ሰላም ኤርትሮ ኢትዮጵያን ሳዕቤናቱ ኣብ ህዝቢ ኤርትራን!!
ማእከላይ ባይቶ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጽንኩር ኩነታት ካብ ዕለት 22 ክሳብ 28 ለካቲት
2019 ካልኣይ ስሩዕ ኣኼባኡ ኣካይዱ። ኣብ’ዚ ኣኼባኡ’ዚ ዘበታውን ከም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከቢቡና ዘሎ
ኣህጉራውን ዞባውን ኩነታትን ብዑምቐት ተማየጡ። ኣገደስቲ እዋናዊ ውሳኔታት ከም ዝሕለፈ’ውን ኣብ ደምዳሚ
ኣዋጁ ተጠቕሱ’ዩ። ብፍሉይ ኣቃልቦ ዝገበረሉ ድማ ጉዳይ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ሳዕቤናቱን’ዩ።
ክልቴኡ ኣሕዋት ሃገራት ህዝቢታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ሰነ 1998 ክሳብ ሰነ 2000 ስምምዕ ተጻብኦታት
ምቊራጽ ኣብ ጨካን ፖሊሲ ኲናትን፡ ካብ ታሕሳስ 2000 ስምምዕ ኣልጀርስን ክሳብ ሓምለ 2018 ስምምዕ
ሰላምን ኣብ ኣሳንካሊ ፖሊሲ ኣይኲናት ኣይሰላምን ተጸምዶም ጸኒሖም። ናይ ጨካን ኲናትን፡ ኣይኩናት ኣይሰላም
ኩውንነትን ግዳያት ክልትኡ ህዝብታት’ኳ እንተነበሩ፡ ዝይዳ ግዳይ ግን ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ኮይኑ። ህዝቢ ኤርትራ
ብናይ ሰላሳ ዓመታት ዝተናወሐ ሓርነታዊ ኲናትን፡ ብናይ ጨካን ጠገለ ኣልቦ ኲናት ዶብን ኣዝዩ ስለ ዝተዳኸመ፡
ብምኽኑይን ዘይምኽኑይን ተደጋጋሚ ኲናታት እምቢዛ ተሃሲዩ’ዩ። ብድሕሪ ሰነ 2000 ስምምዕ ተጻብኦታት
ምቊራጽ፡ ህዝቢ ኤርትራ እፎይታ ብምርካብ በሰላ ኲናት ንምሕዋይ፡ ገጹ ናብ ኣፍራዪ ሰላማዊ ዉራዩ ክጥምት
መዳረጊ ኣልቦ ልዑል ድልየት ኔርዎ’ዩ። ደጊም ናይ ውሽጢ ይኹን ናይ ወጻኢ ኲናት ዝጻወር እንግድዓ የብሉን።
ኣብ ውሽጡን ኣብ ከባቢኡን ግድንታዊ ምርጭኡ ሰላም’ዩ። ስለ’ዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ቀንዲ ምርጫ ሰላም’ዩ።
ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ፡ እቲ ዉዑል ተጻብኦታት ምቊራጽ (ኲናት ጠጠው ምባል)ዝኸፈቶ ዕድልን ሓዲሽ
መኸተን ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምውዓል፡ ናይ ስራሕ ዕድላት፣ ምርግጋእ ኩሉ ደረጃታት ትምህርቲ፣ ምጽጋን
ዝዓነዋ ፋብሪካታት፣ ሓደስቲ ትካላት ማእቶታት ምህናጽ፣ ምሕያልን ምስፋሕን ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ፣ ቤርገሳዊ
ኣገልግሎታት ምዕራይን፡ ሓይልታት ምክልኻል በብደረጃኡ ምምዕባልን፡ ዘቤታውን ደገኣውን ጥጡሕ ዕድላት
ኔሮዎ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ብድሕሪ ኲናት ኤርትሮ ኢትዮጵያ ጠጠው ምባሉ፡ ነዞም ዕድላት’ዚኣቶም ደረጃ ብደረጃ
ክጥቐመሎም ዝኽእል ሓዲሽ ምዕራይ ፖለቲካዊ ኩነታት እንተ ዝፍጠረሉ ኔሩ ዑምቐት በሰላ ኩናት ብዘየገድስ፡
ብርግጽ ኣብ ህንጸት ሃገሩ ተስፋ መንበረን፡ ቀስ ብቀስ ብክልተ እግሩ መሬት መረገጸን ኔሩ። ከም ውጽኢቱ ካኣ
ብሕብረተ ሰብ ደረጃ ኣብ ኩሉ ስቪላውን ወተሃደራውን ጽፍሕታት ሃገር፡ በብ ደረጃኡ ሓድሽ ደያቢ መራሕቲ
ሓይልታት ንምፍጥር ዝሓሸ ዕድል ምረኸበ’ውን ኔሩ።
እንተኾነ ግና፡ ስርዓት ኢሳያስ መርሓ ውሽጣዊ ሽበራውን ደገኣዊ ጻሕታሪ ኩናትን ኢደወነናዊ መንግስታዊ
ፖሊሲታት ተኸትሉ። ከምቲ ኣብ ናጽነት ኤርትራ ናይ’ቲ ብተሕጓስ ሰቲ ነስኒሱ ብዕልታን ምረቃን ባርኮትን ናይ
ዝተቐበሎ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋታት ምህናጽ ሃገር ዝበርዓነ፡ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ጠጠው ድሕሪ ምባሉ’ውን
ካብኡ ብዝኸፈአ ጭካነ ብቐጥታ ቅሉዕ ጸረ ህዝቢ ፖሊሲኡ ዳኣ ቐጸለ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተስፋታት ዳግማይ
ቐንጸለ። ዝኾነ ግብረ መልሲ ክህብ ኣብ ዘይክእለሉ ሕሱም ስዑር ኩነታት ወዲቑ ከንሱ፡ ኣብ ሃዋሁ ኩናት ኢና
ዘሎና እናበለ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብሰንፈላል ፖለቲካ ብጅምላ ጅሆ ክሒዞ ጸንሑ። ብንጹር ኣዘራርባ፡ ኢሳያስ
ንኩናት ከም ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ብቕልጡፍ ዘሳጒግ መሳርሒ ክጥቐመሉ እንከሎ፡ ንሃገረ ኤርትራ ድማ
ዓውዲ ኩናት ክገብራ ጸኒሑ’ዩ።
ሰላም ኤርትሮ ኢትዮጵያ
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሰላም ክልቴአን ኣሓት ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ይድግፍ’ዩ። እኳ ዳኣ፡
ሰላም ክልቴኡ ሃገራት ኣመና ደንጒዩ። ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ሰነ 2018 ቡይን ኮምሽን
ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይቅድመኩነት ንምትግባሩ ቅርቡነቱ ዝግልጽ ኣዋጅን፡ ኢሳያስ ኣብ 20
ሰነ 2018 ንናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ኣወንታዊ መልሲ ምስ ሃበሉን፡ ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት
ኤርትራ ንክልቴኡ መግለጺታት ኣኣብ ወቅቱ ብእዉጅ ደጊፍዎ። ምኽንያቱ ውድብና ሰላም ኤርትሮ ኢትዮጵያ
ንህዝቢናን ሃገርናን፡ ህዝቢታት ዞባናን ዘሎዎ ረብሓን ቁም ነገርን ትርጉምን ስለዝርዳእ’ዩ። ክልቴኡ ኣሕዋት
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ህዝቢታትን ዓለምን ብታሕጓስ ተቐቢሎምዎን ባርኾምዎን’ውን። ኣብ ርእሲኡ ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራዊ ፖለቲካ
ንምዕራይን፡ እቲ ጥንቂ ኩናትን ተጻብኦን ኮይኑ ዝጸነሕ ዶብ ኤርትሮ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ኮምሽን
ዶብ ብይን መሰረት ብምግባር፡ ብቕል|ጡፍ ብተግባር ክምልከትን፡ ናይ ሓዋሩ መዕለቢ ክረብን ሓያል ትጽብት
ኔርዎ።
ውድብና፡ ሰላም ክልቴአን ኣሓት ሃገራት ስለምንታይ ደግፍዎ? ኣብ መንጎ ክልቴኡ ኣሕዋት ህዝቢታት ተጻብኦ
ጠጠው ስለዘብል፣ መዘዝ ኲናት ደረጃ ብደረጃ ብምስጋር ሕውነታዊ ጥዑይ ዝምድና ጉርብትና ንምፍጣር ዝሓሸ
ዕድላት ስለዝኸፍት፣ ሓባራዊ ረብሓታት ንምሕላውን ሕድሕዳዊ ጥቕምታት ንምልውዋጥን ዞባዊ ሰላም ንምስፋንን
ጥጡሕ ባብ ስለዘርሕውን’ዩ። ከምኡ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ካብ’ቲ ከም ጅምላዊ ጅሆ ዝቀፈዶ ፖለቲካ ሰንፈላል
ስርዓት ኢስያስ ተላቒቑ፡ ኣብ ጎኒ ንዲምክራስያዊ ለውጢ ዝቃለሱ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት ብሰፊሕ መልክዕ
ክስለፍን፡ ንተደላይነት ተጋድሎ ሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ከብርኽን ዝሓሸ ዕድል ስለዝፈጥር’ዩ። ስለ’ዚ ካብ
ሰላም ኤርትሮ ኢትዮጵያ ቀንዲ ተጥቐምቲ ሓይልታት፡ ህዝቢታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ህዝቢታት ዞባናን፡ ኣብ
ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ ዝቃለሱ ሃገራዊ ሓይልታትን’ዮም። ናይ’ቲ ብጉልባብ ብይን ኮምሽን
ዶብ ዘይምትግባሩ ስርዓት ኢሳያስ ክኽተሎ ዝጸነሕ ፖሊሲ ሰንፈላል ሕፍረቱ ስለዘቃልዕን’ውን’ዩ።
ስርዓት ኢሳያስ ኣብ ውሽጣዊ ሰላም ኤርትራን ኣብ ሰላም ኢትዮ ኤርትራን ሓቀኛ ረብሓ የብሉን። ስለ’ዚ ንሰላም
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብካልእ መልክዕ ናብ ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ክልውጦን ክጥቀመሉን’ዩ። ንኤርትራ ካብ ህዝባ
ብቅልጡፍ ባዶሽ ንምትራፍ ይዓየሉ ኣሎ። ብተግባር እንርእዮ ዘሎና ድማ ንሱ’ዩ። ዶብ ተኸፊቱ’ዩ’ሞ፡
ቀልጥፍኩም ልቐቑ ከም ዝተባህለ ዝመስል፡ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ከም ውሕጅ ክወጽእ ኢና ንርእዮ
ዘሎና’ምበር፡ ካብዚ ሰላም’ዚ ኣብ ሃገሩ ተረጋግኡ ክጥቐመሉ ንርእዮ የሎናን። እቲ ኣብ ሓምለ 2018 ኣብ ኣስመራ
ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኢሳያስን ዝተፈረመ ዉዑል ሰላም፡ ንምምልካት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ቀዳምነታት
ሰለዘይሰረዐን ብሓደ ሸነኽ፡ ኣገባብ ኣፈጻጽማኡን መቓን ጊዜኡን ስለዘየነጽርን ካኣ በቲ ካልእ ሸነኽ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ
ክፍልታት ህዝቢ ኤርትራ እምበር ዶ እዚ ሰላም’ዚ ጣቋ ኣሎዎ’ዩ? ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ሃገሩ ዘውጽኦ
ኣስገዳድ ደራኺ ኩነታት ምፍጣሩሲ፡ ኣብዛ ሃገር’ዚኣ ንህዝቢ ኤርትራ ዝትክእ መን ከሰፍር ስለዝደለየ’ዩ ዝብል
ጥርጣሬታት ይቀላቀሉ ኣሎዉ።
ኢስያስ ንሃገረ ኤርትራ ካብ ህዝባ ባዶሽ ንክትርፋ ስለምንታይ ይደልይ? ገድላዊ እዋናዊ ዕማምና ንምፍላጥ፡ ነዚ
ሕቶ’ዚ ኪንምልሽ ይግባኣና። ብወገና እነቅርቦን ዘይንማታኣሉን መልሲ፡ ኢሳያስ ዲክታቶርያዊ ምዃኑ ጥራይ
ዘይኮነስ ቅመኛ ጸላኢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ስለዝኾነ’ዩ። ነዚ ኣዕናዊ ዕላማኡ ንምዕዋት ምእንቲ፡ ሓያሎይ
ፖሊሲታት ተጠቒሙን ይጥቀምን ኣሎ’ዩ። ንእብነት ጨካን ፖሊሲ ፖለቲካዊ ዓፈና፣ ግህሰት ሰብኣውን እምነትን
መሰላት፣ ፖሊሲ ምድካይን ምጥማይን ምድንቋርን ህዝቢ፣ ፖሊሲ ምብታን ስድራቤታት፣ ፖሊሲ ምብዕላግ ሰናይ
ማሕበረ ባህላዊ ክብርታትን፡ ፖሊሲ ኣስገዳድ ወተሃደራዊ ኣገልግሎትን…… ወዘተ’ዩ። እኩም ድምር ናይ’ዞም
መርሓ ፖለቲካ ስርዓት ኢሳያስ፡ ኤርትራ ካብ ህዝባ ባዶሽ ምግባር’ዩ። ንኢሳያስ ብቀረባ ዝፈልጥዎ ሰባት፡ ብዛዕባኡ
እንከዕልሉ እንከሎዉ፡ ነዛ ሃገር’ዚኣ ከምታ ዘምጻእኩዋ እንተዘይጥፋኩዋ ከትርእዩኒ ኢኹም እናበለ ይፍክር’ዩ
ይብልዎ’ዮም። እዚ ምንዮት ጥፍኣት ሃገር’ዚ፡ ከም ናይ ዘንጸርጸረ ሰብ ተራ ኩራን ሕርቃንን ኣይኮነን። ኮነ ኢሉ
ማሕበረ መኣስር ሕብረተ ሰብ ኤርትራ ብምብጥጣስ፡ ብሰላሕታ ሃገር ብምፍራስ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ መሬቱ
ጒሕጒሑ ክሰጎ እጅጋኡ ሰብሲቡ ዝኽተሎ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሓ’ዩ። ኢሳያስ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከም
ዝጸልኦምን ዝቅየመሎምን ካብ’ዚ ፈለጥቱ ዘቅረብዎ ሓቂታት ንላዕሊ ምስክር ምቅራብ ኣይከኣልን። ህዝቢ ኤርትራ
ንኢሳያስሲ በዓል ኩፉኡ ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ይጠልብን ምእንታኡ ይቃለስን
ስለ ዘሎ ጥራይ፡ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊኡ ሕነ ይፈዲ ኣሎ። ከም ቐጥታዊ ውጽኢቱ ድማ ኣብ ዕድመ ስልጣኑ ሓደ
ሙሉእ ደያቢ ወለዶ ንሓደጋ ጥፍኣት ተሳጥሑን፡ ኤርትራ ከም ሃገር ካብ ህዝባ ባዶሽ ትኸውን ኣላን።
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ
23 መጋቢት 2019
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