
ባዕላ ሰቒላቶን ርሓቐ ባዕላ ሰንኪታቶን ብሓቘ 
ቀለታ ኪዳነ 

ቅልዕቲ ደብዳበ ናብ ክቡር ኣቶ ኢሳያስ ኣፍወርቂ                                     

ፕረሲደንት ሃገረ ኤርትራ፡ ኣብ ዘሎኻዮ፡ 

ክቡር ፕረሲደንት 

04/07/2015 

ኣቐዲመ ሰላምታይ አቕርበልካ። ክቡር ኢለ ብምጅማር ብኣኽብሮት ክጽሕፈልካ 

ከሎኹ  ‘’ክቡር ከም  ነፍሱ የኽብረካ ሕሱር ከም ነብሱ የሕስረካ’’ ዝብል ምስላ 

ስድራ ቤትና ኣብ ርእሲ ምዝካረይ ኣነ ክቡር ኢለካ ከም ዘይትኸብር ኣነ ኣሕሲረካ 

ከም ዘይትሓስር ኣዳዕዲዔ ስለ ዝፈልጥ ኢየ። ምኽንያቱ ሰብ ዝኸብር ብግብሩን 

ብጠባዩን ምዃኑ  ስለዝኣምን።  ብዛዕባ ጥዕናኻ ኮነ ኣብ መነባብሮኻ ዘሎካ ቅሳነት 

ከይሓተካ ግን  ኣብ ትህቦ ቃለ ምሕትት ኣዝዩ ዝነኣድ ጥዕና ከም ዘሎካን ኣብ 

ለይቲ ትሽዓተ ስዓት ምሉእ ከም ትድቅስን ሓቢርካ ስለዝነበርካ ጥራሕ ኢዩ። 

ንምዃኑ ሎሚኸ ከም ቀደምካዶ ጥዑይን ቅሱንን ኰንካ ኣብ ለይቲ ትሽዓተ ስዓት ደቂስካ  ትሓድር ኣሎኻ? ከምኡ 

እንተዀይኑ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ ኢኻ ማለት ኢዩ።  

በልከ ከመይ ኣሎኻ? 

ነዚ ብዛዕባ ኵነታትካ ዘቕርበልካ ዘሎኹ ሕቶ ብዙሓት ፍቕሪ ሃገሮምን ህዝቦምን ዘለዎም ሃገራውያን ደገፍቲ መንግስቲ ኮነ 

ናይ ብሓቂ ብሃገራውነትን ብኒሕን ዝሓስቡ ጠለብቲ  ፍትሒ ዜጋታት ኵሎም  በዚ ሎሚ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ወሪዱ 

ዘሎ ስደትን ውርደትን ምብትታንን ከምኡ’ውን  ዘንጸላልዎ ዘሎ ደበና ጥፍኣትን ምልሕላሕ ሓድነትን ክድቅሱ  ምኽኣል 

ስኢኖም ለይትን መዓልትን ኣብ ስግኣትን ሻቕሎትን ምስ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምትሕንናቕን  ከም ዘለዉ እርእን 

እሰምዕን ስለዘሎኹ ኢዩ።  

እሞ ንስኻኸ  ብወገንካ እዚ ኵሉ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ተሰዲዱን ተበቲኑን ዘሎ መንእሰይ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ በብዕለቱ 

ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ከም ዝጠሓለ ዝንገሮ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ክትሰምዕ ከሎኻስ ከመይ ይስምዓካ ከም ዝነበረ  

ንምግማት ካብቲ ኣዝዩ ዘገድሰኒ  ጕዳይ ኢዩ። ምኽንያቱ ከም መራሕ ሃገር መጠን  ብዛዕባ ዝተሰዱ ኮነ ዝተመዛበሉ 

ዝጠሓሉ ኮነ  ዝደሓኑ ብዛዕባ ዝሓዘኑ ኮነ ዝተሓጐሱ ሓንቲ ቃል ወጺኣትካ ሰሚዔ ስለዘይፈልጥ።  

መንግስቲ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ፕረሲደንት ኢሳያስ ናይ ምዝራብ ባህርን ልምድን ከም ዘይብሎም ኣቐዲመ ተማሂረዮ ነረ 

ኢየ።  ካልእ እውን ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣውራ ዝተብዕን ዝሕይልን ብድሆታትን ተቓውሞታትን ከጋጥሞ ከሎ ኢዩ ዝብል 

እውን ብዝሓለፍኩዎ ዝንገረኒ ዝነበረ ጕዳይ ኢዩ።  ይኹን እምበር  ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን’ዚ ቅዋም የብልና፡  

ባይቶ የብልና፡ ቅዋምና ንስኻ፡ ባይቶና ንስኻ፡ መራሒና  ንስኻ ኢኻ። ንስኻ እንተዘየዘራሪብካናን ድሌትናን ጸገማትናን 

ክትርዳእን መፍትሒ ክትረኽበሉን እንተዘይክኢልካን ድኣሞ ንመን ኢና ክንነግር?  እቲ ህዝቢ ኤርትራ  ‘’ሓደ ህዝቢ 

ሓደ ልቢ ከምኡ’ውን  መንግስትን ህዝብን  ሓደ ኣካል’’ ዝበሃልከ ድኣ ኣበይ ኣሎ? ኣብ ሓዘንን ሓጐስን ንህዝቡ 

ዘይዛረብ መራሒ ድኣኸ ብኸመይ ኢና ክንጠቕሶ? ምዓስዩኸ ንህዝቡ ክዛረቦን ክሰምዖን?  ብኸመይ ኢናኸ ንሕና ሓላይን 

መራሕን ሰማዕን ከም ዘሎና ክንተኣማመን? ወይሲ እቲ ዘመስግነካን ዝንእደካን ዝእዘዘካን ጥራሕዩ ህዝቢ ኤርትራ?  

ብዝዀነ ግን                                                           

ቅዋም ክትግበር ፡                                                                                                                         

ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ንቡር ኣብ 18 ኣዋርሕ ክምለስ፡                                                                                                                                                                                                                                                 

እቲ ተነዲፉ ዝበሃል ዘሎ ስቪላውን ገበናውን ሕግታት ኣብ ግብሪ ክውዕል፡                                                                                                  



እሱራት ከከም ገበናቶም ዝእሰሩ  ክፍረዱ ዝወጹ እውን ብፍርዲ ክልቀቑ                                                           

ሰብ ብዘይ ሕጊ ከይእሰርን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከኣ ብሰብኣዊ ኣትሓሕዛ ክትሓዝ፡                                        

ጉቦን ምጥፍፋእን ክተርፍ፡                                                                                                                      

ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ዓመጽ  ዝፍጽሙ ደቂ ሃገር ብኸቢድ መቕጻዕቲ ክቕጽዑ፡                                           

ሰብ በብዓቕሙን ፍልጠቱን ኣብ ስራሕ ክዋፈር፡                                                                                

ነጋዳይ ክነግድ ነዳቓይ ክነድቕ ሓረስታይ ክሓርስ እሞ ብሃገራዊ ክብረቱን መንነቱን ክዀርዕ፡                           

እዚ ኵሉ ከኣ ፈቲኻ ዝወሃብ ጸሊእካ ዝኽላእ ዘይኮነ ዝዀነ ዜጋ ሃገራዊ መሰሉ ምዃኑ ክረጋገጸሉ፡ 

ብሃገራውያን ደገፍቲ መንግስቲ ኮነ ተቓወምቲ ክሕተት ዝጸንሔን ዝሕተት ዘሎን  ጠለባት  ኢዩ። 

ካልእ ኣብዚ ሎሚ ቅነ ኣብ ጀነቫ ክካየድ ዝቐነየ ናይ ደገፍትን ተቓወምትን ሰላማዊ ሰልፍታት ምስ ትዓዘብካስ  እንታይ 

ኮነ ተሰሚዑካ ይኽውን? ካብ ህዝብኻ  ክንደይ ሰብ ጸሊኡካ ኣንጻርካ ጠጠው ኢሉ ከም ዘሎ  ክትዕዘብ ከሎኻ፡  

ኣትሓሳሲቡካ ከም ዝኸውን ጥርጥር የብለይን። በቲ ካልእ ከኣ ነቲ ዝድግፈካ ዝነበረ ቍጽሪ ህዝቢ ርኢኻስ ትሓጕስካን 

ተተባቢዕካንዶ ትኸውን? በዚ ኰይኑ በቲ ነቶም ህዝብና ኣብ ሓድነቱ ጸኒዑ ደው ኢሉ ኣሎ ዝብሉ  ካብቲ ባዕላቶም 

ብዓይኖም ዝርእዩዎ ብዝያዳ  ነቲ ንስኻ ትብሎ ስለዝኣምኑ እቲ ዝቃወመካን ዝኸሰካን ዘሎ ህዝቢ እውን ህዝቢ ኤርትራ 

ምዃኑ እንተሓቢርካዮም ክርድኦም ኢዩ’ሞ ህዝብና ኣብዚ እዋን’ዚ ሓድነት ዝበሃል ርሒቑዎ ከም ዘሎ እንትትጠቕሰሎም 

ኣይምኸፍኤን ዝብል እምነት ኣሎኒ። 

በል እስከ ናይ ዝሓለፈስ ኣይምለስን ኢዩ’ሞ ንግደፎ። ንመጻኢኸ ብኸመይ ኢና ክንቅጽል?  ገለ ገለ ደገፍቲ ነቲ 

መንግስቲ ንምሕጓስ መንግስትናን መራሒናን ዝገብሩዎ  ኩሉ ቅኑዕ ኢዩ ኢሎም ኣብ ሃገር ሚእቲ ካብ ሚእቲ ጸገም 

ዝበሃል የልቦን ኢሎም ትዓሚቶም ክድግፉ ከለዉ፡ ገለ ገለ ለባማት ግን እወ መንግስቲ ጕድለታት ኣለዎ። እንተዀነ 

ንኸምሓይሽ ኣብ መስርሕዩ ዘሎ ብማለት ዝብላዕ ሓሳባትን ርእይቶን የቕርቡ ምህላዎም  ከይጠቐስኩዎ ክሓልፍ 

ኣይደልን። እዚ ግን ብርእይቶይ ኵነታት ንምዕራይ ብስምዒቶም  ዝብሉዎ ዘለዉ  እምበር መንግስቲ ክሳብ ሎሚ ኣብዝን 

ኣብዝን ጌጋ ነሩና ሕጂ ግን ብኸምዝን ከምዝን ኣመሓይሽናዮ ወይ ከነመሓይሾ ኢና ኢሉ ቃል እውን ኣውጺኡ 

ኣይፈልጥን ኢዩ። እቲ ንሳቶም እቶም ለባማት ደገፍቲ ንምትዕርራይ ጌጋታትን ንህዝቢ ንምርግጋእን  ንመንግስቲ 

ንምክልኻልን ብፍላይ ንወጻእተኛታት ክዝርግሑዎ ዝቐነዩ  ሓበሬታ ግን ካበይ ከም ዘምጽኡዎን መንግስቲ ዘይበሎን 

ዘይኣመነሉን ነገራት ከይተሰከፉን ከይፈርሑን ብኸመይ ከም ዝዘርግሑዎን እውን   ኣዝዩ ዝገርም ኢዩ።  

እቲ ንጸላኢ ባህ ከይብሎ ኢልካ ዝዝረብ ንግደፎ እሞ ሃገርና ካብ ንፍጠር ከም ሎሚ ኣቢሉ ከፊኡዋን ህዝብና እውን ከም 

ሎሚ ኣቢሉ ከፊኡዎን  ተሽጊሩን  ኣይፈልጥን። ንጕዳይ ሃገርናን ህዝብናን ብዘይ ውግእ ሓድሕድን ብዘይ ደም ምፍሳስን 

ለውጢ ከተምጽኣሉ ትኽእል ንስኻ ጥራሕ ምዃንካ እናጠቐስኩ ኩሉ ጊዜ ካብ ምትሕስሳብካን ምንጋርካን ዓዲ 

ዘይውዓልኩን ዘይደኸምኩን ከኣ ካብ ባዶ ተበጊሰ ኣይኮንኩን። እዚ ዝዛረቦን ዝጽሕፎን ዘሎኹ ንብዙሓት ከም ዘስሕቖምን 

ፍታሕ ሃገር ካባኻ ምጽባየይ ገለ ናይ ጥዕና ጕድለት ከይህልወኒ ከይተረፈ ዘጠራጥሮም ሰባት ከም ዝህልዉ  ኣብ 

ተመክሮይ ከጋጥመኒ ዝጸንሔ ጕዳይ ኢዩ። ንስኻ ስምዓዮ ኣይትስምዓዮ ተቐበሎ ኣይትቀበሎ ከም ዜጋ መጠን 

ከይሓባእኩን ከይሸፈንኩን ዝመስለኒ ጕድለታትካ ክሕብረካ ከሎኹ ናይ ሕልና ዕረፍቲ ስለዝረክብ ግን ካልእ ሰብ ብዛዕባይ 

እንታይ ይብል እንታይ ይኣምን ዝግድሰኒ ኣይኰነን። እዚ ጽሑፈይን ርእይቶይን  ኣብ ማህደር ታሪኽ ተበዝጊቡ 

ንወለዶታት ከም ዝተሓላልፍ እውን እምነተይ ኢዩ።  

ብሓጺሩ ብዕድመ ስለዝመርሓካ ከኣ ሎሚ እውን ገለ ምኽሪ እንተለገስኩልካ ኣይከፍእን ኢዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ። ኣነ 

ክነግረካ ዘይኮነስ ናይቶም ብፍርሒ ኮነ ብረብሓ ዝሕግዙኻን ዘጣቕዑልካቅን ገዲፍካ ቀደም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከመይ 

ነርካ ሎሚኸ ኣብ ከመይ ኣሎኻ እቲ ሚዛን ክጠፍኣካ ይኽእልዩ ዝብል እምነት የብለይን። ብኸመይ ብኸምዚ ክትቅጽል 

ኢኻ  ግን እቲ ጕዳይ ንዓኻ ጥራሕ ዘይኮነ ንዓና ንህዝቢ ኤርትራ እውን ኣዝዩ ዘትሓሳስብን ዝትንክፍን  ኢዩ።   

እቲ ሽግራት  ኣዝዩ ስለ ዝሳዕረረ መምለስን ምፍትሕን ሓርቢቱካን ጸልሚቱካን  ክኸውን ከም ዝኽእል ፍሉጥ ኢዩ።  

መፍትሕን ለውጥን እንትዘይገርካሉን  ብኸምዚ ዘለዎ እንተቐጺሉን ግን  እንተዘይገዲዱ  ንኽመሓየሽ መንገዲ ዘሎ 

ኣይመስለንን።  ውዒሉ ሓዲሩ ከኣ እቲ ቀዳማይ ተጐዳኢ ንስኻን ስድራ ቤትካን እቶም መሳርሕትኻን  ክዀኑ ከም 

ዝኽእሉ ትስሕቶ ኣይብልን’የ። ከምቲ ‘’ባዕላ ሰቒላቶን ርሓቐ ባዕላ ሰንኪታቶን በሓቘ’’  ዝበሃል እዚ ኵሉ ኣብ 



ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ንኽትቀርብን ክትእሰርን ዝቐርበልካ ዘሎ ክሲ ከኣ ስኣን ምስ ህዝብኻ ምዝራብን ምምይያጥን 

ሕቶታቶም  ክትሰምዕ ምድላይን ዝመጸ እምበር ጕዳይ ኤርትራን እቲ ምስ መሳርሕትኻ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእን 

ንምፍታሕ ኤርትራውያን ዝከኣሎም ጻዕርን ድኻምን ገሮም ኢዮም።   ኣብ ስልጣን ዝነብር ሰብ ስለዘየልቦን። ንስኻውን 

ደንጕኻ ቀልጢፍካ ምኻድኻ ከም ዘይተርፈካ ዕለታዊ ክትዝክሮን ክትዳለወሉን ከም ዝግብእካ ከየትሓሳሰብኩኻ ክተርፍ 

ኣይደልን። ኤርክበሉ ክትብል ዓለም ቀዲማትካ ከም ተርክበካ  ክትዝክሮ እውን ዝኸፍእ ኣይመስለንን።  ካብዚ ምዩቕ 

እናበልካ እገለዶኾን? እናበልካ ትነብሮ ዘሎኻ ናብራ ከኣ እዛ ናተይ ድኽነት ተመኒኻን ተማህሊልካን  እውን ኣይትርከብን 

ኢያ። ብርእይቶይ ኣብ ህዝብኻ ለውጢ ምስ እትገብር ኣብ ሂወትካ እውን ሰላምን ቅሳነትን ክትረክብ ዘጸግም 

ኣይመስለንን።  ‘’እታ ትመጽእ ትምጻእ’’ ኢልካ ምስ ትደርቕ ግን እታ ትመጽእ እንታይ ምዃና ኣብቶም ትፈልጦም 

ኣዕሩኽትኻ ዝነበሩ ርኢኻያ ኢኻ’ሞ ሕጂ’ውን እቲ ምርጫ ናትካ ኢዩ።  

ካብኡ ሓሊፉ ከኣ  እቲ ዘሎ ዘይጥዑይን ዘይ ሕጋዊ ኣመሓድራን ኣነባብራን ሃገርና  ብዘይካኻ ዝፈልጦን ከካይዶ ዝኽእል 

ሰብን ስለዘየልቦ እታ ኣሽሓት መስዋእትን ስንክልናን ከፊሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘጥረያ ሃገሩ መፍቶ ጸላእትን ተበልጽትን  ናይ 

ባዕዲ መሳርሕን ዝዀኑ  ጸረ ህዝቢ  ሓይልታት ጠንጢንካያ ከይትኸይድ ዘሰክፍ ኢዩ።  እንቶ ብዛዕባቲ ናይ ሕቡራት 

ሃገራት ሰብኣዊ መሰላት መርማሪ ኮሚሽን ዘካይዶ ዘሎ ክስታትን ንቐጻሊ ክገብሮ ኣብ መደባት ሒዙዎ ዘሎ ዕላማታትን  

ግን ጕዳይካ ምስ ህዝብኻ እንተፈቲሕካ ምንም ዝኸዶ መንገዲ ከም ዘይብሉ ናይ ኬንያ መራሒ ኡህሩ ኬንያታ ኣብነት 

እኹል ኢዩ። ሕዝብኻ ጠርኒፍካ ማዕጾኻ እንተትዓጹ ከኣ ሕቡራት ሃገራት ማዕጾ ሰቢሩ ክኣቱ ዝኽእል ሓይሊ ዘይብሉ 

ኣስናኑ ዝወድኤ ከልቢ  ምዃኑ ካብ ማንም ንላዕሊ ትፈልጦ ኢኻ።  

ገለ ገለ ሰባት እዚ ኵሉ ኣብ ሃገርና ዝፍጸም ዘሎ ዓመጽን በደልን  ኰነ ኢልካ ንሃገርን ህዝብን ንምጥፋእ ምዃኑ ይጫበጡ 

ኢዮም። እቲ ዘቕርቡዎ ጭብጥታት ክትነጽጎ ዘይከኣል’ኳ እንተዀነ ንስኻ ንሃገርናን ህዝብናን ከተጥፍኣሉ እትደሊ 

ምኽንያት ስለዘይርድኣኒ ግን እቲ ጕዳይ ምኽንያቱ ንምፍላጥ ኣዝዩ ይኸብደኒ ኢዩ።  ዝዀነ ይኹን ግን ንሃገርን ህዝብን 

ብፍላጥ ዝበደለ ብፍትሒ ክፍረድ ከም ዘለዎ ኣነ’ውን ዝኣምኖን ዝቕበሎን ኰይኑ ቀታልን መዋትን እንድሕሪ 

ተሰማሚዖምን ትዓሪቖምን ብሕጊ እንዳቦኦም ክድቅሱ ተረዳዲኦምን ነዚ ዝቃወምን ዝነጽግን ሕጊ ከም ዘየልቦ እውን 

ኵላትና ዘይንስሕቶ ኢዩ።   

ካብዚ ኩሉ ክስን ወቐሳን ጽልእን ናጻ ኰንካ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ትዓሪቕካን ተመሳጊንካን ክትመውት ምስ ኣትመርጽ ግን 

ዘይከኣል ኣይመስለንን። እንድሕሪ ብልቢ ደሊኻዮን ሰሪሕካሉን ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ሓዳግን ኣማኒ ፈጣርን ህዝቢ ኢዩ። 

ንስኻ ትኣሲርካ ኮነ ተቐቲልካ ትሓኒቕካ ኮነ ምስ ዘርእኻ ተደምሲስካ ዝረኽቦ ረብሓን ጠቕምን የልቦን። ህዝብና ዝደልዮ 

ዘሎ  እቕሬታ ክትሓቶን ንመጻኢ ሂወቱ ብኸመይ ብሰላምን ሓድነትን ክቕጽል  ምርጫኡ ክትቅበሎን ስልጣኑ ከተረክቦን 

ኢዩ። እዚ ከኣ እቲ ህዝቢ ናይ መጻኢ ዕድሉን ኣነባብራኡን ብኸመይ ይውስን ንዓኡ ዝግደፍ ኢዩ። እቲ ዝመጽእ ክፉእ 

ድዩ ጽቡቕ እኳ እንተዘይፈለጥና ብኸምዚ ንኸዶ ዘሎና እንተቐጺልና  ውዒሉ ሓዲሩ ፈቲኻ ጸሊእካ ህዝቢ መንዚዑ 

ስልጣኑ ከም ዝወስድ ታሪኽ ዘረጋግጾ ሓቂ ስለዝዀነ ዘጠራጥር ኣይኰነን። እቲ ዝምረጽ ግን  ካብ ብሓይሊ ብምርድዳእን 

ብሕድገታትን ምስ ዝኸውን ኢዩ። እዚ ከኣ ልዕሊ ኩሉ ንረብሓኻን ንድሕነትካን ምዀነ። ብወገንካ ማዕጾ ትዓጽዩ 

ስለዘሸገሮም እንተዘይኰይኑ ከኣ ነዚ ጕዳይዚ ክፈትሑ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ንጹሃትን ግዱሳትን ሃገራውያን ምህላዎም 

እፈልጥ ኢየ።  

ብፍላይ ከኣ ሃገርን ህዝብን ክጕዳእ ከሎ መንግስቲ ንበይኑ ክነብርን ክቕጽልን ስለዘይክእል እቶም ደገፍቲ መንግስቲ 

ኤርትራ ነቲ ንርእዮን ንዕዘቦን ዘሎና  ጌጋታት ብዝያዳ   ክትእርሙን ነቲ መንግስቲ ክተእምኑን ንሰላምን ንሓድነትን 

ንለውጥን ክትጽዕሩ ዝግብኣኩም ንስኹም ኢኹም ዝብል እምነት ኣሎኒ። 

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገር ዝሓለፉ                                                                                                      

                  ቀለታ ኪዳነ                                                                                


