ኣይፋልካን ሰለሙን ገ/የሱስ፡
ንተኣራረም ደኣ ንተሃናንጽ

ብዘካርያስ ዘርአ
ኣብ’ዚ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ሓደ ዕሙር ዜና ክገባዳሕ ምቕናዩ ኩልና እንፈልጦ’ዩ። ንሱ ድማ “ኣቦ-መንበር ደምሕት፡ ሞላ ኣስገዶም፡
ንልዕሊ 700 ዝኾኑ ዕጡቓት ሒዙ፡ ንስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቒ ራሕሪሑ፡ ናብ ሃገሩ ኢትዮጵያ ኣትዩ” ዝብል’ዩ። ብኡ መጠን ከኣ፡
ኣብ ክልቲኡ ኣሕዋት ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ብዙሕ ክንገረሉ ቀንዩ። ብፍላይ ንህዝብታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐጥታ ዝምልከቶም ጉዳይ ስለ ዝነበረ ከዛርቦም ግድን ነይሩ። ኣብ ኩሎም ዓይነት መራኸቢ ብዙሃን ከኣ
ክዝትዩሉን፡ ዘዝመሰሎም ገምጋም ክገብሩን ይርከቡ።
ኣነ’ውን ከም ሓደ ግዱስ ዜጋ፡ ርእይቶይ ክህበሉ፤ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ኣብ’ዚ ጉዳይ ዘካይድዎ ዘለው ክትዓትን ዝሕዝዎ ዘለው
መርገጻትን ብትኩር ክከታተል ጸኒሐ። እቲ ደላይ ለውጥን ሰላምን ዝኾነ፡ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብሓደ
ድምጺ የቃልሕ ምህላው ኣስተብሂለ። ንሱ ድማ፡ "ደምሕት ሓደ ልኡክ-ሞት መሓውር ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኮይኑ ከገልግል
ዝጸንሐ ትካል ምንባሩ፤ ናይ ደምሕት ምድኻም፡ ንረብሓ ደላይ ለውጢ ህዝብና ዘገልግል ምኳንኑን፤ ንስርዓት ህግደፍ ድማ፡
መዓንጣ ከብዱ ኮምቲሩ፡ ናብ ሓድሕድ ምክሳስ፣ ምትሕርራድን ቅልውላውን ዝሸምም ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ኣብ ምድኻም ናይ’ቲ
ስርዓት ዘይንዓቕ ትርጉም ኣለዎ……" ዝብል’ዩ። ኣነ’ውን ብወገነይ፡ ካብ’ዞም ልዒሉ ዝተጠቕሰ ገምጋም ዘለዎም ኤርትራውያን
ሓደ’ዩ። እዚ ክብል እንከለኹ ግን ግምጥልሽ ዝርእዩ፤ ብናይ ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ቃና እናመደሩ ዘደናግሩ በዓል "ንሕና ንሱ፡
ንሱ ንሕና"………..ኣየጋጥሙን’ዮም ማለተይ ከም ዘይኮንኩ ክእምት እፈቱ።
ኣብ ከም’ዚ ዝኣመሰሉ ትኩር ኣስተብህሎ እናህለኹ እንከለኹ ግን፡ ሓደ ፍሉይ ኮይኑ ዝተራእዩኒ፡ ንንባብ ዝተዘርገሓ ወረቐት
ኣጋጢሙኒ። ብሓው ሰለሙን ገ/የሱስ ዝተጻሕፈ፤ ኣባል EYSC ምኳኑ ዝሕብር፤ ኣብ ወግዓዊ ልሳን ኤርትራዊ ተቓዋሚ ውድብ
EPDP መርበብ ሓበሬታ ዝተለጠፈን ጽሑፍ ኣንቢበ። ነዚ ክዝረበሉ ዝቐነየ ዜና ግምጥልሽ ገምጊሙ፡ ንህዝብታትና ካብ ቀንዲ
ውራዮም ዝኣሊ፤ ነቲ ቀንዲ ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ገዲፍና ዘይጸላኢና ጸላኢ ክንገብር፡ ነቲ ተረኽቦ
ዘይትርጎሙ ሂቡ ዘደናግር ጽሑፍ ተዘርጊሑ ረኺበ። ብርዕን ወረቐትን ሒዙ ክጽሕፍ ከኣ ደሪኩኒ እነሆ።
ነቲ ናይ ሓው ሰለሙን ገ/የሱስ (ኣባል EYSC)፤ ኣብ ወግዓዊ ልሳን EPDP ዝኾነ Harnet.org ዝተዘርገሐ ጽሑፍ ቅድሚ ምምላሰይ
ግን፡ ንባህርያት ስርዓት ህግደፍ፤ ንባህርያትን ተልእኾን ደምሕት፤ ንዝምድና ደምሕትን ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቅን፤ ………ወዘተ
ኣመልኪተ፡ መበገሲ ዝኾነና ቁረብ ክብል።

ስርዓት ህግደፍ መን’ዩ፡- ስርዓት ህግደፍ፡ ካብ በረኽኡ ሒዙዎ ብዝመጸ በሓትን ቀንጻልን ባህርያት፤ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ
ምሒር ንዕቀት ዘለዎ፤ ቀይዲ-በተኽ ትምክሕተኛ መንግስቲ’ዩ። ሰብኣውን ደሞክራስያውን ክብረት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣሕሲሩ፡
ንስለ ክብርን ዝናን ውልቀ-መላኺ ኢሰያስን ስርዓቱን ክብል፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣረኪሱ ዝቋመር ጥሩፍ ፖለቲካዊ
ትምክሕተኛ ግብረ-ሽበራዊ ስርዓት’ዩ። ንክብርን ዝናን ውልቀ-መላኺ ኢሰያስን ገባቲ ስርዓቱን ኣብ ዘገልግሉ ኩሎም ጸረ-ህዝቢ
ነውርታት እናጸመደ፡ ምስ ግብረ-ሽበራውያን፤ መሰል ርእሰ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ዘይኣምኑ ሓይልታት ኢትዮጵያን ተዋድዩ
ክሽቅል ዝጸንሐን ዘሎን ስርዓት'ዩ። እንሆ ከኣ ንህዝቢ ኤርትራ ብጥሜትን ዓጸቦም ይቐጽዖ ኣሎ። ብስደትን ምዝንባልን የሳቕዮ
ኣሎ። ሃገርና ከቢድ ናይ ምርማስ ሓደጋ ኣንጸላልይዋ ትሰሓግ ኣላ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ከኣ፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ካብ ህግደፍ
ዝኸፍእ ጸላኢ ከም ዘይብሎም ታሪኽ ኣግሂድዎ ይርከብ።
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ደምሕት ከ መን ኢዩ?፡- “ብደቂ ትግራይ ዝቖምኩ ኢትዮጲያ ውዱብ’የ” ዝብል ሓይሊ’ዩ። መዋፈሪ መደበሩ ካኣ ኣብታ
ንዜጋታታ ሲኦል ኮይና ዘላ ብህግደፍ እትማሓደር ኤርትራ’ዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ህግደፍ፡ ብገበታ ትምክሕቲ
ዝሓበጠ፤ንዜጋታት ኤርትራ ንዒቑን ኣንቀጥቂጡን፡ ሰብኣዊ ክብርታቶም ቀንጢጡን ዝገዝእ ዘሎ ስርዓትዩ። ካብ ስድራቤት ጀሚሩ
ክሳብ ሃገር፡ ከቢድ ናይ ምፍንጣሕ ሓደጋ ከንጸላልዎም ዝገበረን ከብርሶምን፤ ሞራል ህዝቢ ኤርትራ ዶቍሱን ሕልንኦም ኣዕሪቡን
ክርምሶም ዝጨከነ ስርዓትዩ፡ ህግደፍ። ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ኣሕዋቱ ህዝብታት ኣተፋኒኑን ኣናቝቱን
ብብሕትውና ክክርድዱ ገይርዎም ዘሎ መንግስቲዩ፡ ህግደፍ። ደምሕት'ምበኣር፡ ቆልዓ-መብጽዓ ናይዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣራዊት
ስርዓት ህግደፍ ኮይኑ ክሕብሐብ ዝጸንሐ ውድብ ኢዩ።
ደምሕት ንህዝቢ ትግራይ/ኢትዮጵያ ዝኸውን ፖሊቲካዊ ራእይ የብሉን፡፡ ከምኡ እንተዝነብሮ፡ ኣብታ ደሞክራሲ ዝጥጣዓላን
ዝስስነላን ዘሎ ኢትዮጵያ፤ ኣብታ ናይ ምውዳብን ንስልጣን ናይ ምውድዳርን መሰል ዝተኸብረላን፡ ቅዋማዊ ናይ ምርጫን
ውድድርን ሜዳ ዘለዋ ሃገሩ ኮይኑ ምነጠፈ። ስለዚ ደምሕት፡ በቢምኽኒያቶም ካብ ውራይ ሃገሮም ናይ ዝበኾሩ ውልቀ ሰባት
ምትእኽኻብ’ዩ። ንህዝብታት ትግራይን ኢትዮጵያን ዝኸውን ሓበራዊ ራእይ ናይ ዘይብሎም ውልቀሰባት ውደባ’ዩ። ብተግባር ከኣ፡
ልኡኻት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኮይኖም፡ ሰላምን ምርግጋእን ህዝብታትናን ዞባናን ንምዝራግ ኣብ ዘገልግል ውራይ ስርዓት ህግደፍ
ዝወፍር ልኡኽ-ሞት ዕሱብ ውዱብ’ዩ። ደምሕት፡ ኣብቲ ስርዓት ህግደፍ "ውራየይ" ኢሉ ሒዝዎ ዘሎ፡ ኣብ መንጎ ህዝብታት
ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ፡ ኣብ መንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ከኣ ብፍላይ ናይ ምቅሕሓርን ምትፍናንን ዕማሙ
ዝወፍር ዕሱብ ባዕዳዊ ኣሃዱ ስርዓት ኢሰያስ’ዩ። ስርዓት ህግደፍ፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊኑ ዘሎ ተዛምዳዊ ሰላም፤ ደምክራሲ፤
ኣናበረኸ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠባዊ ምዕባለን ንምኹላፍን፡ ተታሓሒዝካ ናይ ምርማስን ናይ ዜሮ-ድምር- ጸወታኡ (zero-sum-Game)
ዘዋፈሮ፡ ህግደፍ ዝውንኖ ዕሱብ ኣሃዱ’ዩ ደምሕት።
ስለዚ፡ እዚ ልኡኽ-ሞት ዕሱብ ባዕዳዊ ኣሃዱ ስርዓት ህግደፍ ዝኾነ ደምሕት፡ ልክዕ ከምቶም ኩሎም ሱሩዓት ኣህዱታትን ናይ
ጭፍጨፋ መንግስታዊ መሃውራትን ስርዓት ኢሰያስ’ዩ። ሰላም ካብ ምዝራግን ህዝብታት ካብ ምቅሕሓርን ወጻኢ ካልእ’ ውራይ
ኣይነበሮን። ብእኡ መጠን ከኣ፡ ህልም ዝበለ ጸረ-ህዝቢ ኤርትራን ጸረ ህዝቢ ትግራይን/ኢትዮጵያን ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ
ሓይሊ’ዩ።
እዚ ብሞላ ኣስገዶም ዝምራሕ፡ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዘሎ ሓይሊ እንበኣር፡ ካብዚ ሊዒሉ ዝተጠቕሰ ፖለቲካዊ ሓጥያት እዩ
ተጋላጊሉ። ንመጠን ክፍጽሞ ዝጸንሐ ዝርጋን ዝምጥን ይቕሬታ ሓቲቱን ተናሲሑን ናብ ህዝቡን ሃገሩን ምጽንባሩ ቁንዕ’ዩ። ህዝቢ
ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ/ኢትዮጵያ ብማዕረ ዝረብሑሉ፤ እቲ መዋፈሪኡ ዝነበረን፡ ጸላኢ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን
ዝኾነን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ድማ፡ መዓንጣ ከብዱ ዝኹምተረሉ ስጉምቲ’ዩ ወሲዱ። ነቲ ማሕጋጽ ፋሽስታዊ ኣስናኑ እናሓርቀመ፡
ኣብ ምዝራግ ሰላምን ምርግጋእን ናይዞም ኣሕዋት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ከዋፍሮ ዝጸንሐ ደምሕት ምሳኣኑ፡ ተገይጹን
ኣንባሂቑን ክተርፍ ዝገበሮ ስዕረት ኢዩ።
ነዚ ልዒሉ ዝተጠቕሰ ገምጋም መበገሲ ካብ ገበርኩ፡ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ትሕዝቶ ጽሑፍ ናይቲ፡ "ኣባል EYSC እየ" ዝበለናን፡ ኣብ
ወግዓዊ ልሳን EPDP(harnet.org) ብዕለት15 መስከረም 2015 ዝተዘርገሐን ጽሑፍ ክሰግር። እቲ ጽሑፍ "ኣጆኻ ህዝበይ፡ እዚውን
ክሓልፍዩ" ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ብሓው ሰለሙን ገብረእየሱስ ዝተጻሕፈ ድርሳን'ዩ።
እዚ ናይ ሓው ሰለሙን ገብረየሱስ ድርሳን፡ ንሕውነታዊ ዝምድና ኤርትራን ትግራይን ብሓፈሻ፡ ንደላይ ፍትሒ ውጽዕ ህዝቢ
ኤርትራ ከኣ ብፍላይ፡ ካብ ቀንዲ ውራዮም ዝኣልዮም ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ርእይቶይ ከይሃብኩሉ ክሓልፍ ከኣ ሕልናይ ኣይፈቐደን።
ብመልክዕ ክትዕን ሞጎትን ኣቢለ ከቕርቦ'የ። እቲ ናይ ሰሎሙን ብሂል ከምዘለዎ (ክይነከኹ ከይወሰኽኩ) የቕርቦ ምህላወይ ድማ
ኣቐዲመ እሕብር። ዕላማ ጽሑፈይ፡ ንምትእርራምን ንምትህንናጽን ዝዓለመ ምኽኑ ከኣ ኣቐዲመ ክሕብር እፈቱ።
ሰለሙን፡- ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት ዜና ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ደምሕትን ሞላ ኣስገዶምን ኮይና ትርከብ።
ዘካርያስ፡- እወ፡ እቲ ቀንዲ ደመኛ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ፡ ንእኩይ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ሰላምን ተግበራቱ፡
የማናይ ኢዱ ኮይኑ ከገልግሎ ዝጸንሐ ዕሱብ ደምሕት ራሕሪሑዎ፡ እሞ ድማ ንልዕሊ 700 ዝኾኑ ሰራዊቱ ኣኸቲሉ’ኮ’ዩ
ጠንጢንዎ። መስተንክር ዜና እንድዩ። እዚ ዘየዛረበ ደኣ እንታይ ከዛርብ። ወዮ ንስኻ’ኳ ኣብ ድርሳንካ “እዚ ቅያ’ዚ፡ ብቐጠታ ኣብ
ጊነስ ቡክ ኦፍ ሪከርደስ ክኣትው ኣለዎ” ዝበልካዮ። እቲ ካልእስ ንሱ እንዳኣሉ ዝብል ዘሎ።
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ሰለሙን፡- እሞ ነዚ ”ትማል-ትማሊ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ብመንፊት ሚሐ ዘጻርይ ዝነበረ ግንባርን ህዝብን ከም ቅሚጦ ሓሰር በለል በለል
የብልዎ? ( መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ዝኸበርካ ስለሙን፡ እቲ “ግንባርን ህዝብን” ዝብል ደኣ እንታይ ደሊኻ ኣእቲኻዮ። ግንባርን ህዝብን፡ ሕቖን ከብድን ካብ
ዝኾኑ ክንደይ ድዮም ገይሮም?። ህግሓኤ/ህግደፍ ፡ እዚ ሕጂ ጸሓይ ወቒዕዎ ዘሎ ኣራዊት ባህርያቱ መዓስ ድዩ ተዓዛዚርዎ። እታ
ምስ ህዝቢ ኤርትራ ተተኣሳስሮ ዝነበረት ጸረ-ባዕዳዊ መግዛእቲ (ንናጽነት) ቀጣን ገመድ እኮ፡ ድሕሪ ዕዉት ረፈረንዶም ኣኽቲማ
እያ። ህግሓኤ/ህግደፍ፡ ድሕሪ ረፈረንደም’ኮ፡ ናብ ዝባን ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ዝተንወጠሐ፡ ህልም ዝበለ ጸረ-ደሞክራሲ፡ ጸረሰላም፡ ጸረ-ምዕባለን ጸረ-ስሙር ኤርትራዊ ሃገርነትን ምኳኑ ዘግሃደ ገባቲ ስርዓት እኮ’ዩ ኮይኑ። ህዝብን ግንባርን ኤርትራ፡ ዓይንን
ሓመድን ኮይኖም። ዘይጸናበር ኣይትጸንብር ሰሎሙን። ጨቈንን ተጨቈንን’ሲ ብሓደ ትዕይሮም? ህግሓኤ/ህግደፍ’ኮ፡ ድሕሪ ዕዉት
ረፈረንዶም፡ ናብ ቁጽሪ ሓደ ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ተሳጋጊሩ።
እንተ እቲ “ትማል ትማል ንቀርኒ ኣፍሪቃ ብመንፊት ሚሔ ዘጻርይ ዝነበረ…” እትብሎ ክኣ ሓሶት ኢዩ። ግጉይ ግንዛበ'ዩ። እዚ
ኣራኣእያ እዚ፡ ነቲ ትምክሕተኛ ህግደፍ’ኳ ዘይጠቐመ። መንግስቲ ህግደፍ ሽፍታ እኮ’ዩ። ነቲ ኣብ ሽፍትነትን ክትራንን ዝነበሮ
ብልጫ እንዳኣሉ ከምኡ ዝመስሎ ነይሩ። እቲ ሽፍትነት እቲ ክኣ፡ መጀመርያ’ኮ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ገይርዎ። "ገባር ደምባር"
እኮ’ዩ ክብሎ ጸኒሑን ዘሎን። ብሽፍትነቱ ተነይቱ፡ " ናይ’ዚ ዞባ እዚ ጎብለል" እናመሰሎ፡ ብትምክሕተኛ ባህርያቱ ዓዊሩ፡ ንዓቕሙ
ብግቡእ ከይመዝን እንዳኣሉ ገይርዎ። ከም ጽምብላሊዕ ሕፍረቱ ዘይከደነ፡ ”ምድሪ ዝኸድን እናመሰሎ”፡ ከም ጽንብላሊዕ ብሓዊ
ክጻወትን ኣብቲ ዝኣጎዶ ሓዊ ክልቑመጽን'ዩ ገይርዎ፡፡ ነቲ ብሰላም ዝተሓሰሞ፡ ዘሕንኽ ስዕረቱ ተቐቢሉ፡ ንዘየከራኽር ላኡላዊ
መሬት ኤርትራ (25.000km2 ባዕዳዊ ዓቃብ-ሰላም ሓይሊ ንክኣቱ)፡ ሓመድ ልሒሱ ዝተቐበሎ፡ ኣይትዝክሮን ዲካ፡ ሰለሙን። እቲ
ትምክሕቲ’ውን ናይ’ቲ ስርዓት’ዩ። ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን። እቲ ዘካየዶ ወራር'ውን ናይቲ ስርዓት እዩ።ናይ ህዝቢ ኤርትራ
ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ‘ሞ፡ ኣብ ዘይውክሎ ኩናት፡ ወራር ህግደፍ እኮ’ዩ ቀያሕትን ጸለምትን ደቁ ስኢኑ። እቲ ስዕረትን
ውርደትን’ውን ህግደፍ ኢዩ ተዋሪድዎ። ህዝቢ ኤርትራ ኣይተሳዕረን ኣይተዋረደን፡፡ ገባቲ ወራር ስርዓት ህግደፍ እንክሰዓር፡ ህዝቢ
ኤርትራስ ተዓዊቱ'ባ ደኣ። እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክቱር ንዕቀት ዝነበሮን ዘለዎን ትምክሕተኛ ስርዓት ህግደፍ’ዩ ተሳዒሩ ።
ብኡኡ መጠን ክኣ፡ ንልኡላዊ ክብረት ህዝብን ሉላውነት ሃገርን ዘሕሰረን ዘዋረደን ንሱ’ዩ፡ ስርዓት ህግደፍ።
ስለዚ፡ ንህዝብን ግንባርን(መንግስትን) ኤርትራ ኣይትጸናብሮም፡ ሰለሙን። እቲ ግንባር መንሽሮ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ’ዩ። ከም
ቁሚጦ ሓሰር በለል በለል ዝበለ ክኣ፡ እቲ ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ግንባር(ህግደፍ)‘ምበር፡ ህዝቢ ኤርትራስ ኣበደን ኣይብልን
እዩ። ስርዓት ኢሰያስ ኣፍወርቂ፡ ከም ቁሚጦ ሓሰር በለል በለል ዝበለ ከኣ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዝረብሕ ኣጀንዳ ስለዘይብሉ፤ ህዝባዊ
መሰረቱ ስለዝነሃለን ተሓጢጡ ስለዝተነጸለን’ኮ እዩ። ክቡር ሓው ሰሎሙን፡ ብሁልካ ጌጋ ኢዩ። ቃና ጽሑፍካ፡ ኣይጥዑምን፡፡
ንተኣራረም ድኣ፡፡
ሰሎሙን፡- እዋእ ?
ዘካርያስ፡- እወ!። በቲ ኣረኣእያ ተጸሊኻ ስለዘለኻ ኢኻ፡ ብናይ ህግደፍ ቃና ትዛረብ ዘለኻ። ንሓርነት ናይ ህዝብና ይቃለስ ናይ
ዘሎ ማሕበር "ኣባል’የ" እናበልካስ፡ ንባዕልኻ'ኳ ሓራ ዘይወጻእካ፡፡ ንሓርነት ካልኦት ህዝብን ሃገርን ንክትቃልስ እኮ፡ መጀመርያ
ባዕልኻ ሓራ ክትወጽእ ይግባእ። ንምኳኑ'ባ፡ ኣቶም ከም ቁሚጦ ሓሰር በለል በለል ዘብልዎ ዘለው ኸ በዓል መን’ዮም።
ሰሎሙን፡- በዓል ሕኸኸኒ ክሓከካ። ከምቲ ኪሮስ ዮውሃንስ ዝበሎ፡ ኣብ ውሽጢ ደምሕት ብደገ ደምሕት ፡ ህዝቢ ኤርትራ
በዚሒዎ ርግሒት፡ ዝበሎ። ( መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ሃየ…… ”በዓል ሕኸኸኒ ክሓከካ” በዓል መን ደኣሎም ?
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ሰሎሙን፡- እቶም ናይ ምድሪ ቤትና ደምሕትን፡ ነቶም ናይ ደገ ደምሕት መርሓባ ኢሎም ዝተቐበልዎም፡፡ ……ሓደ ኣባል
ደምሕት ንኤርትራ ገዲፉ ናብ ወላዲት ሃገሩ ተመሊሱ እንድሕር ሰሚዕና ….. ንሕና ደቀባት ኤርትራ መድፍዕ ተኩስና ኢና
ከነፋንዎም ዝግባኣና። (መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ኣብ’ዚ እነሀ ዘረባ። ሕጂ ተረዲአካ ሰሎሙን። ”እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ደቀባት ኤርትራን፡ በዓል ሕኸኸኒ ክሓከካን እዩ”
ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ። ካን እቲ ጉዳይ’ሲ ፡ ኣብ መንጎ ደቀባት ኤርትራን ተጋሩን’ዩ ኢልካዮ ። ካን! .... በቲ ሓደ ወገን፡ ንህዝብን
ግንባርን (ህግሓኤ/ህግደፍን) ኤርትራ ሓደ ዝገበርካዮም ከይኣኽለካስ፡ ንደምሕትን ህዝቢ ትግራይን ከኣ ማዕረ ገይርካዮም፡፡
ኣይፋልካን ሰለሙን፡ ንተኣራረም ድኣ፡፡
ሰሎሙን፡- እወ። ሕጂስ ሞላ ኣስገዶም ናይ ክልል ትግራይ ሰላይ ኮይኑ ድሕሪ ምጽንሑ ልዕሊ 700 ዝኾኑ ኣባላት ሒዙ ናብ
ወላዲት ሃገሩ ብሰላም ተመሊሱ ዝብል ስብራ ወረ’ኮ ሰሚዕና። ናይ ኢሰያስ ደርሆ ፋሕቲራ ትወጽኦ ሽጣራ ተወዲኡ እንዳበልናስ፡
ሕጂ ድማ ምፍሕታር ዘይድልዮ፡ ኡፍ ኢልካ ትጋልሆ ሽጣራ ሑመራ-ሸራሮ ንሰምዕ’ኮ ኣለና። (መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ወይለይ ሕጂ በሪሁለይ ሰሎሙን። "እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ደቀባት ኤርትራን ተጋሩን ኢዩ" ናብ ዝብል ሕሳር ዘርኣውን
ፋሽስታውን ወፈራ እባ ኢኻ ኣውሪድካዮ ዘለኻ። ነቲ “ ኣብ EYSC ተወዲበ ንሓርነቱ ይቃለስሉ ኣለኹ“ እትብሎ ህዝቢ ኤርትራስ
ምስ’ቲ “ሕኸኸኒ ክሓከካ፡… ሽጣራ ሑመራ ሸራሮ“ እናበልካ እትጽውዖ ሓው ህዝቢ ትግራይ ከተናቕቶ። እዚ ሕሳር ዘርኣውን
ፋሽስታውን ፕሮፖጋንዳ’ዚ ዳኣ፡ ስርዓት ህግደፍ እንዶ ምኣኸለና። ንከምዚ ዝኣመሰለ ነውራም ፕሮፖጋንዳ፡ ስርዓት ህግደፍ
ከሳራስሮ ጸኒሑን ኣሎን’ኮ። ንሱ ስርዓት ህግደፍ ብሬድዮኡን ተሌቭዥኑን፤ ብዜማን ድራማን፤….ጥራሕ ዘይኮነ፡ በዚ
ፕሮፖጋንዳ’ዚ ተነዲሑ ክንደይ ኣሰቃቒ ገበናት እናሰርሓሉ’ኮ ጸኒሑን ኣሎን። ንስኻ ሰለሙን ከኣ፡ ክትውስኸልና? ብእንተታት
ሸርሺርካ፡ ኣብ ዘይውራይና ከተውዕለና፡፡ ዘይጸላእትና ጸላእቲ ገይርካ፡ ምስ ፈተውትና ከተናቑረና፡፡ ኣይፋልካን ሰለሙን፡፡
ንተኣራረም፡፡
ሰሎሙን፡- እወ ። እቶም ዝተረፉ ደምሕት ክኣ፡ ንኣይተ ኢሰያስ ሓዊስካ ከምታ ኣሕዋቶም ፡ ንምዕራብ የህትፎም። (መስመር
ናተይ)
ዘካርያስ፡- ሰሎሙን፡ ኣብ’ቲ ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝወሓጠ ልጓም-ኣልቦ ትምክሕትን ዘርኣዊ ፕሮፖጋንዳን’ኮ ተዋሒጥካ።
እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ድሑር ዑረት፡ እንታይ ዝመሰለ ሑሱም ዋጋ ዱዩ ዘኽፍለና ዘሎ። ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከም ጨው
ዘሕቅቕ ዘሎ ኣራኣእያ’ኮ’ዩ። ንስኻ ሰሎሙን፡ ብትምክሕትን ርካሽ ዘርኣዊ ኣታሓሳስባን፡ ኣእምሮኻ ተደፊኑ ኣሎ። መሓውርካ
ተሓይሩ ኣሎ። ዓይንኻ ዓዊሩ ኣሎ። ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ትቃለስ ዘለኻ ይመስለካ ይህሉ ይኸውን። እንተኾነ ግን፡
ከይተፈራረምካ ዝተዋዓዓልካ ዕቑር ጸጋ ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኮይንካ ኢኻ ተገልግል ዘለኻ። ከመይ’ሲ እተን ንሱ ስርዓት
ህግደፍ፡ ንደላይ ሰላም ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኣሕዋቱ ጎረባብቲ ህዝብታት ኣናቚቱን ኣጸምዩን ንከብርሶ ዝጥቀመለን ሕሳር ዘርኣዊ
ፕሮፖጋንዳ ትደግመን ኣለኻ። ንህዝብናን ሃገርናን ክሕሾም፡ ንተኣራረም ደኣ ሰለሙን ሓወይ፡፡
ዝኸበርካ ሰሎሙን፡ ህዝቢ ትግራይ (ከም ህዝቢ) ብኣምሳል’ቲ ኣነን ንስኻን (ስለዚ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ) ዝተሰራሕናዮ ዝተሰርሐ፡
ሕልፍን ትርፍን ዘይብልና ሓደ ኢና። ብኣምሳል’ቲ ኣነን ንስኻን ዝተሰራሕናዮ ዝተሰርሐ፡ ኣሕዋት ህዝብታት ኢና። ንሕና
ኤርትራውያንን ተጋሩን፡ ኣብ ክልተ ሃገር እንርከብ፡ ግን ድማ ሓደ ህዝቢ እኮ ኢና። ዝምድና ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ግን
ካብኡ ንላዕሊ እዩ። እቲ ኣንጻር ገዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ብሓባር ኮይንና ዝተቐለስናዮ፤ ኣብ ሓደ ድፍዓት ሳሕልን ሽረን ብሓባር
መኪትና፡ ብሓባር ዝተሰዋእናዮን ዝሰንከልናዮን፡ ደምና ብሓባር ዝዛረዮን ኣይርሳዕን’ዩ። ነዚ ሓባራዊ ድርሳናት ታሪኽና ዝምስክሮ
ሓቂ ክትክሕድ? ኣይፋልካን ሰለሙን ሓወይ።
አረ ካብኡ ንላዕሊ እዩ። ህዝቢ ትግራይ፡ ንመሪሕ ውድቡ ህወሓት ሒዙ፡ ኣብ ፍትሓዊ ሓርነታዊ ሰውራናን ኣብ መስርሕ
ረፈረንደምን፡ ኣብ ልኡላዊ ክብረት ናጻ ኤርትራን ዝጸንሖምን ዘለዎምን ኣረኣእያ፡ ከመይ ዝኣመሰለ ደጀንነት ድዩ ነይርዎምን
ዘላዎምን፡፡ ብስንኪ ገባቲ ሰርዓት ህግደፍ ካብ ቤት-ንብረቱ፣ ሓዳሩ፣ ስድርኡን ትምህርቱን ተኾሊፉን ተመዛቢሉን፡ ሃገር ራሕሪሑ
ዝጠፍእ ዘሎ ህዝብና መን ድዩ ኣዕቊቡዎ ዘሎ፡፡ ምስ’ቲ ኩሉ ድኽነቱ፡ ካበተን ዘለዎኦ ቁንጣሮ ዓቕሚ ኣማቒሉ ዘምህሮ ዘሎ መን
ድዩ?፡፡ ሰለሙን!፡ ህዝቢ ትግራይን መንግስቶምን’ዮም። ኣብየ..የ..የት!፡ ብከም’ቲ ንስኻ ሰለሙንን ሰርዓት ህግደፍን አትሓስቡሉ
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ርእስን ትምክሕተኛ ኣረኣእያን እንተዝመርሑስ፡ ነዚ ብስንኪ ሰርዓት ህግድፍ ዝበሳበስ ዘሎ ህዝብናስ ከመይ ኮን ምገበርዎ። ከም
ዝወደቐ ገረብ ምቖጥቆጥዎ። ንሱ ግን ብዘበን ደርጊ ሓሊፉ። ኣብ ልዕሊ መቓብር ደርግን ኢሰፓን ዝተተኽለ መንግስቲ ህዝብታት
ትግራይን/ኢትዮጵያን ግን ከምኡ ኣይኮኑን። ካብቲ ጽኑዕ፣ ፍትሓውን መትከላውን ኣረኣእይኦም ተበጊሶም፡ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን
ኩነታት ክብስ ከይበሉ፡ ወትሩ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራን ፍትሓዊ ቃልሱን ምንባሮምን ምህላዎምን፡ ታሪኽ ደጋጊሙ ዝመስከሮ
ደጀንነቶም ኣርእዮም'ዮም።
ዝኸበርካ ሓው ሰሎሙን፡ እዚ ድሑር ዘርኣዊ ልዕለ-ትሕትነታዊ ኣራኣእያኻ ክሳብ ክንደይ ኣዕዊሩካ ከምዘሎ ኣስተውዕል። ንኢሰያስ
ኣፈወርቂ ክትቃለስ ክትውስን እንከለኻ፡ ንዕኡን ኣዕናዊ ስርዓቱን ንክትቃለስ፡ ንኢሰያስ ትግራዋይን በቲ ናትካ ቃል ”ሕኸኸኒ
ክሓከካን” ገይርካ ክትቃለሶ መሪጽካ?። ኣንታ ሰሎሙን፡ ኢሰያስ ኣፍወርቂ፡ ናይ ትግረዋይ ዘርኢ ይሃልዎ ኣይሃልዎ፡ ካብ ኢሰያስ
ንላዕሊ ኤርትራዊ’ኳ ዘየሎ። ኢሰያስ ወዲባት ኤርትራ እኮ’ዩ። ከም ኩሎም’ቶም፡ ንስኻ ደቂባት ኤርትራውያን እትብሎም፡ ናይ
ንእስነት ዕድሚኡ ንሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝኸፈለ ኤርትራዊ’ኮ እዩ። ኣነን ንስኻን፡ ካብ ኢሰያስ ንላዕሊ ሕልፊ
ኤርትራውነት የብልናን። እቲ ጸገም ናይ ዘርኢ ኣይኮነን። ኢሰያስ ኣፍወርቂን ውድቡ ህግሓኤ/ህግደፍን፡ መንግስቲ ህግደፍን፡ ጸረ
ህዝቢ ባህርያቶምን ተግባራቶምን፡ ጨፍጫፊ መንግስታዊ መሓውራቶምን’ዩ ንኤርትራ ዝሓርዳ ዘሎ። ኢሰያስ ኣፍወርቂ ከኣ፡ ርእሰፋሽስቲ ናይ’ቲ ስርዓት ኮይኑ ዝፍጽሞ ዘሎ መንግስትዊ ጭቆና’ዩ።
ቃልስና፡ ኣንጻር’ቲ ስርዓት ይኹን። ኣንጻር‘ቲ ጨፍጫፊ መንግስትን ናይ ዓፈና ትካላቱን ይኹን። ኣብ ልዕሊ መቓብር ናይቲ
ስርዓት ብዛዕባ ዝትከል፡ ንሰላም፡ ንፍትሒ፡ ንደሞክራሲ፡ ንልዕልና ሕጊ፡ ንሃገራዊ ልምዓትን ንጥዕናዊ ጉርብትናን ዝበቅዕ
ደሞክራስያዊ መንግስቲ ብዛዕባ ምትካል ይኹን። ናይ ህዝብታትና ቃልስን ጠለብን ንሱ’ዩ። እቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ኣራኣእያ ግን፡
ንህዝብታትና ካብ ናይ ለውጢ ሓዲዶምን ማእዝኖምን ኣጥፊኡ ዝኣልዮም ኣራኣእያ’ዩ። ኣብ ዘይውራዮም’ዩ ዘውዕሎም።
ዘይፈታዊኦም ክፈትው፡ ምስ ዘይመጻምዶም ክውግኑ፡ ንፈታዊኦም ክጸልኡ፡…..ዓቕምታቶም ዛሕዛሕ ኣቢሎም፡ መፍቶት ስርዓት
ህግደፍ ዝገብሮም ኣራኣእያ’ዩ። ክቡር ሓው፡ ንስኻ ሰሎሙንን መሰልትኻን፡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰልሚ ኢኹም ትውዕሉ
ዘለኹም። ብዘይቀላዓለም፡ ከይተፈራረምኩም ዝተዋዓዓልኩም ኣገልገልቲ ህግደፍን ዕቑር ዘይስሩዕ ኣሃዱኡን ኮይንኩም ኢኹም
ተገልግሉ ዘለኹም። ንተኣራረም ንተሃናነጽ ድኣ።
ኣንጻር’ዚ ጨቈኒ ስርዓት ህግደፍ ክትቃለስ እንከልኻ፡ ነቲ ንሱ ዝምርሓሉን መንግስታዊ ስልጣኑ ዝሰረተሉን ናይ ኣታሓሳስባ
ጎዱፍን፡ ነቲ በዚ ጎዱፍ ዝኾነ ኣታሓሳስባ ዝምራሕ ስርዓቱን ምቅላስ’ዩ። ውራይ ህዝቢ ኤርትራን ደለይቲ ፍትሒ ተቓለስቲ
ውዱባት/ማሕበራትን/ ጉጅለታትን ከኣ ንሱ እዩ ክከውን ዝገባእ። ንስኻ ሰለሙንን መሰልትኻን ከኣ፡ ኣብቲ ኢሰያስን ስርዓቱን
ዝነብሩሉ ዘለዉ ጎዱፍ ኮይንካ፡ ክትቃለሶም ኮንቶ ድኻም ምካኑ ኣስተውዕል። አረ ጸረ-ህዝቢ ኤርትራ ኣረኣእያ እዩ፡፡ እዚ ኣብ
መንጎ ሞትን ሕየትን ዝስሕግ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ፡ ካብዚ ጎድፍ ትምክሕትን፡ ጎዱፍ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍን ዘድሕኖ’ምበር፡
ኣብቲ ገዛእቲ ዝፈጠርዎ ድሕረታት ንክነብርን፡ ኣብኡ ተሓቢኦም ንዘላግጽሉን ዝጽወር መንኩብ የብሉን። ካብ ቀንዲ ውራዩ
ዝኣልዮን ዝሕጭጨሉን፡ ይኣኽሎ። ኢሰያስ፤ ውዱቡ ህግሓኤ/ህግደፍን ስርዓቱን፡ ኣኺሉ ክሳብ ዝተርፎ ክገብርዎ ዝጸንሑን
ዘለውን ነውሪ’ዩ። ኣብቲ ኢሰያስን ስርዓቱን ዝውዕልዎ ነውሪ እናወዓልካ ከኣ፡ ”ንህዝቢ ኤርትራ ይቃለስ ኣለኹ” ኣይትበለኒ። ኣብ
ነውሪ እናወዓልካ፡ “ኣንጻር ነውሪ’የ” ክባሃል ኣይካኣልን’ዩ። ንተኣራረም ሰለሙን፡፡
ነዚ ኣረኣእያ'ዚ ሒዝካ ኢኻ “ኣጆኻ ህዝበይ፡……… ኣስተውዕል ህዝበይ” እናበልካ እትጽውዕ?
ሰሎሙን፡- እወ ኣስተውዕል ህዝበይ ፡ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ በዓል ክልተ ገጸ-ባህርይ ቀጻሊ ተዋስኦ፤ ብውሽጢ ይምጻእ ብደገ ኮነ
ኢልካ ሕልናኻ ንምዕራብን ተስፋ ቆሪጽካ ዘፍ ክትብልን ዝተደርሰ’ዩ። (መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ንኣየናይ ድርሰት ኢኻ ፡ ህዝብና ከስተውዕለሉ ትጽውዖ ዘለኻ።
ሰሎሙን፡- ነዚ ኡፍ ኢልካ ትጋልሆ ሽጣራ ሑመራ-ሸራሮ። (መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ኣየናይ’ዩ እቲ ሽጣራ ሸራሮ-ሑመራ ኸ ?
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ሰሎሙን፡- ነቲ ሞላ ኣስገዶምን ስለያ ክልል ትግራይን ዘቓልሕዎ ሰብራ ዜና፡…..ክልል ትግራይ ክሕቱትሉ እዮም። (መስመር
ናተይ)
ዘካርያስ፡- ካን.ን.! ክልል ትግራይ ክሕተቱሉ ከኣ? እቲ የማናይ ኢድ ስርዓት ኢሰያስ ኣፍወርቂ ኮይኑ ከገልግል ዝጸንሐ ዕሱብ
ደምሕት ብምፍራሱስ ክንድዚ ከሕቆንቁነካ!? ኢዶእ..። ወዮ ዳኣ እቶም ደለይቲ ለውጢ ኢና እንብል ኤርትራውያን ሓሚቕናን፡
ከም’ዚ ናትካ ዝኣመሰለ፡ ብፋሽስታዊ ዘርኣዊ ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ዝሃጎገ ኣራኣእያ መኣዝን ቃልስና እናኣስሓተን፡ መስርዕ ሰውራ
እናዘረገን እምበር፡ ንሕና ኤርትራውያን እንተንገብሮ ኸ። ኣንታ ሰሎሙን ውራይና ውራይ ህዝቢ ኤርትራ እኮ’ዩ ነይሩ። ብሰንኪ’ቲ
ከም’ዚ ናትካን ስርዓት ህግደፍን ድሑር ኣራኣእያ ዓዊርናን ተዓኒድናን’ምበር፡ ውራይና እኮ'ዩ ነይሩ። ህዝብና፡ ብቑዕ መሪሕ
ብሰንኪ ምስኣኑ፡ ምድሪ ቤት ኤርትራ ብገባቲ ስርዓት ህግደፍ ገስሪጡ። ምድሪ ቤትና ምጽራይ ስኢና(ሓሚቕና)፤ ህግደፍ ንህዝቢ
ኤርትራ ምሒር ንዒቕዎ ኣንቀጥቂጡ ይገዝኦ ኣሎ። ልጓም-ኣልቦ ትምክሕቱ ኣዕቢድዎ፡ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ መስፍሕፍሒ
ወራራት ብምክያዱ፡ ኢትዮጵያ ካብተን ግዳያት ወራር ምንባራ ዘንጊዕካዮ ዲኻ? ወዮ ዳኣ ንዓኻን መሰላትኻን ዘንጊዕኩምዎ
እምበር፡ ስርዓት ህግደፍ፡ ነቲ ኣዕናዊ ወራራት ከካይድ እንከሎ’ኮ፡ መቕድመ-ኩሉ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተኣወጀ፡
ንምብራሱን ምዝንባሉን ዓሊሙ ዝካየዶ ኩናት’ዩ። ኣብ ልዕሊ ደለይቲ ሰላምን ጽቡቕ ጉርብትናን ኣሕዋት ህዝብታት
ትግራይ/ኢትዮጵያን ዝተኣወጀ ጸረ-ህዝቢ ኤርትራ ኩናትዩ፡፡ ኣንጉዕ መንግስታዊ ስልጣኑ ክሳብ ዝመክኽ ምስተሳዕረ ከኣ፡
ንመንግስትን ህዝብን ትግራይ/ እትዮጵያ ተመላሊእዎም ንክመውት፡ ናብ ከመይ ዝኣመሰለ ዞባዊ ግብረ-ሽበራዊ ስርዓት ድዩ
ተቐይሩ ዘሎ። መስርሕ ህንጸት ደሞክራስን ልምዓትን ኢትዮጵያ ንክኾልፍ ናብ ከመይ ዝኣመሰለ ናይ ዚሮ ድምር ጸወታ ድዩ ኣትዩ
ዘሎ። ነስተብህል ሰለሙን ሓወይ፡፡
ነዚ እኩይ ሕልምታት ክውን ንምግባር፡ ምስ’ቶም መሰል-ርእሰ-ውሳኔናን ልኡላዊ ክብረት ኤርትራን ዘይኣምኑ ናይ ህልቂት
ሓይልታት፡ ኣርበኞች ግንባርን ጉንበት ሸውዓትን ጸሚዱ፡ ጸረ-ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘካይዶ ዘሎ ዘርጊ እንታይ ድዩ?
ምስ’ቲ ዕሱብ ደምሕት ክጸምድ እንከሎስ፡ ንርኲስ ዕላማታቱ መጋበርያ ንምግባሮም ዶ ኣይኮነን። ስለ’ዚ፡ ስርዓት ህግደፍ’ኮ ጸላኢ
ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንመስርሕ ምዕባለ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ክኾልፍ ዝነጥፍ ዘሎ ጽላኢ ኩላትና እኮ’ዩ። ወዮ
ዳኣ ንስኻን መሰልትኻን ዘንጊዕኩምዎ'ምበር፡ ደሞክራስያዊ ግስጋሰን ቁጠባዊ ምዕባለን ህዝብታት ኢትዮጵያ እኮ፡ ንኩሉ መዳያዊ
ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ። ደሞክራስያዊ ግስጋሰ ህዝቢ ኢትዮጵያን መንግስቶምን’ኮ፡ ዘተኣማምን ዕቑር ደጀን ሰውራ ህዝብታት
ኤርትራ’ዩ። ናይ’ቲ ደላይ ሰላም፣ ቅሳነትን ምዕባለን ጽቡቕ ሕውነታዊ ጉርብትናን ህዝቢ ኤርትራ ማለተይ’ዩ። ንህግደፍን
ትምክሕተኛ ተረፍ መረፉን ግን ኣይኮነን። ንህግደፍን ብኣረኣእያ ስርዓቱ ንዝሃጎጉን ግን፡ ንሱ ኣይረኣዮምን’ዩ ጥራሕ ዘይኮነ፡
ዓይኖም ደም ሰሪቡ፡ ከም ዓንዴል’ዩ ዝስርንቖም። ንዘትየሉ፣ ንተኣራረም ንተሃናነጽ ሰለሙን፡፡
ሰለሙን፡- እዚ ኩሉ ዝብል ዘለኹ እኮ፡ ፖለቲካ በዓል ሞላ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዲሱኒ ኣይኮነን። (መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ከመይ ዘየገድሰካ። ኣገዲሱካስ ጽሒፍካ'ኳ፡፡ ንስርዓት ህግደፍ'ውን የገደሶ። ንህዝቢ ኤርትራ‘ውን ኣጸቢቑ የገድሶ’ዩ። ካብ
ክልተ ተጻረርቲ ጫፋት ድኣ ይብገስ’ምበር፡ ንህዝቢ ኤርትራን ንስርዓት ህግደፍን የገድሶም’ዩ። ህግደፍ፡ ካብቲ ጸረ-ሰላምን ጸረጥዑይ ሕውነታዊ ጉርብትናን ድሑር ባህርያቱ ተበጊሱ ይግደሰሉ። ስለ ዘገድሶ ዶ ኣይኮነን፡ ምስ ተረፍ-መረፍ ትምክሕተኛታት
ገዛእቲ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ጉንበት 7ን ኣርበኛች ግንባርን ተዋድዩ ዝሰርሕ ዘሎ። ንደምሕት ከም ቆልዓ-መብጽዓ እናራረወ ኣዕሲቡ
ከዋፍሮ ዝጸንሐ፡ ስለዘገድሶ ዶ ኣይኮነን። እቲ ስርዓት ህግደፍ ዝብገሰሉ ጫፍ ግን፡ ንምዝራግ፣ ንምኹላፍ፣ ካብ ቀንዲ ጸረ-ድኽነት
ውራዮም ንምእላይን፡ ሒዝዎም ንክወድቕን ዝዓለመ’ዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ከኣ የገድሶ። እዚ ኣብ ጎደብኡ ኣሕዋቱ ህዝብታት
ኢትዮጵያ ሰፊኑ ዘሎ ተዛምዳዊ ሰላም፣ ደሞክራስን ቁልጡፍ ምዕባለን ክቕጽለሉ ይደሊ። ኣብ ሃገሩ ኤርትራ ንክረጋገጸሉ ካብ ዘለዎ
ቁኑዕ ባህጊ ተበጊሱ ከኣ፡ ተሞኩሮ ይቐሰመሉ። እቶም ብህግደፍ እትምራሕ ዘላ ሃገሮም ዝሓሰመቶም ደቁ፡ ሃጽ ኢሎም በሪሮም
ዝዓርፋላን ቀሲኖም ዝነብሩላን ዘላ ሃገር ኢትዮጵያ፡ ረኺባቶ ዘላ ቅሳነት የገድሶም’ዩ። ንዓኻ'ውን'ኮ ኣገዲሱካስ ብዙሕ ትዛረበሉ
ኣለኻ፡፡ እቲ ንስኻ ዝተበግስካሉ ጫፍ ግን፡ ነቲ ናይ ህግደፍ ዝናፍቕ ይመስል።
ዝኸበርካ ሰለሙን! … ዘለናሉ ዘመን "ዘመን ተመላሊእካ ልማዕ (interdependency)" እዩ፡፡ ወዮ ደኣ ብዋጋ ውድቀት ጎረባብቲ
ህዝብታት፡ ክዓቢ ዝሓልም ዕኩይ ስርዓት ህግደፍ፤ ወዮ ደኣ ብዕብየት ጎረባብትና ሃገራት ዓይኑ ደም ዝሰርቦ ሓሳድ ህግደፍ
ኣጋጢመናʼ'ምበር፡ ሱዳን እንተለመዐት ንርባሕ፡፡ የመንን ጅቡትን እንተለምዓ ንርባሕ፡፡ ኢትዮጵያ እንተማዕበለት ንጥቀም፡፡
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ሎሚ'ኮ፡ ተደጋጊፍካ፣ ተሓናጊርካን ተመላሊእካን'ዩ፡፡ ሕማቕ ጎረቤት እንተኣጋጢሙካ ከኣ ብኣንጻሩ፡፡ ሽፍታ ስርዓት ህግደፍ
ስለዝሓሰመ'ኮ እዩ፡ ብኣርባዕቲኡ ማእዝናት ንዝርከቡ ኣሕዋት ጎረባብትና ህዝብታት ሃዊኽዎም ዘሎ፡፡ ኣብ ዓጋም ከምዘተጠግዑ
ቁልቈል ክንብዖም ዝርከብ ዘሎ፡፡ ኣንታ ሰለሙን፡… ኣብዛ እዋንዚኣ'ኳ፡ ብዋጋ ዕንወትን ብርሰትን ኣሕዋትና ህዝብታት
የመናውያን፡ ኣብ ከመይ ዝበለ ነውሪ ድዩ ዝውዕል ዘሎ ስርዓት ህግደፍ?፡፡ ብዋጋ ህዝብን ሃገርን የመን፡ ንሃገርና ኤርትራ፡ መበገስን
መዕረፍን ናይ ክልቲኦም ኣብቲ ዓውዲ-ኲናት ዝተሃናኾቱ ዘለዉ ሓይልታት ገይሩ፡ ዓስቢ ዝቕርም ዘሎ ስርዓት'ኮ'ዩ ህግደፍ፡፡
ስለዚ፡ ናይ ኩሎም ጎረባብትና ሃገራት ኩነታት ኣመና የገድሰና'ዩ፡፡
ንምኳኑ “ፖለቲካ በዓል ሞላ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣገዲሱኒ ኣይኮነን” እትብል ከ እንታይ ድኣሉ ኣገዲሱካ?
ሰለሙን፡- እንታይ ድኣ፡ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ኣሽካዕላል ዕላምኡ ስለዘተሓሳሰበኒ'ዩ። (መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ኣየናይ ኣሽካዕላል?
ሰለሙን፡- ንህዝቢ ኤርትራ ብሞራል ዶቚስካ ጠመትኡ ኣንጻር ገባቲ ኢሰያስ ከይከውን ብእንተታት ክትሽርስሮን ሃገራዊ ኒሕ
ንምስባርን ዝግበር ዘሎ ውሁድ መጥቃዕቲ ስለዘተሓሳስበኒ’ዩ። (መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ኣንታ ሰለሙን!..... ንህዝቢ ኤርትራ መን ድዩ ዘሽካዕልለሉ ዘሎ? እንኮ ስርዓት ኢሰያስ ኣፈወርቅን ድሑር ኣረኣእይኡን ዶ
ኣይኮነን? ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ፡ ግራት-ገደና ትምክሕተኛ ስርዓቱ ገይሩ፡ ሰብኣዊ ክብረት ህዝብታትና ኣሕሲሩን ኣዋሪዱን
ዘሽኻዕልል ዘሎ፡ እንኮ ስርዓት ህግደፍ ዶ ኣይኮነን። ንልኡላዊ ክብረት ህዝብን ሃረርን ኤርትራ ኣዋሪዱ ዘሽካዕልል ዘሎ መን ድዩ?
እንኮ ስርዓት ህግደፍ ዶ ኣይኮነን። ዓለም ብዓለማ’ኳ “ገበን ኣንጻር ሰባብውነት ይፍጽም ኣሎ” ኢላ እትምስክር ዘላ። ኤርትራዊ
ሃገራዊ ኒሕ ህዝብና ሰይሩ ዓዚሙዎ ዘሎ መን ድዩ? ስርዓት ህግደፍዩ፡፡ ህግደፍ መንደፍ።
ሞላ ኣስገዶም፡ ነቲ ዕሱብ መሳርዕ ደምሕት ራሕሪሑ ምምጽኡ’ኮ፡ ኣዕናዊ ኣጽፋር ስርዓት ኢሰያስ ምኽላእ ማለት’ዩ። እዚ
ውራይ’ዚ ከኣ፡ ንሕና ደለይቲ ለውጢ እንተገበርናዮ የምሕረልና። መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ እንተገበርዎ'ውን የምሕረሎም፡፡
ኣብ ሓደ እዋን፡ ጸላኢ ህዝቢታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይኑ ዘሎ ሓሳድ ደመኛ’ኮ’ዩ ስርዓት ህግደፍ። ደሓር ከኣ፡ ሞላ ኣስገዶምን
ኣኸቲልዎም ዝመጸ ስዓብቱን፡ ኢትዮጵያውያን’ኮ’ዮም። ክገብርዎ ዝጸንሑ እኩይ ስራሕ ኣጣዒሱዎምን ተናሲሖምን ይቕሬታ
ሓቲቶም ናብ ህዝቦም’ዮም ክጽንበሩ’ምበር ናበይ ድኣ ክኣትው። ሰለሙን!፡ እቲ ናትካ ርእይቶ’ዩ ብእንተታት ሸርሺሩ፡ ህዝቢ
ኤርትራ፡ ኩሉ ቀልቡን ሃሙን ኣዋህሊሉ፡ ኣንጻር’ቲ ቀንዲ ጸላኢኡ ስርዓት ህግደፍ ከየትኩር ዝገብሮ። ምስ ፈታዊኡን ሓውን ህዝቢ
ትግራይን ደሞክስያዊ ስርዓቱን ከተባእሶምን ክጠራጠሩን ማእዝን ቃልሶም ከተስሕቶምን ብእንተታት ክትሽርሽሮምን፡
ከይተወዓዓልካ ዝተፈራረመ ኣገልግሎት ንህግደፍ እትህብ ዘለኻ ንስኻ ኢኻ። ንላዘብ ንዘቲ ሰለሙን፡ ንክንተኣራረምን መሳርዕ
ቃልስና ንከነስምርን፡፡
እስኪ እቲ ንህዝብና ብእንተታት ዝሽርሽርን፡ ካብ ውራዩ ዝኣልይን ተወሳኺ ትብሎ እንተሃልዩካ።
ሰለሙን፡- ንሕና ከም ሃገር ወይ ከም ህዝቢ ጸገምና ውልቀ ምስሊ ክንሱ፡ ኣብ’ዛ መራር መላግቦ ዝሕግዘና’ምበር፡ ንኢሰያስ
ኣምሲልካ ብቐጥታ ናብ ህዝብና ዝቐንዐ፡ ሕልና ህዝቢ ንምዕራብ ዝተኣልመ ብደውና ክቐብሩና ዝግበር ሽርሒ ተዓዚብናዮ ኣለና።
ዘካርያስ፡- ኣንታ ሰለሙን፡ ተተመላሊስካስ ኣብኣ?። ደምሕት ሃዶሽዶሽ ኢሉ እንተፈረሰ ንረብሓ መን ድዩ? ንረብሓ ክልቲኦም
ደለይቲ ሰላም ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን እኮ’ዩ። እቲ ብደም ዝጨቀወ ኣጽፋር ስርዓት ህግደፍ’ኮ’ዩ ተቖሪጹ። እዚ ከኣ ውራይ
ኩላትና'ዩ ነይሩ። ኣነን ንስኻን ኤርትራውያን ዘይገበርናዮ'ኮ ሓሚቕና እንዳኣልና። እምበር ህዝብና፡ ብህግደፍን ብዕሱብ ደምሕትን
ክበሳበስ’ኮ ኣይምፈቐድናን። ወይስ እዛ ዓወት’ዚኣ፡ እቶም ንስኻ “ሕኸኸኒ ክሕከካ፤…….” ክትብል (ብዘርኣዊ ትምክሕቲ)
እትጽወዖም ኣሕዋትና ተጋሩ ዝፈጸምዋ ዕዉቲ ስርሒት ስለዝኾነት’ያ። በቲ ናትካ ቈንቈ “ደቀኣባት ኤርትራውያን” ዝረኸብዋ ዓወት
ስለዘይኮነት። ኣይፋልካን ሰለሙን፡ ንተኣራረም ዳኣ ንተሃናነጽ።
እስኪ በል፡ ካልእ እትውስኾ እንተሃልዩካ…… ።
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ሰለሙን፡- ሓንቲ ናይ መዛዘሚት ለበዋ ኣላትኒ። ሰብ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣቲና ክንስልን ክንዘርግን ጸኒሕና ካብ በለና፡ ነዞም
ኣብ ኢዶም ዘለና የዋሃት፡ ንስለ ፍትሒ ስጋብ ዝደልወና ከም ዝብኢ ክንሕንክስ ዝመረጽና፡ ማዕረ ክንደይ ከም ዝንዕቁናን
ዝሓቑኑናን ካብ’ዚ ንላዕሊ እንታይ መምሃሪ ንጽበ ኣለና? (መስመር ናተይ)
ዘካርያስ፡- ኣንታ’ዚ ናይ ገዛእቲ ጽልዋ ክንደይ ይሓስም። ንስኻ ሰለሙንን ስርዓት ህግደፍን፡ ካብ ሓደ ናይ ትምክሕቲ ሩባ
ዝተቐዳሕኩም ክትመስሉ’ሲ፡ እዚ ኩሉ ጌጋ፡፡ ንስኻ ደላይ ለውጢ ሰለሙን'ሲ፡ ናብ ሑቕፊ ጸላኢኻ ክትጥምጠም ይገብረካ!።
ንህዝቢ ኤርትራ፡ ብዘየሎ እንተታት ተሸርሺሩ፡ ግልጽልጽ እናበለ ክቃለስን ማእዝኑ ከጥፍእን ክትምህረና ጸኒሕካስ፡ ነቶም ዝቃለሱ
ውድባት ከኣ ኣረኻኺብካሎም። ካብታ ረኺቦማ ዘለው ምችእቲ ናይ ቃልሲ ባይታ ከኣ ክትነቕሎም ተደናዲንካ። ካን! ንዓኻ’ውን
ከም ህግደፍ ሰርኒቑካ? ውድባት ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዘካይድዎ መጥቃዕቲ ከኣ ክትቃወም?።
እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም ዝቃለሱ ዘለው ተቓወምቲ ውድባት የዋሃት ኣይኮኑን። ተባዓት’ባ፡፡ ነቲ ብደመኛ ጸላኢ ህዝቢ
ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ ዝንዛሕ መርዛም ትምክሕታዊ ፕሮፖጋንዳ ዝሰበሩ ምዑታት’ዮም። ይዋእ ዳኣ እቶም ነዚ ናይ ቃልሲ
ባይታ’ዚ፡ ብሰንኪ’ቲ ህግደፍ ዝነዝሖ ትምክሕተኛ ኣረኣእያታት ሃጒጎም ዝቦኸሩ ውልቀሰባትን ጉጅለታትን’ምበር፡ ንሳቶም ደኣ
ተባዓት’ባ፡ ምዑታት’ባ። እንተ’ቲ “ክሳብ ዝደልወና ከም ዝብኢ ክንሕንክስ ዝመረጽና” ዝበልካዮ ከኣ፡ ከምኡ ክብሉ ዝሓበሩኻ
ሓይልታት ወይ ንስኻ እትውዕሎ ኣረኣእያ እንተኾይኑ ደኣ ሓብረና። ክሳብ “ዝደልወና ክንሕንክስ” ዝብል ኣረኣእያ ዘለዎም
እንተሃልዮም ከኣ እቶም፡ ብፍርቂ ልቦም ዝቃለሱ’ዮም። ሓደ እግሮም ኣብቲ ንስካ ተዋሒጥካሉ ዘለኻ ናይ ድሕረት ስልሚ፡ እቲ
ሓደ እግሮም ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኖም “ዝቃለሱ” ማለት’ዮም። እዚኦም ላንጋ-ላንጋ’ዮም። ላንጋ-ላንጋ ከኣ፡ ነታ ባዕሉ’ኳ ሓራ
ዘይወጸስ፡ ንሓርነት ካልኦት ኣይከውንን’ዩ። በዚ ኣረኣእያኻ’ዚ ዝምርሑ እንተሃልዮም ከኣ ዓገብ እብሎም። ንክእረሙ፤ ህዝብን
መንግስትን ትግራይ ዘተኣማምኑ ፈተውቲ ህዝቢ ኤርትራን ደጀን ፍትሓዊ ቃልሶምን ምኳኖም ከስተውዕሉ እምሕጸኖም። ካብ’ዚ
ባህርያቶም’ዚ ዝነቐለ ደገፍ ድማ ክገብሩ ንርእዮምን ንሰምዖምን ኣለና። ነቶም ውድባት ከኣ ምሒር’ኳ ደኣ የኽብርዎም። ካብ’ታ
ዘላቶም ቁንጣሮ ከካፍልዎምን ከተባብዕዎምን ከኣ ይርከቡ።
ሰለሙን፡…… እቲ ዘተሓማምስ ካልእ'ዩ። እዞም ውድባት፡ ነቲ ዝግበረሎም ዘሎ ደገፍ ኣብ’ቲ ቀንዲ ውራይ’ዶ የውዕልዎ ኣለው?
ዓቕምታቶም ጠሚሮም፡ ንስርዓት ህግደፍ ዝድርዕም ፖለቲካውን ውደባውን ጭዋዳኦም ንምጉልባት ዶ ይጥቀምሉ ኣለው? ሓፋሽ
ንክነቅሕ ንክውደብን ንክዓጥቕን ዶ ይጥቀሙሉ ኣለው? እዚ ተፈጢሩሎም ዘሎ ዱልዱል መዝለሊ ባይታ፡ ናይ’ቲ ቀንዲ (ህግደፍ
ናይ ምውጋድን፡ ሃገር ናይ ምድሓንን) ውራይ መንጠሪ ዶ ወይስ መንበሪ ይጥቀሙሉ ኣለው? ዝብል’ዩ። ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ፡ ነቲ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይደፈሮ ውድባዊ ናጽነቶም ተጠቒሞም፡ ብናጻ ፓለቲካዊ ውሳኔኦም ዝገብርዎ ወይ ዝቦኽሩዎ’ዩ። ከም
ትዕዝብተይ ከኣ፡ እቲ ዝቦኽርዎ ይበዝሕ። እዚ ከኣ፡ ናይ ባዕሎም ሕመቕ’ዩ። ንሳቶም ዝወስድዎ ሓላፍነት’ዩ። ክሳብ ዝደልዎም፡
ከም ዝብኢ ዝሕንክስዎ ዘይኮነስ፡ ሓንካስ ፖለቲካዊ መስመርን ሓንካስ ውድባን ሓንካስ መሪሕነትን፡ የሳቕዮም ብምህላዉ’ዩ።
ሕጂ’ውን ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ወርቃዊ ዕድል፡ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ከውዕሎ ዝበቅዕ መሪሕ ውድብን መሪሕ ኣረኣእያን ብቑዓት
መራሕትን ስለዝጎድሎም ጥራሕ’ዩ ክብል እደፍር።
ሰለሙን፡…… እንተ’ቲ “ሰብ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣቲና ክንስልን ክንዘርግን ጸኒሕና ካብ በሉና” ዝበልካዮ
ከኣ……………"ክንዘርግ"’ኳ ኣይበሉን። ነቲ ሰነፍ ርእይቶካ ንክጠቕመካ ክትብል ዝወሰኽካሉ’ዩ። ዘይተባህለ ምውሳኽ ከኣ
ዓገብ’ዩ። እንተ’ቲ ኣብ መዓንጣ ስርዓት ህግደፍ ኣትዮም፡ ነቶም ኣንጻር ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ኣንጻር ረብሕኦምን፡ ኣብ
ዘይውክሎም ዓስቢ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ዝወዓሉ ጭቁናትን ደቂ ጭቁናትን፡ ናብ ልቦም ክምለሱ ምግባሮም ጅግንነት’ዩ።
ዓወት ህዝብታት ትግራይን ዓወት ደላይ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ድማ’ዩ። ህግደፋዊ ጽፍሪ እኮ’ዩ ተቖሪጹ። ዝቖንቖነ ስርዓት
ህግደፍ፡ ግራት-ገደና ኮይኑ፡ ስለ ዝዓንደሩሉ ቆሪጹካ እንተኾይኑ ግን፡ ምሕረት የውርደልካ ክብለካ እፈቱ። ህግደፍ’ውን’ኮ መዓንጣ
ከብዱ ተኾምቲሩ’ዩ። ሓድሕድ ክካሰስ፣ ክወናጀልን ክተሓራረድን ድማ’ዩ። ሰለሙን!፡ ኣነን ንስኻን፡ እቶም ካልኦት ተቓወምቲ
ውድባት ኤርትራን እውን’ኮ ክንገብሮ ይግባኣና። ወይስ ከም’ዚ ገይሩ ቀጢኑካ ዘሎ፡ ትግራዋይ ስለዝገበሮ’ዩ። ኣነን ንስኻንስ’ምበር
ሕሚቕና። ህግደፍ’ኮ ጸላኢ ኩላትና'ዩ። ህዝቢ ትግራይን ወያነኡን ከኣ፡ ዘተኣማምኑ ፈተውቲ ደላይ ሰላም ህዝብና’ኮ’ዮም።
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ትምክሕቲ ደኣ ሰዊሩካ’ምበር ዓወት ኩላትና’ኮ’ዩ። እቲ ደመኛ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ እንዳኣሉ ተዘሪጉ።
መሳርዕ ስርዓት ህግደፍ ተሳዒሮምን ተዘሪጎምን እንታይ ከይተርፈና’ዩ። ንተኣራረም ንተሃናነጽ ድኣ ሰለሙን፡፡
ጽሑፈይ ክዛዝም፡ሕሱማት ገዛእቲ (እንከላይ ስርዓት ህግደፍ) ክበራረዩሉ ዝጸንሑ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብሕሱም ድኽነትን ድሕረትን እዮም ክገርፍዎ
ጸኒሖምን ዘለዉን፡፡ ኣብ ዘመን ስርዓት ህግደፍ ከኣ፡ እቲ ድኽነትን ድሕረትን ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ። ወሪዱና ናይ ዘሎ
ድኽነትን ዓጸቦን ጥርዚ፡ ግህዶ ስለዝኾነ ነጋሪ ዘድልዮ ኣይኮነን። እቲ ዝሓሰመ ባህርያቱ፡ ንህዝብታትና ብጥሜትን ስእነትን ዝቐጽዕ
ስርዓት ምኻኑ'ዩ፡፡
ናይ ድሕረት ነገር ክለዓል እንከሎ፡ ብዙሕ'ዩ መልክዓቱ፡፡ ካብ መልክዓት ድሕረት፡ እቲ ዝኸፍአ ትምክሕቲ'ዩ። ካብ ትምክሕቲ ከኣ
እቲ ዝሓመቐ፡ ዘርኣዊ ልዕለ-ትሕትነታዊ ትምክሕቲ፡፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ፡ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ፡ ትምክሕቲ ናይ ገዛኢ ስርዓት
ኢሰያስ ኣፈወርቂ፡ ገዛኢ ኣረኣእያ ምዃኑ'ዩ። ትምክሕቲ ከኣ ኣእምሮኻ'ዩ ዝደፍነካ። ብትምክሕቲ ኣእምሮኣ ዝተደፍነት ነብሲ ከኣ፡
ስንክልቲ'ያ። ኣብ ስንኩል ስራሕ ከኣ ትውዕል። ስርዓት ህግደፍ፡ ብትምክሕተኛ ኣረኣእይኡ ንክንልከፍ'ዩ ክሰርሕ ጸኒሑን ዘሎን፡፡
ዕላምኡ ከኣ፡ ኣእምሮና ደፊኑ ኣብ ስንኩል ስራሕ ንክንውዕል'ዩ። መዐነደሪ ጽዩፍ ስርዓቱ ንክንከውን። ኣይፋልን ንበሎ፡፡ ንረብሓ
ህዝብና ኣይኮነን፡፡
ስለዚ፡ ድሑር ትምክሕቲ፡ ኣንጻር ጸላእትኻ ከተካይዶ ንዝግባኣካ ንቑሕ ቃለሲ የጉትም፡፡ ኣንጻር ረብሓኻ ኣብ ዝኾኑ እንተታት
ሸርሺሩ፡ ጽልግልግ የእትወልካ። ማኣዝንካ ኣጥፊኡ፡ ኣብ ዘይውራይካ የውዕለካ፡ ይኣልየካ። ፈተውታኻ ከይተለልን መሳርዕካ
ከይስስንን ይገብረካ፡፡ ድሕረት ሰይሩ፡ ቅኑዕ መስመር ዝጨበጠ ንቑሕ ህዝቢ ከኣ ብኣንጻሩ'ዩ። ንጸላእቱ ኣለልዩ፡ ምዒቱ
ይቃለሶም፡፡ ንፈተውቱ ብግቡእ ኣለልዩ፡ መሳርዕ ቃልሱ የሰስን። ሕርኽራኽ ዘይብሉ ዓወት የመዝግብ። ዘቕስኖ ታሪኽ ከኣ
ይሰርሕ። በዚ ቁኑዕ መምዘኒ ንዝግምግም ኤርትራዊ፡ "ህዝቢ ትግራይ ሓውና፤ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ወያነ ትግራይ፡ ደጀን
ፍትሓዊ ቃልስና፤ ስርዓት ህግደፍን ደምሕትን፡ ሓባራዊ ጸላእትና " ናብ ዝብል ብሱል መደምደምታ'ዩ ዝበጽሕ፡፡ …… እሞ
እምበኣር፡ ንቕሓት'ዩ ዋሕስና፣ ሓይልናን መንገዲ ዓወትናን፡፡

ኣጆና ህዝበይ፡ …………….…እወ ኣጆና
ትሕዞና ነጽንዕ፡.........ኣብ ቀንዲ ውራይና
ኣይፋልን ንበሎም፡ …… ነቶም ዝኣልዩና
ንድሕነትዛ ሃገር፡ ……ንጥመር ቀላጽምና
ህግደፍ'ዩ መንሽሮኣ፡……. እዛ ሓላል ሃገርና
እናተላዘብና፡..... እናተሃናነጽና እናተኣራረምና
ኣፍ-ኣርክብ'ዩ'ቲ ውራይ፡ ነስምር መሳርዕና
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