
    ዓለም ያወቀውን፤ ፀሀይ የሞቀውን ሃቅ

  ያላገናዘበ ነቀፋ

 ዮናስ 08-02-16

   የሻዕቢያና እርሱን የመሰሉ መንግሥታት ሕገ መንግሥታዊ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ላለመገንባታቸው ከሚያቀርቧቸው

 ሰበቦች መካከል ሉዓላዊነታቸው ሁሌም አደጋ ላይ መሆኑን       የተመለከተ እና ልክ እንደኛው የደርግ ሥርዓት ከውጭ

     ወደውስጥ የሚመለከት ኋላ ቀር ፖሊሲን   የሚከተሉ ናቸው፡፡

አብዛኞቹም እንደ ዋና ጠላት የሚቆጥሩት ትልቅ ጎረቤት ወይም ድርጅት ይኖራል፡፡ ሥልጣን ላይ ያለው አካል ከሌለ

የአገሪቱን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል ጠላት የሚሉት ሥጋት ያቀርባሉ፡፡ ከውስጥ ለሚቀርብላቸው የዲሞክራሲ፣

የሕጋዊነትና የመብት ጥያቄ ምላሻቸው ይኼው        ነው፡፡ ከነእዚህ መንግሥታት መካከል ደግሞ በፖለቲከኞቹ ዘንድ በግንባር

     ቀደምትነት የሚጠቀሰው በኤርትራ ያለው ሻዕቢያ ነው።

 በኤርትራ የዴሞክራሲ   ሥርዓትንና የሕግ የበላይነትን የጠየቁ የ  ራሱ የሆኑ የአመራር አባላትና ጋዜጠኞች የገቡበት

አይታወቅም፡፡    “   ”      ህጻናትንና አዛውንቶችን ጨምሮ ግቤ ልማት ነው ለሚለው ወሳኝ መሆናቸው የሚታወቁቱ ወጣቶች

             እንደጎርፍ ወደጎረቤት አገራት እየፈሰሱ ነው ። የሚገርመው ደግሞ እነዚህ ኃይሎች የሚፈስሱት ሻዕቢያ ሁሌም ለውስጥ

            አለመረጋጋቱ ተጠያቂ ወደሚያደርጋት አገራችን መሆኑ ነው ። መፍሰሳቸው ባልከፋ፤ እነዚህን ነጻነት የተጠሙ ኃይሎች

            አገራችን በካምፕ አስቀምጣ እየቀለበች ሳይሆን ልክ እንደዜጎቿ ሁሉንም እድሎች እየሰጠች መሆኑን ዓለም እየመሰከረ

            ባለበት ሁኔታ የሻዕቢያ መንግሥት የውንጀላ ጣቱን አለማንሳቱ ነው። ስለሆነም ይህ ትርክት ይህን ኢ-  ምክንያታዊ ክስ

             ከሻዕቢያ እና ከኢፌደሪ መንግስት ቁመናና ስብእና አኳያ በሁለገብ ሥነ መንግስታዊ አመክንዮ የሚያጠይቅ ይሆናል ።

          የሻዕቢያ መንግሥት ሲጀመር መውደቅ የጀመረውና የማያዋጣውን ከውጭ ወደውስጥ የሚመለከት ፖሊሲ ስለመከተሉ

  በሚገባ የተረጋገጠው ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ሳቢያ ያነሳውን ግጭት  ተከትሎ ነው።ይኸውም ሥርዓቱ በሕዝቦች መካከል
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አለመታመንና ጥርጣሬ በመፍጠር ወደለየለት ጨቋኝነት የተለወጠ  መሆኑ የታየበትና፣ ከዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ተነጥዬ

 በራሴ  መንገድ       ለመጓዝ የሚገዳደረኝ የለም ብሎ ማበጡ ነው ፡፡

        ይህን ተከትሎ በሁለቱም አገራት ክስ የቀረበለት ዓለም አቀፉ የድንበር ኮሚሽን  ውሳኔ ፍርደ ገምድል  የሆነው ለዚህችው

     አመድ አፋሽ ለሆነችው አገራችን ቢሆንም፤ ቁጥር ስፍር     የሌለውና ዓለም አንቅሮ እስኪተፋው የሚያደርስ የትንኮሳ፣

የማተራመስና ዜጎችን አፍኖ የመውሰድ ድርጊት        ከመፈጸም አሁን ድረስ መቆጠብ የተሳነው የሻዕቢያ መንግሥት ነው፡፡

በጦርነቱ ወቅት በእጁ ላይ የነበሩ ኢትዮጵያውያንን በአሰቃቂ ሁኔታ ከመግደል ጀምሮ በዓለም አቀፍ ሕግ የተከለከለውን ነፃ

የጉልበት ሥራ እንደሚያሠራቸውም         የጦር ምርኮኞችን አያያዝ የሚከታተሉ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በተደጋጋሚ የመሰከሩት

ነው፡፡

      የሻዕቢያ መንግስት በአገሩ እና በአገራችን ሳይወሰን    ቆርቤለታለሁ ለሚለው ሕልመኛ የአገር ግንባታ ሒደት ላይ ስለመሆኑ

ማረጋገጫ ይሆነው ዘንድ ድንበርን  አመካኝቶ፣ ከጎረቤት አ  ገራት ጋር በሙሉ በጦርነት ተነካክቷል፡፡ በዚህም አገሪቱን

ያስተዳድራል ተብሎ የታመነበትን ሕገ መንግሥት ከቆሻሻ መጣያ ቅርጫት ውስጥ   ከዶለው ዓመታት አስቆጥሯል፡፡ 

             ስለሻዕቢያ መንግሥት ጨቋኝነትና ጠብ አጫሪነት ለመመስከር የእናት ጡት ነካሽ የሆኑትን እና የቅርቦቹን የግንቦት 7  ን ፣

         የኦነግንና የኦብነግን፤ እንዲሁም የአርበኞች ግንባርን ተልዕኮ ትተን ወደኋላ ስንመለስ ከሶማሊያ   እስከ አዲስ አበባ

  የተዘረጋውን መረብ እናገኘዋለን።ይኸውም በኢትዮጵያ ላይ ጅሃድ  አውጆ ከነበረው የእስላማዊ ፍርድ ቤቶች ኅብረት ጀርባ

  ሻዕቢያ በከባዱ           የመኖሩ እውነታ የመጀመሪያው ነው። ኢትዮጵያ በሻዕቢያ መንግስት የተጨቆኑትን ስደተኞች በአግባቡ ይዛ

    ሰላማዊነቷን ስታረጋግጥ በአንጻሩ የሻዕቢያ መንግሥት በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ነፍጥ ያነሱ ድርጅቶችን በማስጠለል

ቁጥር ስፍር የሌላቸው የሽብር ድርጊቶች ማስፈጸሙም በተደጋጋሚ      የታየና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ያረጋገጡት ነው፡፡ 
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     ይህ ሁሉ ተጨባጭ እውነታ ባለበት ሁኔታ፤  በሻዕቢያ መንግሥት ላይ     የሚቀርቡ እና አሁንም መቅረባቸውን ያላቋረጡ

ዓለም አቀፍ ሪፖርቶችና ማዕቀቦች  አጥጋቢ    ጫናና ውጤት አለማምጣታቸው    በተለይ ለኢትዮጵያና ለኢትዮጵያዊያን አሳሳቢ

 ቢሆን አይገርምም፡፡ 

  የሻዕቢያ መንግሥት በተለይ ‹‹አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ›› በሚለው ፕሮጀክቱ በከተማዋ የአፍሪካ ኅብረት የመሪዎች ጉባዔ

በመካሄድ ላይ ሳለ የሞከረው የሽብር ድርጊት ተሳክቶ  ቢሆን ኖሮ፣ የሚያስከትለው የፖለቲካና የገጽታ ጉዳት  ከዓለም አቀፍ

             ሪፖርቶቹ ውጤት አልባ መሆንጋር፤ ይልቁንም ከዚህ ፕሮጀክት በኋላም ለዓመታት እንዳበጠ ከመቆየቱ አንጻር ሲሰላ

  የአሳሳቢነቱን ዋጋ ያንረዋል።

            ከሪፖርቶቹ ፋይዳ ቢስነት አኳያ አሁንም ተጨማሪ አስረጅ ብንጠቅስ፤ የሻዕቢያ ይቅርና በንግድና በኢንቨስትመንት

      ለተሳሰረችው ዓለማችን እንኳን አስጊ መሆኑን የተመለከተውን እናገኘዋለን።

በኦጋዴን  አካባቢ በነዳጅ ፍለጋ ላይ በነበሩ ቻይናውያንና ኢትዮጵያውያን ላይ     ፤ በሌሎችም ድንበር አካባቢ በኢንቨስትመንት

      ተግባር ላይ በተሰማሩ የውጭ ዜጎች ላይ የተቃጡ ጥቃቶችን ጨምሮ በርካቶችን ከአጎራባች ክልሎች (አፋርና ትግራይ)

እያፈነ በመውሰድ የሕዝቦችንና የዜጎችን  ደኅንነት በተደጋጋሚ አደጋ ላይ    መጣሉ የመጀመሪያው ባይሆንም መጠቀስ

  የሚገባው ነጥብ ነው፡፡

   በሻዕቢያ የሚመራው የኤርትራ መንግሥት ከኢትዮጵያ አልፎ ቀጣናውን ለማተራመስ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ የተባበሩት

መንግሥታት ድርጅትና የአሜሪካ መንግሥት በተደጋጋሚ ጊዜያት       አረጋግጠው ሳለ ማዕቀባቸው ግን ውጤት አልባ ሲሆን

 በእርግጥም ያሳስባል፡፡

ተመድ የኤርትራን መንግሥት የማተራመስ ድርጊት ማረጋገጡን ካስታወቀ በኋላ ባህሪውን ባይለውጥም ሁለት ጊዜ ማዕቀብ

የጣለበት ሲሆን፣ የአሜሪካ መንግሥትም በተለይ በ 1999 ዓ.ም. ‹‹በሽብር አራማጅ አገሮች›› ተርታ ለማስመዝገብ ተቃርቦ
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  የነበረ መሆኑ ሲታወስና፤ ዛሬም ድረስ በመመዝገብ ላይ ካሉት ዝርዝር ውስጥ    መገኘቱን ስናሄሰው ደግሞ በእርግጥም

            የቀጠናውን ሃገራት ስጋት ላይ መጣሉ ባይደንቅም፤ የዝምታው ልምጭ ከላይ በተመለከቱት የማጠየቂያ አግባቦች ለአውሮፓ

        እና ለአሜሪካም የሚተርፍ የመሆኑን እውነት መቀበል የግድ የሚላቸው 11     ኛው ሰዐት ላይ ስለመድረሳቸው አያጠራጥርም።

   ይህን ተከትሎ ታዲያ፤ ቀድሞም የኢትዮጵያን ጥቅም ሳያስጠብቅ ኤርትራን በማስገንጠል፣ አገሪቱን የባህር ወደብ በማሳጣት

ወዘተ.   የሚሉ ትችቶች  በተቃዋሚዎችና  በአንዳንድ የፖለቲካ ተንታኞች    ዘንድ በተደጋጋሚ ይደመጣል፡፡ ከሰሞኑ

          የነበረውንም የሻዕቢያ መንግሥት ትንኮሳ ተከትሎ በኢትዮጵያ መንግሥት የተወሰደውን ተመጣጣኝ እርምጃ የሚኮንኑና

       የሚያጣጥሉም ተሰምተዋል።ይህ ኩነናና ማጣጣል ግን ጤናማነቱ የሚያጠያይቅ ነው።

              ያም ሆኖ ግን ትችቱ አገራችን ከኤርትራ እና ከሶማሊያ አሸባሪ ኃይሎች ማለትም ከአልኢትሃድ አልኢስላሚያ እና በቅርብ

            ዓመታት ደግሞ ከአልሻባብ በስተቀር ከሁሉም አጎራባች አገሮችና መንግስታት ጋር በመልካም ጉርብትና ላይ ከመገኘቷና

            አዲስ ግንኙነት ከመመስረቷ አንጻር መሰላት አለበት። በክፍለ አህጉርና በአህጉር ደረጃ፤ እንደዚሁም በዓለም አቀፍ

           መድረኮች ሳይቀር ክብርና ሞገሷን ጠብቃ መጓዟምን ታሳቢ ያደረገ ትችት ያስፈልጋል ።

             እኒህ ብቻ አይደሉም፤ የሰላም እና የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን የአደጋ ተጋላጭነታችንን በመሰረታዊነት በመቀነስ ዘላቂ

           ብሔራዊ ጥቅማችንን የማረጋገጥ እንዲሆን ተደርጎ ከመቀመሩና በዚህም ተግባራዊ ተደርጎ ውጤቱ ከመረጋገጡ አንጻር

          መሰላትም ይገባዋል። አገራችን የምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድ ለበርካታ ዓመታት በአሸባሪዎችና አምባገነን መንግሥታት

              በሚጭሩት ግጭትና ትርምስ የስጋት ቀጣና ሆኖ እያለ፤ በዚህ መሃል የተረጋጋ ሰላምና ተከታታይ የምጣኔ ሃብታዊ እድገት

           በማስመዝገብ ሁሉንም ወገን ያስደመመ ለውጥ ማረጋገጥ መቻሏም በዓለም አደባባይ ተመስክሯል። ከኤርትራ መንግሥት

 የተገላቢጦሽ            ከአገሮች ጋር የሚኖረን ግንኙነት በእኩል ተጠቃሚነትና ትብብር ላይ የተመሰረተ፣ የውጭ ኃይሎችን ሳይሆን
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            ውስጣዊ አገራዊ ሁኔታው ዋነኛ የደህንነት ምንጭ እንደሆነ በመተነተን ድህነትና ኋላቀርነትን በማስወገድ፣ ዘላቂና ህዝቡ

          በየደራጃው ተጠቃሚ የሚሆንበትን ልማት፣ ዴሞክራሲና መልካም አስተዳደር እውን እንዲሆን በማድረግ የአገራችንን

            ሕዝቦች የአደጋ ተጋላጭነት በማስወገድ ለጋራ ተጠቃሚነትና እድገት የሚተጋ ሰላም ወዳድ መንግሥት ያለን መሆኑም

        ከትችቱ አስቀድሞ ሊሰመርበት የሚገባው ሂሳብ ማወራረጃ መከራከሪያ ነጥብ ነው።

           የውጭ ግንኙነት ፖሊሲያችን መነሻና መድረሻ የኢትዮጵያን ሕዝቦች ጥቅም ማስጠበቅና የአገራችንን ሉአላዊነት ማስክበር

           እንደሆነ በኢፌዴሪ ሕገ መንግስት በግልፅ ተደንግጓል። ከማንኛውም አገር ጋር የምናካሂዳቸው ግንኙነቶችም የአገራቱን

            ሉአላዊነትና በማክበርና በአገራቱ የውስጥ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ባለመግባት ላይ የተመሰረተ መሆኑም መዘንጋት አይገባም።

            አገራችን በተከተለችው ትክክለኛ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ምክንያት ከጎረቤት ሕዝቦችና መንግሥታት ጋር ለዘመናት የነበረን

            ያለመተማመን ግንኙነት በመሰረቱ ተቀይሮ በወዳጅነትና በጋራ ጥቅም መርህ ላይ የተመሰረተ መልካም ግንኙነት መመስረት

            ስለመቻላችን ዓለም አረጋግጦልናል። ከታላላቅ የዓለም መንግስታትና አገሮች ጋር ለረጅም ዘመን በሰጪና ተቀባይ፣ በእርዳታ

             ወይም በብድር ላይ ያተኩር የነበረው ግንኙነት በህዳሴው ማግስት ተቀይሮ በእኩል ተጠቃሚነት ላይ ባጠነጠነ የንግድና

             ኢንቨስትመንት አጀንዳ ዙሪያ እየሆነ መጥቷል። ይህ ዓይነቱ የፖሊሲ አቅጣጫና የህዳሴ ጉዞም በአሁኑ ሰዓትም አገራችን

            ከአፍሪካ ታላላቅ የኢንቨስትመንት መዳረሻዎች መካከል አንዷ፣ ከምስራቅ አፍሪካ ደግሞ በዘርፉ ቀዳሚ መዳረሻ ለመሆን

 አስችሏታል።
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