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ጀኦፖለቲÃዊ ÷ነታት ቀርኒ ƒፍሪቃን ምህናጽ ነባሪ ሰላም
ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን
ƒብ መፋርቕ 2018፡ ዓለም ƒብ ቀርኒ ƒፍሪቃ Œስተት ናይ ሰለስተ ሃንደÅታዊ ምዕባለታት
ተዓዚባ። ቀዳምይ፡ ሕዳሰ-ምሕዝነት ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፤ Ãልƒይ፡ ምልዓል ናይቲ
ብሕሃ ƒብ ልዕሊ ኤርትራ ዚተስገደደ እገዳ፤ ሳልሳይ፡ ምፍራም ስሉሳዊ ስምምዕ ƒብ መንጎ
ኢትዮጵያ፡ ኤርትራን ሶማልያን።
እዚ ምዕባለታትíዚ፡ ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ እቲ ዘመነ መሪር ተጻብኦን ድስኩል
ግጭትን ƒብቂዑ፣ መስርሕ ምሕዋይ ናይቲ ዘየድሊ፡ Àውገድ ዚ…ƒል ዚነÅረ፡ ƒዕናዊ ”ናት
ዘስዓቦ ቍስሊ ንምጅማር፤ እቲ ዕርቂ ƒብ መንጎ Œልቲ¡ን ሃገራት ƒብ ቀርኒ ƒፍሪቃ ሰላም፡
ድሕነትን ርግƒትን ንምትብባዕ፤ ርጉእ ሰላም ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ፡ ƒብቲ ዞባ
ንሓድሽ ዝምድና ናይ ፖለቲÃውን ቍጠባውን ምትሕግጋዝ ዘመቻûእ ሃዋህው ንምፍጣር፤
ልዑል ተስፋን ዓቢ ትጽቢታትን ፈጢሩ።
እቲ ƒጽፋር ናይቲ ƒብቲ ƒዝዩ ስትራተጅያዊ ግን …ƒ ƒመና ተቐያያሪ ዞባ ቀርኒ ƒፍሪቃ ዘሎ
ስርዓተ ግጭት ናብቲ ጐደቦኡ ዚ·ነ ጋብላ ቀይሕ ባሕርን ጋብላ ፈለግ ኒልን …ም ዚዝርጋሕ ƒዐርዩ
ንጹር ኢዩ። ቀርኒ ƒፍሪቃ ዞባ ናይ ድ⁄ማት መንግስታትን ብልሽታዊ ስርዓታትን ኢዩ። ንሱ
ብናዕቢ፡ ደሞŒራስያዊ ሕጽረትን ሕማቕ ምሕደራን ዚልለ፣ ጃምላዊ ውሽጣዊ ምምዝባላት ናይ
ህዝብታትን Œቱር ድኽነት ናይቲ ዓቢ ƒብዝሓ ናይቶም ህዝብታትን ዚፈጥር ዞባ ኢዩ።
ብተወሳኺ፡ ƒብ ቀርኒ ƒፍሪቃን ጋብላ ቀይሕ ባሕርን፡ ሓያሎ ሓያላን ዓለም፡ ƒብ Œሊ ናይቲ
እናዛየደ ዚŸይድ ጀኦፖለቲÃዊ ውድድር፡ ንጡፍ ወተሃደራውን ባሕራውን ህላወ ƒንቢሮም
ƒለዉ። እቲ ƒብቲ ”ናት ƒንጻር ሽÅራ ዚተሰምየ ƒተ”ሩ ዚነÅረ ƒድህቦ ሕመƒ Åቲ ƒብ መንጎ
ቻይናን ƒመሪÃን እናዓÅየ ዚŸይድ ውድድር ንመደÅራት፡ ወደባት፡ ጸጋታት —ነ ዕድላት ናይ
ዕዳጋታትን ወፍርን ተተÀኡ። ƒብኡ ድማ፡ ዘይርጉእ ƒሰራርዓ ሓይልታትን ብቐጻሊ ዚቀያየር
ዝንቕ ናይ ዞባውን ƒህጕራውን ምሕዝነታት ሰፊኑ።
እቲ ሰላም ƒብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጌና ƒይተረጋገጸን ዘሎ። ƒብ ኤርትራ፡ ሓደ ƒረሜናዊ
ስርዓት ቍጠባዊ ዕንወት፡ ፖለቲÃዊ ልምሰትን ሕብረተሰባዊ ምብትታንን ƒምጺኡ፣ ነታ ሃገር
ናብ ምድራዊት ገሃነም ቀይሩ ይር…ብ። ኢትዮጵያ ዓቢ ዘይርጉጽነት ብዘንÅድብድ ቃንዛን ሽቕታን
ናይ ስግግር ትሓልፍ ƒላ። ƒብ ውሽጢ —ነ ƒብ መንጎ Œልላዊ መንግስታት፡ ƒብ ቍጠባዊ
ልምዓት ƒሉታዊ ስንብራት ዘምጽእ Åይነ-ኤትኒÃዊ ህው…ትን ውሽጣዊ ምምዝባላትን ዘንÅድብድ
ግጭት ይስዕርር ƒሎ። ብዛዕባíቲ መጻኢ ፖለቲÃዊ ƒቀዋውማ ናይ ሃገረ ኢትዮጵያ ንጹር
ስትራተጅን ሓባራዊ ሃገራዊ ስምምዕን ƒብ ዘየለወሉ ÷ነት፡ ዓቢ ሰግለለት ናይ መዋቕራዊ
ዘይርግƒት የንጸላሉ ƒሎ።
Œንየው ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ እቲ ƒብ መንጎ ኤርትራ፡ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዚተƒወጀ
ስሉሳዊ ስምምዕ፡ ƒብ መንጎíተን ሃገራት ዚሓሸ ዝምድና ƒየምጽ¡ን። እቲ ƒብ መንጎ ኤርትራን
ጅቡቲን ዚጸንሐ ምስሕሓብ ዛጊት ƒይተፈትሐን። ፈደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ማእ…ላይ ስልጣኑ
ƒብ መላእ ግዝƒት ናይታ ሃገር Àዝርግሕ ጌና ƒይ…ƒለን። ደቡብ ሱዳን ብÅሰላ ”ናት ሓድሕድን
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ሓድሕደ-ህልቂታዊ ምቅትታልን ትሕመስ ƒላ። እቲ ƒብቲ ናይ ፈለማ ውግƒት ዚተዓወተ
ምንቅስቓስ ህዝባዊ ተቓውሞ ƒብ ሱዳን፡ ደሞŒራስያዊ ምሕደራ ƒብ ምድልዳል ዓÅይቲ
ብድሆታት የጋጥሙዎ ƒለዉ።
እምÅƒር…ስ፡ እቲ ƒብ መሬት ዚተŸስተ ƒመዓባብላ ናይ ፍጻሜታት ƒብ ቀርኒ ƒፍሪቃ ብሓፈሻ፡
ƒብ ዝምድናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን —ነ ƒብቲ ነናይ ሓድሕደን ውሽጣዊ ”ነታት ድማ
ብፍላይ፡ ብመንጽር ድሕረባይታ ናይዚ ጀኦፖለቲÃዊ ÷ነትíዚ Àግምገም ይግባእ። Ãብቲ ዚሓለፈ
ተመ÷ሮ ናይ 1991-1998 ምህሮ ብምቕሳም ድማ፣ እቲ ƒብ መንጎíቲ ናይ ድሕረ-ናጽነት ዚነÅረ
ብሕታዊ ዝምድና ናይ ኢሳያስን መለስን እዚ ዘሎ ናይ ድሕረ-ሕዳሰ-ምሕዝነት ብሕታዊ ዝምድና
ናይ ኢሳያስን ƒቢይን ዚር¡ ተመሳሳልነት ሻቕሎት …ላዕል ይግባእ። እቲ ƒብ መንጎ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ዚተራእየ ሕዳሰ-ምሕዝነት፡ ጌና ƒብ መንጎ Œልቲ¡ን ሃገራት ሰላምን ትÃላዊ ƒገባብ
ዚሓዘ ንቡር ዝምድናታትን ƒየምጽ¡ን ƒሎ። ምምላስ ንቡር Œልተƒዊ ዝምድናታት ƒብ
ምእላይ ናይቲ ወላዒ ”ናት፡ ማለት፡ ደምዳሚ ምዕላብ ጕዳይ ዶብ Àምር—ስ ይግባእ።
ዋላí‘ ቀዳማይ ሚኒስተር ƒቢይ ƒሕመድ ƒብ 5 ሰነ 2018 ኢትዮጵያ ንውሳµ œሚሽን ዶብ ብዘይ
ቅድመ-÷ነት …ም እትቕÅል ብወግዒ ዚƒወጀ እንተ·ነ፣ ምኽላል ናይቲ ዶብ —ነ ምንስሓብ
ወተሃደራት ኢትዮጵያ ይÊን ሰፈራታት ትግራይ Ãብቲ ዚተጐብጠ ግዝƒት ኤርትራ ዛጊት
ƒይተፈጸመን። እቶም ƒብ መጎíተን Œልተ ሃገራት ብብዙሕ ዳንÕራ ዳግም ዚተŸፍቱ ƒርባዕተ
ዶባዊ መሰጋገሪታት ብሃንደብት ተዓጽዮም። እቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓባራዊ ƒዋጅ
ሰላምን ምሕዝነት ቀለም ƒብ ወረቐት —ይኑ ተሪፉ።
እምÅƒር…ስ፡ ዳርጋ Œልተ ዓመታት ድሕሪíቲ ምፍራም ናይቲ ሓባራዊ ƒዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን
ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ጌና ƒብቲ ናይ ሽዑ ÷ነት ዘለና ኢዩ ዚመስል። ነቲ ወላዒ —ነ
መሰረታዊ ጠንቂ ናይቲ ግጭት መዕለቢ ንምግባር ይÊን ንሕቶ ዶብ ƒብ መንጎ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ንምፍታሕ ዚተወስደ ዚ·ነ ቈራጽ ስጕምቲ የለን። እዚ ህሉው ÷ነት ነቲ ƒብ መንጎ
ኤርትራን ኢትዮጵያ ዘሎ ዘየተƒማምን ባህርይ ናይ ሰላምን ƒጠቓልላሊ ዝምድናታትን —ነ ነቲ
ƒብቲ ƒዝዩ ተቐያያሪ ዞባ ዘሎ መዋቕራዊ ዘይርግƒት ናይ Œልቲ¡ን ሃገራት የረድእ።
ነባሪ ሰላም፡ ኢትዮጵያ ልዑላውነትን ግዝƒታዊ ምሉእነትን ሃገረ ኤርትራ፡ ብቃልን ብግብርን፡
ምኽባር፣ …ም መርƒያ ናይ ሰናይ ድሌት፡ ምትእምማን ንምÊስ‘ስን ነቲ ዚተመዛÅለ ህዝቢ ናብ
ዓድታቱ ተመሊሱ ንቡር መነባብሮ ዳግም ምህናጽ ንምፍቃድን፡ ወተሃደራታ —ነ ምምሕዳርን
ሰፈራታትን ትግራይ Ãብቲ ዚተጐብጠ ግዝƒት ኤርትራ ምስሓብ፣ ይጠልብ። ብተወሳኺ፡
ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ Åይነ-መንግስታዊ ዝምድናታተን ናብ ንቡር ምምላስን ትÃላዊ ƒገባብ
ምትሓዝን ይሓትት። ሓንሳእ ግሉጽ ዚ·ነ ንቡር መንግስቲ ንመንግስቲ ዝምድናታት ምስ
ዚምስረት፣ ÷ሎም እቶም ƒብ መንጎ Œልቲ¡ን ሃገራት ዘለዉ ዘይተፈትሑ ጕዳያት፡ ብሰላማዊ
ƒገባብ ብመንገዲ ምይይጥ፡ ልዝብ ወይ፡ እንተድለየ፡ ብƒሳላጥነት ሳልሳይ ƒÃል፡ ምፍታሕ
ይ…ƒል።
ƒብቶም ንፍታሕ ተዘርዚሮም ዚቐርቡ ነጥብታት ¡ጀንዳ፡ ቅድሚ Êሉ ሕቶ ዶብ Àስራዕ
ይግባእ። ውሳµ œሚሽን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን፡ እተን Œልተ ሃገራት ብዛዕባíቲ ናይ ሓባር
ዶÅን ብልዝብ ƒብ ስምምዕ ÀÅጽሓ የፍቅድ ኢዩ። ƒብ ስምምዕ ÀÅጽሓ ምስ ዘይŒእላ ግን፡ እቲ
ውሳµ ናይቲ œሚሽን ደምዳምን ቀያድን ይŸውን። ƒብ Œሊ ናይ ምዉቕ ዝምድናታትን
ሓድሕዳዊ ሰናይ ድሌትን፡ ƒብ መንጎ Œልቲ¡ን ሃገራት ነባሪ ሰላም ዘረጋግጽ ተግባራዊ ፍታሕ
ምምጻእ ይ…ƒል ኢዩ።
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እቲ ብƒህጕራዊ ልምዳዊ ሕጊ ዚድገፍ፡ ብጹእነት ናይ መግዛእታዊ ዶባት ዚባርኽ ƒፍሪቃዊ
መት…ልን ልምዲን ቅቡል —ይኑ፣ ምርግጋጽ ናይቲ ታሪ‹ዊ መግዛእታዊ ውዕል ዶብ ነባሪ ፍታሕ
…ዋድድ ይኽእል። ƒብ ልዕሊíቲ ƒብ Œልቲኡ ወገናት ናይቲ ወሰናስን ዶብ ዚነብር ህዝቢ ድማ፡
እቲ ƒዝዩ ዚወሓደ ምዝራግ ናይ ህይወት፡ ዝምድናታት —ነ ሃገራዊ መንነት …ስዕብ ይኽእል።
ብሓቂ፡ ነቲ ጕዳይ ዶብ ብመሰረትíቶም መግዛእታዊ ውዕላት መዕለቢ ምግባር፡ ነቲ ናይ ፈደራላዊ
መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ቅንዕና ናይ ምድላይ ነባሪ ሰላም ምስ ኤርትራ ዚፍትን ኢዩ።

…ም ምንጪ ናይ መነባብሮን መንነትን፡ መሬት ƒብ ኤርትራ ብ…ባብያዊ ሕግታት እንዳባ ብግቡእ
ዚተደንገገ ƒÅዋዊ (ናይ ƒÅው) ውርሻ ኢዩ። ዋንነቱ ብሕታዊ ይÊን œማዊ ብዘየገድስ፡ መሬት
ናይ ዓድታት ኢዩ፤ ነፍሲ ወ…ፍ ዓዲ ድማ፡ ደረታት ናይ መሬታ ብመንጽርíተን ጐደቦ ዓድታት፡
እንተላይ እተን ስግር ዶብ ዚር…ባ ዓድታት፡ ƒዳቒቓ ትፈልጥ ኢያ። እምÅƒር…ስ፡ ነቶም
መግዛእታዊ ውዕላት መሰረት ብምግባር ƒÃላዊ ምኽላል ናይቲ ዶብ፡ ብሓÅሬታዊ ምይይጥ ምስ
ሽማግለታት ዓÅይቲ ዓዲ ƒብተን ƒብ Œልቲኡ ወገናት ናይቲ ወሰናስን ዶብ ዚር…ባ ዓድታትን
ብŒኢላዊ ሓገዝ ናይ Ãርቶግራፍያዊ ƒሃዱ ሕቡራት ሃገራትን Àሰላሰል ይኽእል ኢዩ።
ሎሚ ብዝያዳ Ãብ ቅድሚ ሕጂ፡ መላኺ ƒገዛዝƒ ƒብ ኤርትራ ዘየዋጽእ፣ ዘይርግƒት ƒብ
ኢትዮጵያ ሓደገº፣ ሰላም ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ዘየተƒማምን ም‰ኑ ƒጸቢቑ
ተነጺሩ ƒሎ። ምርግጋጽ ነባሪ ሰላምን ህያው Œልተƒዊ ምትሕግጋዝን ƒብ መንጎ ኤርትራን
ኢትዮጵያን፡ ዚተቐየረት ኤርትራን ዚተረጋግ¡ት ኢትዮጵያን፣ Œልቲ¡ን ሃገራት ድማ ንቅዋማዊ
ስርዓት፡ ደሞŒራስያዊ ምሕደራን ƒሳታፊ ልምዓትን መብጽዓ ዚƒተዋ À·ና ይጠልብ። ምስ
ግዜ፡ ሓደ ƒብ ሓባራዊ ስትራተጅያዊ ረብሓታትን ናይ ሓባር Œብሪታት ናይ መጻኢ ሰላም፡
ግስጋሰን ራህዋን ንኤርትራ፡ ንኢትዮጵያ —ነ ነቲ ዞባ ብዓቢኡ ዚተሃንጸ፡ ሓድሽ ዝምድና ናይ
ምምዕባል ራእይ ምስልሳል ዚ…ƒል ኢዩ።
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