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ሕታም 35 9/1/2018
ተስፋሌዯት ባህሌቢ

እተባህሇ
መእተዊ
ቅድሚ ኩለ ክብል ዝዯሉ፡ ሰሊም ንኹለ ኣብ ኩለ፤ ቅሳነትን ራህዋን ንህዝቢ ኤርትራ፤
እንቋዕ ኣብ መበሌ 57 ዓመት፡ ክብሪ በዓሌ ምጅማር ብረታዊ ቃሌሲ ህዝቢ ኤርትራ፡
ከነብዕሌ ኣብጸሓና። ችን ችን!! እዚ ዓመት እዙኣ፡ ሕጂ እውን እንተኾነ፡ ሌእሊዊት ኤርትራ፡
ከም ብሓድሽ - ኣብ ምጅማር ጉዕዞ ንውሕስነት፡ ናይ ሕብረተሰባዊ ናብራ ሓርነት፡ ወይ ከኣ
ማሕበራዊ ፍትሒ ንምውሓስ ኣብ ምውንጫፍ ትርከብ። ንብኹለ ብናይ ዓሇምና ሓያሊት
ኢና ዝብሊ ነገስታት፡ ንመንነት ህዝቢ ኤርትራ ክድምስስዎ፡ ዝጠጅእዎ ኣጽናቲ ዝኾነ
መርዝታት፡ ከምቲ ዝሓሰብዎ ኣይ ሰርሓልምን።

ፍረ ነገሩ
ነቶም ኣብ በብግዙኡ መምስ ተሸናድሑ ዝነግሱ መራሕቲ ኢትዮጵያ፡ ጻዕዲ ገዚ ዱሲ/white
house DC፡ ነቲ ኽሕንክርዎ በሇ ኩለ ቢሑቕ ክፍኣት፡ መዓት ዝወረዲ ኢትዮጵያ፡ ከም
ሇቢቶ ኮይኖም ከብኩዑልም መታን፡ ፊንፊን ይብሌዎም። ኣብ ምንኩቦም እናጠብጠቡ፡ ከም
እዙኣ እተገርኩሙሌና፡ ንዓኹም ይከውን ኣይይኹን፡ ከም ድሊይኩም ንእትሓትዎ ነገራት
ክንገብረሌኩም ድሌዋት ኢና እንክብለ ይማርኽዎም። ጎድናዊ ሳዕቤናቱ ከይ ተረድኡ ድማኒ
ይግዝእልም።
እቲ ሒማቕ ጎድናዊ ሳዕቤናቱ ከኣኒ ስርሑ ኣይ ገድፍን፡፡ ነዚ ርጣጥ ዝኾነት ሃገር፡ በብቑሩብ
ገም እንዲ በሇ፡ ከም ስውር HIV virus ኮይኑ ከሳቕያ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ክትሕከመለ ይ
ከኣሌ ዯረጃ ገጻ ተምርሕ ከም ሊ ምስ ተማዕደ ወይ ምስ ተፈድሑ ማሇት እዩ፡ እቲ ሊቒ
መፍትሒ ናይ ግዱን ዕርቂ፡ ምስ እዚ ሽንቅጥ ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ ዯኣ እምበር፡ ካሉእ
ዝግድድ ሊቒ ምርጫ፡ ከም የሇ ምስጢራቱ ተኸሽሑ።
በቶም ሰሇስተ ተኸታተሌቲ መንግስታት ኢትዮጵያ፡ እቲ ኣብ ህዝብና ክወርድ ዝጸንሔ ጨካን
ዝኾነ ኣጽናቲ ስራሕ፡ ንክሮም።
1) ንባዕለ እምነገድ ይሁዲ፡ ንጉሰ ነገስታት ኢትዮጳ እየ ኢለ ዝነገስ፡ ኩርኩር
USA ዝነበረ ስርዓት ሃይሇ ስሊሰ፤
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2) ንባዕለ ኣብ ስርዓት ማሕበራዊ ሶቪየት ምሇኸ ኮሇነሌ መንግስቱ፡ ወተሃዯራዊ

ስርዓት ዯርጊ፤
3) መሇስ፡ ንባዕለ ኣብ ናይ ኣሌባንያ ማርክሲስታዊ/ሇኒናዊ ኣምር ሓሉኑ፡ እንሓንሳብ
ማርክሲስት ሇኒንስት ትግራይ/ማሇሉት እየ ዝብሌ፤ ወይ ድማኒ ህዝባዊ ወየነ ሓርነት
ትግራይ/ህውሓት ወይ ድማኒ ህዝባዊ ግምባር ሓርነት ትግራይ/TPLF ዝኾነ፡ ሕለፍ
ዓላታዊ ስርዓት ወያነ ትግራይ።
በቲ ሓዯ ወገን እንተ ርኢና ድማኒ፡ ኤርትራ ሰሌከይ እና በሇት ክትመጽእ ድሕሪ ምጽንሓ፡
ብሳሊ ናይ ሓዯ ሌቢ ሓዯ ህዝቢን፡ ብሳሊ ፕረሲዯንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ማእክል፡ ይ ሕሇሌ
ውድባዊ መሪሕነት ህዝባዊ ግምባር፡ ድሕነታ እና ተረጋግኤ እዩ። ንርእሳ ኮይና፡ መረጋጊኢት
ሰሊም ናይ ዞባና እና ኾነት ክትመርሕ ትጅምር ኣሊ። ኣብ ሌዕሉዓ ተጻዒኑ ዝጸንሔ ጅኦ
ፖሇቲካዊ ክብዯት ከኣ፡ ክራገፍ ጀሚሩ ኣል። ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ፡ ምዕባላኣ ምስ እኒ፡
ሲንጋፖር፤ ጃፓን፤ ቐጠር ዝኣመሰሊ ሀገራት ንኽትስራዕ፡ ኽእሌዋ ትሕቲ ምድርን ሌዕሉ
ምድርን ሇዉ፡ ፍረ ፍርያት ባህርያዊ ጸጋታታ፡ /natural resources/ ከም ሓንቲ ርባሕ
ሊም፡ ማሇትሲ - ጥንሲ ኣብ ኣጋ ሕርሲ ትርከብ።
ከምቲ ኣብ ታሪኻዊ መክር፡ ናይ ዓሇምና ተሰኒደ ል ፍጻሜታት መሰረት፡ ኣብ 1941
ዓመተ ምሕረት፡ ካሌኣይ ኩናት ዓሇም ዓሪፉ። ይኹን ዯኣ እምበር፡ እቲ ውግእ ግን
ኣየቋረጸን። ውግእ ኣብ ሞንጎ ሓንቲ ሃገር ኣንጻር ካሌእ ሃገር፡ ዝግበር ዝነበረ ባእስታት ኣይ
ዓረፈን። እንግሉዝ፡ ንኤርትራ ካብ ኢድ ጣሌያን መንዙዓ ምስ ወሰዯታ፡ ንዓሰርተ ዓመታት
ዝኣክሌ ክትጉሕጉሓ ምስ ጸንሐት፡ ብጉሌባብ "ፈዯራስዮነ ኣብ ትሕቲ ውዲዊ ንግስነት ሃጸይ
ሃሇስሊሰ ዝብሌ ሽጣራ" ንኽትጓሰ ምግባር፡ ሕድሪ ንኣሜሪካ ኣረኪባታ ወጺኣ። ዓሰርተ
ዓመታት ኣብ ይ መሌኤ ካሊንዯር ከኣ፡ ኣብ 1958ዓም ድማኒ፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ
መግዚእቲ ኢትዮጵያ ተጠቕሉሊ። ከም ሳዕቤኑ ድማኒ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብረታውን ፖሇቲካውን
ሽግ ሶውራ ኣባሪዑ።
እወ፡ ኣብ ሓዯ መስከረም 1961 ዓመተ ምሕረት ከኣኒ፡ ጀጋኑ ሽማገሇታት ኣቦታትና፡ ኣብ
ስዯቶም፡ ኣብ ከተማ ካይሮ ሃገረ ግብጺ ተጠራኒፎም፡ ንመጀመርታ ግ ብረታዊ ቃሌሲ
ክጀመር ሃንዱሶም። ብኡ መሰረት ከኣ፡ ብሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ ዝተመርሔት ሓንቲ ዕጥቕቲ
ጋንታ ሜዲዊ ስራሓ ኣብ ግርሰት ታሕታይ ጋሽ ጀሚራቶ። መሊእ ህዝቢ ኤርትራ፡ እና
ተሓወሳን እና ኣስነቓን ከኣ፡ ዓርመሻሸዊ ዝኮነ ተዋጋኢ ሓይሉ ንሓርነት ኮይኑ በቒዑ። ኣብ
ዕሇት 24 ወርሒ ግንቦት 1991 ዓመተ ምሕረት ከኣ፡ ኤርትራ ካብ ባዕዲዊት ኤትዮጵያ ነጻ
ወጺኣ። ይኹን ዯኣ እምበር፡ ብቑጠባ ገረውረው ዝበሇት ሀገር ኢና ተረኪብና።
ማሕበራዊ ኣገሌግልት ይነበራ፡ ከም ኣብ ዓውዯ ትምህርትን ኪነ ጥበብን፤ ኣብ ዓውዯ
ሕክምናን ክንክን ጥዕናን፤ ኣብ ዓውዯ ማእቶን ምህርትን፤ ኣብ ዝተፈሊሇዩ ናይ ምስናዕ
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ኢንዲስቱሪታት /industry ኣብ ዓውዯ ዝተፈሊሇዩ ትሕተ ቅርጻታት ይነበራ፡ ኮታስ ዝዓነወት
ሃገር ኢና ተረኪብና።
እቲ ናይ ሽዑ ሰራዊት፡ ዝመርሕ ዝነበረ ስርዓት፡ ፖሇቲካዊ ቡረዩ ህዝባዊ ግምባር፡ ናብ
ዕሌመናዊ ዝኾነ፡ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ተሰጋጊሩ፡፡ ድሕነትን ጸጥታትን፡ ህዝብን ሃገርን
እና ሓሇወ ድማኒ፡ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ ንህዝቢ፡ ብይ ኣድሌዎ፡ ኣብ ዝብሌ ራእዩ
ኣተኩሩ፡ ኣገሌግልት ክህብ ጀሚሩ።
ከምኡ ድማኒ፡ ኣብ ሳሌሳይ ቅጺ ዝስርዑ፡ ከም ሕብረተ ሰብኣዊ ማሕበራት፡/civic societies
ተባሂልም ዝርዑ፡ ማሕበር ኣንስቲ፤ ማሕበር መናእሰይ ወ..ተ. ወዲዱቡ። ማሕበር
ሰራሕተኛታት፤ ማሕበር ሓረስቶት፤ ማህበር ተመሃሮ፤ ማሕበር ስንኩሊት . . . ወ..ተ.
ንኽምስረቱ ድማኒ፡ እቲ ዕድሌ ቀጻሉ ወይ ሰዓቢ ከም ምዃኑ፡ ሶውራና ዝሓሇፎ ተመክሮ
ስሇ ዝኾነ ኣየጠራጥርን። ተክሮታትናከ እንታይ የመስሌ?
ኣብ ስምዒታት መሊእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ክሕከኽ ይ ክእሌ፡ ኣስካሕካሒ ዝኾነ ዝኽሪ በሰሊ
ኣል። ነቶም ናይ ወያነ ተጎምባሕቲ ዝኾኑ ኤርትራውያን ግን፡ ብዋጋ ንጹሃት ኤርትራውያን
ፖሇቲካዊ ቁማር ምጽዋት እዩ። እቲ ገርም፡ ናይ ናዙ ጀርመን ከም ንእስራኤሊውያን መጠን፡
ሕለፋት ዓሇታውያን ወያነ ድማኒ፡ ኣብ ሌዕሉ ኤርትራውያን ዝበዯሌዎ ተዯረራጊ እዩ።
ክሌቲኡ ስርሒታት፡ ኣብ ዝተፈሊሇየ ዓሇም፡ ኣብ ዝተፈሊሇዩ ሰሊማውያን ህዝብታት
ዝተገብረ፡ ክሌቲኡ ኣጽናቲ ዝኾነ ትምክሕታዊ ዓላታዊ ገበን፡ ኣብ ሌዕሉ ሰሊማውያን ህዝቢ
ዝተገብረ እዩ።
እቲ ፍሌሌይ፡ ናዙስት ጀርመን ንብዘሓት እስራኤሊውያን፡ ኣብ ቆፎ መርዚዊ ጋዝ፡ ዯቕዱቆም
ይቐትለ። ሕለፋት ዓላታውያን ወያነ ድማኒ፡ ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ክርእይዎም ንይ ዯሌዩ
ኤርትራውያን፡ ክሳብ ሓዯ ሚእቲ ሽሕ ዝኹኑ ቆሌዑ፤ ሰብኣይ ሰበይቲ፤ ስንኩሊን፤ ኣረገውቲ
ኤርትራውያን፡ መብዚሕትኦም ካብ ከተማ ኣዱስ ኣበባ፡ ከካብ ዝነበርዎ ቦታን ሰዓትን
ከከቢቦም ሆስተጅ/hostage ምስ ሓዝዎም፡ ንብረቶም ራስዮም ኣብ ምድረ በዲ ዯንካሌያ
ጉሒፎሞም።
ከም ዝዝከር፡ ኣብ 1976 ዓመተ ምሕረት፡ ዯርጊ "ራዚ ፕሮጀት" ዝሰመዮ ኣጽናቲ
ሆልካስት/Holocust ኣብ ሌዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ክትግበር ኣጽዱቑ። ብእውጅ፡ ንሰሊማዊ
ህዝቢ ወል፤ ትግራይ፤ በገምድርን ዋሌቃይትን ናብ ዓድታት ኤርትራ ጥሒሶም ክኣትው እሞ፡
ኣብ ቅድሚኦም ነንዝጸንሖም ንብረት ህዝቢ ኤርትራ፡ እንኮሊይ ተንቀሳቐስቲ እንስሳታት፡
ራስዮም ንኽህብትሙለ ክገብሩ መምርሒ ተዋሂቦም። ብሰሇስተ ቅድመ ግምባራት ከኣ፡
ብወገን ዚሊምበሳን፤ ራማን ተከን ኣዋዱደ ከም ቅድድም ማራቶን ዝዓይነቱ ኣበጊስዎም።
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እቲ ዝተበገሰ ማራቶናዊ ጥሙሖ ዝነበሮ ህሌቂት/holocust ወይ genocide: ንትኣምር
ብሓይሉ ፈጣሪ፡ ብግስ ኽብሌን ንኽኹርመሽን ከም ሓዯ ኮይኑ። ብዚሊምበሳ እዩ ዝጀመሮ።
ኣብኡ ዓሪደ ዝነበረ ሰራዊት ገድሌና፡ ነበሌባሌ ኣርበጅን ከበድቲ መዲፍዕን ምስ ወርወርልም፡
ባህሪሮም መውጺኦምን መእተዊኦምን ኣጥፊኦም፡፡ ዝተማረኹ ተማሪኾም፡ እቶም ዝተረፉ
ከኣ፡ ርምርሞ ከይኖም እግረይ ኣውጽእኒ ብምባሌ፡ ንድሕሪት ተበታቲኖም።
እቶም ንባዕሌና ኣብ ምክሌኻሌ ግምባር ተከ ዝነበርና፡ ምስ ወራር ራዚ ተፋጢጥና እንከልና፡ እሞ
ከኣ ኣብ ዝኾነት ዯቕቕ ክወሩና ክብገሰኡ፡ እና ተጸቤናዮም እንከልና፡ በንጻሩ ግን፡ ወራር ራዚ (ሃርባ)
ንድሕሪት ኣንሳሒቦም ከይዶም። እንታይ ተረኽበ ምስ በሌና፡ እቲ ኣብ ግምባር ዚሊምበሳ
ዝነበረ ራዚኦም ስሇ ዝተሳዕረ፡ ወራር ራማን ሰቲትን ከንሳሕቡ ከም ተኣ ሰሚዕና።
ብሰንኪ እዙ ተርኽቦ እዙ፡ ወራር ተከ እና ተጎሃሀረ እንከል፡ ኣብ ኣድያቦ ዝነብሩ ዝነበሩ፡
ገባሮ ኤርትራውያን፡ ነዙ genocide ከካይድ ኣውረርዩ ዝነበረ ወራር ራዚ ንምምካት ምሳና
ርዒሞም፡፡ ምስቲ መሊእ ሓይሉ ህዝብናን ተጋዯሌትን ተዯማሚሩ ከቲቱ ዝነበረ፡ ናይ ክተት
ሓይሉ ተሰሉፎም። ኣማሓዲሪ ኣድያቦ ዝነበረ ምስላነ ግራዝማች ነጋሲ ግን፡ ምስ ህዝቡ
ኣብቲ ቅድመ ግምባር ከይ ተረኽበ በኹሩ። በንጻሩ፡ ንሱን ዓሻኽሩን ጾሉቑ ንሽረ እንዲስሊሰ
ከምሌጥ ነቒለ። እንተኾነ፡ ኣብ እግረ መንገደ ሓዯጋ ኣጓኒፍዎ። ገሇ ካብቶም ኣብ ትሕቲኡ
ዝመሓዯሩ ዝነበሩ መሌሻ፡ ኣብ መንገዱ ጎፎጎፍ ተራኸቡ። ዯው ከብሌዎ ምስ ፈተኑ ኣብ
ሞንጎኦም ተኹሲ ተኸፍተ። ዝመውት ሞይቱ፡ ንሱ ከኣ ኣብ ምርኮ ኣትዩ።
ንድሕሪት ተመሉስና ታሪኽና ምስ ንፍትሽ ከኣኒ፡ ጃምሊዊ ህሌቂታት ኣብ ዖና፤ በሲዱራ፤
ጸሊም መዓሌቲ ዓርቢ ኣብ ከተማ ኣስመራ፤ ወኪድባ . . . ወ..ተ። ነዙ ኩለ ተጻዊርና፡ ኣብ
1991 ዓም ሰራዊት ጸሊኢ ስዒርና ሃገርና ምስ ተረከብና፡ ኣብ 1993 ዓም ከኣ በፍንጫ፡
ኤርትራ ሌዕሊዊት ሃገር ብምዃን ተወሉዲን፡ ኣባሌ ማሕበረሰብ ዓሇም ድማ ኮይና። ድሕሪ
እዙ ታሪኻዊ ዓወታት ምምዝጋቡ፡ ዝማዕበሇ ዯግሲ፡ ናይ ዝሓሇፈ ጉዕዞና፡ ይ ተጸቤናዮ
እዩ።
ኣተሓሳስባ ታሪኻውያን ጸሊእትና፡ ጌና ኢዶም ኣይሃቡን፡ ወይ ድማኒ፡ ኣይ ተሳዕሩን። እቲ
ዝመረረ ድማኒ፡ ዕቤኻዮ ከሌቢ ኣይንከስካ፡ ወይ ከኣ ተካሌ ቆሌዓስ ጡብ ኣዱኡ እንክስ
ከም ዝበሃሌ፡ ወያነ ትግራይ፡ ብኹለ ዓይነት ኣገባባት፡ ወተሃዯራዊ፤ ፖሇቲካዊ፤
ዱፕልማስያዊ፤ ቁጠባዊን ተጠቒሞም፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንህዝቢ ኤርትራ ከጽንቱ፡ ኣብ
1998 ዓም ኩናት ኣዊጆም። ቅድሚ ሕጂ ይ ተሰምዔ፡ ጸጸኒሑ ዝወጽእ ል ምስጢራት፡
ወተሃዯራት ወያነ፡ ንሰሊማዊ ህዝቢ ኤርትራ፡ እንኮሊይ ቆሌዓ ሰበይቲ፡ ከጽንቱ መምርሒ
ተዋሂቡዎም ከም ዝነበረ እዩ። ድሕሪ ክንዯይ ህሌኻት ግን፡ ብናተይ ገምጋም፡ እቲ ኣብ
2015/16 ዓም፡ ኣብ መሊእ እትዮጵያ ዝተባርዔ ናዕቢ፡ ንሓይሉ ወያነ ኣርዒደዎ እዩ፡፡ እቲ
ናዕቢ ንሰሇስተ ዓመታት ክሕቆን ምስ ጸንሔ፡ ኣብ 2018 ዓም ከኣ፡ ኣብ ኣፋፍኖት
revolution ተሰጋጊሩ።
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ገላና ብጥብቂ ክንከታተል ከምዝጸናሕና መሰረት ብምግባር እንተ ዯኣ ኮይኑ፡ ኣብን
ዝሐሇፋ 5 ዓመታት ጥራይ፡ ኣብ Teheran, Moscow, Damascus, Ankara, Beijing,
San’A, Cairo, Riyadh, Abu Dubai, DoHa, Addis Ababa, Asmara ወ..ተ. ጽዑቕ
ናይ Geopolitics ውግእ፡ ክካየድ ድሕሪ ምስጽንሑ፡ ከም ሳዕቤናቱ ድማኒ፡ ኣብዚ ዓመት
እዙኣ፡ ንቐርኒ ኣፍሪቃ ከፍዝዚ ክኢለ። ድምርማር ናይ እዙ ኩለ ፖሇቲክስ እዙ፡ እታ
ብምነላክ፡ ብግዱ ተዯማሚራ ዝጸንሔት ኢትዮጵያ፡ ብሰንኪ ርኣዊ ትምክሕቲ ናይ ወያነ
ትግራይ፡ ሃዯሽዯሽ ክትብሌ ጀሚራ። እዙ ተርኽቦ እዙ፡ ንኣይተ Geopolitics ስሇ ፍዞ፡
እትዮጵያ ኣብ ክብ ወይ ግብ ህሞት ስሇ ዝበጽሔት፡ ንድሕነታ ዝምሌከት፡ ኤርትራ ሓንቲ
ካብተን ቀንዱ መጥፋእቲ ሓዊ/fire fighters/ ኮይና ክትጻወት ከም ትኽእሌ ተፈሉጡሊ።
ሃጽፍታት ናይ እቲ ዝማዕበሇ ክስተታት፡ እና በረኸ ምስ መጸ፡ ንጻዕዲ ገዚ/white house/፡
ኣብ ሸቐሌቀሌ ኣእትዩዎ። እንታይ ክገብር ከም ዝኽእሌ ስሇ ዝሓርበቶም ድማኒ፡ ኣብ
ድርኩኺት Statue of Liberty ተምበርኪኾም፡ ንሕና ንይ በዯሇትና ኤርትራ ስሇ
ዝበዯሌናያ፡ ምሕረት ግበርሌና እንክብለ ሇሚኖም።
ብዕሉ፡ Acting Assistant Secretary of State for African Affairs Mr Donald
Yamamoto ኮይኑ ተመዙዘ፡ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሇዉ መራሕቲ፡ ምስጥራዊ ናይ ሰሊም
ጻዕዲ ፍዮሪ፡ ከብጽሕ ከይደ፡፡
ንብዘሓት ተጸናጸንቲ ከምዙ ከማይ፡ ገረመ ጉምቢሒት/bowing/፡ እንተ ዯኣ ኣል ኮይኑ፡
እታ ናይ ሰሊም ጻዕዲ ፍዮሪ ህያብ፡ ንመጀመርታ ግ፡ ካብ ጻዕዲ ገዚ/white house/፡ ብኢድ
Mr Donald Yamamoto ኣቢሊ፡ ኣስመራ ጻዕዲ ተረኪባታ። Mr Donald Yamamoto
ከኣ፡ ኣብ ኣስመራ ንሳሌቲ ማጨልት ምስ ተሓጽበ፡ ኣብ ጅቡቲ ሸይኑ፡ ንኣዱስ ኣበበ
ተዓዙሩ። ኣብ ኣዱስ ኣበባ ኮይኑ ከኣ፡ እቲ ካብ 1991ዓም ኣትሒዘ፡ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ክካየድ ዝጸንሔ፡ ናይ መን ሰዓረ ፖሇቲካዊ፤ ወተሃዯራውን ቁጠባውን ጸወታ፡
ኤርትራ ስሇ ይ ተኻእሇት፡ እቲ ጸወታ ከም ብቅዔ፡ ገምጊሙ ንዓደ ተመሉሱ/ game
over።
ብድሕሪ'ዙ፡ ኣብ 5 ሰነ 2018 ዓም፡ ናይ ኢትዮጵያ ገዚኢ ፓርቲ ኢህወዯግ ፈጻሚ ስራሕ፡
ብይ ገሇ ቅድመ ኩነት፡ ስምምዕ ኣሌጀርስ ክተግብር ወሲኑ። ዶክቶር ኣብይ ኣሕመድ ቀ/ም
ኢትዮጵያ ድማኒ፡ ነዙ ኣብ ባይታ ል ሓቂ ብቕጽበት ስሇ ዝተሸወጦ፡ ክረክብን ክስእን እንተ
ዯኣ ኮይኑ፡ ምስ ፕረሲዯንት ሃገረ ኤርትራ፡ ሓርበኛ ኢሳያስ ኣፍወርቂ፡ ከመሳሰሌ ከም ሇዎ
ዓጊቡ። ኣብ ሌዕሉ ፕረሲዯንት ኢሳያስ ቕሇበለ ሓቂ እንተ ዯኣ ኣል ኮይኑ፡ ፕረሲዯንት
ኢሳያስ ንዝኣምነለ ራእይ በሇ ኩለ ንምፍጻም፡ ከም ይ ንሕፍ ዓጊቡ። ካብዙ ተሊዒለ
ከኣ፡ ዶ/ር ኣብይ፡ ጸናጽሌ ምድማር ንሰሊም፤ ንፍቕሪ፤ ንፍትሒ፤ ንዕብያት ከስምዕ ምስ
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ጀመረ፡ መንግስቲ ኤርትራ፡ ንምይይጥ ብመርሓባ ማዕጾኣ ከፊታ። ኣብ 5 ኣገድስቲ ርእሰ
ስምምዓት ከኣ ተበጺሑ።
ብድሕሪ እዙ ኩለ ጻዕርታት፡ ክሌተኣተን ሃገራት፡ ዱፕልማስያዊ ርክባተን ኣብ ንቡር
መሉሰን፡ ኢምባሲታተን ከፊተን። ከምኡ ድማኒ፡ ኣብ ናይ ሓባር ኤኮኖምያዊ ምውህሃድ
/economic integration ተበጺሑ ከም ል፡ ካብ ኣፍ ምኒስተር ወጻኢ ጉዲያት ኤርትራ፡
ሓርበኛ ዑስማን ሳሌሕ ተሰሚዑ ኣል።
ከምኡ ድማኒ፡ ኣብ ኣጠቓቕማ ኣገሌግልት ወዯባት ባጽዕን ዓሰብን ንእትዮጵያ፡ ብወረ ወረ
ይስማዕ ከም ል ትስፉው እዩ። እቲ ኣብ ዶባት ል ቪርችዋሌ ሕንጻጽ፡ ሽኻሊት ንኽሽከል፡
ኣብ መስርሕ ከም ል እውን ይስማዕ እዩ። ንምዕባሇ ማክሮን መኣይክሮን economics
/macro and micro ዝሕግዘ ገጀፍት ፕሮጀክትታት፡ ተዋዱዶም ከም ሇዉ ወሬታት
ይወናጨፍ ኣል።
ኣብዚ ዝሓሇፈት ሰሙን ጥራይ፡ ዓነትር ቁጠባ ዝኾና፡ ሃገራት ጀርመንን ሩስያን ኣብዙ ጉዲይ
እዙ፡ ተበጊሰናለ ከም ሇዋ ተወርዩ ኣል። ብፍሊይ እቲ ናይ ሩስያ ብገሳ፡ ኣብ ሓንቲ ካብተን
ክሌተ ወዯባትና፡ ወይ ድማኒ ኣብ ሓንቲ ካብተን ሇዋና ሓያልይ ዯሰታት፡ መዯበር ናይ
ምምቕራሕ/logistics ክትሃንጽ ከም ምዃና ተወርዩ ኣል። ገርም እዩ። ምቕናይ ጥራይ።
ኤርትራ ኣብ ዯርጃ ምዕብሌቲ ኢንደስትራሊዊት ሃገር ንምዃን ኣፋፍኖቱ፡ ብጣዕሚ ሓጉስ
እዩ። ጠጥዑሙ ክስማዕ እንከል፡ ገሉኡስ ካብ ሓጎስ ዝተሊዕሇ፡ ነን ዝሓሇፋ 57 ዓመታት
ቅጅሌ ይብሊካ እሞ፡ ናይ ባዕሌኻ ጉዕዞ ምስኡ ምስ ተዚምዶ፡ ክሳብ ሕንቕንቕ እትብሌ እዩ
ዝገብረካ። ካብ መጀመርታ ድምጺ ቶኹሲ ጥይት ቶጎርባ፡ ክሳብ ሕጂ ንልናዮ።
እዙ ከምዙ እና ከዯ እንከል፡ ካብ ክውንነት ዝተባረሩ፡ ከክፍኡ ጥራይ ዝትምነዩ ሓይሌታት፡
ንብዓት ሓርገጽ ይነብዑ ኣሇዉ፡፡ እቶም ሓዯ ሓይሉ፡ ምስ ኢትዮጵያ ኣይክዩዲት ወይ
ኣይሑደራት፡ ከም ኣብ ሞንጎ ክሌተ ምንቃዕ፡ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተቐርቀረት ኪታ፡
ኮይኖም ሇው ወያነ ትግራይ እዮም።
እቶም ካሌኦት ከኣ፡ ኣብዙ ናይ 57 ዓመታት ክን ወናጨፈለ ዝጸናሕና ሶውራዊ ሃይወይ፡
ኣብ ዕጥቃዊ ይኹን ፖሇቲካዊ ጉዕኦም፡ ተቓወምቲ በሃሌቲ ብተዯጋጋሚ ተፈቲኖም
ፖሇቲካዊ መረቖም ዝወድኡ እዮም። ሓዯ ሰብ፡ መረቑ ምስ ወድኤ፡ ንሓንቲ ወሌፊ በራብር
ወይ ዕሹ እንታይ ኮን ይጥቀም? ቫያግራ ይጥቀም። ኣብ ፖሇቲካኸ ከምኡ ዶኾን ይግበር?
ኣብዙ ዝኸይድ ል ምዕባሇታት፡ ዝግበር ል ዝርርብ፡ ካብ ፕረሲዯት ኤርትራ ኢሳያስን
ይኹን ካብ ዶ/ር ኣብይ ቀ/ም እትዮጵያ፡ ናይ እንካን ሃባን ፈነወታት፡ ገሇ ገሇ ረንቲ፡ ቃሊት፤
ሓረጋት ወይ ምለኣት/sentences ሰሚዒና። ከም ኣብነታት፦
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 የቀን ጅቦች፤ ላቦች፤ ተዯመር፤ ሰሊም፤ ፍቅር፤ ብሌጽግና፤ ሓው ዑስማን ሳሌሕ፡ ኣይ

ተሓሇይ ዯኣ እምበር፡ ካብ ሕጂ ንዯሓር፡ ንዓኻ ተኪኤ ናይ ኤርትራ ወጻኢ ጉዲይ
እየ፤ ኣነን ኢሱን ምስ ተዯመርና፡ እንረኽቦ ረብሓ ካብ ዓሰብ ናይ ምምቕቓሌ፤ ዶባዊ
ኣሌቦ/borderless፤ ብጉዲይ ዶብ ኣይ ተዚረብናን . . . ዶ/ር ኣብይ ምስ ብዘሕ
ፈገግታ ሰሓቕን ዝበል
 game over፤ ንዶ/ር ኣብይ፡ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ንስኻ ኢኻ መራሒና፤ ህዝቢ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሌተ ህዝቢ እዮም ዝብሌ ዓሻ ጥራይ እዩ . . . ፕረሲዯንት
ኢሳያስ ዝበል።
እዞም ኩልም ፖሇቲካዊ መረቖም ጸንቂቖም ወዱኦም ዝጸንሑ ወገናት፡ ነን ዝጠቐስኩወን
ካብ ኣፍ ኢሳያስን ኣብይን ዝወጻ ቃሊት፡ ከም ፖሇቲካዊ ቫያግራ ገይሮም ብምጥቃም፡
ንዑሇቱ ዝኸውን ፖሇቲካዊ መረቖም ከበራብሩ ይፍትኑ ኣሇዉ።

ብዚዕባ ተዯመር፡
ብህሇት ምድማር፡ ብኸመይ ተባሂለ ብዝያዲ፡ ነቶም 99 ብሔራት እትዮጵያ ዝምሌከት
ኮይኑ፡ ነቲ ንዓና ዝምሌከት ካባይ ጀሚረ፡ ሓያልይ ጉደሳት ሰባት እቲ ሌክዕ ትርጉሙ
ኣመሌኪትና ኣብሪሂና ኢና። ሓማቕ ዕድሌ ኮይኑ ግን፡ ክሳብ ሕጂ ክርድእዎ ስሇ ይ ከኣለ፡
ትማሉ ክሳብ ጀነቫ ከይዶም “ኣይንድመርን ኢና" ክብለ ዓንገረር ክብለ ውዒልም። እተዯኣ
ምድማር ማሇት፡ ኣብ ሓንቲ ካርታ ምሕዋስ ከም ማሇቶም ኮይኑ እሞ፡ ኣይ ንድመርን
ንዝብሌዎ ሇዉ፡ መን ኤርትራዊኸ ብኸምኡ ክድመር ዝዯሉ ኣል ድዩ? የሇን። ስሇዙ፡ ነዙ
ተረድኦ ናይ ተዯመር ንምብራህ፡ ብናይ በብውሌቅና ዝግበር ፈተነታት፡ ሌዕሉ ዓቕምና ኮይኑ
ስሇ ሇዎ፡ ዝምሌከቶ ኣካሌ መንግስቲ ብወግዒ ክብርሆ ከም ሇዎ የማትእ ጠሇብ ህዝቢ
እዩ።

ብዚዕባ ወዯባት
ኣብ ሰላዲ ይ ተጻሕፈ፡ ወዯብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ተዋሂባ እያ፤ ሃገር ተሸይጣ፤ ዝኣመሰለ
ፖሇቲካዊ ቫያግራ ጎጎሲሞም፡ ምስ በለ . . . ፡ ወዯብና ኣሕሉፍና ኣይ ንህብን፤ ሓንቲ
ኤርትራ ናይ ሓዯ ህዝቢ እያ ክብለ ይስምዑ። መን ኤርትራዊ ከኣ ኣል ኮይኑ ሃገሩ ክሸይጥ
ዝዯሉ? ንሳቶም ዯኣ ከይ ኮኑ ሃገር ክሸጡ ሊሕ ኢልም ዝኸሰሩ።
እዙ ጉዲይ እዙ፡ ነቲ ኢፈሉጥ ፖሇቲካዊ ሸፌጣት ህዝቢ/ for those who know nothing
about the games of politics ኣብ ፈቐዶ ናይ ሳይበር ዕሊሊት ምስ ተነዝሑ ከዯናግር ስሇ
ዝኽእሌ፡ ብግቡእ ብዝምሌከቶ ኣካሌ ናይ መንግስቲ፡ እንተ ይ ተመኪቱ፡ ሌዕሉ ውሱን
ውሌቃዊ ዓቕምታትና እና ኾነ እዩ።
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ዯምዯማ
ልሚ 9118 ንዝኽሪ መዓሌቲ 9161 ኣብ እትበዓሇለ ሊ ግ፡ ተስፋ ህዝቢ ኤርትራ ንሰማይ
ኣሪጉለ ል እዩ። ኣብዙ ህሞት እዙ፡ ዝጎሃየ ዝሕጎሰለ፤ ተስፋ ዝቖረጸ ዝንየተለ፤ ዝጸሌመተ
ዝበርሃለ፤ ዝተሓንኮሇ ዝትንስኣለ፤ ዝተዋረዯ ዝኽበረለ፤ ዝተኸሓዯ ዝእመነለ፡ ተር ከም
ዓተር ብምዃን፡ ይውሕዝ ስሇ ል፡ ኣስመራ ጻዕዲ፡ መናገሻ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኮይና ክትርኤ
ጀሚራ ኣሊ። ኣስመራ፡ ንጀነቫ ስሇ ዝሓሇፈታ፡ ነስመራ ዯኣ እምበር፡ ንጀነቫስ ይትረፈና። ዮሃና
ሕዝብና።
ክብርን ዝኽርን ንሰማእታትና።
fewwilybee@yahoo.com

