መግለጺ ኤስሃግ ኣብ ህልዊ ኩነታት
ንኹሉ ደላይ ፍትሕን ሰላምን ብሓፈሻ፡ ንህዝቢ ትግራይን ፈተውቱን ከኣ ብፍላይ፡ እዚ ኣብ ትግራይ
ዝኸይድ ዘሎ ዉዑይ ኲናት መዛረቢ ኮይኑ እኳ እንተሎ፡ ካብኡ ብዘይንእስ መንገዲ ግን ኩነታት ህዝቢ
ኤርትራ ኣጸቢቑ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ኣትዩ ከምዘሎ ከነቃልሖ ዝግበኣና እዋናዊ ኩነታት ምዃኑ ክንገልጽ
ንደሊ። ኣብዚ ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ተኣጒዱ ዘሎ ሓዊ፡ እቲ ከም ዕንጨይቲ ዝነድድ ዘሎ ህዝቢ
ኤርትራ`ዩ። ደጊም ዝተረፈ የለን፡ ትሕቲ ዕድመን ሽማግለታትን፡ ኣካለ ስንኩላንን ሕሙማትን ከይተረፉ
ተተጎቲቶም ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ ኲናት ኣትዮም ይሃልቁ ኣለዉ። እቶም ብተግባራት ኢሰያስን ኣፈወርቅን
ኣቢይ ኣሕመድን ትሕጎሱ ዘለኹም፡ እተን ጽባሕ ኣብ ኣፍ-ደገ ገዛውትኹም ዝትከላ ተንዳታት (ዳሳት)
ኣውያትን ብኽያትን እምበር ዕልልታ ከተኣናግዳ ከምዘይምዃነን እንተትፈልጡ ምሓሸኩም።
ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብመሃንድስነት ርእሰ ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቅን ሰይጣናዊ ተልእኾ
ተሓንጊጡ ዘሎ ኣቢይ ኣሕመድን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዕድሜና ተወዳዳሪ ዘይብሉ ጸረ-ሰብኣዊ
ገበናት ክፍጽሙ ጸኒሖም ኣለዉ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ደረጃ ጭካነን ገበንን ዝተጨማለቐ መራሒ ይቕሬታ
ሓቲቱ ህዝባዊ መስመር ሒዙ ዝተጓዕዘ ሰብ ኣብ ታሪኽ ኣይተራኣየን። ስለዝኾነ ድማ ኢሰያስ ኣፈወርቅን
ኣቢይ ኣሕመድን ብዝወልዕዎ ሓዊ ነዲዶም ክጠፍኡ እምበር ሰላም ጌሮም ክቕጽሉ ዝኽእሉ መራሕቲ
ክኾኑ ኣይክእሉን። ንሰላም እንተጸውዑውን እቲ ፈቐድኡ ዝወሓዘ ናይ ንጹሃን ደምን፡ ገና ዘልዕሎ
ዘይረኸበ ፈቐድኡ ተዘሪኡ ዘሎ ኣዕጽምትን ብዘይ ሓታቲ ክተርፍ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ
መማረጺ እምበኣር ፋሺሽታውያን በታ ዝጀመርዋ ምቕጻሎም ስለ ዘይተርፍ፡ ደለይቲ ፍትሒ ድማ
ምእንቲ ፍትሓውን ህዝባውን ቃልስታትና ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ኣባራቲዕና ምቕጻል ጥራሕ`ዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣሎ ዝበሃል ኣጽዋርን ክእክብዎ ዝኸኣሉ ሓይሊ ሰብን ጌሮም ኣብ ልዕሊ
ህዝቢ ትግራይ ዝወልዕዎ ኲናት ፈሺሉ ከብቅዕ፡ ሕጂ ድማ ንዝሓልፈ ክልተ ኣዋርሕ ካብቲ ዝሓለፈ ክልተ
ዓመታት ንላዕሊ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ክገብሩ ድሕሪ ምጽናሕ ስርዓት ህግደፍን ፈደራላዊ ስርዓት
ኢትዮጵያን ተሓባበርቶምን ብኹሉ መኣዝናት ትግራይ ሓንሳብ ንሓዋሩን ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ
ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዉ። ፋሽሽታውያን ኣብ ካልእ ግዜን ቦታን ናይቶም ቅድሚኦም ዝነበሩ
ፋሽሽታውያን ተምሳሌት’ዮም። ኢሰያስ ኣፈወርቅን ኣቢይ ኣሕመድን ከኣ ኣሰር ፋሲሽታውያን
መማህራኖም ተኸቲሎም ንህዝቢ ትግራይ እቲ ዝቕተል ቐቲሎም ብረት ክስከም ዘይክእል ድማ ኣብ
መዳጎኒ ደንበታት (concentration camp) ክዳጉንዎም ጀሚሮም ኣለዉ።
ኤርትራዊት ኣደ ምእንቲ ውላድኪ ብኸዪ። ኣብ ልዕሊ ካልእ ንጹህ ህዝቢ ክንድዚ ዝኣክል ጭካነ ዘርኣየ
ስርዓት፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ናተይ ዝብሉ ህዝቢ ንሕስያ ክገብር ዝኽእል ኣይኮነን። ከመይሲ ፍርቂ ኣካልካ
ህዝባዊ፡ እቲ ዝተረፈ ፍርቂ ሰብነትካ ድማ ጸረ ሰብኣዊ ክኸውን ኣይክእልን። ብዓንተብኡ`ውን እንተኾነ
እቲ ጸረ ሰብኣዊ ገበናት ቅድሚ ኣብ ትግራይ ፈጢጡ ምውጽኡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፈ ሰላሳ
ዓመታት ብሰላሕታ ክፍጸም ዝጸንሐ ተግባራት እዩ። እቲ ፍሉይ ዝገብሮ፡ ኣብ ኤርትራ እቲ ውልቃዊ ባህሪ
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ኢሰያስ ኣፈወርቂ ቀስ ኢሉ ናብ ውድባዊ ባህሊ - ድሒሩ ድማ ቀስ ኢሉ ናብ መንግስታዊ ባህሊ፡ ቀስ
ኢሉውን እቲ ሃገር ከም ንቡር ክወስዶ ዝጸንሐ ኣካይዳ ኮይኑ ክኸይድ ስለዝተገብረ ጥራሕዩ። ብኻልእ
ኣዘራርባ ናይ ዕንቁሮዖብን ፉሉሕ ማይን ዓይነት ሞገት ዝተኸተለ እዩ ኔሩ ክበሃል ይከኣል። ዕንቁሮዖብ
ኣብ ዝሑል ማይ ኣእቲኻ እቲ ማይ ቀስ ኢልካ እንተኣፍላሕካዮ ኣይፍለጣን እሞ ብኡ ኣቢላ ተጠጢቓ
ትመውት ይበሃል። ኣብ ዉዑይ ወይ ኣብ ፉሉሕ ማይ እንተኣእቲኻያ ግን ካብኡ ክትወጽእ ዝከኣላ ዘበለ
ኩሉ ከምትገብር ዝተመስከረ ነገርዩ።
ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዘሎ ፍልልይ ድማ ልክዕ ነዚ ዘመልክት እዩ ክበሃል ይከኣል።
ህዝቢ ኤርትራ ቀስ ኢሉ ንሕማቑ ክርዕም ከምዝኸውን ተጌሩ`ዩ። ህዝቢ ትግራይ ግን እንተወሓደ ቁሩብ
ጥዑምን ሰላምን ከስተማቕር ዕድል ረኺቡ ስለ ዝነበረ፡ ነዚ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ዘገጠሞ
ሃንደበታዊ ዓመጽ ክጻወሮ ዝኽእል ዓቕልን መንፈስን ክህልዎ ኣይክእልን። ስለዚ ከኣዩ ብሰሜን ብደቡብ፡
ብምብራቕ ብምዕራብ፡ ብሰማይውን ሓዊስካ ብኹሉ መኣዝን ንዝመጽዎ ወረርቲ መኪቱ ሓራ ናይ
ምውጻእ ሕራነኡ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሰማይ ዓሪጉ ዝርከብ። ህዝቢ ኤርትራ ብኣንጻሩ እቲ ቀስ እናበለ
ኣብ ደሙን ዓዕጽምቱን ክኣቱ ዝተገብረ ናይ ተንበርካኽነት መንፈስ ቀይዱ ሒዝዎ ጸኒሑ`ዩ።
እንተኾነ ግን ንኹሉ ደረት ኣለዎ። ኤርትራዊት ኣደ ንብዓታ ናብ መሬት ፈሲሱ ጥራሕ ዝተርፍ ኣይኮነን።
ዝፈሰሰ ንብዓት ኣዴታት፡ ዝቐምሰለ ተኽሊ ፍትሕን ደሞክራስን ከጠጥዕ’ዩ። እቲ ኣብ እዋን ሃገራዊ ነጻነት
ዝነበረ ሕራነ’ውን እንደገና ተበራቢሩ ተኣምራት ክሰርሕ’ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ ስርዓት ረኺቡ እምበር
መዓስ ሕማቕ ህዝቢ ኮይኑ። ቕኑዕ ዕላማ ሒዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እኮ ከምዚ ሕጂ ኣብ መሬት ትግራይ
ዝረአ ዘሎ መስተንክራዊ ጅግንነት እፍጸም ኔሩዩ። መስተንክራዊ ጅግንነት ግን ንዘልኣለም ካላኣይ
መጸውዒኻ ኮይኑ ዝቕጽል ኣይኮነን። ቕኑዕ ህዝባዊ ዕላማ እንተሒዝካ ውጻእ-ውረድ ሓሊፍካ ዓወትካ
ዘተኣማምን እዩ ዝኸውን። ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ዕላማ እንተተሓንጊጥካ ግን ግዝያዊ ዓወት እውን እንተስከረካ
ውዒሉ ሓዲሩ ውድቀትካ ዘይተርፍዩ። ህግደፍ ጸረ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ውድቀቱ ዘይተርፍዩ። ምእንቲ
መሰሉን መንነቱን ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ግን መጻኢ ዕድሉ ብሩህዩ።
እዚ ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ውድቀት ስርዓት ህግደፍ ንምቅልጣፍ ካልእ ኩሉ ገዲፍና ኢደይ ኢድካ ኢልና
ብሓባር ካብ ምቅላስ ዝኽልክለና ፍልልያት ክህሉ ኣይግባእን። እቲ ውዒሉ ሓዲሩ ምዕዋቱ ዘይተርፎ ናይ
ውጹዓት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብ ጽንብሉ ጥራሕ ዕዱማት ካብ ምኳን፡ ነቲ ዘይተርፍ ዓወቱ ኣብ
ምቅልጣፍ ኩሉ መዳያዊ ሓገዛት ካብ ምግባር ንድሕሪት ክንብል ኣይግባእን። ዓወት ዉጹዕ ህዝቢ
ትግራይ ዓወት ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ዓውት ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ውድቀት ፋሺሽታውያን
መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን እዩ።
ዓወት ንኹሉ ደላይ ፍትሕን ሓርነትን
ዝምድና ውጹዕ ህዝቢ ትግራይን ዉጹዕ ህዝቢ ኤርትራን ዘለኣለም ይደልድል
ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስሃግ 28 ትቅምቲ 2022
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