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ሕቶ ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ሶማል ሕቶና’ዩ። 

 ገለ ምዕራባያውያን ሃገራት፡  ትማሊ ድሕረትን ድኽነትን ኲናትን ግህሰት ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ህዝብታት 
ኣፍሪቃ ከይውገድ፡ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ከምኡ ኢሉ እናተሰጋገረ ክነብር፡ ብሓሳብን ብተግባርን፡ ብወግዕን 
ብስውርን ይሰርሓ ከም ዝነበራ ዝተፈላለዩ መዛግብቲ ታሪኽን ብህይወት ዘለው ሰብ ጸጋ ዕድመን ይምስክሩ። 
ግን ከኣ ነቲ ቀዲሞም ብዝረኸብዎ ስልጣነ ተጠቒሞም ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ዘካየድዎ ዝነበሩ ንግዲ ደቂ-ሰባት 
(ባርነት) ከም ንቡርን ውሁብን ግዲ ወሲደሞ፡ ኣብ ቀጻልነት’ቲ ድሕረትን ድኽነትን ዋላ ሓንቲ ኢድ ከም 
ዘይብሎም፣ ምሉእ ንምሉእ ካብ ስንፍና ኣፍሪቃውያን ጥራሕ ከም ዝምንጩ፡ ወይ ምስ ሕብሪ ቆርበት ጸለምቲ 
ተኣሳሲሩ ዝመጸ ሰማያዊ መዓት ኣምሲሎም፡ ብቕሉዕ ብድፍረት ብትምክሕቲ ዝተላዕጠጠ ናይ ምቁንጻብ 
ጎስጓሳት ከካይዱ ምስማዕ ግሁድ ‘ምበር ስውር ኣይነበረን። 

 ኣፍሪቃውያን ገዛእ ርእሶም ከመሓድሩ ዘይኽእሉ ሓውሲ እንስሳ’ዮም ካብ ዝብል መሰረት ኣልቦ እምነቶም 
ዝነቐለ፡ ንኣህጉርና ኣፍሪቃ ካብ’ዚ ናብ’ዚ ንዓይ ካብ’ዚ ናብ’ዚ ንዓኻ፡ ትሕጃይ ፍለጠለይ ክፈልጠልካ፡ ሓደ 
ቋንቋ፡ ሃይማኖት፡ ባህሊ .. ንዘለዎ ህዝቢ ክሳብ ናብ ክልተ ሰለስተ ዞባታት መቓቒሎም ንዕኦም ብዝጥዕሞም 
ካርታ ሰኒዖም። ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ እዚ ደቀባት ዘይሓወሰ መግዛእታዊ ካርታ ዝጠንቁ፡ ኣብ 
ትሕተይ ኢኻ ኣይኮንኩን፣ እዚ መሬት’ዚ ንዓይ ዝግባእ’ዩ ንዓይ’ባ፡ መንግስታት ኣብ ሕድሕዶም ክሰሓሓቡ፡ 
ክካሰሱ፡ ኣብ ዲቅ ዝበለ ኲናት ኣትዮም ሰብኣዊ ዓቕሞምን ቁጠባዊ ትሕዝቶኦምን ክሳብ ምብኻን ዝበጽሑ 
ኣዝዮም ብዙሓት’ዮም። ብዝተፈላለየ ጉልባብ ብናይ ደገ ኢድ ኣእታውነት ቀጻሊ ተጻብኦን ኲናትን ኣብ 
ዘለዎ ሃገርን ኣህጉርን ድሕረትን ድኽነትን እንተተራእየ ከኣ፡ ብቃልሲ ክውገድ ዘለዎ ውሁብ ምበር ዘገርም 
ኣይኮነን። ምዕራባውያን ግን ነቲ ባዕሎም ዝሓናኸርዎ፡ ተመሊሶም ንኣፍሪቃውያን ይጸርፍሉ። 

 ከም’ቲ “ዝሓለፈስ ሓለፈ ጸሓፍ ዝተረፈ” ዝተባህለ እቶም ድሕረትን ድኽነትን ኣህጉር ኣፍሪቃ ደረጃ ብደረጃ 
ከይውገድ ኣብ ምዕንቃፍ፡ ዓቢ እጃም ዝነበሮም ኣስፋሕፋሕቲ፡ ብዝቐደመ ተግባሮም ኣብ ክንዲ ዝሓፍሩን 
ዝእረሙን ሜላታት እናቐያየሩ ብኢደ ኣዙር መግዛእታዊ ሕልሞም ክቕጽልዎ ምርኣይ ድማ ካብ ኩሉ 
ዝገርም ’ዩ። ሰብ ጽቡቕ ድሌትን ልባውያን ተደናግጽትን ተመሲሎም ህዝቢ ኣፍሪቃ ምስ ዕቑር ባህሪያዊ 
ጸጋታቱ ሓሲምዎ ከፊእዎ ኢሎም ይምድሩ። ንመጋበርያነት ንዝሓጸይዎም ውልቀ መራሕቲ ድማ መን 
ከማኻ እናበሉ የመጉሱ። ብገንዘብ ይጥብሩ። 

 ህዝቢ ኣፍሪቃ ሓሲምዎ ክብሉ እንከለው ልባዊ ንምዃኑ ተግባራዊ መረጋገጺ ኣይርከበሉን። ምኽንያቱ ኩሉ 
ኣንፈቶም ንዓይ ይጥዓመኒ ሕሉፍ ስሰዐ’ዩ ዘመላኽት። ብድሕረትን ድኽነትን ንዝማስኑ ዘለው ንህዝብታት 
ኣፍሪቃ ካብ መቑሕ ድሕረትን ድኽነትን ዝወጽእሉ መንገዲ ካብ ዓቕሚ ሰብ ወጻኢ ዘይኮነ ክንሱ፡ ሰናይ 
ድሌቶም ብሰኣን ዓቕሞም ምግባር ከም ዝሰኣኑ፡ ብኣፎም ጸፍ ብእግሮም ደርገፍ ክብሉ ምርኣይ ልሙድ 
ኮይኑ ኣሎ። ናቶም ሃገራዊ ስትራተጂካዊ ረብሓታት ‘ምበር ናይ ኣፍሪቃውያን ድኽነት ይፈታሕ ኣይፈታሕ 
ጉዳዮም ከምዘይኮነ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ብተግባር ሪእናዮ ኢና። ሎሚ ንሪኦ ኣለና። ውልቀ መራሕቲ 
ከመጉሱ መን ከማኻ ከማኹም ክብሉ እንከለው’ውን ማእከሉ ንዕቀትን ቆልዓዊ ጥበራን ‘ምበር፡ ከምኡ ዘብል 
ተግባርን ባህርን ስለዝተዓዘቡ ኣይኮኑን። እቲ ዝዳናገጽ ዝመስል ልስሉስ ቃላት ሸፈጥ’ዩ። ንበዓል ወልቀ 
መላኺ ኢሳያስ ብደሞክራስያውያን ምግላጾም፡ ሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘረጋግጹ ምባሎም ከኣ፡ ዘረጋገጽዎ 
ነገር ስለ ዘሎ ዘኮነስ፡ ብመንገዶም ኣቢልካ ባህሪያዊ ጸጋታት ናይ’ታ ሃገር ንምጉሕጓሕን፡ ኣብ’ዚ ኣገዳሲ 
ስትራተጂካዊ ዞባ ድማ ብውክልና ባይታ ንምፍጣር ዝዓለመ ሸፈጥ’ዩ።  

ኣብ መፋርቕ 90ታት ካብ መራሕቲ ኣመሪካ፡ ንገለ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተስፋ ኣፍሪቃ፡  ብውልቀ 
መላኺ ኢሳያስ ብራዕዲ ንትመሓደር ኤርትራ ድማ ዓለም ደሞክራሲ ካብ ኤርትራ ክትመሃር ኣለዋ ይብሉ 
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ነይሮም። እዚ ፈጺሙ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ውጹእ ንዕቀን ህዝብታት’ዩ። እቶም ተስፋ ኣፍሪቃ ተባሂሎም 
ዝተመጎሱ ተስፋ ዘህፍፉ ደኣምበር ተስፋ ዘለምልሙ ኮይኖም ኣይተረኽቡን። ኤርትራ ከኣ ገዛእ ርእሳ ብራዕዲ 
ትምራሕ ‘ምበር ኣብነታዊ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ክትክተል ኣይተራእየንትን። ብመሰረት ጭቡጥ 
መጽናዕታዊ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጉዳይ ኤርትራ ክከታተሉ ዘጣየሶም ጉጅለታት፡ ኣብ ኤርትራ 
ዘሎ መንግስቲ ፍጹም መላኺ ምዃኑ፡ ህዝቢ ድማ ብራዕዲ ይግዛእ ከም ዘሎ ተረጋጊጹ። 

 እንደገና ኣብ መንጎ ለኣኽን ተለኣኽን ደብዚዙ ዝነበረ ዝምድና ምስተበራበረ ከኣ እቲ ባዶ መጎሰ ክቕጽል 
ንሰምዕ ኣለና። መራሒ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘመጉስ ባህርን ተግባርን የብሉን። ህዝብታት ኤርትራ 
ዘሕልፍዎ ዘለው መሪር ህይወት ከኣ ምስክር’ዩ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኽተሎ ዝጸንሐን ዛጊት’ውን ዝኽተሎ 
ዘሎን ጻሕታሪ ኲናት ንጥፈታት’ውን ከምኡ ንመንነቱ መረጋገጺ’ዩ።  

 ትማሊ ኮነ ሎሚ ናይ ገዛእ ርእሶም ሃገራዊ ስትራተጂካዊ ረብሓ ጥራሕ ዘገድሶም ምዕራባውያን ሃገራት 
ብሓፈሻ፡ መንግስቲ ኣመሪካ ድማ ብፍላይ፡ ብዓለም ደረጃ ንዝፍጠር ዘሎ ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ፡ ሓይሊ 
ሚዛኖም ንምዕቃብ፡ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ንባህርን ተግባርን ኢሳያስ ከም ዝፈልጡ፡ ኣብ ኤርትራ ከይድና 
ብዝረኣናዮ ምሕደራ ተመሲጥና ተደኒቕና። መራሒ ኤርትራ ምስ ሓደሽቲ መሻርኽቱ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ 
ፈጢረሞ ብዘለው ሰላምን ተስፋ ድማ ተገሪምና እናበሉ፡ ኣብ ዞባና፡ በዞም ደቂ ዞባና ብዘይወግዓዊ ብስውር 
ብዘካይድዎ ዘለው ጽዑቕ ንጥፈታት ከይተሻቐልና ኣይተረፍናን። ኢሳያስ ብህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነ ብለኣኽቱ 
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