ንቀጠር ብምጥላም ምስ ኣሜርካ ዜርከብ ዕርቂ የልቦን !!
ኣብዙ እዋን’ዙ ብዘሓት ዛጋታት ኤርትራ ኩሉ’ቲ ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ልዕሊ ህዜብና ካይዶ
ዜጸንሐን ሎን ኣዕናዊ ሰነ-ሓሳብ፡ ብውጽኢቱ ድማ ዜተፈላለየ ግህሰታት ሰብኣውን ፖሎቲካውን
መሰላት፡ ግፍዕታትን ግብረ-ሽበራዊ ተግባራትን ኣትሪሮም ዜቓወሙ ወይ’ውን ዜኹንኑ ከም ለዉ
ይፍለጥ። እዙ ብኣውንታ ክግለጽ ዜኽእል ጉዲይ ኮይኑ፡ ኣብ ወጻኢ ስትራተጂካዊ ፖሊስታት ናይቲ
ስርዓት ብዜምልከት ግን፡ ምስ ኣህዚብ ጎረባብቲ ሃገራትን ርሑቕ ዓለምን ዜኽተሎ ዜምድናታት
ዜዯናገሩ ውሑዲት ኣይኮኑን። ብፍላይ’ውን ምስ ግጭት ዶብን ውጽኢታቱን ኣብ ዜተኣሳሰር ጉዲይ
ነቲ ብእንኮ ናይ ሓሶት መዕከናት ዛና ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ዜፍኖ እከይ ፕሮፓጋንዲዊ ጽልእታትን
ቅርሕንትታትን እናተታለሉ ገሊኦም ኣብ ጃላነት ዜወድቑ፡ ገሊኦም ድማ ነቲ ሓበሬታት ከምቲ ንሱ
ብምቕባል፡ ከም ተጣባቒ ልዕላውነት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ብምውሳድ፡ ምስ ርእይቶኡ ክዯናገጹ
ዜዯናዯደ ምህላዎም ኣይዜንጋዕን። ብዜኾነ ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ኩሉ’ቲ ዜኽተሎ ስትራተጂካዊ
ወጻኢ ዜምድናታት ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዜካይዶ ዜጸንሐን ሎን ኣዕናዊ ስነ-ሓሳብ፡ ግዕይ
ፖሎቲካዊ ምሕዯራ፡ ጸረ ቁጠባዊ ምዕባሌን ማሕበራዊ ግስጋሰን ተፈልዩ ክርአ ዜኽእል መንፈስን
ትሕዜቶን የብሉን። ምክንያቱ እዙ ስርዓት’ዙ ፍርቂ ጎኑ ጥዑይ ፍርቂ ጎኑ ድማ ሕሙም ክኸውን ስለ
ይኽእል፡ ምስ ኣህዚብ ጎረባብቲ ሃገራትን ርሑቕ ዓለምን ዜኽተሎ ስትራተጂካዊ ፖሊስታት ካብቲ
ምስ ህዜቢ ኤርትራ ለዎ ናይ ሕቆን ከብድን ዜምድናታት ዜምንጩ ብምዃኑ ተመሳሳሊ ከምዜኾነ
ፍጹም ክዜንጋዕ ኣይግባእን።
ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ብቀንደ ንኩሉ’ቲ ህዜቢ ኤርትራ ካየዶ መሪር ቃልስታቱን ዜኸፈሎ ክቡር
ዋጋን ብምጥላም ንልዕላውነቱ ረጊጹ፡ ኣብ ኤርትራ ብቅዋምን ግዜኣተ ሕግን ይግዚእ ስርዓት
ተኺሉ፡ ሰናይ ፖሎቲካዊ ምሕዯራ፡ ቁጠባዊ ምዕባሌን ማሕበራዊ ግስጋሰን ከረጋግጽ ኣይኸኣለን።
ካብዙ ጭቡጥ ክውንነት’ዙ ብምብጋስ ድማ፡ ኩሉ’ቲ ዜኽተሎ ወጻኢ ስትራተጂካዊ ፖሊስታቱ
ብዓለም-ለኻዊ ሕግታትን ስምምዓትን ተገዙኡ፡ ምስ ኣህዚብ ጎረባብቲ ሃገራትን ርሑቕ ዓለምን ኣብ
ሕድሕድ ሕውነታዊ ምክብባርን ሓባራዊ ረብሓታትን ተመርኲሱ፡ ነጻ ርኽባትን ዜምድናታትን
ህዜቢ-ንህዜቢ ጠናክር ክኸውን ምጽባይ የዋህነት’ዩ። ብርግጽ’ውን ኣብዙ ዜሓለፈ 26 ዓመት ጉዕዝ
ሃገራዊ ነጻነት ብጭቡጥ ዜተረጋገጸ ክውንነት ምስ ዜህሉ፡ ወጻኢ ዜምድናታትን ፖሊስታትን ናይዙ
ስርዓት’ዙ ኣብ ሕድሕድ ሕውነታዊ ምክብባርን ሓባራዊ ረብሓታትን ተሰረተ ኣይኮነን። ብኣንጻሩ
በቲ ኣብ መስርሕ ነጻነታዊ ተጋድሎ ኣብ ልዕሊ’ቲ ገዙፍ ሰራዊት ፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ ረጋገጾ
ወዯሃዯራዊ ዓወታት ሰኺሩ፡ ካብቲ ጎብለል ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምዃን ዜነበረ ኣጉል ሕልምታት ዜብገስ
ምንባሩ ጸሓይ ዜወቕዖ ሓቂ’ዩ። ኣብ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓታት፡ ኣብ ይሕጋዊ ኮንትሮባንዲዊ
ስርሓት፡ ብዓቢኡ ድማ ኣብ ጥልመትን ክሕዯትን ዜተሰረተ ምዃኑ ምንም ጠራጥር የብሉን። ስለ
ዜኾነ ኩሉ’ቲ ዜምድናታት ስትራተጂካዊ ምዃኑ ብዘሕ ክምዯረሉ ይጸንሕ’ሞ ድሕሪ ቁሩብ ግዛ
ብዱፕሎማስያዊ ምብታኽን ምትዕራቕን ዜልለ፡ ቀጺሉ’ውን ብኲናትን ወራርን ዜግለጽ ተገላባጢ
ባህርያት ለዎ ክኸውን ግድነት’ዩ። ስለዙ እዙ ስርዓት’ዙ ጸረ ህዜቢ ፖሎቲካዊ ስልጣን ካብ
ዜጭብጥ ኣትሒዘ፡ ምስ ብዘሓት ሃገራት ካይዶን ክሳብ ሕጂ ካይዶ ሎን ወፍሪ ፕሮፓጋንዲዊ
መተን ኩሉ’ቲ ብጉልባብ ዶብ ተመሳሚሱ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ዜተካየዯ ኣዕናዊ ኲናትን ወርራን
ሕጂ’ውን ምስ ሃገረ ጅቡቲ ተፈጢሩ ሎ ምስሕሓብን ወጻኢ ዜምድናታትን ፖሊስታትን ገባቲ
ኢሳይያስ ጥዕና ይብሉ ምዃኑ’ዩ መላኽት። ካብዙ ወጻኢ ዜቐርብ ኣጉል ሞጎት ጥቓ ሓቅነት
ዜቐርብ ኣይኮነን።
ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ካብ 1991-1993 መሰል ርእሰ-ውሳኔ (ረፈረንዯም) ህዜቢ ኤርትራ ኣብ
ዜካየዯሉ ዜነበረ መድረኽ ምስ መንግስቲ ስዑድያ፡ ሶርያን ግብጽን ናብ ዓቢ ጽልእን ቅርሕንትን
ዜኣተውሉ ኩነታት ምንባሩ ኣይስሓትን’ዩ። ብ1994 ድማ ንምምሕዲር ኣሜርካ ንስኻትኩም ዶላራት
ጥራይ ክፈሉ እምበር ንመንግስቲ ሱዲን’ሲ ባዕለይ ኣለኽልኩም ብስምዕ ቅኒት፡ ዱፕሎማስያዊ
ዜምድናታቱ በቲኹ፡ ክሳብ ኲናት ዜገበረሉን ኣብ ኣስመራ ንዜነበረ ኣብያተ ጽሕፈት ኢምባሲ
ንምንቅስቓስ ዯቡብ ሱዲን ዜዓዯለሉን ኩነታት ምንባሩ ክኸሓድ ኣይኽእልን’ዩ። ምስ መንግስቲ
ሱዲን ብድሕሪ ምትዕራቕ’ውን ናይቲ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ንምዜራግ፡ ንዜተፈላለዩ ተቓውምቲ
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ሱዲን ክሕብሕብርን ከዕጥቕን ምጽንሑ ናይ ኣዯባባይ ምስጢር’ዩ። ብተመሳሳሊ ብ1994 ኣብ
ውሽጣዊ ጉዲይ ዯሞክራስያዊት ኮንጎ ብቕሉዕ ኢድ-ምትእትታው፡ ንካቢላ ናብ ፖሎቲካዊ ስልጣን
ንምድያብ፡ ዓበይቲ ፖሎቲካውን ወተሃዯራውን ኣማኸርቲ ከምኡ’ውን ታንከኛታት ክሳተፉ ምግባሩ
ኣይዜንጋዕን። ምስ የመንን ግብጽን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዜካየድ ምግፋፍ ዓሳ ተዯጋጋሚ ወጥረታት
ዜኽሰተሉ ኩነታት ብድሕሪ ምጽናሕ ብ1995 ብዶብ ኣመሳሚሱ ምስ የመን ናብ ኲናት ምእታዉ
ዜርሳዕ ኣይኮነን። ብ1997 ምስ ጂቡቲ ብዶብ ምክንያት ኲናት ኣልዒሉ እንዯገና ድማ ብ2008
ተሓዱሱ፡ ክሳብ 2017 መዕለቢ ይረኸበ ሎ ጉዲይ’ዩ። ከምኡ’ውን ብ1998 ምስ ኢትዮጵያ ብዶብ
ኣመኻንዩ ዜበገሶ ኣዕናዊ ኲናትን ወራርን ክሳብ 2017 ብስንኪ ርኡይ ድርቕና ገባቲ ኢሳይያስ
መዕርፊ ይረኸበ ምዃኑ ካብ ማንም ስውር ጉዲይ ኣይኮነን። ብ2002-2004 ንሳዲም ሑሴን ካብ
ፖሎቲካዊ ስልጣን ንምውጋድ ብመሪሕነት ጆርጅ ቡሽ ኣብ ኢራቕ ዜተገብረ ሰፊሕ ምሕዜነታዊ
ኲናት ብሓቲ ህግዯፍ ምምሕዲር ኣሜርካ መዕርፎ ነፈርትን ቀ/ባሕርን ኤርትራ ክጥቐም ፍቓዯኛ
ብምዃን ናብ ዜልምነሉ ዯረጃ ወሪደ ምንባሩ ይዜኸር። ኣብ ሶማል’ውን ነቲ ብማሕበረ-ሰብ ዓለም
ዜግበር ዜነበረ ኩሉ-መዲያዊ ጻዕርታት ተጻሪሩ፡ ንጉጅለ ግብረ-ሽበራ ኣልሸባብ ብቕሉዕ ዜድግፈሉን
ዕጥቐሉን ኩነታት ክሳብ ሕጂ ምህላዉ ክሕባእ ዜኽእል ክውንነት ኣይኮነን።
ናይዙ ኩሉ እኩብ ድምር ብሓቲ ህግዯፍ ካብ ኢጋድ፡ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ፍጹም
ተነጺሉ፡ ኣብ ልዕሊኡ ብዓለም ዯረጃ ብባይቶ ጸጥታ ማዕቐብ ምስ ተበየነሉ፡ ኣሜርካ ካብ ቀዯም
ጥንቲ ኣትሒዚ ታሪኻዊት ጸላኢት ህዜቢ ኤርትራ’ያ ዜብል ተዯጋጋሚ መዯረታት ምሃብ መውጽእ
ኣፍ ገባቲ ኢሳይያስን ድራር እለት ህዜብናን ኮይኑ ምህላዉ ርእሰ ግሉጽ ሓቂ’ዩ። እዙ ስርዓት’ዙ በቲ
ብዓለም-ለኸ ዯረጃ ማዕቐብ ክብየነሉ ዜገበረ ጭቡጥ መርትዖታት ፍጹም ክምሃር ብይምኽኣሉ፡
ቅድም ንዓሊ ዓብዯላ ሳልሕ ካብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ንምእላይ ዜካየድ ዜነበረ ኲናት ሕድሕድ
የመን ንሑቲይን ይድግፍን የዕጥቕን ምንባሩ ይፍለጥ። ድሒሩ ብመሪሕነት መንግስቲ ስዑዱ ዓረብ
ኣብ ልዕሊ ምንቅስቓስ ሑቲይን ምሕዜነታዊ ወተሃዯራዊ ስጉምትታት ክውሰድ ምስ ጀመረ ንዕኦም
ጠሊሙ፡ ናብ ጎኒ በዓል ስዑዱ ዓረብ ተሰለፈ። በዙ መሰረት ድማ መንግስቲ ኢማራት ዓረብ ኣብ
ከባቢ ዓሰብ ዓቢ ወተሃዯራዊ መዯበር ብምህናጽ፡ ካብኡ ብምብጋስ ኣብ ልዕሊ ሑቲይን ዯብዲብ
ነፈርቲ ዜፍጽመሉ ኩነታት ምህላዉ ኣይዜንጋዕን። ኣብ ጉዲይ ኢትዮጵያ ምስ ንምለስ: ብሓፈሽኡ
ሰላም ቅሳነትን ግስጋሰን ናይታ ሃገር ንምዜራግ ብፍላይ’ውን ግድብ ኣባይ ንምፍራስ፡ ብሓቲ ስርዓት
ህግዯፍ ምስ መንግስቲ ግብጺ ሓድሽ ምሕዜነት ፈጢሩ ምጽንሑ ይፍለጥ። ነዙ እከይ ሸርሕታት’ዙ
ንምዕዋት ድማ ነቶም ሕጋዊ ሰላማዊ ኣገባብ ፖሎቲካዊ ቃልሲ ፍቕድ ሕገ-መንግስቲ ኢትዮጵያ
ብምንጻግ፡ ኲናት ከም እንኮ ምርጫ ክወስደ ዜጸንሑን ለዉን ተቓወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ
ኣብ ኤርትራ ብወተሃዯራዊ መኮንናት ግብጺ ፍሉይ ስልጠናታት ክወሃብ ምጽንሑ ኣይስሓትን’ዩ።
እቶም በብግዙኡ ነዙ እከይ ሸርሕታት’ዙ ብምንጻግ ምሉእ ኣጽዋሮምን ንብረቶምን ሒዝም ምስ
ሰራዊት ኤርትራ እናተዋግኡ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢደም ዜህቡ ለዉ መሪሕነትን መሰረታትን
ዯምሓት፡ ግንቦት 7ተ ምንቅስቓስ ቤሻንጉልን ነዙ ሓቕታት’ዙ ጥራይ’ዮም ረጋግጹ።
ኣብዙ እዋን’ዙ እቲ ኣብ ትጽቢት ብዘሓት ይነበረን ብሃንዯበት ዜተበገሰን ይምቕዲው ወይ’ውን
ምስሕሓብ ሃገራት ወሽመጥ ከልጅ ኣህጉራዊ ትኩረትን ስሕበትን ክረኽብ ግድን ኮይኑ ኣሎ። እቶም
ኣብ ምስሕሓብ ኣትዮም ለዉ ኣካላት ብሓዯ ወገን ስዑዱ ዓረብ፡ ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን
ለውኦ ካብ ኣፍሪቃ ግብጺ ዜሓወሰ ኣንጻር ቀጠር ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ብምሕዜነት 4ተ ሃገራት
ዜፍለጥ ኣብ ልዕሊ ህዜብን መንግስትን ቀጠር ወሲድዎ ሎ ኩሉ-መዲያዊ ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን
ማዕቐብን ብርግጽ ኣብ መበል 21 ክፍለ መን ንክትግበር ምሕሳቡን ምፍታኑን ብጣዕሚ ጭካኔ
ዜመልኦ ሕዜንን ሕፍርን ተርእዮ ምዃኑ ጥራይ’ዩ መላኽት። እቶም ኣብ ልዕሊ ህዜብን
መንግስትን ቀጠር ከምዙ ዓይነት ኣዜዩ ጨካን ፖሎቲካዊ ውሳኔታትን ማዕቐብን ዜወሰደ ሃገራት፡
ብድሕሪ ክንዯይ ጻዕረ-ሞት 13 ክስታት ኣቕረቡ። ሓዯ ካብቲ ዜቐረበ ዓቢ ክስታት መንግስቲ ቀጠር
ንግብረ-ሽበራ የተባብዕን ይድግፍን ዜብል’ዩ። ብርግጽ ሕጂ መንግስቲ ቀጠር ካብዙ ክሲ’ዙ ነጻ
ምዃኑ ረጋግጽ ጭብጥታት ከም ሎ ርግጸኛ ምዃን ዜኸኣል’ኳ እንተይኮነ፡ እቶም ነዙ ክስታት
ቕርቡ ለዉ ሃገራት’ውን ንባዕሎም ካብ ንግብረ-ሽበራ ምትብባዕን ምድጋፍን ሓራ ይምዃኖም
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ብዘሕ ምልክታት ምህላዉ ዜሕባእ ዜኽእል ኣይኮነን። ካብ ዓለም ምሉእ ንግብረ-ሽበራ ዜዋፈሩ
ቀዲማይ ቦታ ዜሕዘ ዛጋታት ስዑዱ ዓረብ ክኾኑ ከለዉ፡ ብፍላይ ኢማራት ዓረብ ኣብ ዜተፈላለየ
ሃገራት ዜርከቡ ግብረ-ሽብራዊ ተግባራት ከም ትድግፍን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዛጋታት ይተኣዯነ
ግፍዕታት ከም ትፍጽምን ዜእምቱ ምስጢራት ክወጹ ይጅምሩ ኣለዉ።
መብዚሕትኡ እቲ ብመሪሕነት ሳዑዱ ዓረብ ማለት ብ4ተ ሃገራት ቀሪቡ ሎ ኣጉል ክስታት ብቀንደ
ንልዕላውነት ህዜብን መንግስትን ቀጠር ዜትንክፍን ዜጻረርን ብምዃኑ፡ ኣብዙ ህሞት’ዙ ተግባራዊ
ክኸውን ምሕሳብ ፍጹም ፖሎቲካዊ ዕሽነት ምዃኑ ጥራይ’ዩ ክርአ ዜኽእል። እቶም ነዙ ሓቅታት’ዙ
ብኣግኡ ዜተረድኡን ካብ ክልቲኡ ኣብ ምውጣጥ ዜርከብ ኣካላት ገዙፍ ስትራተጂካዊ ረብሓታት
ለዎምን ብሓያላት መንግስታት ዓለም ዜፍለጡ ነዙ ግጭት’ዙ ንምህዲእን ንምፍታሕን ንሰናይ
ተበግሶ ዕርቂ ንጉስ ኩዌት ብምድጋፍ፡ ብርቱዕ ዱፕሎማስያዊ ጻዕርታት የካይደ ከም ለዉ
ዜፍለጥ’ዩ። ህዜብን መንግስትን ቀጠር ነቲ ብ4ተ ሃገራት ዜቐረበ ክስታትን ቅድመ ኩነትን ክሳብ
ሕጂ ብርእዮ ውሕሉልን ህደእን ኣተሓሕዚ ኣብ ዜካየድ ሎ ጽዑቕ ዱፕሎማስያዊ ጻዕርታት
ጸብለልትነትን ተቐባልነትን ኣረጋጊጹ ምህላዉ ይእምት። እዙ ተረጋጊጹ ሎ ጸብለልትነት’ዙ ካብ
ትጽቢትን ግምትን ወጻኢ ኮይኑ ብምርካቡ፡ ካብዙ ጉዲይ’ዙ ንምውጻእ ምሕዜነት 4ተ ሃገራት ኣብ
ይተሓስበ ካልእ ጸገማት ክወድቑ ምዃኖም ምግማት ይኸኣል’ዩ። ብዜኾነ እዙ ግጭት’ዙ ብለባም
መንገዱ ብተን ልዜብን ጥራይ ክፍታሕ ሰናይ ኩሎም ኣህዚብ ዜሓስቡ ዯለይቲ ዯሞክራስን ፍትሕን
ትጽቢት ምዃኑ ምንም ጠራጥር የብሉን። እዙ ግጭት’ዙ ብሰላም ክፍታሕ ይሓስቡ መንግስታት
ወይ’ውን ፖሎቲካዊ ሓይልታት ሰናይ ኩሎም ኣህዚብ ይብህጉ ምዃኖም ቁልጭ ኣቢሉ ርኢ ዓቢ
ምልክት’ዩ። እምበኣርከስ ካብዙ ሓቂ’ዙ ብምብጋስ፡ ኣብዙ ጉዲይ’ዙ ፖሎቲካዊ መርገጽን ፖሊስን
ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ከመይ ይመስል? ምድህሳስ ኣገዲሲ’ዩ።
ቅድሚ ኩሉ ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ካብ ምሉእ ማ/ሰብ ዓለም ኣብ ዜተነጸለሉ ህሞት ዜምድናታት
ኤርትራን ቀጠርን ከመይ ምንባሩ ምዜኻር ክዜንጋዕ ኣይግባእን። ቀንዱ ሕመረት ናይቲ ዜምድናታት
እንታይ ምንባሩ? ብየገድስ፡ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ስርዓታት ጽቡቕ ዜምድናታት ምንባሩ ይፍለጥ።
መንግስቲ ቀጠር ንብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ብሞራል፡ ገንብን ንዋትን ይተኣዯነ ሓገዚት ይገብር
ምንባሩ’ውን ዜሰሓት ኣይኮነን። ብውሕደ ወጻኢታትን መናዊ ንዋትን ማዕከናት ዛናታት ስርዓት
ህግዯፍ ብመንግስቲ ቀጠር ይሽፍን ምንባሩ ዜተፈላለዩ ምንጭታት ይሕብሩ’ዮም። ኣብ መንጎ
ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍን መንግስቲ ጂቡቲን ብዶብ ዜተላዕለ ግጭት ንምፍታሕ እንኮ ተበግሶ ዕርቂ
ዜወስድ ዜነበረ መንግስቲ ቀጠር’ዩ። ኣብ መወዲእታ’ውን ብስምምዕ ክልቲኡ ሃገራት ክሳብ 450
ሰራዊት ኣብቲ ሰሓሕብ ዜነበረ ቦታታት ከም ዓቓቢ ሰላም ኣእትዩ ምንባሩ ኣይኸሓድን’ዩ። ኣብዙ
ምስሕሓብ’ዙ ካብ ሃገራት ወሽመጥ ከሊጅ ኩዌትን ዖማንን ካብ ክልቲኡ ኣካላት ገለልተኛ ብምዃን
ንተ፡ ልዜብን ዕርቕን የተባብዑ ኣለዉ። ዲርጋ መብዚሕትኡ ማ/ሰብ ዓለም’ውን እቲ ምስሕሓብ
ብሰላም ክፍታሕ ብርቱዕ ዱፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣብ ዜገብረሉ ህሞት ንርኸብ። ብሓቲ ስርዓት
ህግዯፍ ግን ከምቲ ልሙድ ባህርያቱን ኣመሉን ብሃንዯበት ንመንግስቲ ቀጠር ጠሊሙ፡ ኣብ ጎኒ’ቲ
ብመንግስቲ ስዑዱ ዓረብ ዜምራሕ ምሕዜነት ክስለፍ ግድን ኮይኑ ኣሎ። እዙ ስርዓት’ዙ ንባዕሉ
ግብረ-ሽበራዊ ተግባራት እናካየዯን ንሸባብ ሶማል ብቕሉዕ እናዯገፈን ንመንግስቲ ቀጠር ምስቶም
በዙ ጉዲይ’ዙ ክሲ ቕርቡ ክጽጋዕ ምፍታኑ ካብቲ ኣዜዩ ዯንጹ’ዩ። ብዜኾነ እቲ ብኣውንታ ዜግለጽ
ዜነበረ ዜምድናታት ክልቲኡ ሃገራት ብቀጥታ ተበቲኹ፡ መንግስቲ ቀጠር ነቲ ኣብ ዶብ ኤርትራን
ጂቡቲን ሰፊሩ ዜነበረ ሰራዊቱ ብህጹጽ ክስሕብ ተገዯደ’ዩ። ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ንመንግስቲ
ቀጠር ጠሊሙ ንምንታይ ምስቲ ብመሪሕነት ስዑዱ ዓረብ ዜፍለጥ ምሕዜነት ተጸጊዑ ንዜብል ሕቶ
ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ማ/ምብራቕን ብቀረባ ዜኸታተሉ ተንተንቲ ፖሎቲካ ነዙ ዜስዕብ ተንታን
የቕርቡ።
1. ኩሉ ወጻኢ ፖሊስታት ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ብመሰረቱ ኣብ ስትራተጂካዊ ዜምድናታት
ይኮነስ፡ ኣብ ግዜያዊ ጉጅላዊ ረብሓታት ዜተሞኮሰ ስለዜኾነ፡ ካብ 3ተ ሃገራት ወሽመጥ
ከልጅ ማለት ስዑዱ ዓረብ፡ ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ክረኽቦ ዜኽእል ግዜያዊ ረብሓታት
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ብምጥማት ዜወሰዶ ፖሎቲካዊ መርገጽ ምዃኑ ይገልጹ። ንግብጺ ብዜምልከት ከኣ ነቲ ኣብ
ኢትዮጵያ ዜካየድ ሎ ፖሎቲካዊ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባሌ ንምቁጻይ ብሓፈሻ፡
ንግድብ ኣባይ ንምፍራስ ድማ ብፍላይ ለዎም ሓባራዊ ምርድዲእን ኣተውዎ ስምምዓትን
ዜምርኮስ ምዃኑ ይትንትኑ።
2. ኩሎም ሃገራት ወሽመጥ ከልጅ ምስ መ/ኣሜርካ ጽቡቕ ዜምድና ከም ለዎም ዜፍለጥ’ኳ
እንተኾነ፡ መንግስቲ ስዑዱ ዓረብ ብዜጸንሖ ተሰማዕነትን ጽልዋታትን ከምኡ’ውን ኢማራት
ዓረብ፡ ባሕሬንን ግብጽን ብምድማር፡ ካብ መ/ቀጠር ብዜበለጸ ጸብለልትነትን ተቐባልነትን
ክህልዎም’ዩ ዜብል፡ ገባቲ ኢሳይያስ ጉጉይ ገምጋም ሒዘ ምብጋሱ ይገልጹ። ካብዙ ጉጉይ
ገምጋም’ዙ ብምብጋስ ድማ፡ ምስዝም ሃገራት’ዙኣቶም ኣንጻር ግብረ-ሽበራ ብምምሳል፡ ምስ
መንግስቲ ኣሜርካ ንምትዕራቕ፡ ብኡ ኣቢሉ እቲ ብ2009 ኣብ ልዕሊኡ ዜተበየነ ማዕቐብ
ንክለዓለሉን ጥጡሕ ባይታ ክምድምድሉ ብምሕሳብ ምዃኑ’ውን ይትንትኑ።
ብዜኾነ ንምጥቕላል ዜኣኽል እዙ ኣብ ላዕሊ ዜተገልጸ ክውንነታዊ ሓቅታት’ዙ ብውሕደ ኩሉ ወጻኢ
ዜምድናታት ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ክሳብ ክንዯይ ኣብ እከይ ጥልመትን ኣዕናዊ ኩናትን ዜተሞርኮሰ
ምዃኑ ብግልጺ’ዩ ርኢ። ህዜቢ ኤርትራ ካብዙ ብጥልመትን ኲናትን ዜልለ ወጻኢ ዜምድናታት
ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ እንታይ ይርባሕ? ንስለ’ቲ ሓቂ ኣብ ዱሞክራስያዊት ኮንጎን ሶማልን ዜፈሰሰ
ንጹህ ዯም ኣሕዋትና ይኹን ዯምሓት፡ ግንቦት 7ተን ምንቅስቓስ ነጻነት ቤንሻንጉልን ናብ መበቆል
ዓዶም ኢትዮጵያ ከይምለሱ ንምዕጋት ኣብ ዜግበር ተዯጋጋሚ ኲናት ዜሞቱ ለዉ መንእሰያት
ኤርትራ ንልዕልነት ህዜብን ሃገርን ንምክልኻል ጅግንነት ከም ዜፈጸሙ ስውኣት ዱዮም ክቁጸሩ
ወይስ ካልእ ፖሎቲካዊ ስያሜን ትርጉምን ክህልዎ’ዩ? እዙ ሕቶታት’ዙ ብፍላይ ንተዯናገጽትን
ሰዓብትን ብሓቲ ስርዓት ህግዯፍ ዜምልከት ክኸውን’ዩ።
ሰናይ ትምኒትን ንባብን
ነፀረኣብ ኣስመላሽ
19 ሓምለ 2017
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