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ኣብዚ ክቡር መዓልቲ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ክዝከር ዘለዎ ዓቢ መትከላዊ ዕላማ
እንተልዩ፡ ንመሰለይን ክብረተይን ኢሉ ዝተበገሰ ህዝቢ ኩምራ ሓጻዊን ይኹን ሺሾ ሰራዊት ፈንጢሱ
ዓወት ከረጋግጽ ዝኽእል ምዃኑ`ዩ። ናይዚ ኣብነት ከኣ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ንላዕሊ ካልእ ኣብነት ክኸውን
ዝኽእል ህዝቢ የለን። ንሰላሳ ዓመታት ዝፈሰሰ መስዋእትን ዝበረሰ ንዋትን ኣብ መጨረሽትኡኳ
ብኣረሜናዊ ስርዓት ህግደፍ እንተተጨውየ - ዕላምኡስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ ሰላምን ምዕብልናን
ምስ ጎረባብቱ ድማ ሰላምን ምትሕብባርን ንምስፋን ጥራሕ`ዩ ኔሩ።
ይኹን እምበር ስርዓት ህግደፍ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ጎረባብቲ
ሃገራት ሰላም ኣይረኸቡን። ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ - ባዕሉ ርእሰ ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ከምዝገለጾ
ዝነበረና ከነጥፍእ እምበር ከም ተስፋናን ዕላማናን ዘይነበረና ክንረክብን ክንብልጽግን ኣይከኣልናን። ምስ
ጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን ተሓባቢርና ድማ ንዘመናት ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ተጻዒኑ ዝነበረ
ድኽነትን ድንቁርናን ሓንሳብን ንሓዋሩን ነበረያ ነበረ ክንገብር ኣይከኣልናን። ዘራጊ ማይ ከሎ ጽሩይ ማይ
ኣይስተን ዝበሃል ከምዚ ረኪብናዮ ዘለና ምስ ተረኽበ`ዩ።
“ናይ ሕጂ ገደደ!” ከባሃል ከሎ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣራእሶም ብኽልተ ኣእዳዎም ደጊፎም ዝብልዎ
ሓረግ`ዩ ኔሩ። ካብ ዝሓለፈ ዝገደደ ልብኻ ዝትንክፍ ክትርኢ ከለኻ ከኣ፡ ይትረፍዶ ብኽልተ ኣእዳውካ
ደጊፍካስ፡ ቋሕ ምባል ኣሕፊሩካን ኣፍሪሁካን ርእስኻ ኣብ መንጎ ክልተ ኣብራኽካ ቀርቂርካ ኡይ
እንተበልካውን ኣየክፋኣልካን። ወዮ ደኣ ሕመቕ ወሪሱና እምበር ኣብዚ ደረጃዚ ክንበጽሕ ዝተፈረድና
ኣይኮንናን። ብሕመቕና ዝመጸ ኣበሳ ብመንፍዓትና ክንውግዶ ኢና ንብል ካብ ኮንና ግን እቲ ፖለቲካ
እንተዘይበቒዕናዮ ከም ሰብ፡ ሰብ ዘብለና ነገራት ክንሰርሕ ይግበኣና ንብል።
ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ትግራይ ዝወረደን ገና ዝፍጸም ዘሎ ገበናት። ሕማቕዩ፡ ነውሪዩ፡ ሓጥያትዩ፡
ገበንዩ ምባል ናይ ፖለቲካ ተመራማሪ ምዃን ኣየድልን - ሰብ ምኳን ጥራሕ እኹልዩ። እዞም ኣብ ልዕሊ
ህዝቢ ትግራይ እዚ ዘይበሃል ገበናት ክፍጸም ከሎ ኣፍኩም ዘይከፈትኩም ኤርትራውያን፡ ውዒሉ ሓዲሩ
ብዕድመ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተመሳሳሊ ስቓይ ክወርድ ከሎ ክትጭድሩ
እንተሰሚዕናኩም ነተን ክትሰፍርወንን ዘይክትሰፍርወንን ዘየረጋገጽኩም ንብረት ከይፈርሳኹም እምበር
ትሓልይሉ ህዝቢ ከምዘይብልኩም ዘረጋግጽ እዩ። እምበር ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ሕማቕ ክወርድ ዘይደሊ ሰብ
ኣብ ልዕሊ ካለኦት ኣህዛብ እውን ሕማቕ ኣይገብርን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣይትምነን እውን።
ኣብዚ ውሑዳት መዓልታት እቲ ንገለ ኣዋርሕ ደው ኢሉ ዝጸንሐ ኲናት ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያንህዝቢ ትግራይን ዘተ ተጀሚሩ ተባሂሉ ልቢ ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ረስሪሱ ድሕሪ ምጽናሕ እንደገና ካብ
ዝሓለፈ እዋን ንላዕሊ በርቲዑ ተጀሚሩ ኣሎ። መንእሰያት ክጠፍኡ ንብረት ክበርስ እንተዘይኮይኑ፡
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እንደገና ናብ ጠረጰዛ ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ዘይተርፍ ክኸውንዩ። ምናልባት ዝቕየር ነገር ኣንተልዩ ናይ ዋጋ
ዕዳጋ ትሕዝቶ መን ኣኻዕቢቱ መጸ ጥራሕ`ዩ ክኸውን ዝኽእል። እሞ ሕጂውን ውዒሉ ሓዲሩ ብዘተ ጥራሕ
ዝፍታሕ ካብ ኮነ፡ ሰማዒ እንተረኺብና ኲናት ደው ክብል ጻውዒትናን ምሕጽንታናን ነቕርብ።
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣከይ ስርዓት እናሃለወ ግን ጻውዒትናን ምሕጽንታናን ንግዚኡ ሰማዒ ከም ዘይረክብ
እርደኣናዩ። ኣብ ኲናት ጥራሕ ክነብር ዝኽእል ስርዓት ኣናሃለወ ሰላም ዝበሃል ነገር ኣይህሉንዩ። ስርዓት
ህግደፍ እቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመታት ንኹለን ጎረባብቲ ሃገራት በብእብረ ክተናዂ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ
ምስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘይዛሪ ኲናትን ህልቂትን ኣእትዩናሎ። እቲ ንልዕሊ ሰላሳ ዓመታት በይኑ ኣብ
ውሽጢ ሃገርናን ኣብ ልዕሊ ጎረባብትናን ክፍጽሞ ዝጸንሐ ገበናት ሎሚ መሻርኽቲ ረኺቡ መሊሱ ሻዲኑ
ኣብ ልዕሊ ውጹዕ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ኲናት የካይድ ኣሎ። ኣቢይ ኣሕመድ እውን ሺሾ ሰራዊቱ ኣብ
መሬት ኤርትራ ኣእትዩ ሉዑላውነት ሃገርና ግሂሱ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ዘለዉ ወተሃደራት ኢትዮጵያ
ንዝጀመርዎ እከይ ወራር ኣብ ልዕሊ ንጹህ ህዝቢ ትግራይ ክፍጽሙ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ሓልዮም
ኣይኮኑን። እዚኦም ካብቶም ቅድሚ ሰላሳ ዓመት ስዒርና ዘውጻእናዮም ዝፍለዩ ኣይኮኑን።
ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ! ንኣቢይ ኣሕመድ ኣሰኒኻ ይኹን ጽምኢ ሕዱር ቅርሕንቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ
ከተርዊ ክትብል ዕሸላት ደቅኻ ኣይትወፊ። እቶም ሃገሮም እሾኽ ኮይናቶም ፈቐዶ ስደት ፋሕ ኢሎም
ዝጸንሑ ደቅካ ሎሚ ብሓንቲ ህርመት ጸረ ህግደፍ ተሲኦም ኣለዉ። ደጊም ደኒኑ ዝበኪ ዘይኮነስ ደፊሩ
ዝምክት መንእሰይ እነሆ ኣብ ኣውሮጳ ይኹን ኣመሪካ ደንበ ደለይቲ ፍትሒ እናሰሰነ ደንበ ህግደፋውያን
እናተሸምረረ ይኸይድ ኣሎ። እቶም ንምዳቑ ዘይተርፎ ስርዓት ክትድግፉ ላዕልን ታሕትን ትብሉ ዘለኹም
ምእንቲ ዘላቒ ረብሓኹም ክትብሉ ንህግደፍ ጠንጢንኩም ኣብ ኣብ ደንበ ፍትሕን ለውጥን ተጸንበሩ።
መጻኢ ዕድልኩም ምስ ደለይቲ ፍትሒ እምበር ምስ ህግደፍ ኣይበርህን።
ዝኸበርኩም ደለይቲ ፍትሕን ደሞክራሲያዊ ለውጥን! ሎሚ-ዘመን ህግደፍ ኣብ ኣውሮጳን ኣመሪካን
ዝሓሰቦ ህዝቢ ናይ ምትላልን ገንዘብ ናይ ምእካብን ወፍሪ ከምቲ ዝሓሰቦ ኣይኮነን። ንዕንደራ ህግደፍ
ዝምርቕን ንጹሃት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣብ ዘይምልከቶም ጉዳይ ከም ቆጽሊ እናረገፉ ብሳዕስዒትን
ዳንኬራን ዝሰኽሩ ዘለዉ ሰባት ዓገብ ክንብልን ናይ ዕንደራን ምትላልን ፈስቲቫላት ከነፍሽልን ፍትሓውን
ርትዓውን እዩ። እቲ ጎዲሉ ዘሎ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ፈስቲቫል ጌርካ እቲ ምእንቲ ማሕበራዊ ርክብ ጥራሕ
ኣብ ዳስ ህግደፍ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራዊ መተካእታ ክረክብ ምግባር እዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ እቶም
ተግባራቶም ተረዲእዎም ኣብ ደንበ ፍትሒ ክጽንበሩ ዝኽእሉ ዜጋታትና ነባሪ በሰላ ኣጥርዮም ይኽፋእ
ይጸብቕ ሞት ብሞቱ ምስ መንግስትና ንሙት ኢሎም መታን ከይደርቁ ሜላና ሰላማዊ እምበር ምስ
ህዝብና ዓመጽ ክኸውን ኣይግባእን ንብል። እንተቲ ዳስ ህግደፍ ጸምዩ ክውዕል ምግባር ግን ኣገናዕ ዘብል
ስራሕዩ፡ ክቕጽል ከኣ ይግባእ።
ኣንቱም ዓይንኹም ዓሚትኩም ንሕና ንሱ - ንሱ ንሕና ትብሉ ዘለኹም። ምዳቕኩም ምስ ምዳቕ
ህግደፍ ከይከውን ተጠንቀቑ። ዕምሪ ህግደፍ ውሱናትየን። እዚ ብማዕዶ ትሰምዕዎ ዘለኹም ኲናት
እውን እንተኾነ ኣበይ ጀሚሩ ከምዘሎ ጥራሕ ኢኹም ትፈልጡ እምበር ኣበይ ይውዳእሲ ዝፈልጦ ሰብ
የለን። ኣብታ ዘላታ ደው ክትብል ግን ሰራዊት ኤርትራ ካብዚ ኲናት ክስሕብ ኣለዎ፡ ምስ ኣቢይ ዘለዎ
ሽርክና እውን ደው ከብል ኣለዎ ምባልዩ እቲ ቅኑዕ። ሎሚ ኣብ ውሽጢ መሬት ትግራይ ኣትዩ ኩሉ እከይ
ተግባራት እናፈጸመ ዘሎ ስርዓት ምድጋፉ እንተቐጺልኩም ጽባሕ ንግሆ ኣብ መሬት ኤርትራ ኲናት
እንተተወሊዑ ዓገብ ክትብሉ ናይ ሞራል ይኹን ፖለቲካዊ ስብእና ኣይህልወኩምን።
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈ ኤስሃግ
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