ልኡላውነትና ዝኽበር ናይ ካልኦት ልኡላውነት ምስ እነኽብር ጥራሕ እዩ፡፡
ልኡላውነት ዝብል ኣምር /ቃል/ ብክልተ መልክዕ ክግለጽ ዝክኣል እዩ።ንሳቶም ካኣ ሃገራዊ ልኡላውነትን ናይ ህዝብታት
/ህዝቢ/ ልኡላውነትን እዮም። ሃገራዊ ልኡላውነት ማለት ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ ሓንቲ ሃገር ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዘይትግዛእ
ማለት ብወዲ ሃገር ትምራሕ እንተድኣ ኮይና፡ ናይቲ ዘመሓድር ስርዓት ባህሪያትን ዕላማን ብዘየገድስ ልኡላውነት ዘለዋ ነጻ ሃገር
ተባሂሉ ክግለጽ ዝከኣል እዩ። ናይ ህዝቢ /ህዝብታት/ ልኡላውነት ካኣ ህዝቢ /ህዝብታት/ ኩሉ-መዳያዊ ሓርነቶም ኣረጋጊጾም
ሂወቶም ክመርሑ ዝኽእሉ እንተድኣ ኮይኖም ናይ ህዝቢ ልኡላውነት ተረጋጊጹ ክበሃል ዝከኣል እዩ።
ናብ መልእኽቲ ኣርእስትና ክንምለስ እንከለና ሃገራዊ ልኡላውነትና ብሰንኪ ጽግዕተኛ መንግስቲ ጭፍራ ህግደፍ ካብ ስማዊ
መግለጺ ምዃን ሓሊፋ ዝተማለአትን ውሕስነት ዘለዋን ልኡላውነት ኣለና ክበሃል ዝካኣል ኣይኮነን። ምኽንያቱ ገባቲ ስርዓት
ህግደፍ ምስ ዝተፈላለዩ ጎይተቱን ዓሰብቱን ዝኾኑ ናይ ግዳም መንግስታት እናተዋደየ: ዝተፈላለዩ ጉጅላዊ ጥቕምታቱ ክምእርር
ክብል: ልኡላውነት ሃገርና ንሓደጋ ሃገራዊ ስራዝነት እናኣሳጠሐ ዝመጸን ዝቕጽል ዘሎን ስለ ዝኾነ፡ ብፍላይ ካብዚ ዝሓለፈ
ከባቢ ኣርባዕተ ዓመታት ጀሚሩ፡ ነዛ ብክንደይ መስዋእትን ስንክልናን ናይ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝተረጋገጸት ሃገራዊ ነጻነትና
ስማ ዘህስስ: መሰረታ ዘፍርስ: መጻኢ ቀጻልነታ ዝጻባእ ፖለቲካውን ፕሮፖጋንዳውን ስራሓት ብመንግስቲ ህግደፍ እናተሰርሑ
መጺኦምን ገና ይስርሑ ብምህላዎምን እዩ።
ገለ ኣብነታት ንምጥቃስ ዝኣክል፡ “ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ እዮም: ክልተ ህዝቢ እዮም ዝብል እንተሎ ታሪኽ
ዘይፈልጥ እዩ፣ ሰለስተ ወለዶታት ተፈላልዩ ጸኒሑ እዩ ሕጂ ክንክሕሶ ኢና፣ ጉዳይ /ሽግር/ ኢትዮጵያ ንዓና'ውን ይምልከተና
እዩ ኣማዕዲና እንርእዮ ኣይኮነን ኣብ ምፍትሑ ክንሳተፍ ኢና፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ብሄር /ኢትኒክ/ ዝተሰረተ ፌዴራላዊ
ስርዓት ፈሪሱ ካልእ ስርዓት ክህነጽ ኣለዎ” ወዘተ ዝብል ሃገራዊ ሰራዝነት ዝእምት ትርጉምን መግለጽን ዘለዎ ፖለቲካዊ ንቕሎ
ተግባራዊ ንምግባር: ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ኣብ ህብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካኣ
ብፍላይ ንምድኻምን ንምንብርካኽን ዝዓለመ እዚ ጎዲልዎ ዘይበሃል ኩሉ-መዳያዊ በደላት እናፈጸሙ መጺኦምን ይቕጽልሉን
ኣለዉ፡፡
እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክህነጽ ዝደልይዎ ኣሃዳዊ ስርዓት ክምስረትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ሓደ ንምምጻእ ብምዕላም፡
ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዘይምልከቶምን ዘይጠቕሞምን ውግእ ብኣስገዳድ እናተጠበሱ፡
ክሞቱን ክስንክሉን ዝጸንሑን ዘለዉን ናይቲ ሃገራዊ ስራዝነት ዕላማ ንምዕዋት ዝኽፈል ዘሎ ምዃኑ ጭቡጥ መረድኢ እዩ። እዚ
ጥራሕ ዘይኮነ ኣረሜናዊ መንግስቲ ህግደፍ ምስ ናይ ምስፍሕፋሕን ምግባትን ባህርን ዕላማን ዘለዎም ዝተፈላለዩ ሓይልታት
ኢትዮጵያ ብምውዳይ፡ ኢትዮጵያ ንመጻኢ ኣፍደገ ባሕሪ ንክህልዋን ኤርትራ ዝሓወሰት ዓባይ ኢትዮጵያ ዳግም ንኽትምስረትን
እምነ መሰረት ንምንባር፡ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ኣብ ባህሪያውን ታሪኻውን ሃብቲ ህዝብታት ኤርትራ ዝኾነ
መሬትን ባሕርን ልኡላዊ ዋንነትና ክካየድ ዝጸንሐን ዝካየድ ዘሎን ውዲት ገና ኣየቋረጸንኣሎ፡፡
ኣብዚ ግዜ'ዚ ድማ መሬት ኤርትራ መደብርን መበገስን ወታሃደራዊ ሓይልታት ኢትዮጵያ ክኸውን ብምግባር: ናይ ክልቲኦም
መንግስታት ሰራዊት ብምውህሃድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ካኣ ብፍላይ:
ክካየድ ዝጸንሐን ዝካየድ ዘሎን ኣፍራሲ ከበድቲ ወታሃደራዊ ወፍርታትን ከም ተወሳኺ ጭቡጥ መረጋገጺ ሃገራዊ ልኡላውነትና
ንምስራዝ ዝካየድ ዘሎ ፓለቲካዊ ውዲት ናይ መንግስቲ ህግደፍ ተገይሩ ክውሰድ ዝከኣል እዩ።
ስለ ዝኾነ ብሰንኪ ጽግዕተኛ ገባቲ መንግስቲ ህግደፍ ናይ ህዝብታትና ኩሉ-መዳያዊ ሓርነታትን መሰላትን ከም ዝተጋህሰን
ዝተኣገደን ኣብ ዘየደናግር ሕሱም ኩነታት ኣለና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሃገራዊ ልኡላውነትና /ነጻነትና/'ውን ስማዊ ካብ ምዃን
ሓሊፋ፡ ናብ መሊኣ ክትጠፍኣሉ /ክትስረዘሉ/ እትኽእል ኣንፈት ኣቕኒዓ ትምርሽ ምህላዋ ምፍላጥን ምቕባልን፡ ነቲ ህዝባውን
ሃገራውን ልኡላውነትና ንምርግጋጽን ንምዕቃብን ክንብል እንገብሮ ዘለና ሓርነታዊ ቃልስና ሓጋዚ እዩ ዝኸውን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ግዜ’ዚ ካብዚ ወድዓዊ ሓቂ'ዚ ወጻኢ ዝኾነ፡ ብገለ ውልቀ‐ ሰባትን ጉጅለታትን ኣባላት
ደምበ-ተቓውሞ ኢና ዝብሉ ኣካላት ናይ ህዝብታትናን ሃገርናን ልኡላውነት ብኣረሜናዊ መንግስቲ ህግደፍ ይጋሃስን ይሽርሸርን
ከም ዘሎ ዘይርእን ዘይቅበልን ተረድኦ ብምሓዝ: ብኣንጻሩ ሃገራዊ ልኡላውነትና ዝደፍር ግዳማዊ ሓይሊ /መንግስቲ ትግራይ/
ክመጽእ ከም ዝኽእል ብምእማት: ኣብቲ ሃገራዊ ልኡላውነት ንምኽባር ዝብልዎ ዕማም ኣብ ጎኒ መዕነዊ ስርዓት ህግደፍ
1

ጠጠው ብምባል “ዋላ እኳ ስርዓት ህግደፍ መላኺ /ዲክታተር/ እንተኾነ ምእንቲ ምውሓስ ሃገራዊ ልኡላውነትና ክንብል ኣብ
ጎኑ ብምዃን /ተሰሊፍና/ ክንቃለስ ክንግደድ ኢና” ብምባል ክገልጹ ንሰምዕ ኣለና፡፡
እዞም ኣካላት እዚኣቶም ናይ ባህርን ዕላማን ነገር ኮይኑ: ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ህርፋኖም ንምርዋይ ክብሉ፡ ምስ ኣዕናዊ
መንግስቲ ህግደፍ ብምትዕራቕ ልፍንታዊ ፖለቲካዊ ስልጣን ንምምቕራሕ ዝዓለመ ቅንዕናን ሓላፍነትን ዝጎደሎ ሓሳብ ክህቡ
ዝግደዱ ዘለዉ፡፡ ርእይተኦም ንምስኻዕ ካኣ ብናይ ህዝብታትናን ሃገርናን ልኡላውነት ተቖርቆርቲ ብምምሳል ከደናግሩ ካብ
ምፍታን ሓሊፎም፡ ነቲ በቲ ኣብራሲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ልኡላውነት ህዝብታትናን ሃገርናን ዝካየድ ዘሎ ግህሰትን መጥቃዕትን
ንጎኒ ብምግዳፍ፡ ሃገራውያን ሓርበኛታት ንክመስሉ ቀልቢ ናይ ንጹሃን ህዝብታትና ንኽሰልቡን፡ ናብ ግዳም ክቐንዕ ንምግባርን
ዓሊሞም ካብቲ ደመኛ ጸላኢ ህዝብታትና ዝኾነ ኣረሜናዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣብዚ ወቕቲ’ዚ ዘጎሳጉሶ ዘሎ ዘይፍለ ፖለቲካዊ
ፕሮፖጋንዳ ክነፍሑ ይስምዑ ኣለዉ።
እዞም ኣካላት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ተጣበቕቲ ናይ ህዝባውን ሃገራውን ልኡላውነትና እንተዝኾኑ ነይሮም፡ እንታይ ኮይኖም በቲ
ስርዓት ኣብ ልዕሊ ህዝባውን ሃገራውን ዝወርድ ዘሎ ግህሰትን ዕንወትን ዘይቃወሙ? ከምኡ'ውን ነቲ መንግስቲ ህግደፍ ናይ
ህዝብታትና ንሃገርናን ልኡላውነት ብምግሃስ፡ ምስ ዝተፈላለዩ ኣስፋሕፋሕትን ሓለምቲ ናይ ጎበጣ ዕላማን ዝኾኑ ሓይልታት
ኢትዮዽያ ብምውዳይ ሃገርና ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብምልቃብ ሱር‐ መሰረታ ንምቕያር ዘሰላስሎ ዘሎ ውዲታዊ ገበናት
ዘይቃወሙን ዘየቃልዑን?
መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ መሰሎም ዝሓተቱን ንምርግጋጹ
ዝቃለሱን ዘለዉ ውጹዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካኣ ናብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እናፈጸሞ ዝመጸን ኣጠናኺሩ
ዝቕጽሎ ዘሎን ግህሰት ሰብኣዊ መሰል፡ ጭፍጨፋን ህልቂትን፡ ኩሉ-መዳያዊ ዕንወትን፡ ስርቅን ዝምታን፡ ህዝቢ ከም ህዝቢ
ክሃልቕን ክበርስን ዝገብር ተግባራት፡ ህዝቢ ክሽቑረርን ክንብርከኽን ንጨቆንቲ ኣካላት ኣሜን ኢሉ ክግዛእን ንምግባር ናይ
ከበባን ጭንቀትን ተግባራት ወዘተ ዝኣመሰሉ ኣረሜናዊ ተግባራት ናይ ህግደፍ ዘይቃወሙን ሰብኣዊ ግቡኦም ዘይዋጹኡን? ወዘተ
ዝኣመሰሉ ሕቶታት ክቐርበሎም ይከኣል እዩ።
ይኹን ደኣምበር እዞም ኣካላት እዚኣቶም ነዞም ዝጥቀሱ ዘለዉን ካለኦት ሕቶታትን ናይ ምምላስ ባህርን ሓላፍነትን ስለ
ዘይብሎም ብኣወንታ ክምልሱ ትጽቢት ዝግገረሎም ኣይኮነን። ነዞም ዝጥቀሱ ዘለዉ ሕቶታትን ካለኦትን ብሓላፍነት ዝመዝኑን
ንምውጋዶም ዝቃለሱን እቶም ንዝተማለኤ ናይ ህዝብታትናን ሃገርናን ልኡላዊ ክብርን ነጻነትን ንምርግጋጽ ንቃለስ ዘለና ተቓለስቲ
ፖለቲካዊ ውድባትን ስቪክ ማሕበራትን ሓፋሽ ህዝብታትና ድማ በቐንዱን ጥራሕ ኢና።
ስለ ዝኾነ ነዚ ናብ ልዕሊ ኩሉ-መዳያዊ ህዝባዊ ልኡላውነትናን ሃገራዊ ነጻነትናን በቲ ኣረሜናዊ ስርዓት ዝወርድ ዘሎ ግህሰታትን
መጥቃዕትን ንምውጋድ እንገብሮ ዘለና ቃልሲ ብተወሳኺ፡ ነቲ ናብ ልዕሊ ኣሕዋትና፡ ፈተውትናን መሓዙትናን ዝኾኑ ናይ
ጎረባብትና ህዝብታት ብመንግስቲ ህግደፍ ዝካየድ ዘሎ ወራርን ኩሉ‐ መዳያዊ መጥቃዕትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰሎምን
ልኡላውነቶምን ብትሪ ካብ ምቁዋም ሓሊፍና ንምፍሻሉን ንምስዓሩን’ውን ብንቕሓት፡ ሓላፍነትን ምትሕብባርን ክንቃለስ እዩ
መድረኽ ዝጥለና ዘሎ። ምኽንያቱ ኣብ ሃገርና ናይ ካልኦት ህዝብታትን ሃገራትን ልኡላውነት ዘኽብር መንግስቲ ክሳዕ
ዘይተመስረተን ዘይወነንናን ናይ ህዝብታትናን ሃገርናን ልኡላውነት ክኽበርን ዘላቕነት ክህልዎን ስለ ዘይኽእል።
ዓወት ንደሞክራሲያዊ ቃልስና!!
ውድቀት ንፋሽሽታውያን!!
ሓተታ ደግሓኤ ቁ.7
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