ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ኣፈፌት ሓድሽ ምዕራፍ
ኣብ መፋርቕ 20 ዘመን፡ ቀጥታዊ መግዛእቲ ካብ ዘብቅዕ ንድሓር፡ ዞባ ቀርኒ
ኣፍሪቃ ንኣስታት 80 ዓመታት፡ ካብ ኲናትን ግጭትን ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን።
ሰለስተ ወለዶታት ሰላማዊ ኣየር ኣስተንፊሶም ኣይፈልጡን። ሱር መሰረት
ናይዚ ዕድል ወለዶታት ዘኽሰረ ህውከት’ዚ፡ ፖሊሲታት ሓድሽ መግዛእቲ
ከምኡ’ውን ግሎባዊ ስትራተጂ ዝድርኺቱ ኣራግጽ ርእሰ-ሓያላን ኣብ ዘመነ
ዝሑል ኲናትን ድሕሪኡን’ዩ። መጋበርያ ስርዓታት ምርካብን ዘቤታዊ
ድኻማትን ድማ ምቹእ ባይታ ፈጢርሉ። ድሕሪ’ዚ ዘሕዝን ታሪኽ፡ ሎሚ፡
ዞባና ኣብ ኣፈፌት ሓድሽን ትስፉውን ምዕራፍ ይርከብ። ነዚ ምዕባለ’ዚ
ዝወለደ ብቐንዱ ዝሓለፈ መሪርን ኣኽሳሪን ተሞኩሮ ዝዀስኰሶ ንቕሓት’ዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ከፋፋሊን ዓሌታዊን ፖለቲካ ዝማዕበለ ንቕሓት፡ ኣብ
2018 ንመጋበርያ ስርዓት ወያነ ካብ ስልጣን ምግላፉ፡ ሓደ ካብ ምልክታት
ምብቃዕ ዝሓለፈ መዋእል’ዩ ነይሩ። ክንዲ ዝኾነ፡ ድሕሪ’ዚ ፍጻመ’ዚ፡
ቅልጡፍን ብዙሕን ፍጻመታት ተደራሪቡ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ኩነተኲናት ወጺአን ናብ ምሕዝነትን ምትሕብባርን ኣምሪሐን፣ ሶማል እውን
ስዒባተን። እዚ ምዕባለ’ዚ ዝፈጠሮ ስንባደ ድማ፡ ምዕልባጥ ዝተሳዕሩ
ሓይልታት ኣኸቲሉ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት፡ ብመቕዘፍትን ስቓይን
ህዝቢ ትግራይ መንኰርኰር ታሪኽ ንድሕሪት ንምምላስ ተሃቂኑ። ግን
ኣይተኻእለን። ውጽኢቱ ስዕረትን ዘሕዝን ህልቂትን ኮይኑ። ባህጊ ሰላምን
ምዕባለን ህዝብታት ልዕሊ ውዲታት ሕንከራ ዓሪጉ፡ ነቲ ዝሓለፈ ግናይ ታሪኽ
ናብ ዘይምለሰሉ መቓብር ይኸቶ ኣሎ። ራእይ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ፡
ሰላምን ፍትሒን ዝሰፈና ሃገር ልምዓትን ቀጻሊ ዕብየትን ምህናጽ’ዩ። እዚ
ዘቤታዊ ራእይ’ዚ ክሰምር፡ ህላወ ሰላማዊ፡ ርጉእን ተመላላእን ጎዶቦ፡ ቅርዕው
ዞባዊ ዝምድናታትን ቁጠባዊን ልምዓታዊን ሽርክነትን ወሳኒ ምዃኑ፡
ብዓንተቦኡ ጽኑዕ እምነት ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ እዩ ነይሩ። ብርግጽ
ድማ፡ ናይ ሓባር መጻኢን ዕድልን ዝጠምሮም ህዝብታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡
ገዚፍ ሰብኣዊ ዓቕሚን ዘይተኣደነ ዕቑር ተፈጥሮኣዊ ጸጋን ዘለዎም እዮም።
ክንዲ ዝኾነ ንልምዓትን ምዕባለን ሓነቕቲ ዝኾኑ ጸጥታዊ ጸገማት ብምእላይ፣
ሰላም ዘውሕስ፣ ቁጠባዊ ምትእስሳር ዘደልድል፣ ሕውነት፡ ማዕርነትን
ምትሕብባርን ዘማዕብል፣ ሓባራዊ ቁጠባዊ ምዕባለን ሽርክነትን ዘደንፍዕ ባይታ
ክፈጥሩ፡ ጉዕዞ ዕብየት ዘሐንብብ ልክዕን መተካእታ ዘይርከቦን ሕርያ እዩ።
እዚ ዘይንቕነቕ መርገጺ ኤርትራ ኮይኑ፡ ነዊሕን ዓቃልን ዘይተሓለለን ቃልሲ
ዝተኻየደሉ’ዩ። ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዋእል ዘይግባእ ክሳራ እምበኣር፡ እዚ
ሕጂ እንኣትዎ ዘለና መድረኽ፡ ኣዎንታዊ ስጒሚ ኣብ ጉዕዞ ዕብየት

ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪቃ’ዩ። ክኸፍቶ ዝኽእል ዕድላት ድማ እምብዛ ርሒብ
እዩ። ክንዲ ዝኾነ ተኸሲቱ ዘሎ ባና ትስፉውን ብሩህን መጻኢ፡ በቲ ሒዝዎ
ዘሎ ኣንፈት ብስሉጥ ገስጊሱ፡ እቲ ብዙሕ ዝተደኽመሉን ዋጋ ዝተኸፍለሉን
ዕላማ ተዓዊቱ፡ ባህጊን ድሌትን ህዝብታት ዞባና ከስምር፡ ዝተረፈ ቀሪም፡
ብጥንቁቕ ሜላን ብዝወሓደ ክሳራን እናቐረምካ፡ መኸተምታ ዝሓለፈ ምዕራፍ
ብምልኣት ኣረጋጊጽካ፡ ቃልሲ ሰለስተ ወለዶታት ኣብ ሸቶኡ ንምብጻሕ፡
ብተዛማዲ ተሪፉ ዘሎ ዝወሓደ ዕማም ብጽፈት ምዝዛም የድሊ።
ሓዳስ ኤርትራ
ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ
ዓርቢ 14 ጥቅምቲ 2022

