ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ፡ ካብ ማኒፈስቶ 2020 ምሁራት ኢና በሃልቲ ኤርትራውያን፡ እንታይ
ንጽበ፡ ማኒፈስቶ ደግስን ጥልመትን፡
ንዓመታት ኣብ ሙግዚነት ጃንዳ ዘገልገሉ ጸረ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዝኾኑ ማኒፈስቶ
2020 ብፊደል ዝጸገቡ ብድርቁርና ዝዓወሩ፡ ንዓለምን ጉዕዝኣን ሚዛን ዘይህብ ዲግሪታት
ዝሰቐሉ ዑኑዳት፡ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል
ዘዝካኣሎ ይገብር፡ እዞም ከም ዒባ ከብቲ (ዕነ) መሽሚሾም ዝሸተቱ ኣብ ጉድጓድ ክኣትዉ ሓደ
እግሮም ዝተረፎም፡ ጽንተት ህዝቢ ኤርትራ ዝምነዩ ብሓደ ክልተ ጻዓዱ ዝጓሰዩ ሎሚኸ እንታይ
ንምድጋም እዮም ካብ ጉድጓደን ዝወጻ ወኻሩ ክመስሉ ተቐልቂሎም ዘለዉ? እቲ ቁሩብ
ዘተሓሳስብ ገለ ብዕድመ ዝነኣሱ ዝመስሉ ምዞም ሰብ ክፉእ ታሪኾም ሪት-ለስ ዘይብሉ ተሰሪዕም
ስእሊ ጥልመት ተሳኢሎም ክትርኢ እዩ።
ነዚኦምን ከምኦም ዝመሰሉን ክርኢ ከሎኹ ኣብ ሓሳበይ ትመጸነ ልክዕ ንድሑር ሓሳባቶምን
ኩፉእ ተግባራቶም ከምዚ ኢሎም ክሰኣሉ ከለዉ ትገልጽ ምስላ ኣላ፡፡ ንሳ ድማ "" ሓባል
ኣመንዝራስ ዓማዊል ክትረክብ ኩሕሊ ተብዝሕ """ ትብል'ያ። እዞም ሃሱሳት እዚኣቶም ግን ነዛ
ምሳሌ እዚኣ ኣብቲ መጀመርታ ከታልሉ ዝተበገስሉ ዝተፈላለየ ቅልውላው ዝነበሮምን ገለ
ጉሩሃትን ሰባት ብምኽሳብ ቁሩብ ትንፋስ ሂባቶም ኔራ እያ። ኮምኡውን ጃንዳ ሓባል ኣይትብል
ጠንባር ተወሺማቶም እያ። ከምቲ "ንመን እመጻስ ምን ትመጾ እመጽኣ ዝበሃል" ዝምድና ጃንዳን
እዞም ሃሱሳትን ከምኡ እዩ። እዚኦም ንፖሎቲካ ብስስዕትን ቅርሕንትን ብዋጋ ናይ ንጹሃት ስልጣን
ክረኽቡ ዝደልዩ መንሽሮ እዮም። ብሓቂ ንስለ ህዝቢ ዝሟጎቱን ዝቃለሱን ኔሮም እንተዝኾኑ እዚ
ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ኩፉእ ናይ ለበዳ ቫይሮስ ዕድል ተጠቒሞም ህዝቦም ንምድሓን ኣብ ጎኒ ኩሉ
ኤርትራዊ ተሰሊፎም ምስ ሃገራዊ ሽማግለ ሓይሊ ዕማም ኮሮና ቫይረስ ወይውን ባዕሎም
ተወዲቦም ብኤምባሲ ኤርትራ ተማእኪሎም ህዝቦም ንምሕጋዝ ገንዘብ ከወፍዩ ምተገብኤ።
እቶም ዝተዳናገሩ ድኣንበር እቶም ቀደም ህዝቢ ኤርትራ ክቕተልን ዓድታቱ ክነድድን ከሎ
ብርኪ ሃይለስላሰ እናተሳለሙ እዱ እናልሓሱ ዝነብሩ ዝነበሩስ እቲ ጥልመት ምስኦም ዝዓበየ እዩ።
ሎሚ ለኪሞም ድኣንበር ሓድሽ ክድዓት ኣይጀመሩን ዝነበሮም እዩ። ህዝቢ ኤርትራ በዞም
መርዛማት ኣይደናገርን እጓ እንተበልና ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝስሕት፡ ከምቲ እግዝኣብሄር
ንኣዳምን ሄዋንን ምሉእ ዘይጉዱል ሂቡዎም ከሎ ቀናእ ሰይጣን ካብ ትእዛዝ ኣምላኽ ክወጹ
ዘስሓቶም፡ እዞም ጸረ ሃገርን ህዝብን ዝኾኑ ጠላማት ሰባት ካብ ምግጋይ ዓዲ ስለ ዘይውዕሉ፡
ዘጋገዩዎም’ውን ስለ ዘለዉ ህዝብና ኣጸቢቑ ከለልዮም ይግባእ።
1) ህዝቢ ኤርትራ ንዓሰርተ ዓመታት ክእገድ ከሎ ምስ ኣገድቲ ኮይኖም፡ ህዝቢ ክሓስሞ
ኣለዎ፡፡ እንተዘይሓሲሙዎ ጸረ መንግስቲ ኣይክልዓልን እዩ ስለዚ እገዳ ክጸንዕ ኣለዎ
ኢሎም ዝሟጎቱ ዝነበሩ።
2) 2) ድሕሪ ፍሽለቶም ቅድሚ ሞትና ሕብረት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ሓንቲ ሃገር
ከይረኤና ኣምላኽ ኣይውሰደና ዝብሉ።

3) ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ መሪር ውግኣት (ውግእ ሕድሕድ፡ ውግእ ንናጽነት፡
ሉእላውነት ሃገርን) ከይኣኽሎ ምስ ወያነ ዓስኪሮም ብረታዊ ቃልሲ ጸረ ሃገር
ክሓልሙ።
4) እቲ ዝገደደ ድማ ሕጂ ኣብዚ ዓለም ብኮቪድ 19 ተናዊጻትሉ ዘላ እዋን ያኣይ ጽቡቕ
ዕድል ተረኺቡ ኢልካ ህዝቢ በዚ ለበዳ ክልከፍን ክመውትን እሞ ጸረ ህግደፍ መታን
ክለዓል ክሕገዝ የብሉን ዝብል ናይ ሃሱሳት ሃሱሳት ኣተሓሳስባ። ኣብ ውሽጢ ዘሎ
ህዝብና ንከይሕገዝ ላዕልን ታሕትን ምባሎም እዩ። ብጣዕሚ ዘሕዝን።
እዞም ኣተሓሳስብኦም ሓንሳብ ብኽፍኣት ምስተመልኤ መደምሰስ ዝሰኣነ፡ ታሪኽ ሰውራ
ኤርትራን ህዝብን ስለ ዘይተረድኦም እምበር፡ ህዝባዊ ግንባር ንሰላሳ ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ
ከካይድ ከሎ ካብ ማንም መንግስቲ ይኹን ፖሎቲካዊ ጉጅለ ወይውን ወጻእተኛ ሰብ ጸጋ
ዝተመጽወተሉ ሓገዝ ኣይነበረን። ኩሉ ካብ ደቁ እዩ ኔሩ ሕጂውን ኮምኡ። ኣብዚ ህዝብና
ኣብ ውሽጥን ወጻእን ኮይኑ ኮቪድ 19 ንምምካት ዝገብሮ ዘሎ ዓለም ዘገርም ታሪኻዊ ፍጽሜ
ወይልኡ ድሕሪት ዝተርፍ እምበር እቲ ሕሱራት ዝምነዩዎ ትምኒት ፈሺሉ፡ ካብ ኩለን ሓያላን
ይኹና ኣይኹና ሃገራት እቲ ዝወሓደ መልከፍቲ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ 39 ሰባት ካብኦም 26 ነጻ
ኮይኖም ነናብ ስድራቤቶም ተመሊሶም ኣለዉ። ሞጎስ ነቶም ቅድመግንባር ኮይኖም ንስለ ህዝቢ
ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ እናፈለጡ ንድሕነት ዝቃለሱ ዘለዉ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና፡
ካብ ዝለዓሉ ሓካይም ክሳብ ዝተሓቱ ኣይለይቲ ሕሙማት ይኹን።
ኮምኡውን ነቶም ሃገሮም ከየድፈሩ ለይትን መዓልትን ከም ብሌን ዓይኖም ዝጥምቱዋ
ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ፡ መሪሕነት ሃገርን ሓፋሽ ህዝብን ክብርን ሞጎስን ሙሉእ ጥዕናን
ይሃቦም። ንጹህ ልብና፡ ጥሙር ሓድነትና፡ ለዋህ ተግባራትና፡ ጽኑዕ ባህልና፡ ምስ ኩቡር
እምነትናን ስኒትናን፡ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሃገርና ተርእዮ ድኣንበር ከስፋሕፍሕ ኣይነፍቅድን ኢና።
ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና፡
ሙሉእ ጥዕና ንህዝብናን ህዝቢዓለምን፡
ዓወት ንሓፋሽ፡
ገብረንጉስ መስመር።

