ውሽጣዊ ሃገራዊ ሰላም ዝዘርገ ሓይሊ፡ ዞባዊ ርግኣት ኣብ ምምጻእ ኣወንታዊ ተራ ክጻወት ኣይክእልን።
ዞባና ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ካብ ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ስትራተጂካዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣገዳስነት ዝብግስ፡ ብግሉጽን
ብስውሩን ኢድ ምትእትታው ናይ ዓለምና ተነሓናሕቲ ሓይልታት ተፈልይዎ ዘይፈልጥ ዞባ ምዃኑ መዛግብቲ ታሪኽን
ተነተንቲ ፖለቲካን ይሕብሩ። ክኒዮ ምስክርነት መዛግብቲ ታሪኽን ከለሰ ሓሳባዊ መጽናዕታዊ ገምጋምን ብተግባር ኣብ
ባይታ ክረአ ዝጸንሐን ዝረአ ዘሎን’ውን እሙን መረጋገጺ’ዩ። ዞባና ትኹረት ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝማርኽ ስትራተጂካዊ
መስመር ዝርከበሉ ምዃኑ ድማ፡ ብክልተ ገጻት ማለት ብኣወንታን ብኣሉታን ምርኣይ የድሊ።
መንግስታት እዚ ዞባ ካብ ተራ ድሌትን ኣምስሉነትን ብዝረሓቐ፡ ነፍስ ወከፎም ዘለዎም ፖለቲካዊ ተፈጥሮ፡ ንሓባራዊ
ረብሓን ስራሕን ዝዕድም ድዩ ኣይኮነን፣ ናይ ህዝቦም ሕጋዊ ውክልና ዘለዎም፡ ብሕጊ፡ ብሓላፍነት፡ ብግሉጽነት ዝሰርሑ
ድዩ’ዮም ኣይኮኑን ብዝብል መለክዒ፡ ሰላምን ቁጠባዊ ረብሓን ናይ’ዞም ኣብ ትሕቲ ድኽነት ዝነብሩ ዘለዎ ህዝብታት
ምፍታሕ ማእከል ጌርካ እንተተሰሪሕሉ ናይ ርሑቕ ተስፋ ዘይኮነ፡ ብጭቡጥ ጠቓሚ ምዃኑ፤ ብኣንጻሩ ብስም እዞም
ብስእነት ሰላም፣ ደሞክራስን ልምዓትን ዝሳቐዩ ዘለው ብኣማኢት ሚሊዮናት ዝቑጸሩ ህዝብታት ዝሽቅጥ፡ ኣብ ርሑቕ
ርሕቀት ናይ ዝርከቡ ሕድሕዶም ተሃላለኽቲ ዓለም ለኻዊ ጽልዋ ዘለዎም መንግስታትን፡ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ዝርከቡ፡
ናይ ገዛእ ርእሶም ንጹር ፖለቲካዊ መንነት ዘይብሎም፡ ግን ከኣ ባህሪያዊ ጸጋ ዘይተፈልዮም ዞባውያን ተፈኻኸርቲ
ሓይልታትን፡ ክንድዚ ህንካ’ሞ ከምዚ ግበር ተባሂሉ ብሪሞት ኮንትሮል ምቁጽጻር እናተገብረሉ፡ ንውልቃዊ ዝናን፡
ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓን ክሰርሕ ዝተዓስበ ወገን ዝተሓወሶ እንተኾኑ ድማ ጎዳኢ ምዃኑ ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ’ዩ።
ኣህጉርና ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር፡ ካብ ጠለብ ነበርታ ሓሊፉ፡ ኣብ ቁጠባ ዓለም ርኡይ ኣወንታዊ ኣስተዋጽኦ ክገብር
ዝኽእል፡ ኣብ ትሕትን ልዕልን መሬት ዝርከብ ዕቑር ጸጋታት ዘለዋ ድንግል ኣህጉር ምስ ምዃና፡ ዞባና ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ድማ ምስቲ ገና ዘይተመዝመዘ ዕቑር ጸጋታቱ፡ እዚ ስትራተጂካዊ ንግዳውን ጸጥታውን ዓለማዊ ኣገዳነት ዘለዎ መስመር
ተወሲኽዎ፡ ኣብ ሓጺር ግዜ ድሕረትን ድኽነትን ታሪኽ ክገብር ዘኽእሎ ዕድላት ከም ዘለዎ ብብሩህ ይረኣየካ። እዚ ብሩህ
ዕድላት’ዚ ተስፋ ኮይኑ ከይሃፍፍ፡ ናብ ዝብላዕ እንጀራ ክቕየር፡ ማሕበራዊ ፍትሒ ከንግስ ግን፡ ብተነጻል ሃገራት ዘይኮነ፡
ኣብ ምትእምማንን ዝተሰረተ፡ ሓባራዊ ድሌት፣ ሓባራዊ ውጥን፣ ሓባራዊ ወፍርን ምድግጋፍን ናይ መንግስታትን
ህዝብታትን ከም ዝጠልብ’ውን ብሩህ’ዩ።
እሞ ኣህጉርናን ዞባናን ካብ’ቲ ዝጸንሐ ተምሳሌት ፖለቲካዊ ድሕረትን ዕሱብነትን፣ ዝርገተ ሰላምን ጸጥታን፣ ትሕቲ
መስመር እናተባህለ ዝግለጽ ዓሚቕ ቁጠባዊ ድኽነት ክወጽኣሉ ኣብ ዝኽእል፡ ብባህርን ተግባርን ንዝሓለፈን ዝሓለፉን
መሳርሒ ናይ ግዳም ሓይልታት ዝኾኑ መራሕትን ጸረ-ህዝቢ፣ ጸረ-ደሞክራስን ጸረ-ሓባራዊ ቁጠባዊ ዕቤትን
ፖሊስታቶምን ዝጽየፍ፡ ኣብ ነብሱን ህዝቡን ዝተኣማመን ፖለቲካዊ መሪሕነትን ንዕኡ ዝሰከም ህዝባዊ ንቕሓትን
ኣሎ’ዶ? ዓለም ሰልጢና፡ ናብ ደረጃ ዓድታት ተቐራሪባ ኣብ ዝስበኸሉ ዘሎ መድረኽ፡ ብሓቂ ብዓለም ደረጃ ናይ ሓባራዊ
ረብሓን ምክብባርን ኣረኣእያ ኣሎ’ዶ? ብዘለዎም ሓይሊ ተጠቒሞም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ልኡላውያን ሃገራት ኢዶም
ብምእታው፡ ዕሱባት መንግስታት ዘጣይሱ፡ መደብ ሂቦም ዘዋፍሩ፡ መሰልን ረብሓን ድኻታት ህዝብታት ጨፍሊቖም
ናብ ሃገራዊ ረብሓኦም ዝቕይሩ ስውራት ገዛእቲ ካብ ታሪኻውን ኣዕናውን ኣካይዳኦም ተኣርኒቦም ድዮም? ዝብሉን
ካልኦትን ዕሙቕ ዝበለ ጠመተ ዘድልዮም ነጥብታት’ዮም።
መሰረት ሓንቲ ሃገር ብክልተ ተጻመድቲ ሀ ኢላ ትብገስ ኣሃዱ ስድራ ቤት’ያ። እዛ ብወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን
ክልተ ጾታ ትምስረት ኣሃዱ፡ ቅድሚ ናብ ወግዓውን ሕጋውን ዝምድና ምብጸሓን ንሓዳር ሓዳር ዘብሎ ተግባራት
ምፍጻማን፡ ተዛመድቲ እንተስ ብቐጥታ ብመንገዶም ወይ ብተዘዋዋሪ ብመንገዲ ቤተ-ሰቦም፡ ቀረባ ኣዕርቕቶምን
መማኽርቶምን፣ ንቐጻሊ ህይወት ምሳይ ክትጎዓዝ፡ ክጎዓዝ ትኽእል/ይኽእል ድዩ? እንታይ ውሕስነት’ከ ኣለኒ? ድሕረ
ባይታኣ/ድሕረ ባይታኡ ከመይ’ዩ? ምእዙዝነት ንወለዲ፡ ስኒት ምስ ሓው ሓፍቲ፡ ኣብ ጎረቤትን ሕብረተ-ሰብን ዘሎ
ቅቡልነት፡ ተበግሶ ንስራሕ፡ ብሓቂ ኣብ ሓዳር ዘሎ ኣገንዝቦ …ወዘተ ግቡእ ቅድመ መጽናዕቲ ብምግባር’ዩ ኣብ
ትኾነን/ይኾነን ዕግበትን መደምደምታን ዝብጻሕ። ነዚ ብመጽናዕቲ ዝተበጽሐ ቅሩብነት ናብ ተግባር ክሰጋገር እንከሎ
ኣውሓስቲ ኣካላት ክሳተፍዎ ይግበር። ብምርጫ ተጻመድቲ ብሃይማኖታዊ፡ ባህላዊ ድዩ ሕጋዊ መልክዕ ድማ ብቐሊል
ከይብተን ንሓዳርን ክብደቱን ዝምልከት ትምህርታዊ መረዳእታ ድሕሪ ምሃብ ልጓም ይግበረሉ። ወግዓውን ሕጋውን
መሰረት ወይ ውዑል ኮይኑ ድማ ብምትእምማን ናብ’ቲ ዝተደልየ ሸቶ ንምብጻሕ ጉዕዞ ማሕበራዊ ህይወት ይጅመር።
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ንጥፍኣት ልምዓትን ንውድቀትን ዕቤትን ተጻመድቲ ማዕረ ሓላፍነትን ተሓታትነትን ዝወስድሉ ውዑል ስለ ዝኾነ፡
ንሓባራዊ ዕቤት ከይተሰኻኸፍካ ብናተይነት ስምዒት ክትሰርሕ ዝዕድም ይኸውን።
እዚ ሓንቲ ጥዕና ዘለዋ ስድራ ቤታዊ ኣሃዱ ንምጥያስ ክሕለፍ ዘለዎ መስርሕ፡ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዘለዋ፡ ብዙሕ ታሪኻዊ፣
ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ፣ ቁጠባዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ምምሕዳራዊ ድሕረ ባይታን ዝንባሌታትን ኣብ ዝሓቖፈት ሃገር፡
ትምረሓሉ ሕጊ፡ ቅርጻ መንግስቲ እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ፡ ስልጣን ዝርከብ መንግስቲ ብኸመይ ክድይብ፡ ክሰርሕን
ክሕተትን ከም ዝግባእ፡ ብሰናይ ድሌት ብተብተብ ዘይኮነ ብዕምቆትን ክብደትን ርግእ ኢልካ ብሓላፍነት ምርኣይን
ምሓዝን ከምዝሓትት ኣመት ዝህብ’ዩ። ሃገራት ብክልተኣዊ ኮነ ካብኡ ንላዕሊ ብደረጃ ንኡስ ዞባን ኣህጉርን ክምስርትዎ
ንዝደልዩ ሓባራዊ ምሕዝነታዊ ምትእስሳር’ውን ካብ ቅድመ ፊልማዊ ርክባት ጀሚሮም ክሓልፍዎ ዘለዎም መስርሕ፡
ክፈጥርዎ ዝግባእ ናይ ምትእምማን ባይታ፡ ክወስድዎ ዘለዎም ሓላፍነት፡ ክገብርሉ ዘለዎም ሕጋዊ ቀይድን እንታይ
ክመስል ከም ዘለዎ፡ ንክብደቱን ኣተሓሕዛኡን ዝምልከት መባእታዊ ኣገንዝቦ ክትወስድ ይሕግዝ።
ዞባዊ ጸጥታዊ ምርግጋእ፡ ቁጠባውን ማሕበራውን ምድግጋፍ ንፍጠር ዝብል ሓሳብ፡ ጥዑይን ሓላፍነት ዝስመዖን ሰብ
ኩሉ ክቕበሎ ዝግባእ ቅኑዕ ርእይቶ’ዩ። እንተኾነ ግን፡ ኣብ ህዝቡ ቅቡል ይኹን ኣይኹን፣ ሕጋዊ ይኹን ኣይኹን፡ ናይ
ሰላም፣ ደሞክራሲ፣ ጸጥታ፣ ልምዓትን መሻርኽቲ ኮይኑ ነዊሕ ርሕቀት ክኸይድ ይኽእል’ዶ ኣይኽእልን፣ብዝኣተዎ
ስምምዕ ይቕየዶ ኣይቕየድን፣ ድሕረ ባይትኡን ጭቡጥ ኣካይዳኡን ኣብ ጸብጻብ ኣእቲኻ ብግቡእ ዘይመዘንካዮ
መንግስታዊ ጉጅለ፡ ኣብ’ቲ ዞባ ስለዘሎ ጥራሕ ኣካልካ ጌርካ፡ ብንኺድ ንተኣኻኸብ ጥራሕ ዝምስረት ልፍንቲ፡
ንተላፈንቲ ኣብ ትዕዝብቲ ዘእቱ ኣብ ርእሲ ምዃኑ፡ ቀጻልነቱን ተዓዋታይነቱን ከምዘይተኣማምን ምርዳእ ኣገዳሲ’ዩ።
ኣብ ባህልና ኣብ ሓዳሩ ስምምዕ ዘይብሉ፡ ስድራ ቤቱ ብሓላፍነት ዘይመርሕ ሰብ፡ ዝተባእሱ ሰባት ክሽምግል ቅቡል
ኣይኮነን፡፡ ህዝባዊ ረብሓ ኣብ ዘረጋግጽ ምስ ካልኦት ሓቢሩ ክሰርሕ እምነት ሂብካ ትልእኮ’ውን ኣይኮነን። ብተመሳሳሊ፡
ይመርሖ ኣለኹ ንዝብሎ ህዝቢ እሙን ዘይኮነ መንግስታዊ ጉጅለ ድማ፡ ኣብ ካልእ ኮይዱ ተኣማኒ ክኸውን ኣይክእልን።
“ኣዲኣ ገዲፋ ሓትናኣ ትናፍቕ” ከም ዝተባህለ ነቲ ናተይ ዝብሎ ብጥልመት ዓፊኑ እናገዝአ፡ ዶብ ሰጊሩ ብናይ ካልኦት
ስቓይ ክቑንዞ፡ ሓባርን ተሓባበርን መንገዲ ሰላሞምን ሓድነቶምን ክኸውን ካብ ክውንነት ወጻኢ’ዩ። ከም’ቲ ኣዲኡ
ገዲፉ ሓትነኡ ዝናፍቕ ኣብ ጥዕናኡ ዘጣራጥር፡ ኣብ ህዝቡ ዘየራኣዮ ሓልዮት ኣብ ካልኦት ከርኢ ምጽባይ ባዶነት’ዩ።
እቲ ኣብ ሃገሩን ኣብ ህዝቡን ቅኑዕን ሓላፍነታውን ኣተሓሓዛ ዘይብሉ ስርዓት፡ “ዝብእስ ኣብ ዘይፈልጥዎ ዓዲ ከይዱ
ማእሲ ኣንጽፉለይ በለ” ከም ዝበሃል ዶብ ሰጊሩ ብካልኦት ዝቕንዞ እንተመሰለን ኣካል ኣምሳል ዞባዊ ልፍንቲ ኮይነ
ክኸይድ’የ ኢሉ እንተተመጻደቐን ዘገርም ኣይከውንን። ምኽንያቱ ምድንጋርን ሓሶትን ኣመሉ ስለዝኾነ። እንተቶም
ምስኡ ተላፊና ዞባዊ ፖለቲካዊ ጸጥታዊ ርግኣትን ቁጠባዊ ዕቤትን ከነምጽእ ንኽእል ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ወገናት ግን፡
እንታይ ይብሉን ምስ ከመይ ዝበለ ባህርን ተግባርን ይላፍኑ ከም ዘለውን ብግቡእ ዘይተረድእዎ ከይኮኑ ምኽሪ ምልጋስ
ሕማቕ ኣይኮነን።
ካልኣይ ክፋሉ ይቕጽል።
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላም ደሞክራስን ኤርትራ፡ 03-08-2018
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