ህወሓት, ተወከልቲ ኤርትራ, አይተ ዳዊት ገብረእግዝአብሔር
አይተ ዳዊት ገብረእግዝአብሔር መራህቲ ትግራይን ኤርትራን ከታዓርቑ ምጅማሮም ክምስገኑ
ይግባእ። ከምዚ ዝሓስቡ ዓበይቲ ሰባት ምርካብና ኣበዚ እዋን አድል እዩ። ንልእሊ 60 አመት ብተለይ
ምቕታል፣ ምክፍፋእ፣ ምጽልላም፣ ምውንጅጃል፣ ምርህሓቕ ዝለመደ “ፓለቲከኛ”፣ ዘህለፎ ባህሊ እውን
ዝኸፍዐ እምበር ዝሀሸ አይኮነን። ስለዚ ናይ አይተ ዳዊት ተራኺብካ ምዝርራብ ባህልና ምኻኑ ተገንዚብና
ክነማእብሎ አለና።
ዘድንቖም ስራህቲ አይተ ዳዊት ከዓን፣ ሓፍቲ ፍርያቶም ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝተመቻቸወ ናባራ
እናነበሩን አዶምን ህዝቦምን ዘይርስኡ፣ ዘኽብሩ፣ ከያንያን ጸሓፍትን ዘበራትኡ፣ ሚሊየናት ዘውፍዩን
ምኻኖም እዮም ብተነጻጻሪ አብ ውሽጢ ዓዲ ብሙሱና ዝሓፍተሙ ኽዓን ንወጻኢ እናህደሙ ዓድን ህዝብን
ይጎድኡ ይርከቡ፣ “የናት ሆድ ዝንጉርጉር”።
ኩላትና ተጋሩ ንትጋህ፣ ግልጽነት ንልመድ፣ ምድምማጽ ነማእብል፣ ውልቀሰባት ዝውስንዎ
ዝጥእሞም ስለዝኾነ ዓድናን ህዝብናን ይጉዳእ እምበር ዝረብህ አይኮነን። ስለዝኾነ ብመራህቲ ትግራይን
ኤርትራን ጥራይ ዝፍታህ ጸገም የለን። ክልቲኦም ኸዚ ውን ናይ ውግእ ጻእም ዘለዎም፣ እቲ ሓደ ንቲ ሓደ
ከካፍእ እምበር ይቅር ዘይበሓልሉ አእምሮ ዘለዎም እዮም። ምኽንያቱም አየንኦም እዮም ዘጥፍዐ ናብ ሕጊ
አቕሪቦም ፍትሓዊ ሕጊ ዘቕድሙ፣ የልቦን ካብዚኦም እንታይ ፍትሂ ድአ ንጽበ። ግን ንዚ ተጀሚሩ ዝንሔ
ምዝርራብ መንገዲ ምትሓዝ ናይ ኩላትና ተራ ክኸውን አለዎ ደሓር ናብቲ ዝለመድዎ ውግእ ከየእትውና።
ህወሓት ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ልእሊ 45 አመት ፓለቲካዊ ሕልኽልኻት መንገዲ
ንምትሓዝ ግልጽነት፣ ፓለቲካዊ ጸዋርነት፣ ሕጋዊ ስርዓት፣ አእምሮአዊን ልባዊን ሰብአውነት ዝሓትት
ስለዝኾነ፣ አብ ትግራይ ክልላዊ መንግስትን ማሕተም አብ ገዝኦም ሂዞም መምሪሂ ዝህቡ ንህና ተዘይ
ፈቒድና ብትን ይበል ዝብሉ ስለዘለው። ከምኡ ውን እቲ ከይዲ እናማእበለ ህዝብታት እናአመኑሉ፣ ዘላቕነት
ክህልዎን፣ እንቅፋታት እንተጋጥሙ ብዘይ ክፋእ ሳእቤናት ክእለ ምእንታን፥
1. ክልላዊ ፓለቲካዊ ትግራይ ህወሓት በይንቶም ክዘራረቡ የብሎምን። በስቢስና ዝበሉ፣ ፍትሂ ዘየቕድሙ
እዮም።
2. ካብ ህወሓት፣ ዩኒቨርስቲታት፣ ዓረና፣ ትዲም፣ ድምሕት፣ ሰብ ሕድሪ፣ ባይቶና፣ ሳልሳይ ወያነ፣ ተወከልቲ
ክርስቲያን እስላም፣ ካልኦትን ዘካተተ ኮሚቴ ህዝቢ ትግራይ ክውክል አለዎ። ኤርትራ ፈሪሞም ክስንዩ
ዘይሓፍሩ እንታይ ንከይሰርሁ ክእመኑ።
3. ንአይተ ዳዊት ገብረእግዝአብሔር አኽብሮተይ እናገለጽኩ፣ ቁጽሪ 2 ንክኽተሉ ሓደራ።
4. ካልኦት ተጋሩ እውን ከይዲ ናይዚ ርክብ ከመይ ክኸውን ከምዘለዎ ምሕባር። ህወሓት እተምልኹ ውን
ሀዚ ናይ ዓድን ሕዝብን ጉዳይ ስለዝኾነ ቁጽሪ 2 ክትኽተሉ ሓደራ። ምንጻል ምንጻል እትብል ፈለማ አብ
ጉሌኻ ዘሎ ህዝቢ መሰሉ ይተሃሎ።

5. መራህቲ ህወሓት ምስ ኢህወዴግ አዲስ አበባ ተአኪቦም ይማኸሩን የጽድቑን ትግራይ መጺኦም ሕጊ
ተጣሂሱ ዝብሉን ክእመኑ ዶ ይኽእሉ፣ ይአኽለና፣ ዓድናን ህዝብና ነድህን ስርዓት ነትህዞ እዚ ጅማሮ፣
ብገንኡ ከይንማሮሮ፣ እናቐደምና ልብና ዘህሮሮ።
6. ኢትዮጵያ ከይፈተወት ምስ ጣልያን ናብ ጦሩነት ዘምርሃ አንቀጽ 17፣ ሀዚ እውን ኩሉ ዘተ ግልጽን
ህዝቢ ዝፈልጦን ክኸውን አለዎ። እናተሸፈነ ዝግበር ዘተ ይአክል። ይትረፍ ዶ ቡዱናት ውልቀ ሰባት እውን
ድምጾም ክስማእ አለዎ። ናይ እቴጌ ጣይቱ ”ጣልያን ኪድ ተዳሊኻ ንዓ” ስብእነት ከመይ ክርሳዕ፤ ናይ
ባሻይ ዓውዓሎም ቅያ ስሪሂት ሓይሊ ሚዛን ቀየሮ፣ ራስ አሉላ ሃገር ካብዝድፈር ኢሎም ምስምምኦም፤ እወ
መረብ ምላሽ ውእል ከዓ እዚ ኹሉ ጣጣ ተረከብቲ ኮና፣ ናይ ኤርትራውያን ባህሊ እውን ቀየሮ።
ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ዝርርብ፣ ስምምእ፣ ውእል ንክኸውን፣ ኩሉ ክረብሀሉ፣ ከይዲ ሰላም ክረጋገጽ፣
ብሀዚኡ ኩላትና ደፊኢና መስርእ ክነትህዞ ክንጉብዝ አለና። “አድበስብሰው ያረሱት በአረም ይመለሱት”
ከይኸውን።
ንአይተ ዳዊት ናይ ለባም ስራህን ድኻምን እናድነቕና ካብዚ ንቕድሚት ግልጽነት ስምምእ ንክህሉ
ናይ ኩላትና ስብእና ይሓትት። ጠ/ሚ ዶ/ር አብይ አሕመድ ኣስመራ አትዮም አለው ስለዚ ተወሳኺ ውህልል
አተኣላልይ ክእለት ይህሎ። ነዳሊ፣ ንዳሎ፣ ንገስግስ፣ ውህስና ህዝብና ሰላም ይቕደም።
ለማ ገብረየሱስ
ሓምለ 11, 2011 (July 19, 2019)

