መግለጺ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንልዑላውነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝጻባእ’ዩ
ብዋስታ ይኹን ብግብሪ ንሃገራዊ ስንትን ሓድነትን ኤርትራ ዝህድድ፣ ወይ ክወቅዕ ዝደናደን ውሽጣዊ ይኹን ናይ ግዳም
ሓደጋ ኣብ ዝቀላቀለሉ እዋን፡ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኩሉ ሻብ ኣብ ቀዳማይ ሃገራዊ መስርዕ ተሰሊፉ ክምክት
ዝጸነሐን ዘሎን’ዩ። ሃገራዊ ባይቶ ንዴሞክራስያዊ ለውጥን ካልኦት ካብኡ ወጻኢ ዝርከቡ ሃገራዊ ተቓለስቲ ሓይልታትን
ዝጥርንፍ ስሙር ሰፊሕ ሃገራዊ ኣካቢ ጽላል ንምምስራት፡ እንከይሰልቸወ ሓያሎይ ጻዊዕታትን ጻዕሪታትን ከካይድ
ከምዝጸነሐ ዝከሓድ ኣይኮነን። እዚ ሕቶ’ዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃገር ለኸ ሃገራዊ ሕቶ’ዩ። ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ውድብ፣
ወይ ናይ ዝተወሰኑ ፖለቲካዊ ውድባት በይናዊ እንኮ ሕቶ ኣይኮነን። ናይ ፖለቲካዊ ውድባት ጸቢብ ረብሓታት
ዝውክል’ውን ኣይኮነን። ኣብ ምምላሽ እዚ ሕቶ’ዚ፡ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ቀዳማይ ተጠቃማይ’ዩ። ናይ መላእ
ህዝቢ ኤርትራ ሓቀኛ ሓባራዊ ረብሓታት ድማ፡ ሽዑ ንሽዑኡ ቐጥታዊ ውጺኢት ዕቱብ ቃልሲታቶም ከም ምዃኑ
መጠን፡ ብርግጽ ናይ ሃገራዊ ሓይልታት ሓባራዊ ገድላዊ መኽሰባት የዕዝዝ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ሓድነት
ሃገራዊ መሳርዕ ይከስብ’ምበር ኣይከስርን’ዩ። ዝተጨራሙን ዝተመቓቐሉን ሃገራዊ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሓድነት
ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸላልው ሓደጋን፡ ወይ ኣብ ልዕሊ ስምርቲ ኤርትራ ዘቕንዕ ውዲታት ብግብሪ ኪምክቱ
ኣይኩእሉን’ዮም። እኳ ዳኣ ኣብ ከምዚ ሓደጋታት እንተስ ካብ ውሽጢ ገዛኢ ስርዓት፣ ወይ ካብኡ ወጻኢ መርገጺ ሃገራዊ
ሰራዝነት ዝውክሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ማሕበራውን ሓይልታት ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣንፈት ቃልሲ ዝስሕትን
ኣብ ሓድ ሕዱ ዝላተምን መርገጺታት ብምሓዝ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ሓደጋታት ዝገብርዎ፣ ብኡ ንብኡ፡ ናይ ህዝቢ
ኤርትራ ዓቕሚታት ምክልኻል ዝሰናኺሉን፡ ውዲታት ዘሕልፍ መንገዲ ዝጣጥሑን ኣይሰኣኑን’ዮም።
ሎም ቀነ፡ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ፈደራላዊ ዴሞክራስያዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ብዛዕባ ኤርትራ
እንክዛረብ እንከሎ፡ ቃል ንቃሉ “ …… ሰባት ኣይሓቱን እናኾኑ ዳኣ’ምበር፡ ኣብዚ እዋን’ዚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ
እንተዝሐተት፡
ኤርትራውያን
ካብ
ኢትዮጵያ
ዚተፈለዩሉ
መዓልቲ’ኮ
ኣየኽብርዎን’ዮም።
ኣትፈትዉዎን’ውን’ዮም……………….. ወዘተ” በለ። (ትርጉምን መስመርን ናህና’ዩ)። ዲና ሙፍቲ ደፊሩ ከምዚ ክብል
እንከሎሲ፡ ካብ ውሽጢ ስርዓት ኢሳያስ ዘንበቦ ፍሉይ ኣልጋሲ መርገጺ ሃገራዊ ሰራዝነት ዘንጸባርቕ ዝምባለ ርኢዩ ዲዩ?
ወይ’ውን ናይ መግዛእታዊ ኣስፋሕፋሒ ትምክሕታዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ዝውክል መርገጺ ከንጸባርቕ ደልዩ ዲዩ?
ናይ’ዚ ርኢቶዚ ርሕቀት ግባራዊ ስጉምቱ ብዝኾነ ይኹን መልክዕ፡ ንኤርትራ ብከፍል፣ ወይ ብምልእታ ምጒባጥ ዝዓለመ
ድዩ? መልሲ ዝህብ በዓሉ’ዩ። ብቐጥታዊ ሓለፍቱ ናይ’ዚ ርኢቶ’ዚ ወቅቱ፣ ሰዓቱን፡ ቦታኡን ተመርጹሉ ክብል ምስ
ተፈቐደሉ ዝበሎ’ዩ’ምበር፡ እግረ መንገዱ ዝበሎ ኣይኮነን። ብኢደ ወነናኡ ዘንጸባረቖ’ውን ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ህልው
ስርዓት ኢትዮጵያ ቀስ ብቀስ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምዕብል ዘሎ ኣስፋሕፋሒ መርገጺ ዘንጸባርቕ’ዩ። እዚ ናይ ዲና ሙፍቲ
መግለጺ ክብደቱ ብዘይገድስ ኣብ ልዕሊ ልዑላውነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘቕነዐ ቐጥታዊ ተጻብኦ ከም ምዃኑ መጠን፡
ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ኣትሪሩ ይኾንን። ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብዛዕባኡ ዘውጸኦ
ጋዜጣዊ መግለጺ ብሙሉእ ልቡ ይድግፍ’ውን።
ኣብ’ዚ ዝተሓላለኸ ጽንኩር ህሞት’ዚ ብፍላይ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎባጢ መርገጺ ኢትዮጵያ ከይዱ ከይዱ ኣብ ውሽጡ
ብኲናት ሕድሕድ፣ ኣብ ጎረባብቱ ድማ ብወራር፡ ናይ’ዚ ዞባ’ዚ ሰላምን ምርግጋእን ዝሕምስ’ዩ። ዞባዊ ከደን ጥርፉነት
ዝፍልፍል ምቹእ ባይታ ዝፈጥር’ዩ። ስለ’ዚ ናይ ክልቴኡ ኣሕዋት ህዝቢታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥዑይ ዝምድና
ጉርብትና ብፍጹም ኣየገልግልን’ዩ። ቅድሚ ሕጂ ዶክቶር ኣቢይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ
ኤርትራ ሳላሳ ዓመታት ቃልሲ ኪሳራ’ዩ ኔሩ ከም ዝበለ ዝዝከር’ዩ። ሻቡ ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግንባር ሃገራዊ
ድሕነት ኤርትራ 21 ለካቲት 2020 “ ሃገራዊ ልዑላውነት ኤርትራ ዝህዲዱ ሰለስተ ሓደጋታት ” ዘርእስቱ ሓተታ ንህዝብን
ተቓለስቲ ሃገራዊ ሓይልታትን ኣቅርቡ ምንባሩ ዝፍለጥ’ዩ። (ደጊምካ ምርኣዩ ኣገዳሲ’ዩ)። ዝቐደመ ርኢቶ ዶክቶር ኣቢይ
ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያን ዝሰዓበ ርኢቶ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያን፡
ደምርካ ከም ጥምሮ ክውሰዱ እንከሎዉ፡ ኣብ ሓድሕዶም ዘይነጻጸል ዘንተ ሞጎታዊ ዝምድና ዘሎዎ’ዩ። ኣብ ውሽጢ
ኢትዮጵያ ኣብ ወግዓዊ መሳልል መንግስቲ ደረጃ ብደረጃ እናሓዂረ ብዝኾነ መልክዕ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ናይ

ምውራር መርገጺ ዝውክል ኣስፋሕፋሒ ሓይሊ ይመጽእ ምህላው ዘርኢ’ዩ። እዚ ሓይሊ’ዚ ቅድሚ ዝኣገረ ንህዝብን
ሃገርን ኢትዮጵያ ዝብትን’ዩ። ሰፊሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ መሳርሒ ሸውሃት ኣስፋሕቲ ሓይልታት ኢትዮጵያ ንምዕጋት
ፖለቲካዊ ንቕሓቱ ክብ ኣቢሉ፡ ሰላምን ሓድነትን ኢትዮጵያ ምእንቲ ንምውሓስ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ቃልሱ
ከበርኽ ይግባእ።
ኣብ ቀረባን ርሑቅን ዘሎ ክፈልጦ ዘሎዎ ባይታ ዝረገጸ ጽኑዕ ሓቂ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክሊ ሃገሩ ኤርትራዊ ፖለቲካ
ንምዕራይን ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋግጽን ዘይተቆጠበ ቃልሲ ዘካይድ’ምበር፡ ጭቆና ስርዓት ኢሳያስ ኣንገፍግፍዎስ
ክቡር ሃገራዊ ልዑላነት ሃገሩ ዝስርዝን፡ ከም መተካእታኡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝመርጽን ኣይኮነን። የግዳስ
መጻኢ ሕርያኡ ኣብ መጻኢት ቅዋማዊት ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ሕድሕ ሃገራዊ ልዑላውነት ዘኸብር፣ ምዕሩይ
ሕውነታዊ ጥዑይ ጉርብትናን ሓባራዊ ሰላምን ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምህናጽ ቅሩብነት ዘሎዎ’ዩ።
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