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ውሕስነት ህላወናን ቀጻልነትናን፤
ንህዝብታት ኤርትራ፡ ኣደራዕ ጭቆና፣ ስቓይ፣ ማእሰርትን ሞትን ብዘይ-ዕረፍቲ እናተበራረዩ ክጥሕኑዎም ጸኒሖም ኣሎዉ፤
ኣብ'ዚ ሎሚ ወዲቖሞ ዘለዉ ሕሰም ዝተኖቕቱ ብተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣቢሎም ሓሊፎም'ዮም። ግን ድማ ህሉዉ
ሰርዓተ ኣገዛዝኣ ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ መወዳድርቲ ኣይርከቦን። ህዝብታትና ኣብ ጸረ ባዕዳዊ ተጋድሎኦም፡ ተኣሲሮምን
ተሞቂሖምን እዮም፡፡ እንተኾነ ግን፡ ኣይ ከም ሎምን፡ ኣብ ዘይፍለጥ ጎዳጉዲ፣ በረኻታትን ኮንተይነራትን ኣይነበረን። ይውሓድ
ይብዛሕ ምስ ተኣሰሩ መዓልቲ፡ ከምዚ ሎሚ ደሃዮም ንዕልምልሙ ብዘይሓታቲ ይጠፍእ ኣይነበረን። ከም'ዚ ሎሚ፡ ብተራ ኣባላት
ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ከም ግኡዝ ኣቕሓ ብኣጽናሓለይ ኣብ ሓደ ሸላ ምስ ተደርበዩ፡ ብዘይ ሕግን ርትዕን ይበልዩ
ኣይነበሩን። ይሙቱ ይሃልዉ ደሃዮም ዘይፍለጥ ኣይነበረን። ብኹሉ መለክዒታት፡ ናይ'ዚ ኣብ ሕቖ ህዝብታት ኤርትራ፣ ጀጋኑ
ሰማእታትና፣ ኣካለ ስንኩላናን ህሉዋት ተጋደልትን ተኾዲጩ ፖሎቲካዊ ስልጣን ዝዓተረ ፋሽስታዊ ጉጅለ ስርዓተ ጭቆና፡
መወዳድርቲ ኣይርከቦን። ንባህርን ጭካነን ናይ'ዚ ግፍዐኛ ጉጅለ እንክትግምግም፡ ምስ መን ክተመሳስሎ ከምትኽእል ምምዛኑ
ይእግም።
ህዝብታትና፡ ኣብ ትሕቲ ዲያብሎሳዊ ባህርያት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ሰላምን ምዕባለን ጥራሕ ኣይኮኑን ተሓሪሞም፡፡ ኣብ ዓዶም ናይ
ምንባሮ ዕድሎም እናጸበበ፡ ስደት ሕላገቶም ክሳብ ዝመስል፡ በብመዓልቱ ብኣሽሓት ናብ ፎቖዶ ጎረባብትን ርሑቕ ወጻኢን ከም
ውሑጅ ክውሕዙ ይረኣዩ ኣሎዉ። ህሉው ስደት ኤርትራውያን፡ ኣብ ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእቲ ተራእዩ ዘይፈልጥ፡ መዘዙ
ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ፤ ንህልውና ሃገርና ኤርትራን ቀጻልነት ህዝብታትናን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ ዘሎ እዩ።
ኣብ ውሽጢ ሃገር፣ ኣብ ስደት፡ ኣብ ሰሃራን ሲናይን፡ ብቐንዱ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ፡ በብመዓልቱ ዝንገር ዘሎ መርድእ
መቕዘፍቲ ኤርትራውያን፡ ንነብሲ ወከፍ ማይ-ቤትና ዝትንክፍ እናኾነ፡ ህዝብታትና ደም ካብ ምንባዕን መዓንጣ ካብ ዘሕርር
ሓዘንን ክናገፉ ኣይከኣሉን፤ ሞትን ወረ ሞትን መለለዪና ክሳብ ዝመስል፡ ንዓለም ለኻዊ ሚድያታት ከጻብብ ንሰምዖ ኣሎና፡፡
እቲ ኣዝዩ ዘሰክፍ፡ ስቓይ ህዝብታትና ኣብ ስደት፡ ብሃሩር ምድረበዳን ማእከላይ ባሕርን ጥራሕ ተወሲኑ ዘይተረፈ ምዃኑ እዩ።
እነሆ ንዓለምና ሙሉእ ዘሕዘነ ዘሰቐቐ መቕዘፍቲ፡ በቲ ኣብ ሊብያ ዝርከብ ብኣይ.ኤስ.(IS) ዝፍለጥ ጥሩፍ እስላማዊ ግብረሽበራዊ ጉጅለ ከምዝተፈጸመ ተቓሊሑ ኣሎ። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንኩሎም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ንስድራ
ግዳያት ድማ ብፍላይ፡ ጽንዓት ይሃብኩም ንብል።
እዚ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና ተፈጺሙ ዘሎ መወዳድርቲ
ዘይርከቦ መቕዘፍቲ፡ ብድሕሪኡ መን ክህልዎ ይኽእል ዝብል ሕቶ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ቀልጢፉ ኣብ ኣእምሮና ቅጅል
ይብል። ምኽንያቱ፡ ካብ ሃገርና ክንብርግግን ደድሕሪና እናሰዓበ ምስ በደዊንን ራሻይዳን ኪዳን ኣሲሩ፡ ብገንዘብናን ውሽጣዊ
ኣካላት ሰብነትናን ክቋመር ዝጸንሐ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ እዩ፤ ከም'ቲ ትማሊ ምስ ጉጅለ ኣልሸባብ ሓቢሩ ሰላም
ናይ'ዚ ዞባ ክዘርግ ዝጸንሐ፡ ምስ ኣይ-ኤስ(IS) ተመሓዝዩ፡ እዚ ግፍዓዊ መቕዘፍቲ'ዚ ኣብ ምፍጻም ከይሳተፍ ዝኽልክሎ ባህሪ
ስለዘይብሉ።
ህልው ክውንነትና፡ ብኹሉ መለክዒታት ክምዘን እንከሎ፡ ውሕስነት መጻኢ ሂወትና ጥራሕ ዘይኮነስ ህልውናና ኣብ ከቢድ ሓደጋ
ይወድቕ ምህላዉ ንምግንዛብ ኣየጸግምን። ካብ'ዚ ኩሉ ኣብ ልዕሌና ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ እንድሕን ድማ፡ ባዕላትና ኢና። ካብ
ካልእ ግዳማዊ ሓይሊ ንድሕነትና ዝኸውን መዋጽኦ ኣይንረክብን፤ ክንጽበ'ውን የብልናን። ብሰንኪ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡
ኣብ ዓድና ቀሲና ምንባር ካብ ተሓረመና፡ መዘዛት ስደት'ውን ኣዐርዩ ዝኸፍአ'ምበር መዋጽኦ ካብ ዘይኮነ፡ ቀንዲ ጠመተና ኣብ
ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዕ ይህልዎ። ኩሉ ዓቕምታትና ኣዋዲድና ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ምድሪ ኤርትራ
ምውጋድ፡ ብሕታዊ ውሕስነት ህላወናን ቀጻልነትናን እዩ። ውድብና ሰደግኤ፡ ካብ ዓሚቕ ተረድኦ ህሉው ኩነታት ኤርትራ
ተበጊሱ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምውጋድ፡ ብቕኑዕ መትከላዊ መርሆታት ተገሪሑን ተመሪሑን ክቃለስ፡ ከም ወትሩ
ድሉው ምህላዉ የረጋግጽ። ውሕስነት ህላወናን ቀጻልነትናን፡ ካብ ዕቱብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ጥራሕ ንረኽቦ።
ዜናን ባህልን ቤት-ጽሕፈት ሰደግኤ፡

