ታሪኽ ኤርትራ ከይፈርስ፡ ኤርትራዊ መንነት ከይድምሰስ፡ ኤርትራዊ ልዑላዉነትና ነዉሕስ
ግላዊ ርእይቶይ ንደለይቲ ፍትሒ፡
ሰብ ሞያ፡ ሰብ ሃብቲ፡ ሃይማኖታዉያን መራሕቲ፡ ሲቪካዉያን ማሕበራት፡ ፖለቲካዉያን ዉዱባት፡ መንእሰያት፡ ደቀንስትዮ፡
ዓበዪቲ ዓዲ፡ ምሁራት፡ ፖለቲካዉያን ምንቅስቓሳት፡ ንሕሰብ፡ ንጠርነፍ፡ ንመሰልና ንታሪኽና ንመንነትና፡ ንክብሪ ልዑላዉነትና፡
አብ ሓደ ደዉንበል። ሰፊሕ ሃገራዊ ኮንፈረንስ ብምክያድ ሕጂ አብ ሓደ ሃገራዊ ጽላል ንጠርነፍ፡ ብፍላይ ከአ እቶም አብ ስደት
ወጻኢ ካብ ሃገርና እንርከብ፡ ጥዑይን ብጸይቂ ዘይተበከለ ሕብረተሰብ ብንመሰሉ ደዉ ዝብል፡ አብ ወጻኢ ንክህነጽን ሓባራዊ
መጻኢና ንክንዉስን አብ ሃገረ ስዊስ ከተማ ጀነቫ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ፡ አብ ሓደ ሰፊሕ ኮንፈረንስን ተአኪብና ንላዘብ።
ነዛ ብደም ዬሕዋትናን አሓትናን ዝተሃንጸት ኤርትራ፣ ብህግደፍን ስዓብቶምን ክብረታ ዝተገፈት፡ ታሪኻ ንክድምስሱ፡ መንነትና ከአ
እዉን ንክሸጡ ናይ ምድማር ፍልስፍና ሒዞም ይንቀሳቐሱ አለዉ። ንዜጋታት ከም ዘይጠቅም አቕሓ ቆጺሮም ብግላዊ ዊንትኦም
ድላዮም ንሃገርና ክገብርዋ ንርኢ አሎና፡ ብንናይ ዶብ ሕቶ አምሲሎም ብአሽሓት ዝቑጸሩ መንእሰያትና ዬህሊቖም ከብቅዑ
ከይአኽሎም፡ ሕጂ ከአ ነቲ ዝደመናሉ ዶብ ተገልቢጦም፡ አርቲፍሻል ዶብ ስለዝኾነ አገዳስነት ዬብሉን፡ ቀዳምነት ከአ አይወሃቦን
እዩ ብዝብል ምኽኑይ ክሕደት ይባጨዉ አለዉ፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራዉያን እምበር ናይ ህግደፍ አይኮነትን !!!!
ዶብ ከምቲ ትርጉሙ ዘረጋግጾ፡ አዝዩ አገድሲ እዩ፣ ንመሰረታዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ ዝዉስን ዶብ ምሕንጻጽ እዩ፡ ንናይ ክልተ
ሃገራት ቦታታት ዝዉስን ዶብ እዩ፡ ንናይ ክልተ ስርዓታት ህልዉና ዘዉሕስ ዶብ እዩ፡ ምሕንጻጽ ዶብ አገዳሲ ንሓደ ህዝቢ ምኻኑ
ህግደፍ ካልአዊ እዩ ምባሉ ክሕደት አብ ርእሲ ምኻኑ፡ ኤርትራ ከምሃገር ክትህሉን ቀጻልነት ክህልዋን ድልዬት ከምዘይብሎም
ዘረጋግጽን እዩ፣ ንታሪኽ ኤርትራ ከአ ቀጻልነት ክህልዎ ድልዬት ከምዘዬብሎም ዘረጋግጸልና አብነት እዩ።
ኩቡራት ብጾት አእምሮ ደለይቲ ፍትሒ ብሓሳብ ንምልአዮ፡ ኤርትራ ብአተሓሳስባን፡ ቅኑዕ ራእን ንክህነጽ ምእንቲ ንትሓባበር
ንተሓጋገዝ፡ ተጠርኒፍናን ተወዲብናን ንጹህ ሕብረተሰብ አብ ወጻኢ ክንተክል ንጀምሮ፡ ድሕሪ እዚ ንጹህ ሕብረተሰብ አብ ዉሽጢ
ሃገር ክፍጠር ስለዘኽእል። ድሕሪ እዚ ሃገራዊ ሰላም ከነምጽእ ክክአና እዩ፡ ጸላኢ ኩሎም ደለይቲ ለዉጢ፡ ደለይቲ ፍትሕን
ሰላምን፡ ከም አካላት ሕብረተሰብ ኤርትራ፡ በጀካ ህግደፍ ካልእ ጸላኢ ዬብልናን።
ሃዲእና ብምሕሳብ ነዚ ናይ አፈርክቡ ጉዳይና ንመርምሮ፡ መልሲን ፍታሕን ክንረኽበሉ ከአ ግዴታ አሎና። ሓደ ናይ መቃለሲ
ባይታን፡ ሓደ ናይ መቃለሲ መደብን ስራሕን፡ ሓደ አማእኪሉ ዝመርሓና መሪሕነትን ከነዳሉ፡ ኩልና ኸአ ነቲ ዝዳሎ ናይ ቃልሲ
ዕማማት ከነተግብርን ክንሰርሕን ክንቃለስን ሃገራዊ ግዴታን ሓላፍነትን ንሰከም፡ ከምንዕወተሉ ከአ ርግጸኛታት ኢና።
መንእሰይ አጀንድኡ ይስራዕ፡ ንሕብረተሰቡ ዘድሕን ይሓንጽጽ፡ ንመጻኢ ወለዶ ዘቐጽል ትልሚ ዬቕርብ፡ ንልዑላዉነት ዘዉሕስ፡
ንሕገ ህንጻ ዘማእዝዝ፡ ሕጋዊ ስርዓት ዘትክል፡ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ዘዉሕስ፡ ስልጣን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምኻኑ ዘረጋግጽ፡
መሰጋገሪ መድረኽ ዝዕቅብን ንምድላዉ ዘኽእሎ ሃዋሁዉ ንምፍጣርን ይዳሎ፡ ንዜጋታት ኤርትራ ሓደ መንነት ዘዉህብ፡ ማዕረ
ዕድል አብ ቅድሚ ሕጊ ዘዉሕስ፡ ንኹሉ ማዕርነት ዝህብን ነጻነት ዘዉሕስን ክኸዉን ክቃለሰሉ እጃም ሓላፍነቱ እዩ።
ንእሽቶ መንእሰይ ብሓሳብ ደአ እንበር ብዕድመ ገርካ ከይርኤ ይላበዎ። ኤርትራ ከም ሃገር ዘቐጽል፡ ከም ሓደ ህዝቢ ብሓባር
ዘንብር፡ መንግስቲ ብምርጫ ዜጋታቱ ዝድይብን ዝወርድን ምኻኑ ዝአምን፡ አገልጋል ህዝቡ ንክኸዉን ዝተዳለወ፡ ሕጊ ዝነግሰሉ
ሃዋሁዉ ዘፍጥር ክበላሓት ዝጽበዮ ሓላፍነት ምኻኑ ክርዳእ ዘገድስ ይመስለኒ። ሕብረተሰብ ተጠርኒፉ ንቕድሚት ዝስጉመሉ
ብልሓታት ክረክብ፡ ህዝቢ ሓቢሩ ብሓደ ዘጓዕዞን፡ አጀንዳ ከይሰራዕካን፡ መደባት ለዉጢ ብሓባር አዉጺእካ ከዬተግበርካን ግና
ዝመጽእ አወንታዊ ለዉጢ ከምዘይህሉ ዝሓለፍናዮ መዋእል አረጋጊጽዎ አሎ።
ህግደፍ ብግልጺ በጀካ አብ ትሕተይ ተገዚእክን፡ ዝበልኩኽን ትገብራ፡ ካልእ ግን ትገብርኦ ዬብልክንን፡ ዘስምዕ ዘረባታትን
ትልምታትን ህግደፍ ዝልዉጦ ፖሊሲ ይኹን ተስፋ ከአ ከምዘዬብሉ፡ ጉዳዩ ደምዲሙስ ብንደመር ምስ ኢትዮጵያ አረጋጊጹልና
አሎ። እቲ ዘሕዝን ኤርትራ ከም ናይ ብሕቲ ጽልሚ መርዬትካ ገርካ ምዉሳድ ግና ንዕቀት ንዉሉድ ኤርትራ እዩ።
1.

ሎሚ ታሪኽ ይስራሕ አሎ !! በቶም ነዚ ታሪኽ አዚ ዘይረአዩ ንሓዝን፡ አይከሰርናን ከአ ኩሉ ብዓጸፈታ አምሊስናዮ
ኢና !! ኢሉና አሎ ኢሳያስ አፈወርቂ አዉቲስታ ህግደፍ።
2. ካብ ሕጂ ንንዬዉ አነ ኩሉ ስልጣን ንዶክተር አብይ=አሕመድ ሂበዮ አሎኹ፡ ካብ ሕጂ ንንዬዉ ከአ ንስኻ ኢኻ
ትመርሓና ከምድልዬትካ ብዘይ ፍቓድ ናብ ኩሉ ቦታታት ብዘይ ሓተታ ንኤርትራ ክትመጽእ ትኽእል ኢኻ !!!
3. ካብ ሎሚ ንንዬዉ ክልተ አህዛብ ኢና ኢሉ ዝሓስብ ሰብ እንተልዩ ነቲ ጉዳይ ዘይተረድኤ ጥራሕ እዩ ኢሉና ኢሳያስ!!!
4. ስለዚ ኤርትራዉያን ብኤርትራዉነትና እንተአማመን፡ እቶም ካብ ህግደፍ ረብሓ ይኹን ክብሪ ዘይብልና ኢርትራዉያን ፡
ዋጋ አብ ኤርትራ ዝኸፈልና፡ ስዉአትና እነኽብር፡ ታሪኽና ክንዕቅብ እንደሊ፡ ነጻ ኤርትራን ሓርነታን ሕዉነታን ነጻነታን
ማዕርነታን ሒዛ ቀጻልነታ ከተዉሕስ እንደሊ፡ ልዑላዉነትና ንምክልኻል አብ ሓደ ንተአከብ፡ ቋንቋና ባህልና ዕላማ
መቃለሲናን ከነድሕን፡ ሕጂ እያ ዕድልና ንከላኸለላ እዛ ሃገር፡ ዳሕራይ ጣዕሳ ምጥዓስ ክልተ ሳዕ ሙማት እዩ። ሓባራዊ
ሽግርና እዩ፡ ብሓባር ከአ ሽግርና ክንፈትሕ ግዴታና እዩ።

5. ዶብና ሕጂ ንክሕንጸጽ ኩሉ ዝከአለና ንግበር፡ ተግባራዊነቱ ከአ ሕጂ ይጀመር ንበል፣ ምስ ጎረቤትና ህዝቢ ትግራይ
ሰላም ንግበር፡ ህዝቢ ንህዝቢ በቲ ዶባት ይዘራረብ፡ እንተ ምድማር ምጉዳል ግና ዝምልከተና ስለዘይኮነ ግዝዬና አብኡ
እንተዘዬጥፋእና ዝሓሸ ይመስለኒ። ምስ ዬሕዋቱ ምድማር ዝጸገሞ፡ ን27 ዓመታት ንሓደ ሕብረተሰብ ከይኸዉን
ክበታትነና ንዝጸንሔ ዉድብ፣ ሕጂ ኢሳያስ ፊን ስለዝበሎ ሕብረተሰብ ኤርትራ በቲንኩም፡ ምስ ካልኦት ሕብረተሰብ
ተደመሩ ክብለና ዉድብ ህግደፍ ብሓቂ ቃላት ትግርኛ እዉን ዘይርከቦ ዘስደምም ጽዉጽዋይ እዩ። ስግርዶብ ከይዱ
ክድመር ዝደሊ ከአ ይኺድ ይደመር ግላዊ መሰሉ እዩ። ንሕና ግና ንኽንድመር አይተቓለስናን፣ ነጻ ክንከዉን ጸረ ደርግን
ዓሻክሩን ብልቢ ዝተቓለስና ሕብረተሰብ ኢና።
6. ናይ መስመሪ መሰጋገሪ መድረኽ አብ ወጻኢ ንትከል፡ ቀዳምነትና ኤርትራ ንግበር፡ ህግደፍ ንኤርትራ ብዘይ ተካኢ ወለዶ
ገይሩ ሃገር ዝሓመሰ ዉድብ እዩ።ስርዓት ህግደፍ ዘይሕጋዊ ስርዓት ብምኻኑ ብሕጋዊ ስርዓት ከምዝትካእ ክንገብር
ሃገራዊ ግዴታን ሓላፍነት አሎና። ሓደ ዜጋ ካብቲ ካልእ ዜጋ ዝያዳ ናይ ምዉሳን መሰል ክህልዎ ዘክእሎ ምኽንያት ከአ
ዬልቦን ።
ብሰላም ዬራኽበና 15/08/2018---------አብርሃም = እያሱ

