ዝምድናታት ማእከላይ ምስራቕን ቃራና ጉዕዞ ቀርኒ ኣፍሪቃን፣ ብወዲ ባሻይ።
ክቡራት ኣንበብቲ’ዙ መልእኽቲ’ዙይ ቀራና ጉዕዞ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ኣርእስቲ(ማንታ) እተመረጸሉ ኣብ ዞናና ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣዝዩ
ተስፋታት ዝህብ ወፍሪ መሰረታዊ ለውጥን ልምዓትን ዝረኣየሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ልዕሊ’ቱ ስትራተጅካዊ
ኣቀማምጣና ዝሃበና ተኣፋፊ ቦታታት፣ ዲክታቶራውያንን ሃይማኖታዊ ጸግዓውያንን መንግስታት ዞናና ዝምርሹዎ ወታደራዊ
ነውጽታትን፣ ዘኸትሉዎ ጸረ ልምዓትን ጸረ-ኩሉ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ኩሉ እዋን ንላዕሊ ጎሊሁ ብምህላዉ እዩ። ኣብ ሓደ ሓደ
ጥቕስታት ጽሑፋተይ ካብ ዝተናኽፎ ኣብ ዕድሜና ጥራሕ ኣብ ሃገራት ዓረብን ከባቢኡን ውግኣት ኣቋሪጹ ከም ዘይፈልጥ እዩ።
ኣብ’ዙ ከባቢታት’ዙይ ዝኽሰት ኣዕናዊ ውግኣት ኣቀዲሞም ነቲ ሕብረተሰብ ከእምኑ ዝኽእሉ እዮም ተባሂሎም ፍልልያትን
ሃይማኖት ተንከፍ ድሑር ሕብረተ-ሰባዊ ሕማማትን እዮም ዝቕስቀሱ። ሃይማኖት ብዓብዩ ጠቕሚ ውግኣት ኮይኖም! ኣብ ሞንጎ
እምነታት ዘለዉ ደቀቕቲ ፍልልያት ብምግዛፎም፣ ንኣብነት ሱና+ሽዓ ካብቶም ንግርጭታት ከም መሳርሒ ፍቱናት መድሃኒት ጌርካ
ዝውሰዱ እዩም። ክልቲኦም ዘይነብሩላ ማእከላይ ምስራቕ ኣይትኾነሎምን። ክልቲኦም ዝሰማምዑላ ማእከላይ ምስራቕ ድማ
ኣይትህልዎምን፣ ስለ’ዙይ ብእተፈላለየ ምኽንያታት ክዋግኡ ኣለዎም ማለት’ዩ። ኣብ ውሽጢ ከምዙይ ዝበለ ዕንደራታት ዋናታት
ሰብ ጉዳይ ዝኾኑ ሃገራውት ወይ መንግስታት ናብ’ተን ይቐርባና ዝብሉወን ወይ ገለ ጉንዖ ቀሚሰን ዝጸንሓ ሃገራት ዲፕሎማስያዊ
ጉያ እየን ዝገብራ። እዙይ ኣብ ከባቢና ብጭቡጥ ዝረአ ዘሎ ቅድድም ስዑድን ኳታርን ከም ሓደ ኣብነት ገርካ ክረአ ይከኣል።
እምበኣር ናይ ትማልን ሎምን ጽባሕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ደሴታት ዓረብን ኣቀማምጣ መሬተን እንትዘይኮይኑ ፖለቲካዊ መነባብሮአን
ሓደ ኣይኮናን፣ ብድሕሪ ሕጂውን ሓደ ኣይክኾናን፣ ጽባሕ ንዝወርድ ኣይሂ-ማይ ሎሚ ተጻዒኑ ዘሎ ደበና ብጉቡእ ኣቓልቦ
ክንገብረሉ ግዱዳት ኢና። ብዙሓት ናይዙ ከባቢ ጽቡቕ ኣፍልጦ ዘለዎም ተንተንቲ ኣብዙ ከባቢ 3ይ ውግእ ዓለም ናይ ምኽሳቱ
ተኽእሎ ምህላዉ ይእምቱ። ምኽንያቱ ወታደራዊ መደበራት ምቅድዳም ማለት ከም ሓደ መርኣያ የመላኽት እዩ። ብዓብይኡ ምስ
ናይ ስዑዲ ምስ ሰዓብታን ኳታርን ዲፖሎማስያዊ ውግእ ተተሓሒዙ ዝማዕበለ ጉዳይ ኣሎ። ንሱውን ሩስያን ቱርክን ኢራንን ኣብ
ጎድኒ ኳታር ምውጋነን። ካብኡ ሓሊፉ ዘድሊ ሃላኺ ንብረት ምቕራበንን ወታደራዊ ሓይሊ ቱርኪ ኣብ ግዝኣት ኳታር ምዕስካሩን
ኣዝዩ ኣስጋኢ ምዃኑ የንጽር።
ናይ ሎሚ መልእኽቲ ጽሑፈይ፣
ካብቲ ዝቐደመ ጽሑፋት ከይረሓቐ ብሓፈሽኡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ! ብፍላይ ድማ ኣብ ማርሳታት (ወደባት ኤርትራን) ዝዱኮን ዘሎ
ባዕዳዊ ወታደራዊ ምዕብልናታት ንቐርኒ ኣፍሪቃ ዘስዕቦ ኣሉታዊ ሃሰያታት ደጋጊምካ ምስትውዓሉ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝብል እዩ።
ብጊዝያዊ ጠቕምን ፖለቲካዊ ምንዝርናታትን እተኣታተወ ወታደራዊ መደበራት ባዕዳውያን ሃገራት ብቐሊሉ ክለቅቕ ማለት
ዘበት’ዩ። ብኣንጻር ወታደራዊ መደበራት ኣዕራብ ኣብ ዓሰብን ዓደንን ካሎኦት እተፈላለዩ ባዕዳዊ ወታደራዊ መደበራት
እንተተተኺሉ ብሓፈሻ ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ብፍላይ ድማ ሃገርና መዋፈሪ ኲናት ምዃነን ዘይተርፍ እዩ። ኣብዙይ ቀዳሞት ተጠቃዕቲካብ
ቀርኒ ኣፍሪቃ ኤርትራን ጅቡቲን ኢትዮጵያን ሶማልያን ከምዝኾና ምግማቱ ዘሸግር ኣይመስለንን። ድሮኳ ብሰንኪ ዲፕሎማስያዊ
ቁርቁስ ስዑድን ኳጠርን እቲ ኣብ ሞንጎ ዓሰብን ጅቡቲን ከም ሸምጋላይ ቦታ ሒዙ ዝጸንሐ ወታደራዊ ሓይሊ ኳጠር ብምውጽኡ
መንግስቲ ኤርትራ ናብ ጎቦታት ራስ-ዱሜራ ብምስዳዳ ነገር ናብ ወጥሪ ተሓዲሱ መንግስቲ ጅቡቲ ክሲ መስሪታ ትርከብ።
መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ዋላኳ ንመንግስቲ ኳጠር ጠሊመን ኣብ ጎኒ ስዑድን መሰልታ እንተወገና፣ ናብ ውግእ ከምረሐን
ዝኽእል ወታደራዊ ምድላዋተን ወዲአን ዜሮ-ሰዓት ናይ ቃዕታ ምስሓብ ዝተረፈን ይመስላ።
ክቡራት ኣንበብቲ’ዙ ጽሑፍ’ዙይ! ቁድሙን ናይ ሎምን ጽሑፋተይ ተመሳሳሊ እዩ፣ ፍልልዩ! ቅድም ክብል ሳዕቤናት ውግኣት
ሶርያን ዒራቕን ማለት! ማእከላይ ምስራቕ፣ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ከመይ ይጸልወናን፣ ሎሚኸ ከመይ ጸልዩና፣ ጥራይ እዩ። ሓረግ
ክሰሓብ፣ ገረብ ይእከብ ከም ዝበሃል፣ ኣብ ጎረባብቲ ዝህሉ ነውጺ ይኹን ሰላም ኩሉ ሳዕ ጸላዊ እዩ። እነሆ! ሎሚ ካብ ምጽላው
ሓሊፉ ደቡባዊ ማርሳታት ኤርትራ ብጠቕጣዕ ሓይሊ ኣየር ኣዕራብ ተናዊጹ። ካብ’ዙይ ንላዕሊ ድማ ጥሕሰት ልኡላውነት ከቶ
የለን።
ግደታት መንግስታት ቀርኒ ኣፍሪቃ’ኸ?፣
ኣብ’ዙይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰዓብታን ኣብ ሞንጎ ሃገራት ኣዕራብ (ስዑድን ኳጠርን) ንእተላዕለ ዲፕሎማስያዊ ውግእ ብሰላም
ክፍታሕ ዝብል መርገጽ ከምዝሓዘት ዝፍለጥ ኮይኑ! ለባምን ንሰላም ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝእም ምዃኑ ኣየታሓትትን። ሰላም ድማ
ልዕሊ ኩሉ ንመንግስታትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ+ኤርትራ የገድሶም እዩ። ኣብ ህንጥይነትን ፖለቲካዊ ዕንደራን ዝነብር መንግስቲ
ኤርትራ ግን! ድሮ ኣብ ጎድኒ ረብሓታት ሱዕዲ ዓረብን መሻርኽታን ደው ብምባል ብዛዕባ ሰላም ዞናና ኣብ ኣጀንዳ ህግደፍ የለን።
ብዓንተቦኡ’ውን ብሳንቡእ ግብጺ ዘስተንፍስ ጉጅለ ካልእ ትጽቢት ኣይግበረሉን። <ስብሓት> ዝመጸካ ኣይትስሓት ከም ዝበሃል!
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነውጽታት ሃገራት ዓረብን ምዱኳን ወታደራዊ መደበራት ሃገራት ዓረብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃንን፣ ብኹሉ መዳዪ
ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ዝጎድእ ምዃኑ ዝስሕትዎ ኣይመስለንን። ከም ኣቀማምጣ መሬት ግብጽን ስዑድን ኣብ ደቡባዊ
ቀይሕ ባሕሪ ወታደራዊ መደበራተን ምድኳን ማለት ጠንቁን ሳዕቤኑን ተደማሚሩ ንጥፍኣትና ምዃኑ ክሰሓት የብሉን።
ግደታት ደምበ ተቓውሞ’ኸ?
ካብ ስርዓት ህግደፍስ ብዓንተብኡውን ትጽቢት ኣይግበርን። እቱ ካልእ ዘሰክፍ እንተሎ ግን! ንሓያሎ 10ተታት ዓመታት ኣብ ኣዲስ
ኣበባ <ማርሻ እንዴትሮ< ወቲፎም ብስም ጭርሖ ተቓውሞ ፈዚዞም ዘለዉ ስማውያን ጉጅለታት እዩ። ካብ ሓደ ውድብ ወይ
ጉጅለ እየ ዝብል ብጽሑፍ ይኹን ብመልክዕ ሰሚናር ንዞናናን መጻኢ ሓደጋታቱን ዝእምት ወግዓዊ መግለጺ ወይ መብርሂ ብዘይ
ምህላዉ እዩ። ገሊኣቶም ብስም ብሃይማኖት ገሊኣቶም ብስም ብሄር ካብ ዝሻኮቱ ኣይወሓደን። ንሳቶም ኣይሓፍሩ፣ መንግስቲ
ኢትዮጵያ ድማ ኣይስልችዋ ተቓለስቲ ዘይኮኑስ ሓልፍታት (ቤት ክንክን-ኣዛውንት) ተፈቒዱሎም ይነብሩ ኣለዉ ካብ ምባል ንላኦሊ
ካልእ ትርጉም ኣይንረኽበሎምን። ሃገር ካብ ህግደፍ ጥራይ ዘይኮነትስ ካብ ደምበ ተቓውሞ’ውን ፍጹም ተስፋ የብላን።
ስለ’ዙይ ህዝቢ ጉዳዩ ክርኢ ይግባእ፣ ህዝቢ እዩ ወሳኒ፣ ኣቓልቦ ክንገብር ይግባእ።
ክሳብ ሰዓቢ ጽሑፍ ሰሰናዩ፣
27/06/17 ጀርመን፣

