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በሻዕቢያ ላይ የተጣሉት ማዕቀቦች ሊጠናከሩ ይገባል! 

በሪሁን ፍትዊ  1-30-15 

 የአፍሪካ ህብረት መደበኛ የመሪዎች ስብሰባውን ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ጉባዔዎችን በማስተናገድ አቅሟ 

ተመራጭ በሆነችው አዲስ አበባ ውስጥ እያካሄደ ይገኛል።  

ከስብሰባው አስቀድመው የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ-መንግስታት (ኢጋድ) የኤርትራ መንግስት በቀጣናው 

ውስጥ ከሚከተለው የትርምስ ስትራቴጂ ዛሬም ድረስ ባለመቆሙ በመንግስታቱ ድርጅት የተጣለበት ማዕቀብ ተጠናክሮ 

መቀጠል እንዳለበት አሳስቧል። በእኔ እምነት ይህ የኢጋድ አቋም በህብረቱ የመሪዎች ጉባዔም ወቅት መንፀባረቅ 

ይኖርበታል። 

 የአቶ ኢሳያስ አስተዳደር ለህግና ለስርዓት የማይገዛና አማራጮቹን ሁሉ በሁከት ተግባር ላይ ያንጠለጠለ ቡድን 

መሆኑን አፍሪካ ህብረትም በቂ ግንዛቤ ከመያዝ አልፎ፤  የሽብርተኞችና የፀረ-ሰላም ሃይሎች አዝማች በመሆን ቀጣናውን 

ላይ የሚገኘው ቡድን ላይ የተጣለው ማዕቀብ እንዲጠናከር ማድረግ ያለበት ይመስለኛል።  

ምንም እንኳን የሻዕቢያው አስተዳደር በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ የሚፈፅማቸው የሁከት ተግባራት በርካታ 

ቢሆኑም፤ የመንግስታቱ ድርጅት የሰየመው የኤርትራና የሶማሊያ ጉዳይ አጣሪ ቡድንን ዋቢ በማድረግ ሀገሪቱ ከነጻነቷ 

ማግስት ጀምሮ ከጎረቤቶቿ ጋር ያላት ግንኙነት በፀብ አጫሪነት የተሞላ መሆኑን መመልከት ይቻላል፡፡  

ድንበሯን በማካለሉ ሂደት ከኢትዮጵያ፣ ከየመንና ከጅቡቲ ጋር ጦርነት ከፍታለች፡፡ ከሱዳን ጋር ያላት ግንኙነትም 

ቢሆን ውስብስብና ሚናውን ያልለየ ነው፡፡ በጥር 2009 የሶማሊያ ታጣቂ ተቃዋሚ ኃይሎችን በመርዳትና ከጅቡቲ ጋር 

በፈጠረችው የድንበር ግጭት በቀረበባት ክስ ምክንያት የፀጥታው ምክር ቤት ኤርትራን አስመልክቶ በቁጥር 1907 

(2009) የማዕቀብ ውሳኔ አስተላልፋል። ሁለተኛውንም ማዕቀብ ከአራት ዓመታት በፊት ጥሎባታል። 

  እነዚህ ማዕቀቦች በኤርትራ ላይ አጠቃላይ የጦር መሣሪያ እገዳን (መሸጥ፣ መለወጥ፣ መጠቀም) አለመቻልን 

ያወጀ ሲሆን፤ በቀጣናው ያሉ ታጣቂ ኃይሎችን እንዳትረዳም የሚከለክል ነው፡፡  

ህጉን የሚጥሱ አካላት የጉዞና በባንክ ያለ ገንዘባቸውን ያለማንቀሳቀስ እገዳ ይጥልባቸዋል፡፡ በተጨማሪም 

በሁለተኛው ማዕቀብ የፀጥታው ምክር ቤት የአስመራው አስተዳደር ውጪ ከሚገኙ ዜጎቹ የሚሰበስበውን የሁለት ከመቶ 

የቀረጥ ታክስ እንዳይወስድ የሚያግድ እርምጃዎችን ወስዷል፡፡  

ኤርትራ በቀጣናው ከሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ያላትን ንክኪ ጨምሮ የውጭና የደህንነት ፖሊሲዋ 

ከ1998 እስከ 2000 ድረስ ከኢትዮጵያ ጋር ካደረገችው ጦርነት አንጻር ብቻ ሊጤን የሚገባው ይመስላል፡፡ የኢትዮ-

ኤርትራ ድንበር አካላይ ኮሚሽን ውሳኔን ኢትዮጵያ አለማክበሯ፣ ግንቦት ሰባትን፣ ኦብነግንና ኦነግን የመሳሰሉ የኢትዮጵያ 

ተቃዋሚ ታጣቂ ሃይሎችን ለመርዳቷ ምክንያት አድርጋ ታቀርባለች፡፡ 
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በዚህ ዘገባ የተገለጹትን የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔ 1844 (2008) እና 1907 (2009) ጥሰት 

ተጠያቂዎችና ግለሰቦች ለማጣራት፤ አጣሪ ቡድኑ ከሀገሪቱ አስተዳዳሪዎች፣ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች የደህንነትና 

የፓርቲ ባለስልጣናት ጋር ለመገናኘት ችሏል፡፡  

ፍጹም ግለሰባዊነት የሰፈነበት የውሳኔ አሰጣጥ፣ ዘፈቀዳዊ የሆነ የሀብት አጠቃቀምና ብክነት እንዲሁም ልማዳዊ 

አሰራሮችና ማን አለብኝነት መንሰራፋታቸውን አጣሪ ቡድኑ ተገንዝቧል፡፡  

አጣሪ ቡድኑ በዚህኛው የሥራ ዘመኑ በጅቡቲ፣ በኢትዮጵያ፣ በሶማሊያና በሱዳን የሚንቀሳቀሱትን ጨምሮ 

በቀጣናው ያሉ ታጣቂ ተቃዋሚ ኃይሎችን ኤርትራ እንደምትደግፍ አሳማኝ መረጃ አሰባስቧል፡፡  

በኬንያ፣ በኡጋንዳ፣ በዩናይትድ አረብ ኢሚሬትስና በሌሎችም አካባቢዎች የሚኖሩ የኤርትራ የዲፕሎማሲ ፣ 

የደህንነትና የህግደፍ ደጋፊዎች ለተጠቀሱት ታጣቂ ተቃዋሚ ኃይሎች ድጋፍ ያደርጋሉ፡፡  

አል-ሸባብን ጨምሮ ከሌሎች ታጣቂ ተቃዋሚ ሃይሎች ጋር ግንኙነት መመስረቱን የኤርትራ መንግስት 

አልካደም፡፡ ይሁንና ግንኙነት ፖለቲካዊ እንጂ ወታደራዊ የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍን እንደማያካትት አስተባብሏል፡፡ 

ኤርትራ የኢትዮጵያንና የጅቡቲን ታጣቂ ቡድኖች ስለመርዳቷ ለቀረበላት ጥያቄ የሁለት ሀገሮች ውዝግብ 

ከድንበር ጋር የተገናኘ መሆኑን ካስታወሰች በኋላ ከጅቡቲ ጋር የተፈጠረውን የድንበር ውዝግብ ለመፍታት ግን በኳታር 

አደራዳሪነት ጉዳዩ ለእርቅ መቅረቡን በመጥቀስ ለአጣሪ ቡድኑ መረጃ ለመስጠት አልፈቀደችም፡፡  

የአስመራው መንግስት ለታጣቂ ተቃዋሚ ሃይሎች የምታደርገው ድጋፍ የሚመራው ከብሔራዊ የደህንነት 

ጽሕፈት ቤት፣ ከኤርትራ ወታደራዊና ከህግደፍ (ህዝባዊ ግንባር ለዴሞክራሲና ለፍትህ) አመራሮች በተውጣጡ አነስተኛ 

መኮንኖች በተመሰረተ ቡድንና በቀጥታ በፕሬዚዳንቱ ጽሕፈት ቤት አዛዥነት ነው፡፡  

እነዚህ ተቋማት በባህሪያቸው ምስጢራዊነት አልፎ አልፎ ደግሞ የኃላፊነት መደራረብ 

ይስተዋልባቸዋል፡፡የሥልጣን መባለግና ግለ-ታማኝነትም ሌላኛው መገለጫቸው ነው፡፡ ይህም የዕዝ ሰንሰለቱን 

ለማወሳሰብ ሆነ ተብሎ የሚሸረብ ሴራ ነው፡፡ መኮንኖቹ በርካታ ተግባራትን እንዲከውኑ ይጠበቃል፡፡ ከአንድ በላይ ለሆኑ 

የዕዝ ሰንሰለቶችም ሪፖርት ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡  

የኤርትራ ደህንነት አገልግሎት መዋቅሩን ይበልጥ ለማወሳሰብ ደግሞ የማደራጀት ሥራ በመስራት ላይ መሆኑን 

በቅርቡ ለአጣሪ ቡድኑ የደረሱ መረጃዎች ጠቁመዋል፡፡ የሆነ ሆኖ ግን፤ ኤርትራ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ የመታካሂደውን 

የውጭ ዘመቻዎችን የሚመሩና አቅጣጫ በመስጠት ተግባር የተሰማሩ ዋና ዋና መኮንኖችን ቁልፍ ተልዕኮቻቸውን አጣሪ 

ቡድኑ ለማወቅ ችሏል፡፡  

አጣሪ ቡድኑ የሥልጠና ግብዓቶችን በተመለከተ መረጃ ማሰባሰብ በማቀድ ከ6 ተቃዋሚ ታጣቂ ቡድኖች 

የቀድሞ አባላት ጋር ቃለ- መጠይቅ አድርጓል፡፡ እነርሱም አል-ሸባብ ፣ሂዝቡላ ኢስላም/የሶማሊያ እስላማዊ ግንባር፣ 
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ሂዝቡላ ኢስላም/ኤአርኤስ አስመራ፣ ኦብነግ፣ ኦነግ እና ውህደት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ግንባር(ውአዴግ) (FRUD) 

ናቸው፡፡  

ከእነዚህ አባላት የተሰበሰቡ መረጃዎች ወጥነት ያላቸው ናቸው፡፡ ስልጠናው የተሰጠባቸው ስፍራዎች የዋና ዋና 

አሰልጣኝ መኮንን ስሞች በተለይም በመሃል እና ምስራቅ ኤርትራ የተሰጡ ስልጠናዎችን በተመለከተ በቃለ መጠይቁ 

የተገኙ መረጃዎች ይመሳሰላሉ፡፡ ይሁንና በተወሰኑ ስልጠናዎችና የግብዓች አቅርቦት ዙሪያ የኋላ ኋላ ልዩነት ይታይባቸው 

ነበር፡፡ አጣሪ ቡድኑ በሥራ ዘመኑ ኤርትራ በቀጣናው የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ቡድኖችን በመርዳት ላይ መሰማራቷን 

ተገንዝቧል፡፡ ኤርትራ ለእነዚህ ኃይሎች የሚታደርገው ድጋፍ በግርድፉ በአራት ሊከፈሉ ይችላሉ፡፡  

አንደኛው ውሣኔ 1844 (2008) እና 1907 (2009) በመጣስ ለሶማሊያ ታጣቂ ተቃዋሚዎች የሚደረግ 

ድጋፍ፣ ሁለተኛው ውሣኔ 1844 (2009) እና 1907 (2009) በመተላለፍ በሶማሊያ አማካኝነት የኢትዮጵያ ታጣቂ 

ተቃዋሚ ቡድኖችን ለመርዳት የሚደረግ ዕርዳታ፣ ሶስተኛው ውሣኔ 1907 (2009) በመተላለፍ ሶማሊያዊ ባልሆኑ 

ሰዎች የተቋቋሙ ተቃዋሚ ታጣቂ ቡድኖችን በመርዳት የሚደረጉ ጥሰቶች ሲሆኑ፤ አራተኛው ደግሞ በኤርትራ አገዛዝና 

ቁጥጥር ስር የዋሉ ሃይሎችን እንደ የውስጥ ተቃዋሚ ቡድኖች አድርጎ በሃሰት በማደራጀትና ውሳኔ 1907 (2009) 

መጣስ ናቸው።  

ይህን ተከትሎም የጂብቲና የኤርትራ የጋራ የባህር ዳርቻ አዋሳኝ በሆነችው ራስ ዱመይራ አቅራቢያ በሁለቱ 

ሀገሮች መካከል ሰኔ 2008 ጦርነት ፈነዳ። በዘመቻው ጂቡቲ 30 ወታደሮች ሲገደሉባት፣ 19 እንደቆሰሉና ሌሎች 

በርካቶች እንደጠፉባት ገልጻለች፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ጂቡቲ ሁለት ኤይርክራፍቶችን ጨምሮ በርካታ ተሽከርካሪዎችና 

ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ልዩ ልዩ ጥይቶች፣ የጦር መሣሪያዎችና ወታደራዊ ቁሳቁሶች እንደወደሙባት 

አስታውቃለች፡፡ የኤርትራ መንግስት ግን ስለግጭቱ ያለው ነገር የለም፡፡ ምንም እንኳን ሁለቱ ሀገሮች በኳታር አደራዳሪነት 

ሰኔ 9 ቀን 2010 በይፋ የተኩስ አቁም ስምምነት ቢፈራረሙም፤ ኤርትራ ከ“ውህደት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ግንባር” 

(ፍሩድ) ተገንጥሎ የተመሰረተውን ተቃዋሚ ድርጅት መርዳቷን ቀጥላበታለች፡፡  

ውህደት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ግንባር-ሐ (FRUD -C) ነዋሪነቱ ፈረንሳይ ሀገር በሆነው ሞሃመድ ኪድአሚ 

በሚባል የአፋር ፖለቲከኛ ግለሰብ የሚመራ ተቃዋሚ ድርጅት ነው፡፡ ድርጅቱ ጅቡቲ ውስጥ በአቦክ እና በታጁራ መሃል 

በሚገኘው በማብላ ተራራ መሽጎ ወታደራዊ ዘመቻዎችን በማድረግ በጅቡቲ ጦር ላይ ጉዳት ያደርሳል፡፡ እንደ ጅቡቲ 

ባለስልጣናት ገለፃ ከሆነ፤ ድርጅቱ ራሱን የሚያስተዳድረው በዘረፋ ነው፡፡  

አማፂው የአፋር ጎሣ ንቅናቄ (ውአዴግ-ሐ) ከህዳር 1991 እስከ ታህሳስ 1994 ድረስ በጅቡቲ መንግስት ላይ 

ሰርጎ ለመግባት ጦርነት አውጆ ነበር፡፡ ወቅቱ የድርጅቱ  አንጃዎች ከመንግስት ጋር የሠላም ስምምነት ያደረጉበትና ሁለት 

አባላቱን በካቢኔነት እንዲቀላቀሉ የፈቀደበትም ነበር፡፡ በአህመድ ዲኒ አህመድ መሪነት አንጃዎቹ የትጥቅ ትግሉን 

ለመቀጠል ሞክረው ነበር— ሁለተኛው የሠላም ስምምነት ፓሪስ  ውስጥ እስከ ተፈረመበት የካቲት 7 ቀን 2000 ድረስ፡፡  
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ከ2000 እስከ 2008 ድረስ ባለው ጊዜ የውህደት ለአንድነትና ለዴሞክራሲ ግንባር-ሐ (ውአዴግ-ሐ) ፀረ-

መንግሥት ዘመቻዎች የድርጅቱ ቃል አቀባይ ሞሃመድ ሃሰን ሙቅቢል ከሚያስተላልፈው መልዕክት ባለፈ እዚህ ግባ 

የሚባል አልነበረም። በ2009 ግን ኤርትራ የድርጅቱን ማዛዥ ጣቢያ፣ ስልጠና የጦር መሣሪያና ትጥቅ ልታሟላለት 

ፕሮግራም ነደፈች፡፡  

ከ2008 ጀምሮ ኤርትራ ለ”ውአዴግ-ሐ” የምታደርገው እርዳታና ድጋፍ በዝቅተኛ ደረጃ ላይ የነበረነና 

በአብዛኛውም ውጤታማ ያልነበረ ነው። ያም ሆነ ይህ ግን፤ኤርትራ ለቡድኑ ስታደርግ የነበረው ድጋፍ የፀጥታውን ምክር 

ቤት ውሳኔ ቁጥር 1907(2009) የሚጥስ እንዲሁም የውሳኔ ቁጥር 1862 (2009) ተፈፃሚ እንዳይሆን እንቅፋት 

የፈጠረ ነው። በጅብቲ እስር ቤት የሚገኘው የቀድሞ ውአዴግ-ሐ አዛዥ መሃመድ ጃብሃ ከአጣሪ ቡድኑ ጋር ቃለ መጠይቅ 

ባደረገበት ወቅት እንደተናገረው፤ ሚሊሻዎቹ ከ2008 ጀምሮ ከኤርትራ ድጋፍ ያገኙ ነበር፡፡ የጅበሳ ታጣቂዎች በአሳይባና 

ቡሬ መሃል የሚገኘውን የኤርትራ ወታደራዊ ማዕከል እንዲገለገሉበት ተፈቅዶላቸው ነበር፡፡ 

 በኤርትራ ጅቡቲ አዋሳኝ ድንበር ጦርነት በተቀሰቀሰ ጊዜ ደግሞ የውአዴግ-ሐ ጦር ማዘዣውን ወደ ዴባሲም 

አዛውሯል፡፡ በ2009 ደግሞ ወደ እንዳ አሊ ወስዶታል፡፡ የጅቡቲ መንግስት የሰበሰባቸው መረጃዎች እንደሚያስረዱት፤ 

መሐመድ ጃብሃ ለታጣቂዎቹ የጦር መሣሪያ፣ ጥይትና የትጥቅ አቅርቦት የሚያገኘው ከኤርትራ መንግስት መሆኑን 

ተናግሯል፡፡  

ይሁንና መሐመድ ከአጣሪ ቡድኑ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ፤ የኤርትራ መንግስት “ምግብ፣ መድኃኒትና የቆሰሉ  

ወታደሮችን በማከም ረድቶናል”  በማለት የጦር መሣሪያና የትጥቅ ትግል ዕርዳታ እንዳልተደረገላቸው አስተባብሏል፡፡ 

ቡድኑ ወታደራዊ ልብሶችን ፣ የጦር መሣሪያዎችንና ጥይቶችን ከየመን ለመግዛት እንደተገደደም ጠቁሟል፡፡ ማዕከሉን 

አሰብ ካደረገው የኤርትራ ወታደራዊ የደህንነት መኮንን ከሆነው ኮሎኔል ሃፃይነት ጋር ብዙ ጊዜ እንደተገናኘም መስክሯል፡፡ 

የኤርትራን ቀጣናዊ አዋኪነት ከኢትዮጵያ አኳያ ስንመለከተው ደግሞ፤ ኤርትራ የኦጋዴን ነጻነት ግንባር መርዳት 

የጀመረችው የኢትዮ-ኤርትራ ጦርነት ማብቃቱን ተከትሎ መሆኑን አጣሪ ቡድኑ ቀደም ባሉት ዘገባዎቹ ማመልከቱ 

እናስታውሳለን፡፡  

ከአስመራ ጋር በተደረገ የመጀሪያዎቹ ግንኙነት የተሳተፈ አንድ የኦብነግ ባለስልጣን ለአጣሪ ቡድኑ እንደገለጸው፤ 

የመጀመሪያው የኦብነግ መልዕክተኛ ከፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ባለሥልጣናት ጋር የፊት ለፊት ውይይት በማድረግ 

ወደ አስመራ የመጣው በ2011 ነበር፡፡ በአጣሪ ቡድኑ የደረሱ አዳዲስ መረጃዎች እንደሚገልጹት ወሳኔ ቁጥር 1907 

(2009) ከተላለፈ ወዲህም ቢሆን ይህ የኤርትራ ድጋፍ አልተቋረጠም፡፡ 

ከቀደምትና ከአሁኖቹ የኦብነግ ከፍተኛ አመራሮች የተገኙ መረጃዎች ደግሞ ከ2006 ቀደም ባሉት ዓመታት፤ 

ኦብነግ ከኤርትራ ጋር የሚገናኘው በዋነኛነት በቦሳሶና የመሃል ሶማሊያው አብዱቅ ከዚያም የኢትዮጵያን ድንበር በማቋረጥ 

ነበር፡፡ ለዚህ ስምሪት ሎጀስቲክስ እንዲያቀርቡ ከተመደቡት መካከል በኤርትራ መንግስት በኩል ኮሎኔል ጠዓመ (ወዲ 
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መቀሌ) /የጄኔራል ማዕረግ እስካገኘበት ጊዜ ድረስ/ እና ኮሎኔል ተወልደ ሃብቴ ነጋሽ ሲሆኑ፤ ከኦብነግና በኩል ደግሞ 

አብዲኑር ሶያን እና በሽር ማክታል ይጠቀሳሉ። የጦር መሣሪያዎችና ተተኳሾች የሚመጡትም በቀጥታ ከኤርትራ ነበር፡፡  

ከ2007 እስከ 2008 ድረስ ግን ኤርትራ ለየመን ክፍያ እየፈጸመች መሣሪያ ለኦብነግ የምታስገባበት ሥርዓት 

ተዘርግቷል። ይሁን እንጂ ከየመን የሚገባው ቁሳቁስ ደረጃውን የጠበቀ እንዳልነበረ ተገልጿል፡፡ የእስላማዊ ህብረት ፍርድ 

ቤቶች ሞቃዲሾን ከተቆጣጠረበት ከ2006 ጀምሮ ኦብነግና እስላማዊ ህብረት ፍርድ ቤቱ ቀጥተኛ ወታደራዊ ትብብር 

እስከተፈራረመበት ጊዜ ድረስ ኤርትራ በእስላማዊ ህብረት ፍርድ ቤቱ ርዳታ የምትሰጠው ከኦብነግ ጋር በተገናኘበት ስልት 

ነበር፡፡ ይህን ጉዳይ ለማስፈጸም የኦብነግ ባለስልጣን በሽር ማክታልና የኤርትራ ስላላ መኮንን ተወልደ ሃብቴ ወደ ሞቃዲሾ 

አቅንተዋል፡፡  

በ2006 ኢትዮጵያ ለደህንነቷ ስትል ሶማሊያ በመግባት የእስላማዊ ህብረት ፍርድ ቤት ህብረትን ያስወገደች 

ሲሆን፤ ኤርትራ ለኦብነግ የምትሰጠውን ድጋፍ በፑንትላንድ በኩል እንድታደርግ አስገድዶታል፡፡  

ይሁንና የኢትዮጵያ የስለላ አገልግሎት ከፑንትላንድ ባለስልጣናት ጋር በመሆን በ2008 አብዲ ኑር ያሲንን 

ጨምሮ በርካታ የኦብነግ ባለሥልጣናት በኢትዮጵያ እጅ እንዲወድቁ አድርጓል፡፡ ዘመቻው ኤርትራና ኦብነግ ሌላ 

የግንኙነት አማራጭ እንዲጠቀሙ አስገድዷቸዋል፡፡ እናም ኦብነግ ዋነኛ የአቅርቦት መስመሩን ወደ ምዕራብ ሶማሌላንድ 

አውዳል ክልል ማዛወር ግድ ብሎታል፡፡  እናም በመስከረም 2010 መግቢያ ላይ ከ200 ባላይ የኦብነግ ታጣቂዎች 

በባህር ተጉዘው በሶማሌላንድ ደቡብ ምዕራብ አቅራቢያ የምትገኘው የወደብ መንደር (ሉግሃያ) ደረሱ፡፡ ይህ የኦብነግ 

ቡድን ዓላማው በሶማሊያ ተሽሎክሉከው በማለፍ ወደ ኢትዮጵያ የድንበር ከተማ ቦራሜ መግባት ነበር፡፡ ይሁን እንጂ 

የሶማሌላንድ የደህንነት ሃይል ስላገኛቸው ወደ ኢትዮጵያ በኩል እንዲሸሹ አስገደዳቸው፡፡ ከዚያም የኢትዮጵያ ሰራዊት 

ጥቃት ስለከፈተባቸው ተበታተኑ፡፡  

ታዲያ ከዚህ ጥቃት ተርፈው ጅግጅጋ በእስር ላይ ከሚገኙ የኦብነግ አባላት ጋር አጣሪ ቡድኑ ቃለ መጠይቅ 

አድርጎ ነበር፡፡ ቡድኑ ከሁለቱም ግንባሮች የተሰበሰቡ የጦር መሣሪያና ትጥቆችንም አግኝቷል፡፡ ከዚህ ጥናት መረዳት 

እንደሚቻለው፤ የኦብነግ ታጣቂ በኤርትራ ለመሰልጠኑና ለመታጠቁ እንዲሁም መነሻውና ማዘዣ ጣቢያው ይህችው ሀገር 

መሆኗ የሚያጠራጥር አይደለም፡፡  

እናም ኤርትራ ይህን ታጣቂ ቡድን መርዳቷና የሶማሊያን ድንበር አቋርጦ እንዲጓዝ መፍቀዷ ሁለቱንም 

የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔዎች 1844 (2008) እና 1907 (2009) ተላልፋለች፡፡ 

እንደ ኦብነግ ሁሉ ኦነግም ከኢትዮ- ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ጀምሮ ከኤርትራ ዕርዳታ በማግኘት ላይ ያለ ታጣቂ 

ሃይል ነው፡፡ ኤርትራ ከኦነግ ጋር በሶማሊያ ምድር የምታደርገው እንቅስቃሴ ቀደም ባሉት የአጣሪ ቡድኑ ዘገባዎች 

ተጠናቅሯል።  
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ኦነግ  በአስመራ ጽሕፈት ቤት ከፍቶ መንቀሳቀስ ከጀመረ ከአስር ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ሲሆን፤ ኤርትራን ምቹ 

የስልጠና እና የዘመቻ ማዘዣ ማዕከል አድርጎ ይጠቀምባታል፡፡ ታዲያ አብዛኛዎቹን እነዚህን መረጃዎች ከቀድሞ የኦነግ 

አባላት ጋር ቃለ መጠይቅ  በማድረግ ትክክለኛነታቸውን ማረጋገጥ የተቻለ ሲሆን፤ በዚህኛው የአጣሪ ቡድኑ የሥራ 

ዘመንም ዳግም ተመስክረዋል፡፡  

ኦብነግ በኤርትራ መንግስት ላኪነት 16ኛውን የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤን ለማደናቀፍ ሞክሯል። 

እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ደህንነትና ፌዴራል ፖሊሲ ከጥር 31 እስከ 32  ቀን 2011 አዲስ አበባ ሊካሄድ ታቅዶ 

የነበረውን 16ኛውን የአፍሪካ ህብረት ልዩ ስብሰባ ለማደናቀፍ በአዲስ አበባና በዙሪያዋ የታቀዱ የፈንጅ ጥቃት 

ዒላማዎችን አከሸፈዋል።  

ምንም እንኳን ዘመቻውን በተግባር ለመተርጎም የተንቀሳቀሰው ኦነግ ቢሆንም፤ ሴራው የተጸነሰው፣ 

የተቀነባበረው፣ የተደገፈውና የተሰማራው በኤርትራ መንግስት የውጭ ዘመቻዎች ዳይሬክቶሬት አማካኝነት በጄኔራል 

ጠዓመ ጎይትኦም አመራርነት ሰጪነት ነው፡፡ ሴራው እንደታቀደው ተተግብሮ ቢሆን ኖሮ፤  የበርካታ ንፁሃን ዜጎችን 

ህይወት በመቅጠፍ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከማውደሙም በላይ፣ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባንም ያደናቅፍ  ነበር፡፡ 

የዘመቻው አጀማመር እንዲህ ነበር።…  

ዘመቻው የታቀደው የኤርትራ ብሔራዊ ደህንነት ኤጀንሲ የመጀመሪያዎቹን የኦነግ ታጋዮች በ2008 መልምሎ 

ስልጠና መስጠት በጀመረበት ወቅት ነው፡፡ በኢትዮጵያ ጦር በደረሰበት ከፍተኛ ኪሳራ ተንኮታኩቶ ከተበታተነ የኦነግ 

ታጣቂዎች የተረፈው ፈቃዱ አብዲሳ ጉሱ የተባለ ግለሰብ አንድ በኬንያ የሚኖር የኦነግ አባል ወዳጁ በ2008 ራሱን 

“ገመቹ አያና’’ እያለ ከሚጠራ ኤርትራዊ ኮሎኔል ጋር አገናኘው፡፡ ከዚያም ገመቹ (ቆርቾ) ከሶስት የኦነግ አባላት ጋር 

በሱዳን በኩል አድርጎ ወደ ኤርትራ እንዲጓዝ ትዕዛዝ ሰጠው፡፡ 

ፈቃዱ ኤርትራ አንደ ደረሰም በገመቹ እየታገዘ የፈንጅ ንድፈ -ሃሳብን ለሳምንታት ካጠና በኋላ፤ በአስመራና 

አካባቢዋ እየተዘዋወረ በተግባር የተደገፈ ትምህርት ቀሰመ፡፡ በተማሪዎቹ ዘንድ “ወዲ እያሱ” እየተባለ የሚሞካሸው ዋና 

አሰልጣኙ ኤርትራዊው መኮንን ነው፡፡ ፍቃዱ ስልጠናውን እንዳጠናቀቀም አዲስ አበባ ተጉዞ ራሱን ከከተማይቱ ጋር 

እንዲያለማምድ ትዕዛዝ መቀበሉን ለአጣሪ ቡድኑ ተናግሯል፡፡  

ከሁለት ወራት በኋላ ደግሞ ፈቃዱ ወደ ኤርትራ በመመለስ ልዩ ልዩ ወታደራዊ ክህሎቶችን መጀመሪያ ደቀ 

መሃሪ ከዚያም ኢን ካምፕ ውስጥ አጠና፡፡ ኢን የ2009 ቀሪ ወራቶችን ከሌሎች የኦነግ ሰልጣኞች ጋር ያሳለፉበት 

የስልጠና ማዕከል ነች፡፡ በዚያን ወቅት “ደምሒት” የሚባል የትግራይ ሚሊሻ ቡድን በኢን ስልጠና ይወስድ እንደነበር 

ፈቃዱ ተናግሯል፡፡ ስልጠናውን በኢን እየተከታተለ በነበረበት ወቅት፤ የኤርትራ የደህንነት ሰዎች በኮሎኔል ገመቹ 

አማካኝነት ኦማር እድሪስ ሞሃመድ የሚባልና በኋላም የአዲስ አበባውን ዘመቻ የመራውንና ጂቡቲ የሚኖረውን የኦነግ 

ካድሬ መልምለዋል፡፡ ኦማር ከአጣሪ ቡድኑ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ፤ ኦነግን የተቀላቀለው በ2003 ሙልባራ (ጋሻ 
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ባርካ) እንደሆነና “ሓዲስ ማአስከር” የሚባል ስፍራ ስልጠና ከወሰደ በኋላ፤ ቀስ በቀስ ከፍተኛ ኃላፊነት እንደተቆናጠጠ 

ይገልጻል፡፡ 

በወርሃ-ረመዳን (ነሃሴ/መስከረም 2009) ከኦነጉ ሊቀመንበሩ ዳውድ ኢብሳ ጋር እንደተገናኘና ከአንድ 

ኤርትራዊ መኮንን ምስጢራዊ ተልዕኮ ስለሚሰጠው የስልክ ጥሪ እስከሚደርሰው ድረስ በትዕግስት እንዲጠባበቅ 

ተነግሮታል፡፡ ከጥቂት ቀናት በኋላ አምስት አዳዲስ ምልምሎችን ወደ ኤርትራ እንዲያመጣ ትዕዛዝ ከሰጠው ኮሎኔል 

ገመቹ ጋርም ተገናኙ፡፡ እናም የዳዳ’ዓቱን ድንበር በማቋረጥ ጅቡቲ ደረሰ፡፡ ከአምስቱ አንደኛው የነበረው ኢማም ሰዒድ 

አህመድ እንዳረጋገጠው፤ ቡድኑ ከፍቃዱ ጋር እንዲሰለጥን ተመድቦ ወደ ኢን ተልኳል፡፡  

ኡመር ደግሞ (በመጋቢት 2010) ወደ ኤርትራ ተጠርቶ ከገመቹና ጠዓመ ጋር በአስመራ ሆቴል መከረ፡፡ ጠዓመ 

ለኡመር ለከተማ ዘመቻ የሚያገለግል የፈንጅ ስልጠና እንደሚወስድ ካስረዳው በኋላ፤ ከጅቡቲ ካመጣቸው አምስት 

ምልምሎች ለመሰል ዓላማ የሚሆኑ ሁለት ሰዎችን መርጦ እንዲያመጣ አዘዘው፡፡ ከዚያም ኡመር በሃሰት ስም “ያሃ”  እያሉ 

ከሚጠሩት ምልምል ሰልጣኖች ምረቃ በዓል ላይ በመገኘት ጠዓመ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት አብዱል ቃድርን “ጉርቱ” 

እና በቅፅል ስሙ “ድሮግባ” እየተባለ የሚጠራውን ሰኢድ መሐመድ የሱፍን መረጠ፡፡ 

ከዚያም የሁለት ሳምንት በንድፈ- ሃሳብና በተግባር የተደገፈ ስልጠና በአስመራና አካባቢዋ ከወሰዱ በኋላ፤ 

ከጅቡቲ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ ዲፖ ውስጥ ያሉ የኢትዮጵያ ቦቴ ተሸከርካሪዎችን ለማጋዬት የሚያስችለውን ዝግጅት 

እንዲያደጉ በሚያዚያ መገባደጃና በግንቦት መግቢያ 2011 ላይ ለሶስቱም ግዳጅ ተላለፈላቸው፡፡ ዕቅዱ ከመተግበሩ በፊት 

ጠዓመ ኡመርን ላልታወቀ ጉዳይ ወደ ኤርትራ ተመልሶ እንዲመጣ ደወለለት፡፡  

ኡመርና ሁለት ጓደኞቹም ጅቡቲ ለሳምንታት ያህል ወታደራዊ ቅኝት ካደረጉ በኋላ፤ በእግራቸው ወደ ኤርትራ 

አቀኑ፡፡ እሱና ሌሎች 10 የኦነግ ታጣቂዎች የእግረኛ ስልጠና እየወሰዱ ዕውቀታቸውን እንዲያሻሽሉ ደግሞ ወደ ኢን 

ተላኩ፡፡ የዚህ ስልጠና አስተባባሪ ኮሎኔል ጀማል ሲሆን፤ የቡድኑ መሪ ደግሞ ኡመር ነበር፡፡ ሥልጠናው 

እንደተጠናቀቀም፤ ጠዓመ ኡመርን አስጠርቶ አዲሱ የጥቃት ዒላማቸው አዲስ አበባ መሆኗን አስረዳው፡፡  

 መጋቢት 2010 የስምሪት ቃጭሉ ከመጮሁ ቀደም ብሎ ፈቃዱና ሌሎች ሰልጣኞች ወደ አስመራ ተልከው 

በተንቀሳቃሽ ስልክ ፍንዳታን የማቀነባበር ጥበብንና የመካኒካል ሰዓት ቁጥጥርን አስመልክቶ በወዲ እያሱ አማካኝነት 

አጭር ስልጠና ተሰጣቸው፡፡ የፈቃዱ ቡድን አባል የሆነው ሰይፈ ጫላ በዳዳ እንደሚለው፤ እሱና ሌሎች ስለ ፈንጅ 

ዕውቀት የሌላቸው አባላት ፈቃዱ የወሰደውን ዓይነት መሰረታዊ ስልጠና ከተሰጣቸው በኋላ፣ በጠዓመ አማካኝነት ዳግም 

ስለ ዘመቻ ስለላና ስለመልሶ ማጥቃት መመሪያ ወስደዋል። ከዚያም ፈቃዱ ከአባላቱ ጋር ወደ አዲስ አበባ እንዲመለስ 

እንዲሁም ፈንጂዎችንና መሰል ተጨማሪ አቅጣጫዎች እስኪሰጧቸው ድረስ እንዲጠባበቁ ትዕዛዝ አስተላለፉለት፡፡ 

ፈቃዱ አዲስ አበባ ከደረሰበት ጊዜ ጀምሮ ከገመቹ ጋር ቢያንስ 27 ጊዜ በስልክ ውይይት እንዳደረገ መረጃዎች 

ይጠቁማሉ፡፡ 
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በየጊዜው ከባህር ማዶ የሚላከው ገንዘብ ይጭነቀው እንጂ፤ ፈቃዱና የቡድን አባላቱ የአዲስ አበባ ኑሮ 

አልከበዳቸውም፡፡ ሲፈን ጫላ በዳዳ ለአጣሪ ቡድኑ እንደተናገረው፤ ገመቹ ኬንያና ሱዳን በሚገኙ ልዩ ልዩ የኦሮሞና 

የኤርትራ ገንዘብ የማስተላለፊያ መንገዶች (ዳሃብሽልና አማል ኩባንያዎች) አማካኝነት ገንዘብ እንዲላክለት ሁኔታዎችን 

አመቻችቶለት ነበር፡፡ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክና አማል ኤክስፕረስ የተሰጡ የገንዘብ ደረሰኞች (ሰነዶች) የገንዘበ ዝውውሩ 

መፈጸሙን አረጋግጠዋል።  

በ2010 አጋማሽ ኡመር እድሪስ መሃመድ በጭፍራ አድርጎ ወደ አዲስ አበባ በየብስ በመጓዝ ለቡድኑ መተላለፊያ 

መንገድ እያፈላለገ አዳዲስ የጥቃት ዒላማዎችንም እያጠናና ቅኝት እያደረገ ወደ ኢትዮጵያ መዲና ስምሪት እንዲጀምር 

ጠዓመ ግዳጅ ሰጠው፡፡ የዚህ ግዳጅ ዒላማዎች የአፍሪካ ህብረት ዋና መሥሪያ ቤት፣ ቦሌ አየር መንገድ አካባቢ የሚገኘው 

ለንደን ካፌ፣ አክሱም ሆቴል፣ በሸራተን ሆቴልና በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽሕፈት ቤት መካከል ያለው የፍል ውኃ አካባቢዎች 

ናቸው፡፡  

ታዲያ ኡመር ተልዕኮውን በማጠናቀቅ ወደ ኤርትራ በመመለስ ኢን ከሚጠብቁት ሰልጣኞች ጋር ዳግም 

ተገናኘ፡፡ ኡመር እና “ድሮግባ” በታህሣሥ 2010 ከተመረቁ በኋላ፤ ከወዲ እያሱ ጋር አሰብ በመሄድ በፈንጅ ዙሪያ 

የማጠቃለያ ስልጠና ወሰዱ። ከጠዓመም ማብራሪያ ተሰጣቸው፡፡ ኡመር ከአጣሪ ቡድኑ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ 

የጠዓመን መግለጫ በራሱ አንደበት እንደሚከተለው ያስታውሰዋል፡፡  

“ከተወጡኝ የጥቃት ዒላማዎች መካከል አንደኛው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ነበር፡፡ ላንድ ክሩዘር ወይም 

የአፍሪካ ህብረት መሪዎችና መልዕክተኞች የሚይዙት ዓይነት ደረጃውን የጠበቀ መኪና እንድከራይ ተነገረኝ፡፡ ከ2 እስከ 4 

የሚሆኑ ሲሊንደሮችን በማዘጋጀት በቢራ ሳጥን መሰል ነገር ውስጥ ከተሽከርካሪው የኋላ መቀመጫ ደብቄ 

እንዳስቀምጠው ተነገረኝ፡፡ ፊውዙን ደግሞ ከመኪናው ፊት ለፊት እንዳስቀምጠው ተደረገ። ከዚያም የአፍሪካ ህብረት 

ተሰብሳቢዎች ለሻይ የሚወጡበትን ሰዓት መውጫና መግቢያቸውን ማጤን ነበረብኝ፡፡ ለጥቆም የሞባይሉን ማንቂያ 

ደወል በተመሳሳይ ሰዓት ሞላነው፡፡ በአቅራቢያው የሚገኝ ካፌ ወይም ሆቴል ተቀምጠን በመጠባበቅ መሪዎቹ 

በሚወጡበት ሰዓት ወደ ሞባይሉ እንድደውል ተደረገ፡፡ 

“ዓላማው መሪዎቹን ለመግደል አልነበረም፡፡ ይልቁንም አደጋ እንዳንዣበባቸውና ኢትዮጵያም 

እንደማትታደጋቸው ለማስጠንቀቅ ነበር፡፡ ይህን በማድረግም ኤርትራ የምትናገረው ትክክል መሆኑን ኢትዮጵያዊያን 

እንዲገነዘቡት ማድረግ ይቻላል፡፡ አንዳንድ የዓረብ ሀገራትም ደስተኞች ይሆናሉ፡፡  

 “ጠዓመ ላፕቶፑን ከፍቶ የኢራቅ ሰርጎ ገቦች እንዴት አድርገው ከባድ ፈንጅዎችን እንደሚያቀነባብሩ ቪዲዮ 

አሳየኝ፡፡ ለማነሳሳት መሞከሩ ነበር። ከዚያም ላፕ ቶፑን በመዝጋት አዲስ አበባን ባግዳድ እናደርጋታለን አለኝ፡፡”  

በተከታዩ ቀን ኡመር ከጠዓመና ገመቹ ጋር ዳግም በመገናኘት የመንግስት ደጋፊ ባንኮችን፣ የህዝብ ትራንስፖርት 

መገናኛ መረቦችንና የአዲስ አበባን ኃይል መቆጣጠሪያ ስለሚያጋዩበት ሁኔታ መከሩ፡፡ እንደ ኡመር አገላለጽ ከሆነ እሱና 
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“ድሮግባ” 20 ኪሎ ግራም የሚገመቱ የሲ-4 ፈንጅዎችንና መቶ ሜትር የሚጠጋ RDX የፈንጅ ቆስቋሽ ገመድ (ዲቶኔተር) 

ከገመቹ ተቀብለዋል፡፡  

ግዳጃቸውን ለመፈፀምም በመጀመሪያ በእግራቸው ወደ ጅቡቲ ተጓዙ፡፡ ከዚያም በተሽከርካሪ ድንበር አቋርጠው 

ወደ ኢትዮጵያ አቀኑ፡፡ በኢትዮጵያዊያን ፖሊሶችና የደህንነት ኃይሎች ላለመያዝ በእያንዳንዱ የጉዞ እንቅስቃሴ ወቅት 

የተወሰደ ጥንቃቄን ኡመር ለአጣሪ ቡድኑ ገልጿል፡፡ አዲስ አበባም እንደ ደረሱ ኡመር ፈንጅዎችንና ቁሳቁሶችን 

ለተልዕኮው እስከ ሚፈለጉበት ጊዜ ድረስ ሁነኛ ስፍራ እንዲያኖራቸው “ሙሳ”  ለሚባል ሰው አስረከባቸው፡፡ ኡመር 

ከቡድኑ ጋር ቀድሞ አዲስ አበባ መጥቶ ትዕዛዝ በመጠባበቅ ላይ ከነበረው ፈቃዱ ጋርም ተገናኝቷል፡፡  

አብዛኛዎቹ የመኪና አከራይ ኤጀንሲዎች ካለ አሽከርካሪ ስለማያከራዩና ለመግዛትም ቢሆን መታወቂያ 

ስለሚያስፈልግ ተሽከርካሪ ለማግኘት መቸገሩን ፈቃዱ ለኡመር አስረዳው። ከዚህ በተጨማሪም ኡመር ሰዎች በጋራ 

በሚኖሩበት ግቢ ውስጥ ቤት መከራየቱን ተመልክቶታል፡፡ 

ቀሪዎቹ የቡድኑ አባላት ተፍረክርከው ተበታትነዋል፡፡ ኡመር የአዲስ አበባ ተልዕኮውን አቋርጦ ቀሪ የቡድን 

አባላቱን ለመታደግ ወደ ባቲ ማቅናቱን ለአጣሪ ቡድኑ ተናግሯል፡፡ በህይወት ማግኘት የቻለው ግን ገርባ አካባቢ በጫካ 

ውስጥ ራሳቸውን የደበቁትን አሊን እና አብዲን ብቻ ነበር፡፡  

ኡመርና በህይወት የተረፉት አዲስ አበባ ሲደርሱ የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ እንደቀጠለ ነው፡፡ ይሁንና 

የሚፈልጉትን ዓይነት ተሽከርካሪ ሳያገኙ ጊዜው ሊቀድማቸው ተቃርቧል፡፡ እናም የአፍሪካ ህብረት የጥቃት ዒላማ 

እንደማይሆን በመገመት ፊታቸውን ወደ ሁለት ታክሲዎች ላይ አነጣጠሩ፡፡ ስብሰባው የካቲት 2 ቀን 2011 ማለዳ 

ከተጠናቀቀ በኋላ አብዲና ፍቃዱ አክሱምና ሆቴል ፍል ውኃ አካባቢ ማነፍነፍ ጀመሩ፡፡ ከዚያም ኡመር ለሙሳ 

ደወለለትና ፈንጅዎችንና የፈንጅ ማቀጣጠያዎችን ስለሚረካከቡበት ሁኔታ ለመምከር ተስማሙ፡፡ ቁሳቁሶቹን ፒያሳ 

አካባቢ ከተረካከቡ በኋላ ኡመር ወደ ፈቃዱ ቤት አዛወራቸው፡፡  

ኡሙር እንደሚለው እንደዚህ ዓይነት ዘመቻ መኖሩንና የዚህን ልዩ ዘመቻ ዓላማ የሚያውቀው የኦነግ 

ሊቀመንበሩ ዳውድ ኢብሳ ብቻ ነው— ዘመቻውን ለመምራትና ለመቆጣጠር ሲንቀሳቀስ ግን አይስተዋልም፡፡ እናም 

አጣሪ ቡድኑ እንደተገነዘበው፤ ዘመቻው በኦነግ ስም ቢራገብም የሴራው ዋነኛ ተዋናይ የኤርትራ ስለላ ተቋም ነው፡፡ 

የኤርትራን አስገራሚ ሁከት ፈጣሪነትን መንግስት አልባ ከነበረችው ሶማሊያ አኳያ ስንመለከት በተመሳሳይ 

ሁኔታ ታጣቂዎችን እየረዳች መሆኑን እንገነዘባለን። እንደሚታወቀው ኤርትራ የሶማሊያን ታጣቂ ተቃዋሚ ኃይሎች 

መደገፍ የጀመረችው ከ1998 እስከ 2000 ድረስ በዘለቀው የድንበር ግጭት ምክንያት “አማራጭ ግንባር” ከፍታ ኦነግና 

ኦብነግ  በመሳሰሉት የኢትዮጵያ ታጣቂ ተቃዋሚ ኃይሎች አማካኝነት ኢትዮጵያን ለመምታት ትችል ዘንድ በሁሴን 

መሃመድ ፋራህ “አይዲድ” ከሚመራው አንጃ ጋር በተስማማችበት ወቅት ነው፡፡  
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በሶማሊያ ያላት ተሳትፎ ይበልጥ እያደገ የመጣው ደግሞ የእስላማዊው ህብረት ፍርድ ቤቶች በሰሜን ሶማሊያ 

እየገነነ በመጣበት ጊዜ እና የኢትዮጵያ ወታደራዊ ኃይል በታህሣሥ 2006 መገባደጃ በሶማሊያ ጉዳይ ጣልቃ መግባቱን 

ተከትሎ አል-ሸባብና የሶማሊያ ነጻነት ቡድኖች አስመራ ላይ ጥምረት በፈጠሩበት ወቅት ነበር፡፡  

የኤርትራ መንግስት “በሶማሊያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባት መርህ አለኝ” ይላል። ለሶማሊያ ታጣቂ 

ቡድኖች ወታደራዊ ድጋፍ እንደማያደርግ በተደጋጋሚ በማስተባበል ላይም ነው፡፡ ይሁንና አጣሪ ቡድኑ በሥራ ዘመኑ 

በቅርቡ ያገኛቸው ምንጮች እንደሚያረጋግጡት ኤርትራ ወታደራዊ ድጋፍ ስለማድረጓ የሚቀርቡባት ውንጀላዎች 

አብዛኛዎቹ እውነት ከመሆናቸውም በላይ፤ ከላይ በተጠቀሰው የውጭ ጉዳይ ዳይሬክተሯ አማካኝነት የሶማሊያ ታጣቂ 

ኃይሎችን በመርዳት ንቁ ተሳትፎ በማድረግ ላይ ነች—እስካሁን ድረስ።  

አዎ! የምስራቅ አፍሪካ ሀገራትን ለማተራመስ ይህን ሁሉ ያልተሳካ ሴራን ሲፈፅም የነበረው የአስመራው 

አስተዳደር መሆኑን የፀጥታው ምክር ቤት ራሱ በመደበው ገለልተኛ አጣሪ ቡድን አማካኝነት አረጋግጧል። ይህም 

የኤርትራ መንግስት ማዕቀቡን ከቁብ ባለመቁጠር በሽብር አጋፋሪነቱ መቀጠሉን የሚያሳይ ነው። የአፍሪካ ህብረትም ይህን 

ሃቅ መገንዘብ ይኖርበታል። እናም ሻዕቢያ ዛሬም ድረስ ከዚህ ቀጣናዊ አዋኪነቱ ሊላቀቅ ባለመቻሉ የተጣሉበት ሁለት 

ማዕቀቦች ተጠናክረው ሊቀጥሉ ይገባል። ይህ ከተከናወነም የአስመራው አስተዳደር በጊዜ ሂደት ራሱን ከሁከት ዓላሚነት 

ሊለውጥ ይችላል—ምንም እንኳን ረብ ያለው ተግባር ይከውናል ተብሎ ባይታሰብም። 

 


