
 

ህጹጽ ጸዋዒት ድሕነት ሃገርን ህዝብን ንሰበስልጣን ኤርትራ 

ቀለታ ኪዲነ።  

                                                   

ትብጻሕ  ናብ፡ 

 

ኵሎም/ለን ኣመሓዯርቲ ኣውራጃታትን ከተማታትን ኤርትራ 

ኣዘዝቲ ሰራዊትን ምክትላቶምን ካልኦት ሓለፍቲን         

ሚኒስተራትን ሓለፍቲ ሚኒስትሪታትን                               

ሰበስልጣን ሃገራዊ ጸጥታን ድሕነት ሃገርን                                  

ኣምባሳዯራትን ወከልቲ ሃገረ ኤርትራን ኣብ ምሉእ ዓለም                              

 ኣብ ዝለዓለ ናይ መንግስቲ ስልጣንን ሓላፍነታትን ዘሎኹም ዯቂ ሃገር      

 ብረት ዓጢቕኩም ዘሎኹም/ኽን ዯቀባት ኤርትራ ( ንኣፍልጦ ጥራሕ)                                

ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ብሓበራ (ንኣፍልጦ ጥራሕ) 

 

ጉዲይ፡ ጻውዒት ንድሕነት ሃገር ንሰበ-ስልጣን ኤርትራ 

ኣቐዱመ ንኹሉኹም/ኽን ዯቂ ሃገር ዕዙዝ ዝዀነ ሰላምታይ አቕርበልኩም።  

ቀጺለ ነዛ ብዙሓት ጀጋኑ ዝተሰዉኡላ፡ ሓፋሽ ህዝቢ ኤረትራ ብሙሉኡ ዝተቓለሰላ ዝተኣስረላ ዝተዋረዯላ ዝተሰውኣላ 

ሃገርና ኣብ ከምዚ ሎሚ ዘላቶ ወዱቓ መመሊሳ ንጥፍኣት እናኣንቆልቆለት ስቕ ኢልኩም ትዓዘብቲ ጥራሕ ኯንኩም 

ክትርእዩ ስለዝገረመንስ ገለ ከዘኻኽረኩም ወሲነ። ኣብዚ ሎሚ 

እዋን ብዘይካ ፕረሲዲንት ኢሳያስ ካልእ ዋላ ሓዯ ብዓል ስልጣን 

ዝገብርን ብሓላፍነት ዝውስንን የሎን ክብሃል እሰምዕየ። ክኸውን 

ይኽእል ኢዩ።  

ብርእይቶይ ግን ስለምንታይ ሕጊ ዘይውስን? ስለምንታይ 

ፕረሲዯንት ኢሳያስ ጥራሕ ይውስን ብሃላይ ኢየ። ጽባሕ  ሰላምን 

ፍትሕን ነጊሱ እሞ ጥዑይ ሓታቲ ተረኺቡ መዝነትካ እንታይ 

ነሩ? ኣብ ሃገር እንታይ ዝገበርካዮ ጽቡቕን ጌጋንከ ኣሎ? ተባሂሉ 

ሕቶ ምስ ዝቐርበልኩም ግን እታ መልሲ ኣነ ኣብቲ ቦታ ዝነበርኩ 

ንስም ጥራሕ ኢዩ’ምበር  ስልጣን ኣይነበረንን። ኵሉ እቲ ውሳነ 

ባዕሉ ኢዩ ዝገብሮ ነሩ ዝብሃል መልሲ ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኯነን። እዚ ግን ሰማዒ ክረክብ ዝኽእል 

ኣይመስለንን። ምኽንያቱ ሕጋዊ መልሲ ኣይኯነን። ስልጣን ወይ ትሰርሓሉ ወይ ትእለየሉ ኢዩ እቲ ሕጊ። 

ኵላትና ነዛ ሃገር እዚኣ ንኹሉ ረብሓናን ጠቕምናን ምቾትናን ገዱፍና ስለ ሃገርናን ህዝብናን ተቓሊስና። ብወገነይ ንዅሉ 

ረብሓታተይ ገዱፈ ምእንቲ ሃገረይን ህዝበይን ምቅላሰይ ኣየጣዕሰንን’ዩ። ቃልሰይ ተጨውዩ እዛ ንዜጋታታ ዘይትእክብን 

ዘይተኽብርን ዘይትጥርንፍን ኣኳ ድኣ ትብትንን ተባርርን ጸላኢ ካብ ዝገበሮ ንላዕሊ ህዝቢ ተከላብትን ትኣስርን ስርዓት 

ሒዘ ምምጽኤይ ግን አሕዝነኒ። ኣብ ከምዚ ናታትኩም ዓቕመይን ሕልናይን ዝኽእሎ ክውስነሉ ዘይክእል ሓላፍነት 

ዘይምህላወይ ከኣ ንኣምላኽ አመስግኖ።  ቃልስና  ንኸምዚኣ ዓይነት ህዝቢ ዝዋረዯላን መንእሰያታ ገዱፎማ ዝስዯደላን 

ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ኣብ ጸላእቶም ከይተረፈ ተሰዱዶም ዝልምኑላን፡ ዯቂ ኣንስትዮና ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ኣብ ስዯት 

ዝዕመጻላን ዝግፍዓላን ሃገር ክንፈጥር ኣይተቓለስናን። እቲ ሎሚ ሃገርና በጺሓቶ ዘላ ውድቀት እቲ ሎሚ ህዝብና 



ብሰንኪ ፍትሒ ምስኣንን ጕድለት ምምሕዲርን ጭካነኹምን ኣጋጢሙዎ ዘሎ ከቢድ ውድቀትን ውርዯትን ስዯትን 

ስለምንታይ ከም ህጹጽን ኣገዲስን ጕዲይ ክረኣየኩም ዘይክእል እሞ ገለ ነገር ዋላ ሓቂ ተዛሪብኩም ወይ ሰሪሕኩም 

ከምቶም ዝተሰውኡ ክትስውኡ ዘይምምራጽኩም ግን ናይ ብሓቂ ዝገርም ኢዩ። እናተረገምኩምን እናተወቐስኩምን 

ዕስራን ሰለስተን ዓመት ጸኒሕኩም። እዚ ዘሕለፍኩሞ ዓመታት ምናልባት ንዓኹም ሓጺር እዋን ኯይኑ ይርኣየኩም 

ይኸውን። ንህዝቢ ኤርትራ ግን ካብቲ ናይ ሃይለስላሰን ዯርግን ዝበዝሔ ዲርጋ ናይ ሚእቲ ዓመት ኯይኑዎ’ሎ ኢለ 

እንተሓበርኩኹም ከኣ ዝሓሶኹ ኣይመስለንን። 

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ከፊኡዎ ብዙሕ የዕገርግር ኣሎ። ገለ ተፈንጭልና ኢሉ ዝእውጅ፡ ገለ ንመሬትና ካብዚ ክሳብ 

ናብዚ ኢሉ ካርታ ዝሕንጽጽ፡ ገለ ብብሔር ዝዛረብ፡ ገለ ብሃይማኖት ዝሕለቕ፡ ገለ ብዓሌት ገለ’ውን ብኣውራጃ 

ክጥርነፍን ክቃለሰኩምን ዝፍትን ኩሉ በብመንገደ ኣብ ገልጠምጠማት ይርከብ ኣሎ። እዚ ምናልባት ዓቕሉ ጸቢቡዎ 

ዝገብሮ ዘሎ ብምዃኑ ኣይድገፍን ይኸውን። ንሕና ንሓይሽ ንሕና እዚ ኩሉ ሕማማት ዘይብልና ‘’ሓዯ ህዝቢ ሓዯ ልቢ’’ 

ኢና እውን ትብሉ ትዀኑ። ኣይመስለንን። ኣባኻትኩም እውን ህዝቢ ብመግረፍትን ብማእሰርትን ስለ ዝሰክሔ፡ ዝገበሩ 

ይግበሩ ጥራሕ ኣብ ሂወተይ ኣይምጽኡ ኢሉ ኣፉ ሒዙ ኣሎምበር ከምዞም ናይ ዯገ ንእሽቶ መተንፈሲ እንተዝረክብ 

ምሰማዕኩሞ ነርኩም። ምኽንያቱ ሰብ ብድሌቱን ብፍቓደን ብንሱ ዝፈልጦን ዘጽዯቖን ሕጊ ክካየድ እምበር ብጭቆናን 

ብግፍዕን ክነብር ዝተፈጥረ ኣይኯነን። 

እሞ መወዲእታኡኸ ዝመጸት ክሳብ ትመጸኩም ስቕ ኢልኩም ኢድኩም ኣጣሚርኩም ክትጽበዩ ዱኹም? ኣብዛ ህዝባ 

ገዱፉዋ ዝጠፍእ ዘሎ ሃገር ብኣንጻሩ ከኣ ዜጋታት ባዕዱ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝሰፍሩዋን ዝዕንደሩላን ዘለዉ ሃገር 

ሓላፍነትን መዝነታትን ኣሎና ኢልኩም ቀሲንኩም ክትነብሩኸ ትሓስቡዎዶ? ኣይመስለንን። ግን ጽባሕ ንርእዮ። 

ኣብ መዯምዯምታ ከኣ እቲ ኵነታት ከም ምሕላፉ ብዝዀነ ይኹን መንገዱ ክሓልፍ ኢዩ። ከምቲ ሃገራውያን ዝጽበዩዎ 

ዘእንተዀይኑ እዛ ሃገር እዚኣ ሰላም ትረኽበሉን ምስ ኵሎም ዯቃ ብመውህሃድ ከም ሃገር ብሰላምን ብሓድነትን 

ትቕጽለሉን ሃሰስ ክትብሉ ንጽበየኩም። ካብኡ ሓሊፉ እቲ ለውጢ ብህልኽን ብግርጭትን ብሓይልን እንተዀይኑ ግን 

እቲ ዝሓየለ ክስዕር ኢዩ። እታ ሃገር ከኣ እዚ ኵሉ ኵናትን ስቓይን ኣሕሊፋ ኣብ ዲግማይ ኵናትን ውግእን ጥራሕ ዘይኯነ 

ካብኡ ንላዕሊ ከይትኸይድ እውን የስግኣኒ ኢዩ። 

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣት 

ቀለታ ኪዲነ  

 

 


