ድራር መኸተ ፡ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ!
ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይዅን ኩነታት፡ ነቲ ካብ ውሽጣዊ ልቢ
ሓፋሽ ህዝብና ዝምንጩ ጽቡቕ ድሌትን ተበግሶን፡ ዝጸልዎ ግዳማዊ
ኣሉታዊ ምEባሌ የልቦን!
ታሕሳስ፡ ክልተ ገጻት ናይ ክልተ ዘይሳነ ኣንጻራት ዝተኸስተላ ወርሒ Eያ ኔራ፡፡
ሓደ፡ Eቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ፡ መቐጸልታ ናይ’ቲ ተደጋጊሙ ዝርA ዘሎ
ጥሕሰተ ሕጊ፡ ዓመጽ ኣብ ልEሊ ፍትሒ Eተስገደደሉ ወርሒ፤ በቲ ኻልE ድማ ነቲ
ከንቱነት ናይ’ቲ ፍሹል ውሳነ ዘበርዓነ ወይ Eርቃን ዘቃልA፡ ንቑጠባዊ ዝላ ህዝቢ
ኤርትራ ዝድርE፡ መወዳድርቲ ዘይርከቦ፡ ዓርሞሾሻዊ ሓይሊ ማሽነሪታት ኣብ
ሃገርና ዝኣተወሉ፡ ባህጊ ዘግሃደት ወርሒ ብምንባራ ድማ፡ ፍልዩነት ኔርዋ።
ድራር መኸተና ድሕሪ ዓማጺ ውሳነ ቤት ምኽር ጸጥታ፡ ቅድመ Eቲ ዳሕረዋይ
ታሪኻዊ ፍጻመ ዝተወደበ ኾይኑ፡ ካልE ዝዓበየ ኣገዳስነት ዝነበሮ ፍጻመ Eውን፡
Eቲ ንመጻI ብሩህን ድምቑን ኣንፈትና ዘነጻጸረ፡ ኣኼባ ካቢነ ምኒስትሪታት
መንግስቲ ኤርትራ Eውን፡ ካልE ዓቢ ኣገዳስን ናይቲ ፍጻመታት Eዩ ኔሩ።
ንሕና ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ዓለም Eንርከብ Eውን፡ በቢEንርከበሉ
ስፍራታት፡ ሰፋሕቲ ህዝባዊ ዋEላታትን ኣኼባታትን ብምውዳብ፡ ንኽሊቲU Eቲ
ፍጻመታት ዝምልከት፡ ሓደ፡ ንኹነኔ ናይቲ ዓማጺ ውሳነ ዘርI፡ Eቲ ሓደ ድማ፡
ንመጎስን ድምቀትን ናይ’ቲ Eዉት ገስጋስ ዘንጸባርቕ ምንቅስቓሳት ከነካይድ
ኺIልና።
ታሕሳስ፡ ካልE ጽቡቕ ጎንታታ፡ ህዝብና ፍረ ጻማ ጻEሩ ዝሓፍሰሉ፡ ዓመት
ዝዛዘመሉ፤ ንውሑስ መጻEን ተስፋን Eነረጋግጸሉ፡ ዘመን ራህዋ Eነቛምተሉ፡ ጎደና
ድልዱል ጉEዞ ከም Eተነጽፈ፡ ቕኒት ሓርነት ዘድመጸት መፋነዊት ዓመት 2011
Eውን Eያ ኔራ።
ኣብ ምዝዛም ናይ’ዛ ዝሓለፈ ዓመት፡ Eዚ ጥራይ ኣይነበረን Eቲ ፍጻሜታት፡ ሓደ
ካብ’ቲ ዓበይቲ ፍጻሜታት፤ Eቲ ንነዊሕ Eዋን ክኹስኮስ ዝጸንሐ መስርሕ ምህናጽ
ንቑሕ፡ ውፉይ ድልዱል ውዳበ መንEሰያት ዝበሰለሉ፡ ከም ውጽIቱ ድማ፡ Eቲ
ንመጀመርታ ግዜ ብዓይነትን ትሕዝቶን ዝተፈልየ፡ ብደረጃ ሃገር፡ ካብ ዝተፈላለ
ኩርንዓት ዓለም ዘሳተፈ፡ ዋEላ ተሰከምቲ ሕድሪ መንEሰያት፡ ኣብ’ታ ትEምርቲ
ጽንዓት ዝኾነት፡ ርAሰ-ከተማ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከተማ ናቕፋ
ብዓወት ዝተዛዘመሉ፡ Eውን ኔሩ። ስለዚ ወርሒ ታሕሳስ፡ ብኣጠቓላሊ ክትግምገም
ከላ፡ ድሙቕ ታሪኻዊ ዓወት ዝተሓፍሰላ፡ ዘይEጸፍ ድሌትን ናህሪ Eብየትን ጎሊሑ
ዝተነጸረላ፡ ጥፍሽና ተጻባEቲ ድማ ብማEሪU Eርቃኑ ዝወጸላ፡ ካብ’ቲ በደል ፤ Eቲ
ዝተሓፍሰ ዓወት Eዓቢ ምንባሩ ዘረጋገጸት ወርሒ Eያ ኔራ ።

ናብ

ድራር መኸተ ምልስ Iልና፡

ንሕና ተቐማጦ ዋሽንግቶን ዲሲ፡ ድማ ማEረ-ማEረ Eዚ ቀጻሊ ታሪኻዊ ንጥፈታት፡
ድራር መኸተና፡ ብEለት 17 ታሕሳስ፡ ከም ወትሩ ብድምቀት፡ ብውEውE መንፈስን
ምEሩግን ተሳታፍነት ተሰላሲሉ፡፡

ኣዳለውቲ ናይ’ቲ ምሸት፡ ማሕበር ስፖርት መንEሰያት ትሕተ-Eድመ ኣብ
ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ዝርከቡ ዜጋታትና፡ Eተዳለወ ወርሓዊ ድራር መኸተ፡
ኣብ ፍሉይ ፖለቲካዊ ኩነታት Eተወደበ ምሸት ብምንባራ፡ Eቲ ዝነበረ ምትEኽኻብ
ንፍሉይነቱ ብዘንጸባርቕ መገዲ Eዩ ማሚቚ ኣምስዩ።
ብምልEታ Eታ ልEሊ ሱሳ ስድራ-ቤታት ዝሓቖፈት ማሕበር፡ ወለድን ደቖምን፡
ካብ 7 ዓመት ክሳብ 17 ዓመት ዝEድሚOም ቖልUን መንEሰያትን፡ ዝተረኽብሉ፡
ኣብ’ቲ ዝነበረ ምሸት ዘርAይዎ ሕጉስ መንፈስ፡ ዉሁድ ምትሕቚቛፍ፡ ፍናንን
ሓጎስን ዝህብ፡ ኩሉ ተሳታፊ ናይ’ቲ ምሸት ፍሉይ ጦብላሕታ ዘስነቐት ምሸት’ያ
ኔራ።

ስድራ-ቤታት ማሕበር ትሕቲ Eድመ መንEሰያት
ብኣጋጣሚ ኣብ’ዚ ምሸት ዘንጸባረቐ ተወሳኺ መርኣያ ድማ፡ Eዘን ስድራ-ቤታት
Eዚኣተን፡ ነቲ ኣብ ደቖም ዘለዎም ንጹር ሓልዮታዊ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን
ዝEላምU፡ ነቲ ካብ ወለዶታት ዝተመሓላለፈ፡ ብሉጽ ባህላዊ ውርሻ፡ ውርዙይ
መበቖላዊ ክብርታት ንምስግጋሩ ኩለ Eንትናዊ ጻEሪ Eግብሩ ምህላዎም ዘርI፡
ኣብ ንንሕድሕዶም ፍቕርን ስኒትን ንምኹስኳስ ዘኽEል መደባት ብምስኣል፡ ሜላን
መደባትን ሱሩE ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት፡ ንብርክት ዝበለ ዓመታት
ከካይዱ ዝጸንሑ ኰይኖም፤ ሕጂ ኣብ ድልዱል ደረጃ ምብጽሑ፡ ቁጽሪ ተሳታፍነት
Eናበርከተ Eኸይድ ምህላዉ፡ ኣብ ከባቢና ካብ ዝካየድ ዘሎ ሓደ ብኣብነት ዝጥቀስ
ምትEኽኻብ ኮይኑ ኣሎ።
Eዚ ምንቅስቓስ Eዚ፡ ኣብ ምኹስኳስ መንEሰያት፡ ዓቢ ሃገራዊ ኣበርክቶ ዝህብ
ክፋል ሕብረተ ሰብና ከም ምዃኑ መጠን፡ Eዚ ናይ ወርሒ ታሕሳስ፡ Eንግዶት
ድራር መኸተ ምውዳብ Eውን ምስU ዝተኣሳሰር ተልEኾ ኮይኑ፡ ዘሐብን
ምድላዋት ተጌሩ፡ ኩሎም ስድራ-ቤታት፡ ዓቢ ምስ ንEሽቶ ዘሳተፈ፡ ብዓይነት
ዝተፈልየ ምሸት ከኣ ኔሩ።
ውጽIቱ Eውን፡ ኣብ’ቶም ምልኣት ዓይኒ ዝኾኑ መናEሰያትን ቖልUን ነቲ
ነኺሶሞ ዘለዉ ባህላዊ ውርሻታት ዘንጸባርቕ ናይ ኩለን ብሄራትና ወንን ሳEስIትን
ብግቡE ሪIሞሞ ምህላዎም ኣብ’ቲ ምሸት ዝተጋህደ ሓቂታት Eዩ።

ሓደ ክፋል ናይ’ቲ ምትሕቚቛፍ ምሸት!
ጎኒ ንጎድኒ ናቱ፡ Eቲ ኣብ ደቂ ስውኣት ዘሎ ሓልዮትን ክብርን ዘርI፡ ዝምስገን
ናይ ንዋት ወፈያ Eውን ብሓልዮትን ተበግሶን ሓደ ሓደ ግዱሳት ዜጋታትና
ዝተወስደ ስጉምቲ ምንባሩ ክጥቀስ EግብO።
ድራር መኸተና ብቐጻሊ ክኸይድ ዝጸንሐን ዘሎን ዝቕጽልን ኮይኑ፡ ዓቢ መርኣያ
ጽንዓትን መኸተናን ዘንጸባርቕ፡ ኣብ መንጎና Eሂን ምሂን Eንብሃለሉ መድርኽ
ዝፈጥር፡ ዝምድናናን ጥምረትናን ዘሐይል፡ መመሊሱ ዝጉህር ዘሎ ድልውነት
ኤርትራውያን፡ ደስ Eናበለና፡ ብጽቡቕ ውሽጣዊ ሃገራዊ ፍቕራዊ ድፊIት
ዘመንጨዎ፡ ክሳብ መወዳEታ ዓወት ዝኸይድ ጸጋዊ ምነትን፡ ትEድልቲ
ኤርትራውነት Eዩ።
ዓወት ንሓፋሽ!
መኸተና ተዓዋቲ’ዩ!
ሓይሊ Eማም ህዝባዊ መኸተ፡ ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን፡

