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          ሰሊም ዜኸበርኩም ኣሕዋተይን ጀጋኑ ዯቀይን። ‘ድሕሪ ሰሇፋ እንታይ ተረፋ’ ከም ዜበሃል፡ ዯጊም 
ኣብ ጉዲይ ህዜብናን ሃገርናን ዜተረፈና ነገር የሇን። ወሊ’ኳ ኣብ እዋሓስ አግብእ ይበሃሎ ኣብ ስዯት 
እንተሃሎና፡ እስከ ስሇ’ዙ ህዜቢ ዲግመ ግምት ንግበር! ዜግ ንበል’ሞ፡ እቶም ብህዜብና እነስቆርቁር፡ ዯቂ 

ሔማ ኤርትራ ረርእስና ንዃሕኩሕ። ህዜቢ እንተጸኒቱን ሃገር 
እንተባዱማን፣ ኤርትራ ኣይኮነን’ዶ ክንነብረሊስ፡ ሬሳና’ውን 
ክዓርፈሊ ዜከኣል ኣይኮነን። ዕርቂን ሕውነትን ዜእወጀለ ግዛ 
ኢዩ። ሎሚስ  ምኣኸሇና ስቓይ፡ ሎሚስ ምኣኸሇና ብኽያትን 
ጥፍኣትን።  
        እዙ ናይ ሎሚ ጽሑፈይ ድማ፡ ብቀንደ ናባኻ ናብ 
ውሽጢ ሃገር ሇኻ ህዜቢን ሰራዊትን፡ ከምኡ ከኣ ናባኹም 
ኣብ ዯገ እትነብሩ ተሰከምቲ ሕድሪ ዜኾንኩም ጀጋኑ 
መንእሰያት ዯቀይ ተኮረ ኢዩ። ጅግንነት ከም ሃብቲን 
ንብረትን ይውረስ ኢዩ። ስሇዙ ንስኻትኩም ዲሕረዎት ወሇዶ 
ኤርትራ፡ ናይ ኣቦታትኩምን ኣቦ ሓጎታትኩምን ጅግንነት 
ንክትወርሱ ሓዯራ። ብተመኩሮይ፡ ምስ ቀዲሞትን 
ዲሕረዎትን ወሇዶታት ሃገረይ ዜነበርኩን ሇኹን ዛጋ እየ። 
በዙ ኣጋጣሚ እዙ እውን መራኸቢ ሰንሰሇት ወሇዶታት 
ኤርትራ እየ ንክብል እዯፍር። 

        ኤርትራዊ መንእሰይ! ተበግሶኻ ኣብ ገዚእ ኢድካ እትጭብጠለ ግዛ ኣኺለ ኢዩ። ናብቲ ህዜቢ 
ሰከመካ ሓዯራ ንምብጻሕ ድማ፡ ካብ ኣውራጃውነትን ሃይማኖታውነትን ወጺእካ፡ ብሃገራዊ መንፈስ 
ምብጋስ የድልየካ ኣሎ።  መዜሙርካን ቅኒትካን ኤርትራ ይኹን። ኣብዙ ህዜቢ ኤርትራ ዯም ዜነብዓለ ሎ 
ሓዯገኛ ህሞት፡ እዙ ልዕሉ 33 መጋርያታት ዜኣጎዯ ዯምበ ተቓውሞ እንታይ ኢዩ ዕሊምኡ ኢልና 
ክንመራመር ሰዓቱ ይኣክል ኣሎ። እዙ ንልዕሉ ርብዒ መን ከም ዓውዱ መኸዲ ኣብ ሓዯ ዓንኬል ዜኾልል 
ዜነበረን ሎን ዯምበ እዙ፡ ብዘሕ ተስፋ ጌርናለ ኔርና ኢና። ኮን’ዶ’ኾን ኢልና ብድሕሪ ምትእኽኻብ 
ምሕዜነት፡ ከይወዓሇ ከይሓዯረ ሇውጢ ንከምጽእ ትጽቢት ተገይሩለ ኢዩ። 
        ብይካ ጸጸኒሑ ብምኽንያት ውድድር ንስልጣን፡ ክፍንጣሕ’ምበር ሇውጢ ከምጽእሲ ዜሕሰብ 
ኣይነበረን። ጸኒሑ ከኣ ከም ምግምጣል ቅጫ፡ ኪዲን ዜብል ሓድሽ ስም ተጠሚቑ ተቐልቀሇ። ወዲጄ 
ኣስማት! ኪዲን፡ ጽንሕ ኢለስ ይ ኪዲን ዯኣ ኮነ። ከም ኣብ ሙለእ ዓሇም ዜነበረን ሎን ናይ ሇውጢ 
ኣከያይዲ፡ ዋጋ ከይከፈልካ ዜርከብ ሓርነት የሇን። ኣብ ናትና ግርንቢጥ ዯምበ ተቓውሞ ኣብ ዜርእየለ ግዛ፡ 
ኣብ ክንዱ ነዙ ሓዯገኛ ስርዓት ተቓሉስካን ዋጋ ከፊልካን ምልጋሱ፡ ብድሕሪ  ምውዲቑ ቦታ ንምሓዜ 
ዜግበር ምሽማው ሕዜን ኢዩ። ስሇዙ ዯምበ ተቓውሞ ኤርትራውያን፡ ነዙ መንሽሮ ህዜቢ ዜኾነ ስርዓት 
ህግዯፍ ንምእሊይ ይኮነስ፡ ብድሕሪ ምውዲቑ ሰድያ ዯመኛና ኢሰያስ ኣፈወርቂ ንምሽማው ዜነበረን ሎን 
ቅድድም ኢዩ። 
        ውቐይ ይብለ፡ ዋጋ ንክኸፍል’ውን ተበጊሱ ይፈልጥ ዯምበ ተቓውሞ ከኣ፡ ሽሙ ከም ዜሞቶ 
ንህቢ ኣብ ኣዯባባይ ኣዱስ ኣበባ ከዕነኒ ይረአ ኣሎ። መገሻን ኣኼባን ይገብር፡ ቅዋምን ፕሮግራምን ይነድፍ፡ 
‘እግሪን ኮቦሮን ነንበይኑ’፣ ይመሳሰል ዛናን ውዕሎታትን ድማ ይነግር። ተመኩሮ ከም ዜነግረና፡ እግርኻ 
ኣብ ዯጀን መሬትካ ከየንበርካ፡ ምስ ውሽጢ ሎ ህዜብኻ ከይተሊሇኻ ዜመጽእ ራህዋ የሇን። ብሰንኪ 
ይቅኑዕ ኣከያይዲ ዯምበ ተቓውሞ፡ እዙ ዯምበ እዙን ህዜቢ ኤርትራን ከብዱን ሕቖን ኢዮም ክኸደ 
ጸኒሖም። እዙ ዯምበ እዙ፡ እንተወሓዯ’ውን ኣብ ዶባት ኤርትራ (ከባቢ ዚሊንበሳ፡ መረብ፡ ሑመራ) ኣብ 
ክንዱ ኮንካ ንጉዲይ ስርዓት ህግዯፍ ብቐረባ ምክትታል፡ ብእምኒ ወንጭፍ ካብ ኣዱስ ኣበባ ስርዓት 
ክትቅይር ዜሕሰብ እውን ኣይኮነን።  



        ዜኸበርኩም ወሇዶታት ሃገረይ! ንምዃኑ እቲ ብስም ‚ዯምበ ተቓውሞ‛ ዜጽዋዕ ሎ መን ኢዩ? 
ንመን’ከ ይውክል? ህዜቢ ኤርትራ ነዙ ስም እዙ ካብ ዜሰምዕ እነሆ ርብዒ መን ኮይኑዎ ኣሎ። ከምቲ 
‘ኮቦሮን እግሪን ነንበይኑ’ ዜበሃል፡ ስምን ተግባርን ዯምበ ተቓውሞ ድማ ነንበይኑ ኢዩ። ኩለ ህዜቢ ከም 
ዜፈልጦ እዙ ብዕንክሉል ዜነብር ዯምበ እዙ፡ ብይካ ከም ሸንቲ ገመል ንድሕሪት፡ ንወሊ ሓዯ መዓልቲ’ኳ 
ንቕድሚት ጠሚቱ ኣይፈልጥን ኢዩ። ስሇዙ ቋንቋ ህዜቢ ይፈልጥ ዯምበ ተቓውሞ፡ ዜኾነ ሇውጢ 
ከምጽእ ዜሕሰብ ኣይኮነን። 
        ክቡር ህዜቢ ኤርትራን ሰራዊት ምክልኻልን፣ ክቡራት መንእሰያት ዯቀይ፡ ሎሚ ብድሕሪ እቲ ኩለ 
ዜተዓብኩዎን ዜተሞኮርኩዎን ነዊሕ ጉዕዝይ፡ ንህዜቢ ኤርትራ ብዯገ መሰረታዊ ፍትሒ ክኣትዎ ዜሕሰብ 
ኣይኮነን። ገሇ ቁሩብ ተስፋ ንክንገብርሲ ኣብን ዜሓሇፋ 24 ዓመታት እዙ ዯምበ እዙ ዜፈጸሞ ስርሒት 
እንተዜህለ፡  ተስፋ ኣሎ ምበልና። ነዙ ዓማጺ ስርዓት ሸፋቱ ብይካ ዜገበርካ ጌርካ ኣብ ማእከል ሃገር 
ነውጺ ፈጢርካ ሇውጢ ምምጻእ፡ ከምቲ ‘ቅበጽ-ቅበጽ-ቅበጽ’ ዜበሎ ቆቛሕ፡ ካልእ ኣማራጺ ተቐቢጹ ኢዩ።  
        ዯምበ ተቓውሞ ኤርትራውያን፡ በብዓመቱ ኣስማት እናቀያየርካ ምድንጋር ስርሐይ ኢለ 
ተተሓሒዜዎ ኢዩ። ክልተ ወይ ሰሇስተ-ኣርባዕተ ውድባት ሓቢርና ይብሊ’ሞ፡ ጸኒሐን ይፍንጥሓ። እዙ ከኣ 
ኣብ ዯምበ ተቓውሞ ሕደርን ይፍወስን ሕማም ኮይኑ ኣሎ።  ከምቲ ኩለ ህዜቢ ዜፈልጦ፡ ብድሕሪ 
ስርሕ-ፍንጥሕ ምትእኽኻብ ኪዲን፡ ካልእ ሕልሚ ኢዩ ተሓሉሙ። ኮሚሽን ዜበሃል ፈንጨጋር ሰዓበ። እዙ 
ዯረጃ እዙ’ውን ከምቶም ኣቐዱሞም ዜሞቱ ምትእኽኻባት፡ ብይ መርድእ  ቀልጡፉ ኢዩ ሓሉቑ። ኮር 
ተገልበጥ ድማ፡ ካልእ ተዋስኦ ‚ባይቶ‛ ብዜብል መዯናገሪ ስም፡ ንውሑድ ዓመታት ክሰራሰሩ ርኢና። 
        ቅድም መሲለና፡ እዙ ልዕሉ 600 ሰባት ዜተኻፈልዎ፡ ብዕብየቱ ድማ ንመጀመርያ ግዛ ዜተራእየ 
ምትእኽኻብ እዙ፡ ገሇ መሰጋገሪ ድልድል ዶ’ኾን ይኸውን ኢልና። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዜነበረ ህዜቢ እውን 
ተስፋ ኣንቢሩለ ነበረ። እንተኾነ ኣይ ሰሙን ኣይሳልስቲ፡ ናብታ ቀዲሞት ዜኣተዉዋ ህጉም ዯኣ ኣተወ።  
ኣይንሊዕሉ፡ ኣይንታሕቲ ትንፋሱ ወዱኡ ድማ ብዯዉ ተገን። እቲ ዜጸሓፍን ዜልፍሇፍን ካልእ፡ እቲ 
ግብራዊ ኣከያይዲ ከኣ ንበይኑ ካልእ። ባይቶ ኣይኮነን’ዶ ንሃገር ከመሓድር፡ ንገዚእ ርእሱ’ውን ክኣሉ 
ይክእል ጸቢብ ዯምበ ኮይኑ ኢዩ ዜተረፈ። ብሞራል ህዜቢ ኤርትራ ጸወታ ስሇዜተተሓሓዝ ድማ፡ ኣብ 
ቅድሚ ህዜቢ ረማዕማዕ ኢለ ተፈንጥሐ።   
        ኣብ ካልኣይ ጉባኤኡ፡  ብሓንቲ ንእሽቶ ነጥቢ (ጉዲይ ዓዋተ) ምስምማዕ ብድሕሪ ምስኣኑ ኣብ ሑጻ 
ከም ዜተሰረተ ገዚ፡ ረማዕማዕ ኢለ ወዯቐ። ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ይነበረ ሓድሽ ኣወዲድባ ውድባት 
/ብሄራውያን፡ ሕብረ ብሄራውያን፡ ሃይማኖታውያን/ ብይካ ውድቀት ቅንጣብ ዓወት ኣይረኣናለን። 
ቀዯም ስርዓት ሃይሇ ስሊሴ ንህዜቢ ኤርትራ ፈሊልዩ ክጭፍጭፍ እንከሎ፡ ህዜቢ ዖናን በሲግዱራን ክሕረድ 
እንከሎ፣ ዓድብርሂም ሰቡን ንብረቱን ክነድድ እንከሎ፣ ብሄራዊ ወይ ሃይማኖታዊ ውድብ ኣይተመስረተን። 
ሎሚ እቶም ሓሇምቲ ስልጣን ቅድድም ንክጥዕሞም፡ ንህዜቢ ኤርትራ ጋሻ ብዜኾነ ኣወዲድባ ክጎዚዜዩዎ 
ንዕብ ኣሇና። ልክዕ’ዩ መሰል ሃይማኖትን ብሄራትን ክኽበር ሇዎ ጉዲይና ኢዩ። ግን ቅድም ቀዲድም ሃገር 
ክተሓዜ ምተገብአ።  
        ብድሕሪ እዙ ኩለ ዕንኪሊሎ ጉዕዝ፡ ዯምበ ተቓውሞ፡ ውሽጡ ንክፍትሽ ግዛ ይሓቶም ኣሎ። 
ምኽንያትን ምስምስን ምፍጣር ይኣክል። ‘ወጠጦ ንወጠጦ እንተተፋረደ፡ ንነብሶም ከይሕረደ ፈረደ’ ከም 
ዜበሃል፡ ብድሕሪ ውድቀት ሃገራዊ ባይቶ፡ ንመስተንክር ክኸውን፡ ሎሚ እንዯገና ከም ትንሳኤ ክርስቶስ፡ 
‚ባይቶ ተንሲኡ‛ ይብለና ኣሇዉ። ዜወዓሇ ይንገርካ ኢዩ ነገሩ። ሓድሽ መዜሙር ክዜመር ዯኣ’ምበር፡ እዙ 
ትንሳኤን ዲግማይ ትንሳኤን ዜበሃል ሎ ባይቶ፡ ንህዜቢ ኤርትራ ዜኾነ ይኹን ሇውጢ ከምጽእ ዜሕሰብ 
ኣይኮነን። 
        ስሇዙ ተስፋና ናባኻ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሇኻ ህዜቢን ሰራዊትን ኢዩ። እቲ ኣብ ከብድኻ ሎ እለኽ 
ጽልኢ፡ ብዓውታ ኣውጽኣዮ። እቲ ኣብ ገገዚኻ ሎ ድጉል ተቓውሞ ድማ፡ ናብ ጎዯናታት ዲሕድሓዮ። እታ 
በትሪ ኣብ ኢድካ፡ እቲ ጸሊኢኻ ከኣ ኣብ ቅድሜኻ ኢዩ ሎ። ከምዙ ኣቐዱመ ዜገሇጽኩዎ፡ ብይካ ብናትካ 
መፍትሕ፡ ብካልእ መፍትሕ ዜኽፈት ሓርነት የሇን። ዋጋ ከይከፈልካ ዜመጽእ ሇውጢ የሇን’ሞ ዋጋ 
ንክትከፍል ተዲሎ። ዯጊም ዜተረፈ ነገር የሇን፡ ሃገር መኣዜኑ ናብ ይፍሇጥ መንገዱ ገጻ ኢያ ትኸይድ ሊ። 
 
 
                                      ዓወት ንህዜቢ ኤርትራ 
                                   ውድቀት ንስርዓት ህግዯፍ 


