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በአገራችን ሊይ የሻእቢያ ማቆሚያ ያጣ ሽብርና  

ትንኮሳ መንስኤው ምንዴነው? 

 

                    በሃይለ ምንተስኖት- ከአዱስ አበባ  

ግጭትና ብጥብጥ ተሇይቶት በማያውቀው የአፌሪካ ቀንዴ ካሇፈት ሃያ አመታት ወዱህ 

ሰሊምና መረጋጋቷ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጎሇበተ ኢኮኖሚዋ እያዯገና በሁለም መስክ 

እያንሰራራች ያሇች ብቸኛ አገር ብትኖር ኢትዮጵያ መሆኗ አያጠያይቅም። ይህም 

ኢትዮጵያን በምእራቡም ሆነ በምስራቁ ክፌሇ አሇም ባለ የአሇም አገራት ዘንዴ 

በአጋርነት እንዴትፇሇግ አዴርጎታሌ። 

በመሆኑም በአሁኑ ወቅት አሜሪካ ሇአሇምዓቀፈ የፀረ ሽብር ትግሌ በቁሌፌ አጋርነት 

ያሊትን ጠቀሜታ ግምት ውስጥ በማስገባት ከኢትዮጵያ ጋር ያሊትን ወዲጅነት  

አጠናክራ እየቀጠሇች መሆኑን ሲነገር እናዲምጣሇን። 

በላሊ በኩሌ ቻይናን ጨምሮ በምስራቁ ክፌሇ አሇም የሚገኙ አገራት ዯግሞ ከኢትዮጵያ 

ጋር ብቻ ሳይሆን ከአፌሪካ አገራት ጋር ያሊቸውን ዘርፇ ብዙ ትብብርና ወዲጅነት 

አጠናክረው ሇመቀጠሌ እንዱያስችሊቸው የኢትዮጵያን ዱፕልማሲያዊ ጠቀሜታ በውሌ 

በመገንዘባቸው ግኑኝነታቸውን  በየጊዜው ጠበቅ እያዯረጉት እንዯሆነ በተሇይም ከአዱሱ 

የአፌሪካ ህብረት ህንፃ ምረቃ ጋር ተያይዘው የወጡ ዘገባዎች ያመሇክታለ። 

በዚህም ሳቢያ ኢትዮጵያ ፇፅሞ በተቃረነ የፖሇቲካሌ አይድልጂ በሚመሩትና 

በጂኦግራፉካዊ አቀማመጣቸውም ሙለ በሙለ ተቃራኒ በሆነ አቅጣጫ በሚገኙት 

ክፌሇ አሇማት መንግስታትና ህዝቦች ዘንዴ ያሊት ተቀባይነትና ተፇሊጊነት ከጊዜ ወዯ 

ጊዜ እየጎሊ መጥቷሌ። 

የበርካታ ብሄርና ብሄረሰቦች አገር የሆነችው ኢትዮጵያ በውስጧ ሰሊምንና መረጋጋትና 

አስፌናና የህዝቦቿን አንዴነት አስጠብቃ እንዱሁም ሌማትን የማፊጠን አጀንዲን 

በዋነኝነት ይዛ መንቀሳቀስ ከጀመረች እነሆ ዴፌን ሃያ አመታትን አስቆጥራሇች፡፡ 

በአገራችን በአሁኑ ወቅት ከጊዜ ወዯ ጊዜ እየጎሇበተ የመጣው መረጋጋት ፇጣን 

ሌማትን በማረጋገጥ ከዴህነት ሇመውጣት ከሚዯረገው የህዝቦቿ ትግሌና የመንግስት 

ጥረት ጋር ተዲምሮ ኢትዮጵያ በአፌሪካ ቀንዴ ብቻ ሳይሆን በመሊው አፌሪካ ጭምር 

የሰሊም የመረጋጋትና የእዴገት ተምሳላት ሇመሆን ችሊሇች።  
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በሁለም ዘርፌ እያስመዘገበች ያሇችው መጠነ ሰፉ ሇውጥና እዴገትም በላልች የአፌሪካ 

አገራት እንዯ አርአያ እንዴትወሰዴ እያዯረጋት ነው ። 

ሇህዝቦች ህሌውናና ዯህንነት በቅዴሚያ በአንዴ አገር ውስጥ ሰሊምና መረጋጋትን 

ማስፇን ከፌተኛ ፊይዲ እንዲሇው በውሌ የተገነዘበችው አገራችን ከሯሷ አሌፊ 

በግጭትና ጦርነት ውስጥ ባለ የአፌሪካ አገራትም ተመሳሳይ ሰሊም ይሰፌን ዘንዴ 

ባሇፈት አመታት የሰሊም አስከባሪ ሃይሎን በመሊክ የበኩሎን ጥረት ስታዯርግ 

ቆይታሇች፡፡ አሁንም በማዴረግ ሊይ ትገኛሇች፡፡ 

እንዯ አብነት ሊይቤሪያና ሩዋንዲን የመሰለ የአፌሪካ አገራት ቀዯም ሲሌ 

የተከሰቱባቸውን የእርስ በእርስ ጦርነቶችና ግጭቶች በህዝቦቻቸውና በአገራቸው ሊይ 

ያዯረሱትን አሇመረጋጋቶች መፌትሄ ሇመስጠት ባዯረጉት ጥረት ቅዴሚያ የዯረሰው 

የኢትዮጵያ ሰሊም አስከባሪ ሃይሌ መሆኑን በዋቢነት መጥቀስ ይቻሊሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ሰሊም አስከባሪ ሃይሌ በሊይቤሪያና ሩዋንዲን የመሰለ የአፌሪካ አገራት 

ሇሰሊም ማስከበር እገዛ በተሰማራበት ወቅት ከሰሊም ማስከበር ተግባሩ በተጨማሪ 

ችግኞችን መትከሌን ጨምሮ በተሇያዩ ሰብአዊ ዘርፍች በመሰማራት ሇእነዚህ አገራት 

ህዝቦች ያሇውን ወንዴማዊ አጋርነት ማስመስከር ችሎሌ፡፡  

ሇሠራዊቱ ይህን መሰሌ መሌካም ተግባርም በእነዚህ አገራት የነበሩ የተባበሩት 

መንግስታት ዴርጅት ተወካዮች የእውቅና ሽሌማት በሰጡበት ወቅት በንግግራቸው 

አስምረውበታሌ፡፡ሇእነዚህ የአፌሪካ አገራት አገራችን የሰጠችው እገዛም አህጉራዊ 

አሇኝታነቷንና አጋርነቷን ከማረጋገጥ በተጨማሪም አፌሪካዊ ክብርና ሞገስም 

አሊብሷታሌ፡፡ 

ይህም የአገራችን መንግስት ሰሊምን የማስፇን በጎ ጥረቱና ሰሊም ወዲዴነቱ በአገሩ ብቻ 

ሳይወሰን አህጉራዊ ሃሊፉነት የተሞሊበት መሆኑን አረጋግጧሌ። ይህ መሌካምና በጎ 

ተግባርም ኢትዮጵያን በአሇምዓቀፈ ማህበረሰብ ዘንዴ እውቅናንና አዴናቆትን 

እንዴታተርፌ አስችሎታሌ።  

ቀዯም ባለት አመታት ቀዯም ሲሌ በተጠቀሱት አገራት ባበረከተችው የሰሊም ማስከበር 

አስተዋፅኦም በቅርቡ በሱዲን አቢዬ ግዛት ውስጥ ያሇውን ሁኔታ ሇማረጋጋት አሜሪካና 

የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ኢትዮጵያን ከየትኛውም አገራት ይበሌጥ ተመራጭ  
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እንዯሆነች በመግሇፅ ወዯ ስፌራው የሰሊም አስከባሪ ሃይሎ እንዱገባ ያዯረጉትን ጥረት 

ከአሇምዓቀፌ የመገናኛ ብዙሃን ስንከታተሇው የነበረ ጉዲይ ነው።  

የአሜሪካና የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ጥረትም የሁዋሊ ሁዋሊ የላልች በርካታ 

የአሇም አገራት ዴጋፌ ታክልበት አገራችን የሰሊም ማስከበር ጥሪውን ተቀብሊ በአሁኑ 

ወቅት የአቢዬን ግዛት ከሱዲን ህዝብ ጋር ሇማረጋጋት የተሇመዯ ዴጋፎን እየሰጠች 

ነው።   

ኢትዮጵያ በአሇምዓቀፌ መዴረክ ሊይ አፌሪካውያን ተቀባይነታቸውና ተዯማጭነታቸው 

ይበሌጥ እየጎሇበተ እንዱመጣ በጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ በኩሌ ከፌተኛ 

አስተዋፅኦ እያዯረገች ትገኛሇች። 

ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ቀዯም ሲሌ በአፌሪካና በምእራባውያን መካከሌ የነበረው 

የእርዲታ ሰጭነትና የተመፅዋችነት ግኑኝነት ተቀይሮ  አፌሪካ በአሇም ዓቀፌ ገበያ 

ፌትሃዊ የሆነ የንግዴ ሚዛን እንዱፇጠርሊትና ግኑኝነቱም በመከባበርና በመተማመን 

ሊይ የተመሰረተ እንዱሆን ከፌተኛ ጥረት ሲያዯርጉ መቆየታቸው ይታወቃሌ። 

በጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስና በላልች የአህጉሩ አገራት ግንባር ቀዯም መሪዎች ሲዯረግ 

የቆየው ይህ ጥረትም ፌሬ በማፌራቱ ከቅርብ አመታት ወዱህ አሇም በኢኮኖሚ ቀውስ 

ባሇበት ሁኔታ እንኳን በአህጉሩ አበረታች ኢኮኖሚያዊ እዴገት እየተመዘገበ ይገኛሌ።  

አገራችን የመሊው አፌሪካን ህዝቦችን ወንዴማማች በሆነ መንፇስ በማስተሳሰር ረገዴ 

እያበረከተች ካሇችው አስተዋፅኦ በተጨማሪም በሯሷ ውስጥ እየተመዘገበ ባሇው ዘርፇ 

ብዙ እዴገት አፌሪካውያን ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ በአሁኑ ወቅት የምስራቅ 

አፌሪካ አገራት ህዝቦችን የኤላክትሪክ ሃይሌ ተጠቃሚ የሚያዯርግ አበረታች ጥረት 

በማዴረግ ሊይ ትገኛሇች።   

ሆኖም በዚህ ሂዯት ግን የአገራችንን ይህንን በጎ ጥረት ሇማዯናቀፌ ሊሇፈት አመታት 

እንቅሌፌ አጥቶ ላት ተቀን ሰሊሟን በማናጋት እኩይ ተግባር ሊይ ተጠምድ የቆየው 

የሻእቢያ መንግስት ሇአፌታም ቢሆን የሽብርና የትንኮሳ ተግባሩን ያቆመበት ጊዜ 

ባሇፈት አስራ አራት አመታት ሇአንዴም ጊዜ አሌታዬም። 
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 የሻእቢያ የሽብርና ትንኮሳ ስትራቴጂ የተኮሊሹ እርምጃዎቹና የተሊሊኪዎቹ ፌፃሜ 

 

በአገራችን ሊይ ሻእቢያ ማቆሚያ የላሇው የሽብርና ትንኮሳ ስትራቴጂ እየተከተሇ 

መሆኑ የአዯባባይ ሚስጥር ነው። ይህንን እኩይ ተግባሩን ሇማሳካት ኢትዮጵያ ውስጥ 

ኦነግ ኦብነግ ግንቦት ሰባት አርበኞች ግንባርና የመሳሰለትን ጨምሮ እሱ 

ያሌተጠቀመበት ፀረ ሰሊም ተሊሊኪ ሃይሌ አሇ ሇማሇት ያስቸግራሌ። 

እነዚህ ሃይልች በሻእቢያ የሽብር ስሌጠና ተሰጥቷቸው፣ ምክርና የልጂስቲከስ ዴጋፌ 

ተዯርጎሊቸው፣ በአገሪቱ የሚካሄዴን አሇምዓቀፌ ጉባኤ እንዱያጨናግፈ አሉያም ሰሊሟን 

እንዱያዯፌርሱ ታዘው ከገቡ በሁዋሊ በህዝብና በመንግስት ጥረት ተሌእኳቸው 

ተጨናግፍ እነሱም በቁጥጥር ስር ሲውለና በሚሰጡት ቃሇ ምሌሌስ ይህንን እኩይ 

ተግባራቸውን ሲያረጋግጡ ሇበርካታ ጊዜያት በሚዱያዎች ተመሌክተናሌ። 

እነዚህ የተሇያዩ የሽብር ሙከራዎች ሇበርካታ በተዯጋጋሚ ጊዜያት እየተሞከሩ ይክሸፈ 

እንጂ ሁኔታውንና መሌኩን እየቀያየረ ይህን ጠብ አጫሪና ነውጠኛ የሸብር ተግባሩን 

ግን ሻእቢያ በአገራችን ሊይ ያሌቃጣበት ጊዜ አሇ ማሇት ይቸግራሌ። 

የሻእቢያ መንግስት በነውጥ፣ በጦርነትና በሽብር  አባዜ ተሌክፍ  በቀውስ ሁኔታ ውስጥ 

ከመገኘቱ ጋር ተያይዞ የሚመራት ኤርትራም ከጊዜ ወዯ ጊዜ በከፊ ሁኔታ ውስጥ 

ትገኛሇች። 

ሇዚህ አባባሌ እንዯ አብነት The daily maverick የተሰኘ ዴረገፅ  ኤርትራን 

አስመሌክቶ በሃምላ 25 ቀን 2003 ያወጣውን እትም መጥቀስ ይቻሊሌ።ይህ ዴረ ገፅ    

ኤርትራ ከሶማሉያ ጋር ዴንበር የምትጋራ አገር ባትሆንም አሌሸባብን የመሳሰለ አክራሪ 

እስሊማዊ አክራሪዎች በአገሪቱ ውስጥ ሊሊቸው ስኬት ገንዘብና የጦር መሣሪያ በመርዲት 

ረገዴ ዋነኛ አገር ነች ብል ነበር ፡፡ በዚህ ዴርጊቷም የተነሳ ኤርትራ በአሁኑ ወቅት 

ከዓሇም አቀፈ ማህበረሰብ የተነጠሇች፣ በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት ከባዴ ማዕቀብ 

ውስጥ የምትገኝና ከኢጋዴ የተገሇሇች አገር ሆናሇች ሲሌ ነበር ያመሇከተው ፡፡  

 

The daily maverick አያይዞም በአሁኑ ወቅት በኤርትራ ዴህነት ስር የሰዯዯ ሲሆን 

ትምህርትና ጤና አገሌግልት የለም የሚባሌበት ዯረጃ ሊይ እንዯሚገኙ ገሌጿሌ 

በዘገባው፡፡ በኤርትራ ያሇው አገዛዝ የአፌሪካ ሰሜን ኮሪያ፣ በዓሇማቀፌ ማኅበረሰብ  
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የተገሇሇና የተንጋዯዯ የውጭ ፖሉሲ አራማጅ እንዱሁም በአገር ውስጥ አጥፉ 

መንግሥት ሆኖ መቀጠለ አይቀርም ሲሌም ነበር ያሰፇረው ይሀው ዴረ ገፅ፡፡አሁንም 

በኤርትራ የሚታየው ሁኔታ ይህ ዴረ ገፅ ከገሇፀው በበሇጠ በተባባሰ ሁኔታ ሊይ ቢገኝ 

እንጂ አንዲች መሻሻሌ የሚባሌ ሁኔታ የሚታይበት አይዯሇም። 
 

ኤርትራ በሻእቢያ መንግስት የቀውስ አመራር ሊይ መገኘቷን የሚያረጋግጠው ላሊው 

አብነት በሻእቢያ አገዛዝ የተማረሩ ኤርትራውያን በየቀኑ ወዯአገራችን የሚያዯርጉት 

ስዯት ዋነኛው ማሳያ ነው።ሇዚያውም ከሻእቢያ ጥብቅ የዴንበር ጥበቃና ዴንበር 

ሲያቋርጡ ቢገኙ ሉወሰዴባቸው የሚችሇውን የግዴያ እርምጃ ተቋቁመው አምሌጠው 

ማሇት ነው።  
 

የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የስዯተኞች ጉዲይ ፅህፇት ቤት በሃምላ ወር አጋማሽ 

2003 ዓ.ም ባወጣው ሪፖርት ከኤርትራ እየፇሇሱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡ 

ኤርትራውያን ስዯተኞች አሃዝ እየጨመረ መምጣቱን አመሌክቷሌ።  

 

በዚሁ ወቅት ወዯ 50 ሺህ የሚጠጉ ኤርትራውያን ስዯተኞች በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፌሌ 

በመጠሇያ ካምፕ ውስጥ ብቻ እንዯሚገኙ ያመሇከተው የዴርጅቱ የስዯተኞች ጉዲይ 

ፅህፇት ቤት 49 ሺ የሚሆኑት ዯግሞ ትግራይ ውስጥ ባለ ሦሰት ካምፓችና አፊር 

አካባቢ ዯግሞ ከኅብረተሰቡ ጋር ተቀሊቅሇው በመኖር ሊይ መሆናቸውን አስታውቆ 

ነበር።  

 

የተመዴ የስዯተኞች ጉዲይ ፅህፇት ቤት በቁጥጥር ስር ቢውለ በሻእቢያ አመራሮች 

ሉዯርስባቸው የሚችሇውን የሻእቢያን የሞትና የእስራት ቅጣት ሳይፇሩ በአማካይ በወር 

800 የሚጠጉ ኤርትራውያን ስዯተኞች ወዯ ኢትዮጵያ እንዯሚገቡም አመሌክቶ ነበር 

በዚሁ ወቅት ፡፡ይህ የስዯተኞች አሀዝ መረጃም አሁን ከሰባት ወር በሁዋሊ እንዯገና 

ቢታይ ይብስ ይሆናሌ እንጂ ሉሻሻሌ የሚችሌበት አንዲች ሁኔታ በኤርትራ 

አሌተፇጠረም። 
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በዚህም ሳቢያ ሻእቢያ በአገር ውስጥ አመራሩ የፇጠረበትን ቀውስና በህዝቡ ዘንዴ 

ያስከተሇው ምሬት የፇጠረበትን አሇመረጋጋት ሇመሸሽና አጀንዲ ሇማስቀየር አንዳ 

ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ላሊ ጊዜ ሶማሉያ፣ ጥቂት ቆይቶ ዯግሞ ኬንያ፣ አሌሆን ሲሌ ዯግሞ 

ጂቡቲ ውስጥ በመግባት የተጠናወተውን የሽብርና ቀውስ የመፌጠር ሱሱን እየተወጣ 

ይገኛሌ። 
 

የጤንነት ሁኔታቸው እጅግ አጠራጣሪ የሆነው የሻእቢያ አመራሮች በአመቱ 

መጀመሪያም ሆነ ነግቶ ሲጠባ እቅዴ ነዴፇው የሚንቀሳቀሱት በዋነኝነት በኢትዮጵያ 

ቀጥል ዯግሞ በላልች ጎረቤት አገራት ሊይ ስሇሚከፌቱት የሽብርና የትንኮሳ 

ስትራቴጂያካዊ እቅዴ በማውጣት ነው። ሁሊችንም የምናጭዯው የዘራነውን ነውና 

ኤርትራ ሁላም ቢሆን በአሇምዓቀፌ መገናኛ ብዙሃንም ሆነ የተባበሩት መንግስታትን 

ጨምሮ በተሇያዩ የአሇምዓቀፌ ተቋማት በሚወጡ ሪፖርቶች ሊይ ስሟ የሚነሳው ጠብ 

አጫሪ አመራሮቿ አገራቸውን ጨምሮ ከአገራቸው ውጭ በጎረቤት አገራትና አሌፍም 

በአፌሪካ በፇጠሩት ብጥብጥ ሁከትና ሽብር ብዛት ነው። 

 

አስገራሚው ጉዲይ ዯግሞ እነዚህ የሻእቢያ ጠብ አጫሪ አመራሮች የሽብርና የጦርነት  

ስትራቴጂ የመንዯፌ ክህልታቸውን ከጊዜ ወዯ ጊዜ እያጎሇበቱ በመሄዲቸው ነው መሰሇኝ 

አገሪቱ በየአመቱ እምርታ የምታሳይበት ዘርፌ ካሇ ይሀው የሽብር፣  ጦርነትና የጠብ 

አጫሪነት ዘርፌ ነው። 
 

እንዯሚታወቀው አስተዋይ ባሇ ራእይና ሇህዝቦቹ መሇወጥና እዴገት የሚተጋ ብቁ 

አመራር ያሊት ኢትዮጵያ በፇጣንና በተከታታይ ሁኔታ እያስመዘገበች ባሇው 

ኢኮኖሚያዊ እዴገት፣  የምእተ አመቱን የሌማት ግቦች ከሚያሳኩ ታዲጊ አገራት 

በቀዲሚነት በመገኘቷና እንዱሁም በውስጧ ባሇው ሰሊምና መረጋጋት የአሇምዓቀፌ 

መገናኛ ብዙሃን ትኩረትን መሳቧ ገሃዴ እየሆነ መጥቷሌ። ይህም ብቻ አይዯሇም 

በአፌሪካ ቀንዴ ሰሊምና መረጋጋት እንዱፇጠር ከምታዯርገው ጥረት በተጨማሪም 

በክፌሇ አህጉሩ ተፇጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ችግር በሚፇጠርበት ወቅት የጎረቤት 

አገራት ህዝቦች መጠሇያ ፌሇጋ የሚሰዯደት ወዯ ኢትዮጵያ ነው።  
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በቅርቡ እንኳ በአፌሪካ ቀንዴ በስዴሳ አመታት ውስጥ ያሌተከሰተ የተባሇሇት የዴርቅ 

አዯጋ ባስከተሇው ርሃብ በርካቶች ሇችግር ሲዲረጉ በዋነኝነት የጎረቤት ሶማሉያ ዜጎች 

የፇሇሱት ወዯ ኢትዮጵያ ነው።ኢትዮጵያ እነዚህን ስዯተኞች ሇመቀበሌና 

ሇማስተናገዴም በዯቡባዊ ኢትዮጵያ ድል አድ ሊይ ብቻ አራት የመጠሇያ ጣቢያዎችን 

አቋቋማ  እስከ 40 ሺህ ስዯተኞችን ተቀብሊ ነበር ።  

በኬንያም እንዱሁ በዴርቅ የተጎደ ዜጎች ወዯ ኢትዮጵያ ከመሰዯዲቸው በተጨማሪ 

እጅግ አስገራሚ የሆነው ዯግሞ ሰሞኑን የተሇያዩ መገናኛ ብዙሃን ይፊ ባዯረጉት ዘገባ 

ሊይ እንዯተገሇፀው በጠረፌ የኬንያ ግዛት የሚኖሩ ኬንያውን በእርስ በእርስ የሚፇጠሩ 

የጎሳ ግጭቶችን ሸሽተው ወዯ ኢትዮጵያ ከተሞች በስዯት የመግባታቸው ጉዲይ ነው።  

ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇፀው በአገራቸው ያሇውን ነውጠኛና ጦረኛ አመራር ሸሽተው ወዯ 

ኢትዮጵያ በስዯት የሚገቡ ኤርትራውያን ስዯተኞችን አገራችን በእንክብካቤ ከመያዝ 

አሌፍ ሰርተውና ተምረው የሚኖሩበት ምቹ ሁኔታም ተፇጥሮሊቸዋሌ። 

የኬንያና ሶማሉያን ጨምሮ በየጊዜው እየፇሇሱ ወዯ ኢትዮጵያ የሚገቡ ስዯተኞችም 

ኢትዮጵያን የሚመርጡት አገራችን ሇስዯተኞች በምታዯርገው እንክብካቤና 

ሇዯህንነታቸው የሚያሰጋ ሁኔታ እንዯላሇባቸው በመተማመን ነው። 

ቀዯም ሲሌ የተጠቀሱት ዋና ዋና ምክንያቶችን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት አገራችን 

በአፌሪካም ሆነ በአሇም መሌካም ስምና ዝና ያሊት፣  የእዴገት የሰሊምና የመረጋጋት 

ምሳላ ስትሆን ሻእቢያ ዯግሞ በአንፃሩ የሽብርተኝነት፣  የዴህነት፣  የብጥብጥና 

የትርምስ ምሳላ እየሆነ መምጣቱ በአዯባባይ ፀሃይ የሞቀው ጉዲይ ከሆነ ውል 

አዴሯሌ።   

ይህ እረፌት የነሳቸው የሻእቢያ አመራሮችም ኢትዮጵያ ቀዯም ሲሌ በተጠቀሰው 

መሌክ እየገነባች ያሇችው ገፅታና እያገኘች የመጣችው አሇምዓቀፌ እውቅናና አዴናቆት  

እረፌት እንዯነሳቸው ባሇፇው አመት ተሊሊኪዎቻቸውን በመጠቀም በአዱስ አበባ 

የተካሄዯውን የአፌሪካ ህብረት ጉባኤ ሇማጨናገፌ ያዯረጉት ሙከራ በግሌፅ 

ያመሊክታሌ። 

የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የሶማሉያና ኤርትራ ክትትሌ ቡዴን የኤርትራ 

መንግስት በአዱስ አበባ የአፌሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ሊይ የቦንብ አዯጋ ሇመፇፀም 

ሲንቀሳቀስ እንዯነበር ባረጋገጠበት ሪፖርት ሊይ የኤርትራ መንግስት የቦንብ ጥቃት  
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ሴራ ዓሊማ የህብረቱን የመሪዎች ጉባኤ ሂዯት ማናጋት ነበር ብሎሌ፡፡ በመንግስታቱ 

ዴርጅት ሪፖርት መሰረት የኤርትራ መንግስት በኡጋንዲ፣ በዯቡብ ሱዲን፣ በኬንያና 

ሶማሉያ ያሰማራቸው የስሇሊ ሃይልች በአካባቢው ሰሊምና ፀጥታ ሊይ ስጋትን በሚፇጥር 

ተግባር ሊይ ተሰማርተው እንዯሚገኙም ነበር አያይዞ የገሇፀው፡፡ 

የሶማሉያን በርካታ ክፌልች ከሚቆጣጠረው እስሊማዊ ታጣቂ ቡዴን አሌሻባብ ጋርም 

ኤርትራ ግንኙነቷን እንዯቀጠሇች መሆኗን በቅርቡ ባወጣው ባሇ 400 ገጽ ሪፖርቱ ሊይ 

ነበር ያስታወቀው። 

የሻእቢያ አመራሮች ይህንን እኩይ ተግባራቸውን በኢትዮጵያ ሇማሳካትም ቀዯም ሲሌ 

የተጠቀሱትን የዜግነት መንፇስ የላሊቸውን የአገር ውስጥ ተሊሊኪ ፀረ ሰሊም ሃይልችን 

በመሳሪያነት ሲጠቀሙ ቆይተዋሌ። 

እነዚህ ፀረ ሰሊም ሃይልች በኢትዮጵያ ህዝብ ተጠሌተው የተተፈ ሲሆኑ ጦረኛውና 

አምባገነኑ የሻእቢያ መንግስትም ሇእኩይ ጦረኛና ፀረ ሰሊም ተግባሩ ሲፇሌግ 

ሲጠቀምባቸው ቆይቶ ተሊሊኪነታቸውን በብቃት አሌተወጡም የሚሌ ስሜት ባዯረበት 

ወቅት ዯግሞ አፇሙዙን ወዯ እነርሱ ያዞራሌ። 

በዚህም በጅምሊ ከጨፇጨፊቸው በሁዋሊ በጅምሊ እንዯሚቀብራቸው ባሇፇው አመት 

በአርበኞች ግንባር በሚሌ በሚታወቀው የአሸባሪ ቡዴን አመራር አባሊት ሊይ ተፇፀመ 

በሚሌ በዯጋፉዎቻቸው ዴረ ገፅ ሊይ ያቀረቡትን ዘገባ ማስታወስ ይበቃሌ። 

 ተመጣጣኝ አፀፊዊ እርምጃ የሚያስፇሌገው የሻእቢያ ጠብ አጫሪ እርምጃ  

ቀዯም ሲሌ እንዯተገሇፀው ኢትዮጵያ በውስጧ የፇጠረችው ሰሊምና መረጋጋትና ከዚህ 

ጋር ተያይዞም ፇጣንና ተከታታይ በሆነ ሁኔታ እያስመዘገበች ያሇችው እዴገት  

ሻእቢያንና አመራሩን እንቅሌፌ እንዯነሳው ሇመገመት ነቢይ መሆንን አይጠይቅም። 

ከዚህም በተጨማሪም ኢትዮጵያ በአፌሪካ ቀንዴ፣  በአፌሪካና በአሇም ዓቀፌ ዯረጃ 

ያገኘችው እውቅናና ተቀባይነትም በተመሳሳይ በፇጠረበት እረፌት ማጣት ማእቀብ 

ሲጣሌበትና እንዱሁም በአሜሪካና በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት አሸባሪነቱ 

ሲገሌፅም ሆነ ሲረጋገጥ ይህንኑ ስህተቱን አስተካክልና አርሞ ከመገኘት ይሌቅ ሁላም 

በተዯጋጋሚ ሲያሊዝን የሚሰማው “ይህ ሴራ በኢትዮጵያ የተሸረበ ነው” በሚሌ  ነው። 
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በኤርትራ የሻእቢያ አመራር በአገሪቱ የኢኮኖሚ እዴገት በማስመዝገብ የዜጎቹን 

የማህበራዊ አገሌግልት አቅርቦት ማሻሻሌ ይቅርና ቀዯም ሲሌ እንዯተጠቀሰው በአፌሪካ 

ቀንዴ ከስዴሳ አመት ወዱህ ተከስቶ የማያውቀው እጅግ አስከፉ ርሃብና ዴርቅ 

በተከሰተበት ወቅት እንኳን ሇጋሾችና ምእራባውያን መንግስታት በከፌተኛ ዯረጃ 

ያስጨንቃቸው የነበረው በዴርቅና ርሃብ የተጠቁ ኤርትራውያን ቁጥርና በአገሪቱ 

የሚያስፇሌገውን ያህሌ እርዲታ በመዯበቁ ነበር። 

በአሇም ሊይ በከፌተኛ ሁኔታ በመቀያየር ሊይ ባሇው የአየር ንብረት መቀየር ሳቢያ   

በአፌሪካ ቀንዴ የተከሰተው ርሃብና ዴርቅ ከከፊ አገዛዙ ጋር ተዲምሮ በርካታ 

ኤርትራውያን በርሃብ አሇንጋ እየተገረፈ እንዯሆነ መረጃ የነበራቸው ሇጋሾችና 

ምእራባውያን ይህንን ሁኔታ ይፊ በማውጣት ዜጎቹን ከርሃብ ሇመታዯግ የሚያስችሌ 

እርዲታ ሇአገሪቱ እንዱሰጥ የሻእቢያን አመራሮች ቢጠይቁም እነርሱ ግን ይህን አሀዝ 

ሇመግሇፅ ፇቃዯኝነቱም ሆነ ፌሊጎቱ አሌነበራቸውም። 

ይባስ ብል አሜሪካ የኤርትራ መንግስት ከዴርቅ ጋር በተያያዘ በአገሩ ያሇውን ሁኔታ 

እንዱያሳውቅ ሇኤርትራ መንግስት ሊቀረበችው ጥያቄ የማስታወቂያ ሚኒስትሩ  አቶ 

አሉ አብደ “በኤርትራ በቂ ምግብ አሇ፣ አገሪቱ የምግብ ዋስትና ስትራቴጂዋን 

አረጋግጣሇች” በሚሌ  በችግር ሲሰቃዩ የነበሩ ኤርትራውያንን የሚያዯማ የሹፇት ምሊሽ 

ነው ሲሰጡ የተዯመጡት ፡፡ 

ፋዘኛውና በህዝባቸው ችግር ሊይ ቀሌዴ የተካኑት የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስትር 

አሉ አብድ የተጠየቁትን ትተው “አሜሪካ ሇኤርትራ ሕዝብ ካሰበች የሚጠበቅባት 

የኤርትራን የሌማት እቅዴ መዯገፌና በኤርትራ ሊይ የጣሇችውን ማዕቀብ ማንሳት፣ 

የኤርትራና የኢትዮጵያ ጥያቄ ወዯ ግሌፅነት እንዱዯርስ ማዴረግና የኤርትራና 

የኢትዮጵያ ግንኙነት ወዯ ተገቢው መንገዴ እንዱመሇስ ማዴረግ ነው” ሲለ 

ተዯምጠዋሌ፡፡ 

የማስታወቂያ ሚኒስትር ተብዬው ፋዘኛ ሰውዬ ፌዬሌ ወዱህ ቅዝምዝም ወዱያ በሆነ 

መሌክ ሇአሜሪካ ጥያቄ የሰጡት ምሊሽ እርሳቸውና ላልች የቅርብ የሻእቢያ አመራር 

ጓዯኞቻቸው እንኳንስ ህዝብና አገርን መምራት ይቅርና ሇተጠየቁት ጥያቄ እንኳን 

በአግባቡ ምሊሽ መስጠት የተሳናቸው ናሊቸውና አእምሯቸው ሽብርና ነውጥን 

በማብሰሌሰሌ የሊሸቀ መሆኑን ነው ያሳበቀባቸው፡፡ 
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በተሇይም እንዯ ኢትዮጵያና ኬንያ የቅዴመ ማስጠንቀቂያ ስርአት የዘረጉ አገራት  

እንዱህ አይነት ያሌተገመተና ያሌተጠበቀ አየር መዛባት በአገራቸው ሉከሰት መሆኑን 

አስቀዴመው ሲያውቁ ሉከሰት የሚችሇውን የዴርቅ ስፊትና መጠን ሇሇጋሾች 

አስቀዴመው ይፊ በማዴረግ ያሳውቃለ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ በአገራቸው ውስጥ ሇአዯጋ 

ጊዜ የተከማቸን የመጠባበቂያ ምግብ ሁኔታ ከተረጂዎች ቁጥር ጋር አጣጥመው 

የሚያከፊፌለበትን መንገዴ ይተሌማለ፡፡አስከትሇውም ተረጂዎች ከአካባቢያቸው 

ሳይፇናቀለ ችግሩን የሚቋቋሙበትን መንገዴ በአግባቡ ይቀይሳለ፡፡ 

ያሌተረጋጉት ጠብ አጫሪዎቹ ግን ቢያንስ ይህን መሰሌ የተቀናጀና ችግሩ 

የሚያዯርሰውን ጉዲት ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ የተጠና እርምጃ መውሰዴ  

ባይጠበቅባቸው እንኳን በግዴ የተጎጂዎችን ሁኔታ አገናዝቦ እርዲታ ሌስጥ በሚሌ ገፌቶ 

የመጣ ሇጋሽ  ሊይ መሳሇቅን በሚመሩት ሀዝብ ጉዲት ሊይ ማፋዝንና ማሾፌን ምን 

አመጣው? ሇዚህም ነው ቀዯም ሲሌ የእነዚህ ጦረኛ አመራሮች የጤንነት ሁኔታ በእጅጉ 

አጠራጣሪ መሆኑን ሇመግሇፅ የሞከርኩት፡ 

የሻእቢያ አመራሮች በዜጎቻቸው ሊይ የሚያዯርሱት በዯሌ ይህ ብቻ አይዯሇም በቅርቡ 

አጃንስ ፌራንስ ፕሬስ የዜና አገሌግልት ኤርትራን አስመሌክቶ ባስተሊሇፇው ዘገባ  

በኤርትራ በግዲጅ የሚካሄዯውን የብሄራዊ አገሌግልት ምሌመሊ በመቃወም በየወሩ 

በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች አገራቸውን ጥሇው በመሸሽ ወዯ ኢትዮጵያና ሱዲን በመሰዯዴ 

ሊይ መሆናቸውን ገሌፆ ነበር፡፡የዜና ምንጩ በአገሪቱ በርካታ ህፃናትም ሇውትዴርና 

እየተመሇመለ፣ ትምህርት ቤታቸው እየተዘጋ የውትዴርና ማሰሌጠኛ እየሆኑ መሆኑን 

ነበር በዚሁ ዘገባ ያመሇከተው ፡፡  
 

ከተሇያዩ የጎረቤት አገራትና ከአፌሪካ ቀንዴ አገራት ጋር ያሇው የውጭ ግኑኝነት 

አሸባሪነትን ጦርነትንና ጠብ አጫሪነት መሰረት ያዯረገው የሻእቢያ አመራር ሇዚሁ 

ፖሇሲው ተግባራዊነት በመንግስትነት ስሌጣን ሊይ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ በግዲጅ 

ብሄራዊ ውትዴርና  ፕሮግራሙ የኤርትራ ወጣቶችን ሇጦርነት እያስገዯዯ ሲማግዴ 

ቆይቷሌ ፡፡ 
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ይህን እኩይ ተግባሩን አጠናክሮ እየገፊበት ያሇው ይህ ሃሊፉነት የጎዯሇው ነውጠኛ 

አመራር ኤርትራውያን ወጣቶችን በጦርነቱ ከማገዯ በሁዋሊ ሇዚሁ ረብ የሇሽ አሊማው 

ወዯ ህፃናት እየተሸጋገረ መሆኑን ነው የአጃንስ ፌራንስ ፕሬስ ዘገባ ያጋሇጠው፡፡  
  

የነገ አገር ተረካቢ ህፃናት በትምህርት ታንፀውና ተኮትኩተው ማዯግ ሲገባቸው 

ትምህርት ቤታቸው ወዯ ውትዴርና ማሰሌጠኛ ተቋምነት የሚቀይር ሻእቢያን መሰሌ 

ነውጠኛ አመራር በአምባገንነቱና ጨካኝነቱ ከነሂትሇር ቢበሌጥ እንጂ የሚያንስ 

አይሆንም፡፡ 

  

ይህ ሃሊፉነት የጎዯሇው ጦረኛና ሽብርተኛ መንግስት የሚከተሇው ጠብ አጫሪ 

ስትራቴጂና አመራር በኤርትራ ከተከሰተው ዴርቅና ርሃብ ጋር ተዲምሮ በዜጎች ሊይ 

ባስከተሇው ከፌተኛ ችግር ሳቢያም በተሇይ በቅርቡ በርካታ ኤርትራውያን ከመቼውም 

በበሇጠ ወዯ ኢትዮጵያ በስዯት እንዱገቡ አዴርጓሌ፡፡  
 

አምባገነኑና ጦረኛው የኤርትራ መንግስትም ይህ ሁኔታ የፇጠረበት ስጋት መሌኩን 

እየቀያየረ በአገራችን ሊይ የማያቋርጥ የሽብርና የጦርነት ሙከራ እንዱጭር 

አስገዴድታሌ። 

ይህ የሽብር ሙከራና ትንኮሳ በመሌካም ሁኔታ እየተሇወጠና እየተሻሻሇ ባሇው 

የአገራችን ገፅታ ሊይና እያዯገና እያንሰራራ በመጣው የአገሪቱ የቱሪዝም ዘርፌ ሊይ 

ማነጣጠሩ በእጅጉ ሉያሳስብ የሚገባው ጉዲይ ነው። 

ከዚህ ሁለ በሊይ ዯግሞ አገራችን የአፌሪካ መዱና መሆን የቻሇችው በተሇይም ባሊት 

የማይናወጥ ሰሊምና መረጋጋት መሆኑ ከማንም የተሰወረ አይዯሇም። 

ሻእቢያ ዯግሞ ባሇፇው አመት “አዱስ አበባን እንዯ ባግዲዴ” በሚሌ ሉያካሂዯው አስቦ 

በከሸፇበት የሽብር ስትራቴጂ ሊይ ተሊሊኪዎቹ ሲገሌፁ እንዯነበሩት የሽብር ጥቃቱን 

የአፌሪካ ህብረት ጉባኤ በሚካሄዴበት ወቅት በመክፇት የአገራችን ሰሊምና መረጋጋት 

አዯጋ ውስጥ እንዲሇ የሚያሳይ መሌእክት ማስተሊሇፌ ነበር የፇሇገው።  

ሆኖም በሰሊም ወዲዴ ህዝባችንና የመንግስታችን የተቀናጀ ጥረት ስንትና ስንት ጊዜና 

ሃብት አባክኖ የነዯፇው የሽብርና የጦርነት እቅዴ ሳይሳካ እንዯ ጉም በኖ በዯመና ሊይ 

ሉቀር ችሎሌ ። 
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ባሇፇው ሰሞን በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት አጣሪ ቡዴን ይፊ የሆነው ሪፖርት፣ 

የኤርትራ መንግሥት ኢትዮጵያን ጨምሮ ክሌለን እያተራመሰና እያሸበረ እንዯሚገኝ 

በማረጋገጡ የኤርትራ ባሇስሌጣናት በተሇያየ መሌኩ እውነታውን ቢያስተባብለትም  

የተባበሩት መንግስታት ዴርጅት በአገሪቱ ሊይ ተጨማሪ ማዕቀብ እንዱጥሌ 

አስገዴድታሌ፡፡ 

ይህ ሁኔታ ዯግሞ ኤርትራን የበሇጠ እንዴትገሇሌ እንዲዯረጋት ሲገሇፅ የቆየ ቢሆንም 

የፖሇቲካ ተንታኞች ግን ኤርትራ አሁንም አካባቢውን የማተራመስና የጦርኝነት 

ተግባሯንና በሶማሉያ ከአሌሸባብ ጋር ያሊትን የአሸባሪነት ግኑኝነት እስካሊቆመች ዴረስ 

ምናሌባትም በዓሇም አቀፈ የሽብርተኝነት መዝገብ ውስጥ ሌትሰፌር የምትችሌበት ጊዜ 

ሩቅ እንዯማይሆን ሲገሌፁ ነበር፡፡  

የሻእቢያ መንግስት ከአሌሸባብ ጋር ያሇው ቁርኝትና ወዲጅነት ከሽብር እንቅስቃሴው 

ጋር ተዲምሮም የመንግሥትነት ዕዴሜውን በቅርቡ ሉያሳጥረው ይችሊሌ የሚሌ 

ትንታኔም የፖሇቲካ ተንታኞች ይፊ እያዯረጉ ናቸው፡፡ 

የሻእቢያው አመራሮች በኤርትራ በመንግስትነት ስሌጣን ሊይ ከወጣበት ጀምሮ 

እስካሁን ዴረስ ባለት ጊዜያት በአገሪቱ ይህ ነው የሚባሌ ፊይዲ ያሇው የኢኮኖሚ 

የማህበራዊና የፖሇቲካዊ እንቅስቃሴ ባሇማከናወናቸውና በአምባገነንና ኢ ዳሞክራሲያዊ 

በሆነ ጦረኛ አመራራቸው በኤርትራ ዜጎች ሇስዯት እየተዲረጉ ያለበት ሁኔታ በከፌተኛ 

መጠን እየጨመረ መጥቷሌ።  

ከዚህ በተጨማሪም የሻእቢያ አመራር በምስራቅ አፌሪካ ቀንዴ የተከተሇው የውጪ 

ግንኙነት ፖሉሲ እንዱጣሌ ካዯረገበት ሁሇት ማእቀብ በተጨማሪም በጎረቤት ሀገሮችና 

በዓሇም አቀፌ መዴረክ ከፌተኛ ተሰሚነት ባሊቸው ሃያሊን ሀገሮች ጭምር ተቀባይነት 

እንዱያጣ አዴርጎታሌ፤ በዚህም የተነሳ የኤርትራ መንግስት ከመቼውም ጊዜ በሊይ 

በአሁኑ ሰዓት ከፌተኛ በሚባሌ ፖሇቲካዊ ውጥረት ውስጥ መግባቱ እየተገሇፀ ይገኛሌ፡፡  

ከዚህ ጋር ተያይዞም የኤርትራ መንግስት ከገባበት የፖሇቲካ አጣብቂኝ ውስጥ 

ሇመውጣት ተስፊ የቆረጠ እርምጃ -የማይወስዴበት የመከራከሪያ ነጥብ ማስቀመጥ 

የማይቻሌ በመሆኑ የኤርትራ መንግስት እንቅስቃሴን የኢትዮጵያ መንግስት በተጠንቀቅ  
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ማጤን፣ በንቃት መከታተሌ ይገባዋሌ ሲለ በኢትዮጵያ አንዴ የፖሇቲካ ተንታኝ 

መምከራቸውን አንዴ የግሌ ጋዜጣ በቅርቡ ነበር ያሰፇረው ፡፡ 

የተፇራው አሌቀረምና የሻእቢያ መንግስት ይህ ዘገባ በወጣ ሶስት ወር ባሌሞሊ ጊዜ 

ውስጥ በአገራችን ሊይ የሚከተሇውን የሽብርና የጠብ አጫሪ ተግባር በመቀጠሌ በቅርቡ  

በአፊር ክሌሌ በተሇያዩ የአውሮፓ አገራት ቱሪስቶች ሊይ በመገናኛ ብዙሃን ይፊ 

የተዯረገውን የጥቃት እርምጃ ፇፅሟሌ፡፡  

ምንም እንኳን አገራችን ሰሊምን ከምንም በሊይ አጥብቃ የምትፇሌግ በመሆኗ 

የተያያዘችውን የሌማት ተግባር ሇአፌታም ቢሆን ማቋረጥ ባትፇሌግም ሻእቢያን መሰሌ 

አሸባሪዎችንና ጠብ አጫሪዎች ሊይ የማያዲግም የአፀፊ እርምጃ መውሰዴ ዯግሞ 

ሌማቱን በዘሊቂነት ሇማስቀጠሌ ዋስትና በመሆኑ አገራችን አፊጣኝ በሆነ ሁኔታ 

በሻእቢያ ሊይ መውሰዴ ያሇባትን ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰዴ በምንም ሁኔታ 

ሇዴርዴር የማይቀርብ ነው። 

በአገራችን እየተመዘገበ ያሇው ፇጣንና ተከታታይነት የኢኮኖሚ እዴገት ቀጣይነት 

የሚኖረው በአገራችን የሰፇነው ሰሊምና መረጋጋት ሊይ የሚቃጡ ማንኛውንም አይነት 

የሽብርና የፀረ ሰከሊም እንቅስቃሴ በተገቢው ሁኔታ መመከትና መከሊከሌ ሲቻሌ ብቻ 

ነው።   

በአገራችን በሚሉዮኖች መስዋእትነት እውን የሆነው ሰሊምና መረጋጋትና ይህን 

ተከትልም በሌማታዊ መንግስት እቅዴ ነዲፉነት አስተባባሪነትና በመሊው ዜጎች ንቁ 

ተሳትፍ በፖሇቲካው በኢኮኖሚውና በማህበራዊ አገሌግልት ዘርፍች የተገኙ እዴገቶችና 

መሻሻልች መጠበቅ የመከሊከያ ሃይሊችንን ጨምሮ የመሊው ዜጋ ሃሊፉነት መሆኑን 

ህዝቡ በአግባቡ የተገነዘበበት ወቅት ሊይ እንገኛሇን ረጋገጠው ፖሇቲካዊ ተጨማሪም 

በኤርትራ መሽገው የሚገኙ ፀረ ሰሊም ተሊሊኪ ሃይልች ከምንጫቸው ማዴረቅ የሚቻሇው 

ይህንኑ ተመጣጣኝ እርምጃ ኢትዮጵያ በሻእቢያ ሊይ መውሰዴ ስትችሌ ነው።  

በመሆኑም ጠቅሊይ ሚኒስትር መሇስ ዜናዊ በህዝብ ተወካዮች ምክርቤት በስዴስት ወር 

የመንግስት የስራ አፇፃፀም ሊይ ባዯረጉት ንግግር ሊይ እንዲስታወቁት የመከሊከያ 

ሃይሊችን በጦረኛው የሻእቢያ መንግስት ሊይ ተመጣጣኝ አፀፊዊ እርምጃ ሇመውሰዴ 

ካዯረገው ዝግጁነት ጋር ተያይዞ በአሸባሪው ሊይ ተገቢውን እርምጃ ሇመውሰዴ 
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ኢትዮጵያ በትክክሇኛው ወቅት ሊይ ትገኛሇች፡፡በተመጣጣኝ እርምጃው በኤርትራ 

የመሸጉ የአገር ውስጥ ፀረ ኢትዮጵያ ተሊሊኪ ፀረ ሰሊም ሃይልችም ሊይ ተገቢውን ዋጋ 

የሚያገኙበት እንዯሚሆን ይታመናሌ፡፡  

 

ቸር እንሰንብት!  

 

 

 

 


