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ካልኣይ፣
ኣይተዓደልናን፣ ኣይኮነን’ዶ! ተቛደስቲ እወንታውን ኣሉታውን ፖለቲካዊ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ክንከውን’ስ ውሽጣዊ
ፖለቲካዊ ሽግራትና ክንፈትሕ ኣይበቕዕናን። ብዛዕባ ዓለምና፣ ዞናናን ከባቢናን ክንዋሳእ ከቶ ኣይከኣልናን። <Falsche
Politik< (ጌጋ ፖለቲካ) ይብሉ ጀርመናውያን፣ ብብዙሕ ምኽንያታት ከኣ ይገልጹዋ። ጌጋ ፖልቲካ ምኽታል
ንኤርትራያውን ፍሹልን ፖለቲካ ተጠጢቕና መዋጽኦ ስኢና ንነብር ኣሎና፣ ብዛዕባ ጌጋታት ፖለቲካ ኤርትራ ዘሎኒ
ውልቃዊ ርድኢት ርእሱ ዝኸኣለ መብርሂ ይቐርብ ይኸውን።
እምበኣር ናብ ዋና መንቀሊየይ ከቶኲር፣
ሎሚ’ውን ናብ’ቲ ናይ በኣምሆይ ብ’ጉፍሮ ጽሑፍ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ጽልውኡን ዝብል’የ ክቕጽለሉ። ቀርኒ ኣፍሪቃ
ክበሃል ከሎ! ኣብ ምብራቕዊ ግዝኣታት ዝርከባ ሃገራት ኤርትራን፣ ጅቡቲን፣ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዘጠቓለለ’ዩ። ከም’ቲ
ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ናብ ዝርጋሐ ጽፍሒ ህንዲ ውቅያኖስ ዘመሓላልፍ መጻብቦ ባብ-ኣልመንደብ ብምህላዉ
ስትራተጅካዊ ረብሓታት፣ ሃገራት ምዕራብን ኤስያን ዘተኣሳስር ብምዃኑ፣ ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ይኸውን። ተደላይነት ናይዚ
ዞና’ዚ ብዝያዳ ካብ ቅድሚ 5ተ ክፍለ-ዘመናት ማለት ጠቕሚ ነፍጢ ኣብ ጠቕሚ ካብ ዝውዕል! ካብ ውድድራት
ፖርቱጓልን ቱርኲን እዩ ብዝያዳ እናጎልሀ ዝመጸ።
ምስ’ኡ ዝተኣሳሰር ካብ መጻብቦ ባብ ኣልመንደብ ክሳብ መትረብ-ስዊጽ ዘሎ ተኣፋፊ መስመራት ቀይሕ ባሕሪ ዋላኳ
ምዕራባውያን ምእንቲ ወታደራውን ንግዳውን ረብሓታቶምን ዝምህዙዎ ጥበባት ክነብር እንተኸኣለ፣ ዘሳወሩዎ ባርዕ፣
ካብ ቁጽጽርን ረብሓታትን ሃገራት ምዕራብ፣ ወጻኢ ምስ ዝኸውን ውግኣት ማእከላይ ምስራቕ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃን
ሰሜን ኣፍሪቃን ምልሕሓሙ ዘለዎ ሓደጋነት ኣዝዩ ልዑል’ዩ። ኣብ ሰሜንን ቀርኒ ኣፍሪቃን ዝርከባ ሃገራት ብሰንኪ
ድኽነተንን <ኮረይቲ< መራሕተንን፣ ብቐሊሉ ዝድለሉን ዝግዝኡን ብምዃኖም ብምዃኖም ባርዕ ኲናትን ህልቂት
ህዝብታትን ኣዝዩ የቀላጥፎ። ( ህዝቢ የመን ወሪዱዎ ዘሎ ብርሰት ሓደ እዋናዊ ኣብነት ክውሰድ ይከኣል) ኣብ’ዚ ግን
ብዝያዳ ጉዳይና ስለ ዘገድሰና ምስ’ቲ ጻሕታሪ ኲናት ዝኾነ ስርዓት ሃገርናን ምትእትታው ኣእዳው ሃገራት ዓረብን
ተደማሚሩ ተጎዳእቲ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ ዝኸውን ምባል ኣብ ቦትኡ እዩ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ምስ ደቡባዊ
ግዝኣት ዓረብ ተ’ተሓሒዙ ዘሎ ሰፊሕ ቃላያት (ህንድ-ውቅያኖስ) ኣብ ልዕሊ’ቲ ዘለዎ ንግዳዊ ተደላይነት፣ ብዝለዓለ
ወታደራዊ ተደላይነቱ እናዓዘዘ ብምምጽኡ መራኽብ ምዕራብ ዓለም ዓሪደናሉ ይርከባ።
ብሰንኪ’ቲ መዕረፊ ዘይብሉ ውግእ ሰሜን ዓረብ (ሶርያ-ዒራቕ) ኣብ’ቲ ውግእ ኣእዳወን ኣእትየን ዝርከባ ኢራንን ስዑድን
ብዘለወን መን ዓንተረ ውድድራት እቲ ነውጽን ቅልውላውን ንሃገራት ዓረብ ናብ ፍጹም ዕንወት ሸሚሙ፣ ንሃገራት ቀርኒ
ኣፍሪቃ ብሕሱም ጸልዩወን ይርከብ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ተጸለውቲ ከም ምዃነን መጠን፣ ስርዓት ኤርትራ ተዓሚቱ
ዞናዊ እስትራተጅካዊ ምንዝርናታት ከም ከምዝቕጽለሉ ፍሉጥ እዩ። ድሮውን ሸራ ናይተን ብሃገራት ኸጠርን ስዑድን
ዝዕብለላ ሃገራት ደሴት ዓረብ ካብ ዝወስድ ኣይወሓደን። እዚ ክኸውን ከሎ ኣንጻርተን ሓደ ሸነኽ ካብ ምዃን
ኣይተረፈን ማለት’ዩ። ስለ’ዚ ንሕና ከም ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ግዝኣታት ከባቢና ከም’ዚ ዓይነት እስትራተጅካዊ
ጸወታታት ክምዕብል ከሎ ብቐጥታ ተጎዳእቲ ምዃንና ክንዝንግዕ ኣይግባእን።
ምስቲ ዘሎና ናይ ግዝኣት ምቅርራብን ኩሉ ዓይነት ንግዳዊ ምትእስሳራትን ፈለግ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ግምት ዘእተወ፣
ሃገራት ኣዕራብ እስትራተጅካዊ ኣቀማምጣ ዓዲ ሓበሻ ኣብ ትሕቲኤን ንምእታው ዓብዪ ኣገዳስነት ኣለወን። ብዓይኒ
ዓረብ ክንጥመት ከሎና! ክንፍቶን ክንጽላእን ታሪኽ ሓበሻ ዘቐደመ እምበር ኤርትራን ኢትዮጵያን ተባሂሉ ኣይፈልን።
ሃይማኖታት እውን ከም መሳርሒ ደኣ’ምበር ዓብዪ ግምታት ዝወሃቦ ኣይመስለንን። እቲ ይኹን ካልእ ግን ሃገራት
ማእከላይ ምስራቕ ምስዚ ኣትየንኦ ዘለዋ ወታደራዊ መዋጥር ቀርኒ ኣፍሪቂ ብሕሱም ወታደራዊ ጠቕጣቕ ከም ዝጎድኣኣ
ኣይንጠራጠር። ዕድኡን ምጉስቛሉን ድማ ብማዕሪኡ ንዓና እዩ። ነዚ መርኣያ’ዚ ድማ! ሓይሊ ባሕሪ ሱዑዲ ዓረብን
ኸጠርን ኣብ ዓሰብ፣ ኢማራት ድማ ኣብ ፑንት-ላንድ፣ ሓይልታት ባሕርን ኣየርን ምዕስካር ማለት ዝመጸና ኣሉታዊ
ሳዕቤናት ኣፋዂስካ ዝረአ ኣይኮነን።
እዚ ንሓፈሻዊ ኩነታት ዝመስል ኮይኑ! እዚ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምጽግጋዕ ወታደራዊ ሓይሊ ሃገራት ዓረብ፣ ብመነጸር
መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ከመይ ይጥመት ዝብል ሕቶ’ውን ቱኽረት ክግበረሉ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ክበሃል ይከኣል።
ኣቀማምጣ መሬት ኢትዮጵያ ምስ’ቲ ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክሳብ መወዳእታ ሳሕል ኤርትራ ኣሲሩ ዘሎ በረኽቲ
ኣጻድፍን፣ ምስ ጥንካረታትን ታሪኻዊ መኸተታት ህዝቢ ሓበሻን (ህዝቢ ኢትዮጵያ) ተደማሚሩ ንሃገራት ኣዕራብ
ብቐሊሉ ዘይሕኮር ጸድፊ ኮይኑወን እዩ ነቢሩ። ብኻልእ መዳይ ድማ ምስ’ቲ ልዕሊ ኣርባዕተ ኣሸሓት ኪሎ ሜትራት
ተጓዒዙ ማእከላይ ባሕሪ ዘንሳፍፍ ውሕጅ ጸሊም ኣባይን፣ ትንፋስ ግብጽ ዝኾነ ፈለግን፣ ንሃገራት ኣዕራብ ንብራኼታት
ዓዲ ሓበሻን ገዛእቲ ሓይልታቱን ንምቁጽጻሮም ወይ ኣዝዮም ከም ዝዳኻሙ ምግባሮም ልሙድ ዕዮ ገዛ ኮይኑ ጸኒሑ’ዩ።
ኣብ’ዚ እዋን’ዚ መንግስታት ግብጽን ኢትዮጵያን ብጉዳይ ጸሊም ኣባይን ዝህነጽ ዘሎ ከትሪ ውሕጅን፣ ኣብ ቁሉዕ ክትዕ

ካብ ዝኣትዋ እነሆ ሓያል ዓመታት ኣቑጺረን። ጎድኒ-ጎድኒ ቅሉዕ ክተዓት ክልቲኣተን ሃገራት ከኣ፣ ብመንግስቲ ግብጽን
ሃገራት ዓረብን ዝምወሉ ተቓወምቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ይምዕብሉ ምህላዎም ናይ ኣደባባይ ሚስጥር’ዩ። ነዚ ጉዳይ
ብኣንክሮ ዝከታተል ስርዓት ህግደፍ’ውን ምስ ዘለዎ ተነጽሎን ቆጸራ ሕነ ምፍዳይን፣ ናብ ካይሮ ካብ ዝጎዪ ኣይወሓዶን።
ስለ’ዚ ስርዓት ህግደፍ ተወሳኺ ስትራተጅካዊ ምንዝርናታት ካብ ምምዕባል ድሕር ኣይበልን ምባል ተሞኩርኡ
ዝምስክረሉ’ዩ። ከም መርኣያታቱ’ውን ብሸነኽ ግዝኣት ጎንደርን መሬት ዓፋርን ኣዕጢቑ ብተደጋጋሚ ካብ ዘዋፍሮም
ተጻባእቲ ሓይልታት፣ ብግብጽን ሃገራት ዓረብን ዝምወሉ ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ምዃኖም እኹል መረጋገጺ እዩ። ናይ’ዚ
ዞናዊ ስትራተጅካዊ ጠቕጣቕን ተጻብኦታትን፣ ውጽኢቱን ኣመኻኽትኡን ብዝያዳ’ኳ ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ
ዝምልከት ይኹን እምበር፣ ንዓና ንኤርትራውያን እንተኸነ’ውን ኣይምልከተናን ኣይንብልን። ምኽንያቱ ምስ ሃገርን
መንግስትን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዝጸንሓና ጥንታዊ ሓበሻዊ ታሪኽን፣ ዘየቋርጽ ማሕበራዊ ሂይወትን ቀዳምነት ዝወሃቦ
ብምዃኑን፣ እዚ ዘናዊ ተጻብኦ ድማ ንኹልና ዝጎድእ ስለ ዝኾነን። እንተ በቲ ወይ ብኻልእ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ
ፍጹም ስትራተጅካዊ ከበባ ትኣቱ ከም ዘላ ጎሊሑ ይረኣየካ።
ሕምብርተን ክሳብ ዝጥርነቕ
ክሳውደን ክሳብ ዝሕነቕ
ኣፍንጨኤን ክሳብ ዝስርነቕ> ኣጽዋር ዝኸበደን ሃገራት ኣዕራብ መፋኾሲ ከድልየን ግድን’ዩ።
ክቡራት ተኸታተልቲ’ዚ ጽሑፍ’ዚ ክብሎ ዝደለኹ ኣንባቢ ኩሉ ዝግምቶ ይመስለኒ። እዚ ጽሑፍ’ዚ ንስትራተጅካዊ
ተጻበኦታትና ደኣ’ምበር ንተጻብኦ ኤርትራዊ ሃገራውነት ዘቶኮረ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ መሪሕ ዝኾነ ሓይሊ
መንእሰይ ምስቲ ዘለዎ ጉዕዞ ስደትን ካልእ ንሱ ዝወለዶ መከራታትን፣ ብዛዕባ ሀገሩን እስትራተጅካዊ ምዕብልናታት ቀርኒ
ኣፍሪቃ ክሓስብ ኣጸጋሚ ምዃኑ ርዱእ እዩ። እንተ’ኾነ እዚ ዝጥቀስ ዘሎ ስትራተጅካዊ ተጻብኦ ንስደትን ጥፍኣትናን
ኣዝዩ ዘነሃህር ምዃኑ ኣጸቢቑ ክስመረሉን ክሕሰበሉን ዘለዎ ጉዳይ እዩ።
ክሳብ ተመሳሳሊ ጽሑፍ ሰሰናዩ፣
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!
ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!
ብ’ገብረዝጋብሀር ባሻይ
ጀርመን።

