
ጽገና ኣይንደልን?  እንካ ከይበሉዎስ ጽብሑለይ ይብል                

ራብዓይ ክፋል                                                               

ቀለታ ኪዳነ                                               

ክሳብ ሎሚ ከም ዝፈልጦን ዝተኸታተልኩዎን መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካታ ‘’ቅዋም ክንነድፍ ኢና’’ ክብል ዘውጽኣ ቃል 

ጽገና ከገብረልኩም’የ  እሞ ኣጆኹም ተስፋ ኣይትቝረጹ ኣይበለን። ብወገን ደምበ ተቓውሞ እውን እንተዀነ ሓይሊ ኮነ 

ዓቕሚ ስለዘይብሉ  ብኸምዝን ከምዝን ኣብ ሃገር ‘’ጽገና’’ ክንገብር ኢና ዝበለ ውድብ ወይ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ 

ኣይሰማዕናን። እዛ ጽገና ድኣ ካበያ መጺኣ? መንዩኸ ዋንኣ? እንተዘይተጋግየ እዛ ቃል እዚኣ እቲ ሰላማዊ ኣገባብ ቃልሲ 

ዝብል ዘረባ ምስ መጸ እዚኦም ብስርዓት ኢሳያስ ዝተላእኩ ነቲ ስርዓት ንምልጋስ ዘይኰነ ንምጽጋኑ ዝኣምኑን ዝሰርሑ 

ዘለዉን ኢዮም  ብማለት ዘጠመቑዎም ስም ኢያ። ብናታቶም ኣተረጓጕማ ከኣ እዚ  ጽገና ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ 

ፕረሲደንት ኢሳያስን ነቲ መንግስቱን  ከይተንከፍካን ከየልገስካን ገለ ገለ ንኣሽቱ ጽገናታት ኣብ ታሕቲ ብምግባር እቲ 

ዲክታቶርያዊ ኣሰራርሓን ኣመራርሓን ከም ዘለዎ ንኽቕጽል ንምግባር’ዩ ኢሎም’ዮም ዝኣምኑ። እዚ ከኣ ምስቲ ኣብ 

ስልጣን ናይ ምምጻእ ሕልምታቶምን ትጽቢታቶምን ስለዘይሰማማዕ ጽገና ማለት ከም መልኣከ ሞት ክፈርሑዎን 

ክጸልኡዎን ንርኢ። ጽገና ኣይንደልን ክብሉ ከኣ ለይትን መዓልትን ክግዕሩን ክፍክሩን ይስምዑ።  

‘’እንካ ዘይበሉዎስ ጽብሑለይ ይብል መንከ እንኩ ምስ በለኩም’’ እንተበልዎምሲ  እንታይ ኮን ክምልሱ ይኽእሉ። 

ብናተይ ኣተናትና ግን ጽገና ማለት ንዝተሰብረ ምዕራይ፡ ንዝተበላሸወ ምምሕያሽ፡ ንዝፈረሰ ምንዳቕ፡ ስለዝኰነ 

ኤርትራውያን ኣብቲ ዘሎ ስርዓት ጽገና ክንገብር እንተዀንና ብመጀመርያ ነገር እቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ መንግስቲ 

ክቕበሎን ክሰማምዓሉን ኣለዎ። እሞ መንግስቲ ኤርትራ ህላወና’ኳ  ዘይኣመነስ ኣብ ጽገና ክሰማማዕሲ መን በለ? ካበይ 

ዝመጸ ስግኣት ኢዩኸ? ብናተይ ኣረእእያ ኩሉ ካብ ነብስኻ ዘይምእማንን  ፍርሕን ዝነቅል ሕልሚ ጥራሕ ኢዩ። ጽገናን 

ሕማም ኣውራጃነትንሲ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎ ንዝብል ሕቶ ከኣ ልክዕዩ እቲ ጕዳይ ዘራኽብ የብሉን፡ እቶም ሰባት ግን 

ሕማሞም ሓደ ስለስዝዀነ ይራኸቡ ኢዮም።  

ኣይኰነንዶ ኣብ ኤርትራ ኣፍሪቃዊት ሓዳስ  ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዝተፈጥረት ሃገር  ኣብ ዝዀነ ይኹን ምዕቡል ሃገር 

እውን እንተዀነ እቲ መራሒ  ንዕኡ ዝሰማምዑዎን ዝኣምኖምን ሰባት መሳርሕቱ ንክዀኑ ንኸገልግሉዎ ከም ዝመርጾም 

ኣሉ ዝበሃል ኣይኰነን። ብፍላይ ከኣ መንግስቲ ኤርትራ ብሕጊ ዘይተመርጸን ብሓይሉ ኣብ ስልጣን ኮፍ ዝበለን’ዩ  ኢልካ 

እናኸስስካዮ ተመሊስካ ከኣ እዞም እትዓባብያ ዝበደሎም ሓድነትን ፍቕርን ሰላምን ዘይኰነ ኣውራጃነትን ዓሌትነትን 

ጽልእን ጥራሕ ዘጽንዑ ቆልዑ ገዛ ፓልቶክ ከፊቶም ንህዝቢ ሓማሴን ከም መሳርሒኡን ናይ ገበናቱ ትሓባበርትን’ዮም 

ብማለት ብግሉጽ ንዅሎም ኣብ ሓደ ዘምቢል ኣእቲኻ ምጽራፍን ምዝላፍን ከምኡ’ውን ሓማሴን ቀተልቲ ካልኦት ከኣ 

ተቐተልቲ  ምዃኖም እናተሰምዔ ህዝቢ ብፍላይ ከኣ እቶም ለበማትን ናይ ፖለቲካ ተዋሳእትን ገዳይም ተጋደልትን 

ካድራትን ናይቲ ኣውራጃ ኣፎም ዓጽዮም ስቕ ኢሎም ክሰምዑ ናይ ብሓቂ  ዘተዓዛዝብ ኢዩ። ምትዕዝዛብ ጥራሕ ዘይኮነ 

ከኣ እዚ ኵሉ ንፋስ ዕግርግር ሓሊፉ ሰላም እንተሰፊኑ ብሓላፍነት ዘሕትትን ምስ ሕልናኻ ዘባእስን ክኸውን እውን 

ይኽእል ኢዩ።  

ኣነ ብዘይካ ንነብሰይ ንህዝቢ ሓማሴን ኣይውክልን ኢየ። ንሳቶም እውን ንዝዀነ ኣውራጃ ኣይውክሉን ኢዮም።  ዘዛርበንን 

ዓገብ ዘብለንን ዘሎ ግን እቲ በዞም ኣይኰነንዶ ናይ ኣውራጃ ናይ ሂወቶም ኵነታት ከጽርዩን ክፈልጡን ዘይክእሉ ሕማቓት 

ዝከየድ ዘሎ ኣውራጃውን ወገናውን ናይ ጽልኢ ጐስጓስ ንዅላትና ደቂ ሃገር ስለዘይጠቅምን ዘየገልግልን ምዃኑ  ጥራሕ 

ኢዩ። እቲ ኣዝዩ ዝገርም ከኣ ካብቲ ኵሉ ብኣማኢት ህዝቢ ብዘይካ ሰለስተ ኣርባዕተ ንኽፉእን ጽቡቕን ክፈላልዩ ዘይክእሉ 

ኣቦኦምን ኣደኦምን እናመሃሩን እናኣረሙን ብስነስርዓት ዘየዕበዩዎም እቲ ህዝቢ ትኣኪቡ ክሰምዖም እንተረኣዩ ጽቡቕ 

ዝሕጐሰሎምን ዘመስግኖምን ይመስሎም። ካልእ  ኩሉ ኣፉ ሓቲሙ ከስቅጥ ምዕዛብ ከኣ ዝያዳ ንኽጻረፉን ክፈላልዩን 

የተባብዖም።  ኣብቲ ገዝኦም ኣቲኻ ከኣ   ብዘይካ ንምስምዑ ኣእዛንካ ዝዀዅየካ ጽልእን ጸርፍን ኣብ ልዕሊ ሓደ 

ኣውራጃ ዓረር ምባል ካልእ ቍምነገር ኣይትሰምዕን። ብጐስጓስ ናይዚኦም ብዙሕ ዝቕየርን ዘስግእን ኵነታት ከይፍጠር 

ዘይኮነ ከኣ ነቲ ዋላ ሓንቲ ዘይፈልጥ መንእሰይ ሕማም ካንሰር ስለዝዀኑ ንብዙሓት ከጋግዩን ኣብ ዘይደልዩዎ መንገዲ 

ክኸዱን ንኽገብሩ ይኽእሉ ኢዮም። እሞ እቶም ንኸምዚ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ፈንጂታት 

ክትከል ከሎ ንምስማዕ ዝጸቓቐጡ ሓደ ሓደ ቀልቢ ዝጐድሎም ብኣእምሮ ዘይኰነ ብዕድመ ንኣሽቱ ዘይኰኑ ነቲ ጕዳይ 



ክድግፉ ዝስምዑ ግን  እንታይ ዝዀኑ ኢዮም። ብመሰረቱኸ እንታይ ክሰምዑ ናብኡ ይኸዱ ብማለት  ሕቶ ዘቕረብኩሉ ፡ 

ሓደ ሓው፡ ከማኻ። ንስኻኸ እንታይ ክትገብር ዲኻ ናብኡ ከድካ? ብማለት ንሕቶይ ብሕቶ መሊሱለይ።  

እዚ ነገር’ዚ ካብ ምንታይ ዝነቐለዩ? ረብሓኡኸ ንመንዩ? ክብል ንዘቕረብኩዎ ሕቶ ከኣ ገለ ገለ ሰባት እዚ ካብ ናይ 

‘’ህግደፍ’’ ስራሕ ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ። ህግደፍ ጥራሕዩ ኣብ ስልጣን ምእንቲ ክጸንሕን ከይትንከፍን 

ህዝቢ ኤርትራ ብዓሌትን ኣውራጃውነትን ክንብተን ዝሰርሕን ዝቃለስን ዘሎ ከኣ ይብሉ።   

ካልኦት ከኣ እቶም ናይ ኣውራጃ ሕማምን ትምክሕትን ዝመልኦ ጐስጓስ ጽልኢ ዘካይዱ ዘለዉ ሰባት  ንመንግስቲ ኤርትራ 

ብዙሕ ጊዜ ብዘይከውን ነገር ስለዝወቕሱን ዝጸርፉን እዚ ብዘይ ጠርጠራ ናይ ‘’ወያነ’’ እምበር ናይ ህግደፍ ስራሕ 

ኣይኰነን ይብሉ። ብኽልቲኡ ወገን ግን እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ መጻኢ ስኒትን ሓድነትን ንኸይርከብ ለይትን መዓልትን 

ዝግበር ዘሎ ጐስጓስ ብርግጽ ናይ ካልኦት ብድሕሪ ባይታ ዝሰርሑ ኣእዳው ከም ዘለዎ እምበር ብንጹሃት ሃገራውን 

ሓድነታውን ሓልዮት ዘለዎም ሰባት ከም ዘይብገስን ከም  ዘይካየድን ከኣ ይሰማምዑ። ንሳቶም ደጋጊሞም ዝዛረቡዎ ከኣ 

ዳርጋ ንዅሉ እቲ ዓገብ ዝብል ኤርትራዊ ወያነ ወይ ከኣ ኣብ ሃገረ ኤርትራ ዝተጣየሰ ዘይወዲ ሃገር ወዲ ባርያ ወዲ 

ሻንቅላ ክብሉ’ዎዮም ዝስምዑ። ንዅላትና ከኣ ሓንሳብ ካብ ትግራይ ንውለድ ካልእ ጊዜ ካብ ኣምሓራ ንውለድ ምዃንና 

ከይተረፈ ስግር ኔው እናሳገሩ   ናይ ስርዓት ኢሳያስ ልኡኻት እምበር ከም ዘይደቂ ሃገር ገሮም ክዛረቡልና ይስምዑ። 

ብወገነይ ናይ ቅድሚ ሎሚ ተመክሮታት ስለዘሎኒ እቶም ነዚ ተንኮላትን ጸለመታትን እዚ ትሓቢኦም ብጽሑፍ ዘተሓላልፉ  

ዳርጋ ሓደ  ብሓደ እፈልጦም ኢየ። ስኽፍ ስለዘይብለኒ ግን ተገዲሰሉ ኣይፈልጥን።  ሰብ እንድሕሪ ተስፋ ቆሪጹን 

ጠፍሹን ብዙሕዩ ዝዛረብን ዝምህዝን። እቲ ዕላማ ፈሪሕና  ሓቂ ካብ ምዝራብ ኣፍናን  እግርናን ክንእክብ ዝግበር’ዩ። 

 ነዞም ሕማቓት ኣውራጃውያን ክሕብሮም ዝደሊ ግን መንዩ ወደባት፡ መንከዩ ዘይወደባት፡ ዝፈልጥን ዘለልን መጀመርያ 

ወዲ ዓድኻን ዓድኻን ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ እውን ዓሌትካን ዘርእኻን ደቂ ሓወቦኻን ኢዮም። ብወገነይ ካብ 

ሓማሴን ተሰዲዱ ናብ ኣከለጉዛይ ወይ ሰራየ ተጣይሱ መሬት ግብርና ሓቲቱ ሓሪሱ ኣብኡ ክነብር ዝመረጸ ህዝቢ 

ኣይፈልጥን ኢየ። ኵላትና ድኻታት ንኹን እምበር ትዕበ ትንእስ ካብ ኣቦታትናን ኣብሓጎታትናን ዝወረስናያ ኣብ ዓዓድና 

ጤሳ ኣላትና። መንነትናን ኤርትራውነትናን ዝረጋገጽ ከኣ ብዓድናን ብጤሳናን እምበር መንግስቲ ብዝዕድሎ ዜግነት ወይ 

ኤረትራውነት ኣይኰነን። እቲ ኣዝዩ ዘሕፍር ከኣ እዞም መልሓሶም ዘይተኸንሸበ ኣውራጃውያንን ወገናውያንን ሰባት ነቲ 

ሰውራ ኤርትራ (ህዝባዊ ግምባር) መሪሑ ሃገርን ናጽነትን ዘምጽኤ መራሒ ከይተረፈ ኤርትራዊ ከም ዘይኮነ ክዛረቡ 

ይስምዑ። ኣብ ክንድኦም ከኣ ትሓፍር።  

በቲ ኣብ ኣእምሮኦም ዘሎ እምነትን ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስምዒትን እንተዘይኰይኑ ከኣ ኣብ ኤርትራ ብሃገራውነቱን 

ብተወፋይነቱን እንተዘይኰይኑ ብትውልዱ፡ ብዓዱ፡ ብኣውራጃኡ ሓደ ካብ ካልእ ዝበልጸሉ ዋላ ሓንቲ ምኽንያት የልቦን። 

በቲ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ወሪዱ ዘሎ ኵነታት ኣነ ንባዕለይ እውን ገለ ዝበልኩዎን ዝጥርጥሮን ነገራት ኣሎኒ። ኣፈይ 

መሊኤ ብዓል እገለ ብዓል እገለ ደቂ ሃገር ስለዘይኰኑ ክብል ግን ድሕረት ኣትሓሳስባይ ንምርግጋጽ ጥራሕ ኢዩ። ኣብዚ 

ዝነብሮ ዓዲ ምስ ኣቶኹ ኣነ ንባዕለይ ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ምሉእ ዜግነት ረኺበ ናይ ምምራጽን ካልእ ዜግነታዊ 

መሰልን ረኺበ ክነሰይ ናብ ኤርትራ ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮነ ኣቦታቶም ተወሊዶም ዝዓበዩ ደቂ ሃገር ኣይኰኑን ምባል ግን 

ጥፍሽና ዘመክት ጥራሕ ኢዩ።  

ድሕሪ መግዛእቲ ጣልያንን እንፍግሊዝን ፈደረሽን መንግስቲ ኤርትራ ዝተኻትዓሉን ዘጽደቖን ሕጊ ኣሎ። ንሱ ከኣ ነቶም 

ኣብ ሃገር ዝተወልዱ ኮነ ንነዊሕ ዓመታት ዝተጣየሱ ብዛዕባ ዜግነቶም ዝምልከት ኢዩ። እቶም ኣብ ዓዲ መሬት ጤሳ 

ዘይብሎምን ኣብ ከተማታት ኮነ ኣብቲ መንግስቲ ዝውንኖ መሬት ዶመንያለ ዝተጣየሱ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጹን ኣብ 

ኤርትራ ነዊሕ ዝጸንሑን  ዝተጣየሱን ከኣ ምሉእ ዜግነት ረኺቦም ከም ደቂ ሃገር ክመርጹን ክምረጹን ኤርትራዊ ዜግነት 

ክረኽቡን ተወሲኑሎም ኢዩ። ነዚ ከኣዮም ኣቦታቶም ኮነ ንሳቶም ኤርትራውያን ኰይኖም ተሰሊፎም ተቓሊሶም 

ዝተሰውኡ ተሰዊኦም ዝኣተዉ ከኣ ከም ህዝቦም ኣትዮም። እዞም ንሃገር ሓንቲ ዘየበርከቱ ወገናውያንን ኣውራጃውያንን ግን 

ጊዜኡ ብዘምጽኦ ተክኖሎጂ ተጠቒሞም ኣብ ገዛ ትዓጽዮም ብዜግነትን መንነትን ጀጋኑ ደቂ ሃገር ክላገጹ ክትሰምዕ ኣዝዩ 

የሕዝን’ሞ መጻኢና ካብዚ ሎሚ ዘለዎ ዝገደደ ከይከውን ትሰግእ።  

ከም መራሕ መንግስቲ ኰይኖም እናገልገሉ ንባይቶ ኤርትራ ኣፍሪሶም ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክትጽምበርን ሓንቲ 

ጠቕላይ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክትከውን ብዙሕ ዝጸዓሩን ዝተዓወቱን ኤርትራዊ ክቡር ነፍሰሄር ቢትወደድ ኣስፍሃ 



ወልደሚካኤ ኢዮም። ንሶም ብኢትዮጵያውነቶም ኣሚኖም ኣብ ረፈረንዱም ኣይፋል ንናጽነት ኤርትራ ኣድሚጾም 

ብኢትዮጵያውነቶም እናኣመኑ ከኣ መይቶም። እዚኦምከ ከምኡ ዝገበሩ ኤርትራዊ ዘርኢ ስለዘይነበሮምዶኾን  ይዀኑ? 

ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባ ምስኦም ዝገበርኩዎ ርክብን ካብኦም ዝቐሰምኩዎ ርእይቶን ሓቢረ ምንባረይ ዝዝከር ኢዩ። 

እዞም ሎሚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምንቛት ዝጕስጕሱ ዘለዉ ቆልዑ  ግን በቶም ዓበይቲ ኣቦታቶምን ኣያታቶምን  ክብሃል 

ብዝሰምዑዎ እንተዘይኰይኑ ኣይኰነንዶ ኣብ መንጎ ደቀባት፡ ደቂ፡ ኣርብዓ፡ ምጻእተኛ፡ ጢሰኛ፡ ዘሎ ፍልልያትን 

ትርጕማትን ካብ ዓዳቶምን ወለዶምን ክመሃሩዎን ክፈልጡዎን ዕድል ክረኽቡስ ብሰንኪ እቲ ንኤርትራ ዘጋጠመ መግዛእቲ 

መብዛሕትኦም ኣብ ሳሕል ዝተወልዱ ወይ ዝዓበዩ ብዛዕባ ኵነታቶምን ኣትዓብብያኦምን እውን ብዙሕ ዝተሃስዩ ስለዝኰኑ 

ንኽፉእ ካብ ጽቡቕ ንምፍላዩ እውን ዓቕሚ ዝሓጽሮም ኢዮም። ካልእሲ ይትረፍ ነታ ቋንቋ  ትግርኛ እውን ኣጽርዮም 

ክዛረቡዋ ንሰበይቲ እዞም ኣንስቲ እዞም ሰበይቲ ንሰብኡት እውን እቲኤን ሰብኡት ኢሎም ንኽገልጹዎም ክትሰምዕ ከሎኻ  

ጥራሕ እቲ መልእኽቲ ናቶም ከም ዘይኮነ ይበርሃልካ።  ብዘይካ ‘’ልኣኺኹም ዓዲ ይውዓል’’ ከኣ ካልእ ክትብሎም 

ሕልናኻ  ኣይፈቕደልካን ።   

እቲ ዝገርመኩም  ግን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓንቀጸይ ዝሓበርኩዎ ንዓይ እቲ ኣጸቢቑ ዝገርመኒ ናይቶም ክድግፉን 

ከጣቕዑን ዝርኣዩ ግን ከኣ ብዘይካ ብጽሑፍ  በጨቕ ኢሉዎም ሓንቲ  ቃል ዘየውጽኡ ብኣማኢት ዝቝጸሩ  ኣብኡ 

ዝሓድሩ ሰባት ኢዩ። እዚ ማለት ግን ኣብቲ ኣውራጃ ቅኑዓት ሃገራውያን ተቓለስቲ  የብሎምን ማለት ዘይኰነ ከምቲ 

ቅድሚ ሎሚ ዝገለጽኩዎ ብዙሓት ኣነ ዝፈልጦምን ዘድንቖምን ሓቂ ንኽገልጹን ንሓድነት ደቂ ሃገር ብቕንዕና ንኽቃለሱን 

ዝዕዘቦምን ዝፈልጦምን ሃገራውያን ደቂ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ኣነ ዝፈልጦም ጥራሕ ኣማኢት ከም ዘለዉ ኢዩ።  ሓደ 

ካብኦም ከኣ ዶርስ. ጸገዝኣብ ገብረጊዮርጊስ ኢዩ። ዶርስ. ጸገዝኣብ ገብረጊዮርጊስ ወዲ ኣውራጃ ኣከለጉዛይ ኰይኑ ሓደ 

ካብቶም ምሳይ ኣብቲ ኣነ ዝቕመጦ ሃገር ዝቕመጡን  ብቐረባ ዝፈልጦን ዝፈልጠንን ካብቶም ብሃገራውነቱን ብቕኑዕ 

ኣትሓሳስባኡን ዘድንቖምን ደቂ ሃገር ኢዩ። ንሱ  ንዅሉ ኤርትራዊ ብሓደ ዓይኒ ናይ ምጥማት እንተዘይኰይኑ ካልእ 

ኣውራጃዊን ዓሌታውን  ዝንባሌን ሕማምን ስለዘይብሉ፡  ኣነ ብዝፈልጦ ንብዙሓት ካበየናይ ኣውራጃ ምዃኖም ብዘየገድስ  

ንሰባት ብዓቕሙ ይሕግዝን የተባብዕን ኢዩ።  

በዚ ቅኑዕን ጽቡቕን ተግባሩ ግን በቶም ኣውራጃውያንን ዓሌታውያንን ኣብ ልዕሊኡ ብዙሕ ዘለፋን ናይ ምግላል  

ስርሓትን ከም ዝተኻየደሉ እውን እፈልጥ ኢየ። ብፍላይ ከኣ ኣብ ሃገራውን ህዝባውን ሓልዮቱ ነቕ ዘይብል ኤርትራዊ 

ብምዃኑ ብስርዓት ህግደፍ ኮነ ብወያነ ብዙሕ ተጻብኦታት ተጋጢሙዎን ትዓዊቱሉን ኢዩ። ኣብዚ ሎሚ ቕነ ንዘራረበሉ 

ዘሎና ጕዳይ ኣውራጃነትን ወገንነትን ከኣ እቲ ንዓና ዝወርደና ዘሎ ጸለመን ወቐሳን ከይወርዶ ከይተሰከፈ  (We Need 

To Foster And Develop Eritreanism Not Regionalism) ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ኢንተርነታት  ዝዘርግሖ 

ጽሑፋትን  ዝሃቦ ምስክርነትን መረጋገጺ ሃገራውነቱን ዘይወገናውነቱን ኢዩ።  

እዞም ንዛረበሎም ዘሎና  ሕሙማት ኣውራጃውያን ኣብ ፓልቶክ መሕለፍ ጊዜ ንክኾኖ ህዝቢ ስለዝተኣከበሎም ንሓድነትን 

ሃገራውነትን ህዝቢ መላገጺ ገርካ ዓቢ ሽመት ዝወሰኹ ስለዝምሰሎም ይኸውን ዓገብ ተባሂሎም እውን  ወሲኾሙሉ 

እምበር ኣየቋረጹዎን። ብድሐሪኦም ዓበይትን ክኢላታት ኢና በሃልትን ናይ ፖለቲካ ተዋሳእትን ይሃልዉዎም እምበር 

እቶም ኣብዚ ስርሓት’ዚ ብግርህነትን ዕሽነትን ህዝቢ ንምንቛት ተዋፊሮም ዘለዉ መብዛሕትኦም  እቶም ህዝባዊ ግምባር 

ዘዕበየቶም  ኣብ በረኻ ዝዓበዩን ባህሪ ኮነ ልምዲ ደቂ ሰብ ዘይብሎምን  ጠባይ ሰይጣውንትን ኣጋንንትን ሒዞም ዝኣተዉ 

ኣትዓባብያ ዝበደሎም ባህሊ ኮነ ኣነባብራ ኤርትራውያን ብሓጺሩ ክፉእን ጽቡቕን ንምፍላጥ ዕድል ስኢኖም ብፋሉልነት 

ዝዓበዩ መንእሰያት ኢዮም።  

ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩዎ እዚኦም ኣቦን ኣደን እናኣለዩን እናምሃሩን ዘየዕበዩዎም ኣትዓባብያ ዝበደሎም ስለዝዀኑ ከኣ  

ብወገነይ ኣይሕዘሎምን። ዝትሓዞም እቶም እዚ ኵሉ ጸይቂ እናሰምዑ ኣብኡ ተገቲሮም ዝሓድሩ ኣረገረውቲ ካድራትን 

ገዳይም ተጋደልትን ግዱሳት ሃገራውያን ኢና በሃልትን ኢዮም። ጽባሕ ህዝቢ ንህዝቢ ንምንቛት  ሎሚ ጽልእታትን 

ፈንጂታትን ዝቐብሩ ክርኢ ከሎኹ ከኣ  እዛ ሃገርሲ እምበርዶ ጽባሕከ ክሓልፈላ’ዩ ብማለት ኣብ ዝገደደ ጸገማት 

ከይትወድቕ እፈርሕ። ኣምላኽ ነቲ ዓወት ንሓፋሽ እናበለ ሂወቱ ከይበቐቐ ንናይ ሃገሩ ህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ሓድነትን 

ከምኡ’ውን ናይቶም ሕያዎት ወለድን ቅኑዓትን ልቢ ርእዩ ሰላምን ፍቕርን  ዘለዋ ሃገር ንኽትፍጠር ኢዱ ክሰድድን ሰላም 

ከስፍነልናን እውን ጸሎተይ ኣየቋርጽን።   



ኣውራጃ ከምቲ ዝበልኩዎ  ንምምሕዳር ንኽጥዕም ብመንግስቲ ጣልያን ዝተሓንጸጸ  ናይ ቦታ ዶብ  እምበር ካልእ 

ትርጉም ዘለዎ ኣይኰነን።   እታ ሃገር ደቂ ካልእ ኣውራጃታት ወይ ሃይማኖታት ልክዕ ከምቲ ናታትና ዋንነት ሃገር 

ዝስምዖምን ዝተቓለሱን ኣሕዋትና ከም ዘየለዉ እቲ ዝያዳ ሕማም ኣብዘን ናይ ከበሳ ዘለዋ ሰለስተ ኣውራጃታት ጥራሕ’ዩ 

ዝስማዕ።  ነዚ ከኣ ኣብ ውሽጢ ኮነ ኣብ ደገ ዘለዉ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ለይትን መዓልትን ይሰርሑሉ ከም ዘለዉ 

ንፈልጦን ነረጋግጾን  ሓቂ ኢዩ። ካብዚ ተበጊስና ከኣ  ገለ ሰባት ካብዘን ሰለስተ ኣውራጃታት ሰለስተ ፍሉጣት ናይ 

ፖለቲካ ሰባት ኣለሊናን ኣራኺብናን ምእንቲ ሓድነትን  ጥርናፈን ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ ክሰርሑን ንጥርናፈን ሓድነትን  

ህዝቢ ኤርትራ ክጽዕሩን ኣብነት ክዀኑን  እውን ፈተነ ኣካይድና ኢና። ኣይሰለጠናን ብዙሕ ከይከደ ከኣ እቲ ስራሕና 

ኣይትዓወተን ፈሽሉ። እነሆ ከኣ ሎሚ እቲ ኣውራጃነትን ጽልእን ዘይጠቕሙ ቆልዑ ገንዘብ ዘይክፈሎ ገዛውቲ ፓልቶክ 

ከፊቶም ከላግጹሉን መማሰዪ ክገብሩዎን ይሓድሩ ኣለዉ። እቶም ሃገራውያን ኢና ዝብሉ  ከኣ ዓገብ ኣብ ክንዲ ምባል 

ነዚ ፈላላዪ እከይ ጐስጓሳት ተጸቓቒጦም ኣስቂጦም ክሰምዑ ንዕዘብ ኣሎና’። እዚ ክፉእ እናርኣኻ ዓገብ ዘይምባል ባህሪ 

ከኣ ተለሚዱስ ነቲ  ዓገብ ዘይኰነስ እቲ ዓገብ ምባል ንባዕሉ ዓገብ ኰይኑ ንርኢ ኣሎና። 

ዓወት ንሓድነትን ሰላምን ህዝቢ ኤርትራ                                                                                      

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ከኣ ነቶም በጃ ሃገር ዝሓለፉ 

 

 

 

 


