
ፍረ መስዋእቲ ጀጋኑና ዝዀነ ናጽነትና ትዓጢቕናን ትሓጕስናን  

ከነብዕሎ ኢና። 

ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትን ተኸታተልትን ከመይ ቀኒኹም? 

ብምኽንያት መበል ዕስራን ሓሙሽተን ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ብዓል ናጽነት ንፕረሲደንት ኢሳያስ ኮነ 

ንህዝቢ ኤርትራ ዝጀመርኩዎ መልእኽተይን 

ርእይቶታተይን ሎሚ እውን ክቕጽሎ ኢየ። ከምቲ 

ቅድሚ ሎሚ ዝሓበርኩዎ ብምኽንያት እዚ ብዓል 

ናጽነት ኣብ ዝተሓለለፍኩዎም   መልእኽትታት 

ዝበጽሓኒ ዘሎ ኣሉታዊ ኮነ ኣወንታዊ ርእይቶታት 

እውን ሒደት ኣይኮነን። ኣብዚ ሎሚ እዋን ካብቶም 

ንሃገር ኮነ ንህዝቢ ክጠቅም ዝኽእል ቍምነገርን 

ሃናጽን ዝዀነ ደጋፊ  ኮነ ነቓፊ ርእይቶን ሓሳባትን 

ዘቕርቡ እንተስ ብጸላእቲ ተላኢኾም እንትስ  

ብፍጥረቶም ከምኡ ስለዝዀኑ ኣብ ዜና ማዕከናት እናቐረቡ ንኻልኦት ሰባት ክጸርፉን ክዝልፉን 

ዝሰምዖም ሰባት ሒደት ስለዘይኮኑ  ብወገነይ 

ንዘቕርቦ መልእኽቲ  ግብረ መልሲ ወይ 

ርእይቶ ህዝቢ ንኽረክብ ኢለ ዝሃብኩዎ ኣድራሻ 

ኮነ ኢመይል የልቦን።   

ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ሓሙሽተ 

ዓመታት ብዛዕባ ጕዳይ ሃገርናን ህዝብናን 

ክጽሕፍን ኣብ  ዝተፈላለየ  ንኵነታት ሃገርና 

ዝትንክፍ ጕዳያት  ክዋሳእን ምስ ካልኦት 

ግዱሳት ደቂ ሃገር  ብምርኻብን ዘጥረኹዎ 

ርክባትን ዝምድናታትን ሒደት ስለዘይኮነ ግን  ክረኽበኒ ደልዩ ዝሰኣነኒ ሰብ ኣሎ ዝብል እምነት 

የብለይን። ካብቲ ዝበዝሕ ሎም ቅነ ዝቐረበለይ ርእይቶታት ከኣ ንስኻስ እንታይ ምስ ገደሰካዩ እዚ 

ኵሉ ትደክም ዘሎኻ? ንምዃኑኸ ህዝቢ ኤርትራን ዓለምን ዘየስምዖ መራሒስ ናይ ብሓቂዶ 

ፕረሲደንት ኢሳያስ ክሰምዓካ ኢልካ ኢኻ ትደክም ዘሎኻ? ሸሪፎን ድሩዕን ጴጥሮስን በራኽን 

ዘየስምዑዎን ዘየእመኑዎን መራሒኸ ንስኻ ከተስምዖን ከተእምኖን ተስፋ ኣሎካ ማለት ድዩ? 

ንምኳኑኸ ቅድሜኻ ካባኻ ዝቐርቡዎን ዝያዳ ዝፈልጡዎን ዝነበሩ ብዓል ኣቦና ሱነባራን ሓሰን ከክያን 

ምስ ኣሕዋትካን ብጾትካን  ትዓረቕ ነዛ ሃገር ንፋስ ኣይተእትወላ  ነቲ ጕዳይ ንሕና ኣቦታትካን 

ኣሕዋትካን ክንኣትዎ እሞ ኣብ ሰላምን ዕርቅን ከነብጽሖ ኢሎሞ ዘይሰምዖምስ ንስኻ ብኢንተርነት 

ተዛሪብካ ከተስምዖ ትጽበ እንተሊኻ ትሓልም ኣሎኻ ማለት ኢዩ።  

እቲ ምዝራብካ ንሰለ ተዛሪበ  መበሊ እንተዀይኑ ቀጽሎ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ንፕረሲደንት ኢሳያስ 

ኣይኮነንዶ ሰብ ኣምላኽ ተዛሪቡ እውን  ከስምዖ  ከም ዘይክእል ናይ ዝኰነ ይኹን ወላዲ ኮነ ፈታዊ  

ዓርኪ ኮነ መቓልስቲ ዘረባ ይኹን ምኽሪ ክሰምዕ ዘይደሊ ኣብ ዓለም ካባይ ዝልብምን ዝነፍዕን ሰብ 



ስለዘየልቦ ንዓይ ክመኽረኒ ዝኽእል ፍጥረት ኣይተወልደን  ኢሉ ዝኣምን  ካብ ንወዲ ሰብ ዝተዓደሉ 

ባህርያት ፍሉይ ጨካን ፈንጠጋር ሕልናን ጠባይን ባህርን ዝተዐደለ ሰብ ብምዃኑ ነዚ ሰብዚ ከተስምዕ 

ወይ ከተእምን ክትደክም እንተዀንካ ግን ብኸንቱ ግዜኻ ምጥፋእዩ  ዝብልዩ ። 

ወዲ ሰብ ምስ ሓመቐን ተስፋ ምስ ቆረጸን ኣብ ክንዲ ምስ ነብሱ ዝመራመርን ንዝገበሮ ጌጋታት 

ተመሊሱ ክእርም ዝፍትን ነቲ ሓጥያት ናብ ካልኦት ከጸግዖን ንርእሱ ከም ንጹህ ገሩ ንባዕሉ ናጻ 

ከውጽእንዩ ዝፍትን። ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ዝርኤ ዘሎ ከኣ ንሱ ኢዩ።  

እወ ኣብ ሃገርና ንህዝቢ ክእክብን ብሰላምን ብማዕርነትን ብፍትሕን  ከነባብርን ዝኽእል ድምጺ ህዝቡ 

ዝሰምዕ ስቓይ ህዝቡ ዘሕምሞ ዓለምለኻዊ ርእይቶ ዘሰክፎ ምምሕዳር ክንፈጥር ኣይከኣልናን። 

ስለዝዀነ ከኣ እቲ ኵሉ ሓጥያት ነቲ መንግስቲ ወይ ነቲ መራሒ ፕረሲደንት ኢሳያስ ጥራሕ ከነሰክሞ 

ኢና ንርከብ ዘሎና። ይኹን እምበር ከምቲ ኵሉ ጊዜ ዝገልጾ ሕራይ እስከ እቲ መንግስትስ ከምቲ 

ዝበሃል ጨካንን ዘይፈትሓውን ኢዩ።  ካልኦት ደቂ ሃገርከ ስለምንታይ ንመተካእታኡ ክኸውን 

ዝኽእል ካብኡ ዝሓይሽን  ዝበለጸን  እሞ ንመጻኢ ህዝብና ዝኣምኖን ተስፋ ከንብረሉ ዝኽእልን ውዳበ 

ወይ ጥርናፈ ዘይገበርና?  እቲ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራኸ ካበይ ዝተበገሰን 

ስለምንታይንዩ ኣብዚ ሎሚ እዋን ምትእምማን ስኢኑን ተፈላልዩን ብልቡ ተረሓሒቑን ብሓሳብ 

ተፈላልዩን ተጻሊኡን ተበታቲኑ ዝነብር  ዘሎ? ብዙሓት ዝሓትዎን ዘቕርቡዎን ዘሎ ሕቶ ኢዩ።   

ኣብ ሕብረተሰብና ብስንፍናኻን ሕመቕካን ጌጋታትካን ምእማን ነውሪ ስለዝዀነ ነዚ ናትና ናይ ህዝቢ 

ሕመቕ እውን እንተዀነ እቲ ጠንቂ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ህዝባዊ ግምባር ጥራሕ ምዃኑ ዝገልጹ 

ኣለዉ።  ገለ እውን ከይሓፈሩ ንህዝብና ፈላልዩዎን ኣረሓሒቑዎን ዘሎ እቲ ህዝባዊ ግምባር ዝብል 

ፍልስፍና ((Ideology) ኢዩ ዝብሉ ኣለዉ። ህዝባዊ ግምባር ከኣ  ኣነ ከም ዝፈልጦ ናይ በበይኑ 

እምነታትን ዝንባሌታትን ዝነበሮም ኣካላት ሓደ ጥርኑፍ ውደባ እምበር ፍልስፍና ኣይኮነን። እቶም 

ኵሎም ኣብ ህዝባዊ ግምባር ተጠርኒፎም ዝቃለሱ ዝነበሩ ማሕበራት እውን እንተዀነ ነናቶም ናይ 

ማሕበራቶም ቅዋማትን ሕግታትን ዝነበሮም እምበር ህዝባዊ ግምባር ዝበሃል ውደባ እምበር ፍልስፍና 

ኣይነበሮምን። ኣነ ኣብ ክልቲኤን ውድባት ተሰሊፈን ተቓሊሰን ኢየ። ብዘይካ ናጽነትን ሰላምን ህዝቢ 

ኤርትራ ከኣ ጀብሃዊ ኮነ ሻዕብያዊ ዝብል ሕማም ሓዲሩኒ ከም ዘይፈልጥ መቓልስተይ ዘረጋግጹዎ 

ሓቂ ኢዩ። ኣብ ህዝባዊ ግምባር ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት እውን  ገበነኛታትን ጸረ ህዝቢ 

ዝዀነ ስራሕን ግፍዕን ዝፈጸሙ ዓበቲ መራሕቲ ወይ ሓለፍቲ ከም ዝነበሩን ዘለዉን  ዝከሓድ 

ኣይኮነን። ህዝባዊ ግምባር ናይ ኢሳያስ ጀብሃ እውን ናይ ዓብደላ  ገርካ ምእማን ከኣ  ኣዝዩ ዓቢ ጌጋ 

ኢዩ።  

ድሕሪ ስደት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሃገር ፈትዩ ጸሊኡ ህዝቢ ኤርትራ ኵሉ ኣብ  ህዝባዊ 

ግምባር ተወዲቡ ተቓሊሱ ኢዩ። ምስ ህዝባዊ ግምባር ስለዝተቓለሰን ንሃገሩን ህዝቡን ካብ ባዕዳውያን 

ገዛእቲ ናጻ ስለዘውጽኤን ነዚ ኵሉ ህዝቢ ገበነኛን ሓጥያተኛን ክትገብሮ ከኣ ግፍዒ  ኢዩ። ካልእ ገለ 

ናይ ፖለቲካ ዝዀኑ ሰባት ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዋላ ዓቢ ስልጣን ኣልዩዎ 

ንፕረሲደንት ኢሳያስ ከየፍቀደ ባዕሉ ዝውስን ሰብ ከም ዘየሎ’ዮም ዝዛረቡ።  እሞ ፕረሲደንት ኢሳያስ 

ኣብ ውሽጥን ወጻእን ከምኡ’ውን ኣብ ምሉእ ዓለም ተበቲኑ ንዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ንበይኑዩ ከም 

ዝደለየ ገሩ ዘካይዶ ዘሎ ክበሃል እንተዀይኑስ ወይ ንሱ ከምቲ ዝብሉዎ ፍሉይ ፍጥረትዩ። ወይ ድማ 

ንሕና ህዝቢ ኤረትራ ፍሉያት ፍጥረት ኢና ማለት ኢዩ። 



ሓቂ ክንዛረብ እንተዀይኑ ግን እቲ ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ኵነታት 

ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣብ ወጻኢ ብጸላእትን መጋበርያታቶም ዝኾኑ ደቂ ሃገርን ዝርኤን ዝስማዕን ዘሎ 

ናይ ጽባሕ ሰላም ዝሰፈና ሃገር ንኸይትምስረት ዝግበር ዘሎ ጕስጓስን ጽልእን ኢዩ።  ዝበዝሕ ሰብ ከም 

ዝብሎ እቲ ንህዝቢ ኣፍሪሑዎን ኣሰኪፉዎን ዘሎ   ድሕሪ እዚ ዘሎ ስርዓት ምኻዱ ህዝቢ ኤርትራ 

ብሃይማኖትን ብኣውራጃን ብሕነ ምፍዳይን ተበታቲኑ ዓቕሚ እንተረኺቦም በዞም ሎሚ ክፍክሩን ሕነ 

ንምፍዳይ ምቹእ እዋን ዝጽበዩ ምህላዎም ኣግሂዶም ክዛረቡ ዝውዕሉን ዝሓድሩን ዘለዉ ብምስጋእ  

ኣብ ምቅታልን ኣብ ምብትታንን ኣቲና ሃገርና ሶማልያ ከይትኸውን’ሞ  እዛ ህዝቢ ኤርትራ  ብዙሕ 

መስዋእንትን ዋጋን ከፊሉ ዝዓተራ  ሃገሩን ናጽነቱን  ከይትመልቆ ብምፍራሕዩ ዝበዝሕ ህዝብና ትም 

መሪጹ ዘሎ።  

ህዝብና ነዚ ዘሎ ስርዓት ዝገበረ እንተገበረ ከይፈተወ ጸማምን  ዕዉርን ኮይኑ ኣስቂጡ ዝነብር ዘሎ 

ከኣ  ዓሻ ወይ ዘየስተውዕል ኮይኑ ዘይኮነስ  ካብዞም ንዛረበሎም ዘሎና ስለዝሰግእን ካብዚ ዘለዎ 

ዝኸፍእ ከይመጾ ስለ ዝፈርሕን ጥራሕ’ዩ ዝብሉ’ውን ውሑዳት ኣይኮኑን። እዞም ኣውራጃ እገለ ደጋፊ 

ኣውራጃ እገለ ግን ተቓዋሚ ሃይማኖት እገለ መንግስቲ ሃይማኖት እገለ ከኣ ግዙእ ህዝቢ መታሕት 

ከምዚ ህዝቢ ከበሳ ከምቲ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ነታ ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ስልጣን እንተዝረኽቡ 

ነታ ሃገር እንታይ ጌሮማ ከም ዝውዕሉ ንምግማት ጸገም የብሉን።  

እሞ ወዮ ግዳ መብዝእሕትኦም ክንደየናይ ንሃገር ከይምለሱ እምበር እዞም ሎሚ መነባብሮኦም ኣብ 

ውሑስ ናጻ ሃገራት ኣብ ስደት መስሪቶም ንመንግስቲ ወይ ንመራሒ ጥራሕ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራን 

ንቓልሱን ዝንዕቁን ዘናሽዉን ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዘሎ ፍልልይ ጠፊኡዎም ዘይኮነስ 

ናብቶም ቃልስን ምስዋእትን ከምኡውን ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ዘነእእሱን ታሪኽ ክቕይሩ ዝጋደሉን 

ዘለዉ ንባዕዳውያን ጸላእትና ትዓሲቦም ንረብሓ ሃገሮምን ህዝቦምን ገዲፎም ንቘልመጽመጽ ንረብሓ 

ጸላእቲ ክቃለሱን ክጕስጕሱን ዝውዕሉ ዘለዉ ክትዕዘብ ከሎኻስ ናይ ብሓቂ ዘይገርምን ዘየሰክፍን 

ኣይኮነን።     

ነታ ህዝቢ ኤርትራ ተቓሊሱ ዝጨበጣ ናጽነት ከይተረፈ ብምኽሓድ ንስዉኣትን ስንኩላንን ክጻረፉን 

ክደፍሩን ዝውዕሉ ዘለዉ ደቂ ሃገር እናርኣኻን እናሰማዕካን ብኸመይ ንጽባሕ ክትስከፍን ክትፈርሕን 

ኣይትኽእልን ከኣ ዘመክሕ ኣይኮነን።  ህዝቢ ኤርትራ ካብዚኦም እንተፈርሔን እንተተሰከፈን ከኣ 

ብርእይቶይ እውን ሓቁ ኢዩ ብሃላይ ኢየ። ናይዚኦም ግን ብከምኡ ሰሚዕካ ጥራሕ ዝሕለፍ ኣይኮነን። 

እዞም ሎሚ ንሃገሮምን ህዝቦምን ጠሊሞም መሳርሒ ባዕዳውያን ብምዃን  ትዓሲቦም ጸረ ሃገርናን 

ህዝብናን ብግሉጽ ዝቃለሱ ዘለዉ ከኣ ጽባሕ ራህዋን ሰላምን ምስ ተረኽበ ከም ኤረትራውያን 

ንዓዶምን ገጽ ህዝቦምን ክርእዩ ኢልካ ምሕሳብ’ኳ ዘይመስል ኢዩ። ምናልባት ገለ ደፋራት ካብኣቶም 

ናይ ወጻኢ መንነቶምን ዜግነቶምን ተጠቒሞምን ኣሚኖምን  ንሃገር ክኣትዉ ምስ ዝሓቱ ግን ገበናቶም 

ተሰኒዱ ጸኒሑ  ከም ወጻእተኛታት እውን ንሃገርና ክኣትዉ ቪዛ ክውሃቦም ኣይግባእንዩ ብሃላይ ኢየ። 

እቲ ቀንዲ ነገር ግን እስከ መጀመርያ ራህዋን ሰላምን ፍትሕን ይረኸብ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብሕሉፍ 

ኣብ ጊዜ ሰውራ ኮነ ብድሕሪኡ ድሕሪ ምሕራር ሃገር ኣብ ልዕሊ ሃገርን ህዝብን ዝተገረ ገበናት 

ዝሕተቱሉ ክሕተቱሉ ንፈረድቲ ክንገድፎ ዝሓሸ ኢዩ።   

እዚ ኮይኑ እቲ ግን ኣበይ ገጽና ንኸይድ ኣሎና? መወዳእታናኸ እንታይ ክኸውን ኢዩ? ኢልና  

ክንዘራረብሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢዩ።  



ብመጀመርታ ህዝቢ ክሓልፈሉን ሰላምን ፍትሕን ክረክብ እንተዀይኑ ካብ ብዘይ ፍርሒ ሓቂ 

ምዝራብ ጀሚርካ ኵሉ ሰብ በብዓቕሙ ብቕንዕና ህዝባውን ፍትሓውን ዲሞክራስያውን  ምሕደራ 

ንፈጥረሉ መንገዲ ጻዕሪ ከካይድ ይግባእ። እዚ ማለት ነፍሲ ወከስ ሰብ ኣነስ ነዛ ሃገር እንታይ ይገብረላ 

ኣሎኹ ኢሉ ነብሱ ክሓትት ኣለዎ። ብድሕሪኡ ውልቀሰባት ምስ ዝጥርነፉ ማሕበረ ሰባት ይፈጥሩ። 

ማሕበረሰባት ከኣ በብደረጃኡ እናበዝሑ መንግስቲ ይምስርቱ። እቲ መንግስቲ ናይ ህዝቢ ስለዝኸውን 

ከኣ ድምጺ ህዝቡን ወጽዓን ምዕባሌን ሕብረተሰቡን የሰክፎን ይከታተሎን። ዋላ ሓደ ዜጋ ከይተረፈ 

እውን ከይብደልን ከይስደድን የገድሶ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ብመንገዲ ሓተታን ጋዜጠኛ ቲቪ ኤረ 

ኣስመላሽን  ጥራሕ ምስ ህዝቡ ዝራኸብን ትእዛዝ ዘትሓላልፍን ኣነ ኩንትራት ዝሃበኒ ሰብ የልቦን 

ፈቲኹም ምሳይ ተመሳሲልኩም  ንበሩ፡  ንዓይ ዝጸልኤ ከኣ ዋላ ኣብ ወርሕን ካልእ ፕላነትን ቦታ 

ይድለ ንዝብል መንግስቲ ግን ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ክትቅይሮ እንተዘይኮይኑ ከተምሓይሾን 

ክትእርሞን መንገዲ ፍትሒ ከተትሕዞን ከም ዘይከኣል ዘረጋግጹ ሒደት ኣይኮኑን።   

ሕራይ እሞ ካብኡ ዝሓይሽ ኣነ ኣሎኹ ዝብል ካብ ዘይሃለወኸ ንዕኡ ኣጥፊእና ጥራሕናዶ ንትረፍ? 

ወይሲ ንምዕራዩ ብዘይ ድኻም ንጽዓር? እዚ እቲ ንገለ ሃገራውያን ደቂ ሃገር ዘዘራርብ ዘሎ ዓቢ 

ጕዳይ ኢዩ። 

ብወገነይ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ከምቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮን ዝተጸበዮን 

መሰዋእቲ ዝኸፈለሉን ንዅሎም ደቂ ሃገር ዘሓጕስን ዝጥርንፍን ብሕጊ ዘመሓድርን ስርዓት ክተክል 

ይኽእልዩ ዝብል ትጽቢት’ኳ  እንተዘይብለይ እቲ ብዙሓት ደቂ ሃገር ዝኣምኑሉን ኣነ’ውን ድሕሪ 

ነዊሕ እዋን ዕረ እናጥዓመኒ ዝተቐበልኩዎን ነዚ መንግስቲ  ጸሊእካዮን ረሲዕካዮን ክትርሕቆ ዘይኮነ 

ፈቲኻ ጸሊእካ እቲ ንሃገር ሒዙ ዘመሓድር ዘሎ ንሱ ስለ ዝዀነን ፍተዎ ጽልኣዮ ክትዛረቦን ጸቕጢ 

ክትገብረሉን ኣብ ክንዲ እቲ ክዛረብ ዘይክእል ህዝብኻ ክትዛረብን በደላቱ ክትገልጸሉን ኣሎካ ንዝብል 

ናይ ብዙሓት ርእይቶ ኣነ’ውን ተቐቢለ ክሰርሓሉ እርከብ ኣሎኹ። ካብ ንህዝብና ከምጽኦ ዝኽእል 

ለውጢ የልቦን ኢልካ ትርሕቆ ከኣ ተሰማዕ ኣይትሰማዕ ነቲ መንግስቲ ተመሓላልፎ መልእኽቲ  ኣብ 

ልቢ ኵሉ ህዝቢ ዘሎ እምነት ስለዝዀነ ንህዝብና ዓቢ ተስፋን ሞራልን ዝህብዩ ንዝበሃል እውን  

ኣሚነሉ ጥራሕ ዘይኮነ  ብግብሪ ብዙሕ ጭብጥን ሓቅነትን እውን ረኺበሉ ኣሎኹ።  

ሎሚ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካቲ ንዕኡ ኣሚኑ ሕራይ ኢሉ ዝገበሮ ኰይኑ ዝኸይድ እንተዘይኮይኑ 

ዋላ ዓሰርተ ሰብ ሒዙ ይትረፍ ኣብ ውሽጢ ኮነ ኣብ ወጻኢ ስለምንታይ  እዚ ኰይኑ? ንምንታይ 

ከምዚ ዘይተገብረ? ኢሉ ዝሓቶ ሰብ ኣይደልን ኢዩ። ከምኡ ስለዝዀነ ከኣዩ ህዝቢ ኤርትራ ገና 

ንስደት ዝጕዓዝ ዘሎ። እቲ መንግስቲ ከኣ ብዘይካቲ ንዶብ ክሳገር ዝተረኽበ ተኵስኩም ቅተሉዎ 

ዝብል ትእዛዝ ስደት ዝቋረጸሉን ህዝቢ ቀሲኑ ብሰላም ኣብ ዓዱ ዝነብረሉን ክሰርሕሲ ይትረፎ ዋላ 

ንእሽቶ ናይ ተስፋ ቃል እውን ንህዝቡ ኣውጺኡ ሰሚዕና ኣይንፈልጥን ኢና። ብሓጺሩ  ህዝቢ ብዛዕባ 

እቲ መንግስቲ ዘለዎ ዓላማን መጻኢ መደባትን  ዝፈልጦ የብሉን። ክነብር ስለዘለዎ ግን ተዛረብ 

ተባሂሉ ንሱ ዝደልዮ ክዛረብ ሳዕስዕ ተባሂሉ ክስዕስዕ ሕማቕ ከሎ ጽቡቕ ኣሎና ክብል ናይ ግድን 

ኢዩ። ኣይፋለይን ዝበለ ከኣ ካብ ጥይት ክድሕንን ክጠፍእን ዕድለይ ኢሉ ንስደት ምኻድ ኢዩ። 

 እሞኸ ነቲ መንግስቲ ስለጸላእና ወይ ካብኡ ተስፋ ስለዝቖረጽና  ከምቶም  ሓደ መራሒ ጠሊሙና 

ወይ ቃልስና ጨውዩዎ ኢሎም ስረኦም ዝፈትሑ እሞ ንባዕዳውያን ጸላእቲ ኢዶም ዝሃቡ ንሕና’ውን  

ኢድና ክንህብ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ድኻምን ዝፈስስ ዘሎ ገንዘብን ሒደት ኣይኮነን። ዋልኳ ካብ ስርናይ 



ክርዳድ ዝርከብ እንተኾነ  ኤርትራዊ ብኒሕን ብሓቦን ተስፋ ከይቆረጸ ዝቃለስ ሕሉፍ ትዕግስተኛ 

ፍጥረት እምበር ብቐሊል ዝጥበርን ዝታለልን ህዝቢ ኣይኮነን። እንተዀይኑሎም እቶም ሎሚ ንኤርትራ 

ኣብ ዝነበረቶ መግዛእቲ ክመልሱ ገንዘቦምን ሓይሎምን ዘባኽኑ ዘለዉ ጸላእቲ ኮነ ኣገልገልቶም ደቂ 

ሃገር  ከኣ ጽባሕ ከጣዕሶምን ከጕህዮምን ምዃኑ ኣይንጠራጠርን።   

ኣብ ዝዀነ ህዝቢ ሓደ ሓደ  ጠላሚ፡ ከዳዕ ንርእሰይ ጥራሕ ይጥዓመኒ እምበር ናይ ካልኦት እንታይ 

ገደሰኒ ዝብል ክህሉ ናይ ግድን ኢዩ። መብዛሕትኡ ኣብ ውሽቲ ይኹን ኣብ ደገ ዝነብር ህዝብና ግን 

ህሉው ኵነታቱ ብዘየገድስ ንታሪኽ ሰውራናን ንጅግንነት ተጋደልትናን ስዉኣትናን ነቲ ተወዳዳሪ 

ዘይብሉ ታሪኽ ቃልስናን ጅግንነትናን ነቲ ኣሽሓት መስዋእቲ ከፊልና ዝረኸብናዮ ናጽነትናን 

ስዉኣትናን ክጠራጠረሉስ ኣይተራእየን።  ናጽነት ኤርትራ ከኣ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝበልኩዎ ፍረ 

ቃልስን መስዋእትን ህዝቢ ኤርትራ እምበር ናይ መንግስቲ ወይ ህዝባዊ ግምባር ኣይኮነን። ስለዝኰነ 

ከኣ ነቲ መንግስቲ ንፍተዎ ንጽልኣዮ ነቲ ንሰላሳ ዓመታት ብረት ዓጢቕና ንባዕዳውያን ገዛእትና  

ዝጸረግናሉ ፍረ ቃልስናን መስዋእቲ ጀጋኑናን ዝዀነ ናጽነትና ትዓጢቕናን ትሓጕስናን  ከነብዕሎ 

ኢና። 

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ ጀጋኑ 

ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን) 


