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የኤርትራና የያኔዋ ሶማሊያ ተመሳስሎ በአል-ሸባብ ክስረት ማግስት 

                                            ታሪኩ በላይነህ 11/28/13 

ኤርትራ እንደ ሀገር ራሷን ማስተዳደር ከጀመረችበት ከዛሬ 22 ዓመታት በፊት 

በርካታ ተንታኞች ሀገሪቱ የማደግ ተስፋ እንዳላት ሲተነብዩ ነበር። ይሁንና የአቶ ኢሳያስ 

መንግስት በሚከተለው ወታደራዊ አገዛዝ ዘይቤ እንዲሁም የትርምስ ስትራቴጂ ሳቢያ ያቺ 

ተስፋ ተጥሎባት የነበረችው ትንሽዬ ሀገር ዛሬ ላይ ነገሩ ሁሉ ዙሪያው ገደል ሆኖባታል። 

አቶ ኢሳያስ ሀገሪቱን ላለፉት 22 ዓመታት ሳይሆን፤ ለ22 ወራቶች ብቻ የመሯት ይመስል 

ድንገት ብድግ ብለው በመገናኛ ብዙሃናቸው ‘ሀገሬ ውስጥ ምንም ነገር የለም’ ካሉ በኋላ 

የኤርትራን ሁኔታ የሚከታተሉ ተንታኞች፣ ፀሐፊዎችና ድርጅቶች ሀገሪቱ ልክ እንደ ያኔዋ 

ሶማሊያ የከሰመ መንግስት (failed state) አደጋ እንዳያጋጥማት ስጋታቸውን እየገለፁ 

ነው። እንደ አሜሪካ ያሉ መንግስታትም ዜጎቻቸው ወደዚያች ሀገር እንዳይጓዙ ጥብቅ 

ማስጠንቀቂያ መስጠታቸውም ኤርትራ ውስጥ ያለውን ውጥረት የሚያመላክት 

ይመስለኛል።   

ኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ በቅርቡ እንደገለፀው፤ በአቶ ኢሳያስ አምባገነናዊ 

አገዛዝ ስር እየማቀቀች ያለችው ሀገረ ኤርትራ የከሰመ መንግስትነት ዕድል ሊያጋጥማት 

ይችላል። ይህን ትንበያና ሌሎች የሀገሪቱን የክስረት ጉዞ በቅርበት የተከታተለው በአሜሪካ 

መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የቆንስላ ጉዳዮች ቢሮ ባለፈው ሳምንት  

ባወጣው መግለጫ፤ የአሜሪካ ዜጎች ወደ ኤርትራ ምንም ዓይነት ጉዞ እንዳያደርጉ ጠንከር 

ያለ ማሳሰቢያ ሰጥቷል፡፡ በሀገሪቱ ላይ የሚታየውን የፀጥታ ችግር እንደ ምክንያት 

በመግለፅ ከአሁን በፊትም ከዛሬ ሰባት ወር በፊት ያወጣውን የጉዞ ማዕቀብ ማስጠንቀቂያ 

ያጠናከረው ቢሮው፤ የአሜሪካና የኤርትራ ድርብ ዜግነት ያላቸው ግለሰቦች ያለምንም 

ምክንያት በዘፈቀደ እየታሠሩ መሆናቸውን አስታውቋል። ቢሮው አክሎም በመርከብ 

የሚጓዙ የአሜሪካ ዜጎች በኤርትራ የባህር ዳርቻ እንዳይተላለፉና መልህቆቻቸውንም 

እንዳይጥሉ ጠንካራ ማሳሰቢያ መስጠቱን ‘አስመሪኖ ዶት ኮም’ የተሰኘው ድረ-ገፅ ሰሞኑን 

አስነብቧል።     

እርግጥ ስድስት ሚሊዮን ህዝብ ያላትና ግማሹ ሱኒ ሙስሊም፣ ቀሪው ደግሞ 

ክርስቲያን መሆናቸው የሚነገርላት የትናንቷ ባለ ተስፋ ሀገር ኤርትራ ተስፋዋ ጉም 
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የመዝገን ያህል ተመናምኗል። ሀገሪቱ ዛሬ አፍሪካ ውስጥ ከፍተኛዋ የስደተኞች ምንጭ 

ሆናለች። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከዚያች ትንሽ ሀገር በየወሩ አራት ሺህ የሚደርሱ 

ዜጎች ከሀገራቸው ይሰደዳሉ። ከእነዚህ ውስጥ አብዛኛዎቹ ወጣት ወንዶች በመሆናቸው 

ወትሮም እንደ ካሮት ቁልቁል የሚያድገውን ምጣኔ ሃብቷን ይበልጥ እንዲያቆለቁል 

አድርጎታል።…ታዲያ እኔም እነዚህን ሰሞነኛና የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ በመመልከት፤ 

‘ዕውን አሁን በምንገኝበት በአል-ሸባብ ክስረት ማግስት ኤርትራንና የያኔዋን ሶማሊያን 

የሚያመሳስሏቸው ጉዳዮች ይኖራሉን?’ ስል ራሴን ጠየቅኩ። እናም በመንግስታቱን 

ድርጅት የኤርትራና የሶማሊያ አጣሪ ቡድንን ሪፖርቶች ጨምሮ የተለያዩ መረጃዎችን 

በመዳሰስ ነባራዊውን ዕውነታ ለውድ አንባቢዎቼ እንዲህ አቀረብኩት። መልካም ንባብ።…    

…መንግስት አልቦ የነበረችው የያኔዋ ሶማሊያና ወጣቷ ኤርትራ ከሚያደርሱት 

ጥፋት አንፃር ከእነርሱ የባሱ ሀገራትን ፈልጎ ማግኘት እንደማይቻል በተባበሩት 

መንግስታት ድርጅት የኤርትራና የሶማሊያ ጉዳይ አጣሪ ቡድን ያምናል፡፡ ሶማሊያ 

ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ስትታመስ የኖረችና በራሷ መቆም የተሳናት ሀገር ነች፡፡ 

በተግባር የተተረጎመ ህገ - መንግስትም የላትም ወይም አልነበራትም፡፡ ኤርትራ ደግሞ 

በተማከለ አስተዳደር እንዲሁም በወታደራዊና ፈላጭ ቆራጭነት በአህጉረ-አፍሪካ በግንባር 

ቀደምትነት የምትፈረጅ ሀገር ናት። ይሁንና ሀገሪቱን የሚመራት የአቶ ኢሳያስ መንግስት 

በዓለም ላይ እያስከተለ ካለው ጥፋት አንፃር ሀገራቱ ተዛምዶ አላቸው፡፡ በሁለቱም  ሀገሮች 

ዘንድ ከህገ-መንግስት ይልቅ የስልጣን ባለቤቶች ግለሰቦች ናቸው፡፡ ግለሰቦቹ የሀገሮቹን 

ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ዘፈቀዳዊና ግልፅ ባልሆነ አሰራር ይቆጣጠራሉ።  

የሁለቱም ሀገሮች ህልውና የተመሰረተው ከውጭ መንግስታትና፣ በውጭ ከሚኖሩ 

ዜጎቻቸው በሚያገኙት ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ድጋፍ ነው፡፡ ከህዝቦቻቸው የሚያገኙት 

አዎንታዊ ምላሽ እምብዛም ነው፡፡ መልኩ አንድ ዓይነት ባይሆንም ቅሉ፤ ሁለቱም  

ሀገሮች የባዕድ ሀገሮችን ታጣቂ ቡድኖች ተቀብለው በማስተናገድ ረገድም ምቹ ሁኔታን 

በመፍጠር ለአፍሪካ ቀንድ አካባቢና ለምስራቅ አፍሪካ ክልል አሳሳቢ ስጋትን የደቀኑ 

ናቸው፡፡ እርግጥ በሶማሊያ የነበሩት የጦር አበጋዞች ከከሰሙ በኋላ ከግማሽ በላይ 

የሚሆነው የሀገሪቱ ክልል ኃላፊነት በሚሰማቸውና በተግባርም በተፈተኑ አስተዳዳሪዎች 

ስለሚመራ አንፃራዊ ሠላምና መረጋጋት የሰፈነበት መሆኑ እርግጥ ነው፡፡ ሶማሌ ላንድ፣ 

ፑንት ላንድ፣ ጋላሙዱግና “ሒማን ኢዮሔብ”ን የመሳሰሉት መስተዳድሮች የራሳቸውን 
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ነጻና ያልተማከለ አስተዳደር ለመመስረት ባህላዊ የአስተዳደር ዘዴን የተከተለ ፕሮግራም 

ቀርፀው መንቀሳቀሳቸው ለአንፃራዊው ሰላምና መረጋጋት የበኩሉን ሚና ማበርከቱ 

አይካድም፡፡ ታዲያ እዚህ ላይ ወደ ኋላ መለስ ብለን የአል-ሸባብን ክስረት ክስተቶችን 

አንድምታዎች መዳሰሱ ተገቢ ነው። 

እንደሚታወቀው በወቅቱ አብዛኛው የጋልጉዱድ ክልል በቅጡ ባልተደራጁና አህሉ 

ሱና ዋል ጃማዓ (ASWJ) ጥላ ስር በሚመራው ፀረ- አል-ሸባብ ጎሳዎች ቁጥጥር ስር ውሎ 

ነበር፡፡ የእነዚህ ሁለት አካላት ስልትና ውህደት ታዲያ አሸባሪነትን፣ የባህር ላይ 

ወንብድናንና የመሳሳሉትን ስጋቶች ለመመከት ብሎም ሶማሊያን ሠላምና ፀጥታ የሰፈነባት 

ለማድረግ በሚደረገው ዘመቻ ብቸኛውና ውጤታማው ስትራቴጂ ነው፡፡ የአህሉ ሱና ዋል 

ጃማዓ (የአዛንያ መንግስት) እና የሸበሌ ሸለቆ የመሳሰሉት አንጃዎችንና ሌሎች የደቡብ ፀረ 

- አል-ሸባብ ሚሊሻዎችንም ቢሆኑ፤ ሠላምና መረጋጋትን ለማምጣት ያላቸው ቁርጠኝነት 

እምብዛም አልነበረም፡፡ የየአካባቢያቸው ሀገረ ገዥ ሆነው በወኪልነት ከአጎራባች ሀገሮች 

ጋር ከመገናኘት በዘለለ ያን ያህል ያመጡት ፋይዳ አልነበረም ማለት ይቻላል፡፡  

እንዲያውም አንዳንድ ጊዜ ሶማሊያን ወክለው ከውጭ መንግስታት ጋር 

የመገናኘታቸው ጉዳይ በ1990ዎቹ እና በ2000 መጀመሪያዎቹ የጦር አበጋዝነት እምቅ 

ፍላጎት ወደ ሶማሊያ ዳግም እያንሰራራ መሆኑን አመላካች መሆኑ ይታሰባል፡፡ ይህ ዓይነቱ 

ዝንባሌ ደግሞ ሊያስከትል የሚችለው ጥፋት በታሪክ የተፈረጀ መሆኑ እሙን ነው፡፡ 

ስልጣኑ በነሐሴ 2011 የተጠናቀቀው የሶማሊያ ፌዴራላዊ የሽግግር መንግስት በኬንያው 

አዋሳኝና የደቡባዊ ሙዱግ ክልሎችን እንዲሁም የጋልጉድ ክፍሎችን ጨምሮ አብዛኛውን 

የሶማሊያ ይዞታ ለተቆጣጠረው አልሸባብ አስረክቧል፡፡ የአፍሪካ ህብረት ተልዕኮ በሶማሊያ 

(አሚሶም-AMISOM) ከሽግግር መንግስቱ ደጋፊ ሚሊሽያዎች ጋር በመሆን በፀረ -አልሸባብ 

ትግሉ ከፍተኛ ድሎችን ተጎናፅፎ በርካታ የአል-ሸባብ ይዞታዎችን ተቆጣጥሯል። 

ይሁንና ይህ ድል የተመዘገበው በቀላሉ የማይገመቱ ወታደራዊና ሰብዓዊ ዋጋዎችን 

አስከፍሎ ነው፡፡ ታዲያ በወቅቱ የሽግግር መንግስቱ የፀጥታ ዘርፍ የተመሰረተው የአሚሶም 

የቅርብ ወዳጆች ከሆኑት የጎሳ ሚሊሻዎች በመሆኑ በቅጡ የተደራጀ ነበር የሚያስብል 

አይደለም፡፡ ምክንያቱም ሚሊሻዎቹ ታማኝነታቸው ለግል አዛዦቻቸው ስለነበር ነው፡፡ 

ከመንግስታቸው ይልቅ የአፍሪካ ህብረትን የሚያስቀድሙ ናቸው፡፡ መራራው የርስ በርስ 

ጦርነት፣ ከአስከፊው ድርቅ እንዲሁም ሰብዓዊ የዕርዳታ ድርጅቶች በአካባቢው 
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እንዳይንቀሳቀሱ አልሸባብ ከሚያደርገው እገዳ ጋር ተዳምሮ በአካባቢው አጣዳፊ ሰብዓዊ 

ቀውስ መከሰቱ አይዘነጋም፡፡ ይህ ሁኔታም ወደ ጎረቤት ሀገሮች የሚደረግ አዲስ የሰዎች 

ስደትን ማስከተሉም እንዲሁ፡፡ 

ለደቡብ ሶማሊያ ፀጥታና አለመረጋጋት ዋና ዋናዎቹ መንስኤዎች፤ በወቅቱ 

የነበረው የፌዴራሉ ሽግግር መንግስት የአመራር ብቃት ማነስና ቅንጅታዊ አሰራር 

አለመስፈን፣ ስር ሰዶ የሚገኘው ሙስናና የፖለቲካዊ ሂደቱ አለመቀጠል በግንባር 

ቀደምትነት ይጠቀሳሉ፡፡ እጅግ የሚከፋው ደግሞ የሽግግሩ መንግስት በሀገሪቱ ሌሎች 

አካባቢዎች ከሚንቀሳቀሱ ጊዜያዊ የፖለቲካና ወታደራዊ ኃይሎች ጋር ተቀራርቦ 

ከመስራት ይልቅ፤ ፍጹም ነጣይ አቅጣጫ ይከተል የነበረ መሆኑ ነው፡፡ የሽግግሩ 

መንግስት ሀብትንና ስልጣንን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር መወሰኑ ግጭቶችን አባብሷል፤ 

የሽግግር ሂደቱን አውኳል፣ የፀረ - አልሸባብ ትግሉንም አሰናክሏል—ለጊዜውም ቢሆን። 

ይህም በሀገሪቱና ሌሎች አካባቢዎች የሚስተዋሉ አዎንታዊ ለውጦች አቅጣጫዎቻቸውን 

እንዲቀይሩ ምክንያት ሆኗል ማለት ይቻላል፡፡ 

ይሁንና አል-ሸባብ በደረሰበት ወታደራዊ ክስረት የተነሳ ሞቃዲሾንና የመሃል ጁባ 

ሸለቆን ለቅቆ ይዞታውን በፍጥነት ወደ ደቡብ ሶማሊያዋ የምጣኔ ሀብት ማዕከል 

አነጣጥሯል፡፡ ህዝባዊ ድጋፍ ያጣው፣ ፖለቲካዊ መፈረካከስና ወታደራዊ ውስንነት 

የገጠሙት አል-ሸባብ ዛሬ የሚመካበት ዋነኛ ሀብቱ ይኸው ምጣኔ ሀብታዊ ጥንካሬው 

እየተሸረሸረ ነው፡፡ በአንድ ወቅት በቁጥጥሩ ስር ከወደቁ አካባቢዎች በቀረጥና በግብር 

መልክ ከ70 እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር ያህል ዓመታዊ ገቢ ይሰበስብ የነበረው ቡድኑ ዛሬ 

መመኪያውን አጥቷል፡፡ ከከሰል እንዲሁም ወደ ኬንያ ከሚደረግ የድንበር አካባቢ ህገ-ወጥ 

የኮንትሮባንድ ንግድ ገቢ ያገኝ የነበረው ቡድኑ በደረሰበት ወታደራዊ ኪሳራ ገቢው ዛሬ 

ላይ አለ ብሎ ለመናገር አያስደፍርም፡፡ ከዚህ በተጨማሪም፤ የአል-ሸባብ ቁንጮ 

አመራሮች በሚገጥማቸው ውስጣዊ ፈተና የተነሳ ከውጭ ሙጂሃዲስት አካላት ጋር የቅርብ 

ግንኙነት በማድረግ መሰል ቡድኖች በአካባባቢው እንዲበቅሉ ምቹ መድረክን ቢፈጥሩም 

እንዳሰቡት አልሆነላቸውም— ዛሬ እርስ በርሳቸው እየተከፋፈሉ ናቸውና።  

ለነገሩ አል-ሸባብ የሶማሊያን ድንበር ተሻግሮ ከፈጸማቸው የመጀመሪያዎቹ አስከፊ 

ዘመቻዎች መካከል የሐምሌ 2010 የካምፓላዎቹ ፍንዳታዎች ይጠቀሳሉ። ይህም 

የኬንያዊያን ሙስሊም ወጣቶች ማዕከልን ጨምሮ የምስራቅ አፍሪካ ጽንፈኛ ቡድኖች 
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በአል-ሸባብ እየተደገፈና እየተነሳሱ ለመሆኑ አዲስና ተጨማሪ አመለካች ደወል ነበር፡፡ 

በሌላ በኩል ደግሞ የምስራቅ አፍሪካና የቀሪው ዓለም ስጋት  በመፍጠር ላይ መሆናቸውን 

ያሳያል፡፡ 

      የኤርትራ በሶማሊያ ጉዳይ ጣልቃ ገብነትም ቢሆን ለአል-ሸባብ ያን ያህል እርባና 

ያለው ውጤት አላስገኘለትም። እርግጥ የአስመራው አስተዳደር አጠቃላይ አደጋውን 

ከማባባስ ረገድ የራሱን ድርሻ ተወጥቷል፤ እየተወጣም ይገኛል፡፡ ለምሳሌ አስመራ ከአል-

ሸባብ ጋር ግንኙነት በመመስረት፣ ዕቅድ በማውጣትና በማገዝ ቡድኑ ከፖለቲካዊ ሂደት 

ራሱን እንዳያገል የማድረግ ስራዎችን ከውኗል፡፡ ይህም አስመራ ፅንፈኞችን ለመምታት 

ከሚደረገው ዘመቻ በተቃራኒው ወገን መሰለፏን ያሳያል፡፡ ኤርትራ በሶማሊያ 

በምታደርገው ጣልቃ ገብነት መረጃ በማቀበልና በልዩ ልዩ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች 

የሚገለፅ ነው፡፡ ለአብነት ያህልም፤ የፀጥታው ምክር ቤት ወሳኔ ቁጥር 1907(2009)ን 

በመተላለፍ  የኢትዮጵያ፣ የጅቡቲ፣ የሱዳንና ምናልባትም የኡጋንዳ ታጣቂ ተቃዋሚ 

ቡድኖችን በማሰልጠን የገንዘብና የሎጀስቲክ ድጋፍ እያደረገች ነው፡፡  

      ኤርትራ ለተጠቀሱት ታጣቂ ኃይሎች ድጋፍ የማድረጓ ብቸኛው ምክንያት፤ 

ሀገሪቱን እንዳሻቸው፣ በዘፈቀደና ግልፅ ባልሆነ አመራር የሚያተራምሷት የፖለቲካ፣

የደህንነትና የወታደራዊ ባለስልጣናት የፈጠሩት የምልከታ ማዛቢያ ስልት ተደርጎ ሊቆጠር 

የሚችል ነው፡፡ ምክንያቱም ህገ - ወጥ የጦር መሣሪያ ዝውውርና የኪራይ ሰብሳቢነት 

ተግባራቸውን ለሟጧጧፍ ሽፋን ስለሚያስፈልጋቸው ነው፡፡ የኤርትራው ገዥ ፓርቲ 

ከደጋፊዎቹ ከጥቂት የውጭ መንግስታት፣ ከኤርትራዊንና በውጭ ከሚኖሩ ኤርትራዊያን 

ላይ ከሚጥለው ተጨማሪ ቀረጥ የሚያገኘውን ገንዘብ፤ ኤርትራን ያህል ድሃ ሀገር ይዞ 

በክልሉ የሚንቀሳቀሱ ታጣቂ ሃይሎችን በመርዳት ስርዓት በሌለው ሁኔታ የሀገሪቱን ገንዘብ 

መርጨቱ ጥያቄን የሚያጭር ነው፡፡ በእርግጥ እ.ኤ.አ ከ2011 ጀምሮ በማዕድን ቁፋሮ 

ዘርፍ የተገኘው ወርቅ፤ ለሀገሪቱ ዋነኛ የመገበያያና የገቢ ምንጭ ቢሆንም የሀገሪቱ 

መንግስት ገንዘቡን ለታጣቂ ሃይሎች እኩይ ሴራ እየመደበ በከንቱ እያባከነው ነው፡፡ 

በምጣኔ ሃብት ዕመርታ ምንም ለውጥ ሊያመጣ ያልቻለው ለዚሁ ነው። 

በዚህም ሳቢያ ኤርትራ የፀጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ቁጥር 1844 (2008) እና 1907 

(2009) በመተላለፍ ተደጋጋሚ ጥፋቶችን ፈጽማለች፡፡ በጥር 2011 አዲስ አበባ 

የተካሄደውን የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ለማደናቀፍ ትችል ዘንድ፤ በንጹሃን ዜጎችና 
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መንግስታዊ ተቋማት ላይ ያነጣጠሩ ፍንዳታዎችን አቅዳና አደራጅታ መርታለች፡፡ ምንም 

እንኳን የከሸፈ ቢሆንም፤ እነዚህ ስራዎች በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀሱ የሴራዎቿ 

መሣሪያዎች ናቸው፡፡  

ሰማሊያ ውስጥ ሂዝቡል ኢስላም የተባለው አንጃ ከተፈረካከሰበት ከታህሳስ 2010 

ጀምሮ፤ ቀንደኛው የሀገሪቱ ሠላም ፀጥታና መረጋጋት የስጋት ምንጭ አል-ሸባብ ነው፡፡ 

በተለምዶ “አል-ሸባብ” እየተባለ የሚጠራው ሃረካት አል-ሸባብ አል-መጃሂዲን በደቡብ 

ሶማሊያ ብቸኛው ተቃዋሚ ታጣቂ ቡድን ሲሆን፤ ለቀጣናው ሠላም፣ ፀጥታና መረጋጋት 

እጦት ቀንደኛው ምክንያት ነው፡፡ ፖለቲካዊ ሂደቱን በማሰናከል ቡድኑ ተከታታይ 

ጥቃቶችን ሰንዝሯል፤ በመሰንዘር ላይም ይገኛል፡፡ የፌዴራል ሽግግር መንግስቱን 

ተቋማትና ኃይሎች እንዲሁም አሚሶምን (AMISOM) ተዋግቷል፡፡ ከግንቦት 2009 ወዲህ 

እጅግ ከባድ ከሚባሉት የአል-ሸባብ እኩይ ጥቃቶች ውስጥ ነሐሴ 22 ቀን 2010 

የተሰነዘረው ነው፡፡ በዚህ ዘመቻ ከ2,500 እስከ 5000 የሚደርሱ የአል-ሸባብ አባላት 

እንደተሳተፉ ይገመታል፡፡ ዓላማው ደግሞ ቪላ ሶማሊያ እየተባለ የሚታወቀውን ቦታ ላይ 

የሚገኘውን ፕሬዚዳንታዊ ቤተ - መንግስት በመቆጣጠር የሽግግር መንግስቱን ድምጥማጥ 

ማጥፋት ነበር፡፡ ሆዳን፣ ሃውልውዳግ፣ ቡንድሒር እና አብዲአዚዝ የመሳሰሉትን ቁልፍ 

ቦታዎችን በመቆጣጠር ይዞታውን ማስፋፋት ደግሞ ሌላኛው ዕቅዱና ምኞቱ ነበር—በነበር 

ቀረ እንጂ።  

የሽብር ቡድኑ ጥቃት በዚህ ብቻ የተገታ አልነበረም። እ.ኤ.አ. ነሐሴ 24 ቀን 2010 

አል-ሸባብ በጥንቃቄ የተቀነባበረ የአጥፍቶ መጥፋት ጥቃቱን በሞቃዲሾው ሙና ሆቴል ላይ 

ሰንዝሯል፡፡ አደጋው አራት የፓርላማ አባላትን ጨምሮ የሰላሳ ሶስት ሰዎች ህይወትን 

መቅጠፉ አይዘነጋም፡፡ ሁለት ሳምንት ዘግይቶም በመስከረም 9 ቀን 2010 መኪና ላይ 

በተጠመዱ ፊንጂዎች አማካኝነት ሞቃዲሾ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ ጥቃት ሰንዝሮ ነበር፡፡ 

ይህ ጥቃት በሶማሊያ የተመድ ዋና ፀሐፊ ልዩ ተወካይ መልዕክተኛን እንዲሁም የአፍሪካ 

ህብረት ሊቀመንበር ልዩ ተወካይን ያካተተ ከፍተኛ የልዕኳን ቡድን አየር ማረፊያው 

ከመድረሱ ጋር የተገጣጠመና የተቀነባበረ ነው፡፡ በተኩስ እሩምታ በታጀበው በዚህ ፍንዳታ 

ሁለት የአሚሶም ሠላም አስከባሪዎችና ቢያንስ አምስት ንፁሃን ዜጎች ተገድለዋል፡፡  

ምንም እንኳን አል-ሸባብ በመጀመሪያው አካባቢ በርካታ የአሚሶም ኃይሎችን 

ተቋቁሞ በመዲናይቱ ውስጥ ያለውን ይዞታ ማስፋፋት ቢችልም፤ የኋላ ኋላ ግን በወቅቱ 
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በፍጥነት በተሰማራው 200 የኡጋንዳ ሠላም አስከባሪ ኃይልና በሽግግር መንግስቱ ብሎም 

በአል ሱና አል ጀማዓ ኃይሎች በተከፈተበት የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ለመፈርጠጥ 

ተገድዷል፡፡ በወቅቱ የወጡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት አል-ሸባብ ገና ራሳቸውን 

እንኳን ባልቻሉ ህፃናት ወታደሮች ላይ ጥገኛ ነው፡፡ በዚህም ምክንያት ከአሚሶም፣ 

ከሽግግር መንግስቱና ከአል ሱና አልጀማዓ ሚሊሻ ጥምር ኃይሎች ጋር ባደረገው ጦርነት 

መከላከል እንኳን ማድረግ አልቻለም፡፡ 

ከመዲናይቱ የደረሰበትን ከፍተኛ ጫና መቋቋም የተሳነው አል-ሸባብ ከሃውዬ 

/አብጋል/ ጎሳዎች አባላት ኃይል በማሰበሰብና ህዝብ እጅግ ተጨናንቆ ወደ ከተመባቸው 

አብዲ አዚዝ፤ ቡንድሒርና ሻንጋራ ወረዳዎች በመጓዝ የለቀቃቸውን ቁልፍ ይዞታዎች 

ለማስመለስ ከጎሳዎች ጋር ተመሳስሎ ሰርቷል—ባከናወነው ፀረ-ህዝብ ተግባር በህዝቡ 

በመተፋቱ ያልቀናው ቢሆንም። እ.ኤ.አ. በየካቲት 22 ቀን 2011፣ አሚሶም ከፌዴራል 

ሽግግር መንግስት ኃይሎችና ከአሃሉ ሚሊሻዎች ጋር በመሆን የዳግም መልሶ ማጥቃት 

ግስጋሴ ከፍቶ ነበር፡፡ በዚህ ዘመቻም ከብሩንዲ ከተላከው የአሚሶም አካል ጋር የተቀናጀው 

የፌዴራል ሽግግር መንግስቱ ኃይል፤ አል-ሸባብ ተቆጣጥሮአቸው የነበሩን እንደ የቀደሞው 

የመከላከያ ሚኒስትር (ጋሻንዲጋ) እና የድሮው ወተት ፋብሪካ (ዋርሻዳ ከናሃ) የመሳሳሉትን 

ቁልፍ ቦታዎችን ነጻ ሊያወጣ ችሏል፡፡ በጥቃቱም በወቅቱ አሚሶም ይዞታውን ከአምስት 

ወረዳዎች ወደ ሰባት ከፍ እንዲያደርግ አስችሎታል፡፡ ይህ ዘመቻ ሞቃዲሾ በሚገኘው 

በባካራ የገበያ ማዕከልና በዳይኒሌ የመሸጉ የአል-ሸባብ ኃይሎችን ውጥረት ውስጥ 

እንዲዘፈቁ አስገድዷቸው መዲናዋን ለቅቀው እንዲፈረጥጡ አድርጓቸዋል፡፡ ዛሬ ላይም 

እጅግ ጥቂት ቦታዎችን ብቻ ይዘው ወደ አጥፍቶ መጥፋት ዘግናኝ ተግባራቸው እንዲወሰኑ 

ምክንያት ሆኗል። ይህ ማለት ግን አል-ሸባብ ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ስጋት አልሆነም 

ማለት አይደለም። 

አዎ! የሽብር ቡድኑ ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ ክልላዊና ዓለም አቀፋዊ ስጋት ከመሆን 

አልተቆጠበም፡፡ ለአብነት ያህልም አል-ሸባብ በተመረጡ አስር ዒላማዎች ላይ አዲስ አበባ 

ውስጥ ጥቃት ለመፈጸም አቅዶ እንደነበር የኢትዮጵያ መንግስት እ.ኤ.አ. በ2009 ክስ 

ማቅረቡን መጥቀስ ይቻላል—የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ አላፈናፈኑትም እንጂ። ዳሩ ግን 

ቡድኑ ከሶማሊያ ውጭ የመጀመሪያውን ውጤታማና የተቀነባበረ እኩይ ዘመቻን 

አድርጓል። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት፤ በሁለት የካምፓላ የምሽት መዝናኛ ቤቶች 
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በተሰነዘረ የቦንብ አጥፍቶ መጥፋት ጥቃት 79 ሰዎች ህይወታቸው ሲቀጠፍ በርካቶችን 

አቁስሏል፡፡ ታዲያ እዚህ ላይ ልብ ሊባል የሚገባው ነጥብ ቢኖር፤ የካምፓላው ዘመቻ 

የተመራው በዋነኝነት በኡጋንዳና በኬንያ ዜጎች ነው፡፡ አል-ሸባብ ሶማሊያ ውስጥ 

ያሰለጠናቸው ጥቂቶችን ብቻ ነው፡፡ በኬንያ አል-ሸባብን ወክለው በምልመላ፣ ስልጠና፣ 

ትጥቅና ሀብት ማንቀሳቀስ ተግባር የተሰማሩ ሀገር በቀል መረቦች እንዳሉም በመረጃ 

ተደርሶበታል፡፡ 

እርግጥ ከወቅቱ ካምፓላ ውስጥ የተከሰተው ፍንዳታ የሚያመላክተው አል-ሸባብ 

መሰል ጥቃቶችን ለመምራት አቅምና ፍላጎት እንዳለው ብቻ ሳይሆን፤ በምስራቅ አፍሪካ 

ለቀጣናውና ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ፀጥታ አስጊ የሆነ የጅሃዲስቶች ቡድን በማቆጥቆጥ 

ላይ መሆኑንም ጭምር ነው፡፡ በምልመላ፣ ድጋፍ በማሰባሰብ፣ ስልጠናዎችን በመስጠትና 

ከአል-ሸባብ ጋር ግንኙነት ፈጥረው በኬንያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አካላት መኖራቸው 

ታውቋል፡፡ ቁጥራቸው ቢያንስም አል-ሸባብ በሌሎችም የምስራቅ አፍሪካ አካባቢ መሰል 

መረቦችን መዘርጋቱ እንዳልቀረም ይገመታል፡፡ ከዚህ በተጨማሪም የሽብር ቡድኑ 

ከሰሜን፣ ከምዕራብና፣ ከደቡብ አፍሪካ ጅሃዲስት ቡድኖች ጋር ተጨባጭ ግንኙነት 

መስርቷል፡፡  

ድሮ…ድሮ አል-ሸባብ በኬንያ የነበረው እንቅስቃሴ በዋነኝነት የሶማሊያ ማህበረሰብ 

ጎሳዎችን ያማከለ ነበር፡፡ ከ2009 ጀምሮ ግን ቡድኑ ሶማሊያዊ ያልሆኑ የኬንያ ዜጎችን 

በመመልመልና እንዲቀላቀሉት ከባድ ተፅዕኖ በማሳረፍ በቡድኑ ውስጥ ትልቁንና 

ሶማሊያውያንን ያላከተተ ቡድን ማቋቋም መቻሉ ይገምታል፡፡ ለዚህ ተግባሩም በዋነኛነት 

በሙሲሊም ወጣቶች ማዕከል እንቅስቃሴን ይጠቀማል፡፡ ይህ ማዕከል በተለምዶ ‘ፑምዋኒ 

የሙሲሊሞች ወጣቶች’ ተብሎ ይጠራ የነበረ ሲሆን፤ ኬንያ በቀል ከሆኑ የአል-ሸባብ ደጋፊ 

ቡድኖች መካከል የሙስሊም ወጣቶች ማዕከል ከትላልቆቹ ተርታ ይመደብ ነበር። በቡድኑ 

አባላት ኬንያዊያንን በግልፅ በመመልመል፣ ጉዞ በማመቻቸትና ሶማሊያ ሄደው ስልጠና 

እንዲወስዱና ጅሃድ አንዲፈጽሙ ይሰበካሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም ታዋቂ የቡድኑ አባላትና 

አመራሮች እ.ኤ.አ. ከሐምሌ 2010 የካምፓላ ፍንዳታ ጋር ንክኪ እንዳላቸው 

ተደርሶባቸዋል፡፡ ታዲያ ይህ የሙስሊም ወጣቶች ማዕከል እንቅስቃሴ የምስራቅ አፍሪካ 

ፅንፈኛ ቡድኖች በአልሸባብ እየተሳቡና እየታገዙ መሆናቸውን ከማሳየቱም በላይ፤ 
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ለቀጣናውና ለዓለም ስጋት የሚሆኑ አዳዲስ አሸባሪ ቡድኖች እንዲያቆጠቁጡ ዕድል 

ሊፈጥር እንደሚችል ይታመናል፡፡… 

…እንግዲህ በኤርትራ መንግስት ደጋፊነት የሚንቀሳቀሰው አል-ሸባብ ክስረትና 

ከባቢያዊ ስጋትነት ይህ ከሆነ ዘንዳ፤ በክስረቱ ማግስት የኤርትራ መንግስትን ከያኔዋ 

ሶማሊያ ጋር ያለውን ተመሳስሎ ወደ መመልከቱ እናቅና—በቅድሚያ መንግስት አልባ 

ከነበረችው ሶማሊያ ተነስተን፣ ዛሬ ‘የመከነ መንግስት ባለቤት ልትሆን ትችላለች’ ተብሎ 

የተተነበየላትን ኤርትራን በማስከተል።… ታላቋን ሶማሊያ ዕውን የማድረግ የዚያድባሬ 

የማይሆን ዕቅድ በማያንሰራራ ሁኔታ ከከሸፈ በኋላ፤ ሶማሊያ የራሳቸው ፍላጎት ባላቸው 

የጦር አበጋዞች እጅ መውደቋ የትናንት ትውስታችን ነው። እነዚህ የጦር አበጋዞች 

በየጎሳቸው የተደራጁ ትናንሽ “ንጉሶች” ነበሩ— ፈላጭ ቆራጮች።  

“ሰማይ አይታረስ ንጉስ አይከሰስ” እንዲሉ ትናንሾቹ ንጉሶች በየአካባቢያቸው 

የሚያስተዳድሯቸውን ዜጎች ይገድላሉ፣ አካል ያጎድላሉ፣ ያስራሉ። ከሌሎች ጎሳዎች የጦር 

አበጋዞች ጋር የነበራቸው ግንኙነትም ጤነኛ አልነበረም። በሀገሪቱ ውስጥ የኃይል 

የበላይነትን እርስ በርሳቸው ውጊያ ማድረግ የቀን ተሌት ስራቸው ነበር። እነርሱ በፈጠሩት 

ሁኔታም የተለያዩ ጂሃዲስቶች፣ ፅንፈኞችና አሸባሪዎች ሀገሪቱን እንደ መሸሸጊያ በመቁጠር 

ሶማሊያ የቀጣናው ብሎም የዓለም ስጋት እንድትሆን አድርገዋታል—“ውሻ በቀደደው ጅብ 

ይገባበታል” እንዲሉ። በዚህም ሳቢያ ህዝቡ ተርቧል፤ ተጠምቷል፤ ታርዟል። በገዛ ሀገሩ 

በሰላም መኖር ስላልቻለም፣ ‘ከመሞት መሰንበት ይሻላል ብሎ’ እግሩ ወደ መራው ቦታና 

ወደ ጎረቤት ሀገሮች ተሰድዷል።  

የተበታተነው የጦር አበጋዞቹ ሁኔታ ካበቃ በኋላም ከተለያዮ የዓለም ክፍሎች 

የተሰባሰቡት ጀሃዲስቶችና ፅንፈኞች በአዲስ መልክ ሊደራጁ ችለዋል—“የእስላማዊ ፍርድ 

ቤቶች ህብረት” በሚል ስያሜ። ታዲያ ይህ ስብስብ ለቀጣናው ብሎም ለዓለም ስጋት 

በመሆኑ ከባቢያዊና ዓለም አቀፋዊ ትኩረትን መሳቡ አልቀረም። በተለይም በሀገራችን ላይ 

የጅሃድ ጦርነትን በማወጅ የተለያዩ ፀረ-ሰላም ሃይሎችንና አሸባሪዎችን ወደ ኢትዮጵያ 

አስርጎ በማስገባት ግልፅና ድርስ አደጋ ደቅኖ እንደነበር የሚዘነጋ አይደለም። በእርሱ 

እግር የተተካው አል-ሸባብም እንዲሁ።… 
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…ታዲያ ይህን ተመሳስሎ ከአቶ አሳያስ ኤርትራ ጋር ስናነፃፅረው አንድ ዓይነት 

ሆኖ እናገኘዋለን። ነገሩም እንዲህ ነው።…ኤርትራ የግዳጅ አንድነትን ከሚያቀነቅነው 

የደርግ ስርዓት ውድቀት በኋላ ከሳህል ተራራ ውልደቱ ጀምሮ በጦረኝነት አባዜ በሚመራው 

ሻዕቢያ እጅ ልትወድቅ ችላለች። በመግቢያዬ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የአስመራው 

አስተዳደር በስልጣን ጅማሮው ወቅት ምናልባትም ሀገሩንና ህዝቡን ከድህነትና ከኋላ 

ቀርነት ያላቅቃል ተብሎ ተስፋ ቢጣልበትም፤ ከተጣባው የጦረኝነት ተውሳክ መላቀቅ 

ስላልቻለ ጀብዱን እንደ አማራጭ ወስዷል። ሶማሊያ ውስጥ የነበሩት የጦር አበጋዞች እርስ 

በርሳቸው እንደ ተተጋተጉት ሁሉ፤ የአቶ ኢሳያስ ጦርም ‘ጠብ ያለሽ በዳቦ’ በማለት 

ምስራቅ አፍሪካን የትርምስ አውድማ ለማድረግ ተንቀሳቅሷል። ልዮነቱ የሶማሊያው ግጭት 

እርስ በርስ ሲሆን፤ የኤርትራው መንግስት ግን ድንበር ተሻግሮ ጎረቤት ሀገራትን 

ለማጥቃት መንቀሳቀሱ ነው። 

የሶማሊያ የጦር አበጋዞች የየአካባቢያቸውን ዜጎች እንደሚያሰቃዮት ሁሉ፤ 

የአስመራው ቡድንም ዜጎቹን ይገድላል፣ አካለ ጎደሎ እንዲሆኑ ያደርጋል፣ እጅግ ዘግናኝ 

በሆኑና በየቀየው በተሰሩ ማጎሪያ ቤቶች ያስራል። በየአካባቢው የሚገኙ የኤርትራ 

ጄኔራሎችም በየአካባቢው መስተዳድር ስራ ውስጥ ጣልቃ እየገቡ ውሳኔ ጭምር ይሰጣሉ። 

በያሉበት ዞን ውስጥ ፈላጭ ቆራጭ ናቸው። እነርሱ ሳያውቁት በየዞኑ የሚፈፀም ነገር 

አይኖርም። ሶማሊያውያኑ በየጎሳቸውና በሃይማኖት ወጣቶችን ሲመለምሉና ሲያሰማሩ፤ 

የአቶ ኢሳያስ መንግስት ግን በገሃድ በሚታወቅ፣ መግቢያ እንጂ መውጫ በሌለው የግዳጅ 

ብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት ወጣቶችን እየመለመለ ወደ ሳዋ ያሰማራል። አቶ ኢሳያስ 

በሚያካሂዱት እጅግ አፋኝ አገዛዝ ሳቢያ እንዲሁም ብሔራዊ ውትድርናን በመፍራት 

በርካታ የሀገሪቱ ዜጎች የየጎረቤት ሀገራትን የስደተኛ ካምፖች አጨናንቀውታል—ልክ እንደ 

ሶማሊያውያኑ።  

ሶማሊያ የተለያዩ ሀገሮች ጂሃዲስቶች፣ ፅንፈኞችና አሸባሪዎች መሰብሰቢያ 

እንደሆነችው ሁሉ፤ ኤርትራም በአቶ ኢሳያስ አዝማችነት የሚንቀሳቀሱ የምስራቅ አፍሪካ 

ፀረ-ሰላም ሃይሎችና አሸባሪዎች መናኸሪያ ሆናለች። ከእነዚህ መካከል ራሳቸውን ኦነግ፣ 

ኦብነግ እና ግንቦት ሰባት የተሰኙ አሸባሪዎች፣ የጂቡቲው ‘ፍሩድ’ የተሰኘ አማፂ እንዲሁም 

የምስራቅ ሱዳን የቤጃ እንቅስቃሴ የሚሰኙ ሃይሎች ይገኙባቸዋል። “ራስ ሳይጠና ጉተና” 

እንደሚባለው የኤርትራ መንግስት ከቀን ወደ ቀን እየቆረቆዘ ባለው ኢኮኖሚው እነዚህን 
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ፀረ-ሰላም ሃይሎችና አሸባሪዎች አቅፎ መያዙ ሀገሪቱን እጅግ አጣብቂኝ ውስጥ ከትቷታል። 

ህዝቡም እንደ በፊቱ አቶ ኢሳያስ ‘አርፈህ ተቀመጥ!’ ሲሉት ዝምታን የመረጠ 

አይመስልም። ‘ለምን?’ የሚል ጥያቄን እያነሳ ነው። ‘ላለፉት 22 ዓመታት በህግደፍ 

የሚመራው የሀገሬ መንግስት ምን ለውጥ አመጣልኝ?’ ብሎ ሲጠይቅ ምላሹ ባዶ ስለሆነበት 

በማጉረምረም ላይ ይገኛል።  

የስርዓቱ የቀኝ እጅ መሆን የሚገባው የሰራዊቱ ክፍልም ቢሆን በቅርቡ መፈንቅለ 

መንግስት የሚመልስ ነገር አከናወኗል። ይህም የሀገሪቱ መንግስት የስልጣን የበላይነት 

በማንኛውም ወቅት በወታደሩ እጅ ሊገባ እንደሚችል የሚያመላክት ነው። እናም 

“የተነቃነቀ ጥርስ መውለቁ አይቀርም” እንደሚባለው፤ ‘በእነዚህና ቀደም ሲል በጠቀስኳቸው 

ከያኔዋ ሶማሊያ ጋር ባለው ተመሳስሎ በአል-ሸባብ ክስረት ማግስት የቃኘነው የኤርትራ 

መንግስት ዕጣ ፈንታ ምን ሊሆን ይችላል?’ ብለን ስንጠይቅ፤ የምናገኘው ምላሽ በተለያዩ 

አካላት እየተተነበየ ያለው የከሰመ መንግስትነት ዕውነታ ከፊታችን ተደቅኖ ይታያል። 

እርግጥም አሁን ኤርትራ ውስጥ ካለው ከፍተኛ ፖለቲካዊ፣ ምጣኔ-ሃብታዊና ማህበራዊ 

ቀውሶች አኳያ ትንበያው ወደ ሃቅነት የመቀየሩ ዕድል ሰፊ መሆኑ አይቀሬ ይመስላል—

የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር። 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


