ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ህግደፍ፡ ጸላእቲ ህግደፍ ህዝብታት ኤርትራ፡እቲ ኩሉ መስገደል ተሓሊፉ፡ ብገንዘብን ነዋትን ዘይትመን ክቡር ናይ ህይወት ዋጋ ተኸፊሉ፡ ዘደንቅ ሃገራዊ
ሓርበኛዊ ጀግንነት ተፈጺሙ፡ ህዝብታት ንምርጫኦም ብመንገዲ ረፈረንደም (ህዝበ ወሳነ) ብ99.8% እወ
ንመንነት፣ እወ ንኤርትራዊ ሃገርነት፣ እወ ንነጻነት ደሞክራስያዊ ሓርነት ኣድሚጾም ብኣንጸባራቒ ዓወት
ዛዚመሞን ከብቅዑ፡ ባህጎም ተኾሊፉ ብዘቤታዊ ባርነታዊ መቑሕ ተኣሲሩ ይርከብ። ቀጻልነቱ ውሕስነት
ስኢኑ ናይ ዘይምህላው ስኽፍታ ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ሓደጋ ነቶም ሰብ ቤት ኤርትራውያን
ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ቃልሱን ናይ ቀረባ ኣፍልጦ ንዘለዎም ተዓዘብቲ’ውን ዘሰንብድ፡
ዘሕፍር ኮይኑ ኣሎ።
ጨቋንን ተጨቋንን ከም ተርእዮ ፍሉይ ኤርትራዊ ክስተት ኣይኮነን። ጨቋንን ተጨቋንን ኣብ ዝተፈላለያ
ሃገራት ነይሩ፡ ሕጂ’ውን ኣሎ’ዩ። ኣብ ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ባህላዊ ጭቆና ግን ካብ’ቲ
ካልእ ዝፈልዮ ረቓሒታት ኣለዎ። ህዝብታት ኤርትራ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣስታት ናብ 100 ዓመት
ዝጽጋዕ ዝተዋደደ ኣርዑት ሰንሰለታዊ መግዛእቲ ኣጋጢምዎም። ብክቡር ናይ ህይወት መስዋእቲ ጸራሪጎም
ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ምስ ማሕበረ ሰብ ዓለምን ኣህጉራውያን ትካልቱን ዝተጸንበሩ ተቓለስቲ
ህዝብታት’ዮም። ስለዚ ከኣ መሬታዊ ልኡላውነቶም ሕጋውነት ኣልቢሶም ኣብ ዝወነንሉ፡ እሞ ብካልእ ግዳማዊ
ሓይሊ ዘይኮነ፡ ካብ ኣብራኾም ብዝወጸ መሪሑ ነጻነት ብዘምጸአ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ፡ ካብ ነጻነት ህዝባዊ
ሓርነት፡ ብመንገዲ ፍጹም ባርነት ናይ ምብትታን ሓደጋ ዘንጸላልዎም ዘሎ ህዝብታት ምዃኖም’ዩ።
ህዝብታት ኤርትራ “ ጭጉራፍሲ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእዊ” ከም ዝተባህለ ካብ ኣብራኾም ብዝወጽአ ቅድሜኻ
ይስጠሓኒ ኣይትሕመመኒ ኣይትሙተኒ እናበሉ ተኸናኺኖም ብዘዕበይዎ፡ ካብ በረኻ ዓዲ ምስኣተወ
ንመዓልታትን ሰሙናትን ዘይኮነ ንኣዋርሕ ዝኣክል ብዝሓጸንዎ ጠላም ጉጅለ፡ ብፍጹም ጭካኔ መሰረታዊ
ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰሎም ዝተገፉ ህዝብታት ‘ዮም። ግዳማዊ መግዛእቲ ኣልጊስካ ብዘቤታዊ ገዛኢ
ክትርገጽ ድማ ካብ ኩሉ ዝኸፍአን ዝመረረ ባርነታዊ ህይወት’ዩ።
እዚ ከም’ዚ ዝበለ ጭቆና ብዓቕሚ ምንኣስ ብቀምሽ ኣደይ ዓንቂፉኒ ዓይነት ተራ ጌጋ ሸፋፊንካ ዝሕለፍ
ኣይኮነን። ምስ ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ባህሪ፡ ሃላሊ ፖሊስን ፋሽሽታዊ ተግባርን ኣተኣሳሲርካ’ዩ ክረአ ዘለዎ። እዚ
ብስማዊ እንኮ ሰባዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝተፈጸመን ገና ዝፍጸም ዘሎን
ባርባራዊ ግፍዒ መግለጺ መሰረታዊ ደርባዊ ባህሪ ናይ’ዚ ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ኮለል ኣቢሉ ዘርኢ’ዩ።
ዝምራሓሉ ዘሎ በይናዊ ሃላሊ ፖሊስን ፋሽሽታዊ ተግባራቱን ድማ ካብ’ዚ ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ባህሪኡ
ዝመንጨወ ምዃኑ ብግቡእ ምርዳእ የድሊ። ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪ፣ ልጓም ኣልቦ በይናዊ ሃላሊ
ፖሊስን ፋሽሽታዊ ተግባርን ከኣ፡ ሽዑ ንሽዑ ምስ ድሌትን ባህግን ህዝብታት ዝላተም’ዩ። ፈጺሙ ክዛመድ
ዘይኽእል ከብድን ሕቆን’ዩ።
ስለዚ ከኣ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ስማዊ መንግስቲ ህግደፍን ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን፡ ጠንቁ ጸረህዝቢ ባህሪ፡ ሃላሊ በይናዊ ፖሊስን ፋሽሽታዊ ተግባርን ኮይኑ፡ ብደረጃ ፖለቲካዊ ኣሰላልፋ ክምዘን እንከሎ፡
ህግደፍ ቀንድን ቀዳማይን ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ከም ዝኾነ የረጋግጽ። ኣመሪካ ታሪኻዊት ጸላኢትካ’ያ፣
ካብ ኣፍጋን ካብ ሱዳን ዝመጽኡ ጀሃዳውያን ክሓርዱኻ ሃይማኖትካ ከቐይሩኻ’ዮም፣ ስርዓት ወያነ ልኡላዊ
መሬትካ ጎቢጡ ንገስጋስ ሃገራዊ ልምዓትካ ይነጥፍ ኣሎ …ዝብሉ ኣብ ባይታ ዘይለው ኣብ ንፋስ ብልሳናት
ህግደፍ ክቃላሕ ዝጸንሐ ፈጠራዊ ፕሮፖጋንዳ ባዶ ምዃኑ፡ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ህግደፍ ባዕሉ ከም ዝኾነ
ተጋሂዱ ኣሎ።
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ምኽኒያቱ ህዝብታት ኤርትራ ዋናታት ነብሶምን ሃገሮምን ከይኾኑ፣ ኣብ ነጻን ደሞክራስያውን መድረኽ
ተኻቲዖም ዘጽደቕዎ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ከይህልዎም፣ ጭቡጥ ዓቕሚ ፍልጠቶም፡ ገንዘቦምን ጉልበቶምን
ክንዲ ዝፈቐደሎም ኣብ ሃገሮም ካብን ናብን እናተንቀሳቐሱ ብረሃጾም ኣፍሪዮም ኮሪዖም ብሰላም ከይነብሩ፣
ብዝመሰሎም ከይውደቡ፣ ሓሳቦም ብነጻ ከይገልጹ ዓፊኑ ዝገዝኦም ዘሎ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ‘ምበር
መንግስቲ ኣመሪካ፡ ጀሃዳዊ ስነ-ሓሳብ፡ ወይ ብናቱ ቋንቋ መንግስቲ ወያነ ኣይኮነን። ዜጋታት ጥፍኣቶም
ከይፈለጡ ይእሰሩ ይጭወዩ ኣካሎም ይጎድሉ ይርሸኑ ህጣሞም ይጠፍኡ ኣለው። ከምኡ ዝገብር ዘሎ ስማዊ
መንግስቲ ህግደፍ ‘ምበር ካልእ ኣይኮነን። ነዚ ተግባር’ዚ ዝፍጽም ፖለቲካዊ ሓይሊ ድማ ጸላኢ’ዩ።
ዜጋታት ተሰዲዶም ዘይምሱል መሲሎም ብዘጠራቐምዎ ገንዘብ ዝሃነጽዎ ኣበይቲ ይፈርስ፣ ምህርቶም
ይራሰ፣ ሃገራዊ ግቡኡ ንዝገበረ ብዝብል ተወሊዶም ኣብ ዝዓበይሉን ክቡር ዋጋ ኣብዝኸፈልሉን መሬት
ከይጥቀሙ ብቐዳማይን ካልኣይ ዜጋ ዓይነት ይኽልከሉ፣ ከይህብትሙ ክደኽዩ ብተግባር ይስራሕ ኣሎ። ነዚ
ጸረ-ህዝቢ ተግባር’ዚ ሃንዳስን ኣሳሳይን ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ’ዩ። ካልእ ግዳማዊ ሓይሊ ኣይኮነን። ዝነበረ
ተሪር ኤርትራዊ ሃገራዊ ስምዒት ብከፋፊልካ ግዛእ ፖሊሲ ኣዝዩ ተሃስዩ ኣሎ። በዓል ቤት ናይ’ዚ ድሑርን
ኣዕናውን ኣረኣእያ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ’ዩ። ተሓታቲ’ውን ንሱ። ንዝኾነ ካልእ ግዳማዊ ሓይሊ ዝወሃብ
ዕዳ ኣይኮነን።
ዝበዝሑ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ምስ ጉልበቶም ዓይነ ብርኮም እናሃለው ትሕቲ መስመር ድኽነት ይነብሩ፡
ናይ ካልእ ሓገዝ ይጽበዩ፡ ብጥሜት፡ ሕማምን ስነ-ኣእምሮኣዊ ነውጺ ይሳቐዩ ኣለው። ከምኡ ክኾኑ ዝገበረ
ብኢሳያስ ዝምራሕ፡ ብልኡላውነት ስውኣትን ዝነግድ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ’ዩ። በፍጹም ካልእ ኣይኮነን።
ልኡላውነት ህዝቢ ጥሒሱ፡ ብግዝኣታዊ ልኡላውነት ኤርትራ ዝዋገ ዘሎ፡ ኢትዮጵያውያን ናብ ኤርትራ
ክኣትውን ክሰርሑን፣ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከይሰርሑን ካብ ኤርትራ ከይወጽኡን ከልኪሉ
ህዝቢ ከም ህዝቢ ንሞትን ህልቂትን ፈሪዱ ዝርከብ ብርግጽ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ ‘ምበር ካልእ ግዳማዊ
ሓይሊ ኣይኮነን።
ስለዚ ብረብሓን ክብረት መሰል ህዝብታት ኤርትራን መንጽር ክምዘን መን’ዩ ህግደፍ ንጹር’ዩ። ብፍላይ
ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ከም መጀመርያ 90ታት፡ ውድበይ መንግስተይ ኢልካ ትድግፈሉ፡ ኣብ መንጎ ህዝባዊ
ስልጣንን ተራ መንግስትን ዘሎ ጋግ ምፍላይ ተጸጊምካ፡ እስከ እናበልካ ንግፍዓዊ ተግባር ትጽመመሉ፡
ቅድሚኻ ይስጠሓኒ ትብለሉ ትደናገጸሉ ሓይሊ ዘይኮነስ፡ ብዘየደናገር ወኪል ውሑዳን ንኸብዶም ዝሓደሩ፡
ቀዳማይ ጸላኢ ዝበዝሑን ዝተወጽዑን ህዝብታት ኤርትራ ምዃኑን ገሃድ ኮይኑ ኣሎ።
ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ስማዊ መንግስታዊ ጉጅለ ህግደፍን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ፍልልይ፡
ብልሳን ቀተልቲ ትደናገረሉ፡ ካብ ንሱ ዝኣትዎ መብጸዓ ሃገራዊ ሰላም ክትረክብ ካብ ድሕረትን ድኽነትን ድማ
ክትወጽእ ተስፋ ተንብረሉ፡ ኣስከ ግዜ ንሃቦ ኢልካ ገዛእ ርእስኻ ተታልለሉ ወቕቲ ኣይኮነን። ሃገር ዝብል ቃል
ቅድሚ ክብሪ ሰብኣዊ ፍጡር ሰሪዕካ ዝተኸፍለ ይከፈል፡ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ክብረት ግኡዝ መሬትን
ቀጻልነት መንግስትናን ኢልካ ክትጽሊ፡ ብኹለንተናኸ ከይወድቕ ክትድግፎ ጸደፍደፍ ምባል ሕልና ኣልቦ
ፖለቲካዊ ዕብዳን’ዩ።
ደርጃ ሕሰም ናይ’ቲ ወሪዱ ዘሎ ህግደፋዊ ፖለቲካዊ ዕብዳን ፖለቲካዊ ንቕሓት ፈጢርካ፣ ውሽጣዊ ሓድነት
ኣደልዲልካ፣ ንጹር ህዝባዊ ደሞክራስያዊ መትከላት ቀሪጽካ፣ ውዳቤኻ ኣስጢምካን ተወፊኻን ሓንሳብን
ንሓዋሩን ካብ እንግድዓ ትድርብየሉ ‘ምበር፡ ቀታሊኻ ክንሱ ተመሊሱ ምሕረት ከውርደልካ ትጽበይሉ፡
ኢሳያስ ቃለ-መጠይቕ ክገብር’ዩ፡ ገለ ፍታሕ ከምጽእ’ዩ እናበልካ ቋሕመም ትብለሉ፡ ናትካ ዘቤታዊ ዕዮ
ወንዚፍካ፡ ብ03 ( ቤላ ቤሎ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ህግደፍ) እናተመራሕካ፡ ዝርገትን ውድቀትን ህዝብታትን
መንግስታትን ጎረቤት ሃገር ትምነየሉን ክኸውን ከቶ ኣይግባእን።
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ጸላኢኻን ፈታዊኻን ብንጹር ዘይምፍላጥ፡ ዘቤታዊ ጸገምካ ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ውድቀት ካልኦት ክውን
ኮይኑ ክትርኢ ክትምህለል፡ ሰሚዕካ’ዶ ኣብ እከለ ክንዲ’ዚ ሰባት ተቐቲሎም፡ ክንድዚ ኣባይቲ ነዲዱ፡ ኣብ
ኤርትራና ግን ድምጺ ጥይት ኣይስማዕን ትቓጸል መኪና ኮነ ፋብሪካ የለን ..ንኺድ ጥራሕ ብወግዓዊ ኣገባብ
ዘይኮነ ብቤላቤሎ እናተመራሕኻ ኣለኹ ኣለና ማለት ናይ ውድቀት ውድቀት’ዩ።
ሎሚ እታ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ልኡላውነት ሃገር ትብል በዓቲ ህግደፍ “እንታይ ዝኸውን ህይወት
እንታይ ዝኸውን ናብራ” ኣምለኽቲ ህግደፍ ዝደጋግምዋ መዝሙር፡ ብተግባር ኣንጻራ እናሰርሑ ብፖለቲካዊ
ስኽራን ቀዳሞት ዜጋታት መሲሎም ክረኣዩ ዝወጨጩላ ሃገረ ኤርትራ፡ ልኡላዊ ግዝኣታ ፈታውን ጸላእን
ብዝርደኦ ተደፊሩ ይርከብ። በዓል ቤት ዘይብሉ መሬት፡ መንግስቲ ዘይብላ ሃገር ንምግባር ይስራሕ ኣሎ።
ክቡር ናይ ህይወት ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ኣብ ማይ ቤቱ ኣብ ሃገሩ ከም ሰብን ከም ዜጋን ናይ ምንባር ውሕስነት
ረኺቡ ክቕጽል ኣይከኣለን ኣሎ። ደም ጀጋኑ ዝወሃዘላ ልኡላዊት ሃገር ኣይተኸብረትን። ትድፈርን ትራኸስን
ኢያ ዘላ። ዜጋታት ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ዘኽተማት፡ ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ ኸኣ ገዛ ምውት መሲሉ ዝኾነ
ዘወጣውጠሉ ዝለማመደሉ፡ ባህሪያዊ ጸጋታት ዝጉሕጉሓሉ ማዕጾ ኣልቦ ክፉት ገዛ ኮይኑ ይርከብ። ከምኡ
ዝገበረን ገና ዝቕጽል ዘሎን ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ’ዩ።መን ኮይኑ? መልሱ ብዘይካ ንኣምለኽቲ ህግደፍ
ንካልእ ብሩህ ከምጸሓይ ቀትሪ’ዩ። ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ ስለ ዝኾነ።
በዚ ዝተገልጸ ጸረ-ህዝቢ ደርባዊ ፖለቲካዊ ባህሪ፣ በይናዊ ሃላሊ ፖሊስን ፋሽሽታዊ ተግባርን መንጽር፡ ጸላኢ
ህግደፍ ከ መን’ዩ? ወይ መነ መን ይበሃሉ? ከመይከ ይግለጹ? ኢልካ ምስ እትፍትሽ ትረኽቦ መልሲ’ውን
ብሩህ’ዩ። ኩሎም እቶም ብውሽጡ መምስ ተቐርቀረ ጸላእተይ ኢሉ ዝገልጾም ብስዲ ልሳኑ ብኹርባባ ቃላት
ዘጸልሞም ኣብ ቀረባን ዝርሑቕን ዝርከቡ መንግስታት ዘይኮኑ፡ እቶም ዓፊኑ ዝገዝኦም ዘሎ ህዝብታት
ኤርትራ’ዮም። እዛ ውልዶ ሃገር፡ እዛ ብኽቡር መስዋእትን ዝመጽአት ሃገር ኣገዲዶም ብሸሪዓ ክትመሓደር
ክገብርዋ ኣኽረርትን ዕሱባትን ኣስላም ብመንገዲ ሱዳን ይኣትውና ኣለው፡ ዝብል ብዝሑ ጎስጓሳት ተገይሩ።
ነዚ ሽፋን ብምግባር ዛጊት ክሳብ ሎሚ ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ዜታት ብፍላይ ኣመንቲ
ምስልምና ኤርትራውያን ጠፊኦም። ኣብ ዝኸፈቶ ዘይፍትሓዊ ኲናት ብዙሓት ኤርትራውያን ሃሊቖም።
ኣብ መውዳእታ ግን ምስ’ቲ ኣንጻር ነጻነትናን ሰላምናን’ዩ፡ ተሓቢእና ዘይኮነ ብወግዒ ንምውጋዱ ብምሉእ
ዓቕምና ክንሰርሕ ኢና፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ድማ ክንኣልዮ ኢና ዝተባህለ ህልዊ መንግስቲ ሱዳን፡
ንህዝብታት ኤርትራ ከይሓበረ፡ ምስ ሓው መንግስቲ ሱዳን ክልተኣዊ ስትራተጂካዊ መደባት ሰሪዕና ብሓባር
ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ዝብል ጎስጓስ ከካየድ ተሰሚዑ። እዚ መንግስቲ ሱዳን ናይ ኣስላም ውድባት ኣዕቂቡ፡
ጀሃድ ልኢኹ፡ ንነጻነት ልኡላውነትን ኤርትራ ዝጻባእ ዘሎ ጸላኢ’ዩ ዝብሎ ዝነበረ ንህዝብታት ኤርትራ
ንምድንጋር ዝመሃዞ ባዶ ክሲ ምዃኑ ብተግባር ኣረጋጊጹ’ዩ። ካብ’ዚ ጥረ ሓቂ’ዚ ህግደፍ መን’ዩ ግቡእ
ተሞክሮ ክንወስድ ይግባእ።
ምስ ዶብን ባድመ ተኣሳሲሩ ኣስታት ን20 ዓመት ኮሚሽን ዶብ ዝወሰነልና ባድመ እንተዘይተረከብና፡
ኢትዮጵያ ሰራዊታ ካብ ልኡላዊት ግዝኣትና እንተዘይ ኣውጺኣ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢልና ክንዛተ
ማለት ዘበት። ዝተጎብጠ ልኡላዊ ግዝኣትና ከይተመልሰ ዘተ’ዶ ዝዝርብ’ዶ ዝብል መኣዝንካ ምስሓት’ዩ። ኣብ
ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ድማ ኣይንቕበሎን ኣይንትግብሮን ዝብል፡ ኤርትራዊ ረብሓ ምኽባር ማእከሉ
ዝገበረ ዝኸረረ ጽልኢ ዘለዎ ዝመስል ዝነበረ ካብ 20 ስነ 2018 ንነጀው ኩነታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ባዕሉ
ሓባሪ’ዩ። ኢህወደግ ከም ግንባር ኣሎ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ፖሊሲታቱ ኣሎ። ዶብን ባድመን ብወገን
ኢትዮጵያ ኣብ ባይታ ምልክት ንምግባር ብዘይቅደመ ኩነት ድልውነት ኣብ ዝተገልጸሉ፡ ህግደፍ ግን እዚ
ኣጀንዳና ኣይኮነን። ካልእ ዝዓበየ ዞባዊ ኣጀንዳ ኣለና ብምባል ኣንፈቱ ጠውዩ ጎይተቱ ናብ ዝበልዎ ዘብዘብ
ይብል ኣሎ። እዚ ጸላእቲ ህግደፍ ህዝብታት ኤርትራ ‘ምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይነበረ ጭቡጥ
መረጋገጺ’ዩ።
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ኣመሪካ ታሪኻዊት ተጻባእቲ ነጻነትን ረብሓን ህዝቢ ኤርትራ’ያ፡ ደግሲ 50ታት ድማ እነሆ ኮሚሽን ዶብ
ዝወሰነልና መሬት ከይንርከብ ወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዃን ዓጊታትና ትርከብ ዝብል ብዙሕ ግስሩጥ
ጎስጓሳት ንዓመታት ከካይድ ጸኒሑ። ሕጂ ግን ነቲ ኣብ መጀመርያ 90ታት ንሕና ንእሽቶን ውልዶን ሃገር
ኢና። ብዓበይቲ ሃገራት ድማ ዝተኸበብና ኢና፡ ስለዚ ወይ ጎቦ ኹን ወይ ምስ ጎቦ ተጸጋዕ ስለ ዝኾነ፡ ምስ
ኣመሪካ ተጸጊዕና ኣለና ኢሉ ዝገልጾ ዝነበረ፡ ፕረዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኣብ ባጽዕ ምስ ሓደ ኣመሪካዊ ጀነራል
ተራኺቡ ዘትዩ፡ እዚ ዝተወሰኑ ዕድለኛታትን ብቑዓትን መራሕቲ ጥራሕ ዝረኽብዎ ’ዩ ክብላ ማዕከናት ዜናኡ
ናይ ተንበርካኺ ጀግና ገይረን ዝዋጥያሉ ዝነበራ ዘሐድስ፡ ምስ ምምሕዳር ትራብፕ ሓቢርና ክንሰርሕ ድልዋት
ኢና ኢሉ ኣጀንዳ ኣመሪካ ኣብ ምፍጻም ተጸሚዱ ይርከብ ኣሎ። ስለዚ ከም ህዝብን ሃገርን ካብ ዘንጸላልወና
ዘሎ ሓደጋ ምብትታን ክንወጽእ፡ ክንህሉን ክንቅጽልን እንተደኣ ኮይና፡ መጀመርያ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራ
ህግደፍ፡ ጸላእቲ ህግደፍ ድማ ህዝብታት ኤርትራ ምዃኖም ብንቅሓት ክንርዳእ፡ ብኡ መጠን ኣገጣጥማና
ከነነጽር ኣለናን ይግባእን። ሕቶ ፈታውን ጸላእን ብመትከን ብድፍረት ከይመለስካ፡ ቅዋም ይተግበር፣ እሱራት
ይፈትሑ፣ ዶብና ይተሓንጸጽ፡ ናብቲ ቀንዲ ጸላኢ ጻውዒት እናቕረብካ፡ ብላንግላንጋ መርገጽ ዝድለ ለውጢ
ክመጽእ ምጽባይ ግን ብዝነኣሰ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ፖለቲካዊ የዋህነት ስለዝኾነ ፍረ ክርከቦ ዝኽእል
ኣይኮነን።
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