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የአሥመራው የሽብር መንግሥት 

አባ መላኩ 

የሻዕቢያ መንግሥት ውስጡ ታምሶ ቀጠናውን ለማመስና ለማተራመስ የማይበጥሰው 

ቅጠል የማይፈነቅለው ድንጋይ የለም። በአሁኑ ወቅት የኤርትራ ህዝብ ለከፍተኛ 

የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ ተዳርጎ ባለበት ሰዓት ሻዕቢያ የተለያዩ የሽብር 

ተግባራት እየፈጸመ ይገኛል።  

የሻዕቢያ መንግሥት እጅግ በጣም እየተባባሰ በመጣው የዚያች ምስኪን ሀገር ምጣኔ 

ሃብታዊ ድቀት ምክንያት ማጣፊያው ስላጠረው ብቻ ጎረቤት ኤርትራን የሣዑዲ 

አረቢያ መራሹ «ኢስላማዊ የፀረ - ሽብር ህብረት» አባል እንድትሆን ያደረገበትን 

አግባብ ፌዝ የሚያስመስሉት ምፀታዊ ገፅታዎች አሉት፡፡  

እንደ ታዛቢዎቹ የትችት ትንታኔ ከሆነ፤በተለይም ደግሞ ከጠቅላላ ህዝቧ ምናባትም 

ከሃምሳ በመቶ በላይ ያህሉን ቁጥር የሚይዘው የክርስትና እምነት ተከታይ እንደሆነ 

ራሳቸው የሻዕቢያ መንግስት ባለስልጣናት ጭምር በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ 

ሲናገሩላት እንደነበር ይታወቃል። 

ይሁን እንጂ ጎረቤታችን ኤርትራ ድንገት ዛሬ ላይ ብድግ ብላ ያውም ከነሳዑዲ 

አረቢያ  እኩል « ኢስላማዊ ሀገር ነኝ»ለማለት ሲቃጣት ማየት በራሱ የአቶ 

ኢሳያስን ፈላጭ ቆራጭ አገዛዝ ይሉኝታቢስነት ከመቸውም ጊዜ ይልቅ አጉልቶ 

የሚሳቅ ነው፡፡  

ሌላው ይህን ሰሞነኛ ኤርትራ ነክ ርዕሰ ጉዳይ አነጋጋሪ እንዲሆን ያደረገው 

መሰረታዊ ምክንያት ደግሞ «የሶማሊያውን አልሸባብ ጨምሮ ሌሎች ፅንፈኛ 

ቡድኖችን ለሚያደርጉት የሽብርተኝነት እቅስቃሴ አስፈላጊ ድጋፍ እንደሚሰጥ 

የመንግስታቱ ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በዓለም አቀፍ የጥናት ቡድን 

አማካኝነት ሳይቀር  የተረጋገጠበት ሃቅ ነው። 
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የሻዕቢያ  መራሹ  ሥርዓት  አሁን የፀረ ሽብርተኝነት ትግሉን ስለመቀላቀሉ 

ሊነግረን የደፈረው ምን የሚሉት መልአክ ቀርቦት ይሆን ጃል!?»የሚል ምፀታዊ 

ጥያቄን ለማሳት የሚጋዝ ሆኖ መገኘቱ ነበር፡፡ 

ያም ሆነ ይህ ግን ጎረቤት ኤርትራ ከጥቂት ወራት በፊት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሯ 

በኩል ያወጣችው መግለጫ «ሣዑዲ ዐረቢያ መራሹን የእስላማዊ ሀገራት ፀረ ሽብር 

ጥምረት ስለመቀላቀሌ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ይወቅልኝ» የሚል አንድምታ 

እንደነበረው አይዘነጋም፡፡ 

ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በጉዳዩ ዙሪያ የራሳቸውን ሃሳብ ለመሰንዘር ሲሞክሩ የተደመጡ 

ወገኖች እንደሚሉት ከሆነ ደግሞ ሻዕቢያ መራሹ የአስመራ መንግስት ሳዑዲ 

አረቢያና ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እንደተካተቱበት የተነገለትን«የፀረ 

ሽብርተኝት ኢስላዊ ጥምረት» ስለመቀላቀሉ ማሳወቁን ተከትሎ፤የጥምረቱን 

ወታደራዊ ካምፕ ቀይ ባህርን ከህንድ ውቅያኖስ ጋር በሚያዋስነው የአሰብ ወደብ 

አቅራቢያ እንዲቋቋም ስለተፈለገ ኤርትራ ያሻቸውን የሚያደርጉበት መሬት 

«ለአረብ ወንድሞቿ አበርታለች» የሚል ነበር። 

ኢትዮጵያ እንደ አንድ የምስራቃዊ አፍሪካ ትልቅ ሀገር በመላ የቃጣነው ህዝቦች 

የጋራ ልማት መንገድ የሚጠርግ ዘለቄታዊ ሰላምና መረጋጋትን በማስፈን 

እየተጫወተች ያለችውን ታሪካዊ ሚና ለማደናቀፍ ያለመ ጅኦ-ፓለቲካዊ ተፅዕኖ 

ለመፍጠር በሚስል ሁኔታ ለመውተርተር ያደረገቺው ሙከራ እንደሆነ አስተያየት 

ሰጪ ወገኖች ሓሳባቸውን ይሰነዝራሉ፡፡  

ስለሆነም የኢፌዴሪ መንግስት ከሻዕቢያ መራሹ የጎረቤት ኤርትራ ጠንቀኛ ሥርዓት 

አኳያ እስከ ዛሬ ድረስ ያሳየውን የሆድ  ሰፊነት አዝማሚያ ፤በማጤንና ብሎም 

ለመፈተሸ እንዲገደደድ ከሚያደርጉ መሠረታዊ ምክንያቶች መካከል አንዱ ይህ 

አካባቢውን ለውጭ ኃይሎች ፍላጎት ማስፈፀሚያ ወደሚዳርግ ጅኦ-ፓለቲካዊ ሴራ 

የሚያመራ ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚገባ ያስገነዝባሉ የተለያዩ አስተያየት ሰጪዎቹ 

ወገኖች፡፡  
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በእርግጥም ደግሞ የአቶ ኢሳያስ አፈወርቂን እጅግ ስር የሰደደ ፀረ ኢትዮጵያ 

አቋም ለምንገነዘብ የዚች አገር ዜጎች የሻዕቢያ ጉዳይን በንቃት ብንከታተል 

እምብዛም ሊያስገርም አይገባም፡፡ ከእነደዚህ ዓይነቱ የዜጎች ጤናማ ስጋት 

የመነጨን ምክንያታዊ አስተያየት ልብ ብሎ ለመስማት የሚፈቅድ መንግስት 

ያተርፍ እንደሁ እንጂ አይከስርምና ነው ለጉዳዩ አፅንኦት መስጠታችን፡፡ 

እንግዲህ የኢትዮ- ኤርትራን አሳሳቢ ገፅታዎች የበዙበት ጉርብትና በተመለከተ ዛሬ 

ላይ ሆነን እንነጋገር ከተባለ ከሞላ ጎደል ይህን የሚመስል ነባራዊ እውነታ ነው 

የሚስተዋለው፡፡ ስለ ሆነም ጉዳዩ ከጊዜ ወደ ጊዜ ተጨማሪ የፀጥታ ስጋቶችን 

የሚደቅኑ ጁኦ-ፖለቲካዊ ክስተቶችን እየወሰደ በማሳደግ ላይ ትገኛለች። 

ኢትዮጵያ ከአሳፋሪው የድህነትና የኋዋላ ቀርነት ታሪኳ ለመውጣት ስትል 

የተያያዘችው ፈርጀብዙ የህዳሴ ጉዞ በዓለም አቀፍ ማህረሰብም ጭምር እማኝነት 

ይሰጠው ከጀመረ ወዲህ ፣ለመላው የሀገራችን ህዝቦች በጎ አስበው የማያውቁ 

ኃይሎች ሁሉ ከቅርብም ከሩቅም እየተጠራሩ አስመራ ውስጥ ሲዶልቱ 

የሚስተዋሉበት አግባብ ሲታይ ምን እየተደገሰልን እንደሆነ መገመት ይቻላል፡፡ 

በተለይም ከጥቂት ዓመታት ወዲህ ሻዕቢያ መራሹ የኤርትራ ፈላጭ ቆራጭ 

ስርዓት፣ያለ የሌለ የማጭበርበር አቋሙን ተጠቅሞ ያቺን ሀገር ወደለየለት የፀረ- 

ኢትዮጵያ ኃይሎች መፈንጫነት የቀየረ ሁኔታ ስለ መፍጠሩ በዚያው ልክም ዳጎስ 

ያለ ኪራይ ሳይሰበስብ እንዳልቀረ የሚናገሩ ታዛቢዎች ጥቂት አለመሆናቸው 

ሲታሰብ ጉዳዩ« ሳይቃጠል በቅጠል»ነው፡፡  የሚያሰኝ ዓይነት አደጋ አዝሎ ይታየን 

ዘንድ የሚጠብቅ ነው፡፡   

እናም ከዚሁ አጠቃላይ ግንዛቤ በመነጨ የግል ምልከታዬ ላይ ተነስቼ ጉዳዩ 

ለሚመለከታቸው የኢፌዴሪ መንግስት አካላት የሚሰማኝን ለመግለፅ የሞከርኩባትን 

መጣጥፍ ሳጠቃልል ላሰምርት የምሻው ቁልፍ ነጥብ አለ።  

ሀገራችን ኢትዮጵያ የጀመረችውን ፈርጀ ብዙ የህዳሴ ጉዞ አሳክታ ድህነትን ተረት 

ማድረግ ካለባት ከጎረቤት ኤርትራ በኩል የሚቃጣብንን የመንግስታዊ ሽብርተኝነት 
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ጥቃት ሁሉ በማያዳግም መልኩ የሚያስወግድ ዘለቄታዊ የመፍትሔ እርምጃ 

መውሰድ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ጉዳይ አይደለም የሚለው ይሆናል፡፡ 

በተረፈ ግን መጭው ጊዜ ለኢትዮ- ኤርትራ ወንድማማች ህዝቦች የጋራ ዕድገትና 

ብልፅግናቸውን ለማረጋገጥ እጅ ለእጅ ተያይዘው የሚረባረቡበት የሰላም ዘመን 

ይሆንላቸው ዘንድ ልባዊ ምኞቴን እየገለፅኩ እነሆ ሃተታየን እዚህ ላይ አበቃለሁ፡፡ 

 

 


