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ቀንዲ ቱኽረትና ኣለሊና፡
ኣ
ጉዕዞ ቃልስ
ስና ንቕድሚት
ት ይመርሽ!!
ዘሎናዮ መድ
ድረኽ ብጣዕሚ
ሚ ጽንኩር እዩ፤ እዚ
እ ክንብል እንንከሎና ኣብ ሃገር
ርና በብመዓልቱ ዝፈስስ ደም፡ ዝሓልፍ
ዝ
ሂወት ኣሎ ንምባል
ኣይኮነን። ግን
ግ ከኣ ህዝብታ
ታትና ዝፈትዉዋ
ዋ ዓዶም ኩቦ እናደርበዩላ
እ
እግሮ
ሮም ናብ ዝመር
ርሖም፡ ኣዝዩ ብዘሰክፍ
ብ
መንገዲ
ዲ ናብ ስደት
ክውሕዙ ይረኣዩ
ይ
ኣሎዉ። ህዝቢ ዘይብላላ ሃገር፡ ጽባሕ በላዒኣ መን ምዃኑ
ም
ንምርዳእ
እ ኣጸጋሚ እዩ።
። ስለዚ ንህልው
ውና ሃገርናን
ህዝብታትናናን ዝፈታተን ካብ
ብ'ዚ ዝኸፍእ ሓደጋ
ሓ የልቦን። ኣዐርዩ
ኣ
ኣሻቓሊ'ዩዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ነዚ
ነ ክውንነት'ዚ ክገትእ ብቕዓት
ት የብሉን፡፡ እንንተኽኢሉ ብዝኸ
ኸፍአ ከጋደድ ጥራሕ
ጥ
ይሰርሕ።
። ካብ ጽባሕ
ስምምዕ ሰላላም፡ ኤርትራንን ኢትዮጵያን ክንከታተሎም
ክ
ዝ
ዝጸናሕና
ኣከያይ
ይዳታቱ ድማ፡ ይትረፍ ዛሕዛሕ
ሕ ዝብል ዘሎ ህዝቢ፡ ኣብ
መረበቱ ተረ
ረጋጊኡ ክነብር ክጽዕር፡ ኣብ ልዕሊ
ል ነጻነትን ልኣላውነትን ሃገር
ርና፡ ዝኸፍአ ሓደ
ደጋ ከንጸላሉ ዝገብር
ዝ
ምልክታት
ት ካብ እዋን
ናብ እዋን እናበረኸ
እ
ዝኸደሉ
ሉ ኩነታት ንርከ
ከብ።
ኤርትራ ሃገገርና፡ ዋጋ ኣማኢ
ኢት ኣሽሓት ሰማ
ማእታትን ኣካለ ስንኩላንን እያ።
። ገና ብሰንኪ ገባ
ባቲ ስርዓት ኢሳሳያስ: ዘይሓወየ በሰላ ባዕዳዊ
መግዛእቲ ጥራሕ
ጥ
ዘይኮነስ
ስ፡ ሎሚ'ውን በዚ
በ ጉጅለ'ዚ ተደራራቢ
ተ
ሕሰ
ሰም ዝተሸከመት
ት ሃገር እያ። ይኹን'ምበር፡
ይ
ነ
ነብሲ
ወከፍ
ኤርትራዊ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ዘለዎ ሕሱም ህለዋት
ህ
ብዘየገድ
ድስ፡ ኣብ ዝሃለወ
ወ ይሃሉ፡ ጉዳይ ልኣላውነትን ነጻጻነትን ሃገሩ፡ ኣብ
ብ ዋጋ ዕዳጋ
ዘእቱ ሕልናና ከምዘይብሉ የረጋግጽ
የ
ኣሎ። እዚ ዘይዕጸፍ ፍቕሪ ሃገር፡ ኣብ
ብ ህዝብታትና ይኹን ኣብ ውሽ
ሽጢ ሰበ ስልጣ
ጣናት ስርዓት
''ህግደፍ'' ምህላዉ፡ ንው
ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡
ኢ
ዓብ
ብይ ጎርቢ ኮይ
ይኑ የሳቕዮ ምህ
ህላዉ ካብ ማንም
ማ
ዝተሰወረ
ረ ኣይኮነን፡፡
ስለዝኾነ'ው
ውን፡ በቲይን በቲ
ቲይን ንሃገርና ብኣሉታ
ብ
ዝጸልዉ
ዉ ፕሮፖጋንዳዊ ወፈራታት፡ ንይ
ይምሰል'ውን ዓገገብ ምባል ተሓ
ሓሊሉዎ፡ ካብ
ዓይኒ ህዝቢ
ቢ ምኽዋል መሪጹ ኣሎ።
ኣብ'ዚ እዋንን'ዚ ህዝብታትናና፡ ሕቶ ልኣላው
ውነቶምን ናጽነቶ
ቶምን መሊኡ ክወሓስ፣
ክ
ውሽጣ
ጣዊ ሕቶታቶም
ም መልሲ ክረኽቡ
ቡ ፍኒሕኒሕ
ክብሉ ይርከ
ከቡ። ካብ ሃገርናና ወጻኢ ዘሎ ኤርትራዊ
ኤ
ድማ፡ በብእዋኑ ከም ማዕበል ክለዓዓ
ዓል ይረአ ኣሎ። ስለዝኾነ'ውን ህዝብታትና፡
ብቐዳምነት፡ ብመሰረት ውሳኔ
ው ኮምሽን ዶብ
ብ፡ መስርሕ ምምልካት
ም
ቀልጢ
ጢፉ ተግባራዊ ክኸውን
ክ
ኣጥቢቖ
ቖም ክሓቱ ጸኒሖ
ሖም ኣሎዉ።
ሉን ቅድሚ ኹሉ
ሉን ድማ፡ ኤርት
ትራ ሃገርና ብሃገራ
ራዊ ቅዋም እት
ትግዛእ፣ መራሒ ሃገር ይኹን ፖሎቲካዊ
ፖ
ውድብ
ብ፡ ብድምጺ
ልዕሊ ኹሉ
ህዝቢ ጥራሕ
ሕ ስልጣን ክሕ
ሕዝ ዝፈቅድ፣ ዜጋ
ጋታት ብዘይ ሕግን
ሕ ፍትሕን ከም እንስሳ እናወ
ወጠጥካ፡ ኣበይ ኣለዉ ተባሂሉ ደሃዮም ኣብ
ዘይፍለጠሉ
ሉ ቦታ ምድጓንንን ክሓቁ ምግባ
ባርን ደው ክብ
ብል፣ ክሳብ ሎሚ
ሎ ብዝተፈላለ
ለዩ ፖሎቲካዊ ምኽንያታት ተጠርጢሮም
ተ
ዝተኣሰሩ ዜጋታት፡
ዜ
ናብ ነጻ
ጻ ፍርዲ ቀሪቦም
ም ሕጋዊ ብይን ክወሃቦም
ክ
ወይ ድማ
ድ ብነጻ ክልቀ
ቀቑ ኣጥቢቖም ኣብ
ኣ ምሕታት ይርከቡ።
ይ
ርእሰ ፋሽስት
ት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ ድማ
ማ፡ ነዞም ሕቶታ
ታት ካብ ምምላስ
ስ ሞት ትቐርቦ።
። ምኽንያቱ፡ ካብ
ብ'ቶም ብዘይ ሕግን
ሕ ፍርድን
ብጸልማት ዝኣሰሮም፡ መራሕቲ
መ
መንግስ
ስትን ግንባርን፣ መራሕቲ ሃይማኖትን
ሃ
ምእ
እመናንን፣ ጋዜጠ
ጠኛታት፣ ካድራ
ራት፣ ኣባላት
ሰራዊትን ካብ
ካ ሲቭል ህዝብ
ብን..... ወዘተ፡ ብሂወት
ብ
ዘየለዉ
ዉ ብርክት ዝበሉ
ሉ እዮም። እዞም
ም ክብርቲ ሂወቶ
ቶም ኣብ ዝተዳጎኑሉ ጉድጓድ
ዝሰኣኑ ዜጋ
ጋታት ድማ፡ ብቐንዱ ብጉድለት
ት ኣተሓሕዛ፣ ቀረብ
ቀ
ምግብን ጉድለት ክንክንን ጥዕናን ምዃኑ
ኑ ዝሕባእ ኣይኮነን። ስለዚ
ብሂወት ዘለ
ለዉ እንተፈትሐ
ሐ'ውን ካብ ተሓታትነት ከምልጥ
ጥ ኣይኽእልን። ስለዚ ድማ፡ ሒዙዎ
ሒ
ዘሎ መር
ርሆ፡ ''ኣነ ዝሞት
ትኩላ ዳንዴር
ኣይትብቆላ''' ዝብል ብሂል እንስሳ ምዃኑ ኩሉ
ኩ ደላዪ ለው
ውጢ ኤርትራዊ ክግንዘቦ
ክ
ይግባእ
እ።
ኣብ'ዚ እዋንን'ዚ ደለይቲ ለው
ውጢ ሓይልታት
ትን ወይጦታት ኢሳይያስን፡
ኢ
ኣብ
ብ ከቢድ ምትሕንናቕ ዝኣተዉሉ
ሉ እዋን እዩ። ጠለብ
ጠ ደለይቲ
ለውጢ፡ ንጹርን
ን
ዘየጋግን እዩ። ነጻነትን ልኣላውነትን ኤርትራ
ኤ
ብዘተኣማ
ማምን ብምውሓ
ሓስ፡ ኣብ ሃገር
ርና መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ
ዲ
ለውጢ ንም
ምርግጋጽ ዝዓለ
ለመ እዩ። ይኹ
ኹን'ምበር ብሸ
ሸነኽ ርእሰ ፋሽ
ሽስት ኢሳይያስ
ስን ጉጅልኡን፡ ብውሽጦም ቦኽቢኾምን
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ተፈላልዮምን እንከለዉ፡ ብቐሊሉ ክቕበሉዎ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ሎሚ'ውን ፖሎቲካዊ ህልውነኦምም ዝቕጽለሉ ኩነታት
ንምፍጣር፡ ብውሽጥን ብናይ ደገ ሓይልታትን ደገፍ፡ ካብ ምፍታን ኣይተቖጠቡን። ክቑጠቡ'ውን ኣይሕሰብን። ብፍላይ ኣብ ናይ
መወዳእታ ቅብጸት እዋን፡ ዋላ'ኳ ሓይሊ ሚዛን ናብ ደለይቲ ለውጢ የዛዙ እንተሃለወ፡ እቲ ምርብራብ ግን ከቢድን ዝተሓላለኸን
ምዃኑ ብተግባር ንርኢ ኣሎና።
ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ምስ ቀ/ምኒስቴር ኢትዮጵያ ዝተፈራረሞ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ዕድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ መናውሒ ስልቲ
ክጥቀመሉ፡ ዘይፍንቅሎ እምኒ ኣይጸንሐን፡፡ ልኣላውነት ሃገርና ዘውሕስ ምምልካት ዶብ፡ ''ኣብ ንኡሽተይ ጉዳይ ኣይነትኩር፡
ኣስፍሕ ኣቢልና ንርአ'' ''ብቐዳምነት ውሽጣዊ ምርግጋእ ኢትዮጵያ ኢና ንርኢ''፤ ናይ 300 ሚልዮን ህዝብታት ዞባ፡ ቁጠባዊ
ምውህሃድ ምርግጋጽ፡ ናይ ቀዳምነት ቀዳማይ ምርጭኡ ምዃኑ፡ ኣተንቢሁልና እዩ። እዚ ሃለውለው'ዚ፡ ''ጽምብላሊዕ ሲ ማዓኮራ
ዘይከደነት፡ ምድሪ ከደነት'' ዝብል ምስላ ወለድና የዘኻኽር።
እዚ ዲያብሎስ ውልቀ ሰብ'ዚ፡ ኤርትራ ነጻ ሃገር ካብ ትኸውን 27 ዓመታት ኣሕሊፋ ክነሳ፡ ብቅዋም ኣይምራሕ፡ እዚኣ ትበሃል
ፖሎቲካዊ ለውጢ ኣይገበረ፡ ንህዝብታትና ብኸቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ቅልውላው እናሳቐየ፡ ን16 ዓመታት ደጋጊሙ ዝዓፈረሉ
ጉዳይ ምምልካት ዶብ ኣብ ባይታ ክምልከት'ኳ ተቢዑን ጸኒዑን ዘይሰርሐ፡ ልዕሊ ዓቕሙ ዝኾነ ዓዘፍዘፍ ምባሉ ናይ ጥዕናዶ
ዕብዳን ዘብል እዩ። ብኣንጻሩ፡ ''ንስኻ ክትመርሓና ሓላፍነት ሂበካ ኣሎኹ፤ ''....ሓደ ህዝቢ ኢና፤ በበይንና ኢና ዝብል እንተልዩ፡
ታሪኽ ዘይፈልጥ እዩ'' ዝብል መደረኡ ድማ፡ ''እዛ ዳዋ ተምጸኦ ኣሎዋ ኣቢሉና እዩ። ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ እዋን ዝተናውሐ
ብረታዊ ተጋድሎና፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ድማ ብፍላይ፡ ዘለዎም ክቱር ንዕቀት፡
ንህዝብታትናን ጀጋኑ ተጋደልትናን፡ ዘስምዑዎም ዝነበሩ ጽያፍ ቃላት ትምክሕቲ፡ መኣስ ምስ በለየ ደኣ እዩ፡ ከም'ዚ ዝኣመሰለ
ሓድሽ ፍቕሪ ዓምቢቡ ኢልካ ክትሓትት ዝደፍእ እዩ።
ካብ ጽባሕ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ጀሚሩ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ዘካየዶም ተኸታተልቲ ዑደታት፣ መደረታትን
ምስጢራዊ ዘተታትን ተተባቢዖም፡ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ፡ ርእሶም ከቕንዑ ምጅማሮም ክንከታተሎ ጸኒሕና ኢና። ኣብ
ባህርዳር ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ብሓደ ወገን ፎቶ ኢሳይያስን ባንደራ ኤርትራን፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ነባር ባንዴራ ንጉስ
ሃይለስላሴን ፋሽስት ደርግን፡ ስእሊ ርእሰፋሽስት ነበር፡ መንግስቱ ሃይለማርያም ጎድናጎድኒ ተሰቒሉ ክንብልበል ከምዝወዓለ፡
ብግርምቲ ተኸታቲልና ኢና። ኣብ'ዚ ሰላማዊ ሰልፊ'ዚ፡ ብሓደ ወገን፡ ምስ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ዝተጀመረ ሓድሽ ፍቕሪ
ክንጸባረቕ እንከሎ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ሃንቀውታ ናይ ሃይለስላሴን ደርግን ዓባይ ኢትዮጵያ ዳግም ጎሊሁ ኣብ ኣደባባይ
ዝተቐልቀለሉ እዋን ነይሩ። ኣብ'ቲ እዋን'ቲ፡ ብሽም ለውጢ ዝተጀመረ ምንቅስቓስ፡ ናይ ፍቕሪ፣ ይቕሬታ፣ ምድማርን
ሰላምን....ወዘተ ጭርሖታት፡ ዓው ኢልካ ዝቃልሓሉ፡ ሕሉፍ ሓሊፉ'ውን ኣብ ዋና ከተማ ኣስመራ ዝድመጸሉ እዋን ብምንባሩ፡
ሓደግኡ ብዙሕ ኣቓልቦ ዝረኸበ ኣይነበረን። ብርግጽ፡ ሓደ ሓደ ወገናት እቲ በጨቕ ክብል ዝጀመረ ተርእዮ፡ ውዒሉ ሓዲሩ
ንጥፍኣትና ምዃኑ ዝተገንዘቡ፡ ኣውያቶም ከስምዑ ተኸታቲልናዮም ኢና። እዚ ፈኸምታ'ዚ፡ ካብ ጽባሕ ዑደት ኢሳይያስ ናብ
ክልል ኣምሓራ ድማ፡ ብዝተፈላለዩ መልክዓት ፈጢጡ ክረአ ጸኒሑ ኣሎ።
ንኣብነት፡ ኣብ መዓልቲ ጥምቀት 07 ጥሪ 2019፡ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝጠመረ ካርታ ተዳልዩ፡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ
ኣደባባይ ክዘውር ምውዓሉ፤ ብተወሳኺ፡ ብምኽንያት ኣብ ዱባይ ዝተኻየደ ጸወታ ጉያ ዝተረኸበ ዓወት ንምጽንባል ኣመኻኒዮም፡
ሒዞሞ ዝዞሩ ካርታ፡ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ሎንዶን ዝተጠቐዐ፡ ካርታ ምጥቃስ ይከኣል።
ካልእ፡ ብቀ/ምኒስቴር ኢትዮጵያ፡ ምቛም ሓይሊ ባሕሪ፣ ኣርባዕተ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ(ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ሶማልያን ጅቡትን)
ኣብ ክሊ ሓንቲ ባንደራ፡ ሓደ መራሒ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ሃገር ናይ ምዃን ድልየት፤ ኣገዳስነት ምቛም ሓደ ኤምባሲ ናይ ሰለስተ
ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ(ኤርትራ፣ ጂቡትን ኢትዮጵያን) ምእማት፤ ምስ ቀ/ሚኒስቴር ጣልያን ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ መንገዲ ባቡር
ምጽዋዕ ኣዲስ ኣበባ ንምጅማር ዘብቅዕ መጽናዕቲ ብሓገዝ መንግስቲ ጣልያን ክካየድ፡ ስምምዕ ከም ዝተፈራረሙ ዝጠቅስ ዜናዊ
ሓበሬታ፤ ብተወሳኺ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጉዳይ ስደተኛታት ዘጽደቖ ሓድሽ ኣዋጅ፡ ብዝምልከት፡ ኣብ
ልዕሊ ህዝብታትና ዘዕርፎ ጽልዋ፡ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ብዓብይኡ ከዛርብ ዝቐነየ'ዩ።
ኢትዮጵያውያን ይኹን መንግስቶም፡ ናይ ቀረባ ይኹን ናይ ርሑቕ ረብሓ ሃገሮም ማእከል ብምግባር ዝፍንዉዎ ዜናዊ ሓበሬታ
ይኹን ዘካይዱዎ ግብራዊ ምንቅስቓሳት ከምዝህሉ ምግማት ይከኣል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ተኣታትዩ ተባሂሉ
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ሓያል መዝሙር ፍቕሪ፣ ምድማር፣ ይቕሬታ፡ ሓድነት....ወዘተ፡ ዝብል ክስማዕ ካብ ዝጀመረሉ እዋን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደስቲ
ስጉምታት ከምዝተወሰዱ ክንከታተል ጸኒሕና። እቲ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ዝምልከት መዳይ ንጎድኒ ገዲፍና፡ ንሃገርናን
ንህዝብታትናን ጽልዋ ዘዕርፍ መዳይ ከነልዕል ግድን ይኾነና።
ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ለውጢ ተኣታትዩ ካብ ዝተባሃለሉ ጽባሕ ጀሚሩ፡ እቶም ኣብ እዋን ንጉስ ሃይለስላሴ ይኹን ፋሽስታዊ
ስርዓት ደርጊ፡ ኣንጻር ነጻነታዊ ገድልና ዝተዋግኡ፡ ብዘሕፍር መንገዲ ተሳዒሮም፡ ግን ከኣ ሂወቶም ተሪፋ፡ ኣብ ምዕቡላት ሃገራት
ተዓቝቦም ዝጸንሑ ተረፍ መረፍ ሓይልታት ትምክሕቲ ይኹን፡ ገባቲ ስርዓት ኢሳይያስ ክሕብሕቦም ዝጸንሐ፡ ኣብ ነጻነትን
ልኣላውነትን ሃገርና ዕግበት ዘይነበሮም ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ፡ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም፡ ከም ውድብ ይኹን ከም ውልቀ
ሰብ፡ ሰፊሕ ጎስጓስ ዘካይዱሉ እዋን እዩ። ቀንዲ ቱኽረት ናይ ወፍሮም ድማ፡ ብዝበልሐ ይኹን ብዝለስለሰ መንገዲ፡ ህዝብታትና
ንነጻነትን ልኣላውነትን ሃገሮም ዘካየዱዎ መሪር ተጋድሎን ዝኸፈሉዎ ከቢድ መስዋእትን ዘራኽስ ኮይኑ ንረኸቦ። በቲ ካልእ ወገን
ድማ፡ ብዛዕባ ሓድነትን ፍቕርን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ደጋጊሞም እናሰበኹ፡ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ንምጽንባር ዝዓለመ
ሰራም ውዲት ክፍሕሱ ዝረኣዩሉ እዋን እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ብሽም ስምምዕ ሰላም፡ ናብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ ክመላለስ ካብ
ዝጅምር፡ ጭርሖ ቀ/ምኒስቴር ኢትዮጵያ ክደግም ሕንኽ ዝበሎ ኣይኮነን፡፡ ብሓደ ወገን፡ ኣብ ኢህወደግ ይኹን ኣብ መንግስቲ
ፊደራል ዝተገበረ ለውጢ ናይ መራሒ፡ ከም ዓብይ ዓወት ወሲዱ ክውድስ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ንኣባል ኢህወደግ ዝኾነ
መሪሕነት ህወሓት፡ ክወቅስን ከናሽውን ተኸታቲልናዮ፤ እቲ ኣዝዩ ዝኸፍአን ዘተሓሳስብን ድማ፡ ሓይልታት ትምክሕትን
ልኡኻቶምን ተዋዲዶም፡ ንልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና ዝዳፍኡ መግለጺታት ክህቡ፡ ካርታታት ኣብ ኣደባባያትን ዝተፈላለዩ
ማሕበራዊ መራኸቢታትን ክሰቕሉ እናረኣየን እናተኸታተለን እንከሎ፡ ከም መንግስቲ ተቓውሞ ከስምዕን ዓገብ ክብልን ዘይረአ
ምህላዉ እዩ፤ እዚ ጥበብ'ዚ ንነገራት ብትዕግስቲ ብምሓዝ፡ ምስ ዝምልከቶ ኣካል ንዘራረበሉ ኣሎና'' ብዝብል ውዒሎም ሓዲሮም
ዘቐልቅሉዎ መቐሸሺ፡ ምሕረት ዝግበረሉ ኣይኮነን፤ እዚ ስቕታ'ዚ፡ ካብ'ቲ ኣብ ልዕሊ ልኣላውነትናን ነጻነትናን ዝካየድ ዘሎ ሸርሒ
ነጻ ከምዘይኮኑ ዘመልክት እዩ።
በቲ ይኹን በቲ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ፡ ደድሕሪ'ቶም መልክዓቶም በብእዋኑ ዝለዋወጡ ተረኽቦታት፡ ኮለል እናበልና ክንርብርብ፡ ኣብ
መወዳእታ ድማ፡ ደኺምና ተስፋ ቆሪጽና ክንሩኽመሽ ዝገብሩ ፖሎቲካዊ ስልቲታት ይረኣዩ ምህላዎም ክነስተውዕል የድልየና።
እዞም ዝተፈላለዩ፡ በብእዋኑ ቀልብና እናሰሓቡ፡ ደድሕሪኦም እናሰዓብና፡ ዋጭ ዋጭ እናበልና ክንልሕትት ዝገብሩ፡ ስልትታት
ደመኛታት ጸላእትና፡ ውዒሎም ሓዲሮም ክበጽሑዎ ዝደልዩ ሸቶ ንጹር እዩ። ብሰላሕታዊ መንገዲ ይኹን፡ ዓቕምታትና ኣማሲኖም
ብሓይሊ ብምጉዕጻጽ፡ ኤርትራ ዳግም ኣካል ኢትዮጵያ ናይ ምግባር ዕላማ ዝተሓንገጠ ምዃኑ ክሰሓት የብሉን። እዞም
ተርእዮታት'ዚኦም ድማ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገርና ገቢቱ ክሳብ ዝቐጸለ፡ ካብ ዝባና
ዘይወርዱ ሓደጋታት ምዃኖም ክነስተውዕል ይህልወና። ናይ'ቶም ኩሎም ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ክወርዱ ዝጸንሑን ዘለዉን
ግፍዕታት ይኹን፡ እዞም ሎሚ እንደገና ደጊሱዎም ኣብ ልዕሊ ነጻነትናን ልኣላውነትናን ሸርሕታት ክፍጽሙ፡ ከይደቀሱ ዝሓድሩ
ዘለዉ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ኣፍደገ ዘርሓወሎም፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጁልኡ ጥራሕ እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡
ንዝኽሰቱ ዝተፈላለዩ ተርእዮታት ብግቡእ ምክትታልን ዝግቦኦም ግብረ መልሲ ምሃብ ከይረሳዕና፡ ዝለዓለ ቱኽረትናን ዝተወሃሃደ
ዓቕምታትናን ግን፡ ብቐንዱ፡ ንርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ኣብ ምውጋድ ዘቕነዐ ክኸውን ይግባእ። መተካእትኡ ድማ፡
ብወሳንነት ህዝብታትና፡ ብሃገራዊ ቅዋም ዝግዛእ መሰረታዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝኣመተ ክኸውን ይህልዎ።
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)፡ ኣብ ክሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር(ኤሃግ) ተጠርኒፉ ናይ ቃልሲ
እጃሙ ከበርክት ከም ወትሩ ድሉው እዩ።
ዜናን ባህልን ቤትጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
06 ለካቲት 2019 ዓ.ም.
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