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                        መጸዋዕታ  ድሕነት ሃገርን ህዝብን  
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18 ሚያዝያ 2014  ህጹጽ ጸዋዒት ድሕነት ሃገርን ህዝብን  ንሰበስልጣን ኤርትራ ዝብል ኣብ መስከረም ነት 
ዘተሓላልፍካዮ መልእኽቲ ርእየዮ። 
 
ኣነ ካብቶም መልእኽትኻ ዝምልከተንን ዝትንክፈንን ሰባት ሓደ እየ።  ስኽፍታታትካ  ኣብ ቦታኡ ኣሎ።  ብድሕነት 
ሃገርን ህዝብን  ግን  ኣይትሰከፍ። ኣብ አርትራ ጸገማት ከም ዘሎ ንፈልጦ  እና።  ካባና ዝተሓብኤ ኣይኮነን።  
 
እቲ ዝጠቐስካዮ ጸገማት ህዝብና ብፍላይ ከኣ ንመንእሰያትና  ዝምልከት  ዳርጋ ኩሉ ሓቂ እዩ። ጸገማትና  ግን 
ዘይሓልፍን ካብ ምቍጽጻርና ዝወጽእን ኣይኮነን።                 
    
ብዛዕባቶም ንሃገርና ክቆራርጹዋ ዝሓልሙ ንስኻ ዝጠቐስካዮም ግን ቀደም ሃገርና ካብ ባዕዲ ናጻ ንምውጻእ ክንቃለስ 
ከሎና ከማኡ’ውን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ጸላኢ እናትሓናነቐ ከሎ ብምስጢር ምስ ደርጊ ተራኺቦም ብራስ ገዝ 
ተሰማሚዖም  ዝነበሩ እዮም።  ንሳቶም ሃገር ክቖርጹን ህዝቢ ኤርትራ  ክጠፍእን ዝከኣሎም ዝጽዓሩ  እዮም። ህዝብና 
ግን ኣይተዘንግዓሎምን። 
 
ኣብ መወዳእታ ከኣ ስለዘይቀንዖም ንሕና  ስልጣን ዘይንረኽበላ  ሀገር ዋላ ትጥፋእ እሎም ዝተሰዱን ሎሚ’ውን ምስ 
ጸላእቲ ህዝቢ አርትራ ዝኾኑ ወያነ ብምትሕብባር ንጥፍኣት ሃገርናን ህዝብናን  ዝሰርሑ ዘለዉ እዮም።  
 
ብዛዕባ እዚኦም እንተኾንካ ትሰግእ ዘሎኻ ኣይትስጋእ እብለካ። ኣጸቢቕና ስለንፈልጦምሲ ካብ ዘረባ ሓሊፎም ዝገብሩዎ 
የብሎምን። ቀደም ሓንቲ ዘይገበሩ ሎሚ ንሃገርና ከይበታትኑ እልካ ምስጋእካ ካብ የዋህነት ዝተበገሰ እዩ’ሞ ኣይትስጋእ።  
 
መንግስቲ ክህሉ ከሎ ተቓወምቲ ክህልዉዎ ዝነበረን ዘሎን እዩ። ዋላ ናይ ዕላማን መደብ ኣመሓድራን  ፍልልይ 
እንተለዎም ክልቲኦም ግን ንረብሓ ሃገሮምን ህዝቦምን’ዮም ዝሰርሑ። መንግስቲ ተጋግዩ ኢልካ  ኣንጻር ረብሓ ሃገርካን 
ህዝብኻን ምኻድ ግን ምቅዋም ዘይኮነስ ክሕደት  እዩ።  
 
ካብ እዋን ወራር ባድመ ጀሚርና እንታይ ከም ዝበሉን ዝሰርሑን ስለንፈልጥ ዓቕሚ ስለዘይብሎም እምበር ዓቕሚ 
እንተዝረኽቡ ክሳብ ክንደይ ንሃገርና ከዕንዉ ንህዝብና ከጥፍኡ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ህዝብና ኣጸቢቑ ይፈልጦም እዩ። 
 
እዚኦም ብትእዛዝ ወያነ  ጥራሕ ዝንቀሳቐሱ ትንፋስ ዘይብሎም በድንታት እዮም። ወያነ ከኣ ዋላ ውሽጣዊ ሽግር 
ይሃልወና እምበር ህዝብና ባዕዳዊ ጸላኢ ክመጾ ከሎ እንታይ ከም ዝገብር ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም።  
 
ኣገባብ  ኣሰራርሓና ክንልውጥ ከም ዝግባእ ኣሉ ኣይንብሎን እና። ግና ንዕኡ እውን ጥበብን ትዕግስትን  የድልዮ እዩ።  
ካልእ ዓቢ ጸገም ከም ዘሎና ኣይትስሕቶን ኢኻ። 
 
እቶም  ትኣሲሮም ዘለዉ ብጾትና ዘቕረቡዎ ሕቶ ጌጋ ኣይነበረን። እቲ ሕቶ ኣብ እዋኑን ስዓቱን ስለዘይቀረበ ግን 
ንባዕላቶም ኣብ ሽግር ወዲቖም ንስድራ ቤታቶምን ህዝብናን ከኣ ኣብ ጓሂ ኣእትዮም ኣለዉ። 
 
ሎሚ  ኵነታት እናበሰለን እናተነጸረን መጺኡ ኣሎ። እቲ ለውጢ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክመጽእ ንሰርሓሉ ኣሎና። ከም 
ንዕወተሉ ከኣ ኣይንጠራጠርን እና። 
 
እዛ ሃገር እዚኣ ብዘይካ ሓደ  ዲክታቶር ፕረሲደንት ካልእ ዝረብሕን ዝሓልየላን ዝቃለሰላን ሰብ ከም ዝበተኸት ገርካ 
ዝዝረብን ዝጽሓፍን እውን ነንብቦ ኢና። እዞም ኩሎም ዝተቓለሱላን ዝሰንከሉላን ዕድመ ንእስነቶም ዝሰውኡላን 
ተጋዲሎም ነጻነትን ራህዋን ሒዞም  ዝኣተዉ ሓርበኛታትከ ኣበይ ከይዶም። ኩሎም ኣይጠፍኡን። እዛ ሃገር እዚኣ ሎሚ 
እውን ገና ሰባት ኣለዉዋ። 
 
ከምቲ ዝጠቐስካዮ እቲ መብጽዓን ዕላማን ስዉኣትናን ህዝብናን ከም ዝተጨውየን ኣብ ዘይደለናዮን ዘይተጸበናዮን 
መንገዲ ከም ዘቕንዔን ኣሉ ዘይብሃል እዩ። ግን ከኣ መዓልቱን ስዓቱን ሓልዩ ክልወጥ እዩ።  
 



ለውጢ ዝመጽእ ግን በቲ ንሃገርን ህዝብን ዝሓሊ ሃገራውን ሓላይን ትሓጋጋዝን ዝኾነ ህዝብናን ሓይልታት ምክልኻሉ 
ዝኾኑ ደቁን  እምበር በቶም ጸረ ሃገርን ጸረ ህዝብን ዝዀኑ ብዘይካ ስልጣን ካልእ ዘይራኣዮም ዕሱባት ናይ ወጻኢ 
ሓይልታት ብፍላይ ከኣ መጋበርያ ወያነ ዝኾኑ ኣይኮነን። 
 
ህዝብና  ዋላኳ ናብራ ሓሲሙዎን ከፊኡዎን እንተሎ ብሓድነቱን ልዑላውነት ሃገሩን ዝርከብ ዋጋ ዘማዕዱ  ከም ዘይኮነ 
ንስኻ’ውን ትስሕቶ ኣይብልን።  
 
ብዛዕባ ስልጣን ኣብ ፕረሲደትን እሰያስ ጥራሕ ይኸውን ኣሎ ዝበልካዮ ግን ቅዋም ዘይብሉ ዘይንቡር ኣከያይዳ ንኸይድ 
ከም ዘሎና ንፈልጥ እና። ስለዚ ከኣ ኢና ለውጢ ከም ዝግበር ዝኣምነልካን ዝቕበለካን ዘሎኹ።  
 
ኣብ ዝመጽእ ብዛዕባ ነቶም ሎሚ ኣብ ሓላፍነት ዘሎና ዝግበረልና መርመራን ሕቶን ግን ሎሚ ገበን ዝገበረ ጽባሕ 
ብገበኑ ክሕተት ከም ዝግብኦ ኣነ እውን እሰማማዕ እየ።  
 
ኣብ  ወልቅኻ ዘሎኒ ሓበሬታ  ንምግላጽ  ብኣካል ኣይፈልጠካን እየ።  ንጽሑፋትካን ንሃገራውነትካን  ግን ኩሉ ግዜ 
እከታተሎ እየ። ነቲ ኣብ 1975 ኣብ ዓዲዃላ ዝተገብረ ምውጻእ እሱራት  ብቐረባ ዝፈልጥ  ብምዃነይ  ንኣበርክቶኻ 
ኣዳዕዲዔ እዝክሮ እየ።  
 
ብዛዕባ ኵነታት ሃገርና   እንደገና  ከረጋግጸልካ ግን ካብ ምቍጽጻርና ክወጽእ ኣይክእልን እዩ።  ኣይትሻቐል። 
 
እዛ  ሃገር እዚኣ ብዘይካቶም ታሪኽ ሰሪሖም ናጽነት ኣምጺኦም ምእንቲ ህዝቦም ዝሓለፉ ሎም’ውን  ብዙሓት ጀጋኑ 
መንእሰያትን ኣያታቶምን ኣሎዉዋ። ተቓሊሶምን ሰንኪሎምን ዘምጽኡዋ ሃገር ኣዛብእ ወያነ ክወሩዋን ክበልዑዋን ከም 
ዘይክእሉ  ትኣማመን።  
 
እዚ ማለት ግን ኣብ ቅኑዕ መስመር  ምምሕዳር ከም ዘየሎና ዝጠፍኣና ኣይኮነን። ቅሩብ ዓቕልን ምጽማምን ግን ከድሊ 
እዩ።  
 
እዚ መልእኽተይ ንዓኻ ንበይንኻ ዘይኮነ ነቶም ከምዚ ናትካ ብቕንዕናን ብሓልዮትን ዝግደሱ ደቂ ሃገር ንዅላቶም እዩ።  
 
ብዘይካ እቶም ንሃገራውነቶም ኣሕሊፎም ብምሃብ ንስርዓት ወያነ ከገልግሉ ዝመረጹ ካልኦት  ዋላ ነቲ መንግስቲ 
ኤርትራ ኣይትፍተዉዎ ብዙሓት ናይ ሃገርኩምን ህዝብኹምን ሓልዮት ዘሎኩም ሃገራውያን ከም ዘለኹም ጽሑፋት 
መስከረም ነትን ዓዋተ ኮምን ሓሓሊፈ እከታተል እየ።  
 
ኣብቲ  ገለ ገለ ወብ ሳይታት  ዝወጽእ  ጽሑፋት ንኸተንብብ ዘተባብዕ ኣይኮነን። ኣቕድም ኣቢሎም ገለ ንፉዓት 
ጽሓፍትን  ምዕቡል ሃገራዊ ኣትሓሳስባ ዘቕርቡን ለባማት ነሮም እዮም። ሎሚ ግን  ብሕልፊ ገሊኡ ብዘይካ ጸርፍን 
ብዕሉግ ዝኾነ ጽሑፋትን መሃርን ኣራምን መስመሩ ዝሓዘ ምዕቡል ጽሑፋት ኣይረኽበሉን ዘሎኹ። 
 
ካብ ኩሉ ክኣ ሓደ ሓደ ግዜ ብስምዒት ጥራይ ኣብ ሃገር  ዘየሎን ዘይኮነን  ወረን ሓበሬታን ክርኢ  ከለኹም የጽልኣኒ 
እዩ። ብዝተረፈ ግን ለውጢ ብዝቐልጠፈ ክመጽእ’ሞ ኣብ ንቡር ቅዋማዊ ምሕደራ ክንኣቱ ጻዕርን ትዕግስትን  ክሓተና  
እዩ።  
 
ዓወት ንሓፋሽ 
  ገ.ሰ.ም 
 
 
 


