የተባበሩት መንግስታት የሶማሉያና ኤርትራ ተቆጣጣሪ ቡዴን ሪፖርትና የኤርትራ መንግስት ቅጥፈት
የኤርትራ ባሇስሊጣናት አሁንም የቅጥፈትና የመንሸራተት ፖሉሲያቸው አጠናክረው ቀጥሇውበታሌ፡፡ በሏምላ ወር
የተባበበሩት መንግስታት ዴርጅት የሶማሉያና ኤርትራ ተቆጣጣሪ ቡዴን ኤርትራን አስመሌክቶ ያወጣውን ሪፖርት
በማስመሌከት ከአንዴ ሳምንት በፊት በተባበሩት መንግስታት የአርትራ ቋሚ መሌዕክተኛ የሆኑት አምባሳዯር አርኣያ ዯስታ
ከቪኦኤ ጋር ያዯረጉትን ቃሇ ምሌሌስና የሪፖርቱን እውነታ በማነጻጸር ማየት ያስፈሌጋሌ፡፡ ተቆጣጣሪ ቡዴኑ የኤርትራ
መንግስት አሁንም የአፍሪካ ቀንዴን በማተራመስ እና የተባበሩት መንግስታት ሪዞለሽን 1844 (2008) በግሊጭ እየጣሰ
እንዯሆነ፣ በሶማሉያ ፀረ-.ፌዳራሌ መንግስት የሚንቀሳቀሱ የጦር አበጋዞች እና የአሌሸባብ አመራሮች ጋር የጠበቀ ግንኙነት
በመፍጠር ዘርፈ ብዙ ዴጋፍ በማዴረግ የሶማሉያን ብልም የአከባቢውን ሰሊም በማወክ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ እንዯሆነ
ቡዴኑ በማያሻማ አኳኋን አረጋግጧሌ፡፡
የኤርትራ መንግስት በኤርትራ ውስጥ ያሇውን የሰብኣዊ መብት ጥሰት ከጊዜ ወዯ ጊዜ እያባበሰው ከመሆኑ ባሻገር በየመንና
በተሇያዩ ጎረቤት አገሮች በመንቀሳቀስ አሌሸባብን በመዯገፍና የጅቡቲ እና ኢትዮጵያ ተቃዋሚዎችን በመርዲት የተጠሇበትን
ማዕቀብ ችሊ በማሇት የአካባቢው ሰሊም እንዱዯፈርስ እየተንቀሳቀሰ እንዯሆነ እና በተባበሩት መንግስታት ዴርጅት የሳንክሽን
ኮሚቴ በኤርትራ መንግሰት ሊይ ተጨማሪ እርምጃ እንዱወስዴ ተጠይቋሌ፡፡ የአምባሳዯር አርአያ ዯስታ ቅጥፈት ግን
በሚገርም ሁኔታ ሰሊም ወዲዴ እና ትሁት በመምሰሌ በኤርትራና ጅቡቲ መካከሌ ምንም ችግር እንዯላሇ፣ የኤርትራ
መንግስት

ከአሌሸባብም ሆነ ከጦር አበጋዞች ምንም አይነት ግንኙነት እንዯላሇው ጭሌጽ አዴርገው መካዲቸው

የሚያስዯምም ነው፡፡ ሇነገሩ ማነኛውም የኤርትራ መንግስት ባሇስሌጣን እውነት ሇመናገር አሌታዯሇም ይሆናሌ፡፡ አምባሳዯሩ
እንዯሚለት ከሆነ እንዯውም አንዲንዴ የጸጥታ ምክር ቤት አባሊት ኤርትራ ሊይ የተጣሇውን ማዕቀብ ትክክሌ ስሊሌሆነ
ሉነሳ ይገባሌ የሚለ አለ ይሊለ፡፡ የኤርትራ ሌዩ ሌኡክ አምባሳዯር አርኣያ ሇተባበሩት በመንግስታት ዴርጅት ማዕቀብ ኮሚቴ
ባቀረቡት ሪፖርት እንዯሚያሳየው የኤርትራ መንግስት ከአሌሸባብ ጋር የነበረውን ታሪካዊ ግንኙነት በመተው ዴጋፉን
ሇሶማሉያ ፌዯራሌ መንግስት እየሰጠ ይገኛሌ ማሇታቸው ከዚህ በፊት ከአሌሸባብም ሆነ ከላልች የጦር አበጋዞች ምንም
አይነት ግንኙነት የሇንም ብሇው ክዯው ይከራከሩበት የነበረውን በራሳቸው አንዯበት ከአሌሸባብ ጋር ግንኙነት
እንዯነበራቸው ማመናቸውን ያሳያሌ፡፡
የኤርትራ መንግስት የሚንሸራተተው ሚስኪኑ የኤርትራን ህዝብ ሇማሳመን ከሆነ የሚሆን አይመስሇኝም ምክኒያቱም ህዝቡ
የሃያ ሁሇት ዓመታት የኤርትራ መንግስት ቅጥፈት እና ተርምስ ምን ዓይነት ዋጋ እያስከፈሇው እንዯሆነ በተግባር ጠንቅቆ
ያቃሌ፡፡ ግን የትኛው አገር ነው ብሇው ቢጠየቁ መሌስ እንዯማይኖራቸው ግሌጽ ነው፡፡ አምባሳዯር አርአያ የተቆጣጣሪ
ቡዴኑ ሪፖርት መሰረተ ቢስነው ማሇታቸው አዱስ ባይሆንም ቻይና፣ ሩስያ፣ ፓኪስታን እና ጣሉያን ተቃውሞታሌ በማሇት
ዴቤ ሲመቱ ሰምተናሌ፡፡ በእርግጥ እነዚህ አገሮችም ሆነ ላልች በመጀመሪያ አከባቢ መውጣት የሇበትም ብሇው እንዯነበር
የሚታወቅ ቢሆንም ዋና ቁም ነግር የሚሆነው ግን በምን ምክኒያት ነው የተቃወሙት የሚሇውን ማየቱ ነው ትክክሌ
የሚሆነው፡፡ አምባሳዯር አርአያ እንዯሚለት የኤርትራ መንግስት ሌክ እንዯ አብራሃም በግ ዯግ እና የዋህ ስሇ ሆነ እነዚህ

አገራት አዝነውሇት ሪፖርቱ ኤርትራን አይመሇከትም የሚሌ እንዴምታ እንዲሇው ሇማስመሰሌ እንዯ ቀጠፉት ሳይሆን
ከየራሳቸው ቀጥታዊና ተዘዋዋሪ ጥቅም አኳያ ተነስተው እንዯሆነ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡
እነዚህ ከሊይ የተጠቀሱት አገራት ሇምን ሪፖርቱን እንዯተቃወሙት አንዴ በአንዴ መተንተን ባያስፈሌግም ሇዚህ ንባብ ሲባሌ
በጥቂቱ ማየቱ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ የዚህ ጽሐፍ አንባቢ እንዯሚረዲው ቻይና በታሪኳ ማዕቀብ ዯግፋ እንዯማታቅ የሚታወቅ
ሆኖ አብስቴን አዯረገች ማሇት ግን በግሊጭ ዯግፋሇች ማሇት እንዯሆነ፣ በኤርትራ የተጣለትን ሁሇት ተከታታይ ማዕቀቦች
ዯግሞ ቻይና በዴምጸ- ተአቅቦ ዴጋፏን እንዯሰጠችበት በቀሊለ የምንረዲው ይመስሇኛሌ፡፡ ሩስያ በሚመሇከት ዯግሞ
ከምዕራባዊያን ጋር ያሊትን የቆየ ቅራኔ በመነሳት ኣንዲንዴ ጊዜ የፍሪካ ቀንዴ ጉዲይ የአሜሪካና አውሮፓ አጀንዲ አዴርጋ
የማየትና የተዛባ አመሇካከት በመያዝ እንዯምትቃወም እና በተሇይ በአፍሪካ ቀንዴ ያሇውን ጂኦ-ፖሇቲካዊ ተጽእኖ ሊይ
ሇመቆናጠጥ ስሇምትፈሌግ፣ በኢትዮጵያና ኤርትራ ያሇውን ግጭት ሇመሸምገሌና ሇማስታረቅ ካሊት ፍሊጎት እንዯሆነ ሌብ
ሉባሌ ይገባሌ፡፡ ያም ሆነ ይህ ዘግይተውም ቢሆን የአከባቢውን ሰሊም ሇማናጋት እየተንቀሳቀሱ እንዯሆነና ሇኤርትራ
ህዝብም እንዯማይጠቅም በመረዲታቸው ሪፖርቱ ይፋ እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡ እውነታው ይህ እያሇ አምባሳዯሩ ግን የአሇም
ማ/ሰብ ይታዘበኛሌ ሳይለ የኤርትራ መንግስት የቅጥፈት ስትራቴጂ ሲያራምደ ተስተውሎሌ፡፡
ሪፖርቱ የኤርትራ መንግስት ውስጣዊ ሁኔታ ሲገመግም እንዲስቀመጠው በአንዴ በኩሌ የፕሬዚዲንት ኢሳያስ አፈወርቅ
ቁሌፍ የዴህንነት እና ወታዯራዊ ታማኞች ቡዴን፣ በላሊ በኩሌ ዯግሞ ህዝቡ፣ ወታዯራዊ አፊሻልች በተሇይ ዯግሞ ወታዯራዊ
ኮማንዯሮችና ሚኒስትሮች መካከሌ ተከፋፍል እንዯሚገኝ፣ አቶ አሉ አብደን ጨምሮ የአየር ሀይሌ አባሊት፣ ከፍተኟ ቁጥር
ያሇው የጦር አባሊት ኩብሇሊ እና ከጊዜ ወዯ ጊዜ በከፋ መሌኩ አገሩ ጥል ወዯ ተሇያዩ ጎረቤት አገሮች እየወጣ የሚገኝ
ከፍተኛ ቁጥር ያሇው ህዝብ (Exodus) የኤርትራ ወስጣዊ ሁኔታ በምን ዓይነት አሳሳቢ ሁኔታ እንዯሚገኝ ያሳያሌ ፡፡ የዚህ
እውነታ መገሇጫ የሚሆነው በጃኒዋሪ 21/2013 <<የፎርቶ ፍጻሜ>> እየተባሇ የሚታወቀው በእነ ኮሇኔሌ ኦስማን ሳሌህ
የሚመራ የከሸፈ የህዝብ ብሶት ሙከራ ከሊይ የተጠቀሰው መሰነጣጠቅና መከፋፈሌ ያሳያሌ፡፡ የኤርትራ መንግስት በአፍሪካ
ቀንዴ የማተራመስ ፖሉሲውን በሶማሉያ ኬኒያ የመን እና ዯቡብ ሱዲን በዴህንነት አባሊቱ አማካኝነት በጦር መሳሪያ፣
ኮንትሮባንዴ፣ የገንዘብ ዝውውር (Money-laundering) እና በህገ-ወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀሌ ተሰማርቶ እንሚገኝ
ሪፖርቱ ያመሇክታሌ፡፡ በተሇይ ዯግሞ የኤርትራ የጦር መኮንኖች በህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር በገዛ ዜጎቻቸው በሱዲን፣ ግብጽ
ሳይናይ በረሃ ሇሚገኙት ህገ ወጥ አዘዋዋሪዎች ሇራሻይዲና በዯዊን ሽፍቶች እየሸጡ ሌክየሇሽ ድሊር እንዱክፍለ አሉያም
ሇአስገዴድ መዴፈር፣ አሰቃቂ ዴብዯባና ግዴያ እንዱዲረጉ በማዴረግ የዴረሱሌኝ ጮሆት ሇቤተሰቦቻቸው እንዱያሰሙ
በማዴረግ እስከ አርባሺ ድሊር እንዱከፍለ ያስገዴዲለ፡፡ የሚሰበሰበውን ገንዘብ ዯግሞ በስዊዝ ባንክ በኤርትራ ዱፕልማት
የባንክ ሂሳብ እንዯሚቀመጥ በሪፖርቱ ተረጋግጧሌ፡
የኤርትራ መንግስት የሶማሉያ ፖሇቲካዊ ውስጣዊ ሁኔታ ሊይ

አለታዊ ተጽእኖ በመፍጠር የሶማሉያ የሰሊም ጥረት

እያዯናቀፈ እንዯሆነ ተቆጣጣሪ ቡዴኑ አረጋግጧሌ፡፡ በአህመዴ አብዱ ሀሺ (Hashara) አማካኝነት የሶማሉያ ፌዳራሌ
መንግስትን የሚዋጉ እንዯነ ህመዴ ኑር እና አብዱ ዋሌ የመሳሰለት የአሌሸባብ አመራሮች በኤርትራ መንግስት ፔሮሌ
እንዯሚከፈሊቸውና ከፍተኟ የገንዘብ ዴጋፍ ከኤርትራ የሚቀበለ እንዯነበር፣ ይህ የሚከናውነው ዯግሞ የኬኒያ መንግስት
ከአገሩ ያባረራቸው በኬኒያ የኤርትራ አምባሳዯር የነበሩ በአሁኑ ጊዜ ዯግሞ ሇሱዲን እና ኢራን የኤረትራ አምባሳዯር ሆነው
እያገሇገለ የሚገኙ የቀዴመው የኤርትራ መንግስት የዴህንነት አመራርና የብርጌዴ 72 አመራር የነበሩ መሀመዴ ማንታይ

አማካኝነት እንዯሆነ ሪፖርቱ አረጋግጧሌ፡፡ አብዱ ዋሌ ኖቬምበር 1/2012 የሶማሉያ አሇማቀፍ ኤርፖርት በሮኬት ሲናጥ፣
በሶማሉያ የአፍሪካ ህብረት ሚሽን በእሳት ሲጋይ ዋና ተዋናይ የነበረ አሸባሪ መሆኑ ሌብ ሉባሌ ይገባሌ፡፡ ታዱያ አምባሳዯሩ
ተባብረን እንሰራሇን የሚለት ከእነዚህ አሸባሪዎች እያሇ ማንን ሇማዯናገር ነው ሇሶማሉያ መንግስት ዕውቅና ሰጥተናሌ
ተባብረንም እሰራን ነው ብሇው የሚዋሹት?
የኤርትራ መንግስት በቅጥፈት እጅ ከፍንጅ ሲያዝ ቶል ብል የመንሸራተት እና እግር የመሊስ ሌማዲዊ ዴርጊቱ ማየት ዋነኛ
መሇያ ብህሪው በመሆኑ ይመስሇኛሌ በነሀሴ መጀመሪያ አከባቢ እኝህ አምባሳዯር ራሳቸው ኤርትራ ሇሶማሉያ መንግስት
እውቅና ትሰጣሇች ተባብራም ትሰራሇች የሚሌ የሌመና ብጤ የሚመስሌ ሪፖርቱ ከሚያዯርስባቸው ግርፋት ሇማመሇጥ
ሲባሌ ያዯረጉት ንግገር እንዯሆነ ሇመገመቱ አያዲግትም፡፡ ምክኒያቱም በአንዴ በኩሌ የኤርተራ መንግስት አሁን በሶማሉያ
ያሇው በህዝብ የተመረጠ መንግስት የሶማሉያውያን መንግስት አይዯሇም ብል ባሇ በላሇ አቅሙ የአሌቃይዲ ክንፍ የሆነውን
አሌሸባብ እና ፈዯራሌ መንግስቱን ሇመጣሌ የሚንቀሳቀሱ የጦር አበጋዞችን በግሌጽ እየዯገፈ ፣በላሊ በኩሌ ዯግሞ ዕውቅና
ሰጥቻሇሁ ማሇት ይጣረሳሌ፡፡ ስሇሆነም የኤርትራ መንግስት ሁላ ትንፋሽ ሲያጥረው የሚፈጽመው ቅጥፈትና ማጭበርበር
እንጂ ሇሶማሉያ ሰሊምና መረጋጋት አንዴም ቀን አስቦት እንዯማያቅ ይታወቃሌ፡፡ የኤርትራ መንግስት የተባበሩት መንግስታት
የጸጥታ ምክር ቤት ሪዚለሽን 1907 በስውር በመጣስ የጦር መሳሪዎችንና መሇዋወጫ ዕቃዎች (Spare parts) በግብርና
ሚኒስቴሩ አማካኝነት የተጣሇበትን ክሌከሊ ጥሶ ወዯ ኤርትራ ሲያስገባ እንዯቆየ በሪፖርቱ ተረጋግጧሌ፡፡
በተጨማሪ የተባበሩት መንግስታት ተቆጣጣሪ ቡዴን የኤርትራ መንግስት የተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት
ሪዞለሽን 2023 በመጣስ ከማዕዴን፣ ከዱየስፖራ የሚሰበስበውን 2% ታክስ እና በውጭ አገራት በተሇያዩ የገንዘብ
ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች ሚሰበስበውን ገንዘብ ሇወታዯራዊ አሊማ እና የአከባቢውን ሰሊም ሇማወክ እያዋሇው እንዯሆነ
ቡዴኑ አክል ገሌጻሌ፡፡ በመሆኑም የኤርትራ መንግስት የሚያራምዯው የቅጥፈትና የዜሮ ዴምር ፖሇቲካዊ አካሄዴ ማንንም
ሉያታሌሌ እንዯማይችሌ አምባሳዯር አርአያ ሉገባቸው ይገባሌ፡፡ ቸር እንሰንብት!

ሌኡሌ ዮሏንስ

