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የሻዕቢያ ጠላትነት!! 

                                                                           (አስራደው  ምከረው  02-24-15) 

የኤርትራው መንግስት እብደት ቅጥ እያጣ መጥቷል፡፡ የቀድሞው ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ በአንድ ወቅት እንደተናገሩት 

ቀድሞ የነበሩትም ሆኑ ከኢህአዴግ በኋላ የሚመጡትም ኢህአዴግ ለኤርትራ የሰጠውን እድል ለሻእቢያ 

አይሰጡትም፡፡ ይህንን የሻዕቢያ እብሪተኛ መሪም ቢሆን ጠንቅቆ ያውቀዋል፡፡ ቅድሙንም ከመጀመሪያው ሻዕቢያ 

እንደሚለፍፈው ኢትዮጵያ የኤርትራ ቅኝ ገዢ አልነበረችም፤ ኢሳያስ ቅጥ ያጣውነማ ወደ እብደት የተጠጋውም እዚህ 

ጋ ነው፡፡ 

በታሪክ፣ በባህል፣ በቋንቋ፣ በስነ ልቦና፣ በሀይማኖት፣ በዘር ትውልድና ሀረግ፣ በመልክዓ ምድር አቀማመጥ ወዘተ 

የረዥም ዘመናት አብሮነት፣ ታሪክና መስተጋብር ያለው፣ ከአንድ ግንድ የሚቀዳ፣ በተመሳሳይ የድህነት ኑሮ ደረጃ ላይ 

ያለ ሕዝብ፣ አንዱ ቅኝ ገዢ አንዱ ተገዢ ሊሆን አይችልም፡፡ እንዲህ አይነት ትንታኔ በታሪክ ታይቶና ተሰምቶ 

አይታወቅም፡፡  

በበርካታ የታሪክ መፃሕፍት ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት ተመዝግቦ በተጨባጭ የሚገኝን እውነት ሻዕቢያ እንዳሻው  

ሊሰራው፣ ሊያሰፍረው፣  ሊበርዘው፣ ሊደልዘው፣ ሊሰርዘው፣ የራሱን አዲስ ታሪክ አሁን እያደረገ እንዳለው ፈጥሮ 

እንዳሻው ሊጽፍ አይችልም፡፡ የባህረ ነጋሽ ሕዝብ  የዛሬዋ ኤርትራ የኢትዮጵያ አካል እንደነበረች  ኢትዮጵያም  

ዓለምም አሳምሮ ያውቃሉ፡፡ በዛሬዋ ኤርትራ ያለው ሕዝብ የዘር ግንዱ በአብዛኛው ሲቆጠር ከትግራይና ከጎንደር ጋር 

የተቆራኘ፣ የተያያዘ መሆኑን ማንም ሊክደው አይችልም፡፡ ራሱ መሪው ኢሳያስ አፈወርቂ 3/4ኛው ከትግራይ 

1/4ኛው ደግሞ ከኤርትራ እንደሚወለድ ይታወቃል፡፡ ሻእቢያ የተፈጠረበት ምስጢርም ዛሬ ግዜው እየራቀ ለብዙ 

ሰው እንግዳ ቢሆንም እውነቱ ግን ኢትዮጵያን ከጀብሀ ጥቃት እንዲጠብቅ ነበር ፡፡ 

ግብጽ  ለዓባይ  ውሀ ስትል ኢትዮጵያን  ሰላም ለማሳጣትና መረገጋትን እንዳታገኝ፣ ለልማትም እንዳትጠቀምበት፣ 

ሁሌም በውጥረት ውስጥ እንድትኖር በማሰብ በቀደምቱ የግብጽ ፕሬዚዳንት ጀማል አብድል ናስር በኤርትራ 

የተፈጠረውን ጀብሀ የተባለ አክራሪ እስላማዊ ፓርቲ እንዲሰብርና እንዲመታ ኤርትራ አረባዊት ናት የሚለውን 

የአረቦችን ደባና ተንኮል እንዲሰብር ነበር፤ ሲቋቋም አላማው የነበረው፡፡ 

ይህንን የግብጽና የአንዳንድ አረብ ሀገራትን በኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረ አደጋ የተከታተለው የንጉሰ ነገስቱ የመረጃና 

ደህንነት ተቋም የሁኔታውን አሳሳቢነት በገለፀው መሰረት የኢትዮጵያ ዘውድ ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ መክሮ ውሳኔ 

አሳለፈ፡፡ ይህም ውሳኔ ሀንቲ ኢትዮጵያ ወይም ሞት ብለው ከተዋጉ ታማኝ የኤርትራ ተወላጅ ኢትዮጵያውያን 

ጠንካራ ሰው እንዲፈለግና ወደ ኤርትራ ተልኮ ጫካ ውስጥ በግብፅ እየተረዳ መሳሪያ ታጥቆ በሽፍትነት 

በሚንቀሳቀሰው ጀብሀ ውስጥ ሰርጎ እንዲገባና ማንኛውንም መረጃ በሚሰጠው ልዩ የግንኙነት መረብ ለኢትዮጵያ 

መንግስት እየተከታተለ ሪፖርት እንዲያደርግ በዚህም መሰረት ጀብሀን ተከታትሎ የመምታቱ ስራ እንዲቀጥል የሚል 

ነበር፡፡  
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ለኢትዮጵያ ከተዋጉ አርበኞች (እና ልጆቻቸው) ወይም ቤተሰቦቻቸው ውስጥ ሰው ይፈለግ ሲባል በወቅቱ የወሎ 

ጠቅላይ ግዛት አስተዳዳሪ የነበሩት ደጃዝማች አማኑኤል አብርሀም የወንድማቸው ልጅ የሆነው ከአዲስ አበባ ከተማ 

ወደ ደሴ ከተማ ሄዶ ከእርሳቸው ጋር ይኖር የነበረው ኤርትራ ተወልዶ ያደገው ኢሳያስ አፈወርቂ እንደሚገኝ 

ይጠቆማል፡፡  

ኢሳያስ ቀደም ሲል አዲስ አበባ በዕደማርያም ኮሌጅ (የዛሬው አ/አ ዩኒቨርሲቲ) እየተማረ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን 

(አ/አበባ) ገዳም ሰፈር ፓንክረስት ሆቴል አካባቢ ከአባቱ እህት ጋር እየኖረ ሲማር ቆይቶ ነው አጎቱ ጋ ደሴ የሄደው፡፡ 

ለአጎቱ በተሰጠው ትዕዛዝ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ዘውድ ምክር ቤት (ፓርላማ) ሪፖርት እንዲያደረግ ከተደረገ በኋላ 

በቀጥታ ወደ ኤርትራ ሄዶ በወቅቱ የኤርትራ ክፍለ ሀገር ዋና ገዢና አስተዳዳሪ ከነበሩት ልዑል አስራተ ካሳ ጋር 

እንዲገናኝ ተደርጎ መመሪያውን ተቀብሎ በቀጥታ አላ በርሀ ወርዶ ጀብሀን ተቀላቀለ፡፡ 

በዚህም መሰረት የቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ መንግሰት እስከ ወደቀበት ጊዜ ድረስ ከአላ በረሀ ተሰውሮ እየወጣ አስመራ 

ቃኘው ስቴሽን በመሄድ ለልዑል ራስ አስራተ ካሳ ሪፖርት ያደርግ እንደነበረ እንዲያውም በአንድ ወቅት የተለያዩ ጦር 

መሳሪያዎች ማስ የሚባለውን ጠመንጃና ትጥቆችን ጨምሮ ሌሎችንም ተሰጥቶት መመለሱንም የሚገልጡ መረጃዎች 

በቅርብ አሉ፡፡  

እነዛን መሳሪያዎች እንዴት አድርጎ ወስዶ ለደጋፊዎቹ እንዳስታጠቀ የሚያውቀው ራሱ ኢሳያስ አፈወርቂ ብቻ ነው፡፡ 

በወቅቱ ኢሳያስ በጀብሀ አማካይነት ወደ ቻይና ተልኮ የሽምቅ ውጊያን አጥንቶ ተመልሶአል፡፡ አብዛኛው የጀብሀ 

ተዋጊና በኋላም ሻእቢያዎች በሶርያ ሰልጥነዋል፡፡ ሶርያ የሻይት አክራሪ ሙስሊሞች ዋነኛ መናሀሪያ ስትሆን 

የምትረዳውም በኢራን ነው፡፡ ጀብሀና ሻእቢያ ኢራን ውስጥም ሰልጥነዋል፤ ኢትዮጵያንም ወግተዋል፡፡  

ሻእቢያን ለመመስረት እንዲቻል ክርስትያን ወጣቶችን በማደራጀት፣ ጀብሀን በመውጋት ተገንጥሎ መውጣቱን 

ክርስቲያን ወጣቶችን በብዛት በመመልመል ሃይሉን ማጠናከሩን፣ ከጀብሀ ጋርም ውጊያ በመግጠም እየተጠናከረ 

መምጣቱን መግለጽ ይቻላል፡፡ ጀብሀን በጦርነት የደመሰሰው ሻእቢያ በአካባቢው እየጎለበተ በመምጣቱ አረቦች 

ቀጥተኛ ግንኙነታቸውን ከሻእቢያ ጋር አደረጉ፡፡ አብዛኛው የጀብሀ አባልም ወደ ሻእቢያ ተቀላቀለ፡፡ በገንዘብና በጦር 

መሳሪያ መጠጊያ በመስጠት መርዳታቸውንም አጠናክረው  ቀጠሉ፡፡ ሻእቢያም በኢትዮጵያ ላይ ታላቅ ክህደት 

ፈጸመ፡፡  

ያኔ ኢሳያስ ከኢትዮጵያ ተልኮ ወደ በረሀ የወረደው ኢትዮጵያን ከአደጋ እንዲጠብቅና እንዲታደጋት እንጂ በኃላ ላይ 

በአረቦች ተፅዕኖና ፍላጎት ተሸንፎ ኢትዮጵያን እንዲወጋ፣ እንዲያጠፋ አልነበረም፡፡ ከንጉሱ ስልጣን መውረድ በኋላ 

ይሄንን ሀገራዊ ምስጢር ያልተረከበውና ጉዳዩን ያልተረዳው ደርግ በሻዕቢያም በጀብሀም ላይ የአረብ ፔትሮ ዶላር 

ቅጥረኞች ኤርትራን ሊገነጥሉ ነው በሚል ጦርነት ከፈተ፡፡ አረቦች ጀብሀን በማሸነፍ በበላይነት ለወጣው ሻዕቢያ 

ሙሉ የመሳሪያና የገንዘብ ድጋፍ፣ ሶሪያን የመሳሰሉ መንግስታት ደግሞ መሪዎቹንና ተዋጊዎቹን በማሰልጠን ከፍተኛ 

እገዛ በማድረግ ከጎኑ ተሰለፉ፡፡ ኤርትራ አረባዊት ናት ብለወም አጨበጨቡ፡፡ ደርግ ሶሸሊስት ነው በሚለው 

እምነታቸው ደርግን ለመጣል ይረዳናል በሚል አንዳንድ የምዕራብ መንግስታትም አሜሪካንን ጨምሮ ከሻዕቢያ ጎን 
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ቆሙ፤ በኋላ ሊፈጠር የሚችለውን ጦስ ባለማስተዋልና ግዜያዊ ፍላጎታቸውን ብቻ ለማሟላት ሲሉ የገቡበትና 

የፈፀሙት ታሪካዊ ስህተት፡፡     

የኢሳያስ አፈወርቂም የሻዕቢያም የመነሻ ዓላማ ሙሉ በሙሉ ተቀይሮ ኢትዮጵያን ከእስላም አክሪሪዎች የተቀናበረ 

አደጋ መከላከሉ ቀርቶ በፀረ-ኢትዮጵያ አቁዋም ተሰለፈ፡፡ የሻዕቢያ ቢሮም በአረብ ሀገራት መዲና ተከፈተ፡፡ በዚሁ 

ሁሉ ታሪካዊ ክህደት ውስጥ የተዘፈቀው ሻዕቢያ የመገንጠልና ራሱን የቻለ መንግስት የመሆን የአረቦችን አላማ 

የማሳካት እርምጃውን ገፋበት፤ ኢትዮጵያ የኤርትራ ቅኝ ገዢ ናት የሚለውን የወረደ አስተሳሰብም አራመደ፤ ከደርግ 

ጋርም የተካረረና አደገኛ ጦርነት ውስጥ ገባ፤ ንብረት ወደመ፤ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠር የሰው ህይወትም አለፈ፡፡ 

ሻዕቢያ ከመነሻው ዓላማው ውጨ ኤርትራን በመገንጠሉ የተራመደው በተለይም የግብፅ ግፊት እንደሆነ ይኸም 

የአባይን ወንዝ ኢትዮጵያ አንድ ቀን አቅም አግኝታ ትገድባለች የሚለው ስጋትና ኢትዮጵያን ወደብ በማሳጣት ደካማ 

ሀገር የማድረግ ሴራ ሲሆን ኢትዮጵያ ወደብ ሳይኖራትም በምን ያህል አስደናቂ ፍጥነት ማደግ እንደቻለች ለዓለም 

ሕዝብ ማሳየትም ማረጋገጥም ችላለች፡፡ ዛሬም ከግብጽና ከሌሎች ጸረ ኢትዮጵያ ሀይሎች በሚያገኘው በብዙ 

ሚሊዮን የሚቆጠር የዶላር እርዳታ የበፊቱ አልበቃ ብሎት ኢትዮጵያን በተለያየ አቅጣጫ እየወጋት ይገኛል፡፡ 

ከአክራሪ ሙስሊም አሸባሪዎች ሌላ ኢትዮጵያውያን ነን የሚሉ ከሀዲዎች ሀገራቸውንና ህዝባቸውን አሳልፈው 

ለጥቅም የሸጡ ግንቦት ሰባትን የመሰሉ የእንግዴ ልጆች ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጎን ተሰልፈው እያንቡዋቸሩ 

ይገኛሉ፡፡ 

በኢትዮጵያ አንድነት እናምናለን የሚሉ ኢትዮጵያን ወደብ ያሳጧት ወያኔና ሻእቢያ ናቸው ብለው የሚሉ ሰዎች ዛሬ 

ከሻእቢያ ጎን ቆመው ኢትዮጵያን ነጻ እናወጣለን ሲሉ መስማት በቁማቸው የሞቱ፣ የተገነዙ በድኖችና ቅጥረኞች፣ 

ለሆዳቸው ያደሩ የአረቦች ተላላኪ አሽከሮች መሆናቸውን ያነሱት ሰይፍ በሰይፍ፣ ፍላጻውም በፍላጻ እንደሚመለስ 

ለአፍታ ሊጠራጠሩ አይገባም፡፡    

ሻእቢያ ጥያቄው የብሄራዊ ጭቆና ቢሆን ኖሮ በተለይም ከደርግ መውደቅ በኅላ ከሌሎች የኢትዮጵየ የፖለቲካ 

ሀይሎች ጋር በመሆን በጋራ በኢትዮጵያዊነቱ በመቀጠል ዛሬ ኢትዮጵያ የደረሰችበትን የእድገት ፍሬ ተቋዳሽና 

ተጠቃሚ ለመሆን ይችል ነበር፡፡ ሕዝቡንም ከወገኑ ጋር ባላናከሰና ጭርሱንም የከፋ ስቃይና መከራ ውስጥ 

ባልከተተው ነበር፡፡ በኢጣሊያኖችና በእንግሊዞች ፕሮፓጋንዳ የሌለ ማንነት እየፈጠረ፣ እየፈበረከና እያራመደ ወገን 

ከወገኑ ባላባላ፣ ባላናከሰውም ነበር፡፡  

ሟቹ የአሜሪካን ዲፕሎማት ፓል ሄንዝ ኢሕአዴግ ወደመንበረ ስልጣን ሳይመጣ ያነጋገራቸው ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ 

ከሻዕቢያ ጋር ሕወሐት ስላለው ግኙነትና ልዩነት ተጠይቀው ሲመልሱ የስትራቴጂ አጋርነት የለንም፡፡ የምንግባባበት 

የምንለያይበት የምንጋጭበትም ጊዜ ነበር ነው ያሉት፡፡  

ደርግ ከወደቀ በኅላ ሻዕቢያ ከኢትዮጵያ መገንጠል አለብኝ፣ የራሴን ነፃ መንግስት መመስረት አለብኝ ቢልስ ለሚለው 

የፓል ሄንዝ ጥያቄ መለስ ዜናዊ የሰጡት መልስ አብረን ብንሆን ባንለያይ ደስተኞች ነን፡፡ እነሱም እኛም በጋራ 

ተጠቃሚዎች ነን፡፡ ብቻችንን መሆን እንፈልጋለን ካሉ ደግሞ አናስገድዳቸውም ነበር ያሉት፡፡ ደርግ በወደቀበት ሰዓት 

ኤርትራን ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረው ሻዕቢያ ከወዳጆቹ አረብ ሀገራት በተደረገለት በርታ እኛ ከጐንህ አለን ግፊት 
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በአንድ ጊዜ የምፅዋና የአሰብን ወደብ ዓለም አቀፍ የንግድ መናኸሪያ በማድረግ ኤርትራን በኢኮኖሚዋ የመጠቀች 

ታላቅ ሀገር አደርጋታለሁ የሚል ቅዥት ውስጥ ገባ፡፡  

ከኢትዮጵያ ጋር ስላለው የሕዝብ ለህዝብ ግንኙነት፣ ታሪክ፣ ባህል፣ የመተሳሰብ ቁርኝት መኖሩን በሰከነና በጠለቀ 

መንገድ ማስተዋል አልቻለም፡፡ በወቅቱ ኢሕአዴግ ከበረሀ ይዞት የመጣው መደበኛ ያልሆነ ሰራዊት ብቻ በእጁ 

ነበር፡፡ ቀድሞ የነበረው የኢትዮጵያ መከላከያ ሀይል፣ የምድር ጦሩ፣ ታንከኛው፣ መድፈኛው፣ አየር መከላከያው፣ 

አየርሀይሉ፣ ባህር ኃይሉ፣ ኮማንዶው ሰራዊት፣ ፖሊስና ሌሎችም ሙሉ በሙሉ ተበትነዋል፡፡ 

ኢህአዴግ የተሟላና የተደራጀ መደበኛ ሰራዊት እስኪመሰርት ድረስ ሀገሪቷ ዳር እስከዳር ክፍት ስለነበረች ሻዕቢያ 

በመሀል ሀገርና ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች እየዘረፈ ወደኤርትራ ማጓጋዙን በማውገዝ የትግራይ ሕዝብ ጠንካራ 

ተቃውሞና መከላከል አደረገ፡፡ አሁን ኢትዮጵየ መደበኛ ፕሮፌሽናል ሰራዊት ስለሌላት በቀላሉ ልወራት፣ ላጠቃት 

እችላለሁ ብሎ ባድመ የኔ ነው ይገባኛል በሚል ሻእቢያ እግረኛ ሰራዊቱን በታንከኛና በመድፈኛ እንደሁም በጦር 

አውሮፕላኖች ድብደባ በመታገዝ የድፍረቱ ድፍረት ኢትዮጵያን ወረረ ፡፡ 

ኢትዮጵያን የ50 ዓመት የቤት ስራ እንሰጣታለን፤ እንከፋፍላታለን ሕዝቡ እርስ በእርሱ ሲዋጋና ሲባላ እንዲኖር 

እናደርጋለን ብለው የተናገሩት ኢሳያስ አፈወርቂ ደግሞ የከፋ የበቀልና የጠላትነት በትራቸውን በኢትዮጵያ ላይ 

ሰነዘሩ፡፡ በዚህ የባድመ ጦርነት ዝግጅት የሻዕቢያ ሰራዊት የተጠቀመው መሳሪያና ጥይት የተቀበሩት ፈንጂዎች ሳይቀሩ 

የግብፅ ስሪት እንደነበሩ ማስረጃው ዛሬም በኢትዮጵየ እጅ ይገኛል፡፡ ስልጠናው የተሰጣቸውም በግብፅና በሶሪያ 

መኮንኖች ሲሆን ከባድመ ወረራ በፊትም የግብፅ ጀኔራሎች በተደጋጋሚ የኤራትራን ሰራዊትና ምሽጐችን ጭምር 

ይጐበኙ እንደነበረ ኢትዮጵያ ታውቃለች፡፡ በባድመ መወረር በሻዕቢያ እብሪት ክፋኛ የተቆጣው የኢትዮጵያ ሕዝብ 

ዳር ከዳር ገንፍሎ ወጣ፤ ዘመተም።  

በአጭር ጊዜ ውስጥ በተጠናና በታቀደ ወታደራዊ ማጥቃት በተለያየ አቅጣጫ የገሰገሰው የኢትዮጵየ የመከላከያ 

ሀይልና አየር ሀይሉ ስንት የተባለለትን በተለያዩ ቦታወች የነበረ የሻዕቢያ ምሸግ በመደረማመስ፣ መሬቶቹን 

በመቆጣጠር የሻዕቢያን እብሪት አስተነፈሰ፡፡ ሻዕቢያን እያሳደደ የገረፈው የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል ከአሰብ 17 

ኪ.ሜ ርቀት ላይ ሲገኝ ኤርትራ ግዛት ውስጥም ጠልቆ በመግባት ለመቆጣጠር በቅቶም ነበር፡፡  

የደጀን ሀይል ተተኪና ተጠባባቂ እንደሁም የድርጅትና የትራንስፖርት ችግር የሌለበት የኢትዮጵያ ሰራዊት ዓለም 

አቀፍ ሕግን ማክበር ይገባል በሚለው ግፊት ተመለሰ እንጂ አሰብንም ሆን አስመራን መልሶ ለመያዝና ለመቆጣጠር 

የሚገታው አንዳችም ምንም ሀይል አልነበረም፡፡ 

ሻዕቢያ እብሪቱ፣ ጉራና ድንፋታው በመተንፈሱ ከዛን ጊዜ ወዲህ የቀየሰው ስልት ከኢትዮጵያ ጋር የፊት ለፊት ጦርነት 

ውጊያ ማድረግ ሳይሆን ከጀርባ ሁኖ እያሰለጠነ ፀረ ኢትዮጵያ ሀይሎችን መሳሪያ እያስታጠቀ ኢትዮጵያዊ ነን የሚሉ 

ለሻዕቢያ አሸከርነት ያደሩ አክራሪ የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅቶችንና አልሻባብን፣ ኦብነግን የመሳሰሉ አሸባሪ 

ድርጅቶችን በአስመራ መጠጊያና ቢሮ እየሰጠ ኢትዮጵያን እንዲወጉ ማስተባበርና ማሰማራትን መደበኛ ስራው 

አድርጎ ይዞታል፡፡ 
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ሻዕቢያ ሰርጐ ገቦቹን እያስታጠቀ፣ በሱዳንና በደቡብ ሱዳን ድንበር በኩል በትግራይና በጐንደር፣ በአፋር በኬንያ 

ኢትዮጵያ ድንበር፣ በሶማሊያ ድንበር በኦጋዴን በኩል ሰርጐ ገቦቹን እያሰማራ ኢትዮጵያን ለማተራመስ የብጥብጥና 

የሁከት ቀጠና ለማድረግ ሰላምና መረጋጋት እንዳይኖር የተጀመሩ የልማትና የእድገት ስራዎች እንዲቆሙ 

እንዲወድሙ ለማድረግ አንድ ሺህ አንድ ጊዜ ሞክሯል፤ ይሁን እንጂ ሁሉም ሙሉ ለሙሉ ከሸፈዋል፤ የተሰማራው 

ጦርም ተደምስሷል።   

ሻዕቢያ ከአልሸባብ አክራሪ እስላማዊ ሀይል ጋርም በመስራት ከአስመራ ቢሮ በመሰጠት፣ መቋዲሾ ድረስ 

በአውሮፕላንና በመርከብ ጦር መሳሪያ በማጓጓዝ፣ የጦር አማካሪ በመመደብ ኢትዮጵያን ሲወጋ እንደነበር አለም 

በማስረጃ ያውቃል፡፡ ኦነግን፣ ኦብነግን፣ ግንቦት ሰባትን፣ ኢሳትን አርበኞች ግንባር የሚባለውን፣ በኢትዮጵያ የአክራሪ 

ሙስሊሞችን  ንቅናቄ ከኳታር ኩዌትና ሳኡዲ አረቢያ በሚሊዮኖች ዶላር እየተረዳ ጦርነትን ንግድ አድርጐ 

ለወደቀው ኢኮኖሚው በገቢ ማስገኛነት የሚጠቀም የደላላና የአገናኝነት ስራ እየሰራ ኮማሺን የሚወሰድ እጅግ አደገኛ 

የማፍያ ስራ የሚሰራ የመንግስትነት ባህርይ የሌለው ድርጅትና ቡድን ነው፡፡ 

ሻዕቢያ አቅሙን አውቆ ተሰብስቦ አይቀመጥ ወይንም ትንኮሳውን አይተው የምንግዜም የኢትዮጵያ ሕዝብ የልማቱና 

የእድገቱም ጠላትና ምቀኛ ጠንቅ ነው፡፡ ኢሕአዴግ ታላላቅ ሀገራዊ ስራዎችን ልማቶችን እድገቶችን ሰርቶ ያሳየ፣ 

ኢትዮጵያን በታላቅ የለውጥና የሕዳሴ ምዕራፍ የመራ፣ የኢኮኖማ እድገት ስር ነቀል ለውጦችን በአዲስ የታሪክ 

ምዕራፍ ያስመዘገበ ፋና ወጊ ድርጅት ነው፡፡ ሁልጊዜም የሚተቸውና የሚወቀሰው ለሻዕቢያ የመንግስትነት እውቅና 

በመስጠቱና ቢያንስ ይኸን ካደረገ ደግሞ ለምን የአሰብን ወደብ እንኳን ለኢትዮጵያ አላስቀረም በሚለው ነው፡፡  

በሌላ ወገንም ሻዕቢያ እራሴን እችላለሁ ብሎ ራሱን ያልቻለ፣ ከሁሉም ጐረቤቶቹ ጋር ጦርነት ውስጥ የገባ፣ ከየመን 

ከጅቡቲም ከኢትዮጵያም ጋር በጠላትነት የሚተያይ ለመውረርም የሞከረ እብሪተኛ ነው፡፡ ነፃነት ተሰጥቶትም ዛሬም 

በኢትዮጵያ ላይ ጠላትነቱ ያላባራና የማያባራ ነው፡፡ ሻዕቢያ የኮራባቸውም ወደቦች እንኳን ኤርትራን ታላቅ ሀገር 

ማድረግ ይቅርና ከግመል ማጠጪያነት እንኳን ሊዘሉ አልቻሉም፡፡  

የሻዕቢያ ነጻነትና መንግስት መመስረት የኤርትራን ሕዝበ በረሀብ፣ በችግር፣ በስደት . .. እንደቆላና እዲታመስ አደረገ 

እንጂ ያስገኘለት አንዳችም ትርፍ የለም፡፡ ሕዝቡ ዛሬም እንዳለቀስና እንደተሰደደ ነው ያለው፡፡ ኢትዮጵያ ሁሌም 

የሰላምን መንገድና አማራጭ ተከትላ ብትሄድም ሻዕቢየ ከጠብጫሪነትና ከትንኮሳ፣ ኢትዮጵያን ከጀርባ ሁኖ 

ከመውጋት አንድም ቀን አላረፈም፡፡ 

አለም አቀፍ ሕጉን ማክበር በሚል እንጂ ዛሬ ይህንን ደባና ሴራውን በጣጥሦ በመጣል ከነሎሌዎቹ ድባቅ በመምታት 

ከነበረ ወደአልነበረ በመለወጥ ያለአንዳች እንቅፋት  ይሕንን ዘመን የማይሽረው ጸረ ኢትዮጵያ ሀይል ሙሉ በሙሉ 

በመደምሰስ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምና እፎይታ ማስገኘት ይቻላል፡፡ ኢትዮጵያ ቆርጣ ስትነሳ የሚገታት አንድም ሀይል 

የለም፡፡ በእርሱም ስር የተኮለኮሉት ተላላኪ አሽከሮች ከአውሮፓ ተክለፍልፈው አስመራ ላይ እያጉዋሩ የሚገኙት 

ከሀዲዎችም አብረው የፍቅር ጽዋቸውን ይጎነጩ ዘንድ ግድ ነው፡፡ ኢትዮጵያ እየተደፈረች የምትኖር ሀገር 

አይደለችም፡፡ ጠላትነቱ ለማያባራ ሀይል ወዳጅ ይሆናል ብሎ ማሰብ ከእባብ እንቁላል እርግብ የመጠበቅ ያህል ነው፡፡ 

 


