የኤርትራ መንግስት አዲሱ ሽር ጉድ
ቶሎሳ ኡርጌሳ 01-01-17
በአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ የሚመራው የኤርትራ መንግስት በአሜሪካ የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ ከአዲሱ ተመራጭ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር አዲስ ግንኙነት ለመፍጠር እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ዘገባዎች እየጠቆሙ ነው። ሆኖም
ይህ የአስመራው አስተዳደር “በአዲስ መልክ ስራ ጀምረናል” ዓይነት ሽር ጉድ እንደ ክፉ ደዌ እስከዛሬ ድረስ
የተጣባውን የሽብር አጋፋሪነት ማንነቱን የሚሽርለት አይመስለኝም።
አዲሱ የአስመራው መንግስት እንቅስቃሴ ምናልባትም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የጣለበትን ማዕቀብ ለማስነሳት አዲሱን
የአሜሪካን መንግስት ድጋፍ ለማግኘት የተወጠነ ሊሆን ይችላል። ይሁንና ነብር ዥንጉርጉርነቱን እንደማይቀይረው
ሁሉ፤ የኤርትራ መንግስትም ዓለም ከሚያውቀው የአሸባሪዎች ጋሻ ጃግሬነቱ ሊቀይረው የሚችል አይመስለኝም። ለዚህ
አባባሌም በተለያዩ ወቅቶች ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከኤርትራ መንግስት ተግባር አኳያ ያጠናቀራቸውን ዕውነታዎች
ዋቢ በማድረግ ሃቁን ለማሳየት እሞክራለሁ።
እንደሚታወቀው የመንግስታቱ ድርጅት የሶማሊያና የኤርትራ አጣሪ ቡድን (UN Monitoring Group on
Somalia and Eriteria) የአስመራውን አስተዳደር በተመለከተ በተለያዩ ወቅቶች ባወጣቸው ሪፖርቶች፤
ሻዕቢያ በድንበር በማይገናኛት ሶማሊያ ውስጥ ዘልቆ በመግባት የምስራቅ አፍሪካ የአል ቃዒዳ ክንፍ የሆነውን አል
ሸባብን በቀጥታና በተዘዋዋሪ ሲረዳ እንደነበር ማስታወቁ አይዘነጋም። እርግጥ የሻዕቢያ ጣልቃ ገብነት ለሶማሊያ ህዝብ
ምንም ዓይነት ሰብዓዊም ይሁን ዘላቂ መፍትሔ የሚያመጣ አይደለም። ከዚህ ይልቅ ሻዕቢያ ይዞት የሚንቀሳቀሰው
የጥፋት ስትራቴጂ መረቡ እንዲጠናከርና በአካባቢው ተቀባይነት አግኝቶ የቀጣናው አድራጊና ፈጣሪ ሆኖ ለመታየት
ካለው ፍላጎት የመነጨ ነው።
አል ሸባብ የተሰኘው የሽብር ቡድን በአሜሪካ መንግስት በአሸባሪነት የተፈረጀው አል ቃዒዳ አካል ነው። ይህም ሆኖ
የአስመራው አስተዳደር በተለያዩ ወቅቶች በተለይም ‘የታችኛው ሸበሌ’ እየተባሉ በሚጠሩት አካባቢዎች ለሽብር
ቡድኑ የሎጀስቲክስና የገንዘብ ድጋፍ በመስጠት እገዛ ሲያደርግ እንደነበር የመንግስታቱ ድርጅት አጣሪ ቡድን
አረጋግጧል። ይህም ሻዕቢያ ምን ያህል ከሽብር ቡድኑ ጋር የጠበቀ ቁርኝት ፈጥሮ እንደነበር የሚያሳይ ይመስለኛል።
በአንፃሩም አሜሪካ ሽብርተኝነትን የምትዋጋ ሀገር ናት። እናም በዚያች ሀገር ውስጥ የትኛውም ዓይነት መሪ ቢመረጥ
ከአሸባሪዎች ጋር አብሮ የሚሰራን መንግስት በበጎ ጎኑ ይመለከታል ብሎ ማሰብ የዋህነት ይመስለኛል። ምክንያቱም
የዋሽንግተኑ አስተዳደር ሽብርተኝነትን የሚዋጋውና የማይዋጋው መሪዎቹ ስለተቀያየሩ ሳይሆን በመርህ ደረጃ የሽብር
ተግባር ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ስለሚገነዘብ ነው። እናም አዲሱ ተመራጭ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከአሸባሪዎች
አጋፋሪ ጋር አብረው ይሰራሉ ብሎ ማሰብ የአሜሪካን ፖሊሲ ካለማወቅ የመነጨ ይመስለኛል።
በሌላ በኩልም የኤርትራ መንግስት የቀጣናውን አሸባሪዎችና ፀረ ሰላም ሃይሎችን በማስጠለልና በጎረቤቶቹ ላይ ሁከት
እንዲፈጥሩ በማድረግ ላይ ነው። በተለይም በሀገራችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጁ ቡድኖችን
በማስጠለልና ሁለንተናዊ ድጋፍ በማድረግ ሰላማችንን ለማደፍረስ ብርቱ ጥረት አድርጓል— ባይሳካለትም።
እንደሚታወቀው በሻዕቢያ የሚደገፉትና ራሳቸውን “ኦነግ” እና “ኦብነግ” እያሉ የሚጠሩት ጠባብ የሽብር ቡድኖች
ዓላማቸውን በሰላማዊ መንገድ ማራመድ እየቻሉ፤ ነገር ግን በህዝቡ የተተፉ ፀረ ሰላም ኃይሎች መሆናቸውን
በመገንዘባቸው ሳቢያ የሻዕቢያ “ተወርዋሪ ድንጋይ” መሆንን የመረጡ ሃይሎች ናቸው።
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አሸባሪዎቹ እናራምደዋለን የሚሉትን “የመገንጠል ዓላማ” በህገ መንግሰታዊ ስርዓቱ ውስጥ ባለው የምርጫ ፉክክር
ህዝባቸውን አሳምነው ሳይሆን፤ ለአስመራው የብተና ቡድን ተላላኪ በመሆን የሚሳካላቸው የሚመስላቸው የጎጠኞች
ስብስብ ናቸው። በሻዕቢያው ትርምስ አጋፋሪ ቡድን እምነት መሰረትም፤ ‘ምናልባት እነዚህ ኃይሎች በለስ ቀንቷቸው
ቢሳካላቸው ኢትዮጵያ ትፈረካከስና እኔም የአካባቢው “አውራ” የመሆን ህልሜን እንዲለመልም ያደረጉታል’
የሚል እሳቤ የተያዘ በመሆኑ ቡድኖቹን በፈለገው መንገድ ይጠቀምባቸዋል—ጠብ የሚል ውጤት ያመጡለት
ባይሆንም።
በምርጫ 97 ወቅት በተፈጠረው የቅንጅት ነውጠኛ አመራሮችና በደርግ ቅሪቶች የተመሰረተውና የራሱን “ግንቦት
ሰባት” እያለ የሚጠራው የትምክህተኞች ጥርቅምቃሚ የሽብር ቡድንም፤ ሌላው ቀርቶ የኤርትራን ነፃነት የማይቀበል
መሆኑ ለአቶ ኢሳያስ አፈወርቂና ለደቀ መዝሙሮቻቸው ግልፅ ቢሆንም ቅሉ፤ የኤርትራ መንግስት ሀገራችንን
ለመበታተን ያሉትን አማራጮች ሁሉ አሟጦ የሚጠቀም የአሸባሪዎች አጋፋሪ በመሆኑ፤ የእነዚህን ኃይሎች ማንነት
እያወቀ እንኳን ፊት ሊነሳቸው አልፈለገም። እናም ኢትዮጵያን እስካሸበሩልኝ ድረስ ብጠቀምባቸው አይከፋም በሚል
ስሌት እንዳሻው እየጋለበባቸው ይገኛል።
ሻዕቢያ ‘ቡድኖቹ ለሰላም፣ ለልማትና ለዴሞክራሲ የታገሉት ጭቁን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች
“አንፈልጋችሁም” እንደሚሏቸው ስለሚያውቅና በዚህም ሀገሪቱ መታመሷና መበታተኗ ስለማይቀር የሚያሰጉኝ
አይደሉም’ ብሎ ስለሚያስብም የግብረ ሸብራ ስራው ተዋናይ ሊያደርጋቸው ፈቅዷል— ያመጡለት የሚጨበጥ ውጤት
ባይኖርም። አዎ! የኤርትራ መንግስት ‘ኢትዮጵያን ለመበታተን ይጠቅመኛል’ ብሎ እስካሰበ ድረስ ጠባቡንም ይሁን
ትምክተኛውን የሽብር ኃይል አንድ ላይ አሰማርቶ ከማተራመስ የማይመለስ የሽብርተኞች አጋፋሪ ነው። በመሆኑም
የኤርትራው የነውጥ ቡድን፣ አሸባሪዎቹ ‘የመጨረሻ የብተና ግቤን ከአጭር ጊዜ አኳያ ባያሳኩም እንኳን
የኢትዮጵያን ፈጣን ልማት ካሰናከሉ፣ ግጭት እንዲፈጠር ካደረጉና በዚህም የሀገሪቱን ገፅታ ብሎም በዓለም አቀፍ
ደረጃ ያላትን ተቀባይነት ካበላሹ እንዲሁም የሚፈሰውን ኢንቨስትመንት እንዲቋረጥ ወይም እንዲቀንስ ካደረጉ ለእኔ
በቂዬ ነው’ ብሎ በማመን የሽብር መረቡ አስፈጻሚ አካላት አድርጓቸው መንቀሳቀስን በአማራጭነት ወስዷል።
ይህን የሻዕቢያን የሽብርተኞች አጋፋሪነት ማንነቱን ደግሞ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሰየመው አጣሪ ቡድን በሚገባ
አረጋግጧል። የኤርትራ መንግስት በጉያው ውስጥ አቅፎ ከያዛቸው የቀጣናው ፀረ-ሰላም ኃይሎች በተጨማሪ ለእነዚህ
የኢትዮጵያን አሸባሪዎች ሙሉ ድጋፍ በመስጠት የቻለውን ሁሉ እያደረገ ነው።
ይህ ዕውነታም በቀጣናው ሀገራት የልማት በይነ መንግስታት “ኢጋድ” እና በአሜሪካ መንግስት ጭምር የሚታወቅ
ነው። እናም የአሜሪካ መንግስት ይህን ዕውነታ እያወቀ ምስራቅ አፍሪካን ከሚያተራምስ ኃይል ጋር ቀና ትብብር
ያደርጋል ብሎ ማሰብ የሚቻል አይመስለኝም። ምክንያቱም የአሜሪካ መንግስት በአንድ በኩል በምስራቅ አፍሪካ
ቀጣና ውስጥ ከሰላም ወዳድ ሃይሎች ጋር ሽብርተኝነትን እየተዋጋ፤ በሌላ በኩል ደግሞ የሽብርተኞች ፈልፋይና
አደራጅ ከሆነው የኤርትራ መንግስት ጋር ተባብሮ የሚሰራበት ምንም ዓይነት ምክንያት ስለማይኖረው ነው። እናም
ከዚህ አኳያ የሻዕቢያ ሰሞነኛው ሽር ጉድ ፍሬ ሊያፈራ የሚችል አይመስለኝም።
እርግጥ የሻዕቢያ ማንነት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ኩልል እንዳለ ውሃ በጠራ ሁኔታ የሚታወቅ ነው። በሀገረ
ኤርትራ ውስጥ ቀጣናውን የሚያሸብሩ የውጭ ሀገር አሸባሪዎችና ታጣቂዎች የሚሰለጥኑት በሀገሪቱ ብሔራዊ
የደህንነት ኤጀንሲ አማካኝነት መሆኑንና ማሠልጠኛ ማዕከላቱም በአብዛኛው ከኤርትራ መከላከያ ሠራዊት ጋር
የተቆራኙና አስፈላጊውን ሎጀስቲካዊ ድጋፍ ከሠራዊቱ የሚያገኙ መሆናቸው በገሃድ ይታወቃል። ከዚህ በተጨማሪም
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የአቶ ኢሳያስ መንግስት የአካባቢውን አሸባሪዎችና ተቃዋሚዎች ኪሎማ፣ ራስ ዳርማ፣ ኢን፣ ሐብዶ፣ ደባሲም እና
እንዳ ዓሊ በተሰኙ የሀገሪቱ ወታደራዊ ማሠልጠኛዎች ውስጥ እንደሚያሰለጥን ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዕይታ
የተሰወረ አይደለም።
ምን ይህ ብቻ። የአስመራው የሁከት መንግስት አሸባሪዎችንና ተቃዋሚዎችን የፈንጂ፣ የስለላና የተለያዩ ስልጠናዎች
የሚሰጥበት ትላልቅ ቪላዎችን አስመራ ውስጥ እንደገነባ ይታወቃል። በደቀመሃሪ፣ በሙልበርና በተሰነይ..ወዘተ.
ከተማዎች ውስጥም ራሱን “ኦነግ” እያለ የሚጠራው አሸባሪ ቡድንን የሚመሩ ከፍተኛ አመራሮችና ወታደራዊ
አዛዦች መኖሪያ የሚሆኑ ቤቶችን ሰርቶ የሽብር ተግባሩን በግንባር ቀደምትነት ሻዕቢያ እየመራው መሆኑ ለዓለም
አቀፉ ማህበረሰብ ግልፅ ነው። ምንም የተደበቀ ነገር የለውም።
ታዲያ ይህን ሁሉ የሻዕቢያን ገመና የሚያውቀው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተለይም የአሜሪካ መንግስት ከሻዕቢያ ጎን
ይቆማል ተብሎ አይታሰብም። እናም አሜሪካ ውስጥ አዲስ ፕሬዚዳንት በተመረጠ ቁጥር “የበሬ ምንትስ ይወድቃል
ብላ ስትከተል ዋለች” እንደተባለችው እንስሳ፤ ሻዕቢያ የዋሽንግተንን አስተዳደር በአዲስ መልክ ሊዞረው መሞከሩ
የሚያስገኝለት ውጤት የሚኖር አይመስለኝም። የኤርትራ መንግስት አስተሳሰብ በአሮጌ አቁማዳዊ ማንነቱ የሌለውን
አዲስ ወይን ጠጅ ለመገልበጥ ከማሰብ የመነጨ ቀቢፀ-ተስፋ ብቻ ነውና።
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