ጸብጻብ ኣትላንቲካዊ ቤት ምኽሪ፡ ኤርትራ ሕጂ’ውን ኣብ ዲቕ ዝበለ ጽምዋን ጸላምን
ኣብ ዝሓለፈ 8 ታሕሳስ 2016 ኣትላንቲካዊ ቤት ምኽሪ ዝተባህለ ኣመሪካዊ ናይ መጽናዕትን ምርምርን ትካል፡
ንኤርትራ ኣመልኪቱ ሓደ ናይ ክኢላታት ሓባራዊ ዘተ ኣካይዱ ነይሩ። ኣርእስቲ ናይ’ቲ ዝተቓነዐ ዘተ
“ኤርትራ ኣብ ዳግማይ ትዕዝብቲ” ዝብል ኮይኑ እቲ ዝተሰላሰለ ርክብ ክኢላታት ብኣደ-መንበርነት ወ/ሮ
ብራውኒን ብራተን ዝተመርሐ’ዩ ነይሩ። ንሳ ምክትል ዳሪክተር ትካል ኣትላንቲካዊ ቤት ምኽሪ’ያ። ኣብ’ቲ
ርክብ ዝተሳተፉ ክኢላታት ከኣ፡
1.
ሴዝ ካፕላን ፕሮፈሰር መምህር ኣብ ጆን ሆብኪን ዩኒቨሪሲቲ፣ 2. ኣንትኒ ካሮል ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ
ማእከል ኣህጉራዊ ስትራተጂካዊ መጽናዕቲ፣ 3. ዳን ኮኔል መምህርን ተመራማርን ኣብ ማእከል ኣፍሪቃዊ
ጉዳያት ቦስቶን ዩኒቨሪሲቲ
በቲ ብወ/ሮ ብራተን ዝቐረበ ወረቓቅቲ ክንጅምር። ንሳ ዝሃበቶ ኣርእስቲ ንባዕሉ ኣካራኻሪ ወይ ዘተዓዛዝብ’ዩ
ኔይሩ ክብል እደፍር። “ኤርትራ ካብ ኣትያቶ ዝጸንሐት ጽምዋ ትገላገል ኣላ” ዝብል። ኣስታት ሰለስተ
ዓመታት ይገብር’ውን ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ነዚ ዝመስል ቃና ኣስሚዑና ነይሩ’ዩ። እንተዘይተረሲዑ።
ዝኾነ ኮይኑ ወ/ሮ ብራውኒን እንታይ’ያ ክትብለና ትደሊ ዘላ? ብመጀመርያ ርእይቶኣ ካብ’ቲ ብኣምባሳደር
ሄርማን ኮሆን ዝቐረበ ሓሳባት ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን። ማለት ናብ ኤርትራ ዝጠመተ ፖሊሲ መንግስቲ
ኣመሪካ ብከም በዓል ሱዛን ራይስ ዝበላ ጸላእቲ እታ ሃገር ዝጥምዘዝ ምዃኑ’ዮም ዝገልጹ። ወ/ሮ ብራተን ብ
ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም 2016 ኣብ ቅድሚ ኣባላት ባይቶ መንግስቲ ኣመሪካ ቀሪባ ሓደ ወረቐት ኣቕሪባ
ምንባራ ይፍለጥ። ትሕዝቶ ናይ’ቲ ኣብ 8 ታሕሳስ 2016 ዘቕረበቶ’ውን ካብ’ቲ ናይ መስከረም ብዙሕ ዝፍለ
ኣይረኣናሉን።
ኣብ’ዚ ሓደ ነገር ክበርህ ኣለዎ ዝብል ርእይቶ ኣለኒ። ወ/ሮ ብራውተን ብዛዕባ ኤርትራ ዘይተፈልጦ ብዙሕ
ነገራት ምህላው’ዩ። እቲ ሓቂ ከም’ዚ እናሃለወ ግን ንስርዓት ኣስመራ ዘለዋ ተሓላቕነት ዶብ ዝፈሊ
ኣይመሰልን። እዛ ሰብ ኣብ’ዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኤርትራ በጺሓ ምንባራ ንተሳተፍቲ ሓቢራቶም’ያ። እሞ’ኸ
ተባሂላ ምስተሓተተ፡ “ መንግስቲ ኤርትራ ንመላእ ኤርትራ ይቆጻጸርን የመሓድርን ምህላው ከረጋግጸልኩም
እደሊ” ክትብል መሊሳትሎም። ነዚ ዘይፈልጥ’ሞ መን ኣሎ ድማ ኢሎማ። እዚ ስርዓት’ዚ እኮ ኣብ ነፍስ
ወከፍ ኩርናዕ ናይ ኤርትራ መቆጻጸሪ ኬላታት’ዩ ከፊቱ ዘሎ። ንሳ ግን ሓደ ዘይቕየር ለበዋ ኣለዋ። እቲ ለበዋ
ከኣ ኣብ ቅድሚ ተወከልቲ ህዝቢ ኣመሪካ “ ኣብ ኮንግሬስ” ተረኺባ ዘመሓላለፈቶ’ዩ። “በጃኻትኩም
ስምዑኒ። በጃኻትኩም ንኤርትራ ኣይንኽሰራ። ሓደራኹም” ዝብል’ዩ።
ምክትል ዳሪክተር ትካል ኣትላንቲካዊ ቤት ምኽሪ ከተረሳስዓና እትደሊ ሓደ ነገር ኣሎ። ፈጺሙ ግን ክርሳዕ
ዘይብሉ’ዩ። ኤርትራ ንልዕሊ 25 ዓመታት ብሓደ ዕሉሉ መላኺ ስርዓት ክትበሳበስ ምጽነሓን ምህላዋን።
ህግደፍ ናይ ሓሶት ሰሚናራት ድሕሪ ምውዳቡ ሕቶን ርእይቶን ዘይቅበል ወይ ዘየፍቅድ ጨፍላቒ ስርዓት።
እዛ ሰብ ’ምበኣር ንከም’ዚ ዝበለ ባይቶ ኣልባ ጠላም ስርዓት’ያ ከይተሓለለት ክትጣበቐሉ ላዕልን ታሕትን
ክትብል ንዕዘብ ዘለና። በዚ ስርዓት ዝውደቡ ሰሚናራት እንታይ ስምን ጭርሖን ይወሃቦም ካልእ ጉዳይ ኮይኑ
ግን፡ ኩሉ ግዜ ሓደ መልእኽቲ ጥራሕ’ዩ ዘለዎም። ንሱ ከኣ “ንዓይ ስምዑኒ ኣፍቅርዎ ንዝበልክኹም ኣፍቅሩ፡
ጽልእዎን ዝበልክኹም ከኣ ጽልኡ” በቃ።
ቅድሚ ናብ’ቲ ዝቐረበ ሓሳባት፡ ርእይቶታት፡ ኣስተምህሮታት ምእታወይ ግን ሓደ ኣገዳሲ ነገር ከዘኻኽር።
ኣብ’ቲ ኣብ ዝሓለፈ 8 ታሕሳስ 2016 ዝተኻየደ ሓባራዊ ዘተ ወከልቲ ቀጽሪ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ስለ
ዘይተዓደሙ ኣይተረኽቡን። ኣለው ዝበሃሉ ኣኽረርቲ ደገፍቲ ናይ’ዚ መላኺ ስርዓት ግን ተረኺቦም ኔሮም።
እዞም ሕሉፋት ኣኽረርቲ ኣብ’ቲ ዓወደ ዘተ ምስ ናይ ቀደም ብጻዮም ናይ ሎሚ ግን ተቓዋሚኦም ፕሮፈሶር
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ዳን ኮኔል ፊት ንፊት ተራኺቦም። ኣብ ገጾም ዝንበብ ዝነበረ ናይ ሕርቃን ምልክት ዝገርም’ዩ። ክሃርምዎ
እንታይ ተሪፍዎም።
ኣብ’ቲ ዓውደ ዘተ ብዙሓት መደርቲ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ኣቕሪቦም ኔሮም፡- ብናይ ፕሮፈሰር ሴዝ ካፕላን
ክጅምር። ሴዝ ካፕላን ዘቕረቦ ጽሑፍ ኣብ ኢኮኖሚያዊ ኩነታት ኤርትራ ዘትኮረ’ዩ ኔይሩ። ሴዝ ካፕላን
ሓያል ገጻት ዘለዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምርምራዊ ስራሕ’ዩ ኣቕሪቡ። ብሓቂ መሃሪ ሓጋዚ መጽናዕታዊ ጽሑፍ።
ናይ ፕሮፈሶር ሴዝ ካፕላን ወረቐት ጠቃሚ ዝገብሮ ምኽንያት፡ እዚ ምሁር ኤርትራ ከይዱ ነይሩ። ምስ
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተራኺቡ ድማ ተዘራሪቡ። ቃለ-መጠይቕ ግን ኣይገበረሉን። ሳላ ንኢሳያስ ቃለ መጠይቕ
ዘየገበረሉ ድማ መጽናዕታዊ ጽሑፍ፡ በቲ ኣብ ባይታ ዝጸንሖን ብተንታን ዝበጽሖን ሃብታም ክኸውን
ሓጊዝዎ። ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ቃለ-መጠይቕ ገይርሉ እንተዝነብር ግን እዚ ዘቕረቦ ኣዝዩ መሳጢ መጽናዕታዊ
ጽሑፍ ምተበለሸዎ ነይሩ። እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣዝዩ ጽቡቕን ጠቃሚ ትሕዝቶ ዘለዎ ኮይኑ ዝቐረበ ናይ
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓዘር ቆዘር ሳላ ዘየተሓወሶ’ዩ። መጽናዕታዊ ጽሑፍ ፕሮፈሰር ሴዝ ካፕላን ነዞም ዝስዕቡ
ነጥብታት ኣልዒሉ ነይሩ።
ኤርትራ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ተፍርዮ ነገር የብላን። ተፍርዮ ነገር ስለዘይብላ ድማ ንወጻኢ (ንሰደድ) ትልእኮ
ነገር ክህልዋ ኣይክእልን። እዛ ሃገር ኣብ’ዚ ወቅቲ’ዚ ፍሉጥ ናይ ዶላር ወይ ዩሮ ቅሙጥ ትሕጃ ገንዘብ የብላን።
ከም’ዚ ምዃኑ ንገንዘባዊ ሓደጋ ዝተቃለዐት ሃገር ይገብራ። ኤርትራ ናይ ነሓሰን ካልእ ፍርያት ዕደና ንወጻኢ
ከም እትልእኽ ይፍለጥ፡፡ ክንደይ ኣታዊ ተረኺቡ ግን ኣይፍለጥን። ስርዓት ኣስመራ ብዙሕ’ዩ ዝልቃሕ። ስለዚ
ከኣ ብዙሕ ናይ ወጻኢ ዕዳ ዘለዎ ስርዓት’ዩ። ናይ’ታ ሃገር ባጤራ ድማ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ ኣዝዩ ድኹም’ዩ።
ስርዓት ኣስመራ ንዘጋጠሞ ሕጸረት ባጤራ ናቕፋ ክፈትሕ ክብል ብዙሕ ገንዘብ’ዩ ዘሕትም።ሳዕቤን ናይ
ከም’ዚ ዝበለ ኣተሓሳስባ ከኣ፡ ኣብ ድርብ ኣሃዝ ዝቕባበ ክረአ ጸኒሑ ኣሎ። ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ባይታ
ዘቢጡ። ወሃቢ ኣገልግሎት ብግቡእ ኣይነጥፍ፡ ተጠቃማይ ኣይግልገል። ብኩሉ ሸነኹ ጽምዋ’ዩ። ኣብ
ኤርትራ ናይ ወጻኢ ወፍሪ ዝበሃል ብዙሕ ዘነይት ኣይኮነን። ኣብ’ታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ወፍሪ ዋላ ብደረጃ ክፍለ
ዓለም ኣፍሪቃ ክምዘን እንከሎ ኣዝዩ ዘሻቕል’ዩ።
ወጻእተኛታት ንምስሓብ ዝግበር ወፍሪ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። ወፍሪ እንተዝግበር’ውን ዘተኣማምን
ፖሊሲ ከይተቐርጸ፡ ኣሰራርሓ መንግስቲ ከይተቐየረን፡ ጉዳይ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሳብ ዘይነጸረ ወይ
ዘይተፈትሓ ውጽኢ ክርከቦ ዝከኣል ኣይኮነን። መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ቅቡል ባርነት ተራእዩ ናይ
በለጽን ምዝመዛን መልክዕ ሒዙ ክሳብ ዝቐጸለ ናይ ወጻኢ ኣውፈርቲ ደፊሮም ዝኣትውሉ ኩነታት ኣይህሉን።
እዚ ከም’ዚ ዝበለ ኣዛራቢ መደብን ሳዕቤናቱን ብዛይካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓለም ክስረሓሉ
ተራእዩ ኣይፈልጥን። መግለጺ ናይ’ቲ ኣብ ህዝቢ ኣውሪድዎ ዘሎ ሰለሎ ከኣ ዋሕዚ ስደት ዜጋታት እታ
ሃገር’ዩ። እዚ ተርእዮ’ዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ውርደት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከም ሕብረ-ተሰብ ብርሰት’ዩ ዘኸትል
ዘሎ። ሞራል ናይ’ቲ ህዝቢ ተተንኪፉ’ዩ። ንፖለቲካዊ ምስሊ እዛ ሃገር ኣብ ወጻኢ ብርግጽ ደዊንዎ ይርከብ።
ካልእ ይትረፍ እቲ ስርዓት ብቐጥታ ባዕሉ ዘመሓድሮም ትካላት’ኳ፡ ብሕጽረት ምሁራትን ክኢላታትን
ዝተጠቕዑ’ዮም።
ናይ ዓለም ባንክ ዝገበሮ ዳህሳስ ከም ዘብረሆ፡ ኤርትራ ንንግድን ወፍርን ዘይትጥዕም ሃገር ኮይና ምህላዋ’ዩ።
በዚ ጉዳይ ብዝተገብረ መጽናዕቲ ካብ ናይ ዓለም ሃገራት ጭራ’ያ ወጺኣ። ጠንቂ ድኽመታት ብዙሕ’ዩ። ስለዚ
ዘላቶ ኩነታት ንወፍሪ ዝምችእ ኣይኮነን። ናይ’ታ ሃገር ትሕተ ቅርጻ ማለት መራኸቢታት፣ ጽግያታት፣
ወደባት ኣብ ዘሕዝን ኩነታት’ዩ ዝርከብ። ቀረብ ማይ መብራህቲ ዳርጋ የለን ክበሃል ይከኣል። ኣብ’ዚ ዝሓለፈ
ቀረባ እዋን ዝርገሐ ኢንተርኔት ኮነ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ እንታይ ይመስል ንምፍላት
ዝተገብረ መጽናዕትን ዝተበጽሐ መደምደምታን ኣብ ዝቐረበ ሓበሬታ ከም ዘብረሆ፡ እዛ ሃገር ኣዝያ ድሕሪት
ተሪፋ ምህላዋ ኣመልኪቱ። ኤርትራ ካብ ዓለም እቲ ዝተዓተ ብቕዓት ሰብኣዊ ዓቕሚ ዝተመዝገበላ ሃገር’ውን
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እያ። ብዙሓት ኤርትራውያን ተማሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ብዘይ ዘተኣማምን ሞያዊ ብቕዓት ትምህርቱ ወዲኡ
ይበሃሉ።
ኤርትራ ይብል ፕሮፈሰር ካፕላን ብበዓል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክሳብ ዝተመርሐት ኩሉ ግዜ ኣብ ጽምዋን
ጸልማትን ተዋሒጣ ክትነብር’ያ። እዚ ስርዓት ምምሕያሻት ክገብር ፍቃደኛ ኣይኮነን። ባህሊ ፖለቲካዊ
ኣካይዳኦም ከም ቃሕ ዝበለካ ምዃን ዝብል’ዩ። ሳልሕ የኑስ ትዕዝብቱን ስኽፍታኡን ክገልጽ እንከሎ ድማ፡
ንዓይ ከም ዝመስለኒ ኤርትራ ሃገርና ናይ ግድን ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ናይ ስርዓት ለውጢ ክትገብር የድሊያ ኣሎ
ይብል። ኤርትራውያን ነዚ ካብ ልክዕ ንላዕሊ ዘሳቕዮም ዘሎ ስርዓት ከልግሱ’ሞ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ለውጢ
ከረጋግጹ፡ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘፍቅዶ ኣድማሳዊ መሰል ኣለዎም። እንተዘይኮነ እቲ ስርዓት
ኩሉ ግዜ ጨፍጫፊ፡ እቲ ህዝቢ ድማ ኩሉ ግዜ ተጨፍጫፊ እናበልካ ምዝራብ ከም ባህሊ ተኣኣታትዩ
ከይተርፍ የሰክፍ’ዩ።
እዚ ስርዓት ናይ ውድቀት ሓደጋ የንጸላልዎ ከም ዘሎ ክስከፍ ካብ ዝጅምር ነዊሕ ገይሩ። ባዕሉ ብሰናይ ፍቓዱ
ለውጢ ክገብር ግን ድልዊ ኣይኮነን። ናይ ምልዋጥ ዝመስል ኣንፈት እንተርእዩ’ውን ብዙሕ ምኽንያታት
ክፈጥር’ዩ። ንኣብነት ከም እገዳ የለዓለለይ፣ ሕቶ ዶብ የተግበረለይ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ከመሳምስ’ዩ። ስርዓት
ኢሳያስ ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ነዊሕ ዓመታት ንብዓት ሓርገጽ ካብ ምንባዕ ዘርኣዮ ኣወንታዊ ምትሕብባር የለን።
ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ይኹን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክቋየቕ ደኣምበር ተዛትዩ ጸገማቱ
ክፈትሕ ዘርኣዮ ተበግሶ የለን። ኣብ ልዕለይ ተጸዒኑ ዘሎ ጸገም ቀንዲ ተሓተቲ ወይ ተጠቀስቲ እዚኣቶም’ዮም
እናበለ ጣቋ ብዘይብሉ ኣቀራርባ ካብ ምጽራፍ ሓሊፉ ቁም-ነገር ክሰርሕ ኣይተራእየን። ኣብ ልዕሊኡ ብይን
እገዳ ክሓልፍ ዝገበረ ግን ባህሪኡ ዝደፍኦ ተግባሩ’ዩ። ውሳነ ዘሕለፉ ከኣ እዞም ዝተጠቕሱ ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ጥራሕ ኣይኮኑን። ካብ’ቶም ብዓለም ደረጃ ጽልዋ
ዘለዎም ኣባል ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት እውን’ምበር።
ሕራይ ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ’ቲ ስርዓት ዘንበረቶ እገዳ ብሰንኪ ሱዛን ራይስ’ዩ ኢሎም ከእምኑ ዝፍትኑ
ወገናት’ውን ኣለው። በሃልቱ ከኣ ንድሕነት እቲ ስርዓት ዝጣበቑ ከም በዓል ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ወ/ሮ
ብራውኒን ዝበሉ’ዮም። ብናይ’ዞም በሃልቲ እምነት፡ ኣብ’ቲ እገዳ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ሕብረት
ኤውሮጳ ዝኾነ ተራ የብሎምን’ዩ ዘስምዕ። ኣበሃህላኦም ብሩህ ኣይኮነን። እዚ ናይ ምግልባጥ ባህሪ ዘለዎ ስርዓት
ሕጂ ድማ እነሆ ምስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ተቕራሪባ ይሰርሕ ኣለኹ እናበለ ዓጀውጀው ክብል ይስማዕ ኣሎ።
ጉዳይ ዶብ ድማ ብተመሳሳሊ ነዊሕ ኣሰልቻውን ዓመታት ኣቑጺሩ ክንሱ ገና ኣይተፈትሐን። ነዓ ተቐራሪብና
ንዘራረብ፡ ኣይፋል ኣይዛረብን ብዝብል ደረቕ ርእይቶ ኣብ ሰንፈላል ይነብር ኣሎ።
ኤርትራ ካብ ኣትያቶ ዘላ ጽምዋ ክትወጽእ እተደኣ ኮይና ‘ምበኣር፡ ካብ ንሕና ወይ ንሳቶም ዝብል ኣተሓሳስባ
ወጺኣ ጥዕና ዘለዎ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ክትጅምር ኣለዋ ይብል ፕሮፈሰር ዳን ኮኔል ብወገኑ። ኤርትራ ካብ ናይ
ወትሩ ደላይት ነገር ምዃን ክትገላገል ኣለዋ። ድሕሪ ናይ ባህሪ ለውጢ ምግባር ድማ’ዮም ሕቡራት
መንግስታት ኣመሪካ ይኹን ሕብረት ኤውሮጳ ንምሕጋዛ ገለ ክገብሩ ዝኽእሉ ክብል ድማ ይውስኽ። ስርዓት
ኣስመራ ግን ብዙሕ ናይ ኣተሓሳስባ ጸገም ዘለዎ ስርዓት’ዩ። እዚ ስርዓት ባድመ ንክትምለሰሉ ጥራሕ ኣይኮነን
ዝጠልብ። ምቕያር ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያውን ኣካል ዕለታዊ ኣጀንዳኡ’ዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ናይ
ምድሓን ተልእኾን ዕማምን ከም ዘለዎ ገይሩ’ዩ ብወግዒ ዝዛረብ። ስለዚ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዘዘራርብ ምኽንያት
ኣይረኣዮን።
ኣብ’ቲ ብ8 ታሕሳስ 2016 ዝተኻየደ ዘተ ጉዳይ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት’ውን ተዘትይሉ ነይሩ። ፍሉጥ ናይ
ግዜ ገደብ ክህልዎ ከም ዝግባእ’ውን ፕሮፈሰር ካፕላን ተዛሪቡ። እዚ በቲ ስርዓት ተኣታቲዩ ዝሰረሓሉ ዘሎ
መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ዕብዳን ጥራሕ’ዩ ዝቁጸር። ሃገረ ኣስራኤል’ኳ ምስ’ዚ ኩሉ ምስ ጎረባብታ ዘለዋ
ፈተነ፡ ከም’ዚ ናይ ስርዓት ኣስመራ ዝመስል ኣገባብ ኣይተኸተለትን። መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓደ
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ካብ’ቶም ጠንቂ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን መንእሰያት’ዩ። ካልእ እቲ ስርዓት ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት
ብጋህዲ ክገብሮ ዝረአ ዘሎ ምሕዝነት’ዩ። ቁጠባዊ ዘይኮነስ ወተሃደራዊ ምሕዝነት።ንሕና ኣብ ምሕዝነት
ኣይናኣምንን እናበልካ ክትጀሃር ጸኒሕካስ፡ ናይ ጃህራኻ ቀለም ከይነቐጸ ምስ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ኪዳን
ምፍራም ምስ ምንታይ ይቑጸር? ሎሚ ወደብ ዓሰብ ብዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎት ኤርትራዊ ወደብ’ዩ ክትብሎ
ዘድፍር ኣይኮነን። መን ተረኪቡ የመሓድሮን ይግልገለሉን ከም ዘሎ ድማ ተንታን ዘድልዮ ኣይኮነን።
ካልእ ብቐጻሊ ዝለዓል ሕቶታት’ውን ኣሎ’ዩ። እዚ እቶም ኣለውኒ ዝብሎም ጸገማት እንተዝፍትሕሉ ከመይ
ዝበለ ስርዓት ምኾነ፡ ንመን ምመሰለ? ንቻይና ወይስ ንቬትናም? ግን እዘን ሃገራት እዚኣተን’ኮ ስሩዕን ግሉጽን
ፖለቲካዊ ህይወት ዘለወን’የን። ጉባኤታተን ዝገብራሉ ግዜ ፍሉጥ’ዩ። ፖሊሲታተን ኣብ ህዝቢ ወሪዱ
ምይይጥ ዝግበረሉ፡ ብድሌት ህዝቢ ጸዲቑ ኣብ ግብሪ ዝውዕለሉን ዝሰረሓሉን ኣካይዳ’ዩ ዘለዎም። ንምዃኑ
ከም’ዚ ስርዓት ኣስመራ ወግሐ ጸብሐ ዝገብሮ፡ ንካልኦት ክጻረፉን ነገር ክጽዕትሩን’ዶ ይስምዑ’ዮም? ስራሕ
ስኢኖም!።
ፕሮፈሶር ኣንትኒ ካኖል ናብ ኢትዮጵያ ብኣካል ገይሸ ኩነታት እታ ሃገር እንታይ ይመስል ተዘዋዊረ ከም
ዝተዓዘብክዎ፡ ኣብ’ዚ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ ዓውደ ቁጠባ ሓያል ገስጋስ ተመዝግብ ምህላው’ዩ። ስርዓት
ኣስመራ ካብ ከምዚ ዝበለ ሓያል ኢኮኖሚያዊ ገስጋስ ከይመሃር እንታይ ዝዕንቅጽ ወይ ዘሕፈር ኣለዎ ክብል
ብሓውሲ ሕቶ ርኢቶኡ ሂቡ። ንሱ ቀጺሉ ስርዓት ኣስመራ ስለምንታይ ንኹሉ ፖለቲካውን ቁጠባውን
መትንታት እዛ ሃገር ንበይኑ ይግብቶ? ክብል ድማ መሊሱ ይሓትት። ትካል ኣትላንቲካዊ ቤት ምኽሪ ጨንፈር
ኣፍሪቃ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቅሱ ሕቶታት መልሲ ክህበሎም ይግባእ። ኣብ’ቲ ብ8 ታሕሳስ 2016 ዝተኻየደ
ዓውደ ዘተ፡ ተዛተይቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት ዋላ ሓንቲ
ኣይበሉን። ዳን ኮኔል ጥራሕ ብመጠኑ ተናኺፍዎ ነይሩ። ብዝኾነ ሃገር ካብ ኣትያቶ ዘላ ተነጽሎ ክትወጽእ
እንተኾይና፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕ ውሳነ ብምውሳድ ደኣምበር፡ ንዓመጸኛታት መራሕቲ ካብ ተሓታትነትን
ብምንጋፍ ኣይኮነን። ኣትላንቲካውያን ነቲ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ዘሎ ሓቂ ክቕበሉ ይግባእ።
ሳልሕ የኑስ ንዓውደ ዘተ ኣትላንቲካዊ ቤት ምኽሪ ኣመልኪቱ ብ11 ታሕሳስ 2016 ብእንግሊዘኛ ካብ ዝጸሓፎ
ሰፊሕ ርእይቶ ዝተወሰደ።
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 21-12-2016

4

