ዲፕሎማስያዊ ዓወት ውጽኢት ቅንዕናን ጥበብን ‘ምበር፡ ፍረ ህልኽን ውዲትን ኣይኮነን።
ድሕሪ’ቲ ኣብ መጀመርያ 90ታት ብምምሕዳር ቢልክሊንተን ንጂኦ ፖለቲካዊ ሓቅታት ክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ
ኣብ ኣርባዕተ ጎጅሉ፡ ነዘን ልዕሊ 50 ሃገራት ድማ ናብ’ዚ ወይ ናብ’ቲ ጂኦ ፖለቲካ ክጥመራ ምሕላኑ፡ ካብ’ቲ
ግዜ’ቲ ኣትሒዝካ ኩነታት ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእል፡ ምልክታት ነይሮም’ዮም። በቲ
ሓደ ካብ’ቲ እዋንቲ ጀሚሩ ንስርዓት ህግደፍ ዝግበር ዝነበረ ደገፍ፡ በቲ ካልእ መዳይ ከኣ፡ በታ ኣብ’ቲ እዋን
ብመሪሕነት ነብስሄር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዘይናዊ ትምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ወይ ልክዕ ንምዃን
ፈደራላዊት ደምክራስያዊት ሪፓብሊክ ኢትዮጵያ መላፍንቲ ክትከውን ዝብል ሕልሚ ነይሩ። ክሊንተን
ከምኡ ክሓስብ እንከሎ ግን ዝሰሓቶ ሓደ ዓቢ ዛዕባ ነይሩ። መንግስቲ ኤርትራ ዝመርሓሉን ዝምረሓሉን
ሃገራዊ ቅዋም የብሉን። ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገራትን ብቐጻሊ ግፍዒ ዝፍጽም ናይ ኲናት
ወራራት ዘካይድ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ብስፍሓት መሬትን ቁጽሪ ህዝብን’ውን ዝራኸባ ዝወዳደራ ኣይኮናን።
መላኺ ኢሳያስ ነዚ ናይ ክሊንተን ሽርሒታት፡ ብግቡእ ክከታተሎ ከጽነዖን ፊት ንፊት ክገጥሞን ኣብ ክንዲ
ዝፍትን ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ክወርድ ዝኽእል ኩለመዳያዊ ተጽዕኖ ዕሽሽ ኢሉ፡ ብቐጥታ ምስ
ቢል ክሊንተን ክተሃላለኽ መሪጹ። ጽንሕ ኢሉ ናይ ክሊንተን ዘመነ ስልጣን ምስ ኣብቀዐ ምስ ስዒቦም
ዝመጽኡ ምምሕዳራትን ካልኦትን ወሰን ኢሉ ዝቐጸለን ንኤርትራ ሓያል ዋጋ ዘኽፈለን’ዩ። እቲ ዋጋ ምኽፋል
ኣብ ዲፕሎማሲ ጥራሕ ማለት ግን ኣይኮንኩን። ኣብ ቁጠባዊ ወተሃደራዊ ማሕበራዊ መዳያት’ውን እምበር።
ካብኡ ሓሊፉ ልኡላውነት ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ምዃኑ ዘመላኽቱ ነገራት ኣይነበሩን ማለት ኣይኮነን።
ኣብ’ቲ እዋን’ቲ ምስቲ ኩሉ ብደሆታቱ መላኺ ኢሳያስ፡ ገታኢ ስጉምቲ ክወስድ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ይርደኦ
ኣይነበረን ወይ ድማ መን ክብል ኣይደለየን።
እነሆ ድማ ሎሚ፡ ድሕሪ ርብዒ ዘመን ብዋጋ መሰልን ረብሓን ህዝብታት ኤርትራ ምስ ኣመሪካ ኤውሮጳዊ
ሕብረት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከካይዶ ዝጸንሐ ድሑር ጸርፍን ገለ መልከዓዊ ምምሕያሻት ዝገብረሉ ዘሎ
ይመስል። ኣብ’ዚ ብግቡእ ከነስተብህለሉ ዘለና ጉዳይ፡ ብስዕረት ወልቀ መላኺ ኢሳያስን ህዝባን ይዕጾ
ምህላው’ዩ። እቲ ስዕረት ኣካላዊ ወተሃደራዊ ዘይኮነ በተሓሳስባ ብዲፕሎማስያዊ ባይታ ኢትዮጵያ ልዕልነት
ረኺባ። ምምሕዳር ቢል ክሊንተን ካብ ምምሕዳር ዋሽንግቶን ዝምጠወሎም ጂኦ ፖለቲካዊ ኮነ ዲፕሎማስያዊ
ህያብ፡ ጎብለላት ቀርኒ ኣፍሪቃ እናተባህለ ዝወሃብ ዝነበረ መግለጺ፡ ብግጉይ መንገዲ ብመ ኣለና ክዕንድሩ
ዕድል ዝሃበ’ዩ ነይሩ።
ናይ ዓዲ ካልኦት ታሪኽ ክትፍትሽ ወይ ክትውከስ ከይደለኻ ኣብ ኤርትራ ኣትኩሮ ብምግባር፡ ጸረ-ህዝቢ
መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ክሳብ ዘዕለበጠ የዕለብጥ ዕላማኡ ክወቅዕ ማለት ዘይመስል’ዩ። ክልክም ግን
ይኽእል’ዩ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ዝረአ ዘሎ ምዕባሌታት ኢሳያስ ንሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ኣዳኺሙ ከይኣኽሎ
ምስሓቕ ጎረባብቲ ይግብረና ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዩ ኣብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ንነጀው ናይ ኢትዮጵያ
ዲፕሎማሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪ ጽቡቕ ተቐበልነት ዝረኸበ ይመስል። ዘስፋሕፍሕ ዘሎ ዓፍራ እሳተ ጎሞራ’ዩ
ዝመስል። ነዚ ብመንጽር እዛ ብውላዳ ዝተበደለት ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት ከነነጻጽሮ ምስ እንፍት ሰማይን
መሬትን ወይ ተወሊዱ ታተ ዝብል ዘሎን ፈጺሙ ኣይኮነን ተወሊዱ ክወዳደር ኣብ ሓሳብ ዘይለን ከተወዳድር
ከም ምሕላን ዝቑጸር’ዩ። ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ንተልእኾ ንስርዓት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ኩሉ
ኣምኪንዎ’ዩ። ካብ ናይ ዓለም ገንዘብ ትካላት ልቓሕን ሓገዝን ከይረክብ ሓኒቑ ካብ ዞባውን ኣህጉራውን
ዝምድናታት ክንጸል ገይሩ። ተዓዊትሉ ማለት’ዩ። ኮታ ህላወኡ ብደረጃ ዓለም ኣዳኺሙ ዳርጋ ናብ
ዘየስመዓሉን ዘይድመዓሉ ደረጃ ክወርድ ማይ ሓቚኑ ክተርፍ ገይርዎ። ብተግባር ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ህግደፍ
ተምበርካኺ’ዩ።
ካብ ምሉእ ብርሃን ሰዓረ
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡24-10-2018

