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የሻዕቢያ አጉራ ዘለል ጥያቄና የአፍሪካ ህብረት ምላሽ 

ዘሩባቤል ማትያስ   

2-6-15 

የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃ/ማርያም ደሳለኝ በመንግስታቸውን የስራ አፈፃፀምና በወቅታዊ ጉዳዩች ዙሪያ ትናንት 

ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሪፖርት አቅርበው ነበር። አቶ ኃ/ማርያም በሪፖርታቸው ላይ እንደጠቆሙት፤ የኤርትራ 

መንግስት የተጣሉበትን ማዕቀቦች እንዲነሱለት ከፍተኛ ጥረት ቢያደርግም ባለፈው ጥቅምት ወር ላይ በተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት ማዕቀቦቹ እንዲቀጥሉ ተደርጓል። በዚህ ረገድ የአስመራው አስተዳደር ቀጣናውን ለማመስ እያደረገ ያለውን የትርምስ 

ስትራቴጂ እስኪያቆም ድረስ የተጣሉበት ማዕቀቦች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ይደረጋል ብለዋል። የኤርትራ መንግስት በጉያው 

ውስጥ ባቀፋቸው አሸባሪዎች አማካኝነት ሀገራችንን ለማተራመስ ካሰበ በዚያው መጠን በቂና ተመጣጣኝ ምላሽ የሚሰጠው 

መሆኑንም ተናግረዋል—ጠቅላይ ሚኒስትሩ።  

ይሁንና የኤርትራ መንግስት ሰሞኑን በተካሄደው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ በአምባሳደሮቹ በአርኣያ ደስታና 

በቢኒያም በርሀ አማካኝነት ፍርደ ገምድሉን የኢትዮ-ኤርትራ ድንበር አካላይ ኮሚሽንን ውሳኔ በመጥቀስ “የኢትዮጵያ 

ወታደሮች በሃይል ከያዙት ግዛቴ እንዲወጡ ይደረግልኝ” የሚል አጉራ ዘለል ጥያቄን አጀንዳ አስይዞ ማቅረቡ ተሰምቷል። ይህ 

የሻዕቢያ የሁልጊዜ ዘፈን አሰልቺና ዛሬም የአስመራው ቡድን የኢትዮጵያ መንግስት የዘረጋውን የሰላም እጆች ባለመቀበል 

የድንበር ጉዳይን በምክንያትነት ለመጠቀም እየሞከረ መሆኑን የሚያሳይ ነው። 

ዳሩ ግን የህብረቱ ጉባኤ ይህን የሻዕቢያን ጥያቄ ወዲያውኑ ነው ውድቅ ያደረገው—አግባብነት የሌለው መሆኑን በመግለፅ። 

የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር የዚምባባዌው ፕሬዚዳንት ሮበርት ጋብሬል ሙጋቤ በኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር 

ዴኤታ በአምባሳደር ብርሃነ ገ/ክርስቶስ አማካኝነት የቀረበውን የሻዕቢያን የትርምስ ስትራቴጂ ተግባር ካዳመጠ በኋላ፣ 

የኢትዮጵያ መንግስት ቀደም ሲል ያቀረበው የሰላም ሃሳብ ተቀባይነት ያለው መሆኑን በመግለፅ የኤርትራን ጥያቄ ውድቅ 

አድርገውታል። ይህም የኤርትራ መንግስት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተጨማሪ አባል በሆነበት የአፍሪካ ህብረት ውስጥም 

አሸባሪነቱ የተረጋገጠ መሆኑን የሚያመላክት ነው። እርግጥ ቀደም ባሉት ጊዜያት አቶ ኢሳያስና አስተዳደራቸው አፍሪካ 

ህብረትን “ጥርስ የሌለው አንበሳ” እያሉ ሲያንጓጥጡት እንዳልነበር ዛሬ ላይ ተነስቶ “ድንበሬ ምንትስ ይሁንልኝ” ማለቱ በራሱ 

አስቂኝ ቢሆንም፤ ጥያቄው ግን አሁንም ቢሆን የአስመራው ቡድን ከሽብር አጋፋሪነቱ ላለመላቀቅ ያለውን ፅኑ ፍላጎት የሚያሳይ 

ይመስለኛል። 

የአስመራው አስተዳደር በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ያለው ችግር የድንበር ጉዳይ አስመስሎ ቢያቀርብም፤ ዋናው ችግር 

ሻዕቢያ የሚከተለው ቀጣናውን የማተራመስ ተግባር መሆኑን አፍሪካ ህብረት በሚገባ ተገንዝቦታል ማለት ይቻላል። 

ምክንያቱም ባለፈው ጥቅምት ወር የመንግስታቱ ድርጅት የመደበው የኤርትራና የሶማሊያ ጉዳይ አጣሪ ቡድን የአስመራው 

መንግስት አሁንም ቢሆን ራሱን ከሽብር ስራዎች እንዳላላቀቀ ለፀጥታው ምክር ቤት ያቀረበው ሪፖርት በሚገባ ሁኔታ 

በኢትዮጵያ በኩል ተብራርቶ ስለቀረበ ነው። 
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ምንም እንኳን የኤርትራ መንግስት በተመድ በኩል የተረጋገጠበትን የአሸባሪነት ተግባሩን “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ብሎ 

በአፍሪካ ህብረት በኩል ለማስቀየር የሞኝ ዲፕሎማሲ ቢያካሂድም፤ ሃቁ ግን አምባሳደር ብርሃነ ገ/ክርስቶስ የገለፁት የሻዕቢያ 

ረጃጅም የትርምስ እጆች ከሶማሊያ እስከ አዲሲቷ ሀገር ደቡብ ሱዳን እንዲሁም የኢትዮጵያን አሸባሪዎች ወደ ሀገራችን ውስጥ 

አስርጎ ለማስገባት በመሞከር ያከሄዳቸው እኩይ ሴራዎቹ አፍ አውጥተው የሚናገሩ ናቸው።  

ታዲያ እዚህ ላይ ዘመን የማይሽረውን አንድ የሀገራችንን አርሶ አደር ይትብሃል ለማንሳት እወዳለሁ—“እውነት ቀጥና 

ብትመነምንም አትበጠስም” የሚለውን። አዎ! አባባሉ ማንኛውም ሰው ወይም ቡድን ሃቅን ለመደባበቅ ወይም አለባብሶ 

ለማለፍ ቢፈለግ የማታ ማታ መታወቁ አይቀርም የሚል አንድምታን ያዘለ ነው። ለነገሩ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በዚህ 

ምድር ላይ ተደብቆ የሚቀር ነገር ያለ አይመስለኝም። ለመሸሸግ የሚሞከር አሊያም የሚደባበቅ አንድ ጉዳይ ቢኖር እንኳን 

ጊዜውን ጠብቆ የአደባባይ ምስጢር መሆኑ አይቀሬ ነው—“ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል” እንዲል ታላቁ መፅሐፍ ቅዱስ።  

እናም ቀጣናዊ ትርምስን እንደ አንድ የፖለቲካ ስትራቴጂ የሚከተለውና የሽብር አዝማች የሆነው የኤርትራ መንግስት በተለያዩ 

ጊዜያት “አል-ሸባብን አልደግፍም፣ በደቡብ ሱዳን የእርስ በርስ ግጭት ውስጥ እጄ የለበትም፣ ለኢትዮጵያ ተቃዋሚዎች 

የምሰጠው ርዳታ ራሳቸውን እንዲችሉ እንጂ እኛ በሚያከናውኑት ተግባር ውስጥ የለንበትም፣…ምንትስ” እያለ በ“የውሸት 

መርህ” ዲፕሎማሲ ሲክድ የነበረውን ዲስኩሩን የአደባባይ ፀሐይ ሞቆታል ማለት ይቻላል።  

ባለፈው ጥቅምት ወር ውስጥ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት (ተመድ) የፀጥታው ምክር ቤት የኤርትራንና የሶማሊያን ጉዳይ 

እንዲያጣራ የሰየመው “የኤርትራና የሶማሊያ ጉዳይ አጣሪ ቡድን” ይህን የሻዕቢያን ቅጥፈት የሚያጋልጥ እንዲሁም የኢትዮጵያ 

መንግስትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) በተለያዩ ወቅቶች ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ 

ሲያቀርቡት የነበረውን አቤቱታን ትክክለኛነት የሚያረጋግጥ አዲስ ሪፖርት ማውጣቱን እናስታውሳለን። ሪፖርቱን ተከትሎም 

በአስመራው መንግስት ላይ የተጣሉበት ማዕቀቦች እንዲቀጥሉ ተወስኗል። 

ታዲያ በወቅቱ የቀረበው የቡድኑ የሪፖርቱ አንኳር ነጥብ ጠቅለል ተደርጎ ሲታይ፤ የአስመራው መንግስት በሶማሊያ የውስጥ 

ጉዳይ እንደ እርጎ ዝንብ ጥልቅ በማለት አል-ሸባብን መርዳቱን፣ በአዲሲቷ ሀገር ደቡብ ሱዳን የርስ በርስ ግጭት ውስጥ በሁከት 

የታጀለ እጁን መዶሉን፣ የኢትዮጵያን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን አስመራ ውስጥ ሰብስቦ ቀጥተኛ የገንዘብና የመሣሪያ 

ድጋፍ እንደሚያደርግ እንዲሁም አሰልጥኖና አስታጥቆ አቅጣጫና መመሪያ እየሰጠ ወደ ሀገራችን እንደሚያሰማራ የሚያጋልጥ 

ነው፡፡  

የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በደረሰበት ጫና ምክንያት አሸባሪውን አል-ሸባብ በቀጥታ ላለማግኘት ሲል 

ከሽብር ቡድኑ ጋር ግንኙነት ባላቸው የትስስር መረቦች አማካኝነት ዕርዳታና ድጋፍ እንደሚያደርግ ያተተው ሪፖርቱ፤ በደቡብ 

ሱዳን ግጭት ውስጥ የመሣሪያ ድጋፍ ለቀድሞው የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ሪክ ማቻርና ለጆርጅ አዬር ዴንግ ቡድን 

እንዲሁም ለዴቪድ ያኡ ቡድን የመሣሪያ ድጋፎችን እንደሚያደርግ አረጋግጧል፡፡ ሻዕቢያ ሀገራችንን ለማተራመስ ባነገበው 

የረጅም ጊዜ ቀቢፀ-ተስፋው ታጅቦም ግንቦት ሰባትን፣ ኦብነግን፣ አነግንና መሰል የኢትዮጵያ አሸባሪዎችንና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን 

በገንዘብና በሎጀስቲክስ እየረዳ መሆኑንም በአጣሪ ቡድኑ የቀረበው ሪፖርት ያስረዳል። 
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ምንም እንኳን ይህን የመንግስታችንን ብሎም የሰላም ወዳድ ኃይሎችን ተደጋጋሚ አቤቱታዎች ትክክለኛነት ያረጋገጠውንና 

በሻዕቢያ አማካኝነት መካሄዱን አጣሪው ቡድኑ ያረጋገጠውን ከሶማሊያ እስከ ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ከአሸባሪዎቹ አል-ሸባብ 

እስከ ግንቦት ሰባት ድረስ የዘረጋውን የትርምስ ተግባሩን ዝርዝር ነጥቦች ኋላ ላይ የምመለስባቸው ቢሆንም፤ በቅድሚያ ግን 

የአጣሪ ቡድኑን ቀደምት ተመሳሳይ ግኝቶችን መመልከቱ ለጠቅላላ ግንዛቤ ስለሚረዳ ወደዚያው ማቅናቱ ተገቢ ይመስለኛል። 

ነገሩም እንዲህ ነበር።… 

በተባበሩት  መንግስታት ድርጅት  የሶማሊያና  የኤርትራ  አጣሪ ቡድን ሪፖርት  ቀዳሚ ሪፖርት እንደሚያትተው፤ ሀገራችን 

በአስመራው  አስተዳደር  ላይ በተደጋጋሚ  ስታቀርብ የነበረችውን ክሶች ትክክለኛነት የሚያረጋግጥ የምስራቅ አፍሪካ የልማት 

በይነ መንግስታት  ባለስልጣን (ኢጋድ) በተለያዩ ጊዜያት ሲያስተላልፍ የነበረውን ውሳኔን ሙሉ ለሙሉ  ሊባል በሚችል ሁኔታ 

ቅቡል ያደረገ ነው፡፡ በዚህም  የኤርትራ  መንግስት  የቀጣናው  የሽብርና የህገ - ወጥ  ስለላ  ድርጊት  ቀንደኛ  ተዋናይ  መሆኑ 

ተረጋግጧል፡፡  በወቅቱ  አንድ ወር እንኳን ያልሞላት ጨቅላዋ ደቡብ ሱዳንን  ጨምሮ፤ ከኡጋንዳ እስከ ኢትዮጵያ ያሉትን 

የአካባቢውን ሀገራት ሲያተራምስ እንደነበርም በማያሻማ ሁኔታ አረጋግጧል፡፡ 

ከኢትዮጵያ ብንነሳ እንከስን ራሳቸውን “ኦነግ” እና “ኦብነግ” እያሉ የሚጠሩት ጠባብ የሽብር ቡድኖችና ተላላኪዎች 

ዓላማቸውን በሰላማዊ መንገድ ማራመድ እየቻሉ፤ ነገር ግን በህዝቡ የተተፉ ፀረ- ሠላም ኃይሎች መሆናቸውን በመገንዘባቸው 

ሳቢያ የሻዕቢያ “ተወርዋሪ ድንጋይ” መሆንን የመረጡ ሃይሎች ናቸው፡፡ አሸባሪዎቹ እናራምደዋለን የሚሉትን “የመገንጠል 

ዓላማ” በህገ - መንግሰታዊ ስርአቱ ውስጥ ባለው የምርጫ ፉክክር ህዝባቸውን አሳምነው ሳይሆን፤ ለኢሳያስ አፈወርቂ ተላላኪ 

በመሆን የሚሳካላቸው የሚመስላቸው የጎጠኞች ስብስብ ናቸው፡፡ በሻዕቢያው ቡድን እምነት መሰረትም፤ ‘ምናልባት እነዚህ 

ኃይሎች በለስ ቀንቷቸው ቢሳካላቸው ኢትዮጵያ ትፈረካከስና እኔም የአካባቢው “አውራ” የመሆን ህልሜን እንዲለመልም 

ያደረጉታል’  ብሎ ያስባል፡፡ ግና ሁለቱም ቢሆኑ ይህ ነው የሚባል ውጤት አላስገኙለትም። 

በምርጫ 97 ወቅት በተፈጠረው የቅንጅት ነውጠኛ አመራሮችና በደርግ ቅሪቶች የተመሰረተውና ራሱን “ግንቦት ሰባት” እያለ 

የሚጠራው የትምክህተኞች ጥርቅምቃሚ የሽብር ቡድንም፤ ሌላው ቀርቶ የኤርትራን ነጻነት የማይቀበል መሆኑ ለኢሳያስ 

አፈወርቂና ለተከታዮቻቸው ግልፅ ሆኖ ሳለ፤ ሻዕቢያ ግን ሀገራችንን ለመበታተን ያሉትን አማራጮች ሁሉ አሟጦ የሚጠቀም 

የአሸባሪዎች አጋፋሪ በመሆኑ፣ የእነዚህን ኃይሎች ማንነት እያወቀ እነርሱን ከመርዳት አልቦዘነም፡፡  

እናም  ‘ምናልባት እነዚህ ኃይሎችም የሳህል ተራራው ውቃቢዬ ቀንቷቸው ስልጣን ከያዙ፤ ለሠላም፣ ለልማትና ለዴሞክራሲ 

የታገሉት ጭቁን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች “እምቢኝ፣ አሻፈረኝ” እንደሚሏቸው ስለሚያውቅና በዚህም 

ሀገሪቱ መታመሷና መበታተኗ ስለማይቀር የሚያሰጉኝ አይደሉም’ የሚል ድምዳሜ በመያዝ የግብረ - ሸብራ ስራው ተዋናይ 

ሊያደርጋቸው የፈለጋቸው ባንዳዎች ናቸው፡፡ 

እርግጥ ይህ የአሸባሪዎቹና የሻዕቢያ የጥፋት ቁርኝት፤ የኤርትራ መንግስት ‘ኢትዮጵያን ለመበታተን ይጠቅመኛል’ ብሎ እስካሰበ 

ድረስ ጠባቡንም ይሁን ትምክተኛውን የሽብር ኃይል አንድ ላይ አሰማርቶ ከማተራመስ የማይመለስ መሆኑን የሚያመላክት 

ነው፡፡ ምንም እንኳን እነዚህ የከሰሩ አሸባሪዎች በአንድነት አስመራ ውስጥ ተሰባስበው “በአጭር ጊዜ ኢትዮጵያን ይበታትናሉ” 

የሚል የቀን ቅዥት ህልም የአስመራ መሪዎች ቢኖራቸውም፤ አሸባሪዎቹ በአሁኑ ወቅት ይህ ነው የሚባል ተጨባጭ ውጤት 
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አለማምጣታቸውና በሀገር ውስጥም ህዝቡና በተጨባጭ ያለው ነባራዊ ሁኔታ የማይቀበሏቸው መሆኑን በሚገባ ያውቃሉ፡፡ 

ዳሩ ግን ሻዕቢያም ይሁን አሸባሪዎቹ ኪራይ ሰብሳቢዎችና ራዕይ አልባ በመሆናቸው የትስስራቸውን መረብ መበጠስ 

አልቻሉም።  

ከዚህ በተጨማሪም የኤርትራው የነውጥ ቡድን፣ አሸባሪዎቹ ‘የመጨረሻ የብተና ግቤን ከአጭር ጊዜ አኳያ ባያሳኩም እንኳን 

የኢትዮጵያን ፈጣን ልማት ካሰናከሉ፣ ግጭት እንዲፈጠር ካደረጉና በዚህም የሀገሪቱን ገጽታ ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ያላትን 

ተቀባይነት ካበላሹ እንዲሁም ኢንቨስትመንትን እንዲቋረጥ ወይም እንዲቀንስ ካደረጉ ለእኔ በቂዬ ነው’ ብሎ በማመን የሽብር 

መረቡ አስፈጻሚ አካላት አድርጓቸው መንቀሳቀስን በአማራጭነት ወስዷል፡፡  

በተለይም የጠባቡንና የጎጠኛውን ኦነግ አባላት ወደ አዲስ አበባ በመላክ በአፍሪካ ህብረት መሪዎች ላይ ለማከናወን አስቦት 

በህዝባችንና በፀጥታ ሃይሎች ትብብር የከሸፈው የሽብር ተግባር መቼም የሚዘነጋ አይደለም።  

የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር "አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ አደርጋለሁ" በማለት የአፍሪካ  ህብረት የመሪዎች ልዩ ጉባዔ  ወቅት  

ሊያካሂድ የነበረው የሽብር ተግባር "በታክቲክ" ደረጃ ለየት ያለ እንደነበር የአጣሪው ቡድን ሪፖርት ያመለክታል፡፡ ይኸውም 

ንጹሃን  ዜጎችን ሆን ብሎ ለማጥቃት ያለመና በሀገራችን ውስጥ ስጋት እንዲነግስ ለማድረግ የተጠነሰሰ በመሆኑ ነው፡፡ የሽብር 

ድርጊቱን ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ግለሰቦች በወቅቱ ለቡድኑ  እንደገለጹት፤ ከስልጠና እስከ ተልዕኮው መጨናገፍ ድረስ  

መመሪያ  ይሰጣቸው  የነበረው  በኤርትራ  መንግስት አማካኝነት ነበር፡፡ 

ሻዕቢያ ድርጊቱን ገቢራዊ  ለማድረግ  የተሞክረው የኦነግ ሰዎችን  በማሰማራት  ይሁን እንጂ፤ የሽብር ሴራው  ዋነኛ  ጠንሳሽ 

እና አቀናባሪ  ጄኔራል  ጠዓመ  ጎይትኦም በተባሉ ግለሰብ በሚመራው የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ቢሮ እንደነበር 

ገሃድ ሆኗል፡፡  ሪፖርቱ በግልጽ እንዳመላከተው፤ የአቶ ኢሳያስ  የአሸባሪነት ውጥን ቢሳካ ኖሮ፤ ለጉባዔው  የመጡት መሪዎች 

ለሻይ ዕረፍት ሲወጡ በመኪና ላይ የተጠመዱ ፈንጂዎችን  የማፈንዳት  እና በመርካቶ አካባቢ በርካታ  ሰዎችን  ለህልፈተ - 

ህይወት የመዳረግ ተልዕኮን ያነገበ ነበር፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የመሪዎቹ ጉባዔ ሲካሄድ አብዛኛዎቹ ያረፉበትን ሸራተን  

ሆቴልን በቦምብ ናዳ የማጋየት እንዲሁም የጠቅላይ ሚኒስትሩን  ጽህፈት  ቤት አካባቢ  በመጠነ  ሰፊ ጥቃት የማናወጥ  ዕቅድን 

የያዘ  እንደነበር ቡድኑ አረጋግጧል፡፡ ይህንንም ቡድኑ በጥናቱ ወቅት ያነጋገረውና የአሸባሪው ኦነግ አባል የሆነው ኦማር ኢድሪስ 

የተባለ የአስመራው  የነውጥ  ቡድን  ተላላኪ መግለጹን  ሪፖርቱ ያስረዳል፡፡  

የኤርትራ መንግስት  በጸረ - ህዝብ ባህሪው ያቀደው  ይህ ትልም  ዕውን  ቢሆን ኖሮ ሊከተል የሚችለውን ሰብዓዊ ቀውስ እና 

ቁሳዊ ጥፋትን ለዚህ ጽሑፍ አንባቢ ልተወውና፤ ዳሩ ግን  ምስጋና  ለሠላም  ወዳዱ  የሀገራችን  ህዝብና  ለፀጥታ ኃይሎች  

የግባቸውና አደጋው "በህልም ቅዥትነት" ጉዳት ሳያስከትል አልፏል፡፡ የህብረቱ የመሪዎች  ጉባዔም በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ  ያለ 

አንዳች ኮሽታ ሊጠናቀቅ  ችሏል፡፡ ይህ የህዝባችንና የፀጥታ ኃይሎች ጠንካራ ትስስር ኢሳያሳዊያንን እጢያቸው ዱብ እንዲል 

ያደረገ  ከመሆኑም  ባሻገር፤ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፊት የሀገራችንን ገጽታ ለማጠልሸት የታለመውን  ቀቢጸ- ተስፋ መና 

ያስቀረው ነው፡፡  

በማያወላዳ ጥናት ላይ የተመሰረተው የቡድኑ የወቅቱ ሪፖርት፤ የኤርትራ መንግስት  በድንበር እንኳን በማይገናኛት ሶማሊያ 

ውስጥ የሚያደርገው የጥፋት ተልዕኮ ቀጣናውን ለማበጣበጥ የሚከተለው እኩይ ስትራቴጂ ሁነኛ አስረጅ መሆኑን የአደባባይ 
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ምስጢር  አድርጎታል፡፡ የአቶ ኢሳያስ የሁከት ቡድን አስመራ በሚገኘው "ኢንተር ኮንትኔንታል ሆቴል" ውስጥ ሰብስቦ 

የያዛቸውን የኢትዮጵያ፣ ጂቡቲ፣ የኡጋንዳንና የሱዳንን እንዲሁም  የየመንን አሸባሪዎችና አማፂ ቡድኖችን በገንዘብ፣ በስልጠና 

እና በሌሎች ሎጀስቲክሳዊ  ድጋፎች ዕገዛ ከማድረግ ባለፈ፤ በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት የአል- ቃዒዳ  የምስራቅ 

አፍሪካ ክንፍ ለሆነው አል- ሸባብ ቀጥተኛ ቁርኝት ፈጥሮ ድጋፍ እየሰጠ መሆኑንም ቡድኑ አረጋግጧል፡፡  

ቡድኑ እንደገለፀው ጣልቃ ገብነቱ ምንም ዓይነት ሰብዓዊም ይሁን ለዚያች ሀገር ዘላቂ መፍትሔ የሚያመጣ አይደለም፡፡ ከዚህ 

ይልቅ ሻዕቢያ ይዞት የሚንቀሳቀሰው የጥፋት ስትራቴጂ መረቡ እንዲጠናከርና በአካባቢው ተቀባይነት አግኝቶ የቀጣናው 

አድራጊ ፈጣሪ ሆኖ ለመታየት ካለው ፍላጎት የመነጨ መሆኑን ሪፖርቱ ያትታል፡፡ እርግጥም "ላም  ባልዋለበት ኩበት ለቀማ" 

ይሏል እንዲህ ዓይነቱ ክስተት ይመስለኛል፡፡  

ታዲያ ሻዕቢያ ይህን ዕውን ለማድረግ አውሮፕላኖችን እየተከራየ በምስራቅ አፍሪካው የአል-ቃዒዳ ክንፍ ስር በሚገኙትና 

"የታችኛው ሸበሌ" እየተባሉ ወደ ሚጠሩት ቦታዎች በርካታ በረራዎችን በማድረግ መሳሪያ ከማቀባበል ባለፈ፤ "የጡት ልጁ" 

ለሆነው አል- ሸባብ በየወሩ ሰማንያ ሺህ ዶላር ኬንያ በሚገኘው ኤምባሲው በኩል ይሰጥ እንደነበር ተረጋግጧል፡፡ 

እንደሚታወቀው የሶማሊያና የኤርትራ አጣሪ ቡድን በመንግስታቱ ድርጅት አማካኝነት የተቋቋመው እ.ኤ.አ ከ2002 ጀምሮ 

ነው፡፡ ከዚያን ጊዜ ወዲህ ከአሁኑ ሪፖርት ጋር በይዘት ተመሳሳይ የሆኑ ከደርዘን በላይ የሚሆኑ ሪፖርቶችን አውጥቷል፡፡ 

ሪፖርቶቹን ተከትሎም ተመድ በኤርትራ መንግስት ላይ ከአንዴም ሁለቴ ማዕቀብ ጥሎበታል፡፡ ሻዕቢያ እነዚህን ማዕቀቦች 

ለማስነሳት ብርቱ ጥረት ቢያደርግም ውጤት ማግኘት አልቻለም—ምንም ዓይነት የባህሪ ለውጥ ማምጣት ባለመቻሉ። እናም 

የመንግስታቱ ድርጅት ማዕቀቦቹ እንዲቀጥሉ ከማድረጉም በላይ፤ የአጣሪ ቡድኑን የስራ ጊዜ በማራዘም በኤርትራና በሶማሊያ 

ያለውን ሁኔታ እንዲቃኝ ኃላፊነት ሰጥቶታል። 

ይሁንና ሻዕቢያ የራሱን ቀጣናዊ የትርምስ ስትራቴጂ ቀይሮ ከአካባቢው ሀገራት ጋር በሰላም ከመኖር ይልቅ የመረጠው አካሄድ 

ጣቱን በአጣሪው ቡድን ላይ መቀሰርና ልክ እንደ አፍሪካ ህብረት ዓይነት አጋጣሚዎችን ሲያገኝ አጉራ ዘለል ጥያቄን ማንሳት 

ነው። ዳሩ ግን ሻዕቢያ አጣሪ ቡድኑን ያሻውን ቢለውም፤ ቡድኑ በመንግስታቱ ድርጅት አመኔታ ያለው ብቻ ሳይሆን 

በተሰማራበት የስራ መስክ አንቱታን ያተረፈ ስብጥር መሆኑ ይታወቃል። ለዚህም ነው—የፀጥታው ምክር ቤት የስራ ዘመኑን 

ያራዘመለት። እናም ሻዕቢያ በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ አሸባሪነቱን ለመሸፋፈን ሲል የድንበር ጉዳይን ማንሳቱ የተለመደ ቢሆንም 

ቅሉ፤ የአፍሪካ ህብረትም ይህን የአቶ ኢሳያስ አስተዳደርን የማደናገር ስትራቴጂን ተገንዝቦ ጥያቄውን “አግባብነት የሌለው” 

ማለቱ ለአስመራው የትርምስ ቡድን ትምህርት ይመስለኛል—ለመማር ከፈለገ። በመሆኑም የኤርትራ መንግስት ያለው 

አማራጭ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃ/ማርያም ደሳለኝ በተደጋጋሚ እንደጠየቁት ሀገራችን ለሰላም የዘረጋችውን እጅ መቀበል ብቻ 

ነው። ከዚህ ውጪ ስብሰባ በተገኘ ቁጥር ዋናውን የአሸባሪነት ተግባሩን በመሸሸግ ስለ ድንበር ጉዳይ መለፈፍ ከጉንጭ አልፋነት 

የዘለለ ፋይዳ የለውም። 

ያም ሆነ ይህ ግን ቀደም ሲል በገባሁት ቃል መሰረት አምባሳደር ብርሃነ ገ/ክርስቶስ ለህብረቱ ጉባዔ ስላስረዱትና የሻዕቢያ 

ቀጣናዊ የትርምስ ፖሊሲ ወደ ተረጋገጠበትና በዚህም ሳቢያ ማዕቀቡ እንዲቀጥል ስለተደረገበት የአጣሪ ቡድኑ የቅርብ ጊዜ 

ሪፖርት ላቅና።…ሪፖርቱ የቀደምት ዘገባዎች ተደማሪና ያለፈውን የሚያጠናክር እንዲሁም አዳዲስ ሁነቶች የተካተቱበት ነው፡፡  
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የአጣሪ ቡድኑ ሪፖርት የኤርትራ መንግስት በሶማሊያ፣ በደቡብ ሱዳንና በኢትዮጵያ ውስጥ ጣልቃ በመግባት 

የሚያከናውናቸውን የትርምስ ሴራዎችን የሚመለከት ነው። እርግጥ አጣሪ ቡድኑ የዛሬ ሁለት ዓመት ገደማ ባወጣው ሪፖርት፤ 

የኤርትራ መንግስት የሶማሊያ ፌዴራላዊ መንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣናትን በመቅረብ በሶማሊያ መንግሥት ላይ ፍላጎቱን 

ለማሳደር እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አሳውቆ ነበር፡፡ በዚሁ ሪፖርቱ ሻዕቢያ ከሶማሊያ የጎሳ መሪዎች እንዲሁም ከአል-ሸባብ ጋር 

ግንኙነት አላቸው ከሚባሉ የሶማሊያ መንግሥት ኃላፊዎች ጋር ጥብቅ ግንኙነት መመሥረቱን አጣሪ ቡድኑ ሪፖርት አድርጎ 

ነበር፡፡ ይህ በተረጋገጠ በዓመቱ የኤርትራ መንግሥትና የሶማሊያ መንግሥት አንዳንድ ከፍተኛ ኃላፊዎች ግንኙነት ወደ ልዩ 

ምዕራፍ መሸጋገሩ ተወስቷል፡፡  

የሶማሊያ ፕሬዚዳንት ልዩ አማካሪና ታዋቂው የሶማሊያ የንግድ ሰው ሙሳ ሐጂ ሞሐመድ ጋንጃብ ከኤርትራ መንግሥት ጋር 

በፈጠሩት ግንኙነት፤ የሶማሊያ መንግሥት የጦር መሣሪያዎችን በድብቅ ለኦጋዴን ብሔራዊ ነፃነት ግንባር (ኦብነግ) እና ለአል-

ሸባብ ሲያቀብሉ እንደነበር አረጋግጧል፡፡  

ኦብነግ የኢትዮጵያ ሶማሌ ክልልን ለቆ በመውጣት መቀመጫውን በሶማሊያ ጋልካዩ ግዛት ማድረጉን ሪፖርቱ ያስረዳል። አጣሪ 

ቡድኑ ኦብነግ በጋልካዩ በሰላም እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጿል፡፡ በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ሰራዊት አል-ሸባብን ለመደምሰስ 

ባካሄደው ውጊያ በአሸባሪው ቡድን ውስጥ የኦብነግ ወታደሮች መገኘታቸውን አጣሪ ቡድኑ ምንጮችን ጠቅሶ አስታውቋል፡፡ 

በመሆኑም ኤርትራ የተጣለባትን ማዕቀብ በመጣስ ከፍተኛ የመሣሪያ ድጋፍ ለኦብነግ እያደረገ መሆኑን፣ ኦብነግና አል-ሸባብ 

ደግሞ ሎጂስቲክስን በጋራ የመጠቀም ስምምነት ውስጥ እንደገቡ መረዳቱን አመላክቷል፡፡  

እናም የኤርትራ መንግሥት በአንድ በኩል የሶማሊያ መንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣናትን በመጠቀም ከሶማሊያ መንግሥት 

የጦር መሣሪያ ክምችት ላይ ለአል-ሸባብና ለኦብነግ እያቀበለ ሲሆን፤ በሌላ በኩል ደግሞ ኦብነግ በቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ 

ከኤርትራ የሚያገኝበት አሠራርን ዘርግቷል፡፡ የኤርትራ መንግሥት ቀጥታ የገንዘብ ድጋፍ ለኦብነግ የሚያደርገው ዱባይ በሚገኝ 

የኦብነግ የባንክ አካውንት ውስጥ ነው። የባንክ አካውንቱ አውስትራሊያ በሚኖር የኦብነግ ምክትል ሊቀመንበር መሐመድ 

ኢስማኤል ስም የተከፈተ መሆኑንም ለማወቅ ተችሏል፡፡  

የኤርትራ መንግሥት በደቡብ ሱዳን ጆንግሌ ግዛት ለሚገኘው የሪክ ማቻር ቡድን ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎች ሞርታሮችና የአየር 

መቃወሚያ መሣሪያዎችን ማቀበሉን ሪፖርቱ ያስረዳል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የኤርትራ መንግሥት በዴቪድ ያኡ ለሚመራው 

የሚሊሺያ ቡድን በሔሊኮፕተር የመሣሪያ አቅርቦት ያደርጋል። ዴቪድ ያኡ እ.ኤ.አ. በ2010 በደቡብ ሱዳን በተደረገው 

የፓርላማ ምርጫ በመሸነፋቸው በደቡብ ሱዳን መንግሥት ላይ ያመፁ መሆናቸው ይታወቃል፡፡  

እርግጥ የኤርትራ መንግሥት ለዴቪድ ያኡ የሚያደርገው ድጋፍ በሁለት መሠረታዊ ፍላጎት ላይ የተመሠረተ መሆኑን ሪፖርቱ 

አልሸሸገም፡፡ አንደኛው ሻዕቢያ የደቡብ ሱዳን መንግሥት ምቹ መደለደል እንዳያገኝ ለማድረግ ቡድኑን የሚጠቀምበት ሲሆን፤ 

ሁለተኛው ደግሞ አማፂው ቡድን የሚንቀሳቀስበት የደቡብ ሱዳኑ የጆንግሌ ግዛት የኢትዮጵያ ፀረ-ሰላም ሃይልም 

የሚንቀሳቀስበት ስለሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ለፀረ-ሰላም ሃይሉ መሳሪያ ለማቀበል ስለሚረዳው ነው፡፡  

የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ለአዲሲቷ ሀገር አማፂም ይሁን ለኢትዮጵያው ፀረ-ሰላም ሃይል መሣሪያዎችን የሚያስተላልፈው 

በምሥራቅ ሱዳን በኩል አድርጎ ወደ ደቡብ ሱዳን በማስገባት እንደሆነ የአጣሪ ቡድኑ ሪፖርት ያስረዳል፡፡ እንዲህ ዓይነቱ 
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“የአተረማመሰው” ግብረ-ሽበራ ተግባር በእነ አቶ ኢሳያስ መዝገበ-ቃላት ላይ ምን እንደሚባል ባላውቅም፤ ለእኔ ግን ይህ 

የሻዕቢያ እኩይ ምግባር በአንድ የሽብር ድንጋይ ሁለት ሀገራትን በማሸበርና ለማሸበር በመሞከር ሰላማቸውን የማወክ ሴራ 

ይመስለኛል።  

የሻዕቢያው አስተዳደር በአፍሪካ ቀንድ የሚንቀሳቀሱ አካላትን የመደገፍና የኢትዮጵያን ሰላም የመቀልበስ ስትራቴጂ ይዞ 

እየተንቀሳቀሰ መሆኑ በሪፖርቱ ተመልክቷለ፡፡ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ይህን እንቅስቃሴ የሚመራው በተለያዩ ባለሥልጣናቱ 

አማካኝነት ነው። በዋነኛነት በቅፅል ስሙ “ሌሊን” እየተባለ የሚጠራው ኮሎኔል ፍፁም ይስሃቅ ተጠቃሽ ነው። ይህ ግለሰብ 

የኢትዮጵያን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን ስልጠና ሲከታተል ብሎም የመሣሪያ ማስታጠቅ ሒደቱን ሲመራ ካንዴም 

ሁለቴ ማረጋገጡን አጣሪ ቡድኑ ገልጿል፡፡ በተመሳሳይ ሁኔታም ኮሎኔል ተወልደ ሀብቴ ነጋሽ የተባለው ግለሰብም በሶማሊያ 

በኩል ያለውን የአማፂያን እንቅስቃሴ በበላይይይ እንደሚመራ የቡድኑ ሪፖርት ያስረዳል፡፡  

አሸባሪው ግንቦት ሰባትም እ.ኤ.አ. ከ2012 ጀምሮ በኤርትራ የውትድርና ሥልጠና የሚደረግለትና የጦር መሣሪያ ድጋፍም 

ያገኛል፡፡ የሽብር ቡድኑ ወታደራዊ ሥልጠና የሚያገኘው በኤርትራ ምዕራባዊ የድንበር ክልል በሚገኝ ወታደራዊ ማሠልጠኛ 

ነው። ኮሎኔል ፍፁምም የሚደረገውን ድጋፍ በበላይነት እንደሚቆጣጠር ሪፖርቱ ያሳያል፡፡ ስማቸው እንዲገለፅ ያልፈለጉ ሁለት 

የሽብር ቡድኑ አባላት ለአጣሪ ቡድኑ እንደገለጹት፤ ቡድኑን እንዲቀላቀሉ የተመረጡት “ፖፕላር ፍሮንት” የሚል ስያሜ ባለው 

በደቡብ አፍሪካ የሚንቀሳቀስ የኢትዮጵያ ፓርቲ በኩል ነው። እንቅስቃሴውን ለመቀላቀልም ከደቡብ አፍሪካ በግብፅ በኩል 

አድርገው ወደ ኤርትራ እንደወሰዷቸው ገልጸዋል፡፡ ኤርትራ ከገቡ በኋላ “ሐሪና” (እዚህ ላይ በቅርቡ በቁጥጥር ስር የዋለው 

የሽብር ቡድኑ ፀሐፊ የነበረው አንዳርጋቸው ፅጌ “ወዲ ሐሪና” ይባል እንደነበር ያስታውሷል!) በተሰኘ የጦር ማሠልጠኛ ውስጥ 

ሌሎች ኢትዮጵያውያንን እንዳገኙና ግለሰቦቹንም በዋነኘነት አንዳርጋቸው ፅጌ ይመራቸው እንደነበር አስረድተዋል፡፡ እንዲሁም 

ራሱን “የኦሮሞ ነፃነት ግንባር (ኦነግ)” እያለ የሚጠራው የሽብር ቡድንና ሌሎች ፀረ-ኢትዮጵያ ኃይሎች ሥልጠናውን 

እንደሚወስዱ ከግለሰቦቹ በቃለ- መጠይቅ መረዳቱን የአጣሪ ቡድኑ አመልክቷል፡፡  

ሪፖርቱ አክሎ እንደሚያስረዳው የአስመራው ቡድን ባለሥልጣናት ይህንን እንቅስቃሴ የሚመሩት ይፋዊ ባልሆነ መንገድ 

ከህዝባዊ ግንባር ለዴሞክራሲና ለፍትሕ (ህግደፍ) የአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ ኢንዶውመንት ኩባንያዎች አማካኝነት 

በዓመት በሚያገኙዋቸው በርካታ ሚሊዮን ዶላሮች ነው፡፡ ግዢዎች የሚፈጸሙት በስሩ የተለያዩ ኩባንያዎች ባሉት “ቀይ ባህር 

ኮርፖሬሽን” በተሰኘ የግል ድርጅት ስም ቢሆንም ቅሉ፤ ይህ ድርጅት የኤርትራ መንግስት መሆኑ ተረጋግጧል፡፡  

የተለያዩ ግዢዎች በዚሁ ኮርፖሬሽን አማካኝነት ታዝዘው ሲፈፀሙም፤ ክንዋኔው ገቢራዊ የሚሆነው ዱባይ በሚገኘው 

የኤርትራ መንግስት ቆንስላ አማካኝነት እንደሆነ የአጣሪ ቡድኑ ሪፖርት ያመለክታል፡፡ በኮርፖሬሽኑ ስር የሚገኙት በርካታ 

ኩባንያዎች የባንክ ሒሳቦችም በተለያዩ ሀገሮች እንደሚገኙም ሪፖርቱ ያስረዳል። እንግዲህ በዚህ የአጣሪ ቡድኑ ተጨባጭ 

ሪፖርት ሳቢያ ነው— በኤርራ መንግስት ላይ የተጣሉት ማዕቀቦች እንዲቀጥሉ የተወሰኑት።  

እናም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ብርሃነ ገ/ክርስቶስ በህብረቱ ጉባኤ ላይ የኤርትራን አጉራ ዘለል ጥያቄ 

ተከትለው ለመሪዎቹ ያስረዱት የኢትዮጵያ መንግስት አቋምም ይህን የአጣሪ ቡድኑን ትክክለኛ ሪፖርት መሰረት ያደረገ ነው። 
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የአፍሪካ ህብረት ጉባኤም በአምባሳደር ብርሃነ የቀረበውን የኢትዮጵያ መንግስትን አቋም ቅቡል ያደረገው ሀገራችን ዓለም አቀፉ 

ማህበረሰብ የሚያምንበትን ሃቅ ስለያዘችና ሁሉም አፍሪካዊ ችግሮች በሰላማዊ ሁኔታ በአፍሪውያን መፈታት ስላለባቸው ነው።  

ታዲያ እዚህ ላይ አንድ ሃቅ ማንሳት እወዳለሁ— ምንም እንኳን የኤርትራን መንግስት የሚመራው የእነ አቶ ኢሳያስ የሽብር 

ቡድን መስሚያው ጥጥ ቢሆንም። ይኸውም ሻዕቢያ የተለያዩ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ስብሰባዎች በተደረጉ ቁጥር የድንበር 

ጉዳይን በማምታቻነት ከማቅረብ ይልቅ፤ ታላቁ መሪያችን ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ በነበሩት ወቅት የቀረበለትንና እስከ ዛሬም 

ድረስ በኢትዮጵያ መንግስት እየተለመነ ያለውን ባለ አምስት ነጥብ የሰላም ሃሳብ ያለ አንዳች ቅድመ-ሁኔታ መቀበል እንዲሁም 

በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አጣሪ ቡድን የተረጋገጠበትንና በአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ተሳታፊዎች ቅቡል የተደረገውን ቀጣናዊ 

አዋኪነቱንና አሸባሪነቱን መተው ይኖርበታል። አሊያ ግን ማዕቀቦቹ ዛሬም ይሁን ነገ ተግባራዊነታቸው ይበልጥ እየከረረ 

እንደሚሄድ ብሎም ሀገራችንን በአሸባሪዎቹ ለማተራመስ ቢሞክር እንደተለመደው በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን 

ተመጣጣኝ የአፀፋ- ምላሽ እንደሚጠብቀው ማወቅ አለበት። እናም “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ…” የሚለውን ብሂል እዚህ 

ላይ ላስታውሰው እፈልጋለሁ። ቸር እንሰንብት።     


