
         ሳልሰይቲስ  እታ ገና ዘይበጻሕናያ ሓቀኛ  ኤርትራ ኢያ     

                                                            ቀለታ ኪዳነ 

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ‘’ካብዘን ክልተሰ ኣየነይቲ ኢያ እታ ሓቀኛ ኤርትራ?’’ ብዝብል ኣርእስቲ  ዝጅምር ዓንቀጽ ኣቕሪበ 

ምንባረይ ዝዝከር ኢዩ። እወ ህዝብና ብብረት ጥራሕ ንሰላሳ ዓመታት ዝኣክል  ተቓሊሱን ተሰዊኡን ዝረኸባ  ካብ 

መግዛእቲ ባዕዳውያን ናጻ ዝዀነት ኤርትራ ትበሃል ልዑላዊት ሃገር ከም ዘላትና ብፍላይ ኣብዚ ሎምቅነ ናይ መበል ዕስራን 

ሓሙሽተን  ዓመታት ናይ ፈንቅል ኢዮበልዩ ዓወት ኣብ ነብዕለሉ ዘሎና እዋን ምዃኑ ከይጠቕስኩዎ  ክሓልፍ ኣይደልን። 

ሃገር  ኣላትና ክንብል እንተዀይኑ ግን  እታ ሃገር ይሕመቑ ይንፍዑ ትፍተዎም ትጽልኣዮም ደቃ ስለዝዀኑ ንዅሎም 

ነቶም ደቂ ሃገር ብቕዋምን ብማዕርነትን ብሕግን ተናብርን ትእክብን ትግደስን  ክትከውን ኣለዋ ዝብል እምነት ኣሎኒ። ። 

ሎሚ ደገፍቲ እቲ ስርዓት ጥራሕ ደቂ ሃገር ክዀኑ እንተዀይኖም ለውጢ ብምንም ትኣምር ክተርፍ ስለዘይክኣል ከኣ 

ጽባሕ  እውን እቶም ሎሚ ተዋሲኖም ዘለዉ ጥራሕ ደቂ ሃገር ክዀኑ እንተዀይኖም ግን ውዒሉ ሓዲሩ ሓድነትናን ህላዌ 

ናይዛ ሃገር እዚኣን ኣብ ጸገም ክወድቕ ምዃኑ  ዘጠራጥር ኣይኰነን። 

ንምዃኑ ነዚ ኵሉ ህዝቢ ፈላልዩ ኣብ ከምዚ ሎሚ ዘለዎ ኵነታት ከብጽሖ ዝኸኣለ ምኽንያት እንታዩ?  እቲ ንሓድነትን 

ሓይልን ናይዚ ህዝቢ እዚ ክግደስን ክሰርሕ ዝግብኦን ዝኽእልንከ መንዩ?  

ብዙሓት ሰባት እዚ ኵሉ ጸገም ከም ዝመጽእ ዝገበረን ነታ ሃገር ክትብተንን ክትዳኸምን ዝሰርሕ ዘሎ እቲ ሃገር ዝመርሕ 

ዘሎ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኢዩ ዝብሉ ከም ዘለዉ እሰምዕ ኢየ። ኣነውን ከምቲ ናቶም ድኣ ኣይኹን እምበር ከም መራሒ 

መጠን ነቲ ኣብ ሃገር ዘጋጥም ዘሎ ጽቡቕ ይኹን ክፉእ ኵነታት ብሓላፍነት ዝሕተተሉን ቅድሚ ኵሉ ሰብ ዝምልከቶን 

ንዓኡ ምዃኑ እኣምን’የ። ግን ከኣ ነዛ ዝተቓለሰላን ናይ ሰላሳ ዓመታት ናይ ሂወቱ ዕድመ ዝወፈየላ ሃገርን ነቲ ኵሉ 

ከብኪቡን ብፍቕሪ ሓብሒቡን ኣብዚ ዘብጽሖ ህዝብን ንምንታይ ክጐድኦም ይሓስብ?  ዝብል ሕቶ ምቕራብ ኣገዳሲ 

ኢዩ።  

ብወገነይ ኣብዚ ክገልጾ ብዘይደሊ ኣብ ዝረኸብኩዎ ኣጋጣሚ ነዚ ዓቢ ሕቶዚ ንሓደ ኣብቲ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይቲ መንግስቲ 

ዝርከብ ሰብ ኣቕሪበሉ ነረ።  

ዝረኸብኩዎ መልሲ ከኣ እቲ ኵሉ ኣብ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ምስቲ ስልጣንን ሓላፍነትን መራሒ ሃገር ዝተተሓሓዘ 

ስለዝዀነ እሞ ካብ ክቱር ናይ ስልጣን ከይትጠፍኣካ ዝግበር ናይ ‘’ዓይኒ የብለይ ስኒ  የብለይ’’ ስራሕ እንተዘይኰይኑ 

ፕረሲደንት ኢሳያስ ኰነ ኢሉ ንጕድኣት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ከም ዘይሰርሕ እምነቱ  ምዃኑ ኣረጋጊጹለይ።  መልሱ 

ኣይተዋሕጠለይን። እሞ ሕራይ እቲ ንስልጣን ዝጥምትን ኣብ ስልጣን ክወዳደር ይኽልዩ ዝበሃልንሲ ሕራይ እቲ ተራ ድኻ 

ሓለስታይ ሸቃላይ ወትሃደር ሀገራዊ ኣገልግሎትከ ዝቕጻዕ ዘሎስ እንታዩ በደሉ? ንትብል  ካልኣይቲ ሕቶይ ከኣ ኵሉ 

ምስቲ ስልጣን ዝተሓሓዝ’ዩ።  ሰብ እንተቐሲኑ እንተጸጊቡ ኣብ ካልእ ናይ ምዕግርጋርን ምቅዋምን ጠንቅታት ምፍጣርን 

ከም ዝዋፈር ስለዝኣምን ኢዩ። እዚ ከኣ ንሱ ዝመሃዞን ዝፈለጦን ሓድሽ ምስጢር ዘይኰነ ብዙሓት ከምዚ ናቱ ዝበሉ 

መራሕቲ ክኽተሉዎን ክፍጽሙዎን ዝጸንሑ ኣገባብ ኢዩ ብማለት እዕገብ ኣይዕገብ ከረድኣኒ ፈቲኑ። 

ብናቱ ርእይቶ ከኣ መስርሕ ሓድነትን ሃገራውነትን  ናይ መራሒ ወይ ከኣ  ናይ ሓደ ናይ ክልተ ዘይኰነ ኣብቲ 

መንግስትን ሓላፍትን ንሃሉ ኣይንሃሉ ነቲ መንግስቲ ንፍተዎ ንጽልኣዮ ናይ ኵላትና ደቂ ሃገር  ሓላፍንትን ግቡእን ኢዩ 

ብሃላይ ኢዩ።  

እቲ ሎሚ ቀንዲ መዛረብየይ   እታ ዝተቓለስናላን ዝተሰዋእናላን ኤርትራስ እዛ ሎሚ  ተቓወምትን ደገፍትን ዓዲ 

ዝኣትዉን ዘይኣትዉን ነዚ ዘሎ መንግስቲ ዝኣምኑን ዘይኣምኑን፡ ዝቕበሉን ዝጻብኡን ንሃገሮም ዝፈትዉን ዝኸሓዱን   

ክምለሱ ዝምነዩን  ዝናፍቑን ከምኡውን ንወላዲት ሃገሮም ዝረስዑን ብሕልናኦም ኣሕሊፎም ዝሃቡዋን  ምስ ጸላእታ 

ከይተረፈ ዝተሓባበሩን  ብምዃን   እዞም ትማሊ ብሓደ ዝተወልድናን ዝተቓለስናን ሎሚ በበይንና በብናትና  ንዛረበላን 

ንዋጠጠላን  እዛ  ንርእያን ንዕዘባን ዘሎና ኤርትራ ከም ዘይኰነት  እታ ዝሓለምናያን ዝተቓለስናላን  ሃገር ንምዝኽኻር 

ኢዩ። ብርእይቶይ እታ ብሕልሚ ንርእያን ንምነያን ዝነበርና ብርግጽ እዛ ሎሚ ዘላ ኤርትራ  ኣይኰነትን።  እንታይ ድኣ  

ብወገነይ ሓንቲ ገና ዘይበጻሕናያን  ዘይጨበጥናያን ሳልሰይቲ ኤርትራ  ኣላ በሃላይ ኢየ። 



ኣብ ሓደ ሃገር ዝተፈላለየ ምምሕዳራዊ ኣረኣእያን ሚዛንን ከምኡ’ውን ናይ ኣይደሎጂ ፍልስፍና ክህሉ ዝነበረ ኢዩ። እዚ 

ማለት ግን ኵሎም ንረብሓ ሃገሮምን ህዝቦምን ብዝተፈላለየ መንገድን  መደባትን ይጥምቱዎ ማለት እምበር ንሃገሮምን 

ህዝቦምን ዝጐድእ ነቲ ህዝቢ ዝተቓለሰሉን ዝተሰውኣሉን መሰረታዊ ዕላማ ናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ እውን ዝጻረር ክኸውን 

ኣይግባእን። ብወገነይ ክመዝኖ ከሎኹ ከኣ ኣብቲ መንግስቲ ዝርኤ ዘሎ ጌጋታት ኣዝዩ ዓብን መሰረታውን ኢዩ። መንግስቲ  

ክንድዚ ዝኣክል ካብ ፍርቂ እንተዘይበዚሑ ዘይውሕድ ህዝቡ ኣጥፊኡ ክድቅስ እሞ እቲ ዝተረፈ ህዝቢ ይኣኽለኒ ኢሉ 

ከም ዋላ ሓንቲ ሽግር   ዘይብሉ ክዛነ ክትርእዮ እውን ኣዝዩ ዝገርም ኢዩ።  ንፍትሒ ክዛረብ እንተዀይኑ ከኣ እቲ 

መንግስቲ ናይ ብሓቂ መንግስቲ እየ ኢሉ ብልቡ ዝኣምን ምስ ዝኸውን ሓደ ሰብ እውን ክጐድሎን ክቃወሞን ክጠፍኦን 

ከሎ  ክጻወሮን ከቕርቦን  ክሰምዖን ዜግነታዊ መሰሉ ከኽብረሉን ኢዩ ዝግባእ ዝነበረ። ንዅሉ ዓገብ ዝበለ ክትኣስርን 

ክትንጽልን ከተርሕቕን እንተዀይኑ ግን ነቲ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ መንግስቲ  እውን ውዒሉ ሓዲሩ ጐድኣይ ኢዩ። 

 እቲ ጌጋ ግን ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቶም ተቓውምቲ ኮነ ደለይቲ ፍትሒ ኢና ንብል ህዝቢ ዘሎ 

ጕድለታት እውን ጸብጺብካን መዚንካን ዘይውዳእ ኢዩ። ብዝዀነ ግን ብዛዕባ ጌጋታት መንግስቲ ዝዛረብ ኵሉ ወያነ 

ዝጽዋዕ እንተዀይኑ ብዛዕባ ጌጋታት ተቓወምቲ ዝዛረብ እውን ኵሉ ህግደፍ  እንተ ተጸዊዑ ከኣ ከምቲ ‘’ሰብኣይን 

ሰበይትን ዝተባእሱሉ መኣዲ ይፍጠረለይ’’ ተባሂሉ ዝበሃል ንሕና ንሓድሕድና ክንወናጀልን ክንዋጠጥን እዛ ሃገር እዚኣ 

ነቶም ኣዒንቶም ጥራሕ ዘይኮነ ኣፎም ከይተረፈ ሃህ ኣቢሎም ብምኽፋት ዝጽበዩዋ ዘለዉ ኣዛብእ  ከይትወድቕን 

ከይትብላዕን  ክንጥንቀቕ ይግባእ። እሞ ካብ ‘’ዝጸድፉስ ቈንጠጠፈ ይሓቝፉ’’  ከም ዝበሃል ፈቲና ጸሊእና ነቲ ሃገር 

ሒዙ ዘሎ ኣካል  ከም መንግስቲ ክንቅበሎን ምስቶም ዝኣምኑዎን ዝቕበሉዎን ዘለዉ ደቂ ሃገር ተሰማሚዕናን ተረዳዲእናን 

ብሓደ ተቓሊስናን ንዅላትና ዝጥርንፍን ሃገር ዘድሕንን መንገዲ ክንሕዝ እንተዘይክኢልናን  ከኣ ኵነታትና ኣብ ኣዝዩ 

ኣስጋእን ኣሰካፍን መንገዲ ይጕዓዝ ምህላዉ ዝሕባእ ኣይኰነን።   

ዝሃበካን እንካ ዝበለካን ዘይብልካ እሞ ከኣ ንምልጋሱስ ይትረፍ ንምትንካፉ እውን ንእሽቶ ዓቕምን ምውህሃድን ስምምዕን 

ከየጥረኻ ‘’ጽገና ዝብሉዎ ኣይንደልን እዚ ስርዓት እዚ ካብ ሱሩ ተመንቍሱ ክጠፍኣ ኣለዎ ’’  እናበልካ ኣብ ናይ ዜና 

ማዕከናት ንዓመታት ዝተኻየደ ፈኸራን ጃህራን ከኣ ኣገሚቱናን ኣንዒቑናን እምበር ዝለወጦ ነገር የልቦን። ነቲ ስርዓት 

እውን ትንክፍ ኣየበሎን። 

ብርእይቶይ ከኣ  ኣብ ክንዲ ኣብ ሕልሚ  ብጋህዲ ምዝራብን ኣብ እዝኒ ዝኣቱ ዘረባ ምትሕልላፍን ኣብ ዝገደደ ሽግር 

ከይንኣቱ ከድሕነና ይኽእል’ዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ። ብወገነይ እምበኣር እቲ ጌጋ ብኽልቲኡ ወገን ኣሎ ብሃላይ ኢየ። 

ብዙሕ ጊዚ ብዛዕባ ስምረትን ጥርናፈን ክዝረብ ይስማዕ ኢዩ። መብዛሕትኦም ግን ስምረትን ሓድነትን ክጽውዑ ከለዉ 

እቶም ደገፍቲ መንግስቲ ናይቲ ምስ መንግስቲ ተሪፉ ዘሎን ንመንግስቲ ዝኣምን፡ እቶም ተቓወምቲ ከኣ ናይቲ ዝቃወምን 

ጸረ መንግስቲ ዝዀነ ውድባትን ህዝብን ስምረትን ስምምዕን ክዛረቡ ኢኻ ትሰምዕ። ብወገነይ ግን እታ ህዝብና ዝሓለማን 

ሰላም ዝሰፈናን ኤርትራ ክትፍጠር እንተዀይና ንዅላትና ደቂ ሃገር ትጥርንፍን ብቕዋምን ብሕግን ብሰላምን ብማዕርነትን 

ብፍትሕን ተነባብረና ኤርትራ ንምምስራት  ክንቃለስ ምስ እንኽእልን ምስ እንሰማማዕን ጥራሕ ኢዩ። 

ነቶም ስለምንታይ ኢኻ ንመንግስቲ ትወቅስን ትኸስስን ዝብሉኒ ከኣ መንግስቲ ይስማዕ ኣይስማዕ ንጌጋታቱ ክዛረበሉን 

ንምእራሙ ክቃለሰሉን  ዜግነታዊ ሓላፍነት ከም ዘሎኒ ሕልናይ ስለ ዝድርኸኒ ምዃኑ ክሕብሮም ከሎኹ፡ ነቶም 

ተቓዋማይ ክነስኻ ስለምንታይ ንተቓወምቲ ትኸስስን ትወቅስን ዝብሉኒ ከኣ ተቓዋማይ ስለዝዀንካ ጥራሕ ሕቅን ፍትሕን 

ሒዝካ ኣሎኻ ማለት ምዃኑ ስለዘይኣምነሉ ቅድሚ ረብሓኦም ረብሓ ሃገሮምን ህዝቦምን ክሓስቡ ከም ዝግብኦም 

ንምዝኽኻሮም ኢዩ። እንቶ ብዛዕባ እቶም ካብ ህዝቦምን ሃገሮምን ተነጺሎም ብወያነ ዝምወሉን ዝለኣኹን ናይ ገዛእ 

ርእሶም ውሳኔን መደባትን ገሮም ንረብሓ ሃገሮምን ህዝቦምን ከም ዝደለዩዎ ክሰርሑን ክውስኑን  ዘይክእሉ ግን ንኤርትራን 

ህዝባን ኣብ ዝሓሸ ፍትሕን ሰላምን ከብጽሑ ይሰርሑ ኣለዉ ኢለ ክቕበሎም ዘይኰነስ ይፍለጡዎ ኣይፍለጡዎ ኣንጻር 

ረብሓን ጠቕምን ሃገርናን ህዝብናን ንጸላኢ የገልግሉን ትዓሲቦም ይሰርሑን ኣለዉ ኢለ ከም ዝኣምን ክሓብኣሎም 

ኣይደልን።  

ንእግሪ መንገደይ ሎሚ ቅነ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተጎርባ ብዕለት 8/2/2015 ዘንበብኩዎ ሓደ ዓንቀጽ ነሩ። ንሱ ከኣ 10 

ኣባላት ኪዳን ዝዀኑ ውድባትን ግንባር ሃገራዊ ድሕነትን ብሓባር ኣንጻር ናይ ውድብ ኩናማ መራሒ ቀርኒልዮስ ዑስማን 

ዝወሰዱዎ መርገጺ ኢዩ። እቲ ጕዳይ መስሓቒ ጥራሕ ዘይኰነ ኣዝዩ መሕዘኒ እውን ኢዩ። ኣብ ናይ ሓደ ውድብ ጉባኤ 

ስለዝተዓደሙ እሞ ቀርነልዮስ እውን ዕዱም ስለዝዀነ ኣብቲ ንሱ ዘለዎ ጉባኤ ክንመጽእን ንሱ ኣብ ዘለዎ ዳስ ብሓንሳብ 



ምስኡ ኮፍ ክንብልን  ኣይንደልን ዝብል ኢዩ። እዚኦም ከኣ እቶም ንተቓወምቲ ውድባት መሪሖምን ንህዝቢ ኤርትራ 

ኣወሃሂዶምን ካብ መግዛእቲ መንግስቲ ኤርትራ ከነውጽኦ ንቃለስ ኣሎና ዝብሉን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተቐሚጦም ብመሓውር 

ወያነ ዝንቀሳቐሱን ብሳንቡእ ጸላኢ ዘተንፍሱን ደለይቲ ፍትሒ? ዝብሃሉ መራሕቲ ደምበ ተቓውሞ ኢዮም።  

ነዚኦም ኢዮም እምበኣር ብዙሓት ገርሄኛታት ደቂ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ መሪሖም ተቓሊሶም ኣቃሊሶም ኣብ ራህዋን 

ሰላምን ከብጽሑ ትጽቢት ዝገብሩሎም። እሞ እዚኦም’ኳ ዝሓዙዎ ስልጣን ዘይብሎም ቀርነልዮስ ብዛዕባ እድሪስ ዓዋተ ኣብ 

ልዕሊ ህዝቢ ኵናማ ዝፈጸሞ ገበናትን ታሪኽን ብምጥቃስ  ኣሉታዊ እምነቱ ስለዝገለጸ ከምቲ ቀደም ብዙሓት ሃገራት ነቲ 

ዝነበረ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣፓርታይድ ስርዓት ዝፈንፈኑዎን ንሱ ኣብ ዘለዎ ኣኼባ ከይካፈሉን ዝወሰኑ እዚኦም ከኣ ንሓደ 

ብጻይና ዝብሉዎ ተቓዋሚ ዝጽዋዕ መቓልስቶም ሓደ ዝተፈልየ ርእይቶን እምነትን ስለዘቕረበ ክዅንኑዎን ከርሕቑዎን 

ከዋስኑዎን እሞ ከኣ ከይሓፈሩ ኣብቲ ኵሉ ፈታውን ጸላእን ዘንብቦ መርበብ ሓበሬታ ብመልክዕ ኣዋጅ ከቕርቡዎ ኣብ 

ክንድኦም ነቶም ዝቐርቡዎም ዘሕፍር ኢዩ።  ንምዃኑ እዚ ኣበሃህላ እዚ ካብቲ ነቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ስርዓት ኣስመራ 

ተቓወምቲ ዝበሃሉ የብለይን እዚኦም ሓደ ክልተ ከድዓትን’ዮም ብማለት ዝህቦ ርእይቶ ብምንታይ ይፍለ?  እንተፈንፈነናን 

እንተንዓቐናን ነዚኦም ኣይኮነንዶ ከቕርቦምሲ ብዛዕባኦም ክሰምዕ’ውን ኣይደልን  እንተበለናኸ የኽፍኣሉዶ? ንምዃኑኸ 

ቀርነልዮስ ነቲ ናይ ኢድሪስ ዓዋተ ታሪኽ ብኣሉታ ምልዓሉ ብፖለቲካ ድዩ ብስጋ ዝያዳ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ 

ተንኪፉዎም? 

ኣብ መወዳእታ ከኣ እዚ ኵሉ ተዛሪብካስ ኣበይ ንምብጻሕ እንታይ ንምባልዩ ዝብል ሕቶ ከም ዝህሉ ስለዝፈልጥ ብወገነይ 

ዘቕርቦ ለበዋታት ኣሎኒ። ለበዋታተይ ከቕርብ ከሎኹ ግን ኵሉ ጊዜ እቲ ዝላበዎ ተቐባልነት ክረክብን ክስማዕንዩ ስለዝብል 

ዘይኮነ እቲ ዝመሰለኒ ሓቂ ከቕርብ ዜግነታዊ ሓላፍነተይ ስለዝድርኸኒ ጥራሕ ኢዩ። እቲ ክስማዕን ክግበርን ዝግብኦ ክነሱ 

ሎሚ ዘይተሰምዔን ዘይተተግበረን ከኣ ወለዱ እንታይ ዓይነት ከም ዝነበርና ነቲ ናይ ጽባሕ ወለዶ  መልእኽቲን ታሪኽን 

ሓቅን  ዘተሓላልፍ ሰነድ ኢዩ።  

                                    ለበዋይ ንመንግስቲ ኤርትራን  ፕረሲደንት ኢሳያስን 

መጀመርያ ኣነ ብዘይካ ዝመስለኒ ርእይቶ ንምቕራብን ዜግነታዊ ግቡኤይ ንምላላእን እንተዘይኰይኑ መንግስቲ ብውልቂ 

ንዓይ ጥራሕ ዝተንከፈኒ ጕዳይ ከም ዘይብሉን ኣብ ዝሓለፈ ይኹን ኣብ ዝመጽእ ካብ መንግስቲ ዝደልዮ ረብሓ ኮነ ጠቕሚ 

ከም ዘይነበረን ዘየልቦን  ጥራሕ ዘይኮነ ምስ መንግስቲ ኮነ ምስ ሓለፍቲ ብፍላይ ውልቃዊ ጽልእን ቅርሕንትን ህልኽን 

ከም ዘይብለይ ከረጋግጽ እደሊ። ቀጺለ ብሕቶታት ክጅምር ትረሲደንት ኢሳያስ ኮነ እቶም ኣብ ሓላፍነት መንግስቲ 

ዘሎኹም ደቂ ሃገር ሎሚ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘሎ ስደተኛ ህዝብኹም ብፍላይ ከኣ ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ከም ብዓል 

ኢትዮጵያ ሱዳን የመን ጅቡቲ ዝነብር ዘሎስ ኣብ ምንታይ ኵነታት ከም ዘሎ ትፈልጡዎን ትከታተሉዎንዶ ትህልዉ?  

የቕስነኩምዶኸ? ኣብ ዝሃለዉ ይሃልዉ ሃለዋት ዜጋታትኩምከ የገድሰኩምን ትከታተሉዎንዶ?  ኣብ ዓለም ብዛዕባ 

ኤርትራውያን ስደተኛታትን ኣብ ጕዕዞን ኣብ ስደቶም ኣብ ዝነብሩወን ዘለዉ ሃገራትን   ዘጋጥሞም ጸገማትን ግፍዕን 

ክትሰምዑ ከሎኹምከ ከመይ ይስምዓኩም? ነዚ ኣብ ህዝብኹም ወሪዱ ዘሎ ናይ ስደት ናይ ውርደት ናይ ጭንቀት ኵነታት 

ዝፍትሓሉ መንገዲ ንኽትረኽቡሉኸ ሓሲብኩምን ተገዲስኩምን ትፈልጡዶ?  እንተዘይሓሰብኩሙሉኸ ስለምንታይ?  

ብሓጺሩ እቲ መንግስቲ ዓቕሙን ክእለቱን ትሕዝቶኡን ኣብ ህዝቡ ዘለዎ ጽልዋን እምነትን ብዘየገድስ  መንግስቲ ኤርትራ 

እናተባህለ  ይኸይድ ኣሎ። ጽባሕ ከኣ እንቶ በዚ እንተ በቲ እንተስ  ብኣምላኽ እንተስ ብሰብ እቲ ለውጢ ክመጽእ 

ኢዩ። ወረ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ መጠን ዝደለዮ ከውርድን ከደይብን ክመርጽንሲ ዕድል ኣይትሃቡዎ። ከም ዜጋታት 

መጠንከ እቲ መንግስቲ  ነቲ ዝደልዮን ክገብሮ ዝደልን  ኣበይ ንምብጻሕ ምዃኑ ነቲ ህዝቢ ክግለጸሉ  እሞ ህዝቢ 

ክቕበሎን ክኣምኖን ክነጽጎን መሰሉ ምዃኑን ከም ዝግብኦንከ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ትኹን ሓሲብኩሙሉ ትፈልጡዶ 

ትዀኑ?  ንምዃኑ መን ንዘለዓለም መስ ነበረ ንስኹም  ጥራሕ ንመዋእልኩም  ክትነብሩ።  ክትሓልፉን ጽባሕ ብኣካል 

ኮነ ብታሪኽ ክትሕተቱ ምዃንኩምሲ ዘኪርኩም ትፈልጡዶ ትዀኑ?  እስከ ሕሰቡሉ። 

ንመራሕቲ  ውድባትን መንቅስቓሳትን ተራ ዘለዎም ውልቀሰባትን 

መንግስቲ ሓላፍነት ህዝብን ሃገርን ተሰኪሙ ስለዘሎ እንተዘይኰይኑ እቶም ኣብ ፖለቲካውያን ውድባት ሓላፍነት ወሲዶም 

ክመርሑን ህዝቢ ከወሃህዱን ምእንቲ ህዝቢ ክቃለሱን ክስውኡን ዝግብኦም ሰባት ልክዕ ከምቲ ናይ መንግስቲ ኣይኹን 



እምበር ጽባሕ ብሓላፍነት ትሓታትነት ዘይተርፎም ኢዩ። ንምዃኑ መራሕቲ ደምበ ተቓውሞ  ክንብል ከሎና ንመን 

ማለትና ኢዩ? እቶም ትማሊ ንውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብዕላማ ዘዳኸሙን ምእንቲ ስልጣኖም ዝበተኑን እሞ 

ኣብዚ ሎሚ ናይ ሓደ ተወዳዳርን ተቓዋምን ኣራምን ዘይብሉ ስርዓት  ክንወድቕ ኣብጺሖሙና ዘለዉ ድዮም? ነዞም 

ንስርዓት ኢሳያስ ኣሊና ኣብ ስልጣን ኮፍ ክንብል እሞ ከምቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ክንገብርን ዝጥቀሞ ዘሎ ክንጥቀምን 

ብማለት ዝሓልሙ ዲና? ነቶም ሎሚ ኣብ ኤርትራ ሰላምን ቅሳነትን ዲሞክራስን ፍትሕን ተረኺቡ ኣብ ኤርትራ ንሕና 

ብዕድሜና ኮነ ብህዝባዊ ተፈላጥነትና ክንረኽቦ ንኽእል ረብሓ የልቦን ብማለት ውልቃዊ ረብሓኦም ቅድሚ ረብሓ ሃገርን 

ህዝብን ብምስራዕ ኣገልገልቲ ወያነ ክዀኑን ንህዝብና ብዓሌትን ሃይማኖትን ኣውራጃን ክበታትኑ ይቃለሱ ንዘለዉ ዲና? 

ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ተቐሚጦም ነቲ ፖለቲካዊ ሓላፍነቶም ዝተፈላለየ ንግድታቶም ንምክያድ ዝጥቀሙሉ  ኣብ ትርፊ 

ጊዜኦም ንቃለስ ኣሎና ብማለት ዝተፈለልየ ረብሓታቶምን ጠቕምታቶምን ክኣራርዩ ዝውዕሉ ዲና? መን ብዓል መንዮም 

እቶም ሎሚ ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ እናጠመዩን እናጸምኡን  ዝቃለሱ ዘለዉ?  

ብርእይቶይ እዞም መብዛሕትና ንርእስና ተቓወምቲ ወይ ደለይቲ ፍትሒ ንጽውዓ ዘሎና  መጀመርያ እቲ መንግስቲ  

ኤርትራ ኮነ ዓለም ከም ተቓወምቲ ኣይኣምነልናን ኢዩ።  ካብኡ ሓሊፉ እውን ሓደ ተቓዋሚ ኣካል ከማልኦ ዝግብኦ ናይ 

ተቓዋሚ ክራተርያ ስለዘይብልናን ንቕየደሉ ሕግን   ህዝቢ ዝኣምነሉ ኣሰራርሓን ተስፋን እውን ኣየጥረናን። ከም ናይ ሓደ 

ሃገር ህዝቢ መጠን ምስቲ ነቲ ስርዓት  ኣሚኑ ምስኡ ዝቃለስን ዝናበርን ዘሎ ህዝቢ ከሰማምዓናን ከረዳድኣናን ብሓደ 

ከስርሓናን ከቃልሰናን ዝኽእል መንገዲ ክንሕዝ ተስፋ ስለዘይብልና እውን ብርእይቶይ ናይ ሓደ ሃገራዊ ተቓዋሚ ኣካል 

ከማልኦን ክኽተሎን ዝኽእል ካብቲ ናይቲ ዘሎ ስርዓት ዝሓሸን ዝያዳ ዝበለጸን መገዲ ኣቀላልሳ ክንውንን እውን 

ኣይበቓዕናን። ንሕና ጥራሕ ኢና ንህዝቢ ኤርትራ ንሓልየሉን ንሓስበሉን ብማለት ንርእስና ስለዘዕበናን ኣብ ሜድያ 

ስለዝፈከርናን ጥራሕ ከነምጽኦ ንኽእል ለውጢ ዘሎ ከኣ ኣይመስለንን። ብምፍልላይና  ግን ንሕና ጥራሕ ዘይኮነ ብዓቢኡ 

ዝጕዳእ  ህዝብና ስለዝዀነ ንዅላትና ደቂ ሃገር ዝጥርንፍ ሓድነትን ሃገራውነትን ከነጥሪ እንተንጽዕር ምሓሸ እብል።  

ዓወት ነቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ 

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣት 


