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ፓለቲካ ዞባናን ስትራቴጂካዊ ረብሓናን፤ ጠለብ ታሪኻዊ ውሳነ 

       

ፈለማ ዋላ ውን ኩሎም ምዕባለታት ዞባና ብዓይኒ እቲ ምስ ኤርትራ ዘሎ መዕለቢ 
ዘይረኸበ ቅርሕንቲ ምርኣይ ኣግባብነት እንተዘይሃለዎ፤ ከም ህወሓትን ከም ህዝቢ ትግራይ 
ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ትንተና፣ ኣፈጻጽማ ስትራቴጂካዊ ረብሓናን ወጻኢ ጉዳይ ፖሊሲ 
ሃገርናን ልዕል ጠመተ ዝጠልብ ዓውዲ እዩ፡፡  

ህወሓት ኣብ ህልው ኩነታት ከም መተካእታ ዘይብሉ መሪሕ ውድብ ዋሕስ ህዝቢ ትግራይ 
ኮይና ክንሪኦ ከለና፤ እቲ ኣብ 1990 ዓ/ም ዘጋጠመና ምስ ሻዕብያ ዝተኻየደ ኩናት ብዓይኒ 
ረብሓና ዘይኣድላይን መዕነዋይን ነይሩ፡፡ ብርግጽ ምስ ባህሪ ሻዕብያ ክተርፍ ዝኽእል እካ 
እንተዘይነበረ፤ ንዓና ከም ትግራይ ስትራቴጂካዊ ክሳራ እዩ፡፡ ልዕሊ ኹሉን ቅድሚ ኹሉን 
ከኣ እቲ ትግራይ ዞባ ኩናት ዝገበረ መውዳእታ ዘይብሉ ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላም 
ይውዓል ይሕደር ዘይበሃል ተኻሳሒ ጉዳይ እዩ፡፡ 

ብመሰረቱ ብምውላዕ እቲ ኩናት ከም ህወሓት ውድብ ከም ህዝቢ ብስትራቴጂካዊ 
ኣተሓሳስባ ዝኸሰርናሉ፤ ጉጅለ ኢሳያስን ትምክሕትን ሃገርና ከኣ ዝኸሰብሉ እዩ 
እንተበልናዮ ቀልዓለም ዘይብሉ ዘረባ እዩ፡፡ 

ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ኤርትራ ክጻብኦ ዝኽእል ሓይሊ ከምክን ከምኡ ውን 
በቲ ብፋሽትትነት ዝተገሰየ ህንጸት ሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ ክሰመር ዘካየዶ ኩናትን ንዕኡ 
ሲዒቡ ዝተፈጠረ ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላምን ከም ዓወት ዝጽብጽቦ እዩ፡፡  

ኣብዚ ጉዳይ ህንጸት ሃገራዊ ሓድነት ኤርትራ ትኽረት ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ክንብል ከለና፤ 
ካብ ገለ ዘይወግዓዊ ስምዒታት ተበጊስካ ዝበሃል ዘይኮነስ፤ ምስ መሰል ዓርሰ ውሳነን 
ኣፈጻጽማ ፌዴራላዊ ሕገ-መንግስቲ ሃገርናን ሰለዝዛመድ እዩ፡፡  

ይዛመድ ክንብል ከለና፤ ጉጅለ ኢሳያስ ነቲ ኣብ ኤርትራ ክፈጥርዎ ዝደልዩ ሓድሽ ሃገራዊ 
ኤርትራዊ መንነት ዳርጋ ሙሉእ ንሙሉእ ክበሃል ብዝኽእል መልክዑ ጸረ መንነት ተጋሩ  
እዩ፡፡ ኤርትራውነት ከም ሃገራዊ መንነት ደው ክትብል እንተኾይኑ፤ እቲ ንሕና ልዕሊ 60 
ሽሕ ስውኣት 120 ሽሕ ጉድኣት ኣካልን ዝኸፈናሉ ውሕስና መንነትና ዝኸነ መሰል ዓርሰ 
ውሳነናን ውሽጣዊ ሉእላውነትናን ክመክን ክኽእል ኣለዎ፡፡ ክመክን ክኽእል ኣለዎ ማለት 
ታሪኸና፣ መንነትና፣ ቋንቋናን ባህልናን ናብቲ ዝተቓለስናዮ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ 
ሃገራውነት ክመክኽ ክኽእል ኣለዎ ማለት አዩ፡፡ ንዕኡ ድማ እዮም ላዕለዎት ሓለፍቲ 
ሻዕብያ በቲ ግዕዘይ መልሓሶም ብዛዕባና ክዛረቡ ከለው … “ወያነ ጸባብ ዕብልስልስ 
እንዳበለት ኣብያት ኪዲ ሃገራዊት ኩኒ ኢልና ኣፋኒናያ ዝብሉ”፡፡ እዚ ቀሊል ኣተሓሳስባ 
ሻዕብያ ኣይኮነን፡፡ ናይ ለይትን ቀትርን ስርሖምን ገዛኢ ሓሳቦምን እዩ፡፡ ንስለተፈጻምነቱ 
ከኣ ብተዝዋደደ ኣገባብ ይሰርሕሉ፡፡  
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ብዓብይኡን ብቐንዱን ከኣ ኣብ ትግራይ ቁጠባዊ ዝሕታለ ክፍጠር እሞ ተጋሩ ነቲ 
ዝተቓለስናሉ መሰል ዓርሰ ውሳነን ውሽጣዊ ልዕላውነትን ኢሉ ውን ግዝኣታዊ ሓድነት 
ትግራይ ትሪ ክንስእነሉ ምግባር መሪሕ ዕላምኦም እዩ፡፡ ሰለዝኾነ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ 
ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላም ኤርትራ እንዳኸሰረት ውን ህግደፍ ብዓይኒ እቲ ገዛኢ ሰነ-
ሓሳቦም ይዕወቱ ከምዘለዉ እዮም ዝጽብጽቡዎ፡፡ ማለት ውን ሻዕብያ ውሽጣዊ ዕላምኦም 
(ህንጸት ሃገራዊ መንነት ኤርትራ) ነዚ ክሰላልጥ ዘኽእል ምሳና ዘለዎም ፖሊስን 
ሰለዝርኢዎ ሽቶታቶም ይወቅዑ ከምዘለዉ ይኣምኑ፡፡ ናይዚ ምኽንያት ከኣ ብመንጽር 
ገዛኢ ሓሳቦም ህወሓት ከምውድብ ንዖም ቀንዲ ጸላኢ ሰለዝኾነ፤ ኣብ ዝተናውሐ ኩነታት 
ኣይኩናት ኣይሰላም ምስቲ ኣብ ሃገርና ዝረኣይ ገርጨውጨዋት ተደሚሩ ክስዕርዎን 
ከፍርስዎን ከምዝኽእሉ ካብ ምምናይን ምድላይን እዩ፡፡ ሰለዝኾነ ውን  እዩ ነቲ ናይ 
ሎምቅነ ኣብ ሃገርና (ገለ መሓዙት ውድባት) ክረኣይ ዝቐነየ ገልጠምጠማት ከም ዓብይ 
ዓወት ዝዕልልሉ ዘለዉ፡፡ ነዚ ተበሊጾም ከኣ ሻዕብያ ልዕሊ ዝኾነ ግዘ ካብ ተስፋ ምቑራጽ 
ናብ ተስፋ ምህላው ተሳጋጊሮም ንዓና ክስዕሩና ከምዝኽእሉ ናብ ምእማት ገጹ በጺሖም 
ኣለው ዝብል ገምጋም ኣለኒ፡፡   

ሎምቅነ ኣብ ሃገርና ዘሎ ምዕባለታት ኣብ ልዕሌና ጥቕዓትን መረረት ክበዝሕ ጥራሕ 
ዘይኮነ፤ ካብ መትከልና ፈተኽ ክንብል፤ ነቲ ተቓሊስና ዝሰዓርናዮ ኣተሓሳስባ ውን 
ክንቅበል፤ ኣብ ኤርትራ ዘለና ቁዋም ብፍላይ ከኣ ካብቲ ተዘራሪብና ንፍትሓዮ ዝበልናዮ 
ጉዳይ ዶብ መትከልና ተሸርሺርና ክነንድልህጽ በቲ ናቶም ኣካይዳ ተገዛእቲ ክንከውን 
ተስፋ ኣሕዲሮም ኣለው፡፡  

ኣብዚ ክነስተባህለሎም ዝግባእ ነጥብታት ኣለው፡፡ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ናይ 
ውሕዳት እዩ ኢልካ ክግምገም የብሉን፡፡ ምንኣስ ጽሬት ኣመራርሓ ተሓዊስዎ ዳርጋ 
ዓብላላይ ኣተሓሳስባ ሓድሽ ወለዶ ኮይኑ ገንፊሉ ዝወጸሉ ኩነታት እዩ ተራእዩ፡፡ ናይ ኦነግ 
እኳ እንተዘይበልናዮ ብቐንዲኡ ኦሮሞ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብላላይ ግደ ክህልዎ 
ይግባእ ዝብል ኣምር ጎሊሁ ዝወጸሉ ምዕባለ እዩ፡፡ ካብ ገለ ጫፍ ረገጽቲ ሓይልታት 
ክልል ኣምሓራ ዝረኣይ ዘሎ ምልዕዓላት ድማ መሰል ዓርሰ ውሳነ ብሄረ ትግራይን ብሓፈሻ 
ከኣ ህገ-መንግስታዊ ህብረ-ብሄራዊ ስርዓትና ክነቓነቕ ዝደሊ ኣረኣእያ እዩ፡፡ እዚ ውሽጣዊ 
ጉዳይ ጽሬት ውድብ ኢህወደግ ሰለዝኾነ ብዓብይኡ ኣብ ውሽጣዊ ጥንካረናን ጽሬትናን 
ዝውሰን እዩ፡፡  

ጥቕልል ብዝበለ መልክዑ ግን እዞም ናይ ውሽጥና ሓይልታት ኣንጻርና ተሰሊፎም 
ብመዳይ ፖለቲካን ቁጠባን ከጥቅዑና ከለው ንሻዕብያ ዓብይ ጸጋ እዩ፡፡ ኣብ ግዜ ኩናት 
ሻዕብያ “ወያነ ጥራሕ እያ ጸላኢተይ እምበር ዋላ ምስቶም ካልኦት ኣባላት ኢህወዴግ ውን 
እንተኾነ ክሰርሕ ይኽእል እየ” ክብል ዝበሎ ነጥቢ ውን ክነስተውዕለሉ ይግባእ፡፡ ሓቁ ውን 
እዩ ምስ ኦሮሞ ብስነ-ሓሳብ ውን ዝረሓሓቑ ሰለዘይኮኑ ዘጻልእ የብሉን፡፡ ምስቶም ኣብ 
ውሽጥናን ደገን ዘለው ሓይልታት ትምክሕቲ ውን ኣብ ጉዳይ ወደብ መተዓረቒ ሓሳብ 
ብምፍጣር (ንኣብነት ዓሰብ ንኢትዮጵያ ብሊዝ ብምሻጥ ትምክሕቲ ድማ ኣንጻር 
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ሉእላውነት ኤርትራ ዝገብርዎ ጎስጋሳት ጠጠው ከብሉ) ብዝብል ምውህሃብ  ክስማዕምዑ 
ይኽእሉ እዮም፡፡  

ብሓፈሻ እቲ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዝተኸተልናዮ ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላም ነቕጽለሉ 
ዘለና ፖሊስና ክሳዕ ከባቢ 2002/3 ትኽክለኛን ንሻዕብያ ብምድኻም ብኣግባቡ ዝሰርሐን 
እዩ፡፡ ድሕሪኡ ናትና ዘይተዓጻጻፋይነት ከምኡ ውን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጸንሑን 
ሓደሽትን  ተጻብኦታት ተሓዊሰሞ፤ ካብ ረብሕኡ ናብ ጉድኣቱ የዘምብል ኣሎ፡፡ ፓሊስና 
ሓይሊ ሻዕብያ ክብተን ኢሉ ውን ሻዕብያ ብህዝቢ ኤርትራ (ብፍላይ ከበሳታይ) ተቐባልነቱ 
ክቕንስ ኣብ ምግባር ውጽኢታዊ እዩ፡፡ ከምኡ ውን ሻዕብያ ካብ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ 
ክንጸል ምግባርና ዓወት እዩ፡፡  

ሎምሎም ግና ንዝሓለፉ 16 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ዘሰጎምናዮ ፖሊስና ገምጊምና 
ክንድዝግባኣና ምምሕያሻት ጌርና ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ ሰለዘይሰራሕና፤ 
ሻዕብያ ውን ነቲ ናትና ፖሊሲ ተጻዋርነት እንዳዕበየ ኢሉ ውን ዲፖሎማሳዊ ሩፍታ ናብ 
ምርካብ ገጹ ተሳጋጊሩ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ንሻዕብያ ኣዳኺምናዮ እንከለና ባዕሉ ክወድቕ እዩ 
ክንብል ዘርኣናዮ ሸለልትን ቀንዲ ተሮቃሒ እዩ፡፡  

ካብዚ ዝተምሃርናዮን ክንጭብጦን ዝግባኣባና ቁውም-ነገር፤ ኣብ ኤርትራ ክንዲ ድሌቱ 
ቁጠባዊ ቅልውላው ይሃሉ፤ ሻዕብያ ካብ ዝኽተሎ ኣብ ናትና ጥፍኣትን ምዕጻፍ መሰል 
ዓረሰ ውሳነ ትግራይን ዝተሞርኮሰ ህንጸት ሃገራዊ መንነት ወጻኢ ካልእ ሃገራዊ ኣጀንዳ 
ሰለዘይብሉ ክፈታተኖ ኣይክእልን እዩ፡፡ ክወድቕ ከምዘይክእል እኳ ደኣስ ኣብ ዞባና 
ዝፍጠሩ ለውጥታት እንዳተጸበየ ከተንፍስ፤ ሓይሊ እንተረኺቡ ድማ ክንድዝከኣሎ 
ከጥቀዓና፤ እንተዘይኮይንሉ ከኣ ግዜ እንዳገዝአ ኣብ ሃገርና ብዝፍጠሩ ጸገማት 
እንዳተጎዝገዘ ንሕና ንሰዓረሉ ዕድል ይጽበይ ከምዘሎ እዩ፡፡  

ሰለዚ ፖሊስና ለውጢ ካብ ዝደሊ ጸኒሑ ኣሎ፡፡ እንታይ ዓይነት ለውጢ ዝብል ሕቶ 
ኣገዳሲ ኮይኑ፤ እቲ ኣብ ዞባናን ሃገርናን ዘረኣይ ዘሎ ምዕባለታት ምስረኣና ክንምለሶ፡፡  

ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝረኣይ ዘሎ ምዕባለታትን - ኩነታት ሓይሊ ሚዛን ቀርኒ ኣፍሪካ   

የመን፡ ካብ የመን ንበገስ፡፡ የመን ካብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ኣብ ገዚፍ ሰዓቤን ዘለዎ 
ቅልውላው ኣትያ ትርከብ፡፡ ድሕሪ እቲ ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ዓብደላ ሳላሕ ዘተወልዐ 
ዓመጽ ናይ ስግግር ስልጣን ከምዝተኻየደ ይፍለጥ፡፡ ነዚ ሲዒቡ ከኣ የመን ናብ ዘይዛሪ 
ደማዊ ኩናት ኣትያ ኣላ፡፡ ጉዳይ የመን ብቐንዲኡ ሱዕዲ ዓረብን ኢራንን ዝዋስኣሉ 
እንትኾና፤ ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታት ዓለም ከምኡ ውን ካልኦት ማእከለዎትን 
ኣናእሽቱን ሃገራት አቲ ዞባ ዝሳተፋሉ እዩ፡፡ ሱዒዲ ዓረብ ነቲ ዋናከተማ ሳንዓ ተቖጻጹሩ 
ዘሎ ጉጅለ ኣማኒ ጨንፈር እስልምና ሽዓ ዝኾነ ዓመጽቲ ሑቲ ክትድምስስ ኢላ ውን 
የመን ስትራቴጂካዊ ተሓጋጋዚታ ክትከውን ካብ ምድላይ ብቐጥታ ኣብ ጉዳይ የመን 
ኣትያ ኣላ፡፡ ነዚ ዘኽእላ ጥምረት ውን ፈጢራ እያ፡፡ ካብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ 
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ዓረብ ኤምሬት ካታር (ብውሱን) ኣብ ጎድኒ ስዑዲ ክስለፋ ከለዋ፤ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ከኣ 
ሱዳንን ኤርትራን ተሰሊፈናላ ኣለዋ፡፡ እታ ገና ዘይቀንዐት፤ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ዓቃቢ 
ሰላም ኣፍሪካ ሕብረት ኣቢላ ቡዙሕ መስዋእቲ ትኸፍለላ ዘላ ሰማልያ ውን ዲፕሎማሳዊ 
ሓገዛ ንስዑዲ ዓረብ ሂባ እያ፡፡ እንኮ ኣፍደገ ንግድና ዝኾነት ጅቡቲ ውን ዲፕሎማሳዊ 
ሓገዛ ንስዑዲ ዓረብ እዩ፡፡ ሐዚ ብቐጥታ ወተሃደራዊ ተሳትፎ ዝገብራ ዘለዋ ግን ሱዳን 
ኤርትራን እየን፡፡  

ብመንጽር ስምምዕነቲ እዚ ጥምረት ከኣ ሱዕዲ ዓረብን ዓረብ ኤምሬትን ንወደብ ባጽዕ ከም 
መዋፈሪ ክጥቀማሉ ብመንግስቲ ኤርትራ ተዋሂብወን ኣለዋ፡፡ ሓይሊ ባሕረን ኣብ ዓሰብ 
ካብ ዘቐምጣ ከኣ ዛጊት 3 ኣዋርሕ ሓሊፉ፡፡ እቲ ዝገርም እዚ ጥምረት ዋላካ ብውዕል 
ዝተሰነደ ኣይኹን ግብረ ሽበራ ንምክልኻል ብዝብል ምስሉይነት ዝካየድ ዘሎ ምኻኑ እዩ፡፡ 
እቲ ሓቁ ግን ስዑዲ ዓረብ ብቶም ፖለቲካኣ ጸብለልታ ዘለዎም ኣመንቲ ወሓቢያ ኣቢላ 
ንዝተፈላለዩ ጉጅለታት ራዕዲ ሓገዛት ትገብር ምኻና እዩ፡፡  

ኣብ ሃገርና ውን እንተኾነ ዝተፈላለዩ ጥሩፋት ምንቅስቓሳት እስላምና ምስ ስዑዲ ዓረብ 
ርክብ ከምዘለዎምን ሓገዝ ከምዝግበረሎምን እዩ ዝፍለጥ፡፡ ናይ እስልምና ሰብኣዊ ሓገዛት 
ብዝብል ምስምስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣኽረርቲ እስላማዊ ሓይልታት ክፈርዩ ነቲ ዘሎ ስርዓት 
ክዘርጉን ብወሓቢስት ስዑዲ ዓረብን ከታርን ይምወሉ፡፡ ክንድዝከኣል ውን ኣብ ክልላት 
ኣምሓራ (ወሎ)፣ ኦሮሞያ፣ ዓፋርን ሶማልን ትኹረት ሂቦም ይሰርሑ፡፡ ልዕሊ 10 ሽሕ 
ኢትዮጵያውያን እስላም ውን እምነተ ወሓቢዝም ከስፋሕፍሑ ስልጠናታት ይወስዱ 
ከምዘለዉ ይንገር፡፡  

ኢራን ኣብዚ ምስ የመን ዝተኣሰሰራ ጉዳይ ንዓመጽቲ ሑቲ ደጊፋ ሰለትሳተፍ ክትከውን 
ከሎ፤ ምስቲ ኣብ ሶርያ፣ ኢራቕ፣ ሊባኖስን ባሕረይን ረኺባቶ ዘላ ገዚፍ ሓይሊ ተዛሚዱ 
ጸብለልታ ዘለዋ ይመስል፡፡ ዓመጽቲ ሑቱ ውን ዋና ከተማ የመን ሰንዓ ሓዊሱ ቡዙሓት 
ከባብታት የመን ኣብ ኢድ ቁጽጽሮም ይርከብ፡፡ ብመሪሕነት ስዑዲ ዓረብ ዝግበር ዘሎ 
ናይ ኣየር መጥቃዕታት ውን ከሰኩኖም ኣይከኣለን፡፡  

ኢራን መሪሕነት ሽዓ ንምርግጋጽ ትሰርሕ ብምኻና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ምትእትታዋት 
ዘለዋ እካ እንተኾነ፤ ቀንዲ ማእኸል ትኹረታ ግን ሃይማኖታዊ ኣይኮነን፡፡ ሃገራት እስላም 
ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበዝሕ ሰዓብቲ ሱኒ ዝነብሩለን  ሰለዝኾና ንሱዑዲ ዓረብ በሊጻ ክተሰልፈን 
ኣይከኣለትን፡፡ ምስ ሱዳን ዝጸንሓ ርክብ ውን ተበቲኹ ኣሎ፡፡ መንግስቲ ሰማልያ ውን 
ናብ ስዑዲ ኣዳልዩ ኣሎ፡፡ መንግስቲ ጅቡቲ ውን ናብ ስዑዲ ዲፓሎማሳዊ ሓገዙ ሂቡ 
ኣሎ፡፡ ሰለዝኾነ ኢራን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃይማኖታዊ መሪሕነት ዘይኮነ ትደሊ፤ ስልታዊ 
ምትሕግጋዝ እዩ፡፡ ኢራን ምስ ኢትዮጵያ ሓይሊ ሚዛን ንምሕላው ርክባት ክትፈጥር 
ትኽእል ኮይና፤ ግን ድማ ከኣ ኢራን ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዘለዋ ኣሉታዊ ግደ 
መሰረት ብምግባር ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ፡፡  
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ብሓፈሻ ጉዳይ የመን ናብ ዝኸፍአ ወጥርን ኩናትን የምርሕ ኣሎ፡፡ ብቐጥታ ምስ 
ዓለምለኻዊ ንግድና ዝረኣዩ ጸገማት እንተዘይፈጠረ ውን ሓደጋታት ኣለውዎ፡፡ ብርግጽ 
ኣብዚ ጸጽታ ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ንምውሓስ ቡዙሓት ሃገራት ኣውሮፓ፣ ቻይና፣ ጃፓንን 
ኣሜሪካን ይሰርሓሉ ሰለዘለዋ ክሳዕ ሐዚ ጸገማት ኣይተርኣዩን፡፡ ንቐጻሊ ግና ምጥንቃቕ 
ከድሊ እዩ፡፡ መማረፂ በርታት ንግዳዊ ወደባት ምንዳይ ውን ግርም፡፡  

ኣብ ጉዳይ የመን ቀንዲ ትኽረትና ክገዝእ ዝግባዕ ምዕባለ ግና ምስ ሻዕብያ ዝተዛመደ 
እዩ፡፡ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ጸላኢና ሻዕብያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ክፍለዓለም ኣፍሪካን 
ዘስኣናዮ ዲፖሎማሳዊ ረኽብታት ኒቲ ኣብ የመን ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ተበሊፁ ከሕድስ 
ኣኽኢልዎ ኣሎ፡፡ ምስ ሱዳንን የመነን ብሓባር ኮይና ብመዳይ ሰንዓ ፎሮም ኣብ 
ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን ዝነበረና ዲፕሎማሳዊ መኽሰብ ውን ከሲርና ኣለና፡፡ 
እቲ ዘይእመንን ተገላባጥን መንግስቲ ሱዳን ውን ሰንዓ ፎሮም ምስ ፈረሰ ምስ ኤርትራ 
ብሓባር ዝሰርሓሉ ግምባር ፈጢሩ ኣሎ፡፡  

ጉጅለ ኢሳያስ ዲፕሎማሳዊ ሩፍታ ካብ ምርካብ ሓሊፉ ካብ ስዑዱ ዓረብን ደገፍቲ ስዑዲ 
ሃገራት ዓረብን ሓገዝ ይረክብ ኣሎ፡፡ ሻዕብያ ካብ ስዑዲ ዓረብ ነዳዲ ምናልባት ውን 
ሓገዛት ኣጽዋር ክረክብ ከሎ፤ ካብ ዓረብ ኤምሬትስ ገዚፍ ገንዘባዊን ዝተፈላለዩ 
ወተሃደራዊ ሓገዛትን ይረክብ ከምዘሎ እዩ ዝፍለጥ፡፡ እዚ ከኣ ምስቲ ካብ ኳታር ኢሉ ውን 
ብመንገዲ ኳታር ካብ ግብጺ ዝረኽቦ ሓገዝ ተወሲኽዎ ይብዝሓ ይንኣስ ንሻዕብያ 
ወተሃደራውን ስለላውን ወሓውራቱ መጠናኸሪ ኮይንዎ ኣሎ፡፡  

ኣሜሪካ፤ ኣሜሪካ ኣብ ግዘ ኦባማ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ዘይንጽሩን 
ዳርጋ ብስዕረታት ዝተምልአን እዩ፡፡ መርገጺ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ የመን ናብ ስዑዲ ዓረብ 
ዘዳለዎ ከይኑ፤ ብዕጥቅን ሰለላን ኢሉ ውን በቲ ክትገብሮ ዝጸንሐት ብሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ 
ዝተሰነየ ደብዳባት ብምክያድ ትሳተፍ ኣላ፡፡ ኮይኑ ግና ብሙሉእ ልባ ትገብሮ ከምዘይላ 
ብፍላይ ንስዑዲ ዓረብ ከምዘየሐጎሳ እዩ ዝግለጽ፡፡  

አሜሪካ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ግዜ ኦባማ ዘለዋ ምትእታዋት ብዓብላልነት ሩስያን 
ኢራናን ዝተሰዓረ ኮይኑ እዩ ተረኺቡ ዘሎ፡፡ ስዑዲ ዓረብ ውን ከም እምንምቲ መሓዛ 
ትቖጽራ ኣሜሪካ ኣብ ሶርያ፣ የመን ዒራቕን ትስዕቦ ዘላ ፖሊሲ ነታ ዝዓበየት ጸላኢታ 
ኢራን ክፍተት ዝገደፈ ብምኻኑ ምስ ውሽጣዊ ሽግራታ ማእኸላይ ምብራቕ ንምምራሕ 
ኢሉ ውን ኣብ ውሽጣ ብኣመንቲ ሸዓ ክፍጠር ዝኽእል ዓመጻት ንምክልኻል ናብ ዘይትወጾ 
ዓይነት ቅልውላዋት ትተኣታቶ ኣላ፡፡  

ሩስያ፡ ኣብ ዞብኣ ዘሎ ጅኦፖለቲካዊ ኩነታትን ዓለምለኻዊ ሓይሊ ሚዛን ንምሕላውን 
ክትብል ኣብ ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቕ ገዚፍ ምትእታው ትገብር ኣላ፡፡ ኣብ ሶርያ 
ምሕዝነት በሽር ኣል ዓሳድ ተጠቒማ ወተሃዳራዊ ምትእታው ዝገበረት እንትኾን፤ ምስ 
ኢራን ተስማዕሚዐን ዝሰርሓሉ ኩነታት እየን ፈጢረን፡፡ ግደ ሩስያ ኣብ የመን ግና ንጽር 
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ኣይኮነን፡፡ እንተኾነ ግን ኣብ ወገን ኢራን ከምዘላ ፍሉጥ እዩ፡፡ እዚ ከኣ ንኢራን ግልበት 
ይኾና ከምዘሎ፤ ንኣሜሪካ ድማ ዳርጋ ናብ ትርጉም ዘይብሉ ሓይሊ ዘውርደ እዩ፡፡  

ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ኣንጻር ግብረ-ሽበራ ማእከሉ ዝገበረ ርክባት ዳርጋ ቡዙሕ 
ትርጉም ትህበሉ ኣይትመስልን፡፡ ኣብ ኣርባ ምንጭ ዝነበረ መዋፈሪ ሰብ-ኣልቦ ነፈርቲ 
ውን ኣጽያቶ ኣላ፡፡ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት፤ ዋላ ውን ብምኽንያት ናይ ሻዕብያ 
ግብረ-ራዕድን ውሽጣዊ ኣምባ-ገነንነትን ኣንጻር ሻዕብያ እንተኾነ፤ ገለ ናይ ቀደም ሰበ-
ስልጣናት ኣሜሪካ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስሉ ኩነታት ኣሎ፡፡ ነቲ ናይ 
አልጀርስ ስምምዕነት ክትግበር ጎስጋስ ዝገብሩ ኩነታት ኣሎ፡፡ ሻዕብያ ኣንቂጹ ምእንተ 
ምድልዳል ስልጣኑ እሺ ኣይብልን እምበር፤ እንተኾይኑሎም ገለ ጽገናዊ ለወጢ ኣካይዶም 
ኤርትራ ክስእንዋ ኣይደልዩን፡፡ ብዓይኒ ስትራቴጂ ንኣሜሪካ ኤርትራ ዋጋ ኣለዋ፡፡ ብርግጽ 
ኢትዮጵያ ዝኣክል ዓብይ ሃገር ኣብ ጂኦፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን 
ንኣሜሪካ ዓብይ ትርጉም ኣለዎ፡፡ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቲ ምስ ቻይና ዘለዎ 
ርክባትን ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ዝፈጥሮ ስነ-ሓሳባዊ ጽዕንቶን ኣዛሚዶም ከርኢዎ ከለዉ 
ሕጉሳት ኣይኮኑን፡፡ ሰለዝኾነ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ክፈጥሩ 
እንተኾይኑሎም ናይ ፖሊሲ ነጻነቱ ክዳፍኡ ካብ ምድላይ ሽርሕታት ዝተመልኦ 
ኣካይዳታት ክህልዎም ግድን እዩ፡፡  

እስራኤል፤ ምስ ኩለን ሃገራት እስላማዊ ዓለም ብፍላይ ሃገራት ዓረብ ዘይትቃዶ ሃገር 
እያ፡፡ እንተኾነ ብመዳይ ኣሜሪካዊ ምሕዝነት ዝተፈጠረ ምስ ግብጽን ስዒዲ ዓረብን 
ስልታዊ ክበሃል ዝኽእል ዝምድና ኣለዋ፡፡ ኮይኑ ውን ግን እስራኤል ኣብ ጉዳይ የመን 
ዘለዋ ተሳትፎ ንጹር ኣይኮነን ወይከኣ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ዝፍለ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ጉዳይ 
ሶርያ ግን ንገለ ዓመጽቲ ከምትሕግዝ ይዝረብ፡፡ ዓሳድ ምስ ኢራንን ሂዝበላህን (ዓማጺ 
ጉጅለ ሊባኖስ) ዘለዎም ርክባት ንእስራኤል ሓደጋታት ክፈጥሩ ሰለዝጸንሑ ብመዳይ 
ስትራቴጂ ኣንጻር ዓሳድን ኢራንን ደው ምባላ ኣይትርፍን፡፡  

ናይ እስራኤል ቀነዲ ዘተሓሳስባ ጸላኢ ኢራን እያ፡፡ ኢራን ኒከለሳዊ ኣጽዋር ተፍሪ ዘላ 
ሃገር ብምኻና ኣቓልቦ እስራኤል ትስሕብ፡፡ ብሰንኪ እዚ ከኣ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ውጥጥ 
ኣትየን ኣለዋ፡፡ ምምሕዳር ኦባማ ኣብ ጉዳይ ኒኩለሳዊ ኣጽዋር ኢራን ልዙብ መርገጺ 
ካብዘርኢ ንነዘ፤ ርክብ መንግስቲ እስራኤልን ኦባማን ሓሪፊፉ ኣሎ፡፡ ኣሜሪካ ንእስራኤል 
ትህቦ ወተሃደራዊ ሓገዝ እንተቐጸለት ውን ምትእምማነን ላሕሊሑ ኣሎ፡፡ ምናልባት ኣብ 
አሜሪካ ዝካየድ ዘሎ መረጻ ዝፈጥሮ ውጽኢት ለውጥታት ክፈጥር ይኽእለ እዩ ተባሂሉ 
ተስፋ ይግበር፡፡  

ካልእ ንእስራኤል ዘሰምበደ ምዕባለ እቲ ኣብ ሶርያ ዘሎ ናይ ሩስያ ወተሃደራዊ ምትእታው 
እዩ፡፡ እስራኤል ኣብ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዝነበራ ወተሃደራዊ ልዕልና ብፍላይ ሓይሊ 
ኣየር ብሩስያ ተመንጢላ፤ ነዚ ውን ኣሜሪካ ምንም ክትገብር ብዘይምኽኣላ ኣብ እስራኤል 
ስትራቴጂካዊ ስግኣት ፈጢሩ ኣሎ፡፡  
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በቲ በለ በቲ እሰራኤል ዋላ ውን ኣብ ዘላቕነትን ምትእምማን ዝተመሰረተ ኣይኹን ምስ 
ግብጽን ስዑዲ ዓረብ ስልታዊ ምርኻባት ካብ ምክያድ ኣይትቑጠብን፡፡ ሓፈሻዊ ፍረ-ነገር 
ግና፤ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ኣብ ሞንጎ ሓልታት እስላም ነንባዕሎም ዘዳኽም 
ሰለዝኸውን እስራኤል ብጸጋ ትቕበሎ ምኻና እዩ፡፡  

እስራኤል ምስ ኣሜሪካን ኣውሮፓ ሕብረትን ዘለዋ ዝምድናታት ምዝሕሓል ይበዝሕዎ 
ሰለዘለዉ፤ ኣብኣቶም ጽግዕተኛ ንዘይምኻን ኣብ ኣፍሪካን ኤስያን መሓዙት ክትፈጥር 
ትደሊ፡፡ ክንድዝከኣል ምስ ዘይእስላማውያን ሓይልታት ክትመሓዞ ትደልይ ከምዘላ ሩድእ 
እዩ፡፡ ካብ ኤስያ ምስ ህንዲ ኣብ ወተሃደራዊ ጉዳያት ምርኻባት ጀሚራ ኣላ፡፡ ኣብ ኣፍሪካ 
ውን ምስ ኬንያ ርክባት ትፈጥር ኣላ፡፡ ምስ ሻዕብያ ውን እንተኾነ ዋላ ውን ምስ ስዒዲ 
ዓረብን ደገፍታን ርክባት እንተሃለዎ፤ ሻዕብያ ምስናይ ውሽጢ ኤርትራ እስላማዊ 
ምንቅስቓሳት ተዛሚዱ ብምሉእ ልቢ ንሃገራት ዓረብ ዝቐርብ ምስዘይኸውን፤ እስራኤል 
ክትከስሮ ኣይትደልን፡፡ ገለ ናይ ኣጽዋር መሸጣን ኣብ ከባቢ ባጽዕን ዳህላክን ውን ናይ 
እስራኤል ወተሃደራዊ ምቕማጣት ከምዘለው ብተደጋጋሚ ይለዓል እዩ፡፡  

እስራኤል ኣብ ቡዙሓት ጉዳያት ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ምትሕግጋዛት ክትገብር ትኽእል 
ሃገር እያ፡፡ 

ቱርኪ፡ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዋ ፖለሲ ዝውስን ቀንዲ ጉዳይ ሕቶ ዓመጽቲ ኩርዲ 
እዩ፡፡ ብምኽንያት እዚ ከኣ ኣብ ዒራቕን ሶርያን ዘለዋ ምትእታዋት ዝጸንሐ እዩ፡፡ 
መንግስቲ ሶርያ ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ኩርዲታት ከምዘለው ኮይኖም፤ ኣብ ቱርኪ ንዘለዉ 
ኩርድታት ይሕግዝ ኢላ ሰለትኣምን፤ ዓሳድ ንምእላይ ምስ ዳዕሽ ከይተረፈ ዝምድናታት 
መስሪታ ትንቀሳቐስ፡፡ ብዓብይኡ ዳዕሽን ካልኦት ኣኽረርቲ ሱኒ እስልምናን ዓሳድ 
ንምውዳቕ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢራቕን ሶርያን ዘለው ምንቅስቓሳት ክርዲ ንምድኻም 
ይሕግዝ እዩ ብዝብል እመነትን ሓገዛት ትገብር፡፡  

ብመዳይ መሪሕነት ሃይማኖት እስልምና ካብ ሱዕዱን ኢራንን ዝፍለ ናይ ገዛእ ርእሳ 
ኣረኣእያ ኣለዋ፡፡ ምስ ኢራን ሸዓ ሰለዝኾነት ዓብይ ተጻብኦ ክህልዋ ከሎ፤ ምስታ 
መኻፍልቲ ጨፈር ሱኒ ዝኾነት ብሓዋብያ ዝተዓብለለት ሱዑዲ ዓረብ ውን መሪሕነት ሱኒ 
እስልምና ንምርጋጽ ትነሓናሕ፡፡ ተርኪ ሱፊ ሱኒ (Traditional Sunni) እስልምና 
ሰለተሰጉም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪካን እምነታ ክተስፋሕፍሕ ከምትጽዕር 
እዩ ዝፍለጥ፡፡ ንኢትዮጰያ ሓዊሱ ቡዙሓት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብላላይ ሱፊ ሱኒ 
ዝስዕብ ህዝበ እስላም ዝነብረለን እየን፡፡ ሰለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ሰማልያ 
ምትእታዋት ክትገብር ጸኒሓ፡፡ ሐዚ ውን ኣብ ሰማልያ ኣብ ቀራባ እዋን ዝካየድ መረጻ 
ምስ ወሓብያ ስዑዲ ዓረብ ተናሓናሒት ኮይና ብምቕራብ ጽልዋ ክትፈጥር ጻዕርታት 
ትገብር ኣላ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ ዞባ፡፡  

መንግስቲ ቱርኪ ሃይማኖታዊ መንግስቲ እኳ እንተዘይተብሃለ፤ መሊኡ ሴክላር መንግስቲ 
ግና ኣይኮነን፡፡ ብመዳይ ቁጠባ ቱርኪ ገዚፍ ምትእስሳራት ክትፈጥር ሰለትደሊ ግን ብዙሕ 
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ንሃይማኖታዊ ጉዳያት ቀዳምነት ኣይትህብን ክበሃል ይከኣል፡፡ ብመሰረቱ ውን መንግስቲ 
ቱርኪ ብኣኽረርቲ ዝዕብለለን ኢዱ ዝጥወን ኣይኮነን፡፡ ዕድላት እንተረኺቡ ግን 
ሃይማኖታዊ ጽልዋ ካብ ምፍጣርን ብሕቡእ ካብ ምስራሕን ንደሓር ዝብል ኣይኮነን፡፡  

ምስ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ምሕዝነት ዘለዋ ሃገር ቱርኪ፤ ንምዕባለ ዞባታት ቀርኒ ኣፍሪካን 
ማእኸላይ ምብራቕን እንዳገምገምካ ከምኡ ውን  ኣብ ሃገርና ዝካየዱ ሃይማኖታዊ 
ምንቅስቓሳት እንዳስተበሃልካ፤ ምሕዝነት ክፍጠር ዝከኣል ይኸውን፡፡ ብርግጽ ምስ ካልኦት 
ሃገራት ብፍላይ እስራኤል ዘለዋ ቅርሕንቲ ቁሩብ ጸገማት ክህልውዎ ይኽእሉ፡፡ እንተኾነ 
እስራኤል ክንዲ ዝከኣል ስትራቴጂካዊ መሓዛ ጌርካ፤ ቱርኪ ድማ ኣብ ቁጣባ ኢትዮጵያ 
ዘለዋ ረብሓን ምስ  ሃገራት ዓረብ ዘለዋ ምትፍናን ተመርኪስካ ዝርከብ ረብሓ ክብ ክብል 
ምስራሕ ዘዋጽእ እዩ፡፡  

ስውር ኢድ ግብጺ፡ ግብጺ ንዝሓለፉ ዘመናት ማይ ኣባይ ብብሕቲ ንምቁጽጻር ካብ ዘለዋ 
ኩቱር ድሌት ዝብገስ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ርክብ ናይ ዜሮ ድምር ፖለቲካ እዩ ነይሩ፡፡ 
ካብ መፈለምትኡ ውን ሰውራ ኤርትራ ፖለቲካዊ መሪሕነት እንዳሃበት፤ ፖለቲካዊ 
ውድቀት ሕሉፋት መንግስታት ኢትዮጵያ ተሓዊስዎ፤ ኤርትራ ክትግንጸል ኢላ ውን ክሳዕ 
ሕዚ ኣንጻር ረብሓ ኢትዮጵያ ደው ክትብል ሰሪሓ እያ፡፡ ብርግጽ ግብጺ ኣብ ልዕሊ 
ኤርትራ ካብ ምፍላም ሰውራ ጀሚሩ ምስ ምስራት ጀብሃ ሒዛቶ ዝተልዓለት ዓረባዊትን 
እስላማዊትን መንፈስ ዘለዋ ኤርትራ ናይ ምፍጣር ፖሊሲኣ ብምኽንያት ስዕረት ጀብሃ 
ፈሺልዋ እዩ፡፡ እንተኾነ ሻዕብያ ዘሰጉሞ ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርትራውነት ግብጺ መሊኣ 
ንኸይትኸስር ውሕስና ሂብዋ እዩ፡፡  

ግብጺ እንተዝኾነላ ኣብ ኤርትራ እሰላማዊ ሓይሊ ልዕልና ክረክብ ትመርጽ፡፡ 
ካብዘይተሳኽዐ ግን ጸረ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሻዕብያ ውን ንግብጺ ረብሓ እምበር ጉድኣት 
የብሉን፡፡ ሰለዝኾነ ግብጺ ንሻዕብያ ትድግፍን ተጠናኽርን፡፡ ኣብ መጻኢ ኤርትራ ውን 
ምስ ኢትዮጵያ ሓቢሩ ዝሰርሕ መንግስቲ ከይፍጠር ኣበርቲዓ ተሰርሕ፡፡ ጉዳይ ሶማልያ 
ውን እንተኾነ ኣንጻር ረብሓ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክቕጽል ድሌታ እዩ፡፡ ኣብ መሪሕነት 
ሰማልያ ውን ክንድዝከኣል ምስ ኢትዮጵያ ሰነያ ከይህልዎ ትጽዕር፡፡  

ብሓፈሻ ግብጺ ንማይ ኣባይ ልዕሊ ዝኾነ ሃገራዊ ጉዳይ ትኽረት ትህቦ፡፡ ረብሓኣ ንምሳላጥ 
ከኣ ኣብ ኢትዮጵያ ምርግጋግእ ከይህሉ ከም ቀንዲ ፖሊሲ ትሰርሓሉ፡፡ ኢትዮጵያ 
ብጎረባብቲ ሃገራትን (ኤርትራን ሰማልያን) ብውሽጣዊ ተጻባእቲ ሓይልታትን ክትሕመስ 
ትደሊ፡፡ ንሱዳንን ጅቡትን ውን ክንድዝከኣል ምስኣ ክተሰልፈን ትጽዕር፡፡ 

ኣብ ኢትዮጵያ እስላማውያን ይኹኑ ካልኦት ተጻባእቲ ሓይልታት ትድግፍ፡፡ እዚ ብቐጥታ 
ብውሱን መልክዕ ዝግበር ክኸውን ከሎ፤ ዝበዝሕ ብስውር ዝዋደድ እዩ፡፡ ብፍላይ እቲ ሐዚ 
ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ፕሬዝደንት ኣልዓሲሲ ነቲ ግብጺ ኣብ ግዜ ሙባረኽ ብግልጺ 
ዝነበራ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ምህዋኽ ፖሊሲ ስዒቡ ኣብ ኣፍሪካ ዝበጽሓ ዲፕሎማሳዊ ክሳራ 
ክእርም ሰለዝደሊ፤ ብስውር ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪካን ምህዋኽ ከም 
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ፖሊሲ ሒዙ ዝቕጽል ዘሎ እዩ፡፡ ዓልሲሲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ኣባይ ብደጊኡ 
ጽቡቕ ዝመስል ድፕሎማሲ ርክባት ይገብር እኳ እንተሃለወ፤ ግበጺ ካብ ዓዕናዊ ተግባራታ 
ኣይተቐጠበትን፡፡ ኣብ ፖለቲካ ግብጺ ተሰማዕነት ዘለዎም ሙሁራን ከይተረፉ ህንጸት 
ግድብ ህዳሰን ካልኦት ኣብ መኽባዕቲ ምድሪ ኣባይ ዘለው ፕሮጀክታትን 
ኣይተውሓጠሎምን ጥራሕ ዘይኮነ ክሳለጡ ከምዘይብሎም ይኣምኑን ክንዲ ዝኸኣለዎ 
ይጽዕሩን፡፡  

ሰለዝኾነ ግብጺ ብመንግዲ መንግስቲ ሻዕብያን ኳታርን ኣቢላ ሰላምን ጸጽታን ኢትየጵያ 
ክዝረግ ትሰርሕ፡፡ ዝበዝሕ ግዜ ግብጺ ንሻዕብያ ትህቦ ሓገዝ ብመንዲ ካታር ከምዝኾነ እዩ 
ዝንፍለጥ፡፡ ከምኡ ውን ን ጉ-7 ን ኦነግ፣ ኦብነግን ብመንግዲ ሻዕብያ ኳታርን ኣቢላ 
ትሕግዝ፡፡ ኣብ እስላም ዝበዝሖ ከባብታት ከኣ ዝተፋላለዩ እስለማዊ ኣስተምህሮ ዝህቡ 
ግብጻውያን ጽዕንቶ ይፈጥሩ፡፡ ኣብዚ ዋላ ውን ድሕሪ ማእሰርቲ ሙርሲ ምፍራስ ውድቡ 
እስላማዊ ሕውነትን ምስ ስዑዲ ዓረብ ምውጣጥ እንተሃለወ፤ ሕ/ሰብ እስላም ኢትዮጵያ 
ጽንፈኛን ኣኽራርን ኣመለኻኽታ ክትሕዙ ኣብ ምግባር ምትሕግጋዛት የብለንን 
ኣይበሃልን፡፡ ብርግጽ ግብጺ እስላማዊ ኣኽራርነት ንውሽጣዊ ፖለቲካኣ ጸገም ሰለዝፈጠረ 
ጸርኡ ትሰርሕ ኣላ፡፡ ንጸላኢ ክጥቀመሉ ግን ኣይክተሰንፍን፡፡  

ብሓፈሻ ግን ግብጺ ብደገ ብመገዲ ሻዕብያ ኤርትራ ጸረ ኢትዮጵያ ኮይና ክትቕጽል፤ 
ብውሽጢ ከኣ ራዕደኛ ጉጅለታት ሃገርና ንጻጽታ ኢትዮጵያ ክዘርጉ ትሰርሕ ከምዘላ 
ኣየጠራጥርን፡፡  

ኣብ ቀረባ እዋናት ውን ላዕለዎት ልኡኻት ሻዕብያ ብቐጥታ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ 
ዝተጽሓፈ ደብዳቤ ሒዞም ናብ ካይሮ ገይሾም ነይሮም፡፡ ዕላዊ ትርጉሙ ብዘየገድስ ምስ 
ረብሓ ሃገርና ዝዛመድ ከምዝኾነ ግን ዘተሓትት ኣይኮነን፡፡ መረጋገጺ ናይዚ እከይ ተግባር 
ውን ግብጺ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጽታ ዝረኸበቶ ዕድል ተለወዋጢ ወንበር ተጠቒማ ኣብ 
ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተብረ ማዕቀብ ክልሕልሕ ሕቶ ምቕራባ እዩ፡፡ 

ሱዳን፡ መንግስቲ ኣልበሽር ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ምሕዝና ብጽቡቕ ዝግለጽ እኳ 
እንተኾነ፤ ዘይእመንን ተቓያያርን ፖሊሲ ዘሰጉም በለጸኛ መንግስቲ እዩ፡፡ ብርግጽ ኣብ 
1990ታት ብምኽንያት ዘሰጉሞ እስላማዊ ተስፋፋሕነት ምስ ኢትየጵያ፣ ኤርትራን 
ኡጋንዳን ተጻብኦታት ፈጢሩ፤ ብጥምረት እዘን ሃገራት ተጨኒቑ ድሕሪ ምጽናሕ፤ ድሕሪ 
ምጅማር ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ትንፋስ ረኺቡ እዩ፡፡ እንተኾነ ምግንጻል ደቡብ 
ሱዳን ከትርፍ ኣይከኣለን፡፡ ብምኽንያት ዚ ኣብ ኢትዮጵያ ቂምታታት ኣለዎ፡፡ እንተኾነ 
ኣብ ኢትጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ናይ ምድርዳር ሓይሉ ወሲኹሉ፤ ንክልቲአን 
ሃገራት ከከም ኣድላይነቱ ክጥቀመለን ይርአ፡፡  

መንግስቲ ሱዳን  ኣብ መንግሰቲ ኢትዮጵያ ብጀካ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ቡዙሕ ዘሰናብዱ 
ጉዳያት ኣይረኸበን፡፡ ብወገን ኤርትራ ግን ክሳዕ ሐዚ ሻዕብያ ኣብ ገንጽታት ሱዳን ኢድ 
ከምዘእቱ እዩ ዝፍለጥ፡፡ ካብ ዓመጽቲ ቤጃ ክሳዕ ዳርፉር ናይ ሻዕብያ ኢድ ከምዘሎ 
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ከምዝነበረ ተደጋጋሚ ዝተገልጸ ሓቂ እዩ፡፡ መንግስቲ ሱዳን ውን ብወገኑ ኣኽረርቲ እስላም 
ኤርትራ ካብ ምሕጋዝ ዓዲ ኣይወዓለን፡፡  

ሱዳን ኣብ ኤርትራ እስላማዊ ሓይሊ ቦታ ክሕዝ ድሌት የብሉን ኢልካ ዝዕጾ ጉዳይ 
ኣይኮነን፡፡ ከይኑ ውን ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ግብጺ፤ መንግስቲ ስዳን ሻዕብያ ኣብ ጉዳይ 
ሱዳን ዝገብሮ ምትእትታዋትን ኣብ ቁጠባ ምብራቕ ሱዳን ዘካይዶ ዘይሕጋዊ 
ምንቅስቓሳትን ክከላኸል ክሳዕ ዝኸኣለ፤ ካልእ ምስ ኢትዮጵያ ዝሳነ ሓይሊ ካብ ዝፍጠር 
ሻዕብያ ክቕጽል ይመርጽ፡፡  

እዚ መርገጺ መንግስቲ ሱዳን ካብ ሃይማኖታዊ ፖሊሲ ጉዳይ ወጻኢኡ ዝብገስ ደኣ እምበር 
ምስ ኣባይ ዝተሓሓዝ ኣይኮነን፡፡ ምኽንያቱ ምግዳብ ኣባይ ንሱዳን ረብሓ ሰለዘለዎ ቁበል 
ገይርዎ ኣሎ፡፡ ሰለዝኾነ ውን ሱዳን ንግድብ ኣባይ ደጊፋ ኣንጻር ግብጺ ውን ደው ትብለሉ 
ከነታት ተዓዚብና አለና፡፡  

ምናልባት ኣብ መንግስቲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተወሰኑ ጸገማት ክህልዉ ዝኽእሉ ኣብ 
ምጥራር ዶባት ክልቲአን ሃገራት እዩ፡፡  

ብሓፈሻ ግን ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ርክባት እንዳቐጸለት፤ ብገለ መልክዑ ምስ 
እሳላመዊ ጉዳያት ኢዳ ካብ ምእታው ውን መሊኣ ከይገደፈት፤ ኣብ ኤርትራ እስላማውያን 
ጉጅለታት እንዳሓገዘት፤ መሊሳ ኣብ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ መሓዛ ኢትዮጵያ ክኸውን 
ዝኽእል መሪሕነት ከይፍጠር ክንድዝከኣላ እዳተናሓንሐት  … በለጸኛ ፖሊሲ ምኽታላ 
ኣይተርፍን፡፡  

ድሮካ ካብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ጥምረት ሰንዓ ፎሮም ወጽያ ምስ ሻዕብያ ኣብ ዓረባዊ 
መድረኽ ተስርሐሉ ኩነታት ይርኣይ ኣሎ፡፡ ኣብዚ ሓዚ ሰዓት ኣብ ጉዳይ የመን ሱዳንን 
ኤርትራን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ተሳትፎ የካይዳ ኣለዋ፡፡  

ጅቡቲ፤ ዳርጋ ብሕታዊት መውጽኢ ኣፍደገ ንግድናን ኣብ ኣፍሪካ ኣብነታዊ ክበሃል 
ዝኽእል ቁጠባዊ ምትስሳርን ዝፈጠርናላ ሃገር እያ ጅቡቲ፡፡ መሪሕነት ጅቡቲ ምስ 
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዐርዩ ጽቡቕ ዝበሃል ዝምድና ዘለዎ እዩ፡፡ እንተኾነ ፖለቲካ ጅብቲ 
ብቐሊሉ ክንቆጻጸሮ ንኽእል እንተኾና ውን ዘይተሓሳበ ምልውዋጥ ዝፍጠርሉ ዕድል ባዶ 
ኣይኮነን፡፡ ብዓብይኡ ኣብ ጅቡቲ ዘለና ጽግዕተኛነት ሰለዝፈልጡ ኣብ ናይ ምድርዳር 
ዓቕምና ምድፋእ ይገድፉ እዮም ኣይበሃልን፡፡  

ጅብቲ ኣባል ዓረብ ሊግ ብምኻና ብሃይማኖታዊ ጉዳያትን ምስ ስዑዲ ዓረብ ድፕሎማሳዊ 
ርክባታ ተጠናኽር ከምዘለና ክንርዳእ ይግባእ፡፡  

ብርግጽ ጅብቲ ንኢትዮጵያ ክትከስራ ሰለዘይትደሊ ብዙሕ ዘተሓሳስብ ምዕባለ 
ኣይክህልውን፡፡ ቀንዲ ዘተሓሳስበና ጸጽታ ጅቡቲ ምውሓስ ኣብ ቁጠባናን ጸጽታናን ዓብይ 
ትርጉም ሰለዘለዎ እዩ፡፡ 



11 

 

ሎሚ ኣብ ጅቡቲ ብምኽንያት ከተርቲ ባሕሪ ሰማልያን ኣብ የመን ዘሎ ቅልውላውን 
ብዘሓት ሃገራት ወተሃደራዊ መዋፈርታት ይህንጻን ሃኒጸን ይንቀሳቐሳን አለዋ፡፡ ገሊአን 
ኣብ ምስራት ይርከባ፡፡ ፈረንሳይን ኣሜሪካን ኣብ ካፕሌሞር ዝጸንሐ መዋፈርታት 
ክህልወን ከሎ፤ ቻይና፣ ጃፓንም ስዒዲ ዓረብን ከኣ ኣብ ምህናጽ ይርከባ፡፡ እዚ ከምዚ 
ዝበለ ምህላው ሓይልታት ንጸጽታ ጅቢቲን ዓለምለኻዊ ንግዳዊ ምቅስቓሳትናን ኣወንታዊ 
ረብሓ እንተሃለወካ፤ ብውስን መልክዑ ኣብ ጽጽታና ጸገማት ኣለዎ፡፡ ብፍላይ ምህላው 
ስዑዲ ዓረብ ኣብ ጅቡቲ ምስ ሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ተዛሚዱ ስክፍታታት ምፍጣሩ 
ኣይተርፍን፡፡  

ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ብጉዳይ ግዝኣት ዝሳበብ ብዓብይኡ ሻዕብያ ሰላም ኢትዮጰያ 
ንምህዋኽ ብዝብል ዝቶኻትኾም ጎንጽታት ኣለዉ፡፡ እንተኾነ ኣካል ናይቲ ምስፍሕፋሕ 
ሃገራት ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝመስል ኣካይዳ ኣብ ቀረባ ብሽምግልና ኳታር ርክብ 
ኤርትራን ጅብትን ከማሓይሽ ዝኽእል 4ተ ሙሩኻት ኩናት ጅብቲ ካብ ኤርትራ ነጻ 
ወጽዮም ዓዶም ኣትዮም ኣለው፡፡ እዚ ኣብ መድረኽ ኢጋድ ዲፕሎማሳዊ ጸብለልታና 
ንምሕላው ካብ ጅብቲ ንረኸቦ ሓገዝ ምልውዋጥ ከይፍጠር ክንሕሰበሉ ይግባእ፡፡ 

በዝኾነ ጅቡቲ በቲ ሐዚ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላም 
ተረባሒት ሰለዝኾነት ከምኡ ውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምድራውን ማያውን 
ዶባት ዘይምርድዳእ ከሳዕ ዘለዋ፤ ኣንጻር ሻዕብያ ዶው ምባላ ኣይተርፍን፡፡ ምስ ሻዕብያ 
ቅድሞ 8 ዓመታት ዘጋጠመ ጎንጺ (ዶብ ምኽንያቱ ግን ከኣ ኣንጻር ኢትዮጵያ ሻዕብያ 
ዝፈተሎ ኩናት) ደርጋ መወዳእታ ኣይረኸበን፡፡ ብሸምጋልነት ካታር ፈተነታት ኣለው፡፡ 
ድሌት ሻዕብያ ካብ ዶብ ሰለዝዘለለ ሰለዝኾነ ግን መሊኡ ዝተዓወተ ኣይኮነን፡፡ ከምቲ 
ቀዲሙ ዝተጠቐሰ ምትእታው ሃገራት ኣዕራብ ኣብ ሞንጎ ጅቡትን ኤርትራን ዲፕሎማሳዊ 
ምምሕያሽ ይፈጥር ከምዘሎ ግና ክንስሕቶ ዘይግባእ እዩ፡፡  

ጅብቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ቀጻሊ ክህልወን ዝኽእል ሰለማዊ ርክብ ኣብ ቁጠብኣ 
ጽልዋ ሰለዝፈጥር፤ ሓይሊ እንተዘይሃለዋ ውን ብዓይኒ ረብሓ ኣብ ምቕጻል ኩናታት 
ኣይሰላም ኣይኩናት ድሌት ከምዘለዋ ምግምጋም ይከኣል እዩ፡፡ ኣብ ዝተሓላለኸ ርክብ 
ረብሓታት ንሓዋሩ ኣብ ኤርትራ ዝፍጠር ለውጢ ምስ ጅብቲ ዝህልወና ርክብ ወሳኒ እዩ፡፡  

ጸጽታን ድሕንነትን ጅብቲ ግና ኣዝዩ ዘገድሰና ጉዳይ እዩ፡፡  

 ከም ተጋሩ ጉዳይ ሻዕብያ ትኹረትና ዝሓት ጉዳይ ይኹን   

ከም ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ መሪር ሓቂ ናብ ንውሕጠሉ ነጥቢ ምምጻእ ከድልየና እዩ፡፡ እቲ 
1990-1992 ዝተኻየ ኩናትን ድሕሪኡ ዝሰዓበ ኩነታት ኣይሰላም ኣይኩናትን ኣንጻር 
ስትራቴጂካዊ ረብሓና ምኻኑ እንሚና ትኹረት ንህበሉን ስትራቴጂካዊ ፍታሕ ነናድየሉን 
ሰዓት በጺሕና ኣለና፡፡  
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ኣኽራሪ ስነ-ሓሳብ ኤርትራውነት ንምትግባር ኢሉ ውን ስልጣን ጉጅለ ኢሳያስ ንምርግጋጽ 
ብሻዕብያ ዝተወጠነ ብገለ ኣውሽጥና ዝነበሩ ጽግዕተኛ ሓይልታት ዝተምበልበለን ከይፈተና 
ዝኣተናዮን ኩናት፤ ክቕድም ክቕድም ረብሓና ዝመንጠለ ቀጸሉ ውን አንጻር ህላወና 
ዝቐንዕ ዘሎ ጉዳይ እዩ፡፡  

ሻዕብያ ዕድል እንተረኺቡ ከይቀተለ ዘይገድፈና ጸላኢና እዩ፡፡ ኣንጻር ዝተቓለስናሉ 
መትከላት ደው ዝበለ ብሄራዊ ስምዒትን መንነትናን ክቕህም ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ 
እዩ፡፡ ናትና መንነት ነቲ ዝሃንጾ ኤርትራውነት ሰለዝጻብኦ መሰል ዓርሰ ውሳነና ብሄራዊ 
ዓርሰ-እምነትናን ከጥፍእ ዝወልዖ ኩናት፤ ሐዚ ውን መንቀሊ ጎንጽና ዘይኮነ ህዝብታት 
ብቐጻልነት እንዳተናኸሱ ክነብሩ ዝገብር ውሳነ ዶብ ይተግበር እንዳበለ ተሸኺሉ ኣሎ፡፡ 
በዚ ከኣ ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላም ከምቲ ዝሓሰብናዮ ሞት ሻዕብያ ከየረጋገጸ  እካድኣስ 
ብሰንኪ እቲ ምልውዋጥ ዞባዊ ኩነታትን ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፖለቲካዊ ሃልክታት ኣንጻር 
ረብሓና ኮይኑ ዝፍጠረሉ ኩነታት ይምዕብል ኣሎ፡፡  

ሻዕብያ ነቲ ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላም ክቕጽል ካብ ምድላይ፤ ዶብ ንጸገማትና ፍታሕ 
ከምዘይኮነ ክንድቲ ንሕና ንፈልጦ አንዳፈለጠ ከምኡ ውን ከምዘይንትግብሮ እንዳፈለጠ 
ኣብቲ ናብ ባይታ ዘይወርድ ውሳነ ዶብ ተሸኪሉ ኣሎ፡፡ ሻዕብያ ኣብ ጉዳይ ዶብ ዝሽከል  
ሰለስተ ረብሓታት ሰለዝረክብ እዩ፡፡ ንሳቶም ከኣ፤ 

1. ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተፍጠሩ ሕቶታት ዴሞክራሲ ብምንዋሕ ኣብ ኤርትራ  
ብናይ ሓደጋ ግዜ ኣዋጅ እንዳነበረ ዕድመ ስልጣኑ ንምቕጻል 

2. ውሳነ ዶብ ብዘይ ዝርርብ ከምዘይንትግብሮ እንዳፈለጠ፤ ወያነ ወራሪት ከምዝኾነት 
ቀንዲ ጸላኢት ከምዝኾነት፣ ኣብ ሉእላውነት ኤርትራ ከምዘይትኣምን … ወዘተ 
እንዳበለ ክንዲዝከኣል ኣንጻር እቲ ንሕና ነሰጉሞ ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ብምኻድ፤  
ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዘይምትእምማን ክነግስ ንምኽኣል 

3. ብምኽንያት ኣይኩናት ኣይሰላም ኣብ ትግራይ ሰላም ከይህሉ ኢሉ ውን ቁጠባዊ 
ምዝሕታል ክፍጠር ምስራሕ፡፡ ብኻልእ ወገን ከኣ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር 
ቁጠባዊ ምዝሕሓል ስዒቡ ኣብ ሃገራዊ ቁጠባ ነካይዶም ንጥፈታት ናይ ጸበብትን 
ትምክሕትን ሓይልታት ምንቅስቓሳት ስምዒት እንዳመዝመዘ ኣንጻር ክለዓሉ 
ብምስራሕ ተኸባብነት ክስምዓና ምግባር እዩ፡፡ ብፍላይ ቁጠባዊ ምዝሕሓል ክፍጠር 
ከሎ ሓይልታት ትምክሕቲ ካብ መትከል ቃልስና (መሰል ዓርሰ ውሳነን ምዕቃብ 
ትግራዋይነትናን) ቀስብቀስ ክንእለ ብምስራሕ ብመዳይ ታክቲክ ምስ ሻዕብያ ደው 
ይብሉ፡፡ በዚ ኣቢሉ ከኣ ወያናይ መትክልና ክሽርሸር ኣብ ኤርትራ ሻዕብያ 
ዝሓልሞ ህንጸት ሃገራዊ ሓድነት ኤርትራውነት ከሳልጥ ይጽዕር፡፡  

ብሓፈሻ ኩናትን ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላምን ምስቲ ኣብ ሃገርና ካብ ደምበ ትምክሕትን 
ጸቢብነትን ዝመጽእ ዘሎ ፈተናታት ተሓዊሱ ኣንጻር ስትራቴጂካዊ ረብሓና ምኻኑ 
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ኣይተረፎን፡፡ ዋላ ብጽንሰ ሓሳብ ደረጃ ካብ መትከልና ፈተኽ ኣይንበል ብተግባር ግን 
ምስቶም ዝተቓለስናዮም ኣተሓሳስባት ክንረሳረስ ክደፍኣና ግድን እዩ፡፡  

ሎሚ ብሰንኪ ሻዕብያ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ትግራይ ምርግጋጽ ፈተና ይኾነና ኣሎ፡፡ 
ቁጠባዊ ዕብትየና ምስ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ክረኣይ ከሎ  ናይ ምዝዝሕታል 
ምልክታት የርኢይ ኣሎ፡፡ ብፍላይ ብመዳይ ስሕበት ኢንቨስትመንት፡፡ እዚ መሪር ሓቂ 
እዩ፡፡ ናብ ትግራይ መንግዲ ባቡር ምህናጽና ፍርቂ ፍታሕ እምበር ሙሉእ ፍታሕ 
ኣይኮነን፡፡ ብሰንኪ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ደውታ ኩነታት ኤርትራ እቲ ኣብ ማእኸላይ፣ 
ምብራቕን ደቡብን ኢትዮጵያ ዝፍጠር ዘሎ ኢንቨስትመት ክተርፈና ይገብረና ኣሎ፡፡ ኣብ 
ትግራይ ክፍጠር ዝኽእል ዝነበረ ዕድል ንስእን ኣለና፡፡ ነዚ ከም ምኽንያት ክጥቀሱ 
ዝኽእሉ ነጥብታት ኣለው፤  

1. ዝበዝሓ ከተማታትና ሐዚ ውን ካብ ወደብ ጅቢቲ ዘለዎን ርሕቀት ምስ ካልኦት 
ከተማታት ኢትዮጵያ ክነጻጸር ከሎ ዝረሐቐ ሰለዝኾነ ተወዳዳርነተን ትሕቱት እዩ 

2. ኩነታት ጸጽታን ክልልና ብምንጽጻር ቀጠና ኩናት ዝሃል ሰለዝኾነ  
3. ካብ ዕዳጋ ውሽጢ ዓድን ወጻእ ዘለና ርሕቀት ተፈጥሮኣዊ ዘይኮነስ ብምህላው ሻዕብያ 

ዝተፈጥረ ሰብ-ስራሕ ጸገም ምኻኑ፡፡ እዚ ዝኸኣ ካብ ብጣዕሚ ሕማቕ ሕማቕ ዝበሃል 
ዕድል ጥራሕ ክንረክብ ዝገብረና እዩ፡፡ ካብዚ ነጥቢ ክንብገስ ከለና ከተማታት 
ትግራይ ብንጽጽር ካብ ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ዝበለጸ ጥራሕ ዘይኮነ ብጣዕሚ 
ዝበለጸ ዕድል እንዳሃለወን ከይንጥቀመሉ ይዓግተና ኣሎ፡፡  

እዚ መሪር ሓቂ እዩ፡፡ ዕድል ህዝብና ኣብ ጻዕርናን ብልሕናን ዝውሰን እካ እንተኾነ፤ 
ዕድልና ዝነበረ ጸገምና ኮይኑ ምስዘተዓናቕፈና ግና፤ ናይ ግድን ክንፈትሖ ክንግደድ 
ኣለና፡፡ ኤርትራ ንትግራይና ብሓፈሻ ንሃገርና ዕድል ክትከውን እንዳኸኣለት ብሰንኪ 
ሻዕብያ ዓባይ መርገም ከይናትና ክትቅጽል እንተፈቒድና ናትና ስንፍና እዩ፡፡ 

ነዚ ኩነታት ዝኸፍአ ዝገብሮ ከኣ ኣብ ሃገርና ነቲ ብሰንኪ ሻዕብያ ዝተፈጥረ ኣብ ትግራይ 
ዘሎ ህልው ኩነታት ክምዝምዙ ዝደልዩ ሓይልታት እንዳበዝሑ ምምጽኦም እዩ፡፡ ኣብ 
ኦሮምያን  ገለ  ክፋል ክልል ኣምሓራን ተፈጢሩ ዘሎ ጽባሕ ውን ኣብ ካልኦት ክልላት 
ክፍጠር ዝኽእል ኩነታት  ከተሓሳስበና ይግባእ፡፡ እዚ ቁጠባዊ ዘይተወዳዳርነት 
ትግራይት ናብ ፖለቲካዊ ክሳራ ክልወጥ ይኽእል እዩ ዝብል ርድኢት ክንወስድን 
ክንመሃረሉን ዝግባእ ምዕባለ እዩ፡፡ ብርግጽ ጸገም ናይዞም ኣብ ክልላት ኦሮምያን 
ኣምሓራን  ዘለው ምዕባለታት ምስ ሓደጋ ክራይ ኣካብነት ሰናይ ምምሐዳርን ብዝበለጸ 
ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ፡፡ እንተኾነ መበገሲኦም እዚ እንዳሀለወ ብሕዱር ስምዒታት 
ጸቢብነትን ትምክሕትን ተለዊሶም ኣንጻርና ክቐንዑ ተገይሮም እዮም፡፡  

ኣብ ኦሮምያ ኣንጻር ውልቀ ኣውፍርቲ ማል ተጋሩን ኩባንያታት ትእምትን ዝቀንዐ 
ቁጠባዊ ተቓውሞታት ይሕይል ኣሎ፡፡ ኣብ ኣምሐራ ክልል ውን ብገለ ትምክሕተኛ 
ሓይልታት ዝብገሱ ተመሳሳሊ ፈተናታት ይምዕብሉ ኣለዉ፡፡  
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ሻዕብያ ከኣ ነዚ ብዝግባእ ይምዝምዞ ኣሎ፡፡ ሻዕብያን ናይ ሃገርና ጸበብትን ትምክሕተኛን 
ሓይልታትን ኣንጻርና ግምባር ፈጢሮም ንዓና ኣብ ምድኻም ግምባር ፈጢሮም ይሰርሑ 
ኣለው እንተበልና ምግናን ኣይኸውንን፡፡ እቲ ዝገርም ድማ ኣብ ውሽጥና ዘለው 
ብትምክሕቲ ዝሰኸሩ ሓይልታት ውን ከይተረፉ ቁጣባዊ ዝሕታለ ትግራይ ንፖለቲካዊ 
ረብሕኦም ከውዕሉ፤ ቁጡባዊ ሓይልና ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነና ዝፈጥሮ ምድኻም 
ፈሊጦም፤ ብሓደ ገጽ ውሽጣዊ ሉእላውነትናን ግዝኣታዉ ሓድነትናን ክፈታተኑ ከለው 
ብኻልእ ገጽ ከኣ ኩነታት ኣይኩናት ኣይሰላም ከምቲ ንዓና ዝቕንዝወና ዘይስምዖም 
ምኻኖም እዩ፡፡  

ሰለዚ ሉእላውነትን ዴሞክራስያዊ ሓድነትን ሃገርና ክሰምር ንገብሮ ጻዕርታት ከምዘሎ 
ኾይኑ፤ ጉዳይ ኤርትራ ልዕሌና ክቕንዝዎ ዝኽእል ኣካል ከምዘየለ ፈሊጥና፤ ህወሓት ከም  
ህወሓት ብዓብይኡ ከኣ ከም ተጋሩን ክንድቲ ኣንጻር ድኽነት ንገብሮ ቃልሲ ትኹረት 
ክንህቦ ይግባእ፡፡ ኣንጻር ስትራቴጂካዊ ረብሓና ምኻኑ ፈሊጥና ብደረጃ መንግስቲ 
ፌደራል ከም ሓደ ጸገም ህዝብና ክንካትዐሉን ረብሓና ብዘረጋግጽ መንገዲን ናብ ጸገምና 
ከይተለወጠ ከሎ ቀልጢፍና ክንኣልዮን ይግባእ፡፡  

እዚ ማለት ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብ ልዕሊ ሻዕብያ ክንክተሎ ዝጻናሕና ምክልኻልን ኣጸፋ 
ምላሽን መሰረት ዝገበረ ኣብ ዝተናውሐ ከይዲ ሻዕብያ ባዕሉ ክመውት እዩ ዝብል ኣምር 
ለውጢ ይደልይ ኣሎ፡፡ ሻዕብያ ብምኽንያት ዘባዊ ምዕባለታትን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ 
ዝተወደበን ዝቖረፀን ሓይሊ ዘይምህላውን ጠቒምዎ ትንፋስ ይረከብ ኣሎ፡፡ ሰለዚ ፖሊስና 
ንፈትሽ፡፡ ነቲ ኣብ ገደል እንተረኺቡና ከይቀተለ ዘይገድፈና ጸላኢ ዝምልከት ብዓብይኡ 
ድማ ኣንጻር ስትራቴጂካዊ ረብሓና ዝሳለጥ ዘሎ ኩነታት ኣይሰላም ኣይኩናት ዕልባት 
ክረክብ ቆሪጽና ንለዓል፡፡ ኩሎም ኣንፈታት ፍታሕ ናብ ጠረጴዛ ይዘረግሑ ሐሳባት 
ይፈተሉ!  

እዚ ምስ ዘይንገብር ግና ነገራት ተለዋዊጦም ንዓና ዘይጥዕሙ ንሻዕብያ ዝጥሙ እንዳኾኑ 
ከይኸዱ የሰግእ፡፡ ሻዕብያ ሎሚ ምዕባለታት ማእኸላይ ምብራቕ ተጠቂሙ ዲፕሎማሳዊ 
ትንፋስ ይረክብ ኣሎ፡፡ ብመዳይ ቁጠባ ሓገዝ ይረክብ ኣሎ፡፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት 
ውን ተስፋ ዝህብ ሃፍቲ መዓድን ክውንን ዝኽእለሉ ተኽአሎ ኣሎ፡፡ ኢሉ ውን ናትና 
መጥቃዕታት ዝከላኸለሉ ወተሃዳረዊ ዓቕሚ ዓቕሚ ምስዝፈጥር ኤርትራ ከም ሃገር 
ኣየሕውያን እምበር ንዓና ዕንቅርቢት ኮይኑ ምምራዙ ኣይተርፍን፡፡  

ዝተወሰነ ጽገናዊ ለውጢ እንተካይዱ ውን ብኣሜሪካን ኣውሮፓ ሕብረትን ክሕቆፍ 
ይኽእል እዩ፡፡ ብፍላይ ኣውሮፓ ሕብረት ምስ ቅልውላው ስደተኛታት ተዛሚዱ ካብ 
ሻዕብያ ቁሩብ ጽገናዊ ለውጢ እንተረኺቡ ሓገዛት ካብ ምግባር ኣይክቑጠብን፡፡  

ኣብ ውሽጢ ኢህወዴግ ዘሎ ጥዕና ዓብይ ግምት ክንህቦ ዝግባእ ኮይኑ፤ ሻዕብያ ነዚ 
ብዕቱብ ዝከታተሎን ዝሰርሓሉን እዩ፡፡ 



15 

 

 

ስትራቴጂካዊ ረብሓናን ቀንዲ መትከል ወያናይ ቃልስናን ንምውሓስ ታሪኻዊ ውሳነ 
ክንውስን ኣብ እንግደደሉ ነጥቢ መቐይሮ ኣለና ነሰተባህለሉ፡፡ 

 

Semere Bahlibi 

Semerebahlibi40@yahoo.com 

መቐለ 05-23-16 


