ንመርዓት ደኣ፡ብጭብጨባን፡ ኮቦሮን፡ተፋንዋ’ምበር ንሃገርካ አናዓለልካ ንጸላኢኻ
ኣይተረክባን ኢኻ ?
ክቡራትን፡ ክቡራንን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራያን ተቐማጦ ከተማ ሲያትልን ከባቢኣን፡
ዳርጋ ኩልና ከም ንፈልጦ እታ መኢተ-ኣሸሓት ምስዋእትን ፡ ስንክልናን ተኸፊሉላ
ዝመጸት፡ ነጻነት ሃገርና ፡ ብሰንኪ’ቲ ንብዙሕ ዓመታት ብገርህና ዘታለለናን፡ ዝጠለመናን
ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ኣፈውርቂ፡ ፍረ ናይ’ታ ዝተረኽበት ነጻነት ከየስተማቐርናያ ከሎና፡
ንህዝብና ኩሉ ስነ-ሰብኣዊ መሰላቱ ቀንጢጡ፡ ኣብ መቕዘፍትን፡ ማእሰርትን፡ ኣደዳ
ስደትን ኣብጺሑዎ ። ብዘስካሕክሕ ኩነታት ከኣ፡ መሰረታዊ ስነ ሰብኣዊ መሰላት ህዝብና፡
ብተደጋጋሚ፡ ስለ ዝተቐንጠጠ፡ ብቤት-ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰል ምጥብባቕ፡ ሕቡራት
መንግስታት ዓለም ፡ እኹል መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ፡ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ
ቁጠባዊ እገዳ ድሕሪ ምብያኑ፡ እቲ እገዳ ንትሽዓተ ዓመታት ዝኣክል፡ ንስም ጥራሕ
ተተግቢሩ ድሕሪ ምጽንሑ፡ ብዕለት 14 ሕዳር ፡2018 ዕ.ም.ፈ, ንኤርትራ ተላዒሉላ ።
እቲ እገዳ ግን፡ ኣብ ልዕሊ’ቲ ግፍዓዊን፡ ቅዋም ኣልቦን መንግስቲ ኤርትራ ዘርኣዮ እኩል
ጉድኣት ኣይነበረን። ኣብ ልዕሊ ግህሰተ-መሰላት ህዝቢ ኤርትራውን ዘርእእዮ ምምሕያሽ
ኣይተራእየን ።
እንተኾነ ግን፡ ገለ መንገዶም ዝሰሓቱ ኤርትራውያን ፡ ካብ ናይ ኣፍልጦ ጉድለት፡
ንኤርትራ ሃገርና፡ እቲ ሃስዩዋ ዝነበረ ቁጠባዊ አገዳ ተላዒሉላ ብምባል፡ ብዙሕ ጓይላን፡
ዳንኬራን፡ ሕንበጣን፡ ከርእዩ ቀንዮም (የን) እዮም / የን። ቅኑዕ ትርጉም ናይ’ዚ ግጉይ
ተግባራት’ዚ ክሕደት ናይ ስዉኣትናን፡ ስንኩላትናን፡ ደኣምበር ካሊእ ጭቡጥ ትርጉም
የብሉን። ምልስ ኢልና’’ስኪ ኤርትራ ሃገርና፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ
ኩነተት’ያ ኣላ ንዝብል ሕቶ ንምምላስ ንፈትን?
ኤርትራ ሃገርና፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ብግርህነት ወይ ዕሽነት፡ መላእ ህዝባ፡ ብዘይተጸበዮ
ተንኮላትን፡ ምስጢራዊ ስራሓትን ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ብባዕዳውያን ሃገራት ብምውራር፡
ትውነን ኣላ። ናይ ባሕሪ ወደባታ’ውን፡ ብንጉሳን ኣዕራብን፡ ኢትዮጵያን፡ ይመሓደራ
ኣሎዋ ። ሓይሊ ባሕርና ከኣ፡ ብውልቀ -ፍቓድ ኢስያስ፡ ነቲ ንቡር ስራሓቱ ጠጠው
ኣቢሉ ነቲ ን27 ዓመታት ዝኣክል ጠጠው ኢሉ ዝጸንሔ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮፕያ፡
እንደገና ተመሊሱ ስርሑ ንኽጅምር፡ ሸበድበድ ይበሃል ከሎ ። ደሴታት ዳህላክ’ውን፡
በቶም ብምስጢር፡ ብለይቲ-ለይቲ፡ ብናይ ሩስያ ኣንተነሎቭ ነፈርቲ ካብ ኢትዮፕያ፡
ክኣትዉ ዝቐነዩ ዘይሕጋውያን፡ ወተሃደራት ኢትዮፕያ ተታሒዘን ከም ዘሎዋ ይውረ ኣሎ
። ኣብ ርእሲ ኩሉ’ዚ፡ ገበናት’ዚ፡ ህዝብና፡ ኣብ ገዛእ ሃገሩ፡ ኣብ ባንካ ዘሎ ገንዘቡ
ተጠቒሙ ህይወቲ ንኸይመርሕ፡ ካብ 5000.0 ናቕፋ ንላዕሊ ኣብ ሓደ ወርሒ፡ ካብ

ሕሳቡ ኣውጺኡ ንኸይጥቀም ብምኽልካል፡ ንብዙሕ ናይ ንግዲ ትካላቱ ከኣ፡
በኢትዮፕያውያን ተወኒኑ ከምዝካየድ ገይሩዎ ኣሎ ። ስለ’ዚ፡ ህዝቢ ኤርትራኸ አንታይ
ሰሪሑ ክነብር እዩ ?
ሓፈሽዊ ኩነታት ናይ’ታ ንስሙ ነጻ ትበሃል ሃገርና ክም’’ዚ ዝተገልጸ ክነሱ፡ ተሓለቕቲ
ናይ’ቲ “game is over “ ኢሉ ብኽሕደት ፡ ዝሸጠና ጸረ ደቂ-ሰብ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ
፡ ብምዃን፡ እገዳ ተላዒሉሉ ኢልካ ባንዴራ እናምበልበልካ፡ ብጓይላን፡ ዳንኬራን ደገፍካ
ከተርጋግጸሉ ከሎኻ፡ ሃገርካ ንጸላኢኻ ኣሕሊፍካ ምርካብ ደኣ’ምበር፡ ፍቕሪ ሃገር
ኣይገልጽን እዩ።
እቲ ቅኑዕ መልክዕ ህልዊን፡ መጻኢን ሓፈሻዊ ኩነታት ኤርታራ ግን፡ ከም’ዚ ኣብ ታሕቲ
ዝኽተል መግለጺ እዩ ዘሎ ። ብውፉያት ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን፡ ዝተነድፈ ናይ
ሓዲሽ መድረኽ ቃልሲ ኤርትራ፡ ኣብ ሓድሽ ራኢን፡ ስልትን፡ ስትራተጂን ዝተመርኮሰ፡
ኣርሒቑ ዝጠመተ፡ ናይ ሓባር መገዲ፡ ብኣዋጅ መልክዕ ናብ ህዝቢ ንኽቕርብ ተዳልዩ
ኣሎ።
እዚ ሓዲሽ ሓባር-መገዲ (road map) ፡ ንነስፍሲ -ወከፍ ኤርትራዊ ፡ ብዘይ ሓደ
ፍልልይ ፡ዓዲሙ ዘሳትፍ፡ ኣዝዩ ሰፊሕን ፡ ውሕሉልን፡ ናይ ሓባር ግብራዊ መደብ ዕዮ
እዩ። እንተኾነ ግን፡ እቲ ጥርኑፍ ህዝቢ፡ ቅድሚ ንስርዓተ- ኢሳያስ ገጽ -ንገጽ
ምግጣሙ፡ በብከተምኡ ፡ ህጹጽ ናይ ህዝቢ ጥርናፌ ጎስጓስ ጀሚሩ ናይ ምዕዋት ሓላፍነቱ
ምዃኑ ብዘይ ውልውል፡ ክኣምን ኣሎዎ። እቲ ተሓንጺጹ ዘሎ ውሕሉልን፡ ሰፊሕን ፕላን
ግን፡ ብዘይ ምሉአ ናይ ሓፋሽ ደገፍን፡ ተሳታፍነትን፡ ክዕወት ከም ዘይኽእል ዘየጠራጥር
ሓቂ እዩ። ባህላዊ ምስላ ወለድና ብኸም’ዚ ዝኽተል ከም ዝገልጾ ፡ “ካህን ብዘይ
ምእመናን ጋውና፡ ቤተ- ክርስትያን ብዘይ ክህን ከኣ ዑና “ ከም ዝበሃል፡ ብጀካ ናይ
ሓፋሽ ተሳታፍነት ከም ቀደሙ (business as usual) ኮይኑ እዩ ክተርፍ ።
ክርሳዕ ዘይብሉ ሓቂ ግን፡ ሂወት ወዲ ሰብ፡ ኣዝዩ ክቡር እዩ ። ይኹን’ምበር፡ ውፉያት
ጀጋኑና፡ ከም በዓል ቢተወደድ ኣብራሃ፡ ወዲ ዓሊ፡ ኣቦና ሓጂ ሙሳ፡ ኣብራሃ ኣብርሀ፡
ወዘተ፡ ሂወቶም ከወፍዩልና ከሎዉ፡ መልእኽቶም፡ ንሕና ሕጂ ንውፈየልኩም ኣሎና፡
ንስኻትኩም ከኣ ሓደራ፡ ብሓባር ተኸተሉና፡ እዩ ዝብል ኔሩ ። ነዚ ሓደራ’ዚን ፡
ሓደራ ናይ’ቶም ቅድሚኦም ዝሓለፉ ምኢተ-ኣሸሓት፡ ንጹሃት ስውኣትናን ንምኽባር
ሓባራዊ ሕልና ይሃልወና ???
ንድሕነት ኤርትራ ሃገርና ክንብል ከኣ “ልዕላውነት ሃገርና ብደምና፡ ብዝብል ጭርሖ
ብሓባር ንለዓል ሓደራ??

ዘለዓለማዊ ዝክርን፡ ክብርን ፡ሞገስን ንስውኣትና። ምስጋናን፡ ክብርን፡ ንስንኩላንና።
ኤርትራውያን ንሓድነትን፡ ደሞክራሲን፡ ድሕነትን ኤርትራ ፡ ጨንፈር ከተማ ሲያትልን
ከባቢኣን።
የቐንየልና።

