በትሪ ሓቂስ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን
ሓተታ
ሓዳስ ኤርትራ ረቡዕ 12 ሓምለ 2017

‘ኣል-እትሓድ’ ዝተባህለ ናይ ኣቡዳቢ መዓልታዊ መንግስታዊ ጋዜጣ፡ ንመርበብ
‘ቐጠር ኢንሳይደር’ ከም ምንጪ ሓበሬታ ጠቒሱ፡ “ኣልሸባብ፡ መእተዊ ኣፍደገ ቐጠር
ንሕንፍሽፍሽ ቀርኒ ኣፍሪቃ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዘስፈሮ ጽሑፍ፡ ምሉእ
ትርጉሙ ትማሊ ኣብ ማዕከናት ዜናና ቀሪቡ ነይሩ። እቲ ጽሑፍ ካብ ቀንዲ
ነጥቢታቱ፦
1) ቐጠር፡ ንግብረሸበራዊ ጉጅለ “ሸባብ” ካብ ዝምውሉ ወገናት ሓንቲ ምዃና፣
2) ቐጠር ንሸባብ እትህቦ ደገፍ ብኣፍልጦን መምርሒን ተኸታታተልቲ
ምምሕዳራት ዋሽንግቶን ምዃኑ፣
3) ኣመሪካውያን ብሓደ ወገን ኣብ ሶማል ኣንጻር ሸባብ ይቃለሱ ከምዘለው
እናገለጹን ንመንግስቲ ሶማል ወተሃደራዊ ደገፍ እናለገሱን በቲ ካልእ ሸነኽ
ቐጠር ነቲ ግብረሸባራዊ ጉጅለ ክትምውል ይደፋፍእዋ ምንባሮም፣
4) ቐጠር ንሸባብ እትገብሮ ምወላ ብመገዲ’ተን ኣብ ኤርትራ ዝነጥፋ ናይ ወፍሪ
ኩባንያታታ ከምዝኾነ ዝእምት እዩ።
ደገፍ ኣመሪካ ኮነ ቐጠር ንሸባብ ከምኡ’ውን ልክዕነት ናይዚ ሓበሬታ’ዚ ብቐንዱ
ነቶም ዝምልከቶም ወገናት ዘገድስን ዝግደፍን እዩ። እቲ ጽሑፍ ንእግረ መገዱ ስም
ኤርትራ ምጽንባሩ ግዳ፡ መሰረት ዘይብሉ ውጹእ ሓሶት ምዃኑ ክስመረሉ ይግባእ።
ቐጠር ብዘይካ ናብ ጽላት ቱሪዝም ዝቐንዐ ንእሽቶ ወፍሪ፡ ኣብ ኤርትራ ዝነጥፋ
ኩባንያታት ከምዘይብላ እውን ኣስተብህሎ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ኣብቲ ጽሑፍ ሰፊሩ
ዝርከብ እዚን ከምኡ ዝኣመሰለ ነጥቢታትን ንጎኒ ገዲፍካ ግን፡ ብዓንደ ርእሱ እቲ
ጽሑፍ ብዕቱብ ክርአ ዝግባእ ሕቶታት ዘለዓዕል እዩ።
ከምዝፍለጥ፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ 2009 ብድርኺት ኣመሪካ ኣብ
ልዕሊ ኤርትራ ዘሕለፎ ብይን እገዳ 1907፡ ብቐንዱ ብ“ደገፍ ንሸባብ” ዝተመኽነየ’ዩ

ነይሩ። እቲ ክሲ ክምስረት እንከሎ፡ ነቲ ነዊሕ ከይከደ ሓሶት ምዃኑ ዝተቓልዐ፡
“ኤርትራ ኣብ ሶማል 2000 ሰራዊት ኣእትያ ኣላ” ዝብልን ካልእን ስኑዕ ሓበሬታታት
መሰረት ብምግባር እዩ ነይሩ። ኣብ 2011 መቐጸልታ ናይቲ ብይን ዝኾነ ውሳነ 2023
ኣብ ዝሓለፈሉ ቅንያት እውን፡ “ካብ ኤርትራ ዝተበገሳ 2 ኣጽዋር ዝጽዓና ነፈርቲ ኣብ
ባይደዋ ተራጊፈን” ዝብል ናይ ሓሶት ዜና ምግውሑ ዝዝከር እዩ። የግዳስ “በትሪ
ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን” ከምዝበሃል፡ መርማሪ ኮምሽን፡ ክሳብ ሕጂ ከቕርቦ
ኣብ ዝጸንሐ ተኸታታሊ ጸብጻባት፡ ነዚ ጠቐነታት’ዚ ዚድግፍ ጭብጢ ከምዘየለ’ዩ
ኣረጋጊጹ። ብርግጽ ድማ፡ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ ካብ ቅድሚ ናጽነት ጀሚሮም፡
ኣንጻር ሸበራ ዝጸንሖም ተሪር መርገጺን ንዞባዊ ርግኣት ዘካየድዎ በይናዊ ቃልሲን በዚ
ጠቃኒ ዘመተታት’ዚ ኪድምሰስ ዚኽእል ኣይኮነን።
እሞ’ኸ? እቲ ብዘይ ዝኾነ ጭብጢን መርትዖን፡ ንባይቶ ጸጥታ ብምግጋይ ኣብ ልዕሊ
ኣበሳ ዘይብሉ ህዝቢን ሃገርን ኤርትራ ዝተበየነ ዓማጺ እገዳን ዘውረዶ ከቢድ ዕንወትን
መን’ዩ ዝሕተተሉ? ኣብ ልዕሊ እቶም ከሰስቲን ሓሰውቲ መሰኻኽርን ዘስዕቦ ሕጋዊ
ተሓታትነት ኣሎ’ዶ? ኤርትራ ብሓሶት ተኸሲሳ ዝወረዳ ማህሰይቲ ክሕሳኡ ብመንጽር
ዓለማዊ ሕጊ እንታይ’ዩ? ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተስገዲዱ ዘሎ ብይን እገዳ ግሁድ
ዓመጽ ምዃኑ ከም ጸሓይ ቀትሪ ደሚቕሉ ኣብ ዘሎ ግዜ’ኸ፡ ባይቶ ጸጥታ ጭብጢ
ዝተሳእኖ ጉዳይ ሒዙ እገዳ ከናውሕ እንታይ ሓላፍነትን ስልጣንን ኣለዎ?
ኣል-እትሓድ ኣስፊርዎ ዘሎ ሓበሬታ ገለ ክፋሉ ከም ልክዕ እንተተወሲዱ እውን
ዘልዕሎ ዓቢ ሕቶ ኣሎ። መወልቲ ሸባብ እዞም ዝጥቀሱ ዘለው ሓይልታት
እንተኾይኖም እሞ ምስግጋር ናይቲ ገንዘብ ድማ ብመገዲ ኩባንያታቶም ዝፍጸም
እንተነይሩ፡ “ከመይ ኢሉ’ዩ እገዳ ባይቶ ጸጥታ ነቶም ቀንዲ መወልቲ ንሒፉ፡
ብስልበጣ ናብ ኤርትራ ቀኒዑ?” ዝብል በዳሂ ሕቶ።
በዚ ኮይኑ በቲ፡ ኩሉ ዝለዓል ሕቶታት ኣብ መወዳእታ ዘግህዶ ሓቂ፡ እቲ ኣብ ልዕሊ
ኤርትራ እተወሰነ ብይን እገዳ፡ ብኻልእ ሕሳባት ናይ ሃንደስቱ ዝተደረኸ ቅሉዕ ዓመጽ
ምንባሩ ጥራይ እዩ። ግዜ ድማ ነቲ ዓሎቚ መመሊሱ ዕርቃኑ እናውጽኦ ይኸይድ
ኣሎ።

