
                                               ዘስደምም ፈተነ ዘይሓላፍነታውያን። 

    ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንቡዙሓት ዘደንጸወ ኣብ ልዕሊ ኣባሳደር ሃገረ ኤርትራ ኣብ ዓዲ ጥልያን ኣቶ ፍስሃጽዮን ጰጥሮስ 
ዝተፈተነ ናይ ቅትለት ፈተነ ሰሚዕና ኔርና።  ዋላኳ ፈጸምቲ ገበን ንምባሳደር ፍሳሃጽዮ ናይ ሞት ፍርዲ ፈሪዶሞ ይንበሩ 
ድሌቶም  ግን ኣይተፈጸመን።   ሃስያ ኣየውረዱን ማለት ኣይኮነን።  ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መሳርሕቱ ከቢድ ጉድኣት ኣውሪዶም 
እዮም።  ኣምባሳደር ፍጽሃጽዮን ከም ኩሎም ኣባሳደራት ኤርትራ ንመንግስቱን ሃገሩን ህዝቡን ከገልግል ሃገራዊ ሓላፍነቱ 
ተሰኪሙ ዘይሕለል ዲፕሎማሲያዊ ስራሓት ኣብ ምክያድ ዝተጸምደ ጅግና ተጋዳላይ እዩ።  ስለምንታይ ድኣ ብዘይ ረብሑ 
ሃገርን ህዝብን ዝኸሓዱ ሃሱሳት ክቕንጸል ተፈቲኑ?  ኣይተዓወቱን ድኣምበር ድልየቶም ፈጺሞም እንተዝነብር’ኸ እንታይ 
እዮም ክረብሑ?  ካብ ኣፍንጫካ ኣርሒቕካ ዘይምሕሳብ ንገዛእ ነብሱ ኣብ ልዕሊ ፈጻሚ ገበን ከስዕቦ ዝኽእል ፍርዲ ክብደቱ 
ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ንኹሉ ሰብ ርዱእ’ዩ መስለኒ።   

    ብሃገራዊ ጉዳይ ንህዝብን ሃገርን ዘገልግል ሰብ ምቑሳል ይኹን ምቕታል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ምድማይ ማለት ምኻኑ 
ኩሉ ኣእሙሩኡ ዝሰርሕ ሰብ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ።  ገበነኛታት ሓደ ተኣሲሩ ዝተረፉ ብፖሊስ ዓዲ ጥልያን ይህደኑ ኣለዉ 
ይበሃል ኣሎ። ካብ ሃገሮም ክስደዱ ከለዉ ዝነበሮም ዓላማ ሰሪሕካ ናብራኻን ናብራ ስድራቤትካን ንምምሕያሽ’ዶ ኣይኮነን 
ኔሩ? ወይስ ገበን ፈጺምካ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስደት ምብላይ?  

    እቶም ንግሩሃት ጽልኢ መንግስትን ሃገርን ከሕድሩ ዝገብሩ ከሓድቲ መበገስቲ ናይዚ ጽዩፍ ተግባር ምኻኖም ርዱእ እዩ።  
ዘቑሰሉ ኣቕሲሎም ዘእሰሩ ኣእሲሮም ሕጂኸ ኣብዚ ኢድ የብልናን ድዮም ክብሉ?  ወይለኹም ደቒ ገርሂ ልባ ብስምኩም 
እናሸቀጡ ብዊስክን ቢራን እናተጻፍዑ ኣብ ሂወቶም ሓሊሞሞ ዘይፈልጡ ዙረት (Vacation) እናተዛወሩ ክሳብ ሞቶም 
ዓለሞም ይርእዩ ኣለዉ።  ሰብ ግዳያት ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ።  ኣየሕዝንን እንዶ?  ሃገር ምዕናውን ግሩሃት (ሃሱሳት) 
ምትላልን ከም ስራሕ ተቖጺሩ ናይ ሓሶት ፋይላት ተኾልኲልካ ኤውሮጳ መቐለ ኣሜርካ ዘብዘብ ምባል ነዞም ብሃውሪ 
ድኣንበር ብፍልጠት ዘይስዕቡዎም ሰባት እንታይ ረብሓ ኣለዎ እንትርፎ ክሳራ?  

    እዚ ሕሱርን ፉሹል ፈተነ ምስ ኣጋጠመ ኣብ ህዝብና ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ሓያል ቁጣዔ ኣሕዲሩ፡ ኣብ ኩሉ 
መርበብ ሓቤረታታትን ሚድያታትን ካብ ሰናይ ምንዮት ዝተላዕሊ ክጸሓፍን ክዝረብን ኣንቢብናን ሰሚዕናን።   ከምቲ 
ታሪኽና ዝምስክሮ ህዝብና ዘይሓሰቦን  ዘይተጸበዮን ሓደጋ ክወርዶ ከሎ፡ ከም  ቆፉኡ ዝተተንከፎ  ንህቢ ብሓባር ብሓደ 
ድምጺ ይለዓል።  እዚ ፍሹል ፈተነ ምስ ተሰምዔ ህዝቢ ኩነታት ኤምባሲኡ ክፈልጥን፡ ንገበነኛታት ክኹንን እዩ ተርእዩ።  
ቁልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ፡ ክሳብ መዓስ በዚኦም ሕሱራት ወከልቲ መንግስትናን ህዝብናን ክድፈሩ ክብል ብዓውታ 
ኣድሚጹ። እንተኾነ ግን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ባህሪ ኣሎ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከጋጥም ከሎ ቀልጢፉ ኣብ ሓሳብና 
ዘይመጽእ። ንሱ ከኣ፡ ትዕግስቲ (ዓቕሊ)                                                                                                                                                                                                                                                                             

    ህ.ግ. ትዕግስቲ (ዓቕሊ) ስለ ዝገበረ፡ እዩ ክዕወት ዝኸኻለ። ሕጂውን እንተኾነ ብትዕግስቲ (ብዓቕሊ) ነዚ ናይ ቀቢጸ 
ተስፋ እከይ ተግባር፡ መበገሲ ሱሩን መንዮም  መወልቱን ክፍለጥ እዩ።   ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ፍትሒ  ከም ዝርከቦ  
ኣይንጠራጠርን።  ወከልቲ መንግስትናን ህዝብናን ዝኾኑ ኣባሳደራትና ካብ መስዋእቲ ድሕር ዘይብሉ፡ ቕድሚ ህዝቦም 
ክብጀዉ ዝተዳለዉ ንኹሉ ተጻብኦታት ንምምካት ለይትን መዓልትን ከየዕረፉ ዝሰርሑ፡ ተጋደልቲ ድኣንበር ዶሞዘኛታት 
ዘይኮኑ፡ ናእዳን ምስጋናን ምተገብኦም እምበር ኣብ ልዕሊኦም ግፍዒ ክፍጸም ዘይንጽበዮ እዩ።  ካብ ተሞኩሮ ብዙሕ 
ተማሂርና ስለ ዘሎና ኣቶኩሮና ከነዕብን መን ምዃኑ ብዘየገድስ ብዘይነሓፍነት ኣብ ልዕሊ ዓላማናን መራሕትናን ተመሳሳሊ 
ስጉምቲ ክወስድ ንዝፍትን መኸተና ነሓይል። 

ንነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና።                                                                                                                        
ዓወት ንሓፋሽ፡                                                                                                                                                    
ገብረንጉስ መስመር።                                                                                                            

      

    


