
ሁሌም የማይሰምረው ከአስመራ እስከ ሞቃዲሾ የተዘረጋው የትርምስ መረብ 

ስርጉት ተስፋዬ 1-22-15 

የኤርትራ መንገስት እንደ አበደ ውሻ የከባቢውን ሀገሮች እየነከሰ ለማተራመስ ቆርጦ መነሳቱ የአደባባይ ምስጢር ከሆነ 

ዓመታትን አስቆጥሯል፡፡ ከኤርትራ ነፃነት ማግሥት ጀምሮ ኢኮኖሚውን በሌሎች ሀገሮች አንጡራ ሀብት ላይ ተንጠልጥሎ 

በጥገኝነት ለመምራት ሲጥር የነበረው የአሥመራው ቡድን፣ የተጣባው የጥገኝነት ተውሳክ ህልም ሆኖ ከቅዥትነት ያላለፈ 

መሆኑን በመረዳቱ “እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” በሚል አሳቤ የአፍሪካን ቀንድ የትርምስ አውድማ ለማድረግ ያልፈነቀለውና 

የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም፡፡ በዚህም ሳቢያ፣ ማጥ ውስጥ የገባውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከማሳደግ ይልቅ ሥራዬ ብሎ 

የትርምስ ስትራቴጂ በመንደፍ በከባቢው ሀገራት ውስጥ ባሉት ግጭቶች ላይ ነዳጅ፡ ያላርከፈከፈበት ወቅት አለመኖሩን 

በርካታዎች ይስማሙበታል፡፡ 

ወታደራዊ ጀብደኝነት የተጠናወተው የኤርትራው መንግስት፣ በአፍሪካ ቀንድ የትርምስ ስትራቴጂው ውስጥ በአጀንዳነት 

ኢትዩጵያ፣ ሶማሊያ፣ ጅቡቲን፣ ሱዳንንና የመንን ለመበጥበጥ ከማሴሩም በላይ፣ ባህር ተሻግሮም  በመካከለኛው ምሥራቅና 

በሰሪላንካም ከባቢዎች የሽብር መረቡን ዘርግቷል፡፡ይህን የአሥመራ መንግስት የማተራመስ እኩይ ሴራ በራሱ የቅኝት መንገድ 

በጥብቅ ሲከታተለው የነበረው  የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ በፀጥታ ምክር ቤቱ አማካኝነት የሻዕቢያውያን አስተዳደር 

“ለከባቢው ሠላምና መረጋጋት አደገኛ ነው” በማለት ማዕቀብ ጥሎበታል፡፡ ታዲያ ሻዕቢያ ለከባቢው ሀገራት በምን ሁኔታና 

እንዴት አደገኛ እንደሆነ በጥቂቱ አፍታትቶ መመልከት ያስፈልጋል፡፡ 

ከኢትዮጵያ ጋር ባደረገው ጦርነት በግንባር ላይ የሽንፈት ጽዋን የተጐነጨው፣ ቅስሙ የተሰበረውና በዓለም ህዝብ ፊት የሃፍረት 

ሸማ የተከናነበው የአሥመራው ቡድን፣ ዘላቂ ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ኢትዮጵያን የሚጐዳ መስሎ ከታየው ከመተግበር ወደ 

ኋላ አላለም፡፡ ባለፋት ዓመታት የፖለቲካ አመለካከታቸው ፈጽሞ የማይገናኙትን ፀረ-ሠላም ኃይሎችንና አሸባሪዎችን 

ከወዳደቁበት ቦታ ለቃቅሞ በማሰባሰብ፣ በማደራጀት፣ በማሠልጠንና በማስታጠቅ እያጣመረ “እሳትና ውኃን” በአንድ ላይ 

አያይዞ ወደ ሀገራችን በማሰማራት ለማተራመስ የነደፈው ስትራቴጂ ከቀቢፀ-ተስፋነት የዘለለ ፋይዳ ሊያስገኝለት ባለመቻሉ፣ 

በአሁኑ ወቅት የአሸባሪዎች ቁንጮ በመሆን ሌት ተቀን በመስራት ላይ ይገኛል፡፡ 

ቀደም ሲል ከአሥመራ ጀምሮ በሀገራችን አልፎ እስከ ሞቃዲሾ ድረስ ዘርግቶት የነበረው የትርምስና የጥፋት መረብ በጀግናው 

መከላከያ ሠራዊታችንና በህዝባችን ንቁ ተጋድሎና ተሳትፎ በመበጣጠሱ ሳቢያ፣ ዛሬ ፊቱን ወደ ሶማሊያ በማዞር በዓለም 

መንግሥታት ዕውቅና የተሰጠውን የሀገሪቱን ፌዴራላዊ የሽግግር መንግስት ለመጣል በይፋ አውጆ እየተንቀሳቀሰ ነው፡፡ 

ሠላማዊ ኑሮና የልማት እንቅስቃሴ ምንጊዜም የሚያስደነግጠው አምባገነኑ የኢሳያስ መንግሥት፣ “ጭር ሲል አልወድም” 

የሚለው ፖሊሲውን ገቢራዊ ለማድረግ አል-ሸባብ እያለ ራሱን በሚጠራው የአሸባሪዎች ስብስብ አማካኝነት በሶማሊያ ልሳነ-

ምድር የማያስተኩሰው ጥይትና ሮኬት፣ የማያስወረውረው ቦምብና የማያስቀብረው የፈንጂ ዓይነት የለም፡፡ 

በአንድ በኩል የተለያዩ የአለም አቀፍ ሚዲያ ጋዜጠኞችን በየጊዜውና በየተራ ወደ አሥመራና ምጽዋ እየጠራ “የሶማሊያውያንን 

ችግር መፍታት ያለበት በሶማሊያውያን ነው” እያለ የበግ ለምድ ለብሶ የሠላምን አስፈላጊነት በተራ ኘሮፖጋንዳ የሚደሰኩሩት 

የሻዕቢያው መሪ፣ በሌላ ወገን ደግሞ አል-ሸባብን ለመሳሰሉ አሸባሪና ጽንፈኛ ቡድኖች የሎጀስቲክስና የፋይናንስ ድጋፍ 

በመስጠትና በማስታጠቅ በሀገሪቱ እየጐለበተ ያለውን አንፃራዊ የሠላም ጭላንጭል ሊያዳፍኑት ይሯሯጣሉ። ሻዕቢያ 



ኢኮኖሚውን እንደ ካሮት ቁልቁል እያሳደገና ህዝቡን ለአስከፊ ድህነትና እንግልት እየዳረገ በየጊዜው ሶማሊያ ውስጥ በተለያዩ 

የአውሮኘላን በረራዎችና በትላልቅ ጀልባዎች ለአሸባሪዎች በገፍ የሚያቀርባቸው የነፍስ ወከፍ መሣሪያዎች፣ ሮኬቶች፣ 

ፈንጂዎችና ቦምቦች የዚህን መንግሥት ፀረ-ጐረቤት ሀገር ራዕይና ፀረ-ህዝብ አመለካከቱን ቁልጭ አድርገው የሚያሳዩ 

እውነታዎች ናቸው፡፡ 

ከአሥመራ ወደ ሞቃዲሾ ሌሎች የሶማሊያ ከባቢዎች በየጊዜው እየተጓጓዙ በገቡት መሣሪያዎች ሳቢያ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆነ 

ሠላማዊ ሰዎች ለህልፈተ-ህይወት ተዳርገዋል፡፡ ከሟቾቹ ውስጥም የህፃናትና የሴቶች ቁጥር ከፍተኛ መሆኑን የመገናኛ ብዙሃን 

ይገልፃሉ፡፡ ታዲያ ለዚህ የንፁሐን የጅምላ ግድያ ተጠያቂዎቹ አክራሪው አል-ሸባብና ጽንፈኛ ቡድኖች ብቻ ሳይሆኑ፣ የኤርትራ 

መንግሥትም በ“አይዞህ ባይነት” እንዲሁም በመሣሪያ አቅራቢነትና አቀባባይነት ተጠያቄ ሆኗል፡፡ በጥፋት እጆቹ ሶማሊያ 

ውስጥ ንፁሐን የሀገሪቱን ዜጐች እየማገደ አስመራ ውስጥ ቁጭ ብሎ እሳቱን የሚሞቀው ሻዕቢያ፣ በማዕቀቡ አማካኝነት የእሳቱ 

ወላፈን መልሶ ራሱን የሚያቃጥለው ጊዜ ሩቅ አይሆንም፡፡ 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአሜሪካ መንግስታት አምባገነኑ የኢሳያስ አስተዳደር ለሶማሊያ አሸባሪዎችና ጽንፈኛ 

ቡድኖች የፋይናንስና የጦር መሣሪያ ድጋፍ እንደሚያደርግ በአስተማማኝ መረጃ አረጋግጠዋል፡፡ይህን ተከትሎም የአሥመራው 

መንግስት ከዚህ የማበጣበጥ ተግባሩ እንዲቆጥብ በተደጋጋሚ አሳስበዋል፡፡ በአንጻሩም በተጨባጭ የተገኘበትን መረጃ እንኳን 

ሳይቀር “አይኔን ግንባር ያድርገው” በሚል የውሸት ማደናገሪያ ኘሮፖጋንዳ ሽምጥጥ አድርጐ የሚክደው የአቶ ኢሳያስ ቡድን፣ 

መሣሪያ አለማቀበሉን በመግለጽ የአዞ እንባ ለማንባት ይሞክራል- “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ ማታ” እንዲሉ አበው፡፡ 

የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት እንደ ዶሮ ጫጩት እየፈለፈለ ወደ ሶማሊያ ያስገባቸውና እንዲገቡ ድጋፍ የሰጣቸው አሸባሪዎችና 

ጽንፈኛ ቡድኖች የዛሬ ስድስት ዓመት ገደማ ሞቃዲሾ ውስጥ በተከናወነ የህክምና ተማሪዎች ምርቃት ሥነ-ሥርዓት ላይ 57 

በሚሆኑ ንፁሐን ስዎች ላይ ያካሄዱትን የአጥፍቶ መጥፋት ድርጊት በጽኑ አውግዟል። ለሶማሊያ አለመረጋጋት አፍራሽ ተልዕኮ 

እያከናወኑ ያሉ ሀገሮች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም በወቅቱ ጠይቆ ነበር ፡፡ ይሁንና ከጥቃቱ ቀደም ሲልና እስካሁን ድረስም 

የኤርትራ መንግስት “በሶማሊያ አሸባሪነት የለም፣ የነፃነት ውጊያ ነው ያለው፡፡ ይህ አሸባሪነት ከተባለም ምን ይደረጋል? ይሁና!” 

በማለት የዓለም አቀፋን ማህበረሰብ ለማደናገር ቢሞክርም፣ ብዙም ሳይቆይ ዓለም ያወገዘውና ሞቃዲሾ ባሉት ጀሌዎቹ 

አማካኝነት የተከናወነው አሳዛኝ የሽብር ጥቃት የሻዕቢያን የለየለት ቅጥፈትና የማምታታት ኘሮፖጋንዳ ገሃድ አውጥቶታል፡፡ 

ሁኔታው ሻዕቢያ ዕውቅና የተሰጣቸው አሸባሪዎች መናኸሪያ ከመሆኑም ባሻገር፣ የሶማሊያ ጽንፈኛ ቡድኖች ተከላካይና የህዝብ 

ግንኙነት ሠራተኛ መሆኑን በይፋ አረጋግጧል፡፡ በኤርትራው መንግስት የማተራመስ ስትራቴጂ ከፍተኛ ተጠቃሚ የሆኑት 

እነዚህን የሶማሊያ አሸበሪዎችም በበኩላቸው “በጡት አባታቸው” ላይ የተጣለው ማዕቀብ አግባብ ያለ መሆኑንም በሚገርም 

ሁኔታ እየገለጹ ነው-ወላጅ አባታቸውና የሽብር አጋራቸው እንዳይጐዳ በመስጋት፡፡ 

የአስመራው መንግሥት የጥፋት እጆቹ የማተራመስ ስትራቴጂውን ተፈፃሚ ያደረጉት በሶማሊያው ውስጥ ብቻ አይደለም 

ጅቡቲም የስትራቴጂው ሰለባ ሆናለች፡፡ ሻዕቢያ በተጠናወተው የጦረኝነት አባዜ ሀገራችን ላይ እንደ ፈፀመው ሁሉ የጅቡቲን 

ሉዓላዊ ድንበር በመጣስ ሠራዊቱን “ራስ ዱሜራ” እና “የዱሜራ ደሴቶች” እየተባሉ ወደ ሚጠሩት ከባቢዎች አስርጐ 

በማስገባት በጠብ-አጫሪነት ወረራ ፈጽሟል፡፡ ታዲያ ሁኔታውን በቅርበት ሲከታተሉ የነበሩት የአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት፣ የአሥመራው ጦረኛ ቡድን በኃይል ከያዘው የጅቡቲ ግዛት ለቅቆ እንዲወጣ በተደጋጋሚ ቢጠይቁትም 



“የያዝነው ቦታ የለም” በማለት ጥያቄውን በጋጠወጥነትና በእብሪት ሰምቶ እንዳልሰማ አልፎታል፡፡ ይሁንና የሻዕቢያን ከባቢ 

የማናጋትና የማሸበር ተግባር በውል የተገነዘበው እንዲሁም ጅቡቲ የግዛት አንድነቷ በኃይል መደፈሩን ያረጋገጠው 

የመንግሥታቱ ድርጅት፣ በማዕቀብ ውሣኔው ላይ ሻዕቢያ በኃይል ወርሮ ከያዘው የጅቡቲ ግዛት በአስቸኳይ ለቅቆ እንዲወጣ 

አሳስቦት በቅሌት ለቅቆት ወጥቷል።  

በሌላ በኩልም ምንም እንኳን ሻዕቢያ የኢትዮጵያን አሸባሪዎችና ፀረ-ሰላም ሃይሎችን በጉያው አቅፎ እንዳሻው እየጠፈጠፈ 

ቢሰራቸውም ያገኘው ውጤት የለም። ወደፊትም አያገኝም። እንደሚታወቀው አቶ ኢሳያስ ሀገራችንን ለማተራመስና ተበታትና 

ለማየት ካላቸው ጽኑ ፍላጐት፣ ካኮረፋ ፀረ-ሠላምና ፀረ-ህዝብ ጠባብና ትምክህተኛ ኃይሎች ጀምሮ ሰራ ፍለጋ ከሀገር 

እስከወጣ ዜጋ ድረስ ማደራጀትና ማስታጠቅን ዋነኛው  የመንግስታቸው የድርጊት መርህ-ግብር አካል አድርገውታል፡፡ ለዚህ 

እኩይ ተግባራቸውም በአሸባሪነት የተሰየሙትን የሀገር ውስጥና የውጭ ቡድኖችን በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ “ትልቁ 

ለማኝ፡ ለትንሹ ለማኝ ይሰጣል” የሚል ቀመር በማውጣት ይጠቀሙባቸው ገቡ፡፡ ራሳቸውን “ኦነግ”፣ “ኦብነግ”፣ “ግንቦት 7”፣ 

“አልሸባብ” እና “አልቃኢዳ” እያሉ የሚጠሩ ሽብርተኞች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ሀገራችንን እንዲያሸብሩ በመላክ 

ያልቆፈሩት ድንጋይ አለ ማለት ዘበት ነው፡፡ 

ውድ አንባቢዎቼ! ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው የሽብር ቡድን፡ በሽግግር መንግስቱ ምስረታ ወቅት ተሳታፊ የነበረ፣ 

የተረቀቀውን ቻርተር ፈርሞ ለአንድ ዓመት ያህል ከቆየ በኋላ ሰላማዊ መድረክን ረግጦ ወደ ሽምቅ ውጊያ የገባ ፀረ-ህዝብ ኃይል 

መሆኑን ታስታውሳላችሁ፡፡ ታዲያ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በህዝቡ ስለተተፋ ኃይሉ እየተመናመነ በመምጣቱ ወደ ግብረ-ሽበራ ስራ 

በቀጥታ የተሰማራ አሳፋሪ “ድርጅት” ነው፡፡ 

የኤርትራ መንግስት የትርምስ ስትራቴጂው ዋነኛ ተላላኪ በመሆንና ጽህፈት ቤቱን አስመራ ላይ ከፍቶ በአሸባሪነት 

የሚንቀሳቀሰው ይህ ፀረ-ህዝብ ኃይል፣ የኢሳያስ አፈወርቂ “ተወርዋሪ ድንጋይ” ሆኖ ሀገሩንና ህዝቡን በከሃዲነት ሲያተራምስ 

ቆይቷል፡፡ የሽብር ቡድኑ በሻዕቢያ አይዞህ ባይነት ሀገራችን ውስጥ በቀበሌዎች፣ በመንግስት ተቋማትና ጽህፈት ቤቶች፣ 

በአገልግሎት መስጫ ተቋማት ወዘተ… ከባቢዎች ላይ ባደረገው የጥፋት ተልዕኮ በ1987 ዓ.ም እስከ 2ዐዐዐ ዓ.ም ድረስ ብቻ 

1ዐ6 የሽብር ጥቃቶችን አድርሷል፡፡ በዚህም 56 ንፁሐን ዜጐችን የገደለ፣ 284 ሰዎች ላይ ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት 

ያደረሰና ከፍተኛ መጠን ያለው ንብረት እንዲወድም ያደረገ ተላላኪ ነው፡፡… 

ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው ድርጅትም፣ ከኤርትራ መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ በማግኘት በሀገራችንና በህዝባችን ደህንነት 

ላይ ያነጣጠሩ በርካታ የሽብር ጥቃቶችን የፈፀመ ቡድን ነው፡፡ ይህ ፀረ-ሠላም ኃይል ከሽግግር መንግስቱ አፈንግጦ ከወጣበት 

ጊዜ ጀምሮ በሻዕቢያው አስተዳደርና በአልሸባብ ድጋፍ ብሎም የቅርብ ክትትል፣ በንፁሐን ሰዎች፣ በልማት ተቋማትና፣ በበጐ 

አድራጐት ድርጅቶተችና ንብረቶች ላይ ያነጣጠሩ የአሸባሪነት ተግባራትን ፈጽሟል፡፡ በዚህም ከ1988 ዓ.ም እስከ 2ዐዐ3 

ዓ.ም ድረስ  ከ132 በላይ ሰዎች እንዲሞቱና ከ54 በላይ ደግሞ ቀላልና ከባድ የአካል ጉዳት እንዲደርስባቸው አድርጓል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም፣ ከ25 በላይ ሰዎችን አፍኖ ወስዷል፡፡ 



አሸባሪው “ኦብነግ” በተለያዩ ጊዜያት ሽብር ፈፃሚ ሰዎችን ኤርትራ ውስጥ አሰልጥኖና አስታጥቆ ወደ ሀገራችን እንዲገቡ ብሎም 

የሽብር ጥቃት እንዲያደርጉ ትእዛዝ ሲሰጥና ሲያስፈጽም መቆየቱ የሚታወስ ነው፡፡ በዚህም የኢሳያስ አፈወርቂ  ተላላኪ 

በመሆን በግንባር ቀደምትነት የግብረ-ሽበራ “ሎሌ” ሆኖ በማገልገል ላይ የሚገኝና ሌላኛው የሻዕቢያ ቅጥረኛ ቡድን ሆኖ 

የሚንቀሳቀብ ኃይል ነው፡፡ 

ውጭ በሚኖሩ የቀድሞው የቅንጅት ነውጠኛ አመራሮች፣ አንዳንድ የደርግ ባለስልጣናት እና መኮንኖች የተደራጀውና ራሱን 

“ግንቦት 7” እያለ የሚጠራው ሽብርተኛ ድርጅትም፣ ከምርጫ 97 በኋላ የተቋቋመ ፀረ-ኢትዮጵያ መንግስት አቋም ካላቸው 

ሀገሮች ጋር የሚሰራና፣ የሀገራችንን ዴሞክራሲያዊ ህገ-መንግስታዊ ሥርዓት “በማንኛውም መንገድ እናፈርሳለን” በሚል 

የቅዥት ፖለቲካ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ተላላኪ በመሆን እያገለገለ ይገኛል፡፡ 

የሽብር ቡድኑ በየጊዜው አስመራ እየተመላለሰ ከኢሳያስ አፈወርቂ በሚቀበለው መመሪያ መሠረትም በከተማ የመሰረተ-

ልማቶችና በከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ላይ ውድመት፣ ሽብርና ግድያ በመፈፀም ሲያሴር የነበረ ነው፡፡ ይህን ፀረ-ህዝብ 

ተግባሩን እውን ለማድረግም አባላቱን ኤርትራ በመውሰድ የፈንጂና የግድያ ስልጠና እንዲያገኙ አስደርጓል— ምንም እንኳን 

ህልሙ እንደ ሌሎቹ ተላላኪዎች መክኖ የቀረ ቢሆንም፡፡…አዎ! ሻዕቢያ ያዘጋጀው የጥፋት ድር ትስስር ሊሰራ አልቻለም።… 

እርግጥ ከላይ እንደ ማሣያነት የጠቀስናቸውና ሌሎች ሻዕቢያ በአፍሪካ ቀንድ የሚያከናውናቸውን የማተራመስ ስትራቴጂ 

ተገንዝቦ የጥፋት እጆቹ እንዲሰበሰቡ የመንግሥታቱ ድርጅት ሰሞኑን ያሳለፈው የማዕቀብ ውሣኔ፣ የህግ የበላይነትን ያረጋገጠ 

እንዲሁም ለሻዕቢያ አጉራ ዘለልነት ዓለም አቀፍ ዕውቅና የሰጠ ነው፡፡ ከሁሉም በላይ ግን ማዕቀቡ የሻዕቢያ የጥፋት እጆች 

በራሱ ላይ ያመጡበት መዘዝ መሆኑንና ማዕቀቡም በኢሳያስና በዙሪያው የተኮለኮሉት ሹማምንቶች እንጂ ሰፊው የኤርትራ 

ህዝብን እንደማይጐዳ በርካታ ሠላም ወዳድ ኃይሎች ይስማሙበታል፡፡ ታዲያ “ጅራፍ ራሱ ገርፎ ራሱ ይጮሃል” እንዲሉ፤ 

የኤርትራው መንግስት የራሱን የትርምስ ስትራቴጂ ዞር ብሎ ከመፈተሽ ይልቅ ጣቱን በሠላም ወዳድ ኃይሎች ላይ ቀስሮ 

“ማዕቀቡን ያሰጣሉብኝ አሜሪካና ተባባሪዎቿ ናቸው” ማለትን በስፋት ተያይዞታል፡፡ ይህን የለየለት የሀሰት ውንጀላ ከሻዕቢያ 

አንፃር ስንመለከተው ምንም የሚደነቅ ነገር የለውም- የአስመራው ቡድን የተለመደ የማደናገሪያ ስልት በመሆኑ፡፡ 

በኤርትራ ፖለቲካዊ ባለሥልጣናትና ወታደራዊ አዛዦች የተያዙ ፈንጆችን፣ ገንዘብንና ኢኮኖሚያዊ ሀብትን የመንግሥታቱ 

ድርጅት አባል ሀገራት ያለምንም መዘግየት እንዲያግዱ እንዲሁም የሻዕቢያን ቱባ ባለሥልጣናት ወታደራዊ አመራሮች በአባል 

ሀገራቱ ግዛቶች እንዳይገቡና እንዳይተላለፋ የሚያሳስበው የማዕቀቡ ውሣኔ፣ የሻዕቢያ ፖለቲካዊና ወታደራዊ አመራሮች 

ከሀገራቸው ብልጽግና ይልቅ በኪራይ ሰብሳቢነት አባዜ የግል ጥቅማቸውን ሲያሳድዱ የነበሩና ባከናወኑትም የሽብር ተግባር 

ተጠያቂ መሆናቸውን የሚያመላክት ነው፡፡ 

ከአስመራ ተነስቶ፣ በሀገራችን አልፎ ሶማሊያ የሚዘልቀው ይህ የትርምስ መረብ ባይሰምርም በሶማሊያ ውስጥ ጥፋቶችን 

ከማስከተል ግን ወደ ኋላ አላለም። ግን ቀንቶት አያውቅም። የሶማሊያ የሽግግር መንግስት፣ ሠላም ወዳድ ኃይሎች፣ የአፍሪካ 

ህብረትና ኢትዮጵያ የሶማሊያን ሰላም የተረጋጋና አስተማማኝ ለማድረግና ህዝቡም በሠላም ወጥቶ እንዲገባ እንዲሁም 

አሸባሪነትን ለመዋጋት ጥረት እያደረጉ ነው፡፡ ጥረቱ ፍሬ አፍርቶ ቀደም ሲል በሀገሪቱ ውስጥ የነበህሩት ተቀናቃኝ ወገኖች 

ለህዝባቸው ሰላምና ደህንነት ሲሉ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት በመምጣት በጋራ ለመስራት ተፈራርመዋል፡፡  



ስምምነቱ ታሪካዊ፤ ለሶማሊያ ህዝብ አንድነት እንዲሁም ለሽግግር መንግስቱ መጠናከርና ለፀረ-ሽብርተኝነት ትግሉ ትልቅ 

ፋይዳ ይኖረዋል፡፡ ከዚህ ባሻገርም በአፍሪካ ቀንድ ያለውን ያለመረጋጋት ችግር ለመቅረፍ የበኩሉን ሚና ይጫወታል፡፡ የባህር 

ላይ ውንብድናንና የሀገሪቱን ሰብዓዊ ቀውስ ከመታደግ አንፃርም ጉልህ አስተዋጽኦ ይኖረዋል፡፡ በመሆኑም ስምምነቱ 

ሶማሊያውያኑም ሆኑ ሰላም ወዳድ ኃይሎች የሠላም ዘንባባ ዝንጣፊን ያነሱበት አንድ ምዕራፍ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ሆኖም ከሠላምና መረጋጋት ጋር ዕድሜ ልካቸውን ሆድና ጀርባ ሆነው የኖሩት አቶ ኢሳያስና የማተራመስ ስትራቴጂ አስፈፃሚ 

ጀሌዎቻቸው፣ እንዲህ አይነት ስምምነቶችን ሲሰሙ መደንገጣቸው አይቀርም፡፡ ነባራዊ ባህሪም በመሆኑ ምናልባትም 

ሶማሊያን ለማሸበር መስራታቸው አይቀርም፡፡ ይሁንና የሻዕቢያ ነውጠኛ አመራሮች ያቺን ሀገር የማተራመስ ተስፋቸው 

ከወዲሁ እየጨለመ መምጣቱን ይረዱታል ብዬ እገምታለሁ-ሶማሊያውያኑ ለሰላም ቁርጠኝነታቸውን ማሳየት ጀምረዋልና፡፡ 

ከአል-ቃኢዳ ጋር መቀላቀሉን በይፋ ያወጣውንና ራሱን “አል-ሸበብ” እያለ የሚጠራውን አሸባሪ ቡድን ጨምሮ፣ ሶማሊያ 

ውስጥ ያሉትንና ሌሎች አሸባሪዎችን በማደራጀት፣ በማሰልጠንና  በማስታጠቅ ወደ ሶማሊያ ልሳነ ምድርና ጐረቤት ሀገሮች 

አስርገው በማስገባት እንዲሁም መሣሪያ በማቀበል ወንጀል በዓለም አቀፋ ማህበረሰብ የሚታወቁትንና ይህንንም ተከትሎ 

በማዕቀቡ  የእጃቸውን ያገኙት አቶ ኢሳያስና ጥቂት ቱባ ባለስልጣኖቻቸው፤ ደርሰው ለሰላም ተቆርቋሪ በመምሰል “የአዞ እንባ” 

ለማንባት ይሞክራሉ፡፡  እንደ ጋዜጠኛ የትርምስ ኘሮፖጋንዳ በሚረጩበት ቴሌቪዥናቸው በየእለቱ ብቅ እያሉም “የሶማሊያ 

ጉዳይ መፈታት ያለበት በሶማሊያውያን ነው” በማለት “የቀበሮ ባህታዊ” ሆነው ለመደስኮር ይቃጣቸዋል፡፡ ግና በአሁኑ ወቅት 

ሶማሊያውያኑ ከምንጊዜውም በላይ የሰላምን አስፈላጊነት በመገንዘብ በራሳቸው ፍላጐት ስምምነት ላይ ደርሰዋል፡፡ 

ሶማሊያውያን ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ለሰላም እጃቸውን ለመዘርጋት ዝግጁ መሆናቸውን ያረጋገጡበት፣ በሸግግር መንግስቱ 

ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ኦማር አብዱራሺድ ዓሊ ሻርማክና በተቃዋሚው መንፈሳዊ መሪ የሆኑት ሼክ መሐመድ ሼክ ሐሰን 

መካከል አዲስ አበባ ውስጥ የተፈረመው ይህ ስምምነት፣ አቶ ኢሳያስንና ጀሌዎቻቸውን “አርፋችሁ ተቀመጡ፣ በሰው ሀገር 

ውስጥ እየገባችሁ አትበጥብጡ” የሚል መልዕክት ያስተላለፈ ነው፡፡ ይህ ብቻ አይደለም- ስምምነቱ ለሰላም ወዳድ ኃይሎች 

ድል ሲሆን፣ ለአስመራው “ነውጤ” ግን “አቅምህን አውቀህ ተንቀሳቀስ” የሚል ግልፅ ማሳሰቢያንም ያዘለ ነው፡፡ 

አቅምን አውቆ ስለመንቀሰቀስ ጉዳይ ሳነሳ፣ አንድ በደቡብ የሀገራችን ክፍል የሚነገር ይትበሃልን አስታወስኩ ፡፡ ይኼውም 

“ምላጭ ምንም ያህል ስለታም ቢሆን በሬን ማረድ አይችልም” የሚል የጐራጊኛ አባባል ነው፡፡ አባባሉ ምላጭ ለተሰራበት 

ፂምና ፀጉርን የመላጨት ዓላማ መዋል ሳይችል ቀርቶ፣  አያ በሬን ለማረድ ከሞከረ ዕጣ  ፈንታው መሰበር ወይም መጣል 

ይሆናል ለማለት ነው፡፡ 

ያለ አቅሙ የዓለም አቀፋን የሠላም ወዳድ ኃይሎችን ጥረት ለማደናቀፍ ሶማሊያ ውስጥ ያለውን “የሠላም በሬን” ለማረድ 

ያሰበው የአቶ ኢሳያስ ትንሽዬ ምላጭም፣ አስተሳሰቡ አቅምን ሳያገናዝብ ከመጠን ባለፈ ዕብሪት የታለመ በመሆኑ፣ ልክ እንደ 

ምላጩ ይሰበራል አሊያም ይጣላል፡፡ ስለሆነም ስምምነቱ፣ አቶ ኢሳያስና የሽብር መረባቸው ከሶማሊያ ህዝብ ፍላጐት ውጭ 

ሰላምን በመፃረር ያለ አቅማቸው እየተንጠራሩ መሆናቸውን አሳይቷል፡፡ 

እርግጥ ዴሞክራሲን “ሸቀጥ” እያሉ የሚጠሩት የአስመራዎቹ ነውጠኞችና አምባገነን አመራሮች፣ በሶማሊያ ልሳነ ምድር 

ዴሞክራሲ እንዲያብብ አይፈልጉም፡፡ እንዲያውም የሻዕቢያ ቁንጮ  የሆኑት አቶ ኢሳያስ በቅርቡ እንደገለፁት፣ በፈላጭ ቆራጭ 



ግለሰባዊ አስተዳደር እንዳሻቸው ለሚያደርጓት ኤርትራ ዴሞክራሲ የሚባል “ሸቀጥ” የቅንጦት ዕቃ እንደማያስፈልጋት 

አይናቸውን በጨው ታጥበው ተናግረዋል፡፡ ከዚህ የአምባገነናዊ አስተሳሰባቸው በመነጨም የአሸባሪዎች “ሸሪክ” በመሆን 

ሶማሊያ ውስጥ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ አሰራርን ለማስፈን ደፋ ቀና የሚለውን የሽግግር መንግስት ጠልፈው ለመጣል ጥረት 

ያደርጋሉ፡፡ ዳሩ ግን አምባገነኖቹ እነ ኢሳያስ እንደሚሉት ሳይሆን፤ ዴሞክራሲ ለገበያ የሚቀርብ ቁሳቁስ አይደለም፤ እንደ ተራ 

ሸቀጥ ተመዝኖ ተለክቶና ተሰፍሮ አይሸጥም።እናም የዴሞክራሲ ፅንሰ ሃሳብ በእጅጉ ስር የሰደደ ነው፡፡ ዴሞክራሲ ለአንድ ሀገር 

ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዕድገት አስፈላጊ ከመሆኑም በላይ፤ ተመራጭና መተኪያ የሌለው የአስተዳደር ዘይቤ እየሆነ 

መጥቷል፡፡ የልማት፣ የሰላምና የመረጋጋት ምንጭም ነው፡፡ መንግስትን ተጠያቂ፣ ህዝብን ጠያቂና ወሳኝ አካል አድርጐ 

የሚመለከት የአስተዳደር አይነት በመሆኑም፤ ከበረሃ ጉዞው ጀምሮ የፀረ-ዴሞክራሲነት ተውሳክ የተጣባው ሻዕቢያ ሳይሆን፣ 

ህዝባዊና ዴሞክራሲያዊ አመለካከት ያላቸው ፖለቲካ ኃይሎችና ግለሰቦች እንደ መርህ ይከተሉታል፡፡ ለህልውናውም 

ይተጋሉ፡፡ 

አቶ ኢሳያስ ግን፣ እንዲህ ዓይነት ኃይሎችና ግለሰቦች በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና እየተበራከቱ በመጡ ቁጥር በባይተዋርነት 

“ብቸኛው አምባገነን” እንደሚሆኑ ስለገባቸው፤ “ውሃ አጣጭ” አምባገነን ጓደኛ ለማግኘት በሶማሊያ ምድር ሰላምና መረጋጋት 

እንዳይፈጠርና ሀገሪቱም የርሳቸው ቢጤ አምባገነኖች መፈንጫ እንድትሆን ሌት ተቀን ተግተው ያተራምሳሉ፡፡ የሚደረጉ 

የሰላም ስምምነቶችንም አጥብቀው ይቃወማሉ፡፡ ሀገራቸው ውስጥ በርሳቸው አገዛዝ ሳቢያ እየተፈጠረ ያለውን የዜጐቻቸውን 

ፍልሰት ለመሸፋፈንና “በኛ ሀገር ብቻ አይደለም፣ በሶማሊያም አለ” ለማስባል በፈጠራ ዘገባዎቹ በሚታወቀው ቴሌቪዥናቸው 

“ይህን ያህል ሶማሊያውያን በስደት ወደ የመን ሄዱ… በባህር ላይ እንዲህ ሆኑ… ወዘተ…” እያሉ በማውራት የሶማሊያን ችግር 

አግዝፈው ለማሳየት ይጣጣራሉ፡፡ ተስፋቸው ግን ጉም የመዝገን ያህል መሆኑን እየተገነዘቡት ነው። 

እርግጥ የሶማሊያ ሰላምና መረጋጋት በሀገራችን ላይ የሚኖረውን አሉታዊና አዎንታዊ ጐኖች ትገነዘባለች፡፡ በውጭ ጉዳይና 

የደህንነት ፖሊሲያችንና ስትራቴጂያችን ላይ በግልፅ እንደተመለከተው ከሶማሊያ ጋር ያለን ጉርብትና ለልማታችን የተሻለ 

አስተዋጽኦ ሊያደርግ የሚችለው በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት ሲኖር ነው፡፡ ስለሆነም መንግስታችን ለሰላም ካለው ቁርጠኝነት 

ባሻገር፣ ሶማሊያ ውስጥ የሚካሄዱ የሰላምና የመረጋጋት ተልዕኮዎችን በከፍተኛ ደረጃ ደግፏል፡፡ እየደገፈም ይገኛል።  

የአፍሪካ ህብረትም ሰላም አስከባሪ ኃይሉን አስገብቶ የዚያችን ሀገር ሰላም እየደገፈ ይገኛል። ውጤትም እየተገኘበት ነው። 

ይህም የኤርትራ መንግስት የቀመረውና ከአስመራ ተነስቶ፣ በሀገራችን አልፎ ሶማሊያ የሚዘልቀው የትርምስ ድር የማይሳካ 

መሆኑን እንዲሁም ሻዕቢያ ከሽብርተኞችና ከፀረ-ሰላም ሃይሎች ጋር የፈፀመው የጥፋት ትስስር መቼም ቢሆን አንዳችም 

ውጤት የማያመጣለት መሆኑን የሚያሳይ ነው። አዎ! የሰላም ወዳድ ሃይሎች አቸናፊነት ሁሌም ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። 


