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የሰሞኑ የሻእብያና የግንቦት ሰባት ትያትር በኤርትራ ምድር
መቼም ጉዳችን አርጅቶ ይጦራል፤ከአንዱ ቅሌት ወደሌላው ቅሌት፣ከአንዱ አገር ክህደት
ወደሌላው ክህደት እየተዘፈቁ የሚሄዱ ኢትዮጵያውያንን ማየት እንግዳ ነገር
አልሆነብንም። ላለፉት ዓመታት አገራችንን አሁን ካለችበት ደረጃ ካደረሱት አጥፊ
ሃይሎች አንዱና ዋናው ሻእብያ የተባለው ጸረ ኢትዮጵያ የሆነው ድርጅት ኤርትራን
ከገነጠለ በዃላ አሁን ደግሞ ለኢትዮጵያ ተቆርቋሪ መስሎ ቀርቦ በማምታታት ላይ እንዳለ
ተገንዝበናል።
ሻእብያ ኤርትራን በመገንጠል ብቻ ሳይወሰን ኢትዮጵያ የምትባል አገር እንዳትኖር እንደ
ነፍስ አባት በግንጠላ ሙያ የተሰለፉትን ሁሉ እያጠመቀ ለመበታተን የሚረዱትን ጎሰኞች
ያሳደገ መሰሪ ቡድን ነው።ከነዚህ መካከል የበኸር ልጁ የሆነውን የወያኔን ቡድን ለስልጣን
ሲያበቃው፣የኦነግን፣የኦጋዴን፣የሲዳማን፣የአፋርን፣የጋምቤላን፣የትግራይን ነጻ አውጭ ነን
ባዮች ወልዶ በማሳደግ የፖለቲካ ኳስ አድርጎ ከበኸር ልጁ ከወያኔ ጋር የተከሰተበትን
የጥቅም ግጭት ለማሶገድ የመደራደሪያ መሳሪያ አድርጎ በመዳፉ ስር እንዳሰለፋቸው
ያየነውና የምናውቀው የመሰሪው የኢሳያስ አፈወርቂ ስልት ነው።ቢሆንለት ከወያኔ ጋር
ተስማምቶ ካልሆነለትም ወያኔን አሶግዶ በሱ ምትክ እንደ ጎማ ቀይሮ የሚያሽከረክራቸውን
ለስልጣን እንዲበቁ ማድረግ አማርጭ ስልቱ አድርጎ እንደያዘው የማይገነዘብ ቢኖር
ዓይኑን ጥቅም ያወረው ወይም የሻእብያን የተፈጥሮ ባህሪ የማያውቅ ብቻ ነው።
ለዚያ ስልቱ በጎሳ የተደራጁትን ብቻም ሳይሆን በስልጣን ልክፍት የተለከፉትንም ሰብስቦ
መሳሪያ ለማድረግ ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ እንደሚሰማራ አይተናል።ከዚህም ውስጥ
ለፍትሕና ለዲሞክራሲ በሚል እራሱን ለኢትዮጵያ ብቸኛ መድህን አድርጎ የሚያቀርብ
አምታታው ቡድን ባይንቀሳቀስም አርበኞች ግንቦት ሰባት በሚል ስም ለኢትዮጵያ ሕዝብ
ማደንዘዣ ሆኖ ለካሜራ ፍጆታ የሚያገለግል ቡድን ፈጥሮ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻውን
በሰፊው ቀጥሏል።
ይህ ግንቦት ሰባት የተባለ ቡድን ላለፉት ሶስትና ሁለት ዓመታት ይህንን ያህል ሃይል አለኝ፣
በዚህ ቦታ ወያኔን ተዋግቼ አይቀጡ ቅጣት ሰጥቼ መለስኩት ወዘተ በማለት ሲያደነቁር
እውነት የመሰለው አገር ወዳዱ ዜጋ ሳይጠራጠርና ሳይጠይቅ በሚጎሰመው የውሸት ነጋሪት
እየተሳበ ላቡን ያፈሰሰበትን፣በበሽታ ወይም በስራ አጥነት ለመኖሪያው የሚሰጠውን
ከእጅ ወዳፍ የሆነ የመንግስት ድጎማ ሳይሳሳ እየለገሰ ካዝናውን አዳብሮለታል።
የሚጠይቀኝ የለም በሚል እብሪት ካፈርኩ አይመልሰኝ ያለው ይህ የአር/ግም ሰባት ቡድን
ከሻእብያ ጋር በመተባበር ሰሞኑን ኢትዮጵያዊ ጀግኖች ለአገራቸው አንድነትና ነጻነት ሲሉ
ሻእብያንና አጋሮቹን ሲዋጉ በወደቁበትና አጽማቸው በፈረሰበት መሬት በባረንቱና ሃውዜን
በረሃ በጉባኤ ስም የዚሁ ግም/አር ደጋፊና አባሎች ናቸው የሚባሉ ጥቂት ከያገሩ
የተውጣጡ ስራፈቶችን፣በልዩ ልዩ ሱስ የተለከፉና በመንግስት ድጎማ የሚኖሩ ደካሞችን
የመጓጓዣና የመዝናኛ ወጭ በመቻል ሰብስቦ ድግስ ተዘጋጅቶ ዳንኪራ ሲረግጡ ለማየት
በቅተናል።በዚህ ትያትር የሻእብያ ወታደሮች ከነዚሁ ደካሞች ጋር የኢትዮጵያን ሰንደቅ
ዓላማ ፣አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ቀለም ያለው ካናቴራ ለብሰው አዳራሹን እንዲሞሉት ፣ የዚሁ
የሻእብያ ወታደሮች መሳሪያ አንግበው በወታደራዊ ሰልፍ ከያገሩ ለተውጣጡት ጀሌዎች
አቀባበል እንዲያደርጉ የተዘጋጀውን ትያትር ታዝበናል። እነዚህ ደካሞች ላንድ አፍታም
ቢሆን ወገኖቻችን የረገፉበትና ስጋቸውን አሞራ የበላበት መሬት ላይ ነን ብለው የቁጭትም
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ሆነ የሃዘን ስሜት ያሳዩበት ሁኔታ አልነበረም።ከሻእብያ ወታደሮችና ከተገንጣይ ግንባር
አባላት ጋር እምባ ያቀረረ የደስታ ስሜት በሚገልጽ ሁኔታ ተቃቅፈው ሲታዩ ተለያይቶ
የኖረ ዘመድ ወይም ለአንድ ዓላማ የቆሙ የትግል ጓዶች ይመስሉ ነበር። እርግጥ ነው
የሻእብያ አሽከርነታቸው ሊያቀራርባቸውና ሊያስተቃቅፋቸው ይችላል።ኢትትዮጵያን
ለማፈራረስ ጽዋ የጠጡ የአንድ ዓላማ ቤተሰቦች መሆናቸውም ያንን ስሜት
አሳድሮባቸዋል።
አትዮጵያን ለዚህ ቀውስ የዳረጋት ሻእብያ መሆኑ ሲታወቅ ለህልውናዋና ለአንድነቷ ብሎም
ለሕዝቡ መብትና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መስፈን ሻእብያ ይጨነቃል ብሎ ማሰብ የሻእብያ
አፈ ቀላጤ ከመሆን በተረፈ ትክክለኛ ግንዛቤ አይደለም።ከእባብ እንቁላል እርግብ
አስፈለፍላለሁ የማለት ያህል ነው።በኤርትራ ውስጥ ያሉትን የነጻ አውጭ ስብስቦችን
በማየት ማረጋገጥ ይቻላል።የኤርትራ መሬት ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ የነጻ አውጭዎች ቡድን
ወይም የእነሱ ድንኳንና የማጭበርበሪያ ጭንብል (ማስክ) የሆነ እንደ ግንቦት ሰባት ያለ
የሚርመሰመስበት እንጂ እውነተኛ ኢትዮጵያዊ ታጋይ እንኳንስ በመሬቱ በድንበሩ
አካባቢ እንዲንቀሳቀስ የሻእብያ ተፈጥሮ አይፈቀድለትም፤ አሳዶ ያጠፋዋል።
የሚፈቀድለት የሻእብያን ጥቅምና የኤርትራን ነጻነት ተቀብሎ ለወደፊቱም ስጋት
የማይፈጥር አገልጋይ ለመሆን ቃልኪዳን ለገባ ብቻ ነው።
የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ በማውለብለብና ልብ የሚኒካ መዝሙር በመዘመር የሻእብያ
ፈረስ የሆነው አር/ ግም ለከፈተው ፕሮፓጋንዳ ጆሮ መስጠት ለጥፋት ፈቃደኛ መሆን
ነው።የኢትዮጵያን አንድነትና ሰላም የሚፈልግ ኢትዮጵያዊ ለተገንጣዮች ስብስብ
እውቅና አይሰጥም።ከወያኔ ባልተናነሰ መልኩ ይታገላቸዋል እንጂ።ሻእብያ የቀድሞ
የአርበኞች ግንባር የሚባለውን የፈጠሩትን እንደ ኮሎኔል ታደሰ የመሳሰሉትን መሪዎቹን
ገድሎ፣የተቀሩትንም አባላት በጨለማ ቤት አጉሮ በማሰቃየት ላይ እንዳለና ጥቅሙን
የሚያራምድ ቡድን ፈጥሮ ከግም ሰባት ጋር ግንባር የተፈጠረ አስመስሎ በማጭበርበር
ላይ መሆኑን ሁሉም ሊያውቀው ይገባል።
በጉባኤ ተብየው የፕሮፓጋንዳ ትያትር ውስጥ ተዋንያን ሆነው የከረሙት ወደሚኖሩበት
አገር ሲመለሱ ሊሰሩት የሚሰጣቸው አደራ የኢሳያስን ስብእና በሚያጎለብት፣የግም.
ሰባትን ሽወዳ በሚያጎላ መልኩ የማስፋፋት ተልእኮ እንደሚሆን ለማወቅ ነብይ መሆን
አያስፈልግም።ከዚህም በፊት ኤርትራ እየገቡ የወጡት የግም ሰባት አባላት ይህንኑ ስራ
ሲሰሩ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም።አሁንም ሽንጣቸውን ገትረው ሳይፈሩ የሚረጩት
ተልእኮ ነው።የአሁኖቹም ደቀመዛምርት ከዚያ የተለየ መዝሙር አይኖራቸውም።በአዲስ
ፕሮፓጋንዳ አዲስ የዘረፋ ማሽን በመሆን ስራ ላይ ተሰማርተው እንደምናይ መጠበቅ
ይኖርብናል።ለአንዳንዶቹም ላለፉት አያሌ ዓመታት የኢትዮጵያን ሳይሆን ያፍሪካን አፈር
ላልረገጡት፣ከሚኖሩበት አገር ወጥተው ለመሄድ አቅም የሌላቸው ለዚህ መብቃታቸውን
እንደትልቅ ሎተሪና ውለታ ሳይቆጥሩት እንደማይቀሩና ለድርጅቱ የሚችሉትን ከማድረግ
እንደማይቆጠቡ መገመት አያቅትም።
ለነዚህ ድውያን የሚተርፋቸው ሌላ ነገር ቢኖር ከብርሃኑ ነጋ ካዝና ከሚገባው በሚሊዬን
የሚቆጠር ገንዘብ ውስጥ ግፋ ቢል በሺዎች የሚቆጠረውን እንደራበው ውሻ
መቀራመታቸው ነው።ውሻ በበላበት ይጮሃል!ከዚያ አይነቱ ቅሌትና ወራዳነት ይጠብቀን!
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ወያኔን የሚያሶግደውና ለውጥ የሚያመጣው ከኢትዮጵያ ሕዝብ መካከል ወጥቶ
በኢትዮጵያ መሬት ላይ የሚንቀሳቀስ ሃይል እንጂ የሻእብያ የጡት ልጅ የሆነ ቡድን
አይደለም።
ኢትዮጵያን ከወያኔና ከወያኔ መሰል ቡድኖች ጥፋት ይጠብቃት!
ኩማ መገርሳ USA DC

