ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምልስ ኢልና ንርኣዮ’ሞ ዳግማይ ቅያ ንስራሕ።
ከም ኤርትራውያን ብፍላይ ከኣ ኣብ’ዚ እዋን ታሪኽና ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ሓደጋ ዝወደቐሉ ኣጋጣሚ፡
ዝኸፈልናዮ ክቡር ዋጋ ዝሓለፍናዮ መስገደልን ዝጨበጥናዮ ድሙቕ ዓወትን ምዝካር ከድልየና’ዩ። ካብ
ኣንጸላልዩና ዘሎ ሓደጋ ክንወጽእ፡ ንቕድሚት ክንስጉም እንተደኣ ኮይና፡ ናይ ትማሊ ጽንዓት ጀግንነት
ክንዝክር ስንቂ ሕልናና ክንገብር ይግበኣና። ናይ ትማሊ ሃገራዊ ስምዒትና ሓርበኝነትና ካብ ሓደ መድረኽ
ናብ’ቲ ካልእ ኣሳጊሩና’ዩ። ስለዚ ናብ ታሪኽና ተመሊስና ብግቡእ ከነስተማቕሮ ኣለና። ብፍላይ ከኣ እቲ
ሎሚ ዘሎ ብዕድሜኡ ምኽንያት ኣብ’ቲ ናይ ትማሊ መስተክራዊ ቅያታት ዘይነበረ ወለዶ ታሪኽ የንብብ፡
ይስማዕ’ሞ መፍትሒ ሓሳባት ክረክብ። ሓላፍነቱ ድማ ብግቡእ ክዋጻእ።
ንድሕሪት ተመሊስና ታሪኽና ነንብብ ክብል እንከለኹ፡ ንኣጉል ኩርዓትን ጃህራን ኣይኮንኩን። እቲ ጭቆና
ብባህሪኡ ሓደ፡ ብተግባር ግን እዚ ናይ ሎሚ ዘቤታዊ መግዛእቲ ዝመረረ ምዃኑ’ኳ ንጹር እንተኾነ፡ ካብ
ሓይሊ መግዛእቲ ህግደፍ፡ ሓይሊ መግዛእቲ ደርግ ብተዓጻጻፊ ይገዝፍ ኔይሩ። ፍትሒ ዝጎደለና ብዱላት
ምዃና ተርዲእና ሓቢርና ብምቅላስና ግን ነቲ ገዚፍ ሓይሊ መግዛእቲ፡ ብሓይልን ብሕግን ስዒርናዮ።
ዋናታት ልኡላዊት ሃገር ድማ ኮይና።
ምስጢር ዓወትና ግን ደፋራት ስለዝኾና ከይመስለኩም። ምስጢር ዓወትና ውጹዓት ምዃና ስለ ዝፈለጥናን
ብንቕሓት ሓቢርና እምቢ ንመግዛእቲ ስለ ዝበልና’ዩ። ገንዘብና ፍልጠትና ጉልበትና ብዓቢኡ ከኣ ህይወትና
ንመሰልና ንመንነት ክንብል ስለ ዝተወፈና ኢና ተዓዊትና።ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ጸገም እንተጋጠመና
ከመይ ንፈትሖ ኣኺሉ ዝተርፍ ልምዲ ኣለና። ኢሳያስን ኮራኹሩን ፈላሊዮም ሓድነትና ዘሪጎም ብባርነት
ኣገልገልቶም ክንከውን’ዮም ብምሉእ ዓቕሞም ዝረባረቡ ዘለው። ዛጊት ኣብ ልዕሊና ብእምነት ክሕደት
ዝፈጸምዎን ገና ድማ ዝፍጽምዎ ዘለውን ግፍዒ ክንዲ ዝኾነ መሪር ይኹን፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ደርግ
ዘመዝገብናዮ ዓወት ሎሚ’ውን ክንደግሞ ምዃና ኣየጠራጥርን። ኣብ ዝሓጸረ ግዜ’ኳ ደኣ።
ዘቤታዊ ገዛኢና ጉጅለ ህግደፍ፡ ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ኣንጻር ሱር ዝሰደደ ድሕረትን ድኽነትን ድግድጊት
ኣጢቕና ከይንረባረብ፡ ብተስፋ ንቕድሚት ከይንጥምት፡ ኣተሓሳስባና ጉልበትና ፍልጠትና ዓጺፉ ንዕኡ ኣብ
ዘግልግሎ ዓውድታት ከናባኽኖ’ዩ ፈሪዱና ጸኒሑ። ንቕድሚት ዝወስድ ኣንፈት ኣብዘይብሉ ኣብ ተባህለ
ተግብረ ንሱ’ውን ሓይሊ ሓሳብ ዘየጎልብት ብኣካልን ብሓሳብ ዘደንዝዝ ውግእን ወረ ውግእን ብሰብኣውነት
ዝሃንጽ ዘይኮነስ ካብ ሰብኣውነት ዘርሕቕ ናይ ጭካነ ፕሮፖጋንዳ ከጽምመና ጸኒሑ።
ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ግን፡ ዋላ ህግደፍ ከም ኣመሉ፡ ንዘለናዮ ሕሱም ኩነታት ሓቢኡ ሸፋፊኑ ጽቡቕ ኣለና
ዝብል ኣጉል ስብከቱ ይቕጽለሉ፡ ነቲ ትማሊ ዝተኽፍለ ክቡር ዋጋ የራኽሶ እንተሃለወን፡ ሎሚ መድረኽ
90ታት ስለ ዘይኮነ ነቲ ዝኣልሞ ሽርሕታት ፍረ ክረኽበሉ’ዩ ኢልካ ክሕሰብ ዝከኣል ኣይኮነን። ትማሊ ንደቂ
ገርሂ ልባ ዘደናግረሉ ዝነበረ ጭርሖ ተወዲኡ’ዩ። ዝምከሓሉ ዝነበረ ወተሃደራዊ ቅልጽሙ ከም ልኻይ
መኺኹ’ዩ። ሕጂ ተሪፋቶ ዘላ ኣብ ናይ ደገ ሓይልታት ተዓሲብካ ተተይ ምባል ጥራሕ’ያ።
ወ/ሮ ያልዳ ሓኪም ትባሃል ንሳ ኣብ ትካል ዜና ቢቢሲ መራሒት መደብ ግዜና እንታይ ይመስል ዝበሃል
ክፍለ ግዜ ተንታኒት’ያ። ሓደ እዋን ምስ ካልእ መሳርሕታ ኤርትራ ኣትያ ኩነታት ተዓዚባ ናብ ለንደን
ምስተመልሰት ናይ ኤርትራ ጉዕዞ ኣመልኪታ ብስርዓት ጸብጺባ ኔርና። ነቲ ኣብ ሓጺር ግዜ ዝተዓዘበቶ
ብምረት ብጓሂ ገሊጻቶ። እዚ ስርዓት’ዚ ትብል ኣብ ጸብጻባ ያልዳ ሓኪም ንህዝቢ ኤርትራ ከሳቒ ክጭፍልቕ
‘ምበር ንህዝቢ ኤርትራ ክሕሾ፡ ሰላም ደሞክራሲ ልምዓት ክረክብ ዝብል ሓሳብ ዘለዎ ኣይመስልን። ብዝነኣሰ
ግምት 2/3 ካብ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሕጋዊ ወካሊኡ ኣይኣምነሉን ኣይቅበሎን። ምእላዩ ከኣ ብዘይዝኾነ
ቅድመ ኲነት’ዩ ትብል ኣብ ጸብጻባ። የቐኒየልና ወ/ሮ ያልዳ ሓኪም!
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እቲ ሓቂ ከም’ዚ ዝበሃል ዘሎ’ዩ። ብጃህራ ዝፍወስ ነገር የለን። ብኽንድዚ ዓቕምኻ ኣድማዒ ስራሕ
ምስራሕ’ዩ። ተኸታቲልኩሞ’ዶ? ተዓዚብኩሞ’ዶ? ሎሚ ዘይከም ትማሊ፡ ንሓድሸ ቀዳማይ ሚኒስተር
ኢትዮጵያ ከየቐይም ግዲ ኮይኑ፡ ነቲ ኩልና እንፈልጦ ናይ ጃህራን ፈኸራን መሳርሒታቱን ዘይእርኑብ ልሳኑን
ኣደስኪልዎ ኣሎ። ንኣብነት ወርሒ 2 ስርሒት ፈንቅል ኢሉ ብዙሕ ገንዘባዊ ወጻኢታትን ቅድመ ምድላዋትን
ገይሩ ዓመታዊ ዘኽብሮ በዓል’ዩ። ኣከባብራ ሎሚ ዘመን ግን ንማለቱ’ዩ። ዝተለመደ ኣይትኽላእ ዓይነት
ንግበሮ’ሞ ኣይነጸብቆ ይመስል። ኢሳያስ ከምኡ ምግባሩ ብዘይፍላጥ ኣይኮነን። ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ዝኾነ
ጉዳይ ስለ ዘጋጠሞ’ውን ኣይኮነን። ፈሊጡ ብመደብ ድምቀት ከይህልዎ ገይሩ። ሓቁ ተቖጻጻሪ ዘይብሉ ነዛ
ዓዲ ሚሊዮናት ዝኾነ ሃገር እንተደልዩ ኣብ ሓዊ ይጠብሳ፣ እንተደልዩ ኣብ ሰንፈላል የንብራ፣ እንተደልዩ
የካርያ ይሸጣ። ከም ቃሕታኡ።
“ካብ ጉዪይ ምዓል ክሳድ ምሓዝ” ከም ዝተባህለ፡ ኢሳያስን መጋበርያታቱን ዝበሉ እንተበሉ ዝገበሩ ድማ
እንተገበሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ወጽዓኡን ወጻዒኡን ከለልን ተቓሊሱ ክስዕሮ ክነቅሕን ክውደብን ኣለዎ። ብዛዕባ
ኤርትራ ዝወጽእ ዘሎ መጽናዕታዊ ጸብጻባት ኣእምሮ ዘናውጽ’ዩ። ተፈጢሩ ዘሎ ድኽነት ዘሰክሕ’ዩ። ስደት
ብመንጽር ብዝሒ ህዝባ መግለጺ የብሉን። ኣገልግሎት ሕክምና፡ ትምህርቲ፡ መጎዓዝያ፡ ማሕበራዊ ጉዳያት
..ወዘተ የለን ምባል ይቐልል። ኣሎ እንተተባሂሉ ናይ ሸፈጥ ጥራሕ’ዩ። ትካላት ፍትሒ መጻወቲ’ዩ ኣብ
ኤርትራ። ኩሉ’ዚ ህያብ ዓመጸኛ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ’ዩ። ሕማቕ ረኺቡ ሕያዋይ ጸዋር ህዝቢ።
ኢላ ወ/ሮ ያልዳ ኣብ ጸብጻባ። እቲ ኣብ ባይታ ኤርትራ ዘሎ ጥረ ሓቅታት ብቃልሲ ‘ምበር ብምቁዛም ብሰናይ
ድሌት ኣይፍወሰን። ነዚ ድማ’የ ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምልስ ኢልና ንዘክሮ’ሞ፡ ናይ ጀግንነት ስንቂ
ረኺብና ዳግማይ ቅያ ንስራሕ ዘብለኒ ዘሎ። ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ውጽኢቱ መኸወሊ
መጀሃሪ መዋራዘይ ክንገብሮ ዘይኮነስ፡ ምንጪ ርእሰ ተኣማንነትን ሓቦን ክኾነና’ሞ ተኣምራታዊ ዝላ
ንቕድሚት መታን ከነመዝግብ ክንክእል።
ዓንዶም ተወልደ
መጋቢት 2019
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 20-03-2019

2

