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አሮጌው የኤርትራ የትርምስ ስልት በአዲስ ሀገር ውስጥ 

አበበ ገበየሁ 

04/03/14 

እንደ መግቢያ 

ሁሌም ከሰላም ይልቅ ሁከትን፣ ዓለም ከሚያውቀው የመደማመጥ ዲፕሎማሲ ይልቅ 

ፍጥጫን እንዲሁም ከቀጣናዊ ትብብር ይልቅ የትርምስ ስትራቴጂን እንደ “ስልት” 

የሚከተለው የኤርትራ መንግስት፤ ከሰሞኑ አዲስ ክስተትን ይዞ ብቅ ብሏል። ይኸውም 

ከተመሰረተች ገና ሁለት ዓመት እንኳን በቅጡ ባልሞላት ደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ 

ጣልቃ በመግባት በዚያች ሀገር መንግስትና አማፂያን መካከል የተጀመረውን የሰላም 

ውይይት የማደፍረስ ጥረት ነው። እርግጥ የኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ 

አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በቅርቡ ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ቃለ-ምልልስ፤ የአስመራው 

የትርምስ ቡድን በደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ መግባቱን የሀገራችን መንግስት 

የተሟላ መረጃ እንዳለው መናገራቸው ሻዕቢያ ትናንት ከሚታወቅበት የትርምስ ስትራቴጂ 

ጋር ዛሬም በፍቅር የነሆለለ መሆኑን የሚያመላክት ነው። 

የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣን (ኢጋድ) ፣ አፍሪካ ህብረትና 

ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የደቡብ ሱዳንን ችግር ለመፍታት በጥምረት እየሰሩ ባለበትና 

ጥረታቸውም ፍሬ እያፈራ ባለበት በአሁኑ ወቅት፤ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ዘሎ በአዲሷ 

ሀገር ውስጥ ጣልቃ በመግባት ሀገሪቱ በብጥብጥ ማዕበል ውስጥ እንድትንሳፈፍ ያለውን 

ፍላጎት ፍንትው አድርጎ የሚያሳይ ነው። ከዚህ በተጨማሪም የሚጎራበተውንም ሆነ 

በድንበር አንድ ስንዝር እንኳን የማይገናኘውን ሀገር በተለመደው የትርምስ ስትራቴጂው 

እንደ ተርብ ከመንደፍ ወደ ኋላ የማይል መሆኑን ያረጋግጣል። ምንም እንኳን የኤርትራ 

መንግስት የየትኛውን ሀገር በ“ኮሚሽን” ክፍያ ለማገልገል ወይም የማንን አጀንዳ 

ለማራመድ ሲል ከቀጣናው ሀገራትና ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰላም ጥረት በተለየ 

መልኩ አዲሲቷን ሀገር ለምን ለማተራመስ እንደፈለገ ለማወቅ የጊዜ ጉዳይ የሚጠይቅ 

ቢሆንም፤ እዚህ ላይ ግን ‘ኤርትራ—ዛሬም በትርምስ ስትራቴጂ ስልት?’ የሚል ጥያቄ 

ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ምክንያቱም የአስመራው መንግስት ነገም ቢሆን 
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‘ችግር አለበት’ አሊያም ‘ችግር ሊከሰትበት ይችላል’ ብሎ የገመተውን ሀገር ለትርምስ 

ተግባሩ ማጨቱ አይቀሬ ስለሆነ፤ ሃቁን ሰላም ወዳድ ሃይሎች ማወቅ ስላለባቸውና 

ተገቢውን ክትትል ማድረግ ስለሚኖርባቸው ነው።  

በመሆኑም ጥያቄውን ለመመለስ የአቶ ኢሳያስ መንግስት ትናንት ምን ሲያከናውን 

እንደነበርና ለምን ከትርምስ ስትራቴጂ ስህተቱ እንዳልተማረ እንዲሁም ከኤርትራ 

መንግስት ባህሪያዊ ማንነት በመነሳት በአሁኑ ወቅት በደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ እጁን 

ለምን መዶል እንዳስፈለገው አንድምታዎችን ለማመላከት እሞክራለሁ።       

አሮጌን የትርምስ ስልት በአዲስ ሀገር 

የራሱ ፖሊሲዎችና በሀገሩ ውስጥ የሚከተለው ፍፁም አምባገነናዊ የፈላጭ ቆራጭነት 

አካሄድ ላለፉት 22 ዓመታት ችግር የፈጠሩበት የኤርትራ መንግሥት፤ እንደ አበደ ውሻ  

የከባቢውን ሀገሮች እየነከሰ ለማተራመስ ቆርጦ መነሳቱ የአደባባይ ምስጢር ከሆነ ዓመታት 

ተቆጥረዋል፡፡ ከኤርትራ ነፃነት ማግሥት ጀምሮ ኢኮኖሚውን በሌሎች ሀገሮች አንጡራ 

ሀብት ላይ ተንጠልጥሎ በጥገኝነት ለመምራት ሲጥር የነበረው የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር፤ 

የተጣባው የጥገኝነት ተውሳክ ህልም ሆኖ ከቅዥትነት ያላለፈ መሆኑን በመረዳቱ “እኔ 

ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል” በሚል አሳቤ የአፍሪካን ቀንድ የትርምስ አውድማ ለማድረግ 

ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም፡፡ በዚህም ሳቢያ ማጥ ውስጥ የገባውን የሀገሪቱን ኢኮኖሚ 

ከማሳደግ ይልቅ፤ ስራዬ ብሎ የትርምስ ስትራቴጂ በመንደፍ በከባቢው ሀገራት ውስጥ 

ባሉት ግጭቶች ላይ ነዳጅ ያላርከፈከፈበት ወቅት አለመኖሩን በርካታ የፖለቲካ ተንታኞች 

ይስማሙበታል፡፡ 

ገና ከአፈጣጠሩ ጀምሮ ወታደራዊ ጀብደኝነት የተጠናወተው ስለሆነም በአፍሪካ ቀንድ 

የትርምስ ስትራቴጂው ውስጥ በአጀንዳነት ኢትዮጵያን፣ ሶማሊያን፣ ጅቡቲንና ሱዳንን 

ከመያዝ አልፎ፤ የመንንም መበጥበጡ የቅርብ ጊዜ ውስታችን ነው። ዳሩ ግን ይህን 

የአሥመራ መንግስትን የማተራመስ እኩይ ሴራ በራሱ የቅኝት መንገድ በጥብቅ 

ሲከታተለው የነበረው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፤ በፀጥታ ምክር ቤቱ አማካኝነት 

የሻዕቢያውያን አስተዳደር “ለከባቢው ሠላምና መረጋጋት አደገኛ ነው” በማለት ከአንዴም 

ሁለቴ ማዕቀብ ጥሎበታል፡፡ ታዲያ ሻዕቢያ ለከባቢው ሀገራት በምንና እንዴት ባለ ሁኔታ 

አደገኛ እንደሆነ ጉዳዩን በጥቂቱ አፍታትቶ መመልከት ያስፈልጋል፡፡ 
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ከኢትዮጵያ ጋር ባደረገው ጦርነት በግንባር ላይ የሽንፈት ጽዋን የተጐነጨው፣ ቅስሙ 

የተሰበረውና በዓለም ህዝብ ፊት የሃፍረት ሸማ የተከናነበው የአስመራው ቡድን፣ ዘላቂ 

ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ኢትዮጵያን የሚጐዳ መስሎ ከታየው ከመተግበር ወደ ኋላ 

የሚል ሃይል አይደለም፡፡ ይሁን እንጂ ባለፋት ዓመታት የፖለቲካ አመለካከታቸው ፈጽሞ 

የማይገናኙትን ፀረ-ሠላም ኃይሎችንና አሸባሪዎችን ከወዳደቁበት ቦታ እንም ዕቃ ለቃቅሞ 

በማሰባሰብ፣ በማደራጀት፣ በማሰልጠንና 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 ባሉት ጊዜያት ከአሥመራ ጀምሮ በሀገራችን አልፎ እስከ ሞቃዲሾ ድረስ ዘርግቶት 

የነበረው የትርምስና የጥፋት መረብ በጀግናው መከላከያ ሠራዊታችንና በህዝባችን ንቁ 

ክትትል በመበጣጠሱ ሳቢያ፤ ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ፊቱን ወደ ሶማሊያ በማዞር በዓለም 

መንግሥታት ዕውቅና የተሰጠውን የሀገሪቱን ፌዴራላዊ መንግስት ለመጣል በይፋ አውጆ 

መንቀሳቀሱ አይዘነጋም፡፡ ሠላማዊ ኑሮና የልማት እንቅስቃሴ ምንጊዜም የሚያስደነግጠው 

የኤርትራ 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 የሚደሰኩረው የአስመራ 

መንግስት፣ በሌላ ወገን ደግሞ አል-ሸባብን ለመሳሰሉ አሸባሪና ጽንፈኛ ቡድኖች 

የሎጀስቲክስና የፋይናንስ ድጋፍ በመስጠትና በማስታጠቅ በሀገሪቱ እየጐለበተ ያለውን 

አንፃራዊ የሠላም ጭላንጭል ሊያዳፍነው ሲሯሯጥ ዓለም ታዝቦታል። 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 
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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 ተጠያቂ መሆኑ አልቀረም፡፡ ግና በጥፋት 

እጆቹ ሶማሊያ ውስጥ ንፁሐን ዜጐች እየማገደ አስመራ ውስጥ ቁጭ ብሎ እሳቱን 

የሚሞቀው ሻዕቢያ፤ በማዕቀቦቹ አማካኝነት የእሳቱ ወላፈን መልሶ ራሱን አቃጥሎታል፡፡ 

ለዚህም ከማንነታዊ ባህሪው ወጥቶ “የሶማሊያን ፌዴራላዊ መንግስት ለመደገፍ ዝግጁ ነኝ” 

ማለቱን ብቻ በአስረጅነት ማቅረብ ይቻላል—ምንም እንኳን ይህ አባባሉ “ሆድ ሲያውቅ ዶሮ 

ማታ” እንዲሉት ዓይነት ቢሆንም። 

የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአሜሪካ መንግስት 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—ሰሚ አላገኙም 

እንጂ። 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—

“ማምሻም እድሜ ነው” እንዲሉ አበው፡፡ ግና ይህ የተመድ ማረጋገጫ የትርምስ 

ስትራቴጂው መክሸፉን በገሃድ የሚያሳይ ነው። 

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 
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ሠራተኛ መሆኑን በይፋ አረጋግጧል፡፡ በኤርትራው መንግስት የማተራመስ ስትራቴጂ 

ከፍተኛ ተጠቃሚ የሆኑት እነዚህን የሶማሊያ አሸበሪዎችም በበኩላቸው “በጡት አባታቸው” 

ላይ የተጣሉት ማዕቀቦች አግባብ ያለ መሆኑን በሚገርም ሁኔታ በአደባባይ ገልፀዋል—ወላጅ 

አባታቸውና የሽብር አጋራቸው እንዳይጐዳ በመስጋት፡፡ 

የአስመራው መንግሥት የጥፋት እጆች የማተራመስ ስትራቴጂውን ተፈፃሚ ያደረጉት 

በሶማሊያው ውስጥ ብቻ አይደለም— ጅቡቲም የዚህ የከሰረ ስትራቴጂው 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 ሰምቶ እንዳልሰማ 

አልፎታል፡፡ ይሁንና የሻዕቢያን ከባቢ የማናጋትና የማሸበር ተግባር በውል የተገነዘበው 

እንዲሁም ጅቡቲ የግዛት አንድነቷ በኃይል መደፈሩን ያረጋገጠው የመንግሥታቱ ድርጅት 

የፀጥታው ምክር ቤት፤ በማዕቀብ ውሣኔው ላይ ሻዕቢያ በኃይል ወርሮ ከያዘው የጅቡቲ 

ግዛት በአስቸኳይ ለቅቆ እንዲወጣ አሳስቧል፡፡ 

እነዚህ እንደ ማሣያነት የጠቀስናቸውና ሌሎች ሻዕቢያ በአፍሪካ ቀንድ የሚያከናውናቸውን 

የማተራመስ ስትራቴጂ ተገንዝቦ የጥፋት እጆቹ እንዲሰበሰቡ የመንግሥታቱ ድርጅት 

በተለያዩ ጊዜያት ያሳለፋቸው ሁለት የማዕቀብ ውሣኔዎች የህግ የበላይነትን ያረጋገጡ 

እንዲሁም ለሻዕቢያ አጉራ ዘለልነት ዓለም አቀፍ ዕውቅና የሰጡ ብቻ አይደሉም፡፡ 

ከሁሉም በላይ ግን ማዕቀቡ የሻዕቢያ የጥፋት እጆች በራሱ ላይ ያመጡበት መዘዝ 

መሆኑንና ማዕቀቡም በኤርትራ መንግስት ዙሪያው የተኮለኮሉ 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 ነውና፡፡ 
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ምንም እንኳን የአስመራው መንግስት የትርምስ ስትራቴጂ በቀጣናው ሀገራትና 

በመንግስታቱ ድርጅት እርቃኑን ቢቀርም፤ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ግን ለእነዚህ ዓለም 

አቀፍ ውግዘቶች ቦታ ሊሰጥ አልፈቀደም። እናም ዲፕሎማሲያዊ መንገድን አሽቀንጥሮ 

በመጣል ዓለምን ለማሸበር ቆርጦ የተነሳ ይመስላል፡፡ ለዚህም ሌላውን ትተን የዛሬ አንድ 

ዓመት ተኩል ገደማ በአፋር ክልል አርታሌ አካባቢ ያለውን የተፈጥሮ መስህብ 

ለመጎብኘት የሄዱ ሃያ ሰባት የሚሆኑ የአሜሪካ፣ የጀርመን፣ የኦስትሪያ፣ የጣሊያን፣ 

የሃንጋሪና የሌሎች ሀገር ቱሪስቶች ላይ በአሳቻ ሰዓት ጥቃት በመክፈት የግብረ-ሽበራን 

ተግባር በጀሌው አማካኝነት ለመከወን መፈለጉን በምሳሌነት መጥቀስ ይቻላል፡፡ ምንም 

እንኳን ይኸኛም የትርምስ ስልት የተሳካለት ባይሆንም። 

ይሁንና የአስመራው መንግስት በተለያዩ መንገዶች የአንድን ሉዓላዊት ሀገር ድንበር ጥሰው 

ሽብር የሚፈፅሙበት አካሄድ አንድ ቦታ ላይ መገታት ሲኖርበት፤ ዛሬ አዲሲቷን ደቡብ 

ሱዳን በተለመደው በተለመደው ያልተሳካ አሮጌ ስትራቴጂ ለማተራመስ መሞከሩ የትናንት 

ውድቀቱን እንዲያስታውስ ከማድረግ ውጪ የሚያስገኝለት አንዳችም ፋይዳ ያለው 

አይመስለኝም። ትናንት ያልሰራ “ስልት” ዛሬ የሚሰራበት ምንም ዓይነት ምክንያት የለም።  

እናም የኤርትራው መንግስት በአንድ ሀገር ሉዓላዊነት ውስጥ ጣልቃ የመግባት አካሄዱ 

በቀጣናው ሀገራት ውስጥ እንደተጋለጠው ሁሉ፤ ዛሬም በደቡብ ሱዳን ውስጥ ሰላምን 

ተፃርሮ መቆሙ የአደባባይ ምስጢር አይቀሬ ነው። እርግጥ የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር 

በደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የገባበት ምክንያቶች ከባህሪው በመነሳት 

በአንድምታዎች ልንመለከተው እንችላለን።  

የጣልቃ ገብነቱ አንድምታዎች 

በእኔ እምነት የኤርትራ መንግስት በደቡብ ሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የገባው 

ያልተሳካለት የቀጠናው አውራ የመሆን ህልም ስላለው ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪም፤ ‘አንዴ 

እኔ በኢኮኖሚ የደቀቅኩ ከዓለምም የተገለልኩ ስለሆነ ከዚህ ወዲያ ምን ይመጣብኛል’ 

ከሚል ተስፋ መቁረጥ በመነጨ ‘እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል’ የሚል ብሂልን እየተከተለ 

አሊያም የሌሎች ሃይሎችን ፍላጎት ለማስፈፀም በተላላኪነት ተሰልፎ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ታዲያ እነዚህን አንድምታዎች አንድ በአንድ አፍታትተን መመልከት፤ የአቶ ኢሳያስ 

መንግስት አኮፋዳውን ይዞ ለምን ወደ ደቡብ ሱዳን እንዳቀና ለመረዳት ያግዘናል፡፡  



7 
 

እንደሚታወቀው ሻዕቢያ በሳህል ተራራዎች ውስጥ በመሸገበት ወቅት መንግስታዊ ካልሆኑ 

ድርጅቶች ያገኘው የነበረው ዳረጎት፤ ስልጣን ከያዘም በኋላ ቢሆን ይህን መስሉን ገቢ 

የአካባቢው ሀገሮች አድራጊ ፈጣሪ ሆኖ ለማግኘት ይቋምጥ ነበር—ፍላጎቱ ከንቱ ቅዠት ሆኖ 

ቀረ እንጂ፡፡ እናም በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ጥቅማቸውን ለማስከበር የሚንቀሳቀስ አንዳንድ 

ሀገራትን ‘በቀጣናው አውራ ስለሆንኩ፣ ከእኔ ጋር ጥሩ ግንኙነት ብትመሰርቱ 

ትጠቀማላችሁ’ በማለት ኪራይ ለመሰብሰብ ያልፈነቀለው ድንጋይ አልነበረም፡፡ ግና ምን 

ያደርጋል?!...ከኢትዮጵያ ጋር ያደረገውና በገዛ እጁ የከፈተው ጦርነት ራሱን ሰቅሎ 

ከነበረበት የህልም ዓለም ማማ ላይ እንዲወርድ አደረገው፡፡ 

እርግጥ የኤርትራ መንግስት ጥቂት አመራሮች እጅግ በተሳሳተ የ”ታላቅነት” አባዜ ውስጥ 

እየዳከሩ ነው፡፡ በዓለም አቀፍ መድረኮች የአንዲት ትንሽ፣ ከተመሰረተች ሁለት 

አስርታትን በቅርቡ የዘለለችና በጦርነት የተጎዳች ድሃ ሀገር መሪዎች መሆናቸውን እንኳን 

ዘንግተዋል፡፡ ከልዕለ ኃያሏ አሜሪካ ጋር በእኩል ስሜት ጎን ለጎን ይፎካከራሉ። በምጣኔ 

ሀብት፣ በዴሞክራሲና በዲፕሎማሲው ረገድ ልክ የዔሊና የጥንቸል ዓይነት ርቀት  

ከምትቀድማት ኢትዮጵያ ጋርም ያለ ሃፍረት ራሳቸውን ይለካሉ፡፡ ታዲያ ለእንዲህ ዓይነቱ 

ህመም ምንም ዓይነት ፖለቲካዊም ይሁን ዲፕሎማሲያዊ ህክምና ሊኖረው አይችልም፡፡ 

እናም ከህመሙ ለመፈወስ ቀላሉ መንገድ በቅርብ ወደሚገኝ  የሥነ - አዕምሮ ህክምና 

ክፍል  ማምራት ብቻ ይመስለኛል፡፡ 

 ሌላው ቀርቶ በቅርቡ አምባሳደር ዴቪድ ሺንና ዶናልድ ያማማቶ “ኤርትራን ከቆፈን 

እናውጣት” የሚል ታሪክን የሰሙት አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ሀገራቸውን በአፍሪካ ቀንድ 

ምንም ችግር የሌለባትና ቆፈን ውስጥ እንዳልገባች መናገራቸው፤ የኤርትራ መንግስት 

ዛሬም በሌለ ማንነቱ ተኮፍሶ የሚገኝ መሆኑን የሚያሳይ ነው። እናም ራሱን የቀጣናው 

ወሳኝ ሃይል አድርጎ በመቁጠርነና ተፈላጊ ነኝ በማለት ባልዋለበት ቦታ ኩበት ሊለቅም 

ሄዶ ሊሆን ይችላል— ማንነቱን ሲያውቅ የለመደውን የሃፍረት ካባ ተከናንቦ መመለሱ 

ባይቀርም።  

ሻዕቢያ ምናልባትም “የበሬ ምንትስ ይወድቃል ብላ ስትከተል ዋለች” እንደተባለችው 

እንስሳ ዛሬም በሌሎች አንጡራ ሃብት ላይ ተንጠላጥሎ የኪራይ መሰብሰቢያ ሻንጣውን ይዞ 

ወደ ደቡብ ሱዳን ዘልቆ ከሆነ፤ ይህ “ስልት”ም ቀደም ሲል የታወቀ በመሆኑ ሊቀናው 

የሚችል አይመስለኝም። ማንኛውም ሀገር በራሱ የተፈጥሮ ፀጋዎች እንጂ በሌሎች ሀብት 



8 
 

ሊያድግ አይችልም። እናም ራሱ ያደቀቀውን የኤርትራን ኢኮኖሚ በደቡብ ሱዳን 

ንብረትና ሃብት መጠገን ስለማይችል ሃሳቡ ጉምን የመዝገን ያህል ብቻ ነው የሚሆነው። 

በርካታ ሰላም ወዳድ ሃይሎች ደቡብ ሱዳንን ወደ ሰላም ለመመለስ እየሰሩ ባሉበት ወቅት 

የአስመራው አስተዳደር የሌሎች ሃይሎችን ፍላጎት ለማስፈፀም በፀረ-ሰላምነት ተሰልፎ 

የኮሚሽን ስራን ሊያገኝ የሚችል አይመስለኝም። ምንም እንኳን በአንድ ወቅት ከጦርነት 

ጋር በተያያዘ ጄፍሬ ጀትልማን የተባለ አሜሪካዊው የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጣ ዘጋቢ 

“ኤርትራ ውስጥ ጦርነት ንግድ ነው” በማለት ቢገልፅም፤ ይህ የአስመራው ቡድን  “የዕለት 

እንጀራ” በዚያች አዲስ ሀገር ውስጥ ሊሰራ አይችልም— ጁባን አሊያም ጎረቤቶቿን 

በኮሚሽን ስራ ለማወክ የደላላነት ሚናን መጫወት ምናልባትም መዘዙ በኤርትራ 

መንግስት ላይ የከፋ ሊሆን ስለሚችል አዋጪ አይደለምና።  

ከሰላም ወዳዱ ማህበረሰብ ምን ይጠበቃል? 

የኤርትራ መንግስት አሮጌ የትርምስ ስትራቴጂ ዛሬም ጋብ አላለም። ማዕቀቦችም 

ሊያስታግሱት አልቻሉም። እንዲያውም የዚያች ትንሽ ሀገር መንግስት ህዝቡን በአግባቡ 

ከመመገብ ይልቅ “ጠብ ያለሽ በዳቦ” እያለ የምስራቅ አፍሪካን ቀጣና እየዞረ ነው። ትናንት 

አሸባሪውን አል -ሸባብን በማስታጠቅ፣ የገንዘብ ድጋፍ በመስጠትና በሶማሊያ ውስጥ 

የሚደረገውን የሠላም ማስከበር ተልዕኮን ሲያደናቅፍ የነበረው የአቶ ኢሳያስ መንግስት፣ 

ዛሬም ያለምንም ባህሪያዊ ለውጥ ደቡብ ሱዳን ውስጥ ተገኝቷል—በሁለት እግሯ ለመቆም 

እየታተረች ያለችውን ሀገር ሰላም ለማደፍረስ።  

እርግጥ ሻዕቢያ የጦረኝነት አባዜውን የሚወጣበትን የትርምስ ሱሱን ‘ይተዋል’ ብሎ 

ከማሰብ፤ ‘ከዝንብ ማር ይገኛል’ ብሎ መጠበቅ እጅግ የተሻለና አስተማማኝ ሳይሆን 

የሚቀር አይመስለኝም፡፡ ለምን ቢሉ፤ ካለፉት ሁለት አስርት ዓመታት በላይ ሽብርና 

ሻዕቢያ ከሁለትነት ወደ “አንድነት” ራሳቸውን በመቀየር ቀጣናውን እያመሱት ስለሆነ 

ነው፡፡ እናም ይህን የለየለት ከባቢን የማተራመስ ተግባር ዓለም አቀፉ ሰላም ወዳድ 

ማህበረሰብ አንድ መላ ሊያበጅለት ይገባል።  

ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የኤርትራ መንግስት በቀጣናው ውስጥ ያለውን የአዋኪነት ሚና 

ከዚህ ቀደም በውል ስለሚያውቀው ቆንጠጥ ሊያደርገውና አደብ ሊያስገዛው የሚችለውን 
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ተገቢ ርምጃ ሊወስድበት ይገባል። አሊያ ግን ይህ ሁሉ የተደከመለት ሰላምን በደቡብ 

ሱዳን የማምጣት ጥረት ተግዳሮት ሊያጋጥመው ይችላል። ስለሆነም የሰላም ጠንቅ ለሆኑት 

የሻዕቢያ ሰዎች “አካፋን አካፋ” ብሎ ነግሮ በአዲሷቷ ደቡብ ሱዳን ውስጥ የመዘዙትን 

አሮጌ የትርምስ ስልት ወደ ሰገባው እንዲመልሱ የሚደረግበት ጊዜ አሁን መሆኑ ሊዘነጋ 

የሚገባ አይመስለኝም። ቸር እንሰንብት።   

 

 


