መግለጺ ምንቅስቓስ ንሓድነትን ድሕነትን ፍትሕን ኤርትራ ስያትልን ከባቢኡን
ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዲያስፖራ ብውዱብን ብዘይውዱብን ኣገባብ ጸረ ውልቀ-ምልካዊ ስርዓት
ቃልስታት ከካይዱ ጸኒሖምን ኣለዉን። ሓደ ካብዚኣቶም፡ ኣብ ከተማ ሲያትልን ከባቢኡን ንነዊሕ ዓመታት ክካየድ
ዝጸንሐ፡ ግን ከኣ ኣብ ፖለትካዊ ውድባት ዝተደረተ ቃልሲ እዩ።
ቅድሚ 7 ዓመታት፡ ብወርሒ ጥቕምቲ 12፡ 2013፡ ኣብ ሲያትልን ከባቢኡን ዝነብር ህዝብና፡ በቲ ኣብ ላምፓዱሳ
ዘጋጠመ ናይ ልዕሊ 360 ኤርትራውያን ህልቂት፡ መሪር ናይ ሓዘን ስምዒትን ሕርቃንን ንምግላጽ፡ በቲ ናይቲ
እዋንቲ ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ሽማግለ ሓቢሩ ተኣኪቡ ወዓለ። ኣብዚ ዋዕላዚ ነቲ ንህዝቢ ኤርትራ ረጊጹ
ብዘስካሕክሕ ኣረሜናዊ ግፍዒ ዝገዝእ ዘሎ ምልካዊ ስርዓትን ዘስዕቦ ዘሎ ስደትን ውርደትን ንምልጋስ : ስሙር
ምንቅስቓስ ናይ መላእ ህዝቢ ሲያትል ንምምስራት ብምስምማዕ ተዓጢቑ ተበገሰ። ብመገዲ መስራቲ ጉባኤ ኣቢሉ
ድማ ራእይን ዕላማን፡ መደብ-ዕዮን መሪሕ ኣንፈትን: ናይቲ ምንቅስቓስ ሓንጸጸ። ኣብ 2018 በቲ ናይ ኣብዪ
ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ውዲት ምኽንያት ዝተበገሰ ህዝባዊ ምልዕዓል ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ በጺሑ ብይኣክል
ዝፍለጥ ከተማውን ሃገራውን ኣህጉራውን ምንቅስቓሳት ተላዕለ። ምንቅስቓስና ከኣ ህላዌኡ ኣረጋጊጹ ከም ኣካል
ናይቲ ኣህጉራዊ ናይ ይኣክል ምንቅስቓስ ናይ ቃልሲ ግደኡ ከበርክት ጸኒሑ ኣሎ።
ኣብዚ ዓመትዚ፡ ኣብቲ ብዕለት 11/14/20 ዘካይዶ ጉባኤ ፡ ኣብ ርእሲቲ ናይ ኮቪድ 19 ለበዳ ሽግራት ካልእ
ዘይተደላዪ ክፍታሕ ዘለዎ ሽግራት እኳ እንተኣጋጠሞ፡ ዝሓለፈ ተመኩሮኡ መዚኑ፡ ዓንደ-ሕጉ ኣመሓይሹ ፡ ቅኑዕ
ናይ ቃልሲ መስመር ሓንጺጹ፡ ብግሉጽነት ዘለዎን ብደሞክራስያውን ኣገባብ መሪሕነቱ መሪጹ፡ ብኣወንታዊ ናይ
ቃልሲ መንፈስን ቅኑዕ ዕላማን ተበጊሱ ይርከብ።
ምንቅስቓስ ይኣክል ኣብ ሲያትልን ከባቢኡን ካብዚ ዝስዕብ መሰረታዊ ሓቅታት ይብገስ፤
1/ ኤርትራ ሃገርና ዘይትሕወስ፡ ዘይትምቀል፡ ዘይትጭረም፡ ግዝኣተ-መሬታን ባሕራን ሰማያን ንጹር ዝኾነ ነጻን
ልዕላዊትን ሃገር እያ። እዚ ድማ ብመስዋእቲ ጀጋኑ ደቃ ዝተረጋገጸ ዘይድምሰስ ታሪኽን ዘይልወጥ ክዉንነትን
እዩ።
2/ ኤርትራ ሃገርና በቲ ስትራትጂያዊ ኣቀማምጥኣን፡ ናይ ባሕሪ ኣፍደገታትን ባህርያዊ ሃብታን ምኽንያት
ብብዙሓት ሓይልታት እትጥመትን ንጎበጣ ዝተቃልዐትን ሃገር ኮይና ጸኒሓን ኣላን። ብዙሓት ዞባውን ኣህጉራውን
ጸላእቲ ድማ ኣለዉዋ።
3/ ኣብዚ ግዜዚ ካብቶም ብዙሓት ጸላእታ፡ እቲ ንልዑላውነታ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣእትዩ፡ ብኢደወነኑ ዝጣልዓላ ዘሎ
ምልካዊ ኢሳያስ፣ እቲ ን29 ዓመታት ናይ ስእነትን ድኽነትን ድንቁርናን ስደትን ውግእን ጠንቂ ዝኾነ ፍሹል
መራሒ፣እቲ ዝኣመነ ብሴፍ ዘይኣመነ ብሴፍ ብዝብል መርሖ ዝገዝእ ሕሱም ምልካዊ ወትሃደራዊ ገዛኢ ቀንዲ
ጸላኢኣ እዩ።
4/ ኣብ ውሽጢ ይኹን ወጻኢ ብልዝብን ዘተን ዘይኮነስ ብዓመጽን ብቅንጸላን ብውግእን ጥራይ ዝኣምን፣ብፍጹም
ስልጣን ዝሰኸረ ገዛኢ ስለ ዝኾነ፡ ብዓመጽን ብሓይልን ደኣ እምበር ብዘተን ብልዝብን ካብ ስልጣኑ ከልግስ ከም
ዘይክእል ምንቅስቓስና ኣትሪሩ ዝኣመነሉን ዘይጠራጠረሉን ጉዳይ እዩ።
ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ሃገርናን ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያን ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብ ሰርሖ ቅልውላው ድማ እዚ ዝስዕብ
መግለጺ ነቕርብ፣
1/ ውጹዕ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ግፍዕን ጭኮናን መሪሩዎ ክስደድ ተገዲዱ ከይኣክልስ ኣብ ናይ ስደተኛታት
ስፍራታትን ኣብ ፈቀዶ ከተማታትን ኢትዮጵያ ብምልካዊ ኢሳያስን ተሓባባሪኡ ኣብዪን ዝወርዶ ዘሎ ግፍዕን
መከራን ቅንጸላን መጭወይትን ደው ክብል፡ ኣትሪርና ንጽውዕ፤ ከምኡውን ኣህጉራውያን ሓይልታትን ናይ ግብረ
ሰናይ ትካላትን ዘድሊ ቅልጡፍ ህይወት ናይ ምድሓን ስጉምቲ ክወስዳ ንጠልብ። በዚ ወሪዱዎ ዘሎ ናይ ጥሜት
ሓደጋ ድማ ሕቡራት ሃገራት ዓለምን ካልኦት መንግስታውያን ናይ ረዲኤት ትካላትን ሓገዘን ክልእካ ንጽውዕ።
2/ ምንቅስቓስና፡ ንሰራዊት ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ ዘይምልከቶ ኲናት ኣእትዩ ዘህልቕ ዘሎ ገበነኛ ኢሳያስ ኣትሪሩ
ይኹንን። ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መስዋእትን ናይ 2 ዓመት ደማዊ ናይ ዶብ ኲናትን ደም ናይ ሓደ

ኤርትራዊ’ውን ይኹን ዘፍስስ ውጥን ፈጺሙ ክኹነን ኣለዎ። እዚ ኲናትዚ ንልዑላውነት ኤርትራን ንራህዋ ህዝባን
ዋላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ: ብኣንጻሩ ንልዑላውነታ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ: ንህዝባ ድማ ኣብ ዝኸፍአ ሽግርን ስቃይን
ሞትን ዘብጽሕ እዩ።
3/ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ኤርትራ ምእታው ከስዕቦ ዝኽእል ናይ ጎበጣን ዳግማይ መግዛእትን ሓደጋ
ብምርኣይ ብዝቐልጠፈ ግዜ ካብ መላእ መሬት ኤርትራ ክወጽእ ንጽውዕ። ነዚ ውልቀመላኺ ብኢደወነኑ ዝወሰዶ
ጸረ-ሃገራዊ ስጉምቲ ድማ ንኹንን።
4/ ኣብዚ ቅልውላው ዘብጽሐ ጉድለታት ብክልቲኡ ተጋራጫዊ ሸነኻትኳ ክፍጸም እንተጸንሐ፡ ናይዚ ዘሕዝን ናይ
ውጹዓትን ድኻታትን ኣህዛብ መቕዘፍቲ ቀንዲ ሓላፍነት ዝስከም እቲ ብ ”መደመር” “ዝብል ናይ ሓሶት ዕላማ ናይ
ምስፍሕፋሕ ግዝኣት ሕልሚ ሒዙ ዝመጸ፡ ኣደናጊሩ ናብ ስልጣን ዝደየበ፡ ሓዲሽ ሓደገኛ መላኺ ኣብዪ ኣሕመድ
እዩ። ንሱ፡ ብትምክሕታዊ ጎበጣ ዳግማይ ኣሃዱኣዊት ሃጸያዊት ኢትዮጵያ ብምምስራት ፡ መሰል ርእሰ ውሳኔ ናይ
ኣህዛብ ነጺጉ፡ ብሓይሊ ብረት ጨፍሊቑ ክገዝእ ዝፍትን ዘሎ፡ ንጉስ ክኽውን ዝሓልም፡ ምውዳቑ ዘይተርፎ
ሃርገፍገፍ ክብል ዝርአ ዘሎ እዩ። ምስኡ ዘይቅዱስ ኪዳን ኣቲዩ ዘሎ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝስከም ድማ እቲ ምፍሳስ
ደምን ምቕታልን ውጹዓት ዝኣመሉ፣ ህልቂትን ስደትን መንእሰያትን፡ ምፍራስ ስድራ-ቤታትን ምብራስ ዓድታትን
ዘይዓጦ፣ ምዕናው ከተማታትን ፋብሪካታትን መላእ ኤርትራ ደይ መደይ ኢሉ ኣተግቢሩ ክነሱ ብጃህራን
በሽካዕላልን ዓው ኢሉ ከይሓፈረ ዓጀውጀው ዝብል ፣ ብኣነነትን ብቂምን ዝነብር ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ
እዩ። ካብዚ ሓሊፉውን ናይ ስልጣን ህርፋኑ ደረት ስለ ዘይብሉ፡ ንኤርትራ ውሒጣ ጨኳኒት ኣሃዱኣዊት ኢትዮጵያ
ኣብ እትቖመሉ ስርዓት ንዝዓበየ ስልጣን ክሻረኽ ዝመጣጠር ዘሎ እዩ።
5/ ብቀዳምነት ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ጥራሕ እዩ ዝምልከት። ፍልልያቶምን ግርጭታቶምን
ድማ ብዘተን ብሰላምን ክፈትሕዎም ይግባእ። ክልቲኦም መለኽቲ መሓዙት ግን ናይ ኣምስሉ ቃላትን መደረን
ብምድርባይ “ፍቅር ያሸንፋል” ፡ ኣብ ውግእ “ሰዓርን ተሰዓርን የሎን”: ብምባል ብሓደ ሸነኽ፡ “ትርጉም ዘይብሉ
ኲናት” ፡ “ኣይከሰርናን” : “ኣይጠፍኣናን” ድማ በቲ ሓደ ሸነኽ ክብሉ ጸኒሖም ከብቅዑ ዘይጠፍእ ባርዕ ወሊዖም
ኣለዉ።ኣብ መወዳእታኡ ድማ ዘቕተሉ ኣቕቲሎም ዘጥፈኡ ኣጥፊኦም ከም ልማዶም ኣብ ናይ ዘተ መኣዲ
ከይሓፈሩ ኮፍ ከም ዝብሉ ካብ ዝሓለፈ ተመኲሮ ክግመት ይከኣል። እዚ ኮነ ኢሉ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጽንት ዘሎ
ውልቀ-መላኺ ብምውሳኽ“ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን “ሓደ ህዝቢ ኣይኮነን ዝብል ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራይ
እዩ” ምባሉ’ውን ከዳዕ ባህርያቱ ኣቃሊዑ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ንሃገራዊ ክብሩን መንነቱን መሪርን ነዊሕን ቃልሲ
ተቃሊሱ ነጻነቱ ጨቢጡ እዩ። ነዚ ብክቡር ደም ዝተረጋገጸ ኤርትራዊ መንነት ድማ ዝድምስሶ ዋላ ሓደ የሎን።
6/ ኣብ መወዳእታ፡ ውሑዳት ዘይሓላፍነታውያን ህግደፋውያን ፡ ኣብ ናይ ምቾት ቦታ ኮይኖም ሞትን መቅዘፍትን
ውጹዓት ቤተ-ሰቦምን ህዝቦምን ከየሕዘኖም፡ ዳንኬራን ሳዕስዒትን ተራእይዎም፡ ንዘምልኽዎ ውልቀ-መላኺኦም
ክውድሱን ከጣቕዑን ጸወታ ኣብቂዑ ክብሉን ምርኣይ ዘሕዝንን ዘነውርንን ምርኢት እዩ። ጃምላ ቅትለትን ደም
ምፍሳስን ናይ መንእሰያትና ጸወታ ኣይኮነን። ህላዌ ሃገሮም ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ድማ ከስተብህሉ
ይግባእ። ፍሉጥዩ፣ እቲ ብህይወት ብዙሓት ዝሕተት ኣረመኔ መላኺኦም ከም ኲሎም መለኽቲ ሓንሳብን ንሓዋሩን
ኣብ ናይ ታሪኽ ጎሓፍ ምስ ተደርበየ ቀዳሞት ሳዕሳዕትን ዘለልትን ክኾኑ እዮም። ሕጂ ግን ግዜ ከለዎም ደጊሞም
ክሓስቡሉን ኣብ ጎኒ ደላይ ሰላምን ፍትሕን ህዝቦም ክስለፉን ኣጥቢቕና ንጽውዕ።
ዓወት ንፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ! ! !
ውድቀት ንመለኽትን ገዛእትን ! ! !

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና ! ! !

ምንቅስቓስ ንሓድነትን ድሕነትን ፍትሕን ኤርትራ ሲያትልን ከባቢኡን
14 ሕዳር፡ 2020 ዓ. ም. ፈ .

