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ሰሞነኛው ሻዕቢያዊ “ጉድና ጅራት…” 
                                          

 ለይኩን መዝሙር    07/23/13 

እንደ መግቢያ 

 “…የኤርትራ መንግሥት ቀደም ሲል ሁለት ጊዜ በጦር መሣሪያና በሕገ-ወጥ የገንዘብ 

ዝውውር የተጣለበትን ማዕቀቦችን በመጣስ በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ገብነቱን መቀጠሉን 

የመንግስታቱ ድርጅት አጣሪ ቡድን አረጋገጠ። የአስመራው አስተዳደር አል-ሸባብን ጨምሮ 

ለተለያዩ የጦር አበጋዞች የመሣሪያ ዕርዳታ በማድረግ ሶማሊያን የማተራመስ ስትራቴጂውን ዛሬም 

እንዳልቀየረ ቡድኑ በሪፖርቱ ገልጿል።…”  

 ይህ አባባል የዚህ ፅሑፍ አቅራቢ አይደለም—ሰሞኑን ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት 

ወጥቶ ለሮይተርስ የደረሰው ባለ አምስት መቶ ገፅ የመንግስታቱ ድርጅት አጣሪ ቡድን ሪፖርት 

እንጂ። እርግጥ ይህን በገለልተኛ አካል የተጠናቀረ ሪፖርት የሚመለከት ማንኛውም ግለሰብ በነገሩ 

ከመደመም አልፎ የአቶ ኢሳያስ አገዛዝን ባህር ተሻጋሪ ጠብ አጫሪ ተግባርን ምን እንደሚለው 

ግራ ሊጋባ ይችላል። አንድም ‘የበሰበሰ ዝናብ አይፈራምን?፣ ሁለትም ‘ሁሉም የአስመራው 

አስተዳደር መንገዶች ወደ ጦርነት ነው የሚወስዱትን?፣ ሶስትም…’ እያለ ከራሱ ጋር እሰጥ-አገባ 

ሊገጥም ይችላል። እውነት…እውነት እላችኋለሁ…እኔ ግን እላችኋለሁ…ሻቢያን ያደቆነው 

የጦረኝነት ሰይጣን በሁለት ማዕቀቦች ብቻ የሚለቀው አለመሆኑን። ይልቁንም ማዕቀቦቹ እዚያው 

ካልፀኑበት፣ አሊያም ሳልሳዊው ማዕቀብ በአንገት ጌጥነት ካልተንጠለጠለለት ወይም ከአፍሪካ 

ህብረትና ከመንግስታቱ ድርጅት አባልነት በይፋ ተሰርዞ የጦረኝነት ሱሱን በአደባባይ እንዲወጣው 

በስተቀር።… 

 እርግጥም የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር የአሸባሪዎች ፊታውራሪና ሊቀ-መኳስ ሆኖ ቀጣናውን 

ማተረማመስ ከጀመረ ዓመታትን አስቆጥሯል—አንድ አስርትና ሶስት ዓመታት ያህል። ታዲያ 

በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ያተረፈው ነገር ቢኖር ‘ምንም’ን ከሁለት ተከታታይ ማዕቀቦች ጋር ብቻ 

ነው። ይሁንና እነዚህ ማዕቀቦች የኤርትራን ህዝብ በማይነካ መልኩ በሻዕቢያ ቱባ ባለስልጣኖች ላይ 

ያነጣጠሩ በመሆናቸው፤ የአስመራው ቡድን በተለያዩ ወቅቶች በሚታወቅበት ዓይኔን ግንባር 

ያድርገው ዲፕሎማሲው አማካኝነት የአዞ እንባ በማንባት ከአሸባሪዎችና ከሶማሊያ የጦር አበጋዞች 

ጋር አንዳች ዓይነት ትስስር እንደሌለው በመግለፅ ማዕቀቦቹ እንዲነሱለት ሲምልና ሰያስለምን 

ነበር። ግና “እውነትና ንጋት እያደር ይጠራሉ” እንዲል የሀገራችን ሰው፤ እነሆ ዛሬም የአስመራው 

የትርምስ ቡድን ከአስመራ እስከ ሞቃዲሾ የዘረጋውን የጥፋት መረብ በመጠቀም አፍሪካውያንና 
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ሌሎች ሰላም ወዳድ ኃይሎች የደከሙለትን እየደከሙለት ያሉትን ሰላም ከማናጋት ወደ ኋላ 

አለማለቱን ገለልተኛው የተመድ አጣሪ ቡድን አረጋግጦበታል። ግና “ነገርን ከመሰረቱ” እንዲል 

የሀገራችን ሰው፤ የትናንቶቹን ሁለት ማዕቀቦች በጥቂቱ መዳሰስ የሻዕቢያን “የሽብር ጀግንነት” 

ለመረዳት ጠቃሚ ይመስለኛል—አሸባሪነት የጀግንነት ማዕረግ የሚያሰጥ ከሆነ። እውነትም ሁለቱ 

ማዕቀቦች ምን ይሆኑ?...እስቲ ወደ ዕውነታው ማዕድ እንዝለቅ።… 

ዝክረ-ሁለቱ ማዕቀቦች 

 በአቶ ኢሳያስ ይመራ የነበረው ሻዕቢያ በመጀመሪያ ሳህል ተራራ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር—

ሁለት እግሮቹን አነባብሮ። በእነዚያ ጭው ባሉ የተራራ ሰንሰለቶች ላይም ፀረ-ዴሞክራሲያዊነትን፣ 

ወታደራዊ ጀብደኝነትንና ጥገኝነትን ልቅም አድርጎ ተማረ። ተምሮም አላበቃም—የድርጅቱ 

የህይወት ማጣፈጫ ቅመም አድርጎ በመጠቀም ከማርና ከወተት ይበልጥ እንዲጣፍጡት 

አደረጋቸው።…ይህን ማንነቱን ይዞም የደርግ ግብዓተ-መሬት ሲፈፀም አስመራ ውስጥ 

በመንግስትነት ከተመ። መቼም ፀረ-ዴሞክራሲያዊነትና ጥገኝነት እንዲህ በቀላሉ የሚለቁ ዛሮች 

ባለመሆናቸው፣ ሁሉም ነገር እንደ ሳህል ተራራው እሳቤ የመሰለው የአስመራው አስተዳደር በህግና 

በስርዓት የሚመራ መንግሰት መሆኑን ዘንግቶት ራሱን ከእነዚያ ተራሮች በላይ በመቆለል 

ከባቢውን ያምሰውና ያተራምሰው ገባ። 

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 ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም፡፡ ማጥ 

ውስጥ የገባውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከማሳደግ ይልቅ ሥራዬ ብሎ የትርምስ ስትራቴጂ በመንደፍ 

በከባቢው ሀገራት ውስጥ ባሉት ግጭቶች ላይ ነዳጅ ያላርከፈከፈበት ወቅት የለም፡፡  

ቀደም ሲል ከአሥመራ ጀምሮ በሀገራችን አልፎ እስከ ሞቃዲሾ ድረስ ዘርግቶት የነበረው 

የትርምስና የጥፋት መረብ በጀግናው መከላከያ ሠራዊታችንና በሀገራችን ህዝቦች ንቁ ተጋድሎና 

ተሳትፎ በመበጣጠሱ ሳቢያ፣ ፊቱን ወደ ሶማሊያ በማዞር በዓለም መንግሥታት ዕውቅና የተሰጠውን 

የሀገሪቱን ፌዴራላዊ የሽግግር መንግስት ለመጣል በይፋ አውጆ ተንቀሳቅሷል፡፡ ሠላማዊ ኑሮና 

የልማት እንቅስቃሴ ምንጊዜም የሚያስደነግጠው አምባገነኑ የኢሳያስ መንግሥት፤ “ጭር ሲል 

አልወድም” የሚለው ፖሊሲውን ገቢራዊ ለማድረግ ከፅንፈኛው እስላማዊ ፍርድ ቤቶች ህብረትና 

አል-ሸባብ እያለ ራሱን በሚጠራው የአሸባሪዎች ስብስብ አማካኝነት በሶማሊያ ልሳነ-ምድር 

ያላስተኮሰው ጥይትና ሮኬት፣ ያላስወረወረው ቦምብና ያላስቀበረው የፈንጂ ዓይነት የለም፡፡ 
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 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 የአስመራው ቡድን፤ 

በሌላ በኩል ደግሞ አል-ሸባብን ለመሳሰሉ አሸባሪና ጽንፈኛ ቡድኖች የሎጀስቲክስና የፋይናንስ 

ድጋፍ በመስጠትና በማስታጠቅ በሀገሪቱ እየጐለበተ ያለውን አንፃራዊ የሠላም ጭላንጭል 

ለማዳፈን ተሯሩጧል። 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 የመንግስቱን ፀረ-ጐረቤት ሀገር ራዕይና ፀረ-ህዝብ አመለካከት ቁልጭ አድርገው ለዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ አሳይተዋል፡፡ 

ወታደራዊ ጀብደኝነት የተጠናወተው የኤርትራው መንግስት፣ በአፍሪካ ቀንድ የትርምስ 

ስትራቴጂው ውስጥ በአጀንዳነት ኢትዮጵያን፣ ሶማሊያን፣ ጅቡቲን፣ ሱዳንንና የመንን በመያዝ 

መበጥበጡና ማተረማመሱ የሚዘነጋ አይደለም። ይህ ቀጣናዊ አዋኪነቱ አልበቃው ብሎትም ባህር 

ተሻግሮ በመካከለኛው ምሥራቅና በሰሪላንካ ከባቢዎች የሽብር መረቡን በመዘርጋት ራሱን 

የቀጣናው አድራጊ ፈጣሪ አድርጎ በመሾም ‘ዘራፍ እኔ የአሸባሪዎች አለቃ’ እያለ ራሱ በፈጠረው 

ግጥምና ዜማ ዳንኪራ ተውረግርጓል፡፡ ዜማዊ ዳንኪራው ግን ስልተ-ምቱን የሳተ ስለነበር የዓለም 

አቀፉ ማህበረሰብ ዓይን ሊያርፍበት ችሏል። እናም እነዚህን እኩይ የትርምስ ተግባሮቹን በራሱ 

የቅኝት መንገድ አጣሪ ቡድን መድቦ በጥብቅ ሲከታተለው የነበረው የተባበሩት መንግስታት 

ድርጅት፤ በፀጥታ ምክር ቤቱ አማካኝነት የሻዕቢያውያን አስተዳደር “ለከባቢው ሠላምና መረጋጋት 

አደገኛ ነው” በማለት የመሳሪያና የባለስልጣናት ዝውውር ዕገዳን ያካተተ የመጀመሪያውን ማዕቀብ 

ጥሎበታል፡፡ 

የሁለተኛው ማዕቀብ አነሳሽ ምክንያት ደግሞ እንዲህ ነበር።… የአቶ ኢሳያስ መንግስት 

በመጀመሪያው ማዕቀብ ምክንያት ራሱን ከግብረ-ሽበራ ተግባር ቆጥቦና ከቀጣናው ሀገራት ጋር 

ተስማምቶ መኖር ሲገባው፤ እርሱ ግን ብሶበት ተግኝቷል። በወቅቱ የመንግስታቱ ድርጅት 

የመደበው አጣሪ ቡድን ከድርጅቱ በተሰጠው ኃላፊነት መሠረት በምስራቅ አፍሪካ ቀጣና ከባቢ 

ያለውን ሁኔታ በጥልቀት ሲያጠና ቆይቶ  ባለ 417 ገጽ ሪፖርት አቅርቧል፡፡ ሪፖርቱ ከዚህ በፊት 

ለመንግስታቱ ድርጅት ከቀረቡት መረጃዎች ተመሳሳይነት ባለው መልኩ የአቶ ኢሳያስ መንግስት 

የፀጥታው ምክር ቤትን የመሳሪያ ዕገዳ ማዕቀብን በመጣስ የሽብር ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠሉን 

ይተነትናል፡፡ በገለልተኝነትና በጥንቃቄ የተጠናቀረው ይህ ሪፖርት፤ የአስመራው አስተዳደር እንደ 

ሃሺሽ በቦምብና በፈንጂ ጪስ “ሳይጀነጀን” የማያድርበት ቀን የሌለ መሆኑንም አጋልጧል፡፡ 
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በሶማሊያ የተለያዩ ቦታዎች ውስጥ በአል-ሸባብ አማካኝነት የተፈፀመው የቦምብ ጥቃት፣ በአዲስ 

አበባው የአፍሪካ ህብረት 16ኛው ልዩ የመሪዎች ጉባዔ ላይ ሊቃጣ የነበረው የፈንጂ ናዳ እንዲሁም 

በተለያዩ የመዲናችን ከባቢዎች ሊከናወኑ የነበሩ የቦምብ ፍንዳታዎች የተቀናበረው ጄኔራል ጠዓመ 

ጐይቶኦም የተባሉ ግለሰብ በሚመሩት የሻዕቢያ የውጭ ጉዳይ ዳይሬክቶሬት ቢሮ መሆኑንም 

የቡድኑ ሪፖርት ይፋ አድርጓል፡፡ 

ጉደኛው የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር “ነጻ አውጪ” እያለ ከሚያንቆለጳጵሱት አሸባሪው አል-

ሸባብ ጋር ያላቸው ቁርኝትም በሪፖርቱ ላይ ተተንትኗል፡፡ ሻዕቢያ ለሶማሊያው የሸብር ቡድን 

ወታደራዊ ስልጠና ኤርትራ ውስጥ ከመስጠትና መሳሪያ ከማስታጠቅ ባሻገር አንድ አስገራሚ 

ድርጊትም መፈፀሙ ተደርሶበታል፡፡ ይኸውም አል-ሸባብን ልክ እንደ ኤርትራ የመንግስት 

ሠራተኛ “ፔይሮል” ላይ ስሙን በማስፈር በየወሩ 8ዐ ሺህ ዶላር ኬንያ በሚገኘው ኤምባሲው 

አማካኝነት ደመወዝ ሲሰጠው መቆየቱ ነው፡፡  

ይህ ብቻም አይደለም—ቀደም ሲል የመንግስታቱ ድርጅት የኤርትራ መንግስት በኃይል 

ወርሮ ከያዛቸው የጂቡቲው ራስ ዱሜራ ኮረብታዎች በአስቸኳይ ለቅቆ እንዲወጣ መግለጫ 

ቢያወጣም ‘አሻፈረኝ’ ብሎ እዚያው መፅናቱን አጣሪ ቡድኑ ገልጿል። አል-ሸባብ ኡጋንዳ- ካምፓላ 

ውስጥ ከ76 በላይ ንፁሃን ዜጎችን የገደለበት ሲ-4 የተሰኘ ተቀጣጣይ ፈንጂ፤ አቶ ኢሳያስ በ16ኛው 

የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ በአሸባሪው “ኦነግ” ሰዎች አማኝነት ለማፈንዳት ታስበው 

ከነበሩትና ከተያዙት ፈንጂዎች ጋር ተመሳሳይ መሆኑን ጭምር።…እንግዲህ እነዚህን የአጣሪ 

ቡድኑን ዕውነታዎች የተገነዘበው እንዲሁም ከኢጋድና ከአፍሪካ ህብረት ተጨማሪ መረጃ ያገኘው 

የተመድ የፀጥታው ምክር ቤት በአስመራው መንግስት ላይ ቀደም ሲል ከተጣለበት ማዕቀብ 

በተጨማሪ የባለስልጣናትና የገንዘብ ዝውውር ዕገዳን ብሎም ሻዕቢያ ለመሳሪያ ግዥ 

የሚጠቀምበትንና ውጭ ካሉት ዜጎቹ የሚሰበስበውን የሁለት በመቶ ቀረጥ ሀገራት እንዲከለክሉ 

የሚያካትተውን ሁለተኛውን ማዕቀብ ጥሎበታል።…እርግጥ የኤርትራው አስተዳደር እነዚህን 

ማዕቀቦች አክብሮ ከነበረው የአሸባሪዎች ግብረ-አበርነት ሚና መላቀቅ ይገባው ነበር። ይሁን እንጂ 

የአቶ ኢሳያስ መንግስት “ከአሸባሪነት ስራዬ የሚለየኝ የለም” ብሎ የማለ ይመስል ዛሬም ከዚሁ 

ዓለም ካወቀው ተግባሩ አለመላቀቁን ሰሞኑን ገለልተኛው የተመድ አጣሪ ቡድን በሪፖርቱ ይፋ 

አድርጓል።  

ሰሞነኛው ሻዕቢያዊ “ጉድና ጅራት…” 

 ሰሞነኛው ነገረ-ሻዕቢያ የሀገራችን አርሶ አደር “ጉድና ጅራት ከበስተኋላ ነው” እንዲለው 

ዓይነት ይመስላል። አጣሪ ቡድኑ በሪፖርቱ እንዳተተው፤ የኤርትራው የአሸባሪዎች ቁንጮ 
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በአስመራ ከሚንቀሳቀሰውና “ኤአርኤስ-አስመራ” በመባል ከሚታወቀው የሶማሊያ አክራሪ ቡድን 

መሪ ዘካርያ መሐመድ ሒጂ አብዲ ጋር በስውር ይሠራል ተብሎ የሚታመነው አብዲ ዋል በመባል 

የሚጠራው በሞቃዶሾ የሚኖር አክራሪ ግለሰብ ሙሉ ድጋፍ የሚያገኘው ከአቶ ኢሳያስ አስተዳደር 

ነው። 

 ከዚህ በተጨማሪም ሌሎች አክራሪ ቡድኖች ከአቶ ኢሳያስ መንግስት ተመሳሳይ ዕርዳታ 

ማግኘታቸው በሪፖርቱ ላይ ተመልክቷል። በተለይም የአሸባሪው አል-ሸባብ የፖለቲካ ክንፍ 

አስተባባሪ ሼክ አህመድ ኑር የአስመራው መንግስት ዕርዳታ ተቀባይ እንደነበሩ በስፋት 

ተገልፀዋል፡፡ ለዚህ ደግሞ ግለሰቡ በዋነኛነት በሱዳን የኤርትራ አምባሳደር ከሆኑት መሐመድ 

ማንታይ ጋር ያደረጉት ድብቅ ምክክርና ውይይት በማስረጃነት ቀርቧል፡፡ ከዚህ ባለ አምስት መቶ 

ሰፊ ሪፖርት በተጨማሪ ኤርትራን ብቻ የሚመለከት ባለ 80 ገፅ ሪፖርት ለፀጥታው ምክር ቤት 

አቅርቧል፡፡ ሪፖርቱ በቢሻ የማዕድን ሥራ ላይ የተሰማራው የጣሊያን አውሮፕላን የጦር መሣሪያ 

ማጓጓዙን የሚያስረዳ ነው፡፡  

እርግጥ የኤርትራ መንግሰት በተለያዩ ጊዜያት ለመንግስታቱ ድርጅትም ይሁን ለአፍሪካ 

ህብረት ማዕቀቦቹ እንዲነሱለት ጥያቄ ማቅረቡ አይዘነጋም። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ 

መንግስታትንም /ኢጋድ/ ራሱ ረግጦት የሄደውን አባልነት እንዲያድሱለት ጥያቄ አቅርቧል—ያለ 

አንዳች ባሀሪያዊ ለውጥ። ይሁንና የመንግስታቱ ድርጅትም ሆኑ ኢጋድ ‘የሽብር ተግባርን ስትተው 

ሁሉም ነገር ይታያል’ የሚል ምላሽ ነበር የሰጡት። ታዲያ ሻዕቢያ ራሱን ሳይለውጥ በደፈናው 

‘ከአል-ሸባብ ጋር ምንም ግንኙነት የለኝም፣ የአካባቢውን ተቃዋሚዎች የምንደግፈው ራሳቸውን 

እንዲችሉ እንጂ እንዲያሸብሩ አይደለም’ የሚል የዓይኔን ግንባር ያድርገው ያረጀ ዲፕሎማሲን 

መጠቀምን ብቻ ነው የመረጠው። ሆኖም ተጨባጭ ሃቁ የኤርትራ መንግስት ዛሬም ድረስ 

ከባቢውን የማመስ ብሎም የአሸባሪዎች ዋስ-ጠበቃ መሆኑ መረጋገጡ ነው። የዚህን ፅሑፍ አቅራቢ 

እጅግ የሚያስገርመኝ ግን የአስመራው ቡድን ከትናንቱ ሳይማር ዛሬም “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” 

የሚል የሞኝ ፈሊጥ መከተሉ ነው።   

ዛሬም “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” ይሰራልን? 

 የኤርትራ መንግስት ዓይን ባወጣ ሁኔታ ሁሉንም ተግባሮቹን በመካድ “ከደሙ ንጹህ ነኝ” 

ባይ ነው—ያለ አንዳች ሐፍረት። አቶ ኢሳያስ ዓይናቸውን በጨው ታጥበው በተለያዩ ወቅቶች 

በቴሌቪዥን መስኮት እየቀረቡ በሃፍረት ለምኔነት፤ ከኢትዮጵያ አለመረጋጋት ምንም ጥቅም 

እንደማያገኙ፣ የጅቡቲን ጉዳይ ያከረረው የውጭ ጣልቃ ገብነት መሆኑን፣ ለሶማሊያ አሸባሪዎች 

መሣሪያ አለመስጠታቸውን፣ በየመን ብጥብጥ ውስጥ እጃቸው እንደሌለበት በሱዳን የውስጥ ጉዳይ 
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አለመግባታቸውን ከመናገር ወደ ኋላ አይሉም። ውሸት የአስመራው ቤተ-መንግስት ጥብቅ መመሪያ 

ነውና። 

እርሳቸው ብቻ አይደሉም። የኤርትራ መንግሥት ሹማምንቶች ከሀገራቸው ወደ 

ተመደቡበት ቦታ ሲሄዱ፤ አስመራ ውስጥ ባለ አንድ የሻዕቢያ “ማደንዘዣ ሆስፒታል” በክንዳቸው 

አሊያም በታፋቸው ላይ አንዳች የውሸት መርፊ ተወግተው የሚንቀሳቀሱ ይመስል ይህን የሐሰት 

መርህ የሚከተሉ ናቸው፡፡ ለዚህ አባባሌ አስረጂነት ሩቅ በመጓዝ ላደክማችሁ አልፈልግም፡፡ 

ተመድ የአጣሪ ቡድኑን ሪፖርት ተመርኩዞ በአስመራ ላይ ሁለተኛውን ማዕቀብ ለመጣል በፀጥታው 

ምክር ቤት ውስጥ አካሂዶት በነበረው ግልፅ  ስብሰባ ላይ ሻዕቢያ የተወነውን “ዓይኔን ግንባር 

ያድርገው” እሰጥ-እገባን መጥቀሱ ብቻ በቂ ይመስለኛል፡፡ እርግጥ ውድ አንባቢዎቼ ‘መቼም የአቶ 

ኢሳያስ ባለስልጣናት መዋሸት አይሰለቻቸውም፤ ደግሞ ምን አሉ?’ የሚል ጥያቄ ማንሳታችሁ 

የሚቀር አይመስለኝም፡፡ አዎ! በፀጥታው ምክር ቤት  በየጊዜው በሚደረግና ሀገራት አቋማቸውን 

በሚያሳውቁበት በዚያ ግልፅ ውይይት ላይ ከአሜሪካ መንግስት በኩል የተሰነዘረውን አስተያየት 

በድርጅቱ የኤርትራ አምባሳደር አርአያ ደስታ የተለመደውን ሻዕቢያዊ “አፍቅሮተ-ውሸት” 

አነብንበው ነበር፡፡ ነገሩም እንዲህ ነው፡፡… 

በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ በመንግስታቱ ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ሱዛን 

ራይስ፣ “ኤርትራ በአካባቢዋ ባለው ክልል በምታደርገው የፀጥታ ማወክ ባህሪ ምክንያት ተጨማሪ 

ማዕቀብ እንዲጣልባት የሚደረገውን ጥረት ሀገሬ ትደግፈዋለች፤ ጊዜውም አሁን ነው ብላ 

ታምናለች” በማለት የሀገራቸውን አቋም ይፋ ያደርጋሉ፡፡ ታዲያ ይህን የዋሽንግተንን አቋም 

የሰሙት ኤርትራዊው አምባሳደር አርአያ፣ “ያዙኝ ልቀቁኝ” ይላሉ፡፡ ምናልባት “እውነት” የሚባል 

ነገር ተሰንቅሮ እንዳያስቸግራቸውም ጉሮሮአቸውን ጠረግ…ጠረግ አድርገው “አንዲት ትንሽና አዲስ 

ሀገር፣ በአካባቢው ሀገራት ላይ ሁሉ እንዴት ችግር ልትፈጥር እንደምትችል አይገባኝም” ብለው 

እርፍ አሉ፡፡…መቼም የቅሌት ቀን አይመሽም አይደል?... 

ታዲያ ነገርዬው “ታሪክ ራሱን ይደግማል” እንዲሉት ዓይነት ሆኖ ነው መሰል ሰሞኑን 

በአጣሪ ቡድኑ አማካኝነት የቀረበውን ባለ 500 ገፅ ሪፖርትንም እኚሁ ውሸትን ከባህሪያዊ 

አባታቸው ልቅም አድርገው የተማሩ ግለሰብ “ሪፖርቱ ኤርትራ ለአል-ሸባብም ሆነ ለሌላ አክራሪ 

ቡድን ምንም ዓይነት ወታደራዊም ሆነ የገንዘብ ድጋፍ ስለማድረጓ የሚገልፅ አሳማኝ ማስረጃ 

የለውም” በማለት ተናግረዋል። እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ምንም እንኳን እኚህ የሻዕቢያ ሹመኛ 

“አሸባሪነት ሲያልፍም አይነካንም” በማለት “የሌባ ዓይነ ደረቅ” ዓይነት አባባልን እንደ ወረደ 

ቢያነበንቡም፤ በመንግስታቱ ድርጅት የሶማሊያና የኤርትራ አጣሪ ቡድን አባላት ማንም 
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እንዳይሰማቸው አፋቸውን በመሃረብ ሸፍነው መሳቃቸው የሚቀር አይመስለኝም፡፡… ወዳጄ እነዚህ 

ሰዎች እንደምን አይስቁ?… ለዚያውም  ቅጥፈቱ በመሳቅ ብቻ ከወጣላቸው አይደል?!…  

አዎ! የአጣሪ ቡድኑ አባላት ቢስቁ አይፈረድባቸውም፡፡ ምክንያቱም በሀገረ ኤርትራ ውስጥ 

ቀጣናውን የሚያሸብሩ የውጭ ሀገር አሸባሪዎችና ታጣቂዎች የሚሰለጥኑት በሀገሪቱ ብሔራዊ 

የደህንነት ኤጀንሲ አማካኝነት መሆኑን እንዲሁም ማሠልጠኛ ማዕከላቱ በአብዛኛው ከኤርትራ 

መከላከያ ሠራዊት ጋር የተቆራኙና አስፈላጊውን ሎጀስቲካዊ ድጋፍ ከሠራዊቱ የሚያገኙ 

መሆናቸውን በተለያዩ ሪፖርቶታቸው አማካኝነት ጠንቅቀው ስለሚያውቁ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም 

አቶ ኢሳያስ የአካባቢውን አሸባሪዎችና ተቃዋሚዎች ኪሎማ፣ ራስ ዳርማ፣ ኢን፣ ሐብዶ፣ ደባሲም 

እና እንዳ ዓሊ በተሰኙ የሀገሪቱ ማሠልጠኛዎች ውስጥ እንደሚያሰለጥኑ በይፋ በማረጋገጣቸው 

ነው፡፡ 

ይህ ብቻ እንዳይመስላችሁ፡፡ የአስመራው የሁከት መንግስት፣ አሸባሪዎችንና  

ተቃዋሚዎችን የፈንጂ፣ የስለላና የተለያዩ ስልጠናዎች የሚሰጥበት ትላልቅ ቪላዎችን አስመራ 

ውስጥ እንደገነባ ጠንቅቀው ያውቃሉ፡፡ በደቀመሃሪ፣ በሙልበርና በተሰነይ ወዘተ… ከተማዎች 

ውስጥም ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው አሸባሪ ቡድንን የሚመሩ ከፍተኛ አመራሮችና ወታደራዊ 

አዛዦች መኖሪያ የሚሆኑ ቤቶችን ሰርቶ የሽብር ተግባሩን በግንባር ቀደምትነት አቶ ኢሳያስ 

አፈወርቂ እየመሩት መሆኑን በየጊዜው ያጠናቀሩት ሪፖርት ስለሚያስረዳቸው የአጥኚ ቡድኑ 

አባላት በአምባሳደር አርአያ ያገጠጠና ያፈጠጠ ውሸት ቢስቁ ትክክል ናቸው፡፡ እናም ዛሬም እንደ 

ትናንቱ “ዓይኔን ግንባር ያድርገው” የሚል ውሸት እንደማይሰራ ሻዕቢያም ይሁን ሹመኞቹ ማወቅ 

ያለባቸው—ሁሉም ነገር በአሳማኝ ማስረጃ ዓለም ያወቀው ዕውነታ ነውና።  

እንደ ማጠቃለያ 

እርግጥ ዓለም አቀፋ ማህበረሰብ የአሸባሪዎችን የጥፋት ጐዳና በመዝጋት ላይ ነው፡፡ እንደ 

ሻዕቢያ ያሉትን አሸባሪዎችን የሚደግፋና መጠለያ የሚሰጡ ቡድኖችን በማያሻማ ሁኔታ 

ጥፋተኝነታቸውን በመግለፅ ማዕቀቦችን መጣል ከጀመረ ሰነባብቷል፡፡ ከዚህ አኳያ በተለይም 

የሶማሊያን ሰላም ለማረጋገጥም እየሰራ ነው፡፡ ከዚህ በፊት በትክክለኛ መስመር ላይ ያልነበሩት 

አንዳንድ የሀገሪቱ መንግስቱ ተቃዋሚዎች ወደ ሠላም ፊታቸውን እየመለሱ ነው፡፡ ቀስ በቀስም 

የሶማሊያን ሠላምና መረጋጋት እንደሚያረጋገጥ ከወዲሁ ፍንጭ መታየት ጀምሯል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ ከአቶ ኢሳያስ የሽብር አጋፋሪነት አንፃር ሁለት አማራጮችን ማየት 

ይቻላል፡፡ አንደኛው ሻዕቢያ የሽብርና የትርምስ ስትራቴጂውን ሙሉ ለሙሉ እርግፍ አድርጐ 

በመተው ከሰላም ወዳድ ኃይሎች ጋር መሰለፍ ነው፡፡ ሁለተኛው ደግሞ በያዘው የግብረ-ሽበራና 
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የብተና ስትራቴጂ መቀጠል ነው፡፡ ምንም እንኳን ምርጫው የሻዕቢያ ቢሆንም፤ በእኔ እምነት ግን 

ሻዕቢያ ሁለተኛውን አማራጭ ይገፋበታል ባይ ነኝ። ለዚህ ደግሞ በግልፅ የሚታወቅ ባህሪያዊ 

ዕውነታን ማንሳት ይቻላል። ይኸውም አቶ ኢሳያስ “የዕለት እንጀራቸው” የሆነውን ሽብርንና 

ትርምስን እርግፍ አድርገው በመጣል ተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት ልባቸው የማይቆርጥ ነው፡፡ 

እርግጥም 3ዐ ዓመታት በበረሃ እንዲሁም 22 ዓመታት ደግሞ በመንግስትነት ቆይታቸው 

ያካበቱትን ይህን ተፈጥሮአዊ ማንነታቸውን አሸቀንጥረው ይጥላሉ ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው፡፡ አቶ 

ኢሳያስ ይህን ተግባር ይፈጽማሉ ብሎ ከማሰብ ይልቅ፤ “ወዳጃቸውና የነውጥ አጋራቸው የነበሩት 

ሆስኒ ሙባረክ ለሚቀጥሉት ዓመታት ግብፅን ይመራሉ” ብሎ መመኘት ቀላል ሳይሆን የሚቀር 

አይመስለኝም፡፡ 

በመሆኑም ማዕቀብን ለመከላከል ሲሉ የቀጣናውን ሀገራት አሸባሪዎችንና ፀረ-ሠላም 

ኃይሎችን ከአስመራ ማባረር አይችሉም፤ ድጋፍ ከመስጠትም አይቆጠቡም፡፡ እርሳቸው አሸባሪ 

ሆኖ ባለመስራት የሚያገኙትን የጥገኝነት ጥቅም ማጣት አይፈልጉም። እናም ነገሩ “ለወዲ አፎም” 

ከባድ ብቻ ሳይሆን፣ የህልውና ጉዳይ ጭምርም ነው ማለት ይቻላል፡፡ እናም በዚህ ሁኔታ ሽብርንና 

አሸባሪዎችን የሙጥኝ ብሎ የያዘ መንግስትን እንኳንስ ማዕቀቡን ማንሳት ቀርቶ ሌላ ጠበቅ ያለ 

እርምጃ መውሰድ እንደሚገባው በመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት የሚገነዘበው 

ይመስለኛል—ራሱ ከመደበው አጣሪ ቡድን ውጪ ሌላ አሳማኝ እማኝ ሊያገኝ አይችልምና። ያም 

ሆነ ይህ ግን ሻዕቢያ አኳያ ሰሞነኛው ሪፖርት የሚታስተላልፈው አብይ ጉዳይ አለ። እርሱም 

ነፍሳቸውን ይማረውና “ከተያዝክ በኋላ የጥይት አረር ከመጠጣት ውጪ ምን ታደርጋለህ?” አሉ 

እንደተባሉት ጋዳፊ፤ አቶ ኢሳያስም አስቀድመው ከሽብር ተግባራቸው መቆጠብ እንጂ፣ እጅ 

ከፍንጅ ከተያዙ በኋላ ያለ አንዳች ተጨባጭ ባህሪያዊ ለውጥ ቢንፈራገጡ ድርጊታቸው ዋጋ ቢስ 

መሆኑን መገንዘብ ያለባቸው መሆኑ ነው። ቸር እንሰንብት። 

 


