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ዒይጋ ፎረም ኣብ ሓሇፇ ሰሙን ቀዲማይ ሚኒስቴር መሇስ ዛናዊን ስርዒት መንግስቲ ሻዕቢያን ኣብ
ዜብሌ ርእሲ ኣቶ መሇሰ ኣብ ዜቕፅለ ሰሇስተ ዒመታት ስሌጣን ከረክቡ ምስሇዎም ውጥን ኣብ መንጎ
ኢትዮጵያን ኤርትራን ል ወጥሪ ቅድሚ ምስንባቶም ሇቒ ፍታሕ ክህቡለ ይግባእ’ዶ ዜብሌ ግቡእን
እዋናውን ሕቶ ኣቕሪቡሌና ነይሩ፡፡ ብዘሓት ወገናት’ውን ዜመስልም ሓሳባት ኣቕሪቦም
ተኻቲዖሙልም’ዮም፡፡ ብወገነይ ጉዲይ ኢትዮ-ኤርትራን ኣቶ መሇስን ብዜምሌከት ኣብቲ ዒምዱ ዜቐረቡ
ርኢቶታት መብዚሕትኦም ዜሰማመዏልም ሓሳባት ኮይኖም፣ ኣሇኒ ዜብል ርኢቶ ኣብዚ ሓፃር ፅሑፇይ
ኣጠቓሉሇዮ ኣሇኹ፡፡ መበገስን መእሰርን እዙ ፅሑፍ ድማ “ኣብ ሓሇፈ ዒመታት ኣቶ መሇስ ኣብ ጉዲይ
ኤርትራን ኤርትራውያንን ንፀባረቕዎም ኣመሇኻኽታታትን ዜተኸተለዎም ፖሉሲታትን ነቲ ሓያሌን
ይትድፇርን ምዕብሌቲ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ንሶም፣ ውድቦምን ህዜቦምን ካይድዎ ነዊሕን ተገታታርን
ቃሌሲ ዜፃባእ እዩ” ዜብሌ ኮይኑ - ነዙ ግጉይ ፖሉሲ ናይ ምቕያር ፖሉሲ እዋኑ ድማ ሐዙ ጥራሕ ምኳኑ
ይከራኸር፡፡
ጉዲይ ኤርትራ ካብ መወዲእታ 19 ክፍሇመን ጀሚሩ ናይ ዜነገሱ ኩልም ነገስታት ኢትዮጵያ (ካብ
ሚኒሉክ እስካብ ጋሽ መንግስቱ) ሕማም ርእሲ ከምዜነበረ ገሉኡ ብታሪኽ ተማሂርናዮ ገሉኡ ድማ ብዒይንና
ሪእናዮ ኣሇና፡፡ ድሕሪ ውድቀት ዯርጊ ኤርትራ ነፃነታ እንትትእውጅ ብዘሓት ሰባት’ኳ ሓንን ጓሂን
እንተፇጠረልም “ዯጊምስ ሰሊም ክኾን’ዩ፣ ቅሳነት ክነግስ’ዩ” ኢሌና ዜተመነና ውሑዲት ኣይነበርናን፡፡ ኣቶ
መሇስ’ውን ጉዲይ ኤርትራ ንሓዯን ንመወዲእታን ጊዛ ዕሌባት ረኺቡ’ል ጦርነት ዜበሃሌ እዝም ህዜብታት
እዙኦም ኣይምሇስዎን ኢሇሙና ነይሮም፡፡ ኮይኑ ግና ኣቶ መሇስ ብዘሕ ከይተጉዒዘ ንሶም’ውን ከምቶም
ዜሓሇፈ መራሕቲ ንቡር በፂሑዎም ጉዲይ ኤርትራ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎም ንጉሆ ምሸት መንግስቲ
ኢትዮጵያ ረቡኡ ብዚዕባ ኤርትራ ኮይኑ’ል፡፡ ብፍሊይ ኣብሓሇፈ ውሑዲት ዒመታት ኣብ ኢትዮጵያ
ዜተፇፀሙን ዜፇሸለን ኩልም ስራሕቲ ግብረሽበራ ተግባር ኤርትራ ምኳኖም፣ ተቓወምቲ ውድባት ምስ
ሻዕቢያ ወጊኖም ኣንፃር ኢትዮጵያ ይሰርሑ ከምሇዉ፣ ናብ ሶማሉያ ብተዯጋጋሚ ኣናኸድና ንዋጋእን
መስዋእቲ ንኸፍሌን ሇና ብሰንኪ ሻዕቢያ ምኳኑ፣ ተሇኣኣኽቲ እናዋፇረ ቱሪስታት ይቐትሌን ይጨውን ል
ስርዒት ኢሳያስ ምኳኑ ብተዯጋጋሚ ብመንግሰቲ ኢትዮጵያ ይንገር፡፡ ብሓፇሻ ኤርትራ ናይቲ ዝባ ብሙለኡ
ሃዋኺት ምኳና ንምርዲእ ዜተፇሊሇዩ ዶክመንታሪ ፉሌሚታት ብቴላቪዥን ኢትዮጵያ ብዘሕ ጊዛ
ቀሪቦሙሌና፡፡ እዙ ተግባር ሻዕቢያ ህዜቢ ዒሇም ተረዱኡዎ ክሌተ ጊዛ ዕቀባ ከምንበረለ እውን ንወስኸለ፡፡
ብዘሓት ሰባት ይጠራጠሩዎም’በር ኣነ ብወገነይ እዙ ኹለ ሓቂ እዩ፣ ሻዕቢያ እንተኾይኑልምስ ካብዙ
ንሊዕሉውን ክገብሩ ከምዜኽእለ ግሁድ እዩ፡፡ ብቐፃሉ ተመሳሳሉ ተግባራት ከምዜፍፅሙውን ፍለጥ’ዩ፡፡
እሞ ኸ ?- ነሃተይ ሓሳብ ብሓፂሩ ሻዕቢያ እንታይ ገበረ ወገሐ ፀብሐ ሽሙ ተጥፍእዎን ተካፍእዎን
ንምባሌ ይኮነስ እዝም ፀገማት ኩልም ኣቶ መሇስ ኣብ ሓሇፈ ዒመታት ኣብ ጉዲይ ኤርትራ ናይ
ዜተኸተለዎምን ይኽተለዎም ሇዉን ፖሉሲታት ውፅኢት እዮም፡፡ እንተወሓዯ ኣቶ መሇስ ኣብ ሶማሉያን
ካብኡ ዜብገሱ ኣሸበርትን ሇዎም መርገፂን ዜወስደዎም ስጉምትታትን ንምንታይ ኣብ ሌዕሉ ኤርትራ
ንምፍፃም ከምይዯሌዩ ግሌፂ ኣይኮነን፡፡ መንግስቲ ዛጋታቱ ሓዯጋ ከይበፅሖም ነቒሑ ይሕለን ሓዯጋ
እንትፍፀም ድማ ኣድሊዪ ዜበል ስጉምቲ ይውስድም’በር ወገሐ ፀብሐ ንዛጋታቱ ብዚዕባ ግብረሽበራውያንን
ተግባር ሻዕቢያን እናሇፍሇፇ ክነብር ኣይግባእን፡፡
ኣብ 1990 ዒ/ም ሻዕቢያ ግዜኣት ኢትዮጵያ ወሪሩ ናይ ዶብ ይገበኣኒ ሕቶ እንተሌዕሌ ኣቶ መሇስ
ካብ ካሇኦት ኣብ ኣመራርሓ እቲ ውድብ ዜነበሩ ብፆቶም ብዜተፇሇየ ናብ ጦርነት ኣይንእቶ፣ ነቲ ጉዲይ
ብድርድር ንወዲኣዮ ዜብሌ መርገፂ ከምዜነበሮምን ኮይኑ ግና ብድምፂ ተበሉፆም ናብ ጦርነት ከምዜተኣተወ
ይንገር፡፡ዜኾነ ኾይኑውግእ ተኻይደ፣ ብዘሕ ንብረትን ብፍሊይ ድማ ብዒሰርተታት ኣሽሓት ዜቑፀሩ ዛጋታት
እታ መተካእታ ይብሊ ህይወቶም ስኢኖም፡፡ ጦርነት ተኻይደ ሻዕቢያ ኣብ ቀሌቀሌ ኣብዜነበረለ እዋን
እንዯገና ዕርቂ ሰሊም ንቀበሌ፣ ስምምዕ ንፇርም ዜብሌ መርገፂ ብመሓዜ እቲ እስካብ ልሚ ኣከራኻሪ ኮይኑ
ልን ነቲ ውድብ ንክሌተ መቒለዎ ዜበሃሌ ውዕሉ ኣሌጀርሰ ተፇሪሙ፡፡ በዙ ምኽንያት ኣቶ መሇስ በሓዯ
ገፅ ነባር ብፆቶምን ኣመራርሓ እቲ ውድብን በቲ ካሌእ ገፅ ባድመ ዜሰኣኑለ ኩነታት ተፇጢሩ’ዩ፡፡
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ኣብቲ ሽዕኡ እዋን ይኹን ብድሕሪኡ ኣብዜተፇሊሇዩ እዋናት ብዘሓት ዛጋታት ብምኽንያት እዙ
መርገፂኦም ንኣቶ መሇስ ክወቕሱዎም እኳ እንተሰማዕኩ ውሳነኦም ትኽክሌ ምኳኑን ኢትዮጵያ ኣብ ዜኾነ
ጦርነት ክትኣቱ ይዯሌዩ መራሒ ምኳኖምን ኣብነታት እናጠቐስኩ ብዘሕ ጊዛ ምስ ብዘሓት ሰባት
ተሟጊተ እየ፡፡ ኮይኑ ግና እዙ ኣተሓሳስባይ ግጉይ ምኳኑ ኣብ 1998 ዒ/ም ወታዯር ሌኢኾም ሶማሉያ
እንትኣትዉ ተረዱአ፡፡ ኣብቲ እዋን ብዘሓት ኢትዮጵያውያን ካብዜኾነ እዋን ንሊዕሉ ጦርነት ኣየድሌየናን፣
ምስ ጎረቤት ከምዙ ዒይነት ነገር ይትረፇና እንትብለ ኣቶ መሇስ ዜሰምዕ እዜኒ ኣይነበሮምን፡፡ኣብ ሶማሉያ
ብዘሕ መስዋእቲ ከፉሌና፣ ፅሌኢ ምስ ጎረቤት ህዜቢ ኣሕዱርና እቲ ዜተነገረና ሇውጢ እንተይመፀ ድሮኳስ
ካሌኣይ ክንዋጋእ ተመሉስና ኬድና ኣሇና፡፡ በዙ ምኽንያት ኣቶ መሇስ ምስ ኤርትራ ጦርነት ኣይንገብርን
ኢልም እንትትሟ ጦርነት ስሇይፇትዉ እዩ ኢሇ ዜተኻታዕኹዎም ሰባት ይቕረታ ሓቲተዮም’የ ጥራሕ
ይኮነስ ኣብ ሓሇፈ ዒመታት ከም መጠን መራሒ ኢትዮጵያ ኣቶ መሇስ ኣብ ጉዲይ ኤርትራ ዜስዕቡዎ
ፖሉሲ ግጉይ ምኳኑ ብውሌቀይ ናብ መዯምዯምታ በፂሐ ኣሇኹ፡፡
ጉዲይ ሶማሉያ ብዜምሌከት ኣብዙ ግሌፂ ክገብሮ ዜዯሉ ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ግሁድ ዜኾነ
ንዯሕንነታን ለኣሊውነታን ሓዯጋ ከቃሌዕ ዜኽእሌ ስክፍታታት ብወገን ሶማሉያን ብፍሊይ ድማ በቲ ኣብቲ
እዋን ንሶማሌያ ዜተቖፃፀረ ጉጅሇ ICU ኣይነበረን ንምባሌ ይኮነስ ነቲ ሓዯጋ ንምውጋድ ዜሰዒብናዮ መይሊ
ክሳርኡ ብዘሕን ቀፃሌን እዩ፡፡ ካሉእ ኣማራፂታት ብምጥቃም ነቲ ሓዯጋ ምእሊይ ይከኣሌ ነይሩ’ዩ በሃሊይ
እየ፡፡ ከምቲ ኣብ ዜተፇሊሇዩ እዋናት ብመንግስቲ ዜተገሇፀ እቲ ውግእ ሻዕቢያ ዜኸፇቶ ግንባር እዩ
እንተተባሂለ’ውን ኣብይቦትኡ ኬድና ኢና ተዋጊእና እየ ዜብሌ፡፡ ከምቲ ብዘሓት ሰባት ዜብለዎ ግን
ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ዜተገበረ ውግእ እዩ ዜብሌ ኣበሃህሊ ኣይኣምነለን፡፡
ኣብ ሄግ ኣብ ኮሚሽን ድንበር ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ዜተገበረ ክትዕ እቲ ቤት ፍርዱ ባድመን
ካሇኦት ቦታታትን ንኤርትራ ወሲኑ ካሇኦት ንፆረና ሓዊሱ ብርክት ዜበለ ቦታታት ናብ ኢትዮጵያ ከካሌሌ
እንትብሌ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይፊሌናን፣ ንሱ ናይ ኤርትራ መሬት እዩ ኢለ ክምሇስ ከምዜተገበረ
ኣብዜተፇሊሇዩ እዋናት እቲ ኮሚሽን እውን ኣቶ መሇስ’ውን ነጊሮሙና እዮም፡፡ እዙ ዒቢይ ጌጋ እዩ፡፡
ይግበኣና ናይ ኤርትራ መሬት ምውሳድ’ኳ ግቡእ አይኹን’ምበር እንተወሓዯ ንመዯራዯሪ ከኸውን ምቕባሌ
ኣድሊዪ እዩ ነይሩ እብሌ፡፡ ኣብ ሓሇፈ ዒመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉዲይ ድንበር ብምጥራር ይኮነስ
ብምዜርራብ ንፍታሓዮ እናበሇ እንትሌምን ሻዕቢያ ካብ ምድርዲር ሓሉፈ ካሌእ ኣማራፂ ኣይመሃሇዎን፡፡
ምንም ኣብ ኢድካ ሓዜካዮ ነገር እንተይሃሇወ ተዯራዱርና ንወዲኣዮ ኢሌካ ምምጓት ውፅኢት የብለን፡፡
ስሇዙ ኣነ ብወገይ ኤርትራ ትዯራዯረለ ምንም ምኽንያት የሇን፡፡ ውዑለ ሓዱሩ ድማ ባድመ ንኤርትራ
ምጥራራ ይተርፍ ሓቂ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ድማ ኣብዙ ሐዙ አዋን እሞ ድማ ይግባኝ ኣይንብሇለን ተባሂለ
ኣብ ቅድሚ ዒሇም ዜተፇረመ ውዕሉ ይትረፍ ሃፀይ ሚኒሉክ ቅድሚ ሚእቲ ዒመት ዜፇረሙዎ ውዕሉ ድንበር
ከም መርትዖ ቀሪቡ ቅቡሌ ኮይኑ እዩ፡፡ ዋሊኳ ኣቶ መሇስ ኣብ እዋን ስሌጣኖም ባድመ ኣሕሉፎም ንመሃብ
እንተኸበዶም (ኣብ ሓዯ እዋን ኣቶ መሇስ ንሓዯ ናይ ኤርትራ ተቓወምቲ ዌብሳይት ኣብ ሃቡዎ ቃሇ-መሕትት ጉዲይ ኢትዮጵያን
ኤትራን ንሶም ኣብ ስሌጣን እንዲሃሇዉ ክፍታሕ እዩ ዜብሌ እምነት ከምይብልም ገሉፆም ነይሮም) ውዑለ ሓዱሩ “ብመሰረት
ኣቶ መሇስ ዜፇረሙዎ ውዕሉ” ተባሂለ እቲ ፍርዱ ከምዜፍፀም ኣነውን፣ ኣቶ መሇስውን፣ ሻዕቢያውን ኩሊትና
ንፇሌጦ ሓቂ እዩ፡፡ ካብዙ ብምብጋስ ሻዕቢያ ኣብ ሌዕሉ ኢትዮጵያ ምንም ዒይነት ወረራ ይኹን ጦርነት
ንምኽፊት ከምየድሌዮምን ዋሊ እንተዯሇዩውን ዒቕሚ ከምይብልም ስሇዜፇሌጡ ከምይፍትንዎን ምርዲእ
ይከኣሌ፡፡ ስሇዙ “ሻዕቢያ ዲግም ወረራ እንተፇቲኑ ንመወዲእታ ጊዛ ከነጥፍኦ ኢና” ዜብሌ በብእዋኑ ዜስማዕ
ፇኸራ ኣብ መሬት ዋጋ የብለን፡፡
ቅድሚ ውሑዲት ዒመታት ኣብ  ሄግ ዜርከብ ኮሚሽን ካሕሳ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ መወዲእታ
ውሳኔ ክህብ ኣብ ዜሸባሸበለ ሰሙን ኣብቲ እዋን ጦርነት ንፀጥታ ኣስጋእቲ ተባሂልም ዜተባረሩ
ኤርትራውያን ተመሉሶም ንብረቶም ክርከቡ፣ ከመሓድሩን ክሰርሑን ብቤት ምኽሪ ሚኒስትራት መንግስቲ
ኢትዮጵያ ሓድሽ ሕጊ ከምዜፀዯቐ ዜዜከር እዩ፡፡ (እቲ ዜገርም ግን እቲ ውሳነ ኮሚሽን ካሕሳ ነዙ ዜተጠቐሰ
ንብረት እውን ይምሌከት ምንባሩዩ)፡፡ ብዘሓት ሰባት ኣብቲ እዋን ናይቲ ሕጊ ተፃዱፍኩም ምፅዲቕን ድሕሪ
ውሑዲት መዒሌታት ዜወፀ ውሳነ እቲ ኮሚሽን ዜሰምዐን ናይቲ ሕጊ ምውፃእ ኣጥቢቖም ብምንቃፍ
(ስሇዜፇርሑ ብ ብውሽጣውሽጢ ሓሜታ ጥራሕ እዩ) ገሉኦም “ኮነ ተባሂለ ኤርትራውያን ንምጥቃም ተሓሲቡ
ዜወፀ እዩ” እንትብለ፣ ፍርቆም ድማ “ኣይ ሰበ-ስሌጣን ኢህወዯግ ብሕጊ ከይጥየቑ ፇሪሖም ዜገበሩዎ መይሊ
እዩ” ይብለ፡፡ ኣቶ መሇስ ኩለ ጊዛ ትኽክሌ እዮም፣ ኣይሰሓሓቱን ኢልም ኣምኑ ሓዯሓዯ ሰባት ድማ “ናይ
ኤርትራውያን ሌቢ ብምሽፊት ኢሳያስ ንምድኻም ዜተፇጠረ ፖሉሲ ኣቶ መሇስ እዩ” ይብለ፡፡ ኣቶ መሇስ
ሻዕቢያ ንምድኻም ኢልም ኣብ ሓሇፈ ዒመታት ዜወሰደዎም ስጉምትታት ከመይ ገይሮም ንሻዕቢያ
ከምዜጠቐሙዎን ከምሐየለዎን ትሕት ኢሇ ክዜርዜሮ እየ ኣብታ ዜጀመርኩዋ ጉዲይ ግን ሓንቲ ሕቶ
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ከሌዕሌ፡፡ ኣቦይ ስብሓት ኣብ ሓዯ እዋን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ጉዕዜኦም ብዚዕባ እዙ ንብረት ኤርትራውያን
ምምሊስ ዜወፀ ኣዋጅ ተሓቲቶም እንትምሌሱ - ሻዕቢያ ንብረት ኢትዮጵያውያን ኣይምሌስን ኢሌና ናይ
ኤርትራውያን ንብረት ኣይንወርስን፡፡ ሻዕቢያ ንብረት ኢትዮጵያውያን ከምይምሌስ ንፇሌጥ ኢና ምኽንያቱ
ባህሪኡ ኣይፇቕዯለን ንሕና ግን ከም ናይ ሻዕቢያ ባህሪ ስሇይብሌና ኤርትራውያን ንብረቶም ክምሇሰልም
ወሲና ኢልም፡፡ ኣብዙ ከም መንግስቲ መጠን ንብረት ሰባት ምምሊሱ ተቓውሞ የብሇይን ናተይ ሕቶ ግን
ሻዕቢያ ንብረት ኢትዮጵያውያን ከምይመሌስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እናፇሇጠ ነቶም ንብረቶም ዜሰኣኑ
ኢትዮጵያውያን ዜገበረልም ነገር ኣል’ዶ ዜብሌዩ ? – ሓዯ መንግስቲ ህዜባዊ እዩ ክበሃሌ እንተኾይኑ
ነዒይ ከምዜረዯአኒ ቅድሚ ንኻሇኦት ዛጋታት ንዛጋታቱ ዜጣበቕን መኸታ ዜኸውንን እዩ፡፡
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዜሓሇፈ ዒመታት ብዚዕባ ኤርትራውያን ክሓስብን ብዘሕ ነገር ክሰርሕን
ተዒዙብና፡፡ ካብዙኦም ውሽጢ - ካብ ኤርትራ ዶብ ተሳጊሮም ዜመፁ ስዯተኛታት ብምቕባሌ ንስዯተኛታት
ኻሇኦት ጎረባብቲ ሃገራት ይተፇቐዯ ካብ ካምፕ ወፃኢ ኣብ ዜዯሇዩዎ ክፊሌ ኢትዮጵያ ናይ ምንቅስቓስን
ምንባርን መሰሌ፣ ምስ ካሇኦት ትካሊት እናተሓባበርካ ናብ ዜተፇሊሇዩ ሃገራት ምዕራብ ምሌኣኽ፣ ኣማኢት
መናእሰይ ኤርትራ ኣብ ዩኒቨርሲቲት ኢትዮጵያ ኣትዮም ክመሃሩ ምግባር፣ ተቓወምቲ ሻዕቢያ ኢና ዜብለ
ውድባት ፍቖዶ ኣዱስ ኣበባን ሃዋሳን ምእካብ፣ ወተ ወተ….. ኣብ ዜተፇሊሇዩ እዋናት እዙ ኩለ ዜግበር
ኣቐዱመ ከምዜገሇፅኩዎ ሻዕቢያ ንምድኻም’ዩ ዜብሌ መግሇፂታት ይወሃብ እዩ:: ኮይኑ ግና እስካብ ልሚ
ዜተረኸበ ውፅኢት እንታይ እዩ መሌሲ ድሌዮ ሕቶ እዩ፡፡ ንግዙኡ ኣነ እስካብ ዜፇሌጦ ሻዕቢያ ካብዝም
ንጡፍ ስራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዘሕ ነገር ከምዜጥቀምዩ፡፡
ብመሰረቱ እዝም ዶብ ሰጊሮም ዜመፁ ካብ ህፃን እስካብ ሽማግሇ ዕድመ ዜርከቡ “ስዯተኛታት”
ኤርትራ ብትኽክሌ ንሻዕቢያ ፀሉኦም ዜመፁ እዮም ምባሌ ዒርስኻ ምድዕዒስ’ምበር ካሉእ ዜህሌዎ ትርፉ
ኣይህለን፡፡እቲ ብወታዯርን መሳርያን ተሓፂሩ ሰብ ከይወፅእ ጥብቂ ሓሇዋ ይግበረለ እዩ ዜበሃሌ ዶብ
ኤርትራ ብይ ምንም ፀገም ተሳጊሮም እንትመፁ ድማ ኣብ ብዘሓት ሰባት ተወሳኺ ጥርጣረ ምሕዲሩ
ኣይተረፇን እዩ፡፡ ዜኾነ ኾይኑ እዝም “ስዯተኛታት” ብትኽክሌ ከምቲ ንሳቶም ዜብለዎን መንግስቲ
ኢትዮጵያ ዜነግረናን ስርዒት ሻዕቢያ ፀሉኦም መፂኦም እንተኾይኖም እዙ’ውን ንሻዕቢያ ጥቕሚ እዩ’ምበር
ጉድኣቱ ኣይረኣየንን- ምኽንያቱም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ነቲ ስርዒት ክፇታተኑዎን ክቃሇሱዎን
ዜኽእለለ ኣጋጣሚ ምዕፃው እዩ፡፡ ብኢትዮጵያን ካሇኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ኣቢልም “ካብ ስርዒት ሻዕቢያ
ሃዱሞም መፂኦም” ተባሂልም ናብ ዜተፇሊሇያ ሃገራት ምዕራብ ዜተሇኣኹ መናእሰይ ብዜሌእኹዎ ገንብ (2
ሚእታዊ መዋጮ ሓዊሱ) ቁጠባ ሻዕቢያ የሐይለ ኣሇው ጥራሕ ይኮነስ ኣብ ዜተፇሊሇዩ እዋናት ኣብ ጎኒ
ሻዕቢያ ኮይኖም ኣንፃር ኢትዮጵያ ክስሇፈ ንሪኦም ኣሇና፡፡ እቶም ብኣማኢት ዜቑፀሪ ስኮሊርሺፕ ዜተወሃቦም
መናእሰይ “ስዯተኛታት’ከ ዋሊ እቲ ጉዲይ ኣድሊዪ እዩ እንተተበሃሇ በሓቂ ኢትዮጵያ ክንድኡ ኣክሌ
ስኮሊርሽፕ ንመሃብ ዒቕሚ ሃሌይዋ ድዩ ? እቶም ተቓወመምቲ ኤርትራ ዜበሃለ’ኸ ኣበይ ኣሇዉ ? እስካብ
ልሚ እንታይ ገይሮም ? ኬንያ ኣብ ግዜኣታ ኣትዮም 2 ወፃእተኛታት ስሇዜጨወዩሊ ምሌሻታት ኣሌሸባብ
ንምድምሳስ ናብ ሶማሉያ ኣትያ፡፡ ኢትዮጵያ ድማ ነዙ ናይ ኬንያ ወፍሪ ንምሕጋዜ ናብ ሶማሉያ ሰራዊታ
ሌኢኻ’ሊ፡፡ ጎረቤት ምሕጋዜን ግብረሽበራ ምውጋእን ንቡር’ዩ:: ኮይኑ ግና ናብ ናይ ባዕሌና ግዜኣት ኣትዮም
ናይ ባዕሌና ዛጋታትን ቱሪስታትን ዜቐተለን ዜጨወዩን ምሌሻታት’ከ እንታይ ኢሌናዮም ? መሌሲ
ድሌዮም ሕቶታት እዮም፡፡
ንምጥቕሊሌ ኣክሌ ኣነ ምስ ኤርትራ ዲግማይ ጦርነት ንግጠም ዜብሌ ሓሳብ የብሇይን፡፡ ካብ
ጦርነት ዜርከብ ጥቕሚ የሌቦን፡፡ብፍሊይ እቲ ኣብ ኣፍ እቶን ተሰኽቲቱ በብእዋኑ ጦርነት እንትሇዒሌ ዲሩ
ዜርእይ ህዜቢ ትግራይ ተመሉሱ ናብ ጦርነት ከኣቱ ኣይግባእን፡፡ ኮይኑ ግና ኣብ ኤርትራን ኤርትራውያንን
ሇና ፖሉሲ ይቀየር፣፡ ወገሐ ፀብሐ ሻዕቢያ ከምዙ ገበረ ኢሳያስ ከምዙ ፇጠረ እናበሌካ ምምንጃኽ ምፀኦ
ሇውጢ እንተሃሇወ ዛጋታት ንሻዕቢያ ኣግዙፎም ምርኣይን ኣብ መንግስቶም ሇዎም ዒርሰ እምነት
ምድኻምን ጥራሕ’ዩ፡፡
ኣብ መወዲእታ ንኣቶ መሇስ ክብል ዜዯሉ ነገር እንተሃሇወ “ክቡር ቀ/ሚ/ር ዯጊመ ከኻኽረኩም - ንህዜብኹም ቀፃሉ
ሰሊምን ዜጀመርኩሞም ስራሕቲ ትራንስፎርሜሽን ንምርግጋፅን ክትብለ ኣብ ስሌጣን እናሃሇኹም ጉዲይ ኤርትራ መዕሇቢ
ክትገብሩለ ከም መጠን ሓዯ ዛጋ ይሊበወኩም፡፡ ህዜቢ ሰሊማዊ ሰሌፉ ወፂኡ ንሻዕቢያ ከውግዜ ብምግባር፣ ንቤት ምኽሪ ፀጥታ
ኣቤት ብምባሌ፣ ኢጋድ ተግባራት ሻዕቢያ ከውግዜ ብምትሕብባር፣ ዒሇም ሇኸ ትካሊት ብዚዕባ መንግስቲ ኤርትራ ሕማቕነት
ውፅእዎ መግሇፂታት ብምድግጋም፣ ኣብ ኤርትራ ማዕቀብ ክግበር ብምምሕፃን ለኣሊውነት ሰሊምን ኢትዮጵያ ኣይኽበርን’ዩ”፡፡

ዜኽርን ሞገስን ንጀጋኑ ስውኣት !
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