
ብምኽንያት መበል 25 ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ብዓል ናጽነት                                      

ህዝብን ንመንግስቲ ዘቕርቦ ዘሎ ጠላባትን 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ደቂ ሃገር ከመይ ቀኒኹም? 

እሞ እዚ ብዓልዚ ከነብዕል ከሎናኸ ከምቶም ኵሎም ዝሓለፉ ናይ ናጽነት 

ብዓላት ንስለ ምዝካር ኣጣቒዕናን ሳዕሲዕናን ጥራሕ ዲና ከነብዕሎ ወይሲ 

መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ዝሓለፈ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ንረብሓ 

ሃገርን ህዝብን ዝፈጸሞም ዓበይቲ ፍረ ናጽነት ዝዀኑ ቍምነገራትን 

ረብሓታትን ከምኡ’ውን ብዝገበሮም ጌጋታት ኣብ ሃገርን ህዝብን ዝወረደ 

ስቓይን ስደትን ጕድኣትን እውን ብምግምጋም ኣብዚ ብዓል’ዚ  ገለ 

ንሃገርን ህዝብን ይጠቕሙ ዝብሎም ለውጥን ኣዋጃትን ብምውጻእ ንህዝቢ 

ክኽሕሶን ክእብዶን ኢዩ?  ነቲ ህሉው ኵነታትናን ጸገምናን እቲ 

መንግስቲ ይዛረበሉ ኣይዛረበሉ ከኣ ንሕና ከም ህዝቢ መጠን ዘይንዛረበሉን 

ጸገምና ዘይነጋልጸሉን ምኽንያት የልቦን። ብርእይቶይ መፍቶ ጸላእቲ ክንከውን ንኽእል ከኣ ጸገምና 

ስለዝተዛረብናሉ ዘይኮነስ ሽግርናን ጸገምናን ክንሓብኦ ምስ እንርከብ ጥራሕ ኢዩ’ሞ ብዓቕመይ ቅሩብ 

ክገልጽ ክፍትን ኢየ።  

ገለ ገለ ሰባት እዚ መንግስቲ እዚ ህዝቢ ተዛሪቡዎ ኮነ ጥርዓን ኣቕሪቡሉ ስለዘይሰምዕ ‘’ኣብ 

ዘይሰምዓካ ደብሪ ኣይትማህለል’ኳ’’ ዝበሃል ንዘይሰምዕ መንግስቲ ስለምንታይ ሕቶታት ህዝቢ ኣኪበ 

ከም ዝሓቶን ገለ ለውጢ ክገብር ከም ዝጽበዮን ብምዕዛቦም ይወቕሱኒ ኢዮም። ኣነ ግነ ከምቲ ወለድና 

ዝብሉዎ ዝወለደን ዘጥረየን ስለዘይቀብጽ ዓሰርተ መዓልቲ እንተጸመመ ሓንቲ መዓልትስ ክሰምዕ 

ይኽእልዩ ዝብል ተስፋ ኣይቀብጽን ኢየ። ሓቂ ንምዝራብ ካልእ ምርጫ እውን የለን።  መንግስቲ በቲ 

ናቱ መደባትን ስልትታትን ስለዝኸይድ ዝዀነ  ካብ ህዝቢ ንዝቐርበሉ ሕቶ እናሰምዔ ክገላበጥን 

ንኹሉ ከሓጕስ ክፍትንን ከም ዘይክእል ርግጸኛ ኢየ። እቲ ንሃገር ሒዙ ዘመሓድርን ዝቆጻጸርን ዘሎ  

ንሱ ስለዝዀነን ካልእ ኣማራጺ መንገዲ ስለዘየልቦን  ግን ካብ ንዓኡ ኰኒንካን ካብኡ ርሒቕካን 

ጥራሕ ኢድካ ትተርፍ ይስማዕካ ኣይስማዕካ ብዘይምሕላል ምዝራቡን ንዝርኣዩኻ ጌጋታት ምሕባሩን 

ዝሓሸ ምዃኑ እውን ቅድሚ ሎሚ ብምድግጋም ዝተባህለን ዝተገልጸን ኢዩ።   

ኣብዚ ዝሓለፈ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ዕድመ ናጽነት ንፍትሕን ንዲሞክራስን ንሰላምን ኣብ 

ውሽጢ ሃገር ኮነ ኣብ ወጻኢ ዝተኻየደ ፍኑው ቃልሲ ሒደት ኣይነበረን። ገለ ካብኡ ከኣ ኣይፋልናን 

ንኸምዚ ዓይነት ምሕደራ ኣይተቓለስናን። ንህዝብና ንጠልሞን ንብድሎን ኣሎና፡ ሎምስ ይኣኽለና 

ስልጣን ንህዝቢ ነረክብ ብማለት ነቲ ስርዓት ዝበድሁ  ላዕለዎት ሰበስልጣን ነበር ኮነ ተጋደልቲ 

ከምኡ’ውን ተራ ሰብ ሕልና ዝዀኑ ሓፋሽ ህዝብና ብዙሓት ካብኣቶም  ሂወቶም  ከም ዝኸፈሉ 

ዝርሳዕ ኣይኮነን።  ከምኡ’ውን ነቲ መንግስቲ ኤርትራ በብዕለቱ ዝገብሮ  ጌጋታትን እናቃልሑ 

ኣከያይዳን ኣሰራርሓን መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ዝመሃሩን ዘረድኡን ነቲ ስርዓት ክእርሙን ኣብ 

ንቡር ኣሰራርሓ ክመልሱን ዝጸዓሩ ተቓለስቲ ኮነ ማዕከናት ዜናን ጋዜጠኛታትን  እውን ሒደት 

ኣይኮኑን።  እዚ ኩሉ ግን ንሃገርናን ህዝብናን ለውጢ ከምጽእ ኣብ ርእሲ ዘይምኽኣሉ  ነቲ መንግስቲ  

ከሰክፎ  ወይ ለውጢ ንኽገብር ከገድዶ ኣይከኣለን። እቲ ኣዝዩ ዘደንጹ ከኣ እቲ መንግስትን ህዝብናን  

ኣብ በበይኖም ክልተ ዝተረሓሓቑ ዓለማት ይነብሩ ምህላዎም ኢዩ።  እዚ ማለት ከኣ መንግስቲ ካብ 



ላዕሊ ንዘትሓላልፎ ትእዛዝ ክፍጽም እንተዘይኮይኑ ዝምርሓሉ ቅዋም ስለዘይብሉ ህዝቢ ብመንገዲ 

ወከልቱ ወይ ባይቶኡ ምስ መንግስቲ ዝራኸበሉን ሓሳባቱ ኮነ ጥርዓናቱ ዘቕርበሉን ትካላት  የብሉን። 

ስለዝኰነ ክኣ መንግስቲ ኤርትራ መንግስታውን ሕጋውን ኣሰራርሓ ንኸትኣታቱ ብዙሓት ደቂ ሃገር  

ብዝተፈላልየ መንገዲ   ክንሓቶን ካብ ሕቶ ሓሊፍና እውን ክንቃወሞን ጸኒሕና ኢና።  

ብዘይቀልዓለም ክዛረብን ሓቂ ክገልጽን እንተዀይኑ ግን ወዮ ግዳ ስለዝደኸምኩሉን ኣገባብ ኣቀራርባ 

ስለዝቐየርኩን ክፉእ ከይዛረብን ሕማቕ ከይወጸንን ምስ ነብሰይ ቃል ኪዳን ስለዝኣቶኹን እምበር  ኣብ 

ሃገርና ናይ ምሕደራን ኣነባብራን ዓቢ ጸገም’ዩ ዘሎ።  እቲ ኣብ መንጎ ደቂ ሃገር ዘሎ ፍልልይና ግን 

እቲ ጸገም ዝፍታሕ  ተሳኒኻን ተላዚብካን ድዩ ተዋጊእካ ኣብ ዝብል ኢዩ።  

ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራውያን ብዘይካ እቶም ብዝተፈላልየ ምኽንያት  ነቲ መንግስቲ ዝድግፉ ወይ 

ትም ዝመረጹ  እቶም ካልኦት ብርእይቶይ ኣብ ክልተ ተኸፊልና ኣሎና ዝብል እምነት ኣሎኒ። ። 

እቶም ሓደ እዚ መንግስቲ እዚ ካብ ሱሩ ከይተመንቆሰ ጸጊንካን  ጸጋጊንካን ክዕረ ወይ ክመሓየሽ 

ኣይክእልን ኢዩ ስለዚ ዝኸፈልካ ዋጋ ከፊልካ ብሓይሊ ምድምሳሱ እሞ ሱር ነቀል ለውጢ ምግባር  

ጥራሕዩ ዘዋጽእ ኢሎም ዝኣምኑ ኢዮም። እቶም ካልኦት ከኣ ነቲ መንግስቲ ዝኣምኑን ንዓኡ 

ዘገልግሉን ምስኡ ዝሰርሑን ዝለኣኹዎን ደቂ ሃገር ክሳብ ዝሃለዉ ንምቕያሩ ቀሊል ስለዘይከውን 

ብሰላም ክቕየረሉ ዝኽእል መንገዲ እንተተረኺቡ መጽናዕቲ ምግባር  እምበር ኣብ ነንሕድሕድና ኣብ 

ውግእ ሓድሕድ ክንኣቱን ሎሚ ከኣ ደም ክንፋሰስን የብልናን ዝብሉ ኢዮም።   

ብዛዕባ እቶም ሱር ነቀል ለውጢ ንምምጻእ ንመንግስቲ ኤርትራ ካብ ሱሩ ክንምንቍሶ  ኢና ዝብሉ 

ዘለዉ ደቂ ሃገር  ሓንትስ ብሰላምን ብዘይ ደም ምፍሳስን ድኣ ይኹን እምበር ብወገነይ  ክቕይሩዎ 

ጸገም የብለይን። እቲ ሕቶ ግን በኸመይ በየናይ ሓይልን ዓቕምንዮም  ክቕይሩዎ ዝብል ኢዩ። ክሳብ 

ሎሚ ብዝፈልጦ እቶም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ጥርኑፋት ዝብሃሉ ውድባት መብዛሕትኦም ኣብ 

ምጽወታ ጸላኢ ብምውዳቕ ነብሶም ባዕሎም ስለዘይውንኑን ካብቲ ዝኣምኖም እቲ ዝቐበጾም 

ስለዝበዝሕን ኣይኮነንዶ ንኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ክሳገሩን ምስኡ ተወሃሂዶም ክሰርሑን 

ተዛሪቦም ከስምዑን ነቲ ምስኦም ዘሎ ህዝቢ ኮነ ነንሓድሕዶም እውን ክሰማምዑን ክትኣማመኑን 

ክንደይ ተጻዒሩ ተቐቢጹ ኢዩ።   

 ስለዚ ብርእይቶይ እዚኦም  ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቦም ትሓባቢሮም  ካብዚ ዘሎ 

መንግስቲ ዝሓሸ ምምሕዳር  ክፈጥሩ ይኽእሉ ይዀኑ ኢልካ ክትኣምን ዘይሕለም ኢዩ። እኳ ድኣ 

ብዝኾነ ምኽንያት ሰላም ተረኺቡ ንዓዲ ምምላስ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብዚ ወጻኢ ኣጥርዮሞ ዘለዉ 

ሕማቕ ፈውሲ ዘይብሉ ሕማም ሒዞም ንሃገር ከይምለሱ እውን ኣዝዩ ጥንቃቐ ከድሊ ኢዩ። እቲ 

ዝገርም ግን እቶም ገሊኦም  በቲ ሓደ ወገን  ንመንግስቲ ኤርትራ ብብረት ኢና  ክንድምስሶ  

ብማለት እናፈከሩ  በቲ ካልእ ወገን ከኣ ንርእሶም  ደቆም ሓቝፎም ኣብ ውሑስን ሰላማዊ ሃገራትን 

እናተቐመጡ እቲ ክቃለስን ህዝባዊ ናዕቢ ገሩ ለውጢ ከምጽእን ዝግብኦ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ 

ህዝቢ ኤርትራ’ዩ ኢሎም ክገልጹ ትሰምዕ።  

ከም ሓቂ ግን ነቲ  መንግስቲ ብሓይሊ ክንቅይሮ ዝብል እምነት ካብ ሃለዎም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ 

ህዝቢ ኤርትራ ክዋግኣሎምን ክስውኣሎምን ከይተጸበዩ ባዕላቶም ክኸዱን ክዋግኡን ይግባእ።  



ምኽንያቱ ብርእይቶይ ሎሚ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ተሪፉ ዘሎ  ንመግዛእቲ ደምሲሱ ናጽነት 

ኣምጺኡሎም ከብቅዕ ሎሚ ከኣ ምስ መንግስቲ ተዋጊኡን ተሰዊኡን ዓዲ ከም ድላዮም ዝዕንድሩላ 

ከገብረሎም ምጽባዮም ኢዩ። ብርእይቶይ ከኣ  ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውግእን መንግስቲ ምቕያርን 

ዘይኮነ ከምቲ ናቶም ከብዱ ጸጊቡን ቀሲኑን ደቁ ሓቝፉ  ደቂሱ ዝሓድረሉን ጊዜ ክረክብዩ ዝጽሊ 

ዘሎ።  

ብመሰረቱ  እውን ንመንግስቲ ኤርትራ ንምቕያር ብርእይቶይ እቲ ቀንዲ ዘድሊ  ውግእ ወይ ህዝባዊ 

ናዕቢ ዘይኮነ ኣብ ሃገርካን ህዝብኻን መሰረት ገርካ መንነትካን ሃገራውነትካን  ኒሕካን ብምሕላው 

ቅንዕናን ፍትሕን ሃገራውነትን  ዝመሰረቱ  ኤርትራውነትን ሰላማዊ ቃልስን ገርካ ፍትሓውነትካን 

ቅንዕናኻን ንህዝብኻ ከተእምንን ከተዕግብን ምስ ትኽእል ምዃኑ ህዝቢ ኤርትራ ኣዳዕዲዑ ዝፈልጦን 

ዝኣምነሉን  ጕዳይ ኢዩ።  

ኣብ መወዳእታ ሃገርና ኤርትራ ባዕዳውያን ገዛእቲ ጸሪጋ ናጻ ካብ ትወጽእን ብደቃ ካብ ትመሓደርን 

ድሮ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ኰይኑ ኣሎ። እሞ ኣብዚ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ናጽነት 

ዝተኻየደ መስርሕ ምሕደራን ፍትሕን ንሃገርና ዘዕበየ ንህዝብና ዘሓጐሰ ድዩ ነሩ? ወይሱ ህዝቢ 

ጥዒሙዎ ቀሲኑ መቐረት ናጽነት ኣየስተማቐረን?  እቲ ንህዝብና ክስደድን ኣብ ምሉእ ዓለም 

ክብተንን፡ መንእሰያት ደቅና ኣብ ምዓስከራት ሱዳን ኮነ ኢትዮጵያ ከምኡ’ውን ኣብ ምሉእ ዓለም 

ብኣሽሓት ተበቲኖም  ኣይትምህርቲ ኣይ መነባብሮ ኣይ ውላድ ኣይ ጽቡቕ ቅሱን ናብራ ብጥሜት 

ተዀርምዮም  ዝውዕሉሉ ዘለዉ፡  ኣብ ባሕርታት ብኣማኢት  ክጥሕልን ብነጋዶ ደቂ ሰብ ከም 

ከብቲ ክሽየጥን ናውቲ ከብዱ ተጠቢሑ መቀያየሪ ሃብታማት (Spare parts)  ክውሰድን ዝዀነሉ 

ምኽንያትከ ዝሕተተሉ መን ክኸውን ኢዩ። ፍጹም ዝዓወረ ዓሻ እንተዘይኮይኑ እዚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ 

ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ጸገም  ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ዝኣተወ ኰይኑ ኣብ ልቢ ኵሎም ደቂ ሃገር 

ይቕረጽን ይስነድን ስለዘሎ  ጽባሕ  ንጻባጸበሉ ግዜ ፍትሒን ትሓታትነትን  ንኽመጽእ ጻዕርናን  

ጸሎትናን  ኣይነቋርጽን። 

ስለዝዀነ ከኣ እዚ ዝኽተል  መልእኽቲ ኣርእስቱ ንመራሒ ሃገረ ኤርትራ  ፕረሲደንት ኢሳያስ 

ኣፍወርቂ ይኹን እምበር ንዅሎም ምኒስተራት፡ ሓለፍቲ ሰራዊት ዝዀኑ ኣዘዝቲ፡ ኵሎም ኣብ 

ወጻኢ ዝርከቡ ኣምባሳደራት፡ ናይ ህግደፍ ኮነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራት፡ ናይ መንእሰያት ኮነ 

ዝተፈላለዩ ካልኦት ማሕበራት ከምኡ’ውን ንዅሎም  ንኤርትራን ህዝባን ድሕነት  ክሰርሑ 

ይግብኦም’ዩ ዝበሃሉ ኣብ ዓብን ንእሽቶን ሓላፍነትን ስልጣንን መንግስቲ ኤርትራ  ዝርከቡ ሓለፍቲ፡ 

ንኵሎም ደቂ ሃገርን ተጋደልትን ኣባላት ህዝባዊ ግምባር ነበርን፡ ንዅሎም ብጥርኑፍ ኮነ ብፍኑው 

ኣብ ውሽጥን ወጻእን ንሃገሮምን ህዝቦምን  ድሕነት ዝቃለሱን ዝሰርሑን  ዘለዉ ደቂ ሃገርን እውን 

ከም ዝምልከቶም ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይደልን።  ካብዚ ቀጺለ ከኣ እቲ ብምኽንያት ኢዮቤልዩ 

ብዓል ናጽነት ንፕረሲደንት ኢሳያስ ዘዳለኹዎ ደብዳበ ከተንብቡ እዕድመኩም። 

ክቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ                                                                

ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ                                                                                          

ኣስመራ 

በልከ  እንደገና ከመይ ኣሎኻ?  



ብእምነተይ እቲ ዕድመን ጥዕናን ዝህብን ከምኡ’ውን ዕድመ ወዲ ሰብ ዝውስንን ፈጣሪ ስለዝዀነ  

ሎሚ እውን ንዓኻ ኮነ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ኣብ መበል ዕስራን ሓሙሽተን ብሩራዊ 

ኢዮቤልዩ ብዓል ናጽነት ኣብጽሓኩም ኣብጽሓና እናበልኩ ዕዙዝ ሰላምታይ አቕርበልኩም። ቀጺለ 

ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዘተንባህኩዎ ሃገር ኣብ ህጹጽ ሓደጋ  ኵነታት ኣብ ትወድቀሉ ጊዜ 

ኣይኮነንዶ ጥዑይ ኤርትራዊ ሕሙም እውን ብምርኩስ ተደጊፉ ካብ ምክልኻል ሃገሩ ድሕር ከም 

ዘይብልን ካብ ውግእን መስዋእቲን ከም  ዘይሕባእን  ኣብ ተመክሮ  ኵናት ባድመ ተራእዩ ኢዩ። 

ስለዝዀነ ከኣ ብምኽንያት እዚ ነብዕሎ ዘሎና መበል 25 ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ብዓል ናጽነት  ካብዚ 

ንመንእሰያትና ፋሕ ብትን ኣእትዩ  መስሓቕ  ሸራፋት ገሩና ዘሎ ገደብ ኣልቦ ዝዀነ ሃገራዊ 

ኣገልግሎት ከተውጽኣና፡ ካብዚ ወረ ግፋን ወዲ ግፋን፡ ምክልባት መንእሰያትን ክትገላግለናን፡ 

እሱራት ክትፈትሕ፡ ህዝቢ ብዘይፍርድን ብዘይ ምኽንያት ከይእሰርን፡ ክብሪ ዜጋታት ክሕሎን፡ 

ህዝቢ ከም ድሌቱ ገንዘቡ ከውጽእን ከእቱን እሞ ብሕጊ ግብሪ እናኸፈለ ከም ድሌቱ ክነግድን 

ክሰርሕን ፡ ብሕጋዊ መንገዲ ከም ዝደለየ ከይፈርሔን ከይተሰከፈን ንሃገሩ ክኣቱን ካብ ሃገሩ ብሕጊ  

ክወጽእን ፡ ሰብ ንሂወቱ ክውንን እሞ ብድሌቱን ብመደባቱን ክነብር ክትውስን ንምሕጸነካ ጥራሕ 

ዘይኮነ ንልምነካ ኣሎና።  

ህዝቢ ኤርትራ ብብረት እናትሓለወን ከም ከብቲ ብሰብ እናተጓሰየን መንግስቲ ብዝደልዮን ዝምድቦን 

ንሱ ጥራሕ ብዝፈልጦ ምስጢርን ኣገባብን  ክነብር  እንተዀይኑ ግን ኵሉ ሰብ ተሰዲዱ ምስ 

ተጸንቀቐን መንግስቲ ንበይኑ ምስ ተረፈን ሓይሉ ምስ ጠፍኤን  ንህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ መንግስቲ 

እውን ኣዝዩ ኣስጋኢ ኢዩ።   

እወ ልክዕዩ ኣብዚ ሎሚ እዋን ቅዋም ንምትግባር ኮነ ምርጫ ንምግባር  እሞ ስልጣንካ  ንምርካብ 

ኣዝዩ ከም ዝኸብድ  ንምግማት ዘሸግር ኣይኮነን። ይኹን እምበር ዋላ ናይዚ ቀረባ እዋን ታሪኽ 

እንተመርሚርና ከምዚ ኣብ ሃገርና ይግበር ኣሎ ተባሂሉ ንሰምዖ  ህዝቢ ብዘይምኽንያት ምእሳርን  

ፍትሒ ምጕዳልን እንተቐጺልናን ለውጢ ብዘይምግባር ኵነታት ህዝብን መነባብሮኡን ጕዳይ ገደብ 

ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት  ከም ዘለዎ እንተቐጺሉን ግን  ብርእይቶይ እቲ ጕዳይ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ 

ውዒሉ ሓዲሩ ሳዕቤኑ ብዝያዳ ነቲ መንግስቲ ዘሻቕልን ዝስግእን ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን።  

ኤርትራውያን ስለዝዀንና ብዛዕባ ኤርትራ ዝበሃልን ዝግበርን ኣይሕብኣናን ኢዩ። እዚ ሎሚ መንግስቲ 

ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ጸረ ሰብኣውነት ዝዀነ 

ገበናት ተፈጺሙ  ከይከውን?  ብዝብል ጠርጠራ ብመርማሪ ኮሚሽን  ዝግበር ዘሎ መርመራን 

ምጽራይን ከኣ ንሰምዖን ንከታተሎን ኣሎና። ህዝቢ ኤርትራ ውዒሉ ሓዲሩ ንደቁ ንዝቕጻዕ ባዕሉ 

ክቐጽዕ፡ ንዝመሓር ከኣ ባዕሉ ክምሕር፡ እንተዘይኮይኑ ከኣ ኣብዚ እቶም ወነንቲ ዓለም ንመራሕቲ 

ኣፍሪቃን ንሳቶም ዝጸልኡዎ ሰብን ዝቐጽዑሉ ቤት ፍርዶም  ዝዀነ ሰብ ቅኑዕን ፍትሓውን ፍርዲ 

ክርከብ ይኽእልዩ ዝብል እምነት የብለይን። ይኹን እምበር ሎሚ እውን መንግስቲ ልቢ ኣዕብዩ ካብ 

ኣብ ህዝቡ ገበን ፈጺሙ ተባሂሉ ኣብ ፍርድ ቤታቶም ኰለል ዝብልን ኣሽሓት ገንዘብ ንጠበቓታት 

ዘውጽእን ነቲ ጕዳይ መፍትሒ ክገብረሉን ጕዳዩን ጕዳይ ህዝቡን  ባዕሉ ክፈትሕን  እሞ ማዕጾኡ 

ክዓጹን ንላበዎ።  

ንዝመጽእ ብፍላይ ነዚ ሎሚ ዓመት  ከነብዕሎ ንቀራረብ ዘሎና መበል ዕስራን  ሓሙሽተን ብሩራዊ 

ኢዮቤልዩ ብዓል ናጽነት ምኽንያት ብምግባር ከኣ ፕረሲደንት ኢሳያስ ገለ ንሃገርን ህዝብን ዘሓጕስ 

መንገዲ ሕድገትን ዕርቅን ክትከፍተልና ንምሕጸናካ። ካብኡ ሓሊፉ ናትካ ድሌትን ፍቓድን 



ስለዘይተረኽበ እንተዘይኮይኑ ነዚ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ሕማቕ ኵነታት ሃገርናን ህዝብናን ብሰላም 

ንምፍታሕ እቶም ብእዋኑ ዝጸዓሩሉ ለባማት ኣቦታት ከም ብዓል ቀኛዝማች  ሱናባራ መሓመድ 

ደበና’ኳ  እንተሓለፉ ጕዳይ ሃገርናን ህዝብናን ንምፍታሕ ሎሚ እውን ነቶም ብሂወት ዘሎና ደቂ ሃገር 

ክኸብደና ከም ዘይክእል ንእግሪ መንገደይ አረጋግጽ።  

ኣብ ሃገርና ዝተሰርሔ ጽቡቕ እንተልዩ ዝወስዶ የልቦን ኣብ ቦታኡ ኣሎ። ካልእ ግን ብናይ መን ጌጋ 

ምዃኑ ብዘየገድስ ኣብ ዝሓለፈ ዕስራን ሓሙሽተን ዓመታት ኣብ ሃገርን ህዝብን ብዝተገብረ ጊጋታትን 

ዝወረደ በደላትን ብምሕዛን  ፕረሲደንት ኢሳያስ  ኮነ ኵልኹም ዝምልከተኩም ሰበስልጣን ነታ ተሪፋ 

ዘላ ዕድሜኹም ኮነ ህዝብኹም መንገዲ ዕርቅን ሰላምን ክትመርጹ ከም ዜጋ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ግዱስ 

ዓቢ ሓው እውን እምሕጸነኩም።  

ርሑስ መበል 25 ኢዮቤልዩ ብዓል ናጽነት ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ 

ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ ጀጋኑ 

ምስ ብዙሕ  ኣኽብሮት 

ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን) 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


