ሰዓት ሕላፍ ከይኣኸለ፡
ወርቃዊ ዕድላትና ጸንቂቕና ንጥቀመሉ ግዜ ሎሚ’ዩ!!
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታን
ተቓሊዖም፡ ናይ “ርድኡና” ኣውያት ጻውዒቶም ልዕሊ ኩሉ ጫውጫውታ በሪኹ ክድሀ ካብ ዝጅምር
ዓመታት ከም ዋዛ ሓሊፉ፡፡ ኣብ ትሕቲ ምሕረት ኣልቦ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ 23
ዓመታት መመላእታ፡ መለሳ ዘይብሉ ኲናት፣ ስደት፣ ማእሰርቲ፣ ጥሜት፣ ድንቁርና…. ኤርትራዊ
ሕላገት ኮይኑ ቀጺሉ፡፡ ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ካልኢት ህዝብታት ኤርትራ ዝሓልፍዎ ዘለዉ መሪር ህይወትን
ምእንትኡ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋን፡ ንሕቶ ህልውንኦም ናብ ሓደጋ እናገማገመ፡ ከም ህዝብን ሃገርን
ክሳብ ሕጂ ክቕጽሉ ንዘኽኣሎም ኤርትራዊ ኒሖምን ተስፍኦምን እናተፈታተነ፡ ኣብ መሰርሕ ነጻነታዊ
ተጋድሎና ብኽቡር መስዋእቲ ንዝተጠረዩ ሃገራዊ ክብርታትና እናባሕጎጎም ብምኻድ፡ እቲ ትማሊ
ርሑቕ ዝመስል ዝነበረ ናይ ብርሰትን ምብትታን ሓደጋ ኣብ ቅድሜና ተኾዲጩ ኣሎ፡፡
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ማሕበራዊ ቀረባት ህዝብታትና’ኳ ከማልእ ዘይክእል ልሙስ ስርዓት ናብ
ምዃን ኣንቖልቒሉ’ዩ፡፡ መባእታዊ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ሎሚ ኣብ ኤርትራ መጋየጺ ክሳብ ዝመስል
ንርኹባት ጥራይ ዝተሓዝአ፡ ንሱ’ውን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝርክብ ኣገልግሎ ኮይኑ’ሎ፡፡ ዝስተይ
ጹሩይ ማይ፣ መብራህቲ፣ ነዳድን መጓዓዝያን ብዝምልከት፡ ኤርትራ ቤተ-መዘክር ናይ 16 ክፍለ-ዘመን
ክሳብ ትመስል ጌርዋ’ዩ፡፡ ኣገልግሎት ጽሩይ ማይ ክረክብ ብቕንዕና ንዝሓተ ህዝቢ፡ “ሰብ’ዩ ናብ ማይ
ዘለዎ ዝኸይድ፡ ማይ ናብ ሰብ ክመ ጽእ ኣይትጸበዩ” ብዝብል ብዱዕ ፋሽስታዊ ልሳኑ፡ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ዝመለሶ’ውን ካብ'ዚ ኤርትራዊ ኩነት ዝብገስ’ዩ፡፡
ድሕሪ ነጻነት ኤርትራ፡ ናብ ስደት ምኻድ ከም ብርቂ ዝረኣየሉ ዝነበረ እዋን ኣብቂዑ፡ ስድራ-ቤታት
ብጥሙር ምስ ኣድገ-በቕሎም ንስደት ክጓዝሙ ዝረኣየሉ ወቕቲ ኢና በጺሕና፡፡ ዕሙራት ዓድታት ናብ
ሰብ-ኣልቦ ምድረ-በዳታት ብዘሰንብድ ናህሪ ይልወጣ ኣለዋ፡፡ ንስደት ኣንቂዶም ኣብ ዶባት ኤርትራ
ተታሒዞም ኣብ ጓዳጉዲ ዝበልዩን ብተመልከተለይ ከም ቆጽሊ ዝረግፉን ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራ
ኣዲኦም ትቑጸሮም፡፡ ኪኖ ዶባት ኤርትራ’ውን ከምኡ፡፡ ላምፔዱዛ ናይ’ዚ ኤርትራዊ ሕሰም'ዚ ጽዑቕ
መግለጺ እያ።
እዚን ካልእ ተመሳሳልን ኤርትራዊ ተረኽቦታት ዝደረኾ፡ ሓደጋ እምበኣር’ዩ ንናይ ብርሰትን
ምብትታንን ረቛሒታት ዘቀላጥፎ ዘሎ ክበሃል ይከኣል፡፡ ልዕሊ’ዚ ኣብ ባይታ ዝረአይን ዝቑጸርን
ተርእዮታት፡ ንኤርትራዊ ሃገራውነት ዝፈታተን እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ፡ ብፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ
ንቡሉጽ ሃገራዊ ክብርታትና ንምብሕጓግ ዝተወለዐ ስነ-ኣእምሮዊ ኲናት’ውን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን፡፡
ብሰንኪ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጥረ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላው፡ ሕቶ ህልውና ቀዳማይ ኣጀንዳ
ህዝብታትና ክኸውን ዘካይዶ ዘሎ ብድኽነትን ጥሜትን ቆሪንካ ናይ ምግዛእ ሰራም ውዲት፡ ብሰንኩ
ድማ ኮማዊ ኣተሓሳስባታት እናተሸርሸሩ ብውልቃዊ-ፍታሕ ናይ ምርዋይ ዝንባሌታት እናዓኾኸ
ምምጽኡ፡ ነቶም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሽግራት ጎሲኻ ኣብ ማሕበራውን ካልኣውን ጉዳያት ክትንጥልጠል
ምዃን፡…..ሓደግኡ ቀሊል ኣይኮነን፡፡
ስለዝኾነ ድማ፡ ከም ሓይሊ ተቓውሞ ንህልው ኩነታትና ብግቡእ ዝተረደአ፡ ንተባራዕቲ ሕቶታት
ህዝብታትና ዝምልስ፡ ነቲ ኣብ ቅድሚ ህልውናን ቀጻልነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ተደቂኑ ዘሎ ሓደጋ
ንምዕጻፍ ዘኽእል ስጉምቲ፡ ሎሚ/ሕጂ ብምውሳድ፡ ተስፋ ህዝብታትና ናብ ንቡር ቦትኡ ክንመልሶ
እንኽእለሉ ታሪኻዊ መድረኽ እዚ’ዩ፡፡ ካብ ሕልናዊ ዕዳን ታሪኻዊ ተሓታትነትን እንድሕነሉ ካልእ
ኣጋጣሚ ናይ ምርካብ ተኽእሎና ጸቢብ’ዩ፡፡ ሎሚ ሰዓት-ሕላፍ ኣይኣኸለን፡፡ እቶም ምልክታት ግን
ቀይሕ-መስመር ረጊጽና ምህላውና፡ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ንዝተዓዘቦም፡ ኣፍ-ኣውጺኦም ዝሕብሩ’ዮም፡፡
ነዚ ወርቃዊ ዕድል’ዚ፡ ኣብ መሰረታዊ ለውጢ ንምውዓሉ ኩሉ-ጸዓታትና ጸንቂቕና ክጥቀመሉ፡ ውድብና
ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ/ሰደግኤ/ ጻዊዒቱ የመሓላልፍ፡፡

