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ነብያት ጸጋይ

ሳምራዊት መለስ

ለይ-ኣውት

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ “እገዳ” 
ንምውሳን ብወያነን ኣሳሰይቱን 
ዝተፈጸመ ዓሎቕ፡ ካብ ግዜ ናብ 
ግዜ ዕርቃኑ እናወጸን እናተበለለን 
ክመጽእ ጸኒሑ ኣሎ። ከም 
ውጽኢቱ ድማ፡ ኣብ ርእይቶ 
ዝተፈላለዩ ወገናት፡ “እገዳ” ናይ 
ምልዓል ቃና እናለዓለ ይኸይድ 
ኣሎ። እዚ ምዕባለታት’ዚ፡ ኣብ 
ልዕሊ’ቶም ብዲፕሎማሲ ሓሶትን 
ምትላልን፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት 
ሃገራት፡ ዘይፍትሓውን ዘይቅኑዕን 
ውሳነ ከሕልፍ ዝደረኹ ወያነን 
ኣሳሰይቱን ክፈጥሮ ዝኽእል 
ሻቕሎት ርዱእ እዩ። ኣብ ክፍላ 
ለካቲት፡ ካብ ቤት ጽሕፈት 
ሚኒስተር ዲኤታ ኣህጉራዊ 
ጉዳያት ወያነ፡ ናብ ኩሎም 
ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ሚሺናት 
ዝተላእከ ዘዋሪ መልእኽቲን ናይ 
ስራሕ መምርሒን፡ ነዚ ተርባጽ’ዚ 
ከምኡ’ውን ወያነ ኣብ ፖለቲካዊ፡ 
ዲፕሎማሲያዊን ዜናዊን ዘመተ 
ዝኽተሎ ናይ ምትላል ጸወታ 
ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ። 
ሚኒስትሪ ዜና፡ ተዓዘብቲ ምሉእ 

ስእሊ ምእንቲ ክወስዱ፡ ቀጥታዊ 
ትርጉም ናይቲ ብቛንቋ ኣምሓርኛ 
ዝተጻሕፈ ውሽጣዊ ሰነዳት ወያነ 
እንሆ ከምዘለዎ የቕርቦ፦ 

***

ሰነድ 1. 
ለካቲት 13 - 2006

መዘኻኸሪ

ናብ፡- ኤምባሲ ኢፌድሪ/ቀዋሚ 

ውጥን ዲፕሎማሲ ምትላል

 ውሽጣዊ ሰነዳት ወያነ እንታይ ይብሉ? 
ልኡኽ/ ኣብያተ ጽሕፈት ቆንስላ፡ 
ኩሎም ጀነራል ዳይሬክተራት፡ 
ኣብያተ ጽሕፈት፡ ማእከል፡
ካብ፡-   ቤትጽሕፈት ክቡር 

ሚኒስተር ዲኤታ
        (ኣህጉራዊ መዳይ)
ርእሰነገር፦ ኤርትራ ካብ 

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት 
ዝተመሓላለፈላ ውሳነታት እገዳ 
ንኽልዓለላ እተካይዶ ዘላ ጻዕሪ 
ንምብርዓንን እገዳታት ብዝግባእ 
ኩነታት ተፈጸምቲ ንክኾኑ ክግበር 
ዘለዎ ምንቅስቓስን ብዝምልከት 
ካብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝተውሃበ 
መምርሒ

ኣብዚ እዋን’ዚ መንግስቲ 
ኤርትራ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት 
ሃገራት ዝተበየነሉ ውሳነታት እገዳ 
ከምዝልዓሉ ንምግባር ዝተፈላለየ 
ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣብ 
ምክያድ ይርከብ። ኤርትራ 
ውሳነታት እገዳ ኣብ ልዕሊኣ ካብ 
ዝሓልፍ ጀሚራ፡ ኣብ ክልልና ኣብ 
ዘለዋ ሃገራት ንዝንቀሳቐሱ ጸረ-ሰላም 
ግብረ-ሽበራውያንን ዘይሕጋውያን 
ውድባትን ብዝተፈላለየ ኣገባብ 
ደገፍ ብምሃብ፡ ነቲ ተነቢሩላ ዘሎ 
እገዳ ትጥሕስ ኣብ ርእሲ ምህላዋ፡ 
ካብዚ ተግባራታ’ዚ ከይተቘጠበት፡ 
ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ፡ እቲ 
ኣብ ልዕሊኣ ዝተመሓላለፈ እገዳ 
ንኽልዓለላ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት 
ብምንቅስቓስ፡ እቲ እገዳ ቅኑዕ 
ከምዘይኮነ ከተእምን ትፍትን 
ከምዘላ ሓበሬታታት ይእምቱ። እዚ 
ምንቅስቓሳት’ዚ ብቐጻሊ እናሓየለ 
ከምዝኸይድ ይግመት።

በዚ ምኽንያት፡ ኣብ ቀንዲ 
ቤትጽሕፈት ዘለዉ ክፍልታት 
ስራሕን ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ 
ኤምባሲታትናን ብውጥን ዝተደገፈ 
ዲፕሎማስያዊ ስርሓት ብምክያድ፡ 
ንዕላማታት ኤርትራ ከበርዕኑ 
ስለዝግባእ፡ ነዚ ክሕግዝ ዝኽእል 
ዝተፈላለየ ምድላዋት ክካየዱ 
ጸኒሖም ኣለዉ። ኩሎም ዳይረክተር 
ጀነራላትን ኣምባሳደራትን ዕላማ 
ዲፕሎማስያዊ ዘመተታትና 
ንምዕዋት፡ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተዳለወ 
ውጥን መሰረት ብምግባር፡ 
ዳይሬክተር ጀነራላት ንዝምልከቶም 
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ 
ኤምባሲታት ወጻኢን ኣህጉራዊ 
ዉድባትን፣ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ 
ኤምባሲታትና ድማ ኣብ ዝርከብሉ 
ሃገር፡ ብፍሉይ ንቤትጽሕፈት 
ዝምድናታት ወጻኢን ካልኦት 
እቲ ጉዳይ ዝምልከቶም ኣካላትን 
ብምልላይ፡ እቶም ኣብ ልዕሊ 
ኤርትራ ዝተወስዱ ውሳነታት እገዳ 
ንኸይልዓሉን ብዝግባእ ተፈጸምቲ 
ዝኾንሉ ኩነታት ንምፍጣርን ናይ 
ምእማን ስራሕ ከካይዱ ትጽቢት 
ይግበር።
ንግብራውነት ናይዚ ኣብ 

ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዲፕሎማስያዊ 
ንጥፈታት ዝሕግዙ ሰነዳት፡-
1. Concept Note
2. Aide Memorie
3. Action Plan
4. Talking Points 
5. ናይ Un monitoring 

Group July 2013 ጸብጻብ 
Excerpt ምስቶም ማዕቀባት 
ዝተኣሳሰሩ ውሳነታት ሕቡራት 

ሃገራት፡ ኢጋድን ሕብረት 
ኣፍሪቃን፣
ብኢመይል ዝተላእከልኩም 

ክኸውን እንከሎ፡ ዳይሬክተር 
ጀነራላትን ኤምባሲታትን ምስዚ 
ጽሑፍ’ዚ ከም ጥብቆ ቀሪቡ ዘሎ 
ውጥን መበገሲ ብምግባር፡ ናይ 
ነፍሲ-ወከፎም ዝርዝር ውጥንን 
መደብን ብምውጻእ፡ ብመሰረት’ቲ 
ውጥን ናይ ዝተሰላሰሉ ተግባራት 
ቅዳሕ፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ክልተ 
ቕነ (ኣብ መፋርቕን መወዳእታን 
ወርሒ) ናብ ቤት ጽሕፈት ክቡር 
ሚኒስትር ዲኤታ ፖለቲካዊ 
ጉዳያትን ናብ ዝምልከቶም 
ዳይሬክተር ጀነራላትን፡ ኤምባሲታት 
ድማ ናብ ዝምልከቶም ዳይሬክተር 
ጀነራላት፡ ናብ ቤትጽሕፈት ክቡር 
ሚኒስትር ዲኤታን ዳይሬክተር 
ጀነራል ኣህጉራዊ ውድባትን 
ክልእኩ፡ ብክቡር ሚኒስትር 
ዲኤታ መምርሒ ተዋሂቡ ከምዘሎ 
ነፍልጥ።

ጥብቆታት፡- ኣብ ላዕሊ 
ዝተጠቕሱ

ቅዳሕ፡- ንቤትጽሕፈት ክቡር 
ሚኒስተር
ንክቡራን ሚኒስትራት 

ዲኤታታት

ሰነድ 2

ንኣተገባብራን ቀጻልነትን 
ናይቶም ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ 
ኤርትራ ዘሕለፎም ብይናት እገዳ 

ብዝምልከት፣ ምስ ኣባላት ባይቶ 
ጸጥታ ንምዝርራብ ክሕግዝ 
ዝተዳለወ መበገሲ ጽሑፍ 
(Concept Note)
መእተዊ
ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት 

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሕለፎም ናይ 
እገዳ ብይናት (ውሳኔታት) ብዝግባእ 
ኣብ ግብሪ ክውዕሉን ንመጻኢ 
ዝያዳ ጸኒዖም ክቕጽሉን ምእንቲ፣ 
ንቐወምትን ተተካእትን ኣባላት 
ናይቲ ባይቶ ብሓድሽ ኣቀራርባ 
(New Approach) ብምቕራብ 
ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ምክያድ 
ኣድላዪ ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። 
ባይቶ ጸጥታ ዘሕለፎም ውሳኔታት 
ብትኽክል ንምትግባሮም ኣባል 
ሃገራት ወሳኒ ተራ ከምዘለወን 
ይፍለጥ። ኣባላት ባይቶ ጸጥታ 
እውን ነቶም ውሳኔታት ካብ 
ምትግባር ሓሊፎም፡ ተጠናኺሮም 
ከምዝቕጽሉ ኣብ ምግባር፡ 
መተካእታ ዘይብሉ ኣስተዋጽኦ’ዩ 
ዘለዎም። 
ቅድሚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ 

ዝተነብሩ እገዳታት ኣብ ግብሪ 
ክውዕሉ ዝኸኣሉ ብኣውራኡ 
ኤርትራ ብእትኽተሎ ዝነበረት ዕላዊ 
ጽልኢ ናይ ምጽሕታር ኣካይዳ - 
ኣብ ኢጋድ ብዝተፈጥረ ውሽጣዊ 
ሓድነት ምንባሩ ኣይርሳዕን። ኣብ 
መስርሕ ምድላውን ምጽዳቕን 
ብይን (Resolution) ቁጽሪ 
1907፣ ኡጋንዳ፣ ጂቡትን ሶማልን 
ዝተጻወታኦ ተራ፡ ኣብ ብይን 
(Resolution) ቁጽሪ 2023 እውን 

ናብ 9ይ ገጽ ይቕጽል
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ኣብ ርእሲ’ቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 
ጂቡትን ኬንያን ተሳትፎ ጉሉሕ 
እዩ ነይሩ።
ኣብ ርእሲ ናይ ኢጋድ ሓድነት፣ 

ተቛጻጻሪ ጉጅለ (ሞኒተሪንግ 
ግሩፕ) በብግዜኡ ዘቕርቦም 
ዝነበሩ’ሞ፣ ብብዙሓት ተቐባልነት 
ዝረኸቡ፣ ኣብ ጭቡጥ መርትዖ 
ዝተመርኮሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ 
ተወሳኺ እገዳ ክትግበር ዝጠልቡ 
ጸብጻባት ዝተጻወቱዎ ተራ’ውን 
ቁልፊ ምንባሩ ኣይዝንጋዕን። 
ውሳኔ ቁጽሪ 2023 (2011) 
ድሕሪ ምሕላፉ’ውን፣ ተቖጻጻሪ 
ጉጅለ ናይ ምቁጽጻር ስርሑ 
ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ፣ ኣብ ሓምለ 
2012ን ሓምለ 2013ን ዝርዝራዊ 
ጸብጻብ ምቕራቡ ይዝከር። 
ኣብ ሓምለ 2013 ዓ.ም. ዝወጸ 

ጸብጻብ፡ መንግስቲ ኤርትራ 
ንኣልሸባብ ዝህቦ ዝነበረ ቅሉዕ 
ደገፍ እኳ እንተነከዮ፡ ብተዘዋዋሪ 
መንገዲ ከምዝቐጸሎ፡ ኣብቲ ከባቢ 
ንዝርከቡ ኣዕነውቲ ሓይልታት 
ዝህቦ ኩሉ መዳያዊ ሓገዝ 
ከምዘየቋረጸ ዘንጽር’ዩ ዝነበረ። 
እቲ ጸብጻብ ኣብ ርእሲ’ዚ፣ 
መንግስቲ ኤርትራ ዝጥቀመሉ 
ሜላ ኮንትሮባንድ ኣቃሊዑ እዩ። 
እዚ ከኣ መንግስቲ ኤርትራ ናይ 
ታክቲክ ለውጢ እምበር ናይ 
ስትራተጂ ለውጢ ከምዘይገበረ 
ዘርኢ ምዃኑ ኣብቲ ጸብጻብ በሪሁ። 
ይኹን’ምበር፣ ካብ ፈደረሽን ሩስያ 
(እንተላይ ካብ ፓኪስታን) “እቲ 
ጸብጻብ ሚዛናዊ ኣይኮነን” ዝብል 
ነቐፌታ ከምዝቐረበሉ፣ ካልኦት 
ኣብቲ ሪፖርት ኣስማትና ብዘይ 
ኣገባብ ተጠቒሱ ኣሎ ዝበላ 
ሃገራት ኢጣልያ፣ ኖርወይ፣ 
ኬንያን ሶማልን እውን ቅሬታአን 
ምግላጸን ይዝከር። 
ስለዝኾነ፣ ብወገን ኤርትራ 

ዝኾነ ናይ ፖሊሲን ባህርይን 
ለውጢ ኣብ ዘይመጻሉ ኩነታት፣ 
እገዳ ንምዝላቕ ዝግበር ዘሎ 
ምንቅስቓሳት ንምዕጋትን ነቲ 
እገዳ ተፈጻሚ ንምግባርን ውሁድ 
ምንቅስቓስ ምክያድ ልዑል 
ትዅረት ዘድልዮ ዕማም እዩ። 
 
1. ብወገን ኤርትራ ዝካየድ 

ዘሎ ምንቅስቓስ 
ኣብዚ ግዜ’ዚ ብገለ ወገናት፣ 

መንግስቲ ኤርትራ ደኺሙ እዩ 
- ናይ ምልምላም ኩነታት እውን 
የርኢ ኣሎ፣ ብኻልእ ወገን ድማ 
ንኤርትራ ካብ ማሕበረ-ሰብ ዓለም 
ምግላል ንህዝቢ ይጎድእ ስለዘሎ - 
ባይቶ ጸጥታ ኣተሓሕዛኡ ልስልስ 
እንተዝብል ዝብል ሓሳብ ይመጽእ 
ኣሎ። ብዛዕባ’ዚ፡ ናይ ኣመሪካ 
ናይ ጉዳያት ኣፍሪቃ ተሓጋጋዚ 
ሚኒስተር ብዝነበረ ሚስተር 
ሄርማን ኮሀን ዝተጻሕፈ ጽሑፍ 

ምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት ንጉዳያት ኣፍሪቃ 
ካብ ዝከታተሉ ኣካላት እውን፣ 
ኤርትራ ብቑጠባውን ፖለቲካውን 
ምኽንያታት መርገጺኣ እና’ልዘበት 
ስለዝኾነት፣ ምስኡ ዝዳረግ ምላሽ 
የድሊ ኣሎ ዝብሉ ርእይቶታት 
ከስምዑ ጀሚሮም ኣለዉ። 
ኣብ ከባቢ ኮንግረስን ባይቶ 
ዝምድናታት ወጻእን ኣመሪካ 
ኣብ ዝኣመሰሉ ትካላት’ውን ነዚ 
ዝመስል ርእይቶ ይቀላቐል ኣሎ። 
ክሳብ ሕጂ ንትግባረ ናይቲ እገዳ 
ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ (ኣቐድም 
ኣቢለን - ኡጋንዳ ብይን 1907፡ 
ጋቦን ድማ ብይን 2023 ኣብ 
ምጽዳቕ፡ ኣብዚ ቀረባ እዋን 
ከኣ ሞሮኮ ንኣተገባብራኡ 
ብዝምልከት እዋናዊ ሓበሬታ 
ኣብ ምሃብ) ምሉእ ደገፍ ዝሃባና 
ሃገራት ምዃነን ኣይርሳዕን። ካልእ 
ኣተኩሮ ዘድልዮ ጉዳይ፣ ኤርትራ 
ብእተርእዮ መታለሊ ዲፕሎማስያዊ 
መጥቃዕቲ (Deceptive Charm 
Offensive) እቲ ኣብ ውሽጢ 
ኢጋድ ንኤርትራ ብዝምልከት 

ዝነበረ ሓድነት፡ ናብ ኬንያን ሱዳንን 
ብዝተኻየዱ ምብጽጻሓት፡ (ኣብ 
ናይሮቢ ምስ ፕረዚደንት ሳልቫኬርን 
ናይ ታንዛንያን ዲሞክራስያዊት 
ሪፓብሊክ ኮንጎን ፕረዚደንታትን 
ብዝተገብረ ምዝርራብ) ከይጉዳእ 
ስግኣት ኣሕዲሩ ምህላዉ እዩ።
ብወገን ኤርትራ - ካብቲ 

ዘሎ ተነጽሎ ንምውጻእ ልዑል 
ምንቅስቓስ ይግበር ምህላዉ 
ብግልጺ ዝረአ ዘሎ’ዩ። ፕረዚደንት 
ኢሳይያስ ኣብዚ ቀረባ እዋን 
ናብ ኬንያን ሱዳንን ዝገበርዎ 
ምብጻሕ፡ ንሓለፍቲ ዝተፈላለዩ 
ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 
(UNDP፣ OCHA) ኣስመራ 
ከምዝበጽሑ’ሞ - ኤርትራ ተለዊጣ 
እያ ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ 
ዝግበር ምንቅስቓሳት፡ ኣቶ የማነ 

ውጥን ዲፕሎማሲ ...

 ውሽጣዊ ሰነዳት ወያነ እንታይ ይብሉ? 
ገብርኣብ ኣብ ፓሪስ ዝፈጸምዎ 
ምብጻሕ ብኣብነት ክጥቀሱ 
ይኽእሉ። ሰበስልጣን ኤርትራ ምስ 
ተቖጻጻሪ ጉጅለን ምስ ኣቦ-መንበር 
ኮሚቴ እገዳ (ኣምባሳደር ኮርያ)
ን ኣብ ታሕሳስ 6/7 ኣብ ፓሪስ 
ዝገበርዎ ዝርርብ ኣካል ናይዚ 
ይመስል። እዚ ምንቅስቓሳት’ዚ፣ 
ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ናብ 
ዘለዎም ርክብ ዝዓለመ እኳ 
እንተኾነ፣ ቀንዲ ዕላማኡ ግን ናይ 
እገዳ ጉዳይ ምዃኑስ ዘጠራጥር 
ኣይኮነን። ብወገን ውድብ 
ሕቡራት ሃገራት እውን ካብ ናይ 
ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈልየ መልክዕ 
- ብወገን ኤርትራ (እንተላይ ኣብ 
ፖለቲካ) ናይ ምትሕግጋዝ ድሌት 
ከምእተራእየ ዝገልጹ ሓበሬታታት 
ኣለዉ። 
ብኣጠቓላሊ፣ ንእገዳ ብዝምልከት 

ዘሎ ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ - 
ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ’ተን ኣብ 
ምልማዕ ዝርከባ ሃገራት፣ ምቹእ 
ሃዋሁው ከይፈጠረ ከምዘይተርፍ 
ምግማት ይከኣል። ኣብዚ ቀረባ 
እዋን ኣብ ጀነቫ ኣብ ዝተገብረ 

ናይ ኤርትራ UPR፣ እታ ሃገር 
ዝረኸበቶ ደገፍ ቀሊል ግምት 
ዝወሃቦ ኣይኮነን። ሽዑ ከም ኡጋንዳ 
ዝኣመሰሉ፡ ንኤርትራ ብምድጋፍ 
ዘስምዕዎ መደረ ኣተኩሮ ክወሃቦ 
ዝግባእ’ዩ። 

2. ንኢጋድ ብዝምልከት 
ልዕል ኢሉ ከምእተጠቕሰ፣ 

ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ኣብ 
ምውሳንን ምጥንኻርን (ካብ 
ሕብረት ኣፍሪቃ ክሳብ ባይቶ 
ጸጥታ ኣብ ዝነበረ መስርሕ) ኣብ 
ውሽጢ ኢጋድ ዝነበረ ሓድነት 
ወሳኒ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ። እዚ 
ተፋሒቑ - እንተደኣ እቲ ጉዳይ 
ከም ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን 
ጉዳይ ጥራይ ጌርካ ተወሲዱ፣ 
ሃገራት ናብቲ ናይ ኤርትራ - 

“ምንጪ ኩሎም ሽግራት ናይ 
ዶብ ሽግር እዩ” ዝብል ኣሰልቻዊ 
(Narrative) ዝኾነ ኣበሃህላ ገጾም 
ከምዝኸዱ ዝገብር ዕድል ሰፊሕ 
እዩ። ስለዚ፡ ኣብዚ ጉዳይ’ዚ 
ሓድነት ኢጋድ ንምድልዳል 
ብሕልፊ ምስ ጂቡቲን ኬንያን 
ብቐረባ ምስራሕ ኣማራጺ የብሉን። 
ሓድነት ኢጋድ ምድልዳል - ነዚ 
ድማ ብወገን ኤርትራ ብዛዕባ 
ዝግበር ዘሎ ኣዕናዊ ምንቅስቓሳት 
ቅኑዕ መረዳእታ ከምዝህሉ 
ኣብ ምግባር፡ ትካላት ጸጥታን 
ድሕነትን ኢትዮጵያ ብሓባር 
ክሰርሑ ጽቡቕ እዩ።

3. ንተቖጻጻሪ ጉጅለ 
ብዝምልከት
ልዕል ኢሉ ከምእተጠቕሰ፡ 

እቶም ብተቖጻጻሪ ጉጅለ ዝቐርቡ 
ዝነበሩ ጸብጻባት፣ ኣብ ልዕሊ 
ኤርትራ ዝተነብሩ እገዳታት 
ከሪሮም ንክቕጽሉ ወሳኒ ተራ 
ነይሩዎም እዩ። ኮይኑ ግን፡ ናይ 
ሓምለ 2013 ጸብጻብ ተቖጻጻሪ 
ጉጅለ ኣብ ዝቐረበሉ፡ ካብ 

ዝተፈላለዩ ወገናት - ብሕልፊ ካብ 
ኤርትራ ተሪር ተቓውሞ ገጢምዎ 
እዩ። እቲ ጉጅለ ብተደጋጋሚ 
ኣብ ዝዘርግሖም ጸብጻባት፣ 
መንግስቲ ሶማል ኣብ ብልሽውና 
ከምእተሸመን ኣባላት ሰራዊት 
ኬንያ ኣብ ኪስማዮ ኣብ ንግዲ 
ፍሓም ብሰፊሑ ከምእተዋፈሩን 
ምግላጹ ይዝከር። በዚ ድማ፡ 
መንግስቲ ሶማል፡ መራሒ 
ናይቲ ጉጅለ ክእለ (ክለዓል) 
ዝሓትት ደብዳበ ናብ ዋና ጸሓፊ 
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ልኢኹ 
እዩ። ብወገን ኬንያ እውን 
ተመሳሳሊ ተቓውሞን ደብዳበን 
ናይ (Persona non Grata) 
መፈራርሒ ምቕራቡ ይፍለጥ። 
ምስዚ ብዝተኣሳሰር፣ ሓደ 
ብዜግነት እንግሊዛዊ - ብትውልዲ 

ድማ ናይጀርያዊ ዝኾነ ኣባል 
ናይቲ ጉጅለ ናብ ናይሮቢ 
ከይኣቱ ዝተኸልከለ ክኸውን 
ከሎ፣ መንግስቲ ኬንያ ብውድብ 
ሕቡራት ሃገራት ንዝቐረበሉ ናይ 
ቪዛ ሕቶ እምቢታ ሂብሉ እዩ። 
እዚ ኩነታት’ዚ፡ ምስቲ 

ኤርትራ - እቲ ጉጅለ ካብ 
ሻርነት ሓራ (Neutral) ኣይኮነን 
እናበለት እትጉስጉሰሉ ኩነታት 
ተደሚሩ፣ ንተኣማንነት ናይቲ 
ጉጅለ ከይጎድኦ ስግኣት ኣሎ። 
እገዳ በቲ ባይቶ ዝህልዎ ደገፍ 
(ብሕልፊ በተን ቀወምቲ ዘይኮና 
ኣባላት) ኣብ ጸብጻብ ናይቲ ጉጅለ 
ዝምርኮስ ብምዃኑ፣ ተኣማንነት 
ናይቲ ጉጀለ እንተደኣ ተተንኪፉ 
ኣብ ልዕሊ እገዳ ዘሎ ደገፍ ብኡ 
መጠን ከይጉዳእ ዘስግእ እዩ።
ከምዝፍለጥ - ናይቲ ተቖጻጻሪ 

ጉጅለ ውህደትን (Integrity) 
ተኣማንነት ንሱ ዘቕርቦም 
ጸብጻባትን ነቲ እገዳ ዓንዲ ሕቖኡ 
እዮም። ኣብዚ ግዜ’ዚ (ንሶማልን 
ኬንያን ሓዊስካ) ካብ ዝተፈላለዩ 

ወገናት ኣብ ልዕሊ’ቲ ጉጅለ 
ዝውርወር ዘሎ ወቐሳታት፡ ምስቲ 
ኤርትራ - እቲ ጉጅለ ናይ 
ኣመሪካን ኢትዮጵያን መሳርሒ 
እዩ እናበለት እተካይዶ ወፍሪ 
ተደሚሩ ንተኣማንነቱ ኣብ ሓደጋ 
ከየእትዎ ዘየስግእ ኣይኮነን። 
ናይቲ ተቖጻጻሪ ጉጅለ ክብሪ 
ከይጉዳእ እምበኣር፣ ምስቲ ጉጅለ 
ተቐራሪብካ ምስራሕ፡ እቲ ጉጅለ 
ምስ መንግስታት ኬንያን ሶማልን 
ንዘለዎ ዘይምርድዳእ ንምፍታሕ 
ናይ ምርድዳእ ስርሓት ምክያድ 
ከድሊ እዩ። ኣብ ውሽጢ ኢጋድ 
እንፈጥሮ ምቅርራብን ናይ 
ሓባር ኣመለኻኽታን እውን፣ 
ነቲ ተቖጻጻሪ ጉጅለ ዝህቦ ደገፍ 
ከትርሮ ይኽእል እዩ።

ይቕጽል

ካብ 2ይ ገጽ ዝቐጸለ


