ፖለቲካዊ ምድማር ናይ ዶክ. ኣቢይ ናበይ ገጹ'ዩ?
ኣብ ዝሓለፉ ሰለስተ ክፋላት ጽሑፋተይ፣ "ሰይጣን ብለይቲ መልኣኽ ክቕየር ዘይሕሰብዩ" ኣብ ዝብል
ኣርእስቲ፣ ዋና ኣትኩሮይን ሓተታ ጽሑፈይን ኣብቲ ዲክታቶርያዊ ፕረሲደንት ሃገረ-ኤርትራ እኳ
እንተነበረ፣ ነቲ ነዚ መድረኽ ዝኸፈተ ጠቕላሊ ሚኒስተር መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶክ. ኣቢይ ኣሕመድ
ብናእዳ'የ ጀሚረዮ። ግደ ሓቂ ከኣ ኩሉ'ቲ ኣተሓሕዝኡ ንለውጢ፡ ኣዝዩ ተባዕ ዝኾነ ተበግሶ ምንባሩ ኩሉ
ዘይሰማምዓሉ ኣይመስለንን። ኣብ ኣጀማምርኡ ኣድናቖት እኳ እንተነበረኒ፡ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ
ብዝምልከት ግን ምስቲ ፍጹም ምሕረት ዘይፈልጥ ዲክታቶር ክህልዎ ዝኽእል ዝምድና፣ ጉዳይ
ተቛወምቲ ውድባት ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓስከሩ፣ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ፣
ብኸመይ ከምዝሕዞ ንቕድሚት ዝረኣ ኢዩ ኢለ ምድምዳመይ ኣድናቖተይ ገለ ዕቃቤታት ከምዝነበሮ
ብሩህ ኢዩ ነይሩ።
ደጊም ሓቀኛ ፖለቲካዊ ባህሪ ዶክ. ኣቢይ ንምፍላጥ ሳላ'ቲ ፍጥነቱ

ተወሳኺ ጊዜ ዝሓትት

ኣይመስለንን። ኣብ ኩሉ ክልላት ኢትዮጵያ ነነቲ ከባቢ ዝሰማማዕን፡ እቲ ህዝቢ ክሰምዖ ዝደሊ ዘረባን
እናመረጸ በቲ ናይ መንፈሳዊ ስብከት ክእለቱ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መላእ
ዓለምውን ኣድናቖት ኣትሪፉዩ። ሓቀኛ ምስሉ ንምፍላጥ ቀንዲ ሓጋዚ ዝነበረ ግን፡ እቲ ምስ ዲክታቶር
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ-ኣበባን ዘሕለፍዎ ሕጽኖትን እቲ ናይ ትማሊ ናይ ኣሜሪካ
ዑደቱን ኢዩ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝወጸ ኣይመስለንን። ናይ ዶክ. ኣቢይ ናይ ምድማር ፖለቲካ
ብዘይምጉዳል ክሰርሕ ከምዘይክእል ርዱእ እኳ እንተነበረ፡ ከምዚ ዝኸዶ ዘሎ እንተቐጺሉ ግን ካብ
ዝደመሮ ዘጉደሎ ከምዝበዝሕ ድሮ'ኳ ኣንፈታት ክህብ ጀሚሩ ኣሎ። ናይ ሕጽኖት እዋን ኣብቂዑ ኣብ
መዓልታዊ ናብራ ምእታው ዘይተርፍ ስለዝኾነ፡ እቲ ናይ ትማሊ ሕልምታትን ድሌታትን ናይ ዝተፈላለዩ
ወገናት ክዉን ዝገበረ ዝመስል ዝጸንሐ፡ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዲዩ ጊዜ ባዕሉ ክምስክሮ ኢዩ። ሰላም
ምምናይ፡ ሕድገት ምግባር፡ ብሓደ ምድማር ዘይደሊ ሕብረተ-ሰብ ስለዘየለ ኩሉ ደጋፊ ክኸውን
ባህርያዊ ኢዩ። እንተኾነ ግን ናይ ምድማር ፖለቲካ ዶክ. ኣቢይ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዘተሓሳስብ
እናኾነ ይኸይድ ከምዘሎ ንኹሉ ዝተኸወለ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ቅዋምነት ይኹን ብህዝቢ
ዝተወከለ ሃገራዊ ቤት-ምኽሪ ዘይብሉ፣ ውግእ ይኹን ሰላም ብድሌትን ምሕረትን ውልቀ-መላኺ
ኢሳያስ ዝውሰን፡ ን 27 ዓመት ንኽሓስብን ንቡር መነባብሮ ንኸይነብርን ዝተኸልከለ ህዝቢ ምዃኑ ዶክ.
ኣቢይ ልዕሊ ኩሉ ይፈልጥ ኢዩ። ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ዶብ ሽግራት፡ ከም ሰበብን መኽንያትን
ደኣ'ምበር ቀንዲ ጠንቅታትሲ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዝምድና ክልቲኤን ሃገራት ምሕሽካር ዝፈጠሮ
ምዃኑ ንዶክ. ኣቢይ ምንጋር ዘድሊ ኣዝመስለንን። ክልቲኦም ሸነኻት ከምዝመስከርዎ ዘየድላዪ ውግእ
ምዃኑ ዝኣመንሉን፡ ብስምምዕ ኣልጀርስ ምስተዛዘመ፣ ምምልካት ዶብ ብዝምልከት ብወገን
ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ. ዘላቒ ሰላም ንኽኸውን፡ ኣብ ምጥራር ዶብ ኣብ ባይታ ወሪድና ንዘራረብ ምስተባህለ፡
ብወገን ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ከኣ፡ እግባይ ዘይበሃሎ ውሳኔዩ ካብቲ ቦታ ከይወጻእኩም ንዛተየሉ ጉዳይ
የብልናን እናተባህለ ልዕሊ 16 ዓመት ኣይ ኲናት ኣይ ሰላም ኮይኑ ከምዝጸንሐ ዶክ. ኣቢይ ልዕሊ ኩሉ
ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ትማሊ ናይ ጠቕላሊ ሚኒስተር ስልጣን ምስሓዘ፣ ምስ ኤርትራ ሰላም ከምዝደሊ፡
ብዘይ ቅድመ-ኩነት ንውሳኔ ኣልጀርስ ክትግብሮ ቅሩብ ምዃኑ ደኣምበር፡ ሰራዊትና ካብቲ ዘሰሓሕብ
ቦታ ስሒብና ኣሎና ኣይበለን። ዲክታቶር ኢሳያስ ከኣ ልኡኻቱ ብኡ-ንብኡ ኣዲስ-ኣበባ ሰዲዱ። ዶክ.
ኣቢይ ኣስመራ ተዓዲሙ፡ እዚ ዘይበሃል ኣቀባብላ ተገይሩሉ። ብወገኑውን ኢሳያስ ንኣዲስ-ኣበባ
ተዓዲሙ ዓጸፌታ ኣቀባብላ ተገይርሉ። ጉዳይ ዶብ መስሓሓቢ ተወሲዱ ዝነበረ ተረሲዑ። ኩሉ

ዝርርባቶም ቁጠባዊ ስምምዓትን ዲፕሎማስያው ርኽክባትን ከሕድሱ እንከለዉ፡ እቲ ቀንዲ ጠንቂ
ዝበልዎ ጉዳይ ዶብ ክለዓል ዘይምድላዩ ብመሰረቱ እቲ ጠንቂ ከምቲ ዝተባህለ ናይ ዶብ ሕቶ
ዘይምንባሩ ቁልጭ ኢሉ በሪሁ ኣሎ። እቲ ኣዝዩ ዘደንጹ ነገር ግን፡ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ቁጠባ
ስምምዕ ምግባሮም፡ ጉዳይ ዶብ ምርስዖም ዘይኮነስ፣ እቶም መላዓዓልቲ ነገር ባዕላቶም መጥፋእቲ
ነገር ከኣ ንሳቶም እናሃለዉ፡ ኩሉ ሓይጣት ህ.ወ.ሓ.ት. ከምዝሰርሖ ገይሮም ከቕርብዎ እንከለዉ ኢዩ።
ንዓይ ብዝመስለኒ እቶም ቅሉዕ ተቛውሞ ኣልዒሎም ኣብ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ዝተዓቑቡ ውድባትን
ሰልፍታትን ጥራይ ዘይኮኑስ ኣብ ውሽጢ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ. ንዶክ. ኣቢይ ዝሓወሰ እውን ከይተረፈ፡ ነቲ
ህ.ወ.ሓ.ት. ኣብ ነጻነት ኤርትራ ዝወሰዶ ንጹር መርገጽ፣ ኢትዮጵያ ወደብ ኣልባ ከምዝገበራ ገይሮም
ሓዳሪ ቂምታ ምሕዳሮም ኢዩ። እቲ ኣውራ ዘስደምም ከኣ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ኣብ ህ.ወ.ሓ.ት. ዘለዎ
ቂምታ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ ምዃኑ ንምርድኡ ዘሸግር ምዃኑ ኢዩ። ትማሊ ህልቂት ናይ ክልቲኡ
ኣህዛብ ዘኸተለ ከም ሰበብ ዝቐረበ ጉዳይ ዶብ ረሲዑ፡ "ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ህዝብዮም
ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ድሕሪ ሕጂ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ሰብ ጥራይ ኢዩ" ምባሉ፡ ነዚ ዝኸይድ ዘሎ ድራማ
ንምፍላጡ ዘጸግም ኣይመስለንን። ኣቦይን ኣደይን ሕልሞም በበይኑዩ ከምዝበሃል፡ ውልቀ-መላኺ
ኢሳያስ ነቲ ኣማእታት ኣሽሓት ብሉጻት ዜጋታትና ዝወደቕሉ ዕላማ ጠሊሙ ንጉሰ-ነገስት ናይ ኢትዮጵያ
ክኸውን ከም ጽሉል ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ላዕልን ታሕትን ክብል እንከሎ ሕልሙ ነጊሩና ኢዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ
ከኣ ሓንትስ ንደመር እንበር ቅንፍዝ ከመይ ትሕዞ ከከም ገጹ ዝብል ሕልሚ ሒዞም ተላፊኖም
ከምዘለዉ ከም ጸሓይ ቀትሪ በሪሁ ኣሎ።
እዚ በበይኑ ሕልምታትዚ ናይ ክልተ ኣህዛብ ሰላምን ቅሳነትን ርግኣትን ከምጽእ ይኻልዩ ዝብል እምንቶ
የብለይንን። ዋላኳ ሰላም ዝጸልእ ህዝቢ እንተዘየሎ፡ መሰረት ናይቲ ሰላም ንህዝቢ ግሉጽን ብሩህን
ክሳብ ዘይኮነ ብስምዒታት ኣህዛብ ምጽዋት ካብ ምዃን ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ኣይክህሉን ኢዩ። እቲ ናይ
ምድማር ፖለቲካ ናይ ዶክ. ኣቢይ ግን ድርብ ሞራል ሒዙ ክሳብ ዝኸደ ተኣማንነቱን ተቐባልነቱን
እናሃሰሰ ከምዝኸይድ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ናይ ስልቲ ዕርክነት ከኣ ናይ ወቕቲ ፈንጠዝያ ካብ ምዃን
ሓሊፉ ቁም-ነገር ከምጽእ ኢዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ዕሽነት ጥራይ ኢዩ ክኸውን ዝኽእል።
ሰላምን ቅሳነትን ንህዝቢ ኤርትራ
ባይረ ሰረቐ

