ትርጉም ናይ ምልዓል ቁጠባዊ እገዳ ኤርትራን፡ ሃገራዊ ሓላፍነትናን።
ክቡራትን፡ ክቡራንን ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ሲያትልን ከባቢኣን: እዛ
ብመስዋእትን፡ ስንክልናን ናይ መኢተ- ኣሸሓት ጀጋኑና፡ ዘምጻእናያ፡ ክብርቲ ነጻነት
ሃገርና፡ ነቲ ፍርያት ከየስተማቐርናዮ ፡ ሽዑ- ንሽዑ በቲ ጠላምን፡ ክሒዳን፡ ኢስያስ
ኣፈወርቂን፡ ውሑዳት ተሓባበርቱን፡ ብሓይሊ ተመንዚዓ ተሪፋ።
ብድሕር’ቲ ዝተፈጸመ፡ ሃንደበታዊ ጥልመት፡ ህዝቢ ኢርትራ፡ ንተንኮላትን፡ ሽጣራታትን
ኢሳያስ፡ ፈጺሙ ክበቕዖ ኣይከኣለን። ንዝነበሮ ሕቡእ ናይ ስልጣን ምግባት ኣጀንዳኡ
ንምትግባር፡ ኣየሕልፉንን አዮም ኢሉ ንዝገመቶም፡ ብሉጻት ጀጋኑ፡ ተጋደልትና፡ ካብ
ኣብራሃም ተወልደ ጀሚሩ፡ ብመንካዕን፡ የሚንን ዝብል ናይ ቅጽል ኣስማት እናሰየመ፡
ንብዙሓት፡ ብርቱዓት ተጋደልቲ ፡ ብዝተፈላለየ ምስጢራዊ ኣገባብ፡ ብምቕንጻሉ፡ ቀስብቐስ፡ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ፡ቀልጢፉ ፡ ብሕሱም ጭካኔ፡ ዝተሰነየ ክፉእ
ተግባራቱ፡ ብምጥቃም፡ ተራእዩ ዘይፈልጥ፡ ፍርሕን፡ ራዕድን ከም ዝሰፍር ጌሩ።
ካብኡ ቀጺሉ ከኣ ፡ ንኹሎም ከቢቦምዎ ዝነበሩ ሰበ-ስልጣናት ብምዕብላል፡ ኣዝዩ
ተፈራሒን፡ ዝለዓለ በዓል ስልጣንን ብምዃን፡ ነቲ እከን ፡ ምስጢራዊን ፡ ተግባራቱ ፡
መሃዚን፡ ኣብ ግብሪ ንምውዓሉ ከኣ፡ ኣዛዚን ኮይኑ፡ እቶም ኣተግበርቲ ከኣ፡ ብዘይ
ሓንቲ ሕቶ፡ ንኹሉ እከ- ተግባራቱ ፡ ብውድድርን፡ ብፍጹም ብእምነትን፡ ክሳዕ
መጨረሻ፡ ዝኣክል ኣገልጊሎሙዎን፡ ጌና’ውን የገልግሉዎ ኣሎዉ። እቲ ኣዝዩ ከዓውቶ
ዝኸኣለ ስልቱ ከኣ፡ ካብ ብዙሕ ራዕዲ ዝተላዕለ፡ ካብ ኩሉ ምስጢራቱ፡ ክወጽእ
ዘይምኽኣሉን፡ ነቶም መቕተልትን፡ ካልኦት ዓበይቲ ምስጢራትን፡ ዝፈጸሙ ነቲ ምስጢር
ንምዕቃብ፡ ቀጢፉ ስለ ዝቐትሎምን እዩ። ብምኽንያት’ቲ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝፈጸሞ
ናይ ግብረ-ሽበራውያን ምትብባዕን፡ ምሕጋዝን፡ ከምኡ ከኣ ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ
ኤርትራ፡ ብተደጋጋሚ፡ ዝፈጸሞ፡ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ግፍዕታትን፡ ጭካኔታትን ዝመልኦ
ግህሰተ ስነ-ሰብኣዊ መስላት ህዝቢ ኤርትራ እዩ ፡ እቲ ብቤት- ፍርዲ ሕቡራት
መንግስታት ዓለም፡ ንትሽዓተ ዓመታት ዝኣክል ቁጠባዊ እገዳ ኣብ ርእሲኡን ፡ ውሑዳት
ተኸተልቱን ፡ ንስም ጥራሕ ተበይኑሉ ዝጸንሔ።
እዚ አገዳ”ዚ ንኢሳያስ ኣፈወቂን፡ ጀነራላቱን፡ ሲቪላውያን ሰበ ስልጣኑን ነቲ ብብልዮናት
ዶላር ዝቑጸር ዝጓሕጉሑዎ ምሉእ ሃብቲ-ኤርትራ፡ ካብ ዝተፈላለያ ዘቐመጡለን ባንካታት
ዓለም፡ ነጻ ኾይኖም ንኸየንቀሳቕሱዎ፡ ቁጽጽር ደኣ ይኹን ክፋል ምኽንያቱ’ምበር፡
ዝተገብረሎም ትርጉም ዘሎዎ ቁጽጽር ኣይተራእየን ። እቲ ውጺዕ ህዝቢ ኤርትራ ግን፡
ኣብ ገዛእ ሃገሩ፡ ኩሉ መሰላቱ ተቐንጢጡ፡ ንብዙሕ ዓመታት አናተጨፍጨፈን ፡

እናተቕዝፈን፡ ገሊኡ ካብ ሃገሩ እናተባረረ፡ ገሊኡ ከኣ ፡ ኣብ ፈቐዶ ቤት- ማእሰርቲ
ክርከብ ከሎ ፡ እቲ ዝተረፈ ከኣ፡ ንኸይዛረብ፡ ኣፉ ተለጉሙ፡ ንኸይሰርሕን፡
ንኸይነግድን፡ ከይምህርን፡ ከይመሃርን ፡ ከይንቀሳቕስን ዝተኸልከለ፡ ህዝቢ ኤርትራ ፡
ዘምጸኣሉ ፍታሕ ኣይነበረን ።
ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ከይሓፈረ፡ ዓው ኢሉ፡ ኢትዮፕን ኤርትራን ፡ ንድሕሪ ሕጂ ናይ ዶብ
ምሕንጻጽ ኣየድልየንን እዩ ። ኤርትራን፡ ኢትዮፕያን፡ ክልተ ሃገራት እዬን ኢሉ ዝኣምን
ሰብ እንተደኣ ሃልዩ፡ ሓንቲ ዘይፈልጥ ክኸውን ኣሎዎ ድሕሪ ምባሉ፡ እቶም ነቲ ኩሉ
ዝፈሰሰ፡ ንጹህ ደም ጀጋኑና ክሒድኩም፡ ናቱ ተሓለቕቲ ንምዃን ብምምራጽ፡ ንእከ
ተግባቱ ብምድጋፍ፡ ጓያላን፡ ዳንኬራን ተካይዱ ዘሎኹም፡ መጉሃይቲ ኣዝማድኩም ደቂ
ሃገር፡ ኣየመልከዓልኩምን ዘሎ’ሞ ሓደራኹም ናብ ልብኹም ክትምለሱ?
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ በጺሕናዮ ዘሎና ሓዲሽ ፖለቲካዊ መድረኽ፡ እቲ ንብዙሕ ዓመታት
ተገሪህናሉ ዝጸናሕና፡ ተግባራትን፡ ዓላማን ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ሕጂ፡ ንመላእ ህዝቢ
ኤርትራ ፡ ኣንጻር ነጻነት ኤርትራ ደኣ’ምበር፡ ደጋፊ ከም ዘይኮነ ስለ ዝበርሃሉ፡ እቲ
እዋናዊ ሓድሽ መድረኽ ቃልስና፡ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣንጻር’ቲ ካሕዳምን፡ ጨካንን፡
ኢሳያስ ኣፈዎርቅን ፡ተጠቀምቲ ወጻኢ ሃገራትን ብጥርናፌ ጠጠው ንምባል አዩ።
እዚ ሓዲሽ መድረኽ ቃልስና፡ ንህዝቢ ኤርትራ፡ ደጋፊን፡ ተቓዋምን ብምባል፡ ፈላሊኻ
ብምርኣይ ዘይኮነስ፡ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣረዲእካ ብምውዳብ፡ ነቶም መንገዶም
ዝሰሓቱ ደቂ ሃገር ከኣ፡ ኣሪምካን፡ ኣነቓቒሕካን፡ ኣብ ሓንቲ፡ ካልኣይቲ ዘይብላ፡ ናይ
ሓባር ውድብ ብምስላፍ፡ ንኢሳያስ ኣፈርቂ ፡ብሓይሊ ካብ ስልጣኑ ኣልጊስካ፡
ህዝባዊትን፡ ቅዋማዊትን፡ ደሞክራስያዊትን፡ ሓዳስ ኤርትራ ንምፍጣር እዩ። ጭርሖ ናይ
ሓዲሽ መድረኽ ቃልስና ከኣ፡ “ልዕላውነት ሃገርና ብደምና” ዝብል እዩ !!!
ደለይቲ ፍትሕን፡ ደሞክራሲን ፡ ኤርትራውያን ተቐማጦ፡ ከተማ ሲያትልን፡ ከባቢኣን።
የቐንየልና.

