እሞ ኸ ሕጂ
ብቐዳምነት ንኹልኹም ደለይቲ ፍትሕን ሰላም ዝኾንኩም ኣብ ዝሃለኹም ሃልው ናይ ጽንዓት ሰላምታይ
ንዓኹም ይኹን።
ብምቕጻል ነዚ ህልዊ ኩነታት ኣመልኪተ ከም ሰበይ ገለ ንኽብል ብዝተፈላለዩ ፈተውተይ ስለ ዝተሓሓተትኩ ምስ ናይ ምስገንኡ ብርዐይ ኣልዒለ ብምሕንጣጥ እነሆ ናባኻትኩም ፈይ ከብሎ ወሲነ።
እወ ስርዓት እስያስ ካበይን ናበይ ንምብጻ ኮን ይኸውን ዝኹሉ ሂወት ዘሀልቕ ዘሎ'ሞ ብቐጻሊ መወዳእታ
ዘይብሉ ብርሰት ኤርትራን ኤርትራውነትን ዝብል በቶም ኣንጊሆም ንዉዲታቱ ዝፈልጡ
ብቐረባ ዝከታተልዎ ዝነበሩ ምዑታት ደቂ ህዝቢ ተነጊርና ነሩ'ዩ ግን ኣይኣመናዮምን ሓሶትን ጸለመን'ዩ
ተባሂሉ ተሓሊፉ።
መንካዕ ዶ የሚን ኢሉ ዝተፈላለየ ኣስማት ብምጥማቕ ብዙሓት ሰብ ዓቕሚ ደቂ'ዛ ሓላል መሬት ኣጽኒትዎም
ንፈልጥ ክንስና ንስለ እንዳተባህለ ተሓሊፉ ።ንሃገራውያን ውድብት ምስ ባዕዳዊ ሓይሊ ተላፊኑ ዓቢ ወንጀል
ኣብ ልዕሊ ሃገራውያን ፈጺሙ ክንሱ ነዚ'ውን ንስለ ( ናጽነት ሃገራዊ ሓይሊ ይጽነት )ዝብል ዘይቅዱስ ፍልስፍና
እስያስ ከም ቅቡል ተወሲዱ ተሓሊፉ። ማዓስ'ዚ ጥራሕ ኣብ ጽባሕ ናጽነት በቶም ናይ ስለላ ማሕውራቱን
ባዕዳውያን ተሓባበርቱን ጌሩ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ተቓወምት ውድባት ዝፈጸሞ ናይ መቕተልትን መጪወትን
እሞ ድማ ኣብተን ኣሚኖም ዝተዓቖብለን ሃገራት ሱዳንን ኢትዮጵያን እዝ እከይ ዓለቕቲ ደም ሰትዩ ዘይዓግብ
ማዓስ ሓድሽ ዝጀመሮ ኮይኑ፣ መበገሲ ሕላገቱ ምጽናት ኤርትራን ኤርትራውነት ምዃኑ ልዕሊ ዒራዒሮን
ምድረበዳታት ሲናይን'ሞ መን ክምስክር ይኽእል።
ድሕሪ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ ግዝኣት ሓራ ምዃና ካኣ እቲ ዝነበረ መብጻዓ ምስግጋር ህዝባዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ
ሃንቀውታ ብምጥላም ድሕሪ ሕጅ ብስም ውድብ ሓሸዊየ ኣይፍቀድ'ዩ ብምባል ዳግማይ ውግእ ኣንጻር እተን
ብረት ሕዘን ዝነበራ ውድባት ብምእዋጅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ንዕቐት ዘግሃደሉ እዋን ክንሱ'ዚ'ውን ከም'ቲ
ናይ ትማሊ ብሰንኪ ዓገብ ዝብሉ ብሸለልትነት ተሓሊፉ።
ድሒሩ'ውን ሕቶታት ንዘልዓሉ ተጋደልቲ' ውጉኣት ናይ ሓርነት ማይ ሓባር። ተጣባቂ ዘይብሎም ኣደዳ
መእሰርትን መግረፍት ከይኣክል ብዓረር ጥይት እስያስን መሳርሕቱን ክቕለው ከለው ኣይፉል
ዓስቢ
ስንክልነኦም'ሲ እዚ ኣይኮነን ዓገብ ስለ'ቶም ስውኣት:እዋሕስ ኣግብእ ኢሉ ዝተጣበቐሎም ኣይነበረን እዚ'ውን
ብስቕታ ተሓሊፉ።
ምስ ክህልዎ ዝኽእል ሕጽረታቱ ገዲፍና ቕዋም ረቂቑ ኣብ ትግባረ ከይበጽሓ ብዶብ ኣሳቢቡ ውግእ
ብምውላዕ ብዓሰርተታት ኣሻሓት መንእሰያትና ኣደዳ ሞትን ስንክልና፣ ብሚልዮናት ዝግመት ንብረት
በሪሱ፣ህዝብና ዳግማይ ካብ መነባብርኡ ከም ዝዛናበልን ንስደት ከም ዝጎርፍ ጌሩ እዚ'ውን ከም ሻሙ ተባሂሉ
ተሓሊፉ።
ህግደፋውያን በዚ ኣየብቅዑን፣ ነቶም ብጂ15 ዝፍለጡ ላዕሎዎት መራሕቲ በብሓደ እንዳ ለቐመ ኣብ
ካርሸልታቱ ከም ዝዳጎ ክገብር ከሎ ዝሓተተሎም ሰብ ኣይነበረን።ትማሊ ትማሊ ኣብ ማእከል ኣስመራ ኮይኑ
ንውዲታት እስያስ ዘቃልዐ ብርሃነ በርሀ ሓለፈ እንበር ዝሳዓቦስ ኮቶ ኣይራኣናን። እቶም ዝተረፍኩም ካኣ
ቅድሚትን ድሕሪትን ዳኣ ትኸውን እንበር እጫኹም ዕጫ ናይ'ቶም። ቀዲምም ዘለው ምኻናስ መን ይስሕቶ።
መልኣ ሞት እስያስ ከይመጸኩም ከሎ ሞት ብሞቱ ታሪኽ ፈጺምኩም ኪዱ።
እዚ ኣብ ላዕሊ ዘርዚረዮ ዘለኹ ነቶም ኣሜን ኢሎም ብገዛእ ፍቓዶም ኣገልገልቲ ናይ እስያስ ዝኾኑ ኣብ
ስልጣን ዝነበሩን ዘለውን ብሓደ ሸነኽ ነቶም ሰዓብትን ተዳናገጽትን ክሳብ ሕጂ'ውን ዘለው ዝምልከት ጥራሕ
ምኻኑ ትስምዕታ ከስምረሉ ይደሊ።
እው ቅድምን ድሕርን ናጽነት ብዝተፈላለዩ ኣገባባትን መልክዓትን እንዳተጠቐመ ኤርትራን ኤርትራውነትን
ኣብ ምህሳስ ዘይፋሓሶ ገመድ ዘይ-ኣለሞ ተንኮልን የብሉን።
ሞ' ሕጂ'ኸ እቶም ብዝተፈላለየ። ምስምሳት ክትድግፉን ክትዳናገጹን ዝጸናሕኹምን ዘለኹምን ነዚ መንደላይ
ተመን ውልቀ- መላኺ እንታይ ከተመኽንዩ ክንጽበየኩም ትደልዩና?
ምኽንያቱ ባዕሉ ጉልባቡ ቐሊዑ ኣፍ-ልቡ እንዳሃረመ ኣብ ዕድመይ ምሉእ ከም ሎሚ ትሓጒሰ ኣይፈልጥን ኣብ
ዝሓለፉ 27 ዓመታት ዝኽሰርናዮ ተመሊስልና ኣይከሰርናን እንዳበለ ብድሆ ይብለና ኣሎ።
ኣደ'ቶም ዓሰርተ ኣደ'ታ እንኮ ከም ሓሙስ ረኺባ ዝሳኣነት'ሲ ኣከሰረት፣ ንእስያስን መሳርሕቱን ክሳራ ከም
ዘይኮነ ኣግሂድልና ኣሎ:: እንተ ነታ ረኺባ ዝሳኣነት ማህጸን ግን ከሲራ ጥራሕ ዘይኮነስ ልባ ኣቕሒሩ ማዓንጣኣ
ሓሪሩ ዝናብያን ዝጥውራን ዘይብላ ንብዓታ እንዳዛረየ ክሳብ ዕለተ ሞታ ትነብር ምህላዋ ካባኻትኩ ካብ'ቶም
ሃገር እትማላለሱ ደገፍቲ ክሳራታት ሃገር ስቅያት ዝወለደት ኣደ መን ክፈልጥ ይኽእል።

እዚ'ከ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ክሕደት ንሕድሪ ሰማእታትና ካኣ ጥልመት ካብ ምዃን ሓሊፉ እንታይ
ካእል ትርጉም ክንህበሉ ንኽእል፣ሎሚ እቲ ናይ ትማሊ ሕቶታት ኣይኮነን እንዛረበሉ ዘለና ብዛዕባ ኣነ 'የ ቑኑዕ
ንስኻባ፣ ደጋፍን ተቛዋምን እንታይ ድኣ ሃገር ከም ሃገር ህዝባ'ውን ከም ኤርትራዊ ዜጋ ንቐጽል ዶስ
ኣይንቐጽል ዝብል ተሃዋሲን ንልእላውነት ሃገርና ዝወሳውስ ኣንጸላሊውና ኣብ ዘወሉ ህመት እዋናውን ህጹጽ
ምላሽ ዝሓትት ዓብይን ጉዳይ ሃገር ለኸ'ዩ።
እንበር ብእስያስን ሳዓብቱን ተፈጺሙ ዘሎ በደል ዳኣ መለክዒ ስለ ዘየብሉ ንግዚኡ ኣረሜናዊ ሰብ መሰል
ነቐዝ ደመኛ ህዝቢ ኢለ ክሓልፎ ይመርጽ።
ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዶክተር ኣብይን ኣረሜናዊ እስያስ ኣፈወርቅን ዝኸይድ ዘሎ ስምምዓት ንዓና
እንካብ ተመስጠረ ብኢትዮጵያውን ፍንጭታቱ እንዳተነገረ ሕጅ ኸ ጸለመ'ዩ ዶ ትብሉና ትኾኑ? ሎሚ'ሞ ኻኣ
ንሕና ጥራሕ ዘይኮና ተመስጢርና ኢትዮጵያውያን'ውን ዓገብ እቲ ውዕላት ምስጢሩ ይነገረና ብምባል
ድምጾም ይቃላሕ ኣሎ።
እንተ ኣብ ውሽጥና ግን ጌና ቃል ኪዳና ኣይበተኽናን ባሃልቲ ሕጂ'ውን ካልእ ምስምስ ንምፍታን እስያስ
ንሜላ እንበር ሓላፍነቱ ንኻልኦት ኣሕሊፉ ክህብ ከም ዘይኮነ በጨቕ ዘብሉ ልዕሊ እቲ ዋና ዋናታት ክኾኑ
ዝፍትኑ ኣይተሳእኑን። እንተኾነ ኣብ'ዚ ከም ጻሓይን ወርሕን ዝድምቀቱ ክሕደት ህግደፋውያን ብዘይ ዝኮነ
ምስምስ ብዝሓለፈ ምስ ነብስኹም ተዓሪቕኩም ድምጽኹም ኣንጻር'ዚ ገባቲ ስርዓት ከተቕንዑ መድረኽ
ይሓተኩም ኣሎ።
ምኽንያቱ ጉዳይ ሃገርን ሃገራውነትን ኣብ ሕቶ ምልክት እንዳኣተወ ዝኸደሉ ዘሎ ጽባሕ ደም ንጹሃት ዜጋ
ተዓንጊላ ዝመጸት ናጽነት ኣብ ኣብ ዘይንወጸሉ ታኺላ ከይንዋሓጥ ከሎ ጌና ኣብ ሓደ ሪዒምና ዕምሪ ድክታተር
ክነሕጽሮ ንጽባሕ ዘይባሃሎ እንኮ ኣማራጺ’ዩ::
27 ዓመታት ኣብ ክንዲ ኣብ ማኣዲ ጠረጴዛ ተዛቲና እዋስ ኣግብ ብምባል ፍልልያትና ብህዝባዊ ዳኚነት
ተማጒትና ንረትዕ ንርታዕ'ሞ ብውጺእቱ ካኣ ተማእዚዝና ዘለና ኩሉ ዓቕሚ ንሃገርን ህዝብን እነውዕሎ እስያስ
ብሓለንጊ ጭጉራፍ ይገርፈና ንሕና ኻኣ ብወንጭፍ ዳርባ ክንዋናጀል ወርቃዊ ዕድላትና በኮንቱ የሕሊፍናዮ።
እንብኣር መበገሲ ኣርእስተይ ከይሳሓትኩ ሞ ሕጂ ኸ ከም'ቲ ናይ ትማሊ ንኽርቢት ናይ ድክታተር
ተቐቢልኩም ሳዕሪን መናኸሲ ምዃን ዶ ወይስ ነታ ተዳልያ ዛላ ናይ ጥፍኣትና ውዲታዊት ክርቢት ምስ ኩሎም
ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ዝኾኑ የሕዋትኩም ሓቢርኩም ተጥፍእዋ። ?
ኣብ መደምደምታ ብዙሕ ይንገረና ኣሎ እንዳራኣየ ዝሞተ እንዳሰምዐ ቕበሮ ከይኮነ ከሎ ግዜ ከለካ
ግዜኣይትጸበ'ዩ'ሞ ሃገርን ህዝብን ብምቕዳም ንህዝባዊ ናዕቢ
ክትባጋገሱ ንኹሉኹም ደገፍትን ተዱናገጽትን'ስርዓት ዓውታ ተቛውሞኹም ከተስምዑ ብስም'ቶም ኩልና
እንኾርዓሎም ናይ ነጻነትና ሽልማት ዝኾኑ ሰማእታትናን ስንኩላትናን ኣነ'ውን ከም ኩሉ ወዲ ዜጋ ምስ
ምሕጽንትኡ ጻዋዒተይ የቕርበልኩም።
ብፍላይ ካኣ ንህባዊ ሰራዊ እታ ስላዕ ኣብ ኢድካ ስለ ዘላ ንብዓት ህዝብኻ ኣብ ምሕባስ ህዝባዊ ሓላፍነትካ
ክትዋጻእ መድረኽ ይጽዋዓካ ኣሎ።
ሽርሕታት ምልካዊ የብቅዕ---ሽግ ናይ ሓርነትና ትወልዕ !
ብርሃነ ጎሉ

