ኤርትራ ዋና ሃብታ ህዝባዩ
2ይ ክፋል
ናይ 1998 ዓ.ም ውግእ ዶብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ተወድኤ ክልቲኤን
ሃገራት በቲ በደል ኣብ ልዕለይ ተፈጺሙኒ ኣሎ ኢለን ዝኣመናሉ ነጥብታት በብዝጥዕመን
ጉዳየን ክርኣየለን ኣብ ናይ ዓለም ቤት ፍርዲ ኣቕሪበን። ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ድማ ነቲ
ብኽልቲኤን ሃገራት ዝቐረበሉ ክስታት መርሚሩ በቲ ክልቲኤን ዝተሰማማ ዓሉ ሐደን ወሳንን
ውዕል ኣልጀሪስ ፍርዲ ሂቡ። ክልቲኤን ሃገራት ከምቲ ዝተሰማማዓሉ ውዕል ነቲ ዝተወሰነለን
ፍርዲ ተቐቢለ ነኦ ከብቕዓ፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምልክት ዶባት ከይፍጸም
ምእንቲ፣ ኣብ ስምምዕ ዘይነበረ ዓንቓፊ ነጥብታ ት ፈጢሩ ጠጠው ከምዝብል ገይሩ።
ቀጺሉ ኩነታት ጽልኢ ናይ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ደይቡ ዝነበረ ውግእ ናብ ኣይ
ሰላም ኣይ ውግእ ኣብ ወረ ውግእ ሰጊሩ ኣብ ናይ ኽልቲኡ ሸነኽ ዶባት ዓሪዱ ዝነበረ
ወተሃደር ነታ ስዒባ እትትኮስ ጥይት ክጸናጸን ኣብ ናይ ተጠንቀቕ ጊዜ ተዋጢሩ ብዙሕ
ዓመታት ጸኒሑ። ጨካን ዲክታቶር ኢሳያስ ጸገም ዶብ ከይፍታሕ ብምኽንያት ሕንገዳ ውያነ
ምሉእ ድልየቱን ሕልሙን ስለ ዝሰመረሉ ድማ ወያነ ካብቲ ወሪራ ሒዛቶ ዘላ መሬትና
ከይወጽኤት ዝኾነ ካልእ ስራሕ ከይስራሕ ዓጊቱ፣ ኤርትራ ብኤኮኖሚ ክትዓኑ ዕድል ረኺቡ
ነቲ ካብቶም ዓቢ ስልጣን ዝነበሮም ኣመሐደርቲ ሰብ ክእለትን ተመክሮን ወገኑ ኣብ ጊዜ
ስልጣኖም ኤርትራ ከዕንውዋ ህዝባ ከጽንትዎ ከይፈጸምዎ ዘምለጦም ዕድል ወራሲ ኮይኑ
ጽልኦም ከተግብረሎም ይኽእልዩ ኢሎም ስለ ዝኣመንዎ ኣብ ልዕሊ እቲ ክፉእ ጠባዩን
ድልየቱን ኣቀዲሙ ስልጣን ክሕዝ፣ ኣብ ስልጣን ነዊሕ ጊዜ ከጽንሖ ዘኽእል ናይ ፈላሊ ኻ
ግዛእ ሜላ ክጥቀም፣ ኣብ መንጎ መጋድልቱ ብሕቡእ ክፈላሊ፣ ንፉዕ ሰራሕተኛ ኮይኑ ክርኤ፣
ኩሉ ኣነ ክገብሮ፣ ኩሉ ኣነ ባዕለይ ክውንኖ ክብል፣ በብቑሩብ እቶም ምስኡ ዝነበሩ
መጋድልቱ ስርሑ ርእዮም ክኣምንሉን ክለምደዎን ዘኽእል ኣድላይ ዝበልዎ ሐበሬታትን ቀንዲ
ኣድላይ ምኽርታትን ኣስኒቖሞ። ንሱ ድማ ኣብ ጊዜ ገድልን ድሕሪ ነጻነትን ናቱን ናይ ወገኑ
ጽልእን ደሚሩ አብ ክንዳኦም ኮይኑ ክፍጽም ወይ ምተካእታ ናቶም ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ
ከጽንት ዝተላእከ ሰብ ኢዩ። እቲ ክፉእ ሕልሙን ዝተዋህቦ ምኽርታትን ተጠቒሙ ሕያዋይ
ተመሲሉ ኣብ ውሽጢ ንጹህ ህዝቢ ተሐቢኡ ግብሪ መልእኽቱን ህርፋን ስልጣኑን ቀስብቐስ
ከጣጥሕ ስለ ዝሰመረሉ ዓቢ ዕድል ረኺቡ ፖለቲካዊ፡ ኤኮኖሚያዊ፡ ማሕበራዊ ጉዳያት
መንግስቲ ጨቢጡ ህዝቢ የሳቒ ኣሎ።
ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ገድሊ ክጽንበር ከሎ ዓቢ ምስ ንእሽቶ ወዲ ተባዕታይ ምስ ጓል
ኣንስተይቲ ምሁር ይኹን ዘይተማህረ እታ ዝነበረት ሐንቲን ቅንዕትን ካብ ዝኾነ ምኽሪ
ዘየድልያ ቀላል ናይ ባዕሉ ሐሳብ ባዕዳዊ ገዛኢ ሰጒጉ ሃገር ነጻ ምውጻእ ጥራይ ኢያ። ካብ

ወለድን ቤተሰብን ዝነበረት ሐንቲ ምኽሪ ድማ ኪድ / ኪዲ ኣብ ኣሕዋትኩም ተጸንበሩ
ጥራይ እያ። ኣዓዋቲ ስራሕ ክፍጽም እምበር፡ መራሒ ክኸውን፡ ስልጣን ክሕዝ ትምኒት
ዝነበሮ ሰብ ኣይነበረን። ካብ ጽቡቕ ሕልናን ጽቡቕ ድልየትን ተበጊሾም ብድሕሪኦም ዝተረፈ
ጎኖም ምእንቲ ሰላምን ፍትሕን ክርከብ ጉልበቶም ከይበቐቑ ክብርቲ ሂወቶም ከፊሎም
ነጻነት ኣምጺኦም። ሕድሪ ገዲፎሙልና። ግን ዘይፈለጥዎ ብኣንጻር ጽቡቕ፣ ሒማቕ ዝሐስብ፣
ካብ ሰብ ክርህዎ ክጠምን ክሐስሞን ዝምነን ዝገብርን፣ ሃብቲ ሃገርን ጉልበት መንእሰይን
ገቢቱ ዝለዓለ ስልጣን ሂዙ ዊን ዝበሎ ድልየቱ ጥራይ ዝፍጽም ሕቡእ ሰብ ገዲፎም
ሐሊፎም። ዕላማ መስዋእቶም፡ ሕድሮም ተረሲዑ። ወለዲ፡ ኣቦን ኣደን፡ደቂ፡ ብዓል/ብዓልቲ
ቃልኪዳን ኩሉ ህዝቢ ዓው ኢሉ ኣብ ልቡ ዘሎ ሐሳቡ ከይዛረብ ኣፉ ዓጽዩዎ። ትንፋሱ ኣብ
ክንዲ ናብቲ ባህርያዊ ህያብ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ህዋ ኣየር ዘተንፍስ`ሞ መንፈስ
ዕርፍቲ ዝረክብ፣ ብጓሂ ትንፋሱን ንብዓቱን ተሐዋዊሹ ተመሊሹ ኣብ ውሽጢ ኣካላቱ ፈሲሱ
ከም ዝሳቐ ገይርዎ። ሕጂ`ውን ይቕጽሎ ኣሎ።
ኢሳያስ ከምቲ እቶም ንዕኡ ዝመስሉ ዝኣምንዎን ዝኣምኖምን ውገኑ ዝለኣኽዎ ዝፍጽም፣
ንሱውን ንዕኡ ዝመስሉ ዝኣምኖምን ዝኣምንዎን ወገኑ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥቕኡ መዲቡ
ተለኣኣኽቲ ሰሪዑ፣ ዘይበደለ ሰለማዊ ሰብ ኣእዳዉ ተኣሲረን ኣእጋሩውን ብሞቑሕ ተቐርቂረን
ኣብ ኢድ ዓማጺ ወዲቔን ኣለዋ። ዕሸላት ካብ ዕድሎም ተኾሊፎም ካብ ገገዝኦም ብሐይሊ
ተገፊፎም ኣገልገልቲ ኮይኖም። እቶም ዝተረፉ ድማ ካብ ማእሰርቲ ፈሪሖም በበይኖም ፋሕ
ኢሎም ካብ ሃገሮም ወጺኦም ከምዝስደዱ ገይሩ፣ ነቲ ዋና ሃብቲ ሃገር ጉልበት ኤርትራዊ
መንእሰይ ካብ ሃገር ጸንቂቕዎ። ኣብ ዓዲ ዝተረፈ ጉልበት መንእሰይ ድማ ወተሃደር ኮይኑ
ብጥሙይ ከብድን ዕሩቕ እንግድዓን ኣብ ዶብ ኤርትራን ኤትዮጵያን ዓሪዱ ክሕሉ ዓመታት
ሐሊፉ። ብዙሕ ደም መንእሰይ ዝፈሰሶ መሬትካ፣ ጸላኢ ሰጒግካ ህዝብኻ ብሐጎስ ትድብስ
እምበር ኣብ ሐጺር ጊዜ ምስ ሐዲሽ መራሒ፣ መራሒ ጽላኢት ሃገርና ተሻሪኽካ ኣብ ታሪኽ
ውግእ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸፍለ መስዋእቲ፡ ስንክልና፡ ዝዓነወ ንብረት፡ ዝተፈጥረ
ምዝንባል ናይ 30 ዓመታት ቅድሚ ነጻነት ውግእን ናይ 3 ዓመታት ድሕሪ ነጻነት ሐደገኛ ናይ
ዶብ ውግእን ኣብ ህዝቢ ዘስዓቦ ጥፍኣት ኣብ መሬት ዝፈጠሮ ዕንወት ክሳራ ተደመሮ ክሳራ
ኢና ከሲርና፣ መምዘኒ ዘይብሉ ክሳራ እባ። ኣብ ምሉእ ኣእምሮ ህዝቢ ኤርትራ ሕማም፣ ጓሂ
ኣሕዲሩ ዓቢ ስምብራት ኮይኑ የሳቕየና ኣሎ፣ ክሳብ መንእሰይ ኤርትራ ታሪኽ ኣቦታቱን
ኣዴታቱን ኣሐዲሹ ሐላል ጉልበቱ ኣብ ቁምነገር ኣውዒሉ ኣብ ሃገርና ስላምን ፍትሕን
ዘረጋግጽ ድማ ዝኸሰርናዮ ክሳራ ካብ ኣእምሮና ኣይክወጽእን ኢዩ። ኣብ ኣእምሮ ህዝቢ
ዘይነበረ ልቢ ህዝቢ ዝሰብር ቃላትን መግለጽ ሐጎሱ ከም ሐደ ቆልዓ ልቡ እንዳ ጠብጠበ
ካብ ድልየትና ወጻኢ ተሐቢኡ ዝነበረ ሕልሙ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝተሐወሰ ነገር
ዝተወደኤ መሲልዎ፣ ንሕና ኣይከሰርናን ዝበሎ ንህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ከጉሂ ንህዝቢ
ኢትዮጵያ ድማ ምእንቲ ክሐጉስ ኢዩ። ምሕንጻጽ ዶብ ኣብ መንጎ እቶም ብዙሐት ዘለዉ
ሽግራት፡ እቲ ዝደቐቐ ሕቶ ኢዩ ክብለና ከሎ ድማ ነቲ ኩሉ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን

ዘሎ ክለዓል ዝከኣል ዝኾነ ነጥብታት ብጉዳይ ሃገርና ተደብዩ ክተርፍ ከይተላዕለ ተሰጊሩ
ክሕለፍ እሞ መደምደምታ ገይሩ ናይ ባዕሉ ድልየት ክፍጽም ስለ ዝደለየ ኢዩ። ዝወረደና
ኤኮኖሚያዊ ዕንወት፡ ሰብኣዊ ብርሰት፡ ረብሐን ጥቕምን ኤርትራ ደምሲሱ፣ ሕጂ ድማ
ኣይከሰርናን ኢሉ እቲ ተሪፉ ኣሎ ዝብሃል ጉልበት መንእሰይን ንብረት ሃገርን ኣገዲዱ ኣብ
ነንሕድሕድ ውግእ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣእቲዩ፣ ኣቕዲሙ ምስ ወያነ ዝነበሮ ናይ ባዕሉ
ሕዱር ጽልኢ ከውጽእ፣ ብኻልኣይ ድረጃ ድማ እታ መመሳመሲት ዶብና ካብ ኢድ ወያነ
ከየምለስና እትብል ናይ ለይትን መዓልትን ቃና ምስ ተወድኤት መንእሰይ ኤርትራ ተመሊሹ
ኣብ ስልጣኑ ሐደጋ ከይኮኖ ስለ ዝሰግኤ ኣብ ውግእ ኣእትዩ ከጥፍኦም ኣጽናቲ መልእኽቱ
ክፍጽም ስለ ዝደለየ ኢዩ። ንሕና`ውን ከይዓሾና ድልየቱን ሐሶቱን ተረዲእና ካብ ዘይጉዳይና
ጉዳይ ነንሕድሕድ ውግእ ኢትዮጵያ ወጺእና ጉዳና ንግበር። ይከኣልዩ ዝሕጥሕጥ ከይበልና
ጉዳይና ጉዳይ ሃገራዊ ቁዋም፡ጉዳይ እሱራት፡ጉዳይ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ጉዳይ
ሰላምን ፍትሕን ኩሉ ብምኽንያት ስርዓት ህግደፍን ሰዓብቶምን ጎዲሉና ዘሎ ከይረሳዕና።
ኣብዚ ግዜዚ ጸቢባቶ ም ከላ ዕላማና ከይረሳዕና ኣብ ዕላማና ጥራይ ኣተኩርና ዘዓውት
ስራሕ ሰሪሕና ንህግደፍ ስልጣኖም ንመንጥሎም።
ህግደፍ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ዘለዎ ሃገራት ሰዓብቲ ወዲቡ ነቲ ጨፍጫፊ ዕላምኡ ከይፈርስ
ደድሕሪ ሰዓብቱ እንዳ ተኸታተለ ከከም ኣድላይነቱ ብትእዛዝ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ብኣኼባ
ይኹን ብመልእኽቲ ዘዓውቶ ነገራት ይሰርሕ ኣሎ። እዚድማ ሰዓብቱ ይፍተዉ ይጽልኡ፣ እቲ
ስርዓት ይጸብቕ ይሕመቕ ኣብ ሐደ ስርርዕ ስለ ዘለዉ ኢዩ። ዝሐተቶም ይገብርሉ፡ ኣጆኻ
ይብልዎ ኣለዉ። ደሞክራስያውያን ሐይልታት ዕላማ ሰላምን ፍትሕን ክዕወት ኣንጻር ግፍዕን
ጭፍጨፋን ስርዓት ህግደፍ ብቑኑዕ መንፈስ ስለ እተበገሱ ኢዮም ብዙሕ ህዝቢ ዝስዕቦም።
ኩሉ ህዝቢ ተቓዋማይ ኢዩ። ኣብ ስርርዕን ውደባን ግን ኣብ ክንዲ ኣቐዲምካ ነቲ ኣንጻሩ
መበገሲኻ ዝወሰድካዮ ጸላኢ ኣለሊኻ ከዓውተካ ዝኽእል መደብ ሐድነት ተውጽእ፣ ዘስዕቦ
ዕንቕፋት ኣብ ግምት ከይኣተወ ምስ ብዙሕ ዓይነቱ ብዝሒ ተቓወምቲ ውድባት ተፈጢሩ።
ነቲ በብዓይነቱ ዝቆመ ውድባት እሞ ነዊሕ ዓመታት ዝተቓለሰ ኣብ ጉዕዞ ብዙሕ ጽቡቕን
ሒማቕን ተመኩሮታት ዘጥረየ ኣብ ስምረት ግን ዝፈሸለ ሎሚ ሐዲሽ መድረኽ ተረኺቡ
ኣሎሞ ኣብ ሐደ ተጠርነፍ ክትዕወት ኢኻ ክትብሎ ዝሰምዕ እዝኒ የብሉን። ሐንትን ቀላልን
ወውድብካ ኣሕቂቕካ ኣብ ሐደ ዝጠምረካ ውድብ ኣቑምካ ሰሪሕካ ክትዕወት ይከኣልዩ።
ህዝቢ ድማ ቀልጢፉ ኣንፈቱ ቀይሩ ክስዕበካ ይኽእል። እዘን ዘለዋ ውድባትን ምንቕስቓስ
ይኣክልን ኣብ ሐደ ተጠርኒፎም ሐደ መሪሕነት ተኺሎም ነዚ ተኸፊቱ ዘሎ መድረኽ
ክዕወትሉን ኣርኣያ ክኾኑን ገዚፍ ዕድል ኣሎ። ኣብ ደገ ኣስቒጡ ዘሎ ደላይ ፍትሒ ባይታ
መቃለሲ ኣብተረኽበሉ ጊዜ ተጸንቢሩ ካብኡ ዝድለ ሕቶ ክምልስ ክኽእልዩ። ደገፍቲ ህግደፍ
ከይተረፉ ክኣትውዎ ዕድል ይኸፍት። ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ውጹዕ ህዝብና ድማ ካብቲ
ዝርእዮን ዝሰምዖን ናይ ወገኑ ቕኑዕ ተስፋ ተበግሹ ካብኡ ዝድለ ክገብር ኢዩ፣ ናይ ኩልና
ተወሃሂዱ ዝተላገበ ቅኑዕ ቃልሲ ድማ ንጨፍጫፊ ህግደፍ ብቀሊሉ ክጉሕፎ ይኽእል።

ኩነታት ሃገርና ካብ ዝኸፍኤ ናብ ዝኸፍኤ ክቀያየር ንዕዘብ ኣሎና፣ ነዚ ዓንዳሪ ስርዓት
ህግደፍ መዕገቲ ናይ ግድን ክግበረሉ ኣለዎ። ኣብዚ ናይ ኢሳያስን ኣቢይን ውዕል ስምምዕ
ነንሕድሕድ ውሽጣዊ ውግእ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ውግእ ኣትዮም ተኻፈልቲ
ኮይኖም ኣለዉ። ካብ መድያታት ትግራይ ይኹን ካብ መዲያታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ
ወተሃደር ኤርትራ ብዙሕ ዘይንጹር ሃሳይ ወሬታት ክዝርጋሕ ንሰምዕ ኣሎና። ኣብ ደገ ዘሎና
ኤርትራውያን ድማ ናይ ገዛእ ርእስና ድኽመታት ኣብ ክንዲ ንእርም ጉዳይና ገዲፍና ኣብ
ዘዘሎናዮ ኮንና ናይ ደው መድረኽ ወሲድ ና፣ ገለ ወገን ንወያነ ዝጸልኡ ነቶም ኣብ ውግእ
ስዒርና ዝሰጎግናዮም ቀዳሞት ጸላእትና ደገፍቲ ኣምሐራ ኮይኖም ኣለዉ። እቶም መሻርኽቲ
ኢሳያስ መራሒ ኢትዮጵያ ኣቢይ ኣሕመድ ንጸልእ ድማ ደገፍቲ ወያነ ኮንና ኣብ ነንሕድሕ
ድና ብሐሳባት ተፋላሊና ብቃላት ምቕዳው ስኢንና ንርከብ ኣሎና።
ወተሃደር ኤርትራ ወገና ኢዩ፣ ኣብ ዘይናቱ ውግእ ተገዲዱ ኣትዩ ኣሎ፣ ዝወርዶ ዘሎ ኣድራዕ
ካብ ኩልና ዝተኸወለ ኣይኮነን ብዓይንና ንርእዮ ኣሎና። ንሕና ኢና ክንሐስበሉ ዘሎና።
ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኣትዩ ዘሎ ሕማም ኮቪድ-19 ክሳብ ክንደይ ቀዛፊ ከም ዝኾነ ብፈላጣት
ዓለምን ኣብ ብዙሐት ሃገራት ተዘርጊሖም ዘለዉ ናይ ጥዕና ፈላጣት ኣሕዋትናን ይነግሩና
ኣለው። ስርዓት ህግደፍ ኣብ ህዝብና ዝወረደ እንተወረደ ዘገድሶ ኣይኮነን። ንሕና ኢና
ክንሐስበሎም ዘሎና።
ኣብ ቤት ማሰርቲ ዘለዉ ብዝሒ ህዝቢ፣ ኣብ መዓስከር ሳዋ ዘለዉ ብዝሒ መንእሰያት ካብ
ሕማም ኮቪድ-19 ክድሕ ኑ ንደለይቲ ፍትሒ ዝምልከት ኢዩ። ጸገም ስርዓት ህግደፍ ኢዩ
ኢልካ ትሚልካ ዝርኤ ኣይኮነን።
ስርዓት ህግደፍ ዝጠፍኤ ኣጥፊኡ ሐይሉ ኣደልዲሉ ዘይጥሙር ህዝቢ ክገዝእ ኢዩ ዝጽዕር
ዘሎ። ንሕና ደለይቲ ሰላምን ፍትሕን ድማ ነዚ ካብ ስርዓት ህግደፍ ክገላገል ዝጽዕር ዝሎ
ህዝቢ ነጻ ከነውጻኦ በብዘሎናዮ ብብዓቕምና እታ ዘላትና ጉልበት፣ ነኣሽቱ ብዘለዎም ሐይሊ
ዓቦይቲ ድማ እታ ተሪፋትና ዘላ ሐይሊ (ኤነርጂ) ከይበቐቕና ነዓይ ጥራየ ክጥቀመላ ዝደሊ
ከይበልና ናይ ኩልና ዋና ሃብቲ ሃገርና ህዝባ ስለ ዝኾንና ጉልበትና ኣብ ሐደ ጠሚርና ነቲ
ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ መንእሰይ ኣርኣያ ንኹኖ። ምእንቲ ተተባቢዑ ብተስፋ ኣንጻር ዓማጺ
ስርዓት ተላዒሉ ክግሕፎ።
መተሐሳሰቢ፣ ምሁራት ኤርትራውያን ኣሕዋት በቢሞያኹም ተወዲብኩም ኣብ ጉዳይ
ሃገርኩም ገዚፍ ኣገልገልት ትህቡ ከምዘለኹም ክሉ ህዝቢ ይፈልጥዩ። ጸገምና እንዳኸፍኤ
ይኸይድ ኣሎ።ህዝቢ ኣብ ሐደ ተጠርኒፉ ብደሞክራሲ ሐንቲ ናይ ስራሕ ሽማግለ ክመርጽ
ክንደይ ጽቡቕ ከምዝኾነ ኩሉ ይፈልጥ ኢዩ። ብዙሕ ጊዜ ተፈቲኑ ኣይተዓወትናሉ ን። እዚ
ኩሉ ኣደራዕ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ካብ ዓይንና ኣይተኸወለን። ስርዓት ህግደፍ ምስ
ኩለን ጎረባብትና ኣጻሊኡ ስምብራት ገዲፉልና ክኸይድ ኢዩ። ተሸከምቲ ዕዳ ድማ ንሕና

ደለይቲ ፍትሕን እዚ ሕጂ ብስርዓት ህግደፍ ዝግፋዕ ዘሎ ህዝብናን ኢና። ስለዚ ክቡራት
ኣሕዋትን/ኣሐትን ምሁራት ኤርትራውያን ኣብ ዝሃለኹም ሃልዉ ነንሕድ ሕድኩም ትፋለጡ
ኢኹም ተደላሊኹም በዚ ሐዲሽ ሞዴሎ ናይ ተክኖሎጂ ክትራኸቡ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኣብ
ነንሕድሕድኩም ተዘራሪብኩም ካብ ውሽጥኹም ሐንቲ ናይ ስራሕ ኣከያዲት ሽማግለ
መሪጽኩም ተለኣኣኽቲ ህዝቢ መሪጽና ኣሎና ስዓቡና ኢልኩም ኣውጁ፣ ንሕና ድማ
ክንስዕበኩም ኢና። ህዝቢ ዘይወከለና ከይትብሉ ኣብ ህጹጽ ጊዜ ኢና ዘሎና ህጹጽ ስራሕ
ክስራሕ ኣለዎ። ህዝቢ ዝመርሖ ይደሊ ኣሎ ሃየ ተለዓሉ። ብዙሕ ጊዜ ሐዲሽ ምንቕስቓስ
ተበጊሹ ክሰርሕ ክጅምር ከሎ ውድባት፣ ማሕበራት ኣስቂጦም ጸኒሖም ንሕና`ውን ኣሎና
ምሳኹም ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብምባል ምስቲ ሐዲሽ ምንቅስቓስ ተጸጊዖም ይኸዱሞ እቲ
ስራሕ ከየፍረየ ቅሂሙ ስለ ዝተርፍ ብናትኩም ክእለት ተበገሱ። ጽግዕተኛ ናይ ውድባት ወይ
ማሕበራት ኣየድልየኩምንዩ። ውድባት፡ ማሕበራት ከም ኩሉ ህዝቢ ሐገዝ ይግበራ። ከምቲ
ህዝቢ ዝስዕበኩም ክስዕብኹም ኢዮም።ኣምላኽ ይሐግዝኩም፣ ንህዝብና ድማ ካብዚ
ንዓለም ኣናዊጹ ዘሎ ሕማም ኮቭድ – 19 የድሕኖ፣ ካብ ስርዓት ህግደፍን ተለኣኣኽቱን ነጻ
የውጽኣና።
ኤርትራ ብደቃ ከቢራ ክትነብርያ፣
ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣
ገብረዝጊ ኣፍወርቂ

