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እናኸበደ ዝመጽእ ዘሎ ውድድር ርእሰ ሓያላን ሃገራትን 

ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘንጸላልዩ ዘሎ ናይ ዘይምርግጋእ ሓደጋን 

ኣብ’ዚ እዋን ሓድሽ ዝሑል ኲናት ይካይድ ኣሎ። እዚ ሓድሽ ዝሑል ኲናት፡ ፍልፍሉ ጸገማት ዞባ 
ወሽመጥ’ዩ። እዚ ሓድሽ ዝሑል ኲናት ግን ኣብ ወሽመጥ ፋርስ ተደሪቱ ክተርፍ ኣይከኣለን። ካብ’ዚ ሰጊሩ 
ከም ሃልሃልታ ባርዕ ሓዊ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልክም ንርኢ ኣሎናን። ብካልእ ኣበሃህላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ 
ሓድሽ ጂኦ-ፖለቲካዊ ኩነታት ይፍጠር ምህላው’ዩ። ኣብ ቅድሚ ዕለታዊ ትዕዝብትና። 

እዚ ካብ ወሽመጥ ፋርስ ክሳብ ባሕሪ ኤርትራ ከስፋሕፍሕ እንሪኦ ዘለና ቅልውላው፡ ደለይቱ ወይ ወጠንቱ፡  
እቶም ሰብ ቤት ህዝብታት’ዚ ዞባ ኣይኮኑን። ካብ ርሑቕ ዝመጽኡ ተወዳደርቲ ሓያላት መንግስታት፡ ኣብ ዞባ 
ወሽመጥ ዓረብ ዝርከቡ፡ ኣብ ሓይሊ ሓሳብ ዘይኮነ ብሓይሊ ገንዘብ ዝተኣማመኑ ኣፈጸምትን ኣብ ዞባ ቀርኒ 
ኣፍሪቃ ንስውር መግዛእቲ ዘሳስዩ መጋበርያታትን ለኣኽን ተለኣኽን ኮይኖም ዝፈጥርዎ ዘለው ደመና 
ጥፍኣት’ዩ። እቶም ካብ ርሑቕ መጺኦም መወዳደሪ ሜዳኦም ዝገብሩዎ ዘለው ሓያላን ሃገራት፡ ንሃገራዊ 
ረብሓኦም ኢሎም ዝገብርዎ ዘለው ብምዃኑ ኣይርገሙ ኣይምረቑ ባህሪኦም ዝዓደሎም’ዮም ዝገብሩ ዘለው። 
ቅንጣብ ህዝባዊ ሓልዮትን ተሓታትነትን ዘይብሎም ብርእሶም ዘይኮነ ብገንዘቦም እሙናት ዓለማውያን 
ሓያላት፡ ዞባውያን ርእሰ ሓያላትን ናይ ቀረባ ኣመሓደርቲ ውልቀ መለኽቲ ሃገራት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኾይኑ 
ድልውነቶም ዘረጋገጹ ንግስነታት ሃገራት ወሽመጥን ውልቀ መለኽቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን፡ ገዛእ ርእሶም 
ተዋሪዶም ህዝቦምን ሃገራቶምን ዘዋርዱ ብምዃኖም፡ ዝኸኣለ እምኒ ክድርብየሎም ይግባእ። ምኽንያቱ ናይ 
ለኣኽቶም ‘ምበር ናይ’ቲ ቆይምናሉ ዝብልዎ ህዝብን ሃገርን ወከልቲ ኣይኮኑን። 

በዓል መን’ዮም እቶም ነዚ ዞባ ንምቁጽጻር ኣብ ሓድሽ ውድድር ዝኣትው ዘለው ሃገራት? ሓደ ሕቡራት 
መንግስታት ኣመሪካን፣ ክልተ ሩስያ ፈደሬሽን፣ ሰለስተ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና’ዮም። ብወግዒ ዝፍለጡን 
ዘይፍለጡን ነናቶም መሻርኽትን ሰዓብት ድማ ኣለውዎም። ናይ’ዘን ተወዳደርቲ ሓይሊ ሚዛን ናይ መን 
ይፈሪ እንተተባሂሉ፡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ወግዓዊ’ዩ ክበሃል ይከኣል። ናይ ሩስያ ፈደሬሽንን 
ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ግን ዘየቕስን ግን ጥበብ ዝተሓወሶ ሰላሕታዊ’ዩ። ናይ ኣመሪካ ተጽዕኖ ግሁድ 
ሃገራት ተገዲደን ወይ መራሕቲ ሃገራት ሕልናኦም ሸይጦም ብዋጋ ሃገራዊ ክብርታቶም ስልጣኖም ከቐኒዩ 
ክብሉ ዝቕበልዎ’ዩ። ናይ ሩስያ ፈደሬሽንን ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይናን ግን፡ ተገዲድካ ዘይኮነ ፈቲኻ ትቕበሎ 
ስልታዊ ኣካይዳ’ዩ።  

ምምሕዳር ኣመሪካ ብፍላይ ድሕሪ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምምጻኡን “ኣመሪካ ትቕደም” መፈክሩ ምግባሩን 
ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘርእዮ ዘሎ ላዕሊ ታሕቲ ፈጺሙ ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን። ትራምፕ ካብ እዋን ምረጹኒ 
ጎስጓስ ጀሚሩ፡ ንኣፍሪቃን ህዝብታት ኣፍሪቃን ዝጸልእ ዝጽየፍ፡ ካብ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ስደተኛታት እንከለ 
ናብ ሃገርና እንተመጽኡ ይሕሸና ኢሉ ዘማርጽ ዘቆናብ ዝባኑ ዝቐልዐ ብዱዕ ክንሱ፡ ሕጂ ተገልቢጡ ኣብ ዞባ 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደሽትን እሙናት ኣዕሩኽ ረኺብ ኣለና፡  ስትራተጂካዊ ረብሓታት ኣመሪካ ንምርግጋጽ ካብ 
ቅድሚና ዝነበሩ ምምሕዳራት ኣመሪካ ንላዕሊ በርቲዕና ክንሰርሕ ኢና እናበለ፡ ንመራሕቲ ሃገራት ዞባ ቀርኒ 
ኣፍሪቃ ከም ቆልዓ ብቃላትን ብገንዘብን ዝገብሮ ዘሎ ጥበራ፡ በቲ ሓደ ሸነኹ ዘሕፍር፡ ብካልእ መልክዑ ከኣ 
ዘፍርሕ ቅድመ ምድላዋት ክትገብር ዝዕድም’ዩ። መልሕቕ ኣመሪካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ 
ኢትዮጵያን ኤርትራ ምዃነን’ዩ።  

ኣብ’ዚ እዋን ምምሕዳር ኣመሪካ  ከም ብሓድሽ ቀዳምነታቱ ይሰርዕ ከም ዘሎ ቤላ ቤሎ ዘይኮነ ሓቂ’ዩ። 
ኣመሪካ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣጽዒቑ ክሰርሓሉ ዝጸንሐ ወፍሪ ኣንጻር ሽበራ ዝብል ኣዛሕቲሉ፡ ኣብ ፖለቲካዊ፡ 
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ወተሃደራውን ቁጠባውያን ልዕልነት ምርግጋጽ ከተኩር ምዃኑ’ዩ ዝሕብር ዘሎ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ነዚ 
ዕማም’ዚ ንምትግባር ከም ማእከላይ መሳለጥያ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተሓጽየን ዘለዋ ሃገራት’የን። ነዚ ዝካየድ ዘሎ 
ስትራተጂካዊ ውድድራት ዝተዓዘቡ ነገስታት ሃገራት ወሽመጥ ድማ ነቲ ኣብ ሕድሕዶም ዝጸንሐ ዘይቅሱን 
ኩነታት ብዝያዳ የጎሃህርዎ ኣለው። ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ነናቶም ዕሱባት መራሕቲ መንግስታት 
ንምፍራይ ዘብዘብ ይብሉ ኣለው። ይኹን ግን ናይ ገዛእ ርእሶም ነጻነት ዘይብሎም ዕሱባት ስለዝኾኑ፡ ምስ እከለ 
ተዛመዱ እንተተባሂሎም ዝዛመዱ፡ ተበኣሱ እንተተባሂሎም ከኣ ዝበኣሱ ብምዃኖም፡ ከም መጋበርያ 
ደኣምበር ከም ሓያላት ናይ ዞባ ክውሰዱ ኣይኽእሉን። ንኣብነት ስዑዲ ዓረቢያን  ሕቡራት ኢማራት ዓረብን 
ብቕዲ ኣመሪካ ክኸዱ ምራኣይ ልሙድ’ዩ። ኣመሪካ ዝፈተወቶ ክፈትው ዝጸልኣቶ ድማ ክጸልኡ’ዮም 
ይረኣዩ።  

ብኣንጻር ናይ ንግስነት ስዑዲያን ኢማራት ዓረብን ዝተሰለፈት ንግስነት ቀጠር ብወገና፡ ምስ ጸላኢተን ዝኾነት 
ሃገረ ቱርኪ ወጊና ትርከብ።  ሚዛን ኣልቦ ኪዳን ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዘይካ ናይ ኢትዮጵያ ኤርትራ 
ሶማሊያ ከም መሻርኽቲ ዘይኮና ከም ዋንነት ኣመሪካ ተሓጽየን ዘለዋ ሃገራት፣ ባይታ ናይተን ካልኦት ገና 
ብሩህ ኣይኮነን። ሱዳን ኬኒያ ኡጋንዳ ብደረጃ ዝንባለ’ኳ ገለ ምልክታት እንተሎ ግን ውዱእ ኣይኮነን። እቲ 
ሓድሽ ውድድር ዝሑል ኲናት፡ ዘይተዓደለት የመን ማእከሉ ገይሩ፡ ቅድሚት ኣነየ ሕጋዊ መንግስቲ ዝብል 
መንግስቲ እታ ሃገርን ኣይፋልካን ኣይንፈልጠካን ዝብል ምንቅስቓስ ሑጢን፣ ብድሕሪኦም ንግስነት ስዑዲያን 
( ሱኒ) ኢራን (ሸዓ) ካብኣተን ፈንተት ዝበሃል ሃገራት ቱርክን ቀጠርን ቀጺለን ኣብ ሃይሃይታ መሸጣ ኣጽዋር 
ዝርከባ ሃገራት ኣመሪካን ሩስያን  ሰንሰለታዊ ምትእስሳር ዘለዎ’ዩ።  

ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ስትራተጂካዊ ኣቀመምጣኡ፣ ምንጪ ባህሪያዊ ጸጋታቱ፣ ታሪኹን ኣገዳስነቱን ናቱ 
ፍሉይነት ዘለዎ ዞባ’ዩ። ኣገዳነቱ ዓለማዊ ስሕበት ስለ ዘለዎ ካብ ቀደም ተተፈነንቲ ሓይልታት ክዋስእሉ 
ጸኒሖም’ዮም። እዚ ናይ ሕጂ ድሕሪ ምዝዛም ዝሑል ኲናት ብመጠኑ ዝሃድአ ዝመስል ዝነበረ ውድድር 
ምድጋሱ’ዩ። ብዛዕባ ኣብ’ዘን ሃገራት እዚ ዞባ ማለት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳናት፣ ሶማሊያ፣ ኬኒያ፣ 
ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ዘሎ ዝተሓላለኸ ጸገማት ኣብ መድረኻት ዝዛረብሉ መራሕቲ ኣመሪካ፡ ብተግባር ግን 
ዘይግደስሉ ብዋጋ እዞም መሳኪን ህዝብታት ሃገራዊ ስትራተጂካዊ ረብሓኦምን ሓያልነቶም ንምርግጋጽ 
ብጻዕቂ ይሰርሑ ምህላዎም’ዩ። ብታሪኽ ቀዳሞት ነዚ ዞባ ዝዳህሰሳ ሃገራት ቅድም ክብል ዖስማናዊት ቱርክን 
ፖርቱጋልን ደሓር ከኣ  እንግሊዝ፡ ጣሊያንን ፈረንሳን ምዃነን’ዩ ዝፍለጥ።   

እዚ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ዝሑል ኲናት ብፍላይ ካብ 2017 ንነጀው ብሩህ እናኾነ ይመጽእ ምህላው ምግንዛብ 
ኣገዳሲ’ዩ። ኣብ ሃገራት ወሽመጥ፡ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ መሻርኽታ ኣኸቲላ፡ ንንግስነት ሃገረ ቀጠር ኣብ 
ፍጹም ከበባ ንምእታው ካብ ዝጀመረትሉ ንደሓር ዝያዳ ካብ’ቲ ቅድሚኡ ዝነበረ እቲ ውድድርን ፍልልይን 
እናተነጸረ መጺኡ። ሃገር ቱርኪ ድማ ኣይደንጎየትን ዘራይ ናይ ቀጠር ኮይና ተረኺባ። ዘተኣሳስረን ዘሎ ንኡስ 
ገመድ እስላማዊ ሕውነት ( ሙስሌም ብራዘርስ) ‘ዩ። ካብኡ ዝዓበየ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ምትህልላኽ’ኳ 
እንተሃለወን ብደገ ዝፍለጥ መዛመዲ ግን ሙስሊም ብራዘርስ’ዩ።  

ቀንዲ ተደላዪ ሜዳ ሓድሽ ዝሑል ኲናት ባሕርን ወደባትን ኤርትራ ምዃኑ ድማ ምርዳእ የድሊ። 
ስለምንታይ ገማግም ባሕርን ወደባት ኤርትራ ዘለዎ ቦታ ክሳዳዊ’ዩ። ክሳዳዊ ንመስመር ዓለማዊ ንግዲ። 
ክሳዳዊ ንዓለማዊ ጸጥታ። ክሳዳዊ ንዓለማዊ ሓያልነት። ስለዚ ሎሚ ኣብ ባሕሪ ኤርትራን ወደባት ኤርትራን 
ምስኪናይ ህዝቢ ኤርትራ ብወግዒ ዘይፈልጦ፡ ካብ ማዕከናት ዜና ዝሰምዖ ንጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ዋጋ ዘኽፍሎ 
ተዃሳሒ ቁስሊ ይፍጠረ ኣሎ። መንግስቲ እታ ሃገር ምስ ዝተፈላለዩ ተነሓናሕትን ሰብ ፍሉይ ረብሓን  ብዋጋ 
እቲ ስትራተጂካዊ መሬት ምስጢራዊ ስምምዓት ይኽትም ኣሎ። ይሸጦ ድዩ ዘሎ የካርዮ ኣይፍለጥን። የካርዮ 
እንተሃልዩ ንመን ንኽንደይ ዓመት ብኽንደይ ገንዘብ ምሕደራኡ’ኸ ብኸመይ እቲ በዓል ቤት ዝኾነ ህዝቢ 
ኣይፈልጥን። ይፍለጥ ኣይፍለጥ ግን ሎሚ ዓገብ እንተዘይሉ፡ ቀልጢፉ ነቲ ስርዓት ኣልዩ እንተዘይዓጺፍዎ 
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ዋጋ ከኽፍሎ ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ሓደ ሰብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ በይኑ ይወዓዓል በይኑ ይውስንን ይኽትምን 
ከም ዘሎ’ዩ ዝዛረብ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ኣካይዳ’ዩ። ኤርትራውያን ብርግጽ ኣብ መንገዲ በለጽ እንተነይሮም 
ክምለሱ፡ ደቂሶም እንተሊዮም ከኣ ክበራበሩ ይግባእ።  

ነዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ዝሑል ኲናት ብኣንክሮ ምክትታል እዋኑ’ዩ። ነዚ ዝፍጠር 
ዘሎ ስግኣት ቀላሲት ኣመሪካ’ያ። ዝተፈላለዩ ሰበ-ስልጣናት ኣመሪካ ብቁጠባዊ ምስፍሕፋሕ ቻይናን ጸጥታው 
ምስፍሕፋሕ ራሻን ኣብ ስግኣት ከም ዝኣተው፡ ደቂሶም ጸኒሖም ሕጂ ከም ዝተበራበሩ ይገልጹ ኣለው። 
ምስፍሕፋሕ ራሻን ቻይናን ኣብ ኣፍሪቃ ዝዕገት ድማ ኣብ’ቲ ክሳዳዊ መስመር ማያት ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ 
ኣፍሪቃን ድልዱል መልሕቕ ኣመሪካ ምስ ዝትከል ምዃኑ’ውን ከይተሰከፉ ብወግዒ ይዛረብሉ ኣለው። 
መራሕቲ ኣመሪካ ካብ ሽበራዊ ንጥፈታት ንላዕሊ ንጥፈታት ሩስያ፡ ቻይና፡ ኢራን፡ ቱርኪ ኣብ’ዚ ዞባ ስግኣት 
ከም ዝኾኖም ኣይሓብኡን። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዎም ስግኣት ክቕንጠጥ፡ ድልዱል ቤዝ ክህልዎም ወይ 
መልሕቕ ክዝርግኡ ከም ዝደልዩ፡ እዚ ድሌት’ዚ ንብሕጂ ናትና ብዝብልዎም ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሓዊስካ 
ገለ መራሕቲ ሃገራት እዚ ዞባ ኣቢሎም ይጅምርዎ ከም ዘለው ኣይሓብኡን። ነቶም ናትና ዝብልዎም 
መራሕቲ ዘስምዕዎ ዘለው ነጎድጓድ ዝኾነ መጎሳ፡ ከምዚ እንተጌርኩም ከም’ዚ ክንገብረልኩም ኢና መብጸዓን 
ናይ ክብሪ ሽልማትን ከኣ ዘየማትእ መረጋገጺ’ዩ። 

ጄይሚስ ማቲስ ዝተባህለ ጸሓፊ ሚኒስተሪ ምክልኻል ኣመሪካ ብግልጺ፡ ንኣመሪካ ኣሰካፊ ኮይንዋ ዘሎ ዘብ ዘብ 
ሩስያ ቻይናን ኢራንን ናብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ‘ምበር ሽበራዊ ምንቅስቓስ ኣይኮነን ክብል ገሊጹ። እዘን ዘብዘብ 
ዝብላ ዘለዋ ሃገራት ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሓደጋ’የን። ንረብሓ ኣመሪካ ሓደጋ’የን። ኣብ ልዕሊ ኣመሪካን 
መሻርኽታን ንሕስያ ዘለወን ኣይኮናን። ስለዚ ነዚ ርኡይ ስኽፍታ’ዚ ንምቕንጣጥ ኣብ መንጎ ኤርትራን 
ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ጽልኢ ምፍታሕ። ውሽጣዊ ግርጭት ኢትዮጵያ’ውን ነቲ ሓድሽ ኣብ ስልጣን ዝመጽአ 
ሓይሊ ብምድጋፍ ከም ዝረጋገእ ምግባር። ብመንገደን ኣቢልካ ረብሓ ኣመሪካ ምርግጋጽ። ንመንግስታትን 
ድማ ገንዘባውን ነዋታን መሳለጥያ ምቕራብ። ሃገረ ሶማል ምስ ኩሉ ጸገማታ ኣካለን ክትከውን ምግባር። 
ቻይና መልሕቕ ቁጠባኣ ትዝርገሐላ ዘላ ሃገረ ጅቡቲ’ውን ከምኡ። በዚ ኣቢልካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ 
መሓውር ቻይና፡ ሩስያ፡ ኢራን፣ ቱርኪ ከም ዝሓጽር፡ ረብሓታት ኣመሪካ ድማ ከም ዝበራበር ምግባር 
መድረኻዊ ዕማም ምምሕዳር ትራምፕ’ዩ ይብል። 

ነዚ ባይታ’ዚ ክበሃል ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ኢትዮጵያ ኣቶ ሃ/ማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ክእለ ተገይሩ። 
ብ2 ሚያዝያ 2018 ከኣ ዓቢዪ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ተመሪጹ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ 
ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑ፣ ኣብ ሃገር ወጻኢ ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ክኣትው፣ ባይታ መራኸቢ ብዙሓን 
ክሰፍሕ፣ ክልኦት ዘየድለይቲ ኣዋጃት ክስረዙን ገይሩ። ምስ ኤርትራ ዝነበረ ጽልኢ ክፍታሕ ድልውነቱ 
ኣረጋጊጹ። ዶባት ክልቲኣትን ሃገራት ክኽፈት ድማ ኣኽኢሉ። እዚ ስጉምቲ’ዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ 
ምምጽኡ ቅድሚ ኩሉ ንረብሓ ኣመሪካን መሻርኽታን’ዩ። እዚ ቀጻልነት ዝህልዎ ግን ብመንገዲ ኢትዮጵያን 
ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣቢልካ ዝረጋገጽ ምዃን ክዝንጋዕ የብሉን። በዚ ሜላታት ኣቢልካ እቲ ቻይና 
ኣብ ጅቡቲ ትምስርቶ ዘላ ኣሰካፊ ቁጠባውን  ጸጥታውን ስግኣት ደረጃ ብደረጃ ምውጋድ ዝከኣል። እዚ ቻይና 
ኣብ ጅቡቲ ተንጽፎ ዘላ መሰረት ሓድሽ ተርእዮ’ዩ። ንዓባይ ኢትዮጵያ ሒዝና ድማ ክንምክቶ ኢና። ኤርትራ 
ኣብ’ዚ ብኣመሪካ ዝምራሕ ኪዳን ብተዘዋዋሪ ኣእቲናያ ጸኒሕና ኣለና ከም ዝበሉ ይገልጽ እቲ ጽሑፍ። 

ተተርጎመ ብዓ/ኢ፡ ታሕሳስ 2018 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 17-12-2018   

  


