ሓደ ጊዜ፡ ክልተ ጊዜ፡ ክትታለል ይከኣል ይኸውን፣ መዋእልካ ክትታለል ግን ክትኣምኖ
ዘጸግም ኢዩ።
ትማልን ቅድሚ ትማልን እንታይ ተባሂሉ እንታይከ ተገይሩ ናይ ምስናድን ምዝካርን ልምዲ
እንተዘሃልዩ፡ ሓሶትን ምድንጋርን ምስዝደጋገም ተቐባልነት ክረክብ ግድነትዩ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ፡
ምስላ ያታትና "ሓሶት ምስዝደጋገም ሓቂ ይመስል" ከምዝበሃል፡ ኣብ ከም ኩነታት ኤርትራ ሃገርና፡
ዜናን ሓበሬታን ብመንግስቲ ጥራይ ዝውነን፡ ካልእ ኣማራጺ ናይ ሓበሬታ ምንጪ ኣብዘይብሉ፡
ንዝተባህለካ ኩሉ ሪዒምካዮ ምኻድ መኽንያት ክኸውን ስለዝኽእል ገለ ካብቲ ቆጺርካ ዘይውዳእ
ምስሉይነትን ምድንጋርን ውልቀ መላኺ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንምጥቃስ፣
ኣዚና ንድሕሪት ከይተመለስና ገለ ካብቲ ሓሶትን ጥልመትን ናይ ሽዑኡ ዋና ጸሓፊ ህ.ግ.ሓ.ኤ. ኢሳያስ
ኣፈወርቂ ንምዝካር፣ ኣብ ድሮ ነጻነት ኤርትራ ኣብ 1987 ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ህ.ግ.ሓ.ኤ. ብዛዕባ ናይ
ጽባሕ ነጻ ኤርትራ ዝሓለፈ ውሳኔታት፣ ስልጣን ንህዝቢ ምርካብ፡ ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ስርዓት
ምትካል፡ ኣብዝሓ ሰልፊ ዘስተናግድ፡ ዝምድናታትና ካብ ሻርነት ነጻ ዝኾነ ኣብ ሕድሕዳዊ ረብሓታት
ዝተመርኮሰ ክኸውን ወ.ዘ.ተ. ዝብሉ ኣገደስቲ ውሳኔታት ከምዘሕለፈ ዝዝከር ኢዩ። ኣብ ወርሒ ግንቦት
1991 ነጻነት ሃገርና ምስተረጋገጸ ግን፣ እታ ኣፈና መደረ ናይ ሽዑኡ ዋና ጸሓፊ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብቲ
በቲ ጊዜቲ ንግስተ ሳባ ስታድዩም ተባሂሉ ዝፍለጥ፡ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ዓለምን ዘስምዖ መደረ፡ ኣብ
ክንዲ ነቲ ብሕድሕድ-ኲናት ተፈላልዩ ዝነበረ ሕብረተሰብና ንሃገራዊ ዕርቂ ዝዕድም፡ "ካብ ሕጂ ንንዮው
ናይ ውድባት ሓሸውየ የለን" ብምባል ክሕደትን ጥልመትን ኣብቲ ውሳኔታት 2ይ ውድባዊ ጉባኤ
ህ.ግ.ሓ.ኤ. ጥራይ ዘይኮነስ፣ ክሕደት ኣብ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸሞ ከመይ'ሉ ይርሳዕ።
ኣብ 1993 ህዝባዊ ሰራዊት ነዚ ጥልመታት'ዚ ምርኩስ ብምግባር ንናይ ሽዑኡ ዋና ጸሓፊ ኢሳያስ
ኣፈወርቂ ኣገዲዶም ኣብታ ናይ ክሕደት ቃላት ዘመሓላለፈላ ስተድዩም መጺኡ ንክሕደቱ መልሲ
ንኽህበሉ ኣብዝተሓተሉ እዋን በቲ ልሙድ ናይ ምትላል ክእለቱ፡ ሕቶ ሰራዊት ክምለስ ምዃኑ ቃል ኣትዩ
ከብቅዕ፡ ንዝኣተዎ መብጽዓ ክሒዱ ነቶም ናይቲ እዋኑ ኣለዓዓልቲ ጉዳይ ዝተባህሉ ለለቒሙ ኣብ ፈቐዶ
ሸላታት ከምዝዳጎኑ ምግባሩ ካልእ ክሕደትን ጥልመትንከ ከመይ'ሉ ይርሳዕ።
ንነጻነት ሃገሮም ኣካሎም ዝኸፈሉ ስንኩላን ዜጋታትና፡ ካብ ማይ ሓባር ነቒሎም ንኣስመራ ብሰላማዊ
ሰልፊ ኣቢሎም መባእታዊ መሰላቶም ንምሕታት ኣብ ዝተበገስሉ እዋን፡ ኣብቲ ተዳጒኖሙሉ ዝነበሩ
ቦታ ምምላስ ስለዝኣበዩ ሓይሊ ብረት ተጠቒሙ 12 ኣካለ ስንኩላን ግደ ሞትን መቑሰልትን ከምዝኾኑ
ምግባር ጥራይ ዘይኮነስ፡ መለዓዓልቲ ንዝበሎም ለቓቒሙ ኣብ ሸላታት ከምዝሕየሩ ምግባሩ ጥራይ
ዘይኮነስ "ሓንቂቖምዶ ጸጊቦም" እናበለ ምሕጫጩ ካልእ ተወሳኺ ጥልመት ከመይ'ሉ ክርሳዕ።
ኣብ ዲፕሎማስያዊ ጉዳያት፡ ንካቢነ ሚኒስተራትን ሃገራዊ ባይቶን ንጎኖ ገዲፉ ናይ ውግእን ሰላምን
ውልቀ መሃንድስ ብምዃን ምስ ሱዳን፡ የመን፡ ጂቡትን ኢትዮጵያን ኣብ ረጽሚ መሪሑ ክሕደትን
ጥልመትን ኣብ ህዝብን ሃገርን ዝፈጸሞን፡ ዝወረደ ናይ ሂወትን ንዋትን ክሳራ በሰልኡ ክሳብ ሕጂ
ዘይሓወየ ህያው ኢዩ። እዚ ኩሉ ኣሉታዊ ፍጻሜታት ንነብሱ ከም ጲላጦስ ሓጺቡ፣ ካልኦት ዘነቓቐልዎ
ሽግራት ምንባሩ ንኸእምን ዝሰርሖ ትያትሮታት ከመይ'ሉ ክርሳዕ።

ሰፍ ዘይብል ዓቕሚ ሰብን ንዋትን ጊዜን ዝበልዐ፡ ሃገርን ህዝብን ዝምርሓሉ ቅዋምነት ተወዲኡ ኣብ
ስራሕ ንኽውዕል ተዋዲዱ እናሃለወ፡ ነቲ ባዕሉን መባእስቱን ድሒሮም ዝኣመንሉ ናይ ሓሶት ናይ ዶብ
ደማዊ ውግእ ናይ 1998፡ ኣብ ክንዲ ምኽሪ ናይተን ናይ ሽዑኡ ፈተውቲ ዝነበራ ሃገራት ኣሜሪካን
ሩዋንዳን ፡ ኣብዘዝነብርኩሙዎ ቦታታት ተመለሱ ጉዳይኩም ብሕጊ ይዳነ ኣብዝተባህለሉ ወቕቲ፣
ዝሓዝናዮ ቦታ የለን ዝብል ደረቕ ምላሹ፣ ቅዋም ንኸይትግበር ሽፋን ምግባሩ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ደቂ
ስዉኣት ኣሰር ኣቦታቶም ክስዕቡ ዝገበረ ተወሳኺ በሰላ ከመይሉ ክርሳዕ። ኣብዚ ጉዳይ'ዚ ክዝንጋዕ
ዘይብሉ፡ እቲ ብሓፈሻ ብጉዳይ ዶብ ዘሰሓሓበ ይኹን ጉዳይ ባድመ ከኣ ብፍላይ፣ ተ.ሓ.ኤ. ኣብ ሜዳ
ኤርትራ ኣብዝነበረትሉ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራ ዝነበረ ኮይኑ፡ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሕድሕድ
ኲናት ብተሓባባርነት ወ.ሓ.ት. ካብ መሬት ኤርትራ ጠቕሊላ ምስ ወጸት፡ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ወ.ሓ.ት.
ክኣቱ ዝገበረን ክሳብ 1998 ብዋንነታ ክመሓደር ምጽንሑ ዘይተነግረሉ ሓቂ ምዃኑ ክንግንዘቦ ይግባእ።
ጉዳይ ናይ ዶብ ምኽንያት ዝገበረ ዓሰርተታት ኣሽሓት ብሉጻት ዜጋታትና ዝኸፈልናሉ፣ ብመንገዲ ውዕል
ኣልጀርስ መዕረፊ ምስተገብሮ፡ ናይ ሽዑኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ ንኸይሕንጸጽ ዘቕረበቶ
መኽንያታት ቅቡል ከምዘይኮነ፣ ሰራዊታ ካብ ሉዑላዊ መሬት ኤርትራ ከይሰሓበት ዳግም ዘተ
ኣይንገብርን ብምባል፡ ኣይ ኣብ ናይ ውግእ፡ ኣይ ኣብ ናይ ሰላም ኩነታት ልዕሊ 16 ዓመታት፡ ህዝብና
ንቡር መነባብሮ ሓሪሙዎ ከምዝጸንሐን ዘሎን ከምይሉ ክርሳዕ። እዚ ሎሚ ብሓድሽ ጠቕላሊ ሚኒስተር
ዶ. ኣቢይ ኣሕመድ ዝቐረበ ናይ ሰላም መልእኽቲ፡ ነቲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሒዝዎ ዝጸንሐ
መርገጽ ከይመለሸ፡ ቃሉ ዓጺፉ ጎንደር ኣዲስ ኣበባ ኣዋሳ መንገዲ ማይ ክገብሮ ምርኣይ ብኸመይ
ክግለጽ ይከኣል።
ኣብ ጉዳይ ውግእ ኢትዮ ኤርትራ ኢድ ዘይነበሮም፡ ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ይኹኑ ጋዜጠኛታት፡ ነቲ
ባዕሉ ዝመርሖን ዘማእከሎን ውግእ፡ ብሰልበጣ ነቲ ናይ ሓሶትን ምድንጋራርን ክእለታቱ ተጠቒሙ ፡
ብሃገራዊ ጥልመት ከሲሱ ኣብ ሸላታት ዒራ ዒሮ ከምዝበልዩ ዝገበረ እከይ ተግባራቱ ከመይ'ሉ ክርሳዕ።
ኣብዚ ክስትውዓል ዘለዎ። ብሃገራዊ ጥልመት ክኽሰሱስ ይትረፍ፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን፡ ናይ ሽዑኡ
ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስተር ሃይለ ድሩዕ፡ ውዕል ኣልጀርስ ክዉን ንኽኸውን ዝተጻወቶ ዝለዓለ ተራ ይኹን ፡
በራኺ ገብረስላሰ፡ ውግእ ቅድሚ ምኽፋቱ፡ ነቲ ብመንጎኛታት ሃገራት ዝቐረበ ናይ ሰላም እማመ
ንክቕበሎ ብደብዳበ ዝተሰነየ ምሕጽንታ ክርሳዕ ዘይግብኦ ሓቂ ኢዩ። ነዚ ፈጠራ'ዚ ክምህዝ ዘገደዶ
መኽንያት እንተነይሩ እንበኣር፣ ነቲ ብሚኒስተራትን ላዕለዎት መራሕትን ዝቐረበሉ ጠለብ፡ በቲ ሓደ
ሸነኽ ነብስና ንገምግም ፡ በቲ ካልእ ሸነኽ ከኣ ቅዋም ክትግበር ዝብል ዝግበረሉ ዝነበረ ጸቕጢ ንሓዋሩ
ፍታሕ ዝረኣዮ ብዘየሎ ጥልመት ከሲስካ ካብ መድረኽ ክስወሩ ምግባር እታ ዝቐለለት ፍታሕ ገይሩ
ስለዝረኣያ ጥራይ ኢዩ።
ካብ ኩሉ ዝገደደ ከኣ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሉዕላውነቱን ክብሩን ክብል ኣቐዲሙ ናይ 30 ዓመታት መሪር
ውግእን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለሉን፡ ክቡር መስዋእቲ ዜጋታትናን፡ ነቲ ድሒሩ ብመኽንያት ዶብ
ዝተወልዐ ኲናትን ዝተኸፍለ መስዋእትን ከንቱ ዝገብር፡ እናሓንሳብ "ኣይከሰርናን ማልና መሊስና ኢና"
ኣብ ካልእ ጊዜ ከኣ "ዕድለኛታት ኢና ከማኻ ዝኣመሰለ መራሒ ምርካብና" "ንስኻ ክትመርሓና ስልጣን
ሂበካ ኣለኹ ንቐለዓለም ዘይኮነስ ካብ ልበይ ኢየ" እናበለ ኣብ ጎንደርን ኣዲስ-ኣበባን ሃዋሳን፡ ህዝብን
ሃገርን ኤርትራ ከም ናይ ብሕቲ ዋኒኑ ክዕድሎ ምስማዕና፡ ዝለዓለ ንህዝብን ሃገር ኤርትራን ጥልመት
ምንባሩ ከምይ'ሉ ክርሳዕ ይከኣል።

ዋላኳ ንትግርኛ ዘረባ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንታይ ማለቱ ምዃኑ ዝትርጉሙ ኪኢላታት ደቂ
ሃገር፡ ንዘይልገብ ቀዳድ ከላግቡ ህርድእ ኣንተበሉ፡ ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣበሃህላ ናይ መልሓስ
መቑጸይቲ ዘይኮነስ ኣቐዲሙ ልቡ እናጠፍጠፈ፡ ናይ ልቡን ኣእምሮኡን ኣንደበት ምንባሩ፡ ኩሉቲ ዝበሎ
ኣብ ተግባር ይውዕል ምህላዉ፡ መስመር ቱቦ ነዳዲ ካብ ዓሰብ ንኣዲስ-ኣበባ ይኹን መስመር መንገዲ
ባቡር ምጽዋዕ-ኣዲስ-ኣበባ ከምኡ'ውን ምምስራት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ህያው ተግባራዊ ምስክራት
ናይ ክሕደትን ጥልመትን ንሉዑላውነትን ክብርታትን ህዝብና ምዃኖም ዝጠራጠር ኤርትራዊ ክህሉ
ይኽእል ኢዩ ኢልካ ምእማኑ ዝከኣል ኣይኮነን።
ጉዳይ ሃገርናን ህዝብናን በዚ እንተድኣ ቀጺሉ፡ እቲ ልሙድ ኣበሃህላ፡ መንግስቲ ብኻልእ መንግስቲ
ይትካእ ህዝብን ሃገርን ግን ነባርዩ ዝበሃል ኣበሃህላ ተሪፉ፡ ሃገርን ህዝብን እውን ከኽትም ከምዝኽእል
ተኽእሎ ከምዘሎ ብሩህ ክኸውን ይግባእ። ስለዝኾነ ከኣ መንግስቲ ሓላፊ ምዃኑ፡ ህዝብን ሃገርን ግን
ነባሪ ንኽኸውን

ናይ ኩላትን'ምበር ናይ ዝድግፉ ወይ ናይ ዝቃወሙ ጉዳይ ጥራይ ዘይምዃኑ

ኣስተውዒልና ዝድሕን ከነድሕን፡ ኩላትና ዜጋታት ኤርትራ ይኣክል ዕንደራ ውልቀ መላኺ
ፕረሲደንት ኢሳያስ ንበል።
ኤርትራን ህዝባን ዘለዓለም ንኽነብር
ደጋፍን ተቛዋምን ተሪፉ ብኤርትራውነትና ንሕበር
ባይረ ሰረቕ
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