አድርጓታሌ፡፡ ስሇሆነም በሁለም መመዘኛ የኤርትራ
ህዝብ ጥቅም የማያስጠብቅ የላልች ተሊሊኪ ራእይ የላሇው መርህ አሌባ የሻእብው መሪ አቶ ኢሳያስ እና የሚመሩት
ድርጅት ሻእብያ እንጂ ወያኔ ሉሆን አይችሌም በማሇት ጊዜ ሇላሊቸው አንባቢዎች በዚህ እየቃጨሁኝ ጊዜ ሊሊቸው ግን
በተሇያዩ መሇኪያዎች በመጠቀም ዘርዘር አርጌ ያቀረብኩትን የዚሁ ተከታይ ቁጥር ሁሇት እንዯታነቡ እጋብዛሇሁኝ ፡፡
መሌካሙን ሁለ አበሮ ሇማዯግ እና ሰሊም ሇሚመኘው ህዝባችን !!
ውድቀት ምንጊዜም ሇሀገራችን ክፉውን እነጂ መሌካሙን ሇማይመኝለን መርህ አሌባ ጠሊቶች!!

