ንልኡላውነት ሃገራት ዝምልከት፡ ኣብ መንጎ ሃገርን ውልቀ ሰብን
ዝግበር ስምምዕ ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ ሕጊ ዋጋ የብሉን።
“ምስጢር ዓወትና ምስጢራውያን ስለ ዝኾና’ዩ” ይብሉ መራሕትን ካድራትን ህግደፍ። ብተግባር
ዝተዓዘብናዮ ግን፡ ምስጢር ዓወቶም ዘይኮነ ምስጢር ተንበርካኽነቶም ኢሳያስ ዝፈጠሮ ናይ ራዕዲ ኣተሓሳስባ
ነጊሱ ምህላው’ዩ። ምስ ብዙሕ ጌጋታቱን ክስራታቱ ኣብ ዓውደ ውግእ ስዒርና ኢልካ፡ ኣብ ልዕሊ ተጋደልትን
ህዝብን ዝፈጸምካዮ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ዘየሕመካ እንተኾይኑ ምስጥረ ዓወት ዘይኮነ ምስጥረ ውድቀት
ኣይፈለጥካን ማለት’ዩ። ኣብ መድረኽ ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈጸመ ምስጥራዊ ገበናት ብግቡእ ከይተቓላዐ
ተሓታቲ ኣብ ሕጊ ከይቀረብሉ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ስለ ዝተታሕዘ፡ ገበናዊ ተግባር ዓወት ኮይኑ ዘነየት
ክኸውን ኣይኽእልን።
“ምስጢር ዓወትና ምስጢራውያን ስለዝኾና’ዩ” ካብ ውልቀ-ሰባት ክሳብ መላእ ተጋድሎ ሓርነት ዝበጽሕ
ገበን ፈጺምካስ፡ ኢደይ ሕጹብ ከም ቢላጦስ ናይ ነውርታት ነውሪ’ዩ። ሓርበኛ ህዝቢ ኣገሪህካ ኣብ ኮረሻ
ስልጣን ስለዝደየብካስ ክትሕበን በየናይ መለክዒ? እዚ ከዳዕ ጉጅለ፡ ነቲ ናይ ህዝብን ንህዝቢ ድማ ክወሃብ
ዝግበኦን ሓቅታት ዓፊኑ፡ ተገልቢጡ ህዝቢ ንዘሳቕየሉ ከምኡ ዝብል’ምበር፡ ያኢ ሓላፍነት ዝስመዖ ህዝባዊ
ውድብ ኮይኑ ብምስጢር ሰሪሑ ህዝቢ ጠቒሙ? መዓስ ኣበይ ብኸመይ? መልሲ ዘይብሉ ሕቶታት’ዩ። እዚ
ዝሓለፈ 27 ዓመታት ከኣ ኢሳያስን ህግደፍን መን ምዃኖም ኮለል ኣቢሉ ዘርኢ መስትያት’ዩ። ካብ’ቲ
ዝገርም እዚ ናይ ጥፍኣት ጉጅለ ህዝቢ እናገዝአ ክንሱ፡ ንሕና ደቂ በረኻ ኢና። ኣብ በረኻ ዘማዕበልናዮ
ዘዐወተና ኣሰራርሓን ሜላን ኣለና ክብል ምድግጋሙ’ዩ። ካብ ትማሊ ናብ ሎሚ ዘሎ ናይ ግዜ ርሕቀት፡ ናይ
ኣተሓሳስባ ምዕባለ፡ ናይ ቴክኖሎጂ ርቀት ኣብ ጸብጻብ ዘየእቱ፡ ኣብ ትማሊ ዝነበርናያ ኣለና ኢልካ ምኒያት።
መሕፈር’ዩ።
ብበረኸኛ ዝምራሕ ህዝብን ሃገርን ዝነበሮ ክብርታት ስኢኑ፡ ዘይነበረ ፖለቲካዊ ምስሊ ተደዊኑ እንተወደቐ
ከመይ ይገርም? ኣይገርምን። እዚ ጉጅለ ኩሉ ቋንቋኡን ተግባሩን በጋሚዶ’ዩ። ነቲ ናይ ሃገር በዓል ቤት ዝኾነ
ህዝቢ ፍቶ ጽላእ ኣነየ መንግስትኻ ዝበልኩኻ ስማዕ፡ ተቐበል፡ እምቢ እንተበልካ ግን ኢሉ ከሳራጢ ዘይስክፈ
ጉጅለ። ብምስጢር ዝግበር ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ናብ ዓመጽ ምስግጋሩ ዘይተርፍ’ዩ። ውጽኢት ዓመጽ ከኣ
ገበን’ዩ። ሕጂ ነዚ ክጽሕፍ ዝደረኸኒ ድማ እቲ ንብዙሕ ዓመታት ህይወት ንጹሃት ንምጥፋእ ዝጥቀመሉ
ዝነበረ ብገበን ዝተኣልከ ምስጢር፡ ንህልውና ህዝብን ሃገርን ኣብ ሓደጋ ብዘውድቕ ይዋገየሉ ምህላው’ዩ።
ኤርትራውያን ካብ 20 ሰነ 2018 ክሳብ ሎሚ ኣብ ዞባና እንታይ ምዕባሌታት ይኽሰት ኣሎ ትከታተልዎ’ዶ
ኣለኹም? ከም ህዝቢ ከም ሃገር ከመይ ይጸልወና የቐንዝወና’ሎ? ኣነ ብዙሕ ግዜ ዘኽሻቕል ይገጥመኒዩ’ሞ
ኣይከም’ዚ እዋንን። ሓደ ሰብ ንሓደ ህዝቢ፡ ሓደ ሰብ ንሓንቲ ሃገር ከም ጠለበጊዕ፡ ከም ነጋዶ ኮላሊት ሲና
ብምስጢር ኣብ ዕዳጋ ኣውሪዱ ተዋጊዩ ክሕርጃ። ናቱ ክድዓት ጥራሕ ኣይኮነን ናትና ስንፍናዩ ዘመልክት።
ካብ ንሱ ንሕና ክንክሰስ ነብስና ክነቅፍዩ ዝግበኣና።
ኣብ መጀመርያ 90ታት ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝነበሮ ኣድናቖትን
ኣኽብሮትን’ሞ ድሕሪት ተመሊስና ንዘክር። ሳላ ሓረበኛታት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን
ኣካሎም ዝኸፈሉ ህይወቶም ዝገበሩ፡ ምስ ኩሉ ግዳማዊ ተጽዕኖታት ንመጋጥምትና ስዒርና ወነንቲ ሃገርና
ክንከውን ብምብቃዕና ኣድናቖት ረኺብና። ኣብ ውሽጢ ርብዒ ዘመን ድማ ነታ ብናይ ህይወት ክቡር ዋጋ
ዘምጻኣናያ ንእሽቶ ሃገር ምምራሕ ስኢና፡ መጻወቲ ሓደ ናይ በጋሚዶ ጉጅለ ስለ ዝገበርና’ያ ፖለቲካዊ
መልክዕ ተደዊኑ፡ ክብርና ለጠቕ ኢሉ። ኣብ 90ታት መራሕቲ መንግስታት፡ ኣህጉራውያን ዞባውያን ትካላት፡
ናይ ምርምር ማእከላት፡ ተፈለጥጢ ውልቀ ሰባት …ወዘተ ኣባና ዝነበሮም ተገዳስነት ብሕመቕና ሃፊፉስ፡
እቶም ናይ ትማሊ ኣድነቕቲ ናይ ሎሚ ካብ’ዚ ናብ’ዚ ንዓይ፡ ካብ’ዚ ናብ’ዚ ንዓኻ ብመሬታዊ ግዝኣትናን
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ማያዊ ባሕርናን ይጫራቱ ኣለው። ብወግዒ ዘይኮነ ብምስጢራዊ ጨረታ። እዚ ጨቋኒ ጉጅለ ሎሚ ብዛዕባ
ክልተኣዊ ዝምድና ምስ ሃገረ እገሊት-ምስ መንግስቲ እገለ ተፈራሪምና። ሎሚ ብዛዕባ ፓርትኔርሽፕ ምስ
ከምዚ ዝበለ ኣህጉራዊ ትካል ስምምዕ ፈሪምና። ሎሚ ከኣ ምስ ንግስነት እገሊት ኣብ ከምዝን ከምዝን ዝብል
ዝርዝርን ወግዓውን ሓበሬታ ዘይብሉ ምስጢራዊ ስምምዕ ይገብር ኣሎ።
ምስ ንግስነት ቐጠር ዝምድና ፈጢሩ፡ ቃል ኪዳን ኣሲርና’ውን ኢሉ ግን ዝሸምጠጠ ሸምጢጡ ብዘይወግዓዊ
ኣገባብ ብስላሕታ ብምስጢር ተፋቲሑ። ምስ ኢራን ቃል ኪዳን ኣሲሩ ተለኣኣኺ ኮይኑ፡ ገንዘባውን
ዓይነታውን ግነዖ ይረክብ ነይሩ። ብዘይወግዓዊ ብሰላሕታ ብምስጢር ተፈቲሑ። ምስ ንግስነት ስዑዲያን
ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ቃል ኪዳን ጀሚሩ፡ ኣብ ምስጢራዊ መሸጣ መሬታውን ማያውን ግዝኣት ኤርትራ
ኣትዩ። ምስ ናይ 20 ዓመት ደመኛ ጸላኢተይ ዝብላ ዝነበረ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ብለብለብ ኣርክብ
ከይትቕደም ዓይነት ተዓሪቑ። ብነጻነት ልኡላውነትን ሃገር ከም ዝተሰማመዐ፡ ካብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ
በጨቕ ኢሉ ብዝወጽእ ቃላት ምልክታት ይስማዕ ኣሎ።
ብኢሳያስን ጉጅለኡ ህግደፍን ግን ምስጢር ስለዝኾነ ንህዝቢ ኣይንገርን። ህዝቢ እናሸጥካ ንህዝቢ
ኣይንገርን። እዚ ንቡር ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዝጥሕስ ልኡላውነት ሃገር ኣሕሊፉ ዝህብ ሕሱር ተግባር’ዩ ናይ
ህግደፋውያን ምስጢራውነት። ባህሪኦም ኮነ ተግባሮም ኩሉ ትምህርቲ ዘይሕፈሰሉ ብተልመደን ዝተደርሰ
ድራማ’ዩ። ሰላም ኮይኑ’ዩ መሬት ኣማን’ዩ ዘሎ። ሓደ ህዝቢ ኢና ዝኸሰርናዮ የብልናን። ኣቢዪ ክመርሓና
ካብ ደልሃመት ከውጸአና’ዩ ተባሂሉ። ነዚ ተኸቲሉ’ውን ኣብ ዲፕሎማስያዊ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ጉያ ጉያ
ልኡላውነት ሃገር ዝጥሕስ ስትራተጂካዊ ውዑላት ምፍርራም።
አረ ንሱስ ቅቡጽ ስለ ዝኾነ ደሓን ኣመሉ ይግበር፡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ፣
ኢትዮጵያ ከም መንግስታትን ሃገራትን ሃገር ናይ ህዝቢ ምዃኑ እናፈለጣ፡ ምስ ሓደ ውልቀ ሰብ’ሞ ብምስጢር
ክሰማማዓ ክፈራረማ እቲ ሓደጋ ኣይርደአንን ድዩ? ካን ህዝቢ ኤርትራ ብኸምዚ ዘለዎ ተበታቲኑ ዝተርፍ
ንመሰሉ ንኽብሩ ደው ዘይብል ድዩ መሲልወን? ዝግበር ዘሎ ስውር ስምምዓት መዓስ ብዘየገድስ ዋጋ ከም
ዘኽፍል ክፈልጣ ይገበአን። ምኽንያቱ እዚ ውልቀ ሰብ ክሳብ ዝዓንደረ ይዓንድረላ ዋናኣ ህዝቢ’ዩ። ህዝቢ
ኤርትራ። ንዋንነት ህዝቢ ጎሲኻ ምስ ሓደ ሰብ ዝግበር ውዑላት ከኣ ብኣህጉራዊ ሕጊ ተቐባልነት የብሉን።
መዘዙ ድማ ከቢድ’ዩ። ምኽንያቱ ስትራተጂካዊ ጌጋ’ዩ።
ኣምለሶም ነጋሲ ካብ መዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ
ድ,ሰ,ደ,ኤ, 25-01-2019
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