
ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም?                                         

ንመንግስቲ ኤርትራ  ጠጠው ኣቢሉዎ ዘሎ  መንዩ? 

ቀለታ ኪዳነ (ለንድን) 08/07/2016                                                            

ኣብዚ ንነብረሉ ዘሎና ምዕራባዊ ዓለም ሰባት ብፖለቲካ ይበኣሱን 

ይሰሓሓቡን እሞ  ኣብ እዋኑ ከኣ ንኵነታት ርእዮምን ኣጽኒዖምን ምእንቲ 

ሃገሮምን ህዝቦምን ኣስፊሖም ብምጥማትን ሕድገታት ብምግባርን ንረብሓ 

ኵሎም ብምሕሳብን  ይዕረቑን ይቀራረቡን ኢዮም። ኣብ ሃገርናን ህዝብናን 

ግን እዚ ክሳብ ሎሚ ኣይተራእየን። እቲ ዝሓለፈ  ናይ ውግእ ሓድሕድ  

ሕማቕ ታሪኽና ከም ዘረጋግጾ  ከኣ ኣብ ሃገርና ብዘይካ  ብሓይልን ጐነጽን 

ክሳብ ሎሚ ብልዝብን ብሕድገታትን ዝተፈትሔ ጕዳይ የልቦን።  ኣብዚ 

ናይ ሎሚ ዘሎ ኵነታት ንኽዛረብ ከኣ  እዚ ጸረ መራሕቲ መንግስቲ 

ኤርትራ  ጥራሕ ዘይኮነ ጸረ ህዝባዊ ግምባር ብተቓወምቲ ዝግበር ናይ ተጻባእነት ጐስጓስን ጽልእን ሰላም ከስፍንን ለውጢ 

ከምጽእን ኣይክእልን ኢዩ።  

ከም ኩሉ ሰውራታት ዓለም መሪሕነትን ኣሰራርሓን ህዝባዊ ግምባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጸሞ  ገበናትን ግፍዕታትን 

ጌጋታትን ከም ዝነብሮ ፍሉጥ ኢዩ።  እቲ ኣብ ምውዳብን ምጥርናፍን  ለይትን መዓልትን ምስራሕን ኣብ ሃገርን ህዝብን 

ኣእትዩዎ ዝነበረ መንፈስን ግን ክከሓድ ኣይግብኦን’ዩ። ድሕሪ ውግእ ባዱመ ኣባላት ህዝባዊ ግምባር ኣብ ስልጣን ዝነበሩ  

ኮነ ተራ ኣባላት ኣይፋልናን ለውጢ ንግበር ንህዝብና  ንብድሎ ኣሎና  ስለዝበሉ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዝተኣስሩን 

ዝተቐጽዑን ብስዉር ዝጠፍኡን ዝተሰዱን ዝደስከሉን ሒደት ኣይኮኑን። ይኹን እምበር ሎሚ እውን ነቲ መንግስቲ 

ኤርትራ ዝሕልዎን ኣብ ስልጣን ጠጠው ኣቢሉዎን ዘሎ እንተርኢና ካልእ ዘይኮነ   እቲ ተሪፉ ዘሎ ኣባልን መንፈስ 

ህዝባዊ ግምባርን ምዃኑ ክስሓት ዘይግብኦ ሓቂ ኢዩ። ስለዚ ከኣዮም እቶም ጸረ ሃገር ዝዀኑ  ልኡኻት ወያነ 

ኤርትራውያን  ነቲ  ካብ ህዝቢ ዘይጠፍኤ መንፈስ ህዝባዊ ግምባር  ንምድምሳስ ሰውራ ኤርትራ ናይ ሽፍትነት’ዩ ነሩ 

ህዝባዊ ግምባር ከኣ ሽፍታዩ ነሩ ብማለት ለይትን መዓልትን ዝጕስጕሱሉ ዘለዉ።  

ከምቲ ንሳቶም ዝብሉዎ ህዝባዊ ግምባር ማለት ኢሳያስ ማለት ኢዩ።  ንሕና ከም ንፈልጦ ግን ኣይኮነን።  ህዝባዊ ግምባር 

ዝበሃል ዝነበረ  እቲ ብመሪሕነት ሻዕብያ ተወዲቡ ንሃገሩ ዝተቓለሰን ዝሰንከለን ዝተሰውኤን ናጽነት ዘምጽኤን ዳርጋ 

ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ።  ህዝባዊ ግምባር ሎሚ  ከም ውድብ  የሎን። ዋላ እቲ ህግደፍ ዝበሃል እውን ንስም 

ኢዩ’ምበር ከም ውደባ የሎን። እንተሎውን መልእኽተኛ ጥራሕ ኢዩ። እቲ መንግስቲ ክደሊ ከሎ ዝዝክሮን ሰርሓሉን እቲ 

ህዝቢ እውን ዘየጥፍኦን ውሽጣዊ መንፈስ ህዝባዊ ግምባር ግን ሎሚ እውን ካብቲ ህዝቢ  ኣይጠፍኤን።  ምኽንያቱ  ክፉእ 

ይኹን ጽቡቕ እቲ ህዝቢ ዝፈልጦን ባዕሉ ዘዕበዮን መስዋእቲ ዝኸፈለሉን ንሱ ስለዝዀነ። ንፍተዎ ንጽልኣዮ ነቲ መንግስቲ 

ዝሕልዎን ጠጠው ኣቢሉዎ ዘሎን ከኣ እቲ መንፈስ ናይ ህዝባዊ ግምባር ኢዩ። እንተፈትዩን እንተኣሚኑሉን ለውጢ 

ከምጽእ ዝኽእል ጥርኑፍ ሓይሊ ከኣ ንሱ ጥራሕ ኢዩ።  

ህዝባዊ ግምባር ኮኾቡ ዝወደቐ ድሕሪ ኵናት ባድመ  እቲ መሪሕነት ምስ ተመቓቐለን ውሽጣዊ ኵነታቱ ኣብ ንፋስ ምስ 

ወጸን ኢዩ። ሎሚ ህዝባዊ ግምባር ከም ውድብ ኣይሃሉ እምበር እቲ መንፈሱን ጽልዉኡን ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን 

ኣብ ደገ ኣብ ህዝቢ ኣሎ። ኣብ ዝሕሸካ ምዕራባዊ ዓለም እናተቐመጥካን ብፓልቶካትን ፈይስ ቡካትን እናተቓለስካን  

ህዝባዊ ግምባር ሽፍታዩ ነሩ ስለዝበልካ ጥራሕ   ዝመጽእ መንግስታዊ ለውጥን ሰላምን ስለዘይርከብ ከኣ እቲ ተሪፉ ዘሎ 

ራህዋን ሰላምን ፍትሕን ሃገርና ንምምጻእ ሎሚ እውን ተረኺቡ ተሳኢኑ ካብቲ ህዝባዊ ግምባር  ዝሓልፍ ኣይኮነን ዝብል 

እምነት ኣሎኒ።  

እሞ  ‘’ካባኻ ዘይተርፍ ጋሻ ኣጥቢቕካ ስዓሞ’’ ከም ዝበሃል ከኣ ናይዞም ጸረ ሃገርን ህዝብን ዝዀኑ ንጸላኢ ዝፈትዉን 

ዝናፍቑን ንሃገራውነቶምን መንነቶምን ዝኽሓዱን ንህላዌን ልዑላውነትን ሃገርና ዘይኣምኑ ነቶም ምእንቲ ሃገሮምን ህዝቦምን 

ካብ ባዕዳዊ ጸላኢ ናጻ ንምውጻእ ዝተሰውኡ ኣብ ሽፍትነትዮም ተሰዊኦም ዝብሉ፡ ካብ ንሃገሮምን ህዝቦምን ንጸላኢ 

ከገልግሉን ምስኡ ተመሳሲሎምን ኣብኡ ትዓሲቦምን ክነብሩ ዝሓልሙን ደቂ ሃገር  ረሲዑ እታ ሃገር ከይጠፍኤትን ካብ 

ኢድና  ከይመለቖትን ከላ እቲ መንገዲ ቃልሲ ዝፈልጥን ህዝቢ  ንኽጥርነፍን ክትኣማመንን ጊዜ ዘየድልዮን  ህዝባዊ 

ግምባር  ሎሚ እውን  እቲ ናይ ሃገር ምድሓንን ለውጢ ምምጻእን ካብኡ ስለዘይሓልፍ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ፍኒሕኒሕ 

ክብልን በቲ ንሱ ዝኣምነሉን ዝፈልጦን መንገዲ ለውጢ ከምጽእን ኣብ ሃገር ሰላም ከንግስን  ንጽውዖ።  



ሎሚ ነቲ መሪሕነት ንምቕያር ጥይት ኮነ መድፍዕ ኣየድልየናን  ኢዩ። እቲ ዝድለ ነቲ መንግስቲ እንተ ብፍቶት እንተ 

ብጸቕጢ ብልዕልና ህዝቢ ከም ዝኣምንን ኣብ ሃገር ሰላምን ቅሳነትን ንኸስፍን ምሕታትን ከም ዝቕበል ምግባርን ኢዩ። ነዚ 

ንምግባርን ንምፍጻምን ከኣ ብዙሓት ኣብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኰይኖም ብመራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ክብሉን ክልፍልፉን 

ንሰምዕ ኢና።  ሓቂ ክንዛረብ እንተዀይኑ ግን ኣብ ሃገርና ለውጢ ንምምጻእ ብዘይካ ህዝባዊ ግምባር ካልእ ተመክሮን 

ኣፍልጦን ዓቕምን ክህልዎ ዝኽእል ሓይሊ የልቦን።   

ገለ ገለ  ሰባት እዚ ዘሎ መንግስቲ ካብ ሱሩ ክምንቈስ ኣለዎ እምበር ንሱ ከሎ ለውጢ ክግበርን ሰላም ክመጽእን 

ኣይክእልንዩ ይብሉ። ካልኦት ከኣ  መጀመርያ ዓቕሚ የልቦን። ካብኡ ሓሊፍካ እውን ሎሚ  ኣብ ደገ  ከሎና’ኳ 

ተሰማሚዕናን ተላዚብናን  ክንሰርሕ  ዘይከኣልናስ  ብድሕሪኡ እሞ ከኣ ነቲ ኵሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ሽረን መቐለን 

ዘጽናዕናዮ ፖለቲካ  ወያነ ሒዝና ብምእታው ክንሰማማዕን ሰላም ከነምጽእን ኢልካ ክሕሰብ ዘይእመን ኢዩ ክብሉ 

ይስምዑ። እዚ ናይ  ባዕዳውያን ኢድ ምትእትታው  ስግኣት ዘለዎም ህዝባዊ ግምባር ከኣ  እዮም ነቲ መንግስቲ ጠጠው 

ኣቢሎሞ ዘለዉ እውን ይብሉ። ብዝዀነ ኣብ ሃገርና ለውጥን  ሰላምን ምምጻእ የድሊ ኣሎ። ልዕሊ ኩሉን ዝቐለለን እቲ 

መንግስቲ ለውጢ ክገብር ፍቓደኛ ምስ ዝኸውን ኢዩ።  ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ትኣምራት ዝሰርሔን ነቶም ኵሎም 

ጸላእቱ ስዒሩ ብቕልጽሙ ናጽነቱ ዝዓተረን ህዝብስ  ብዝተፈላለየ  ድኻማት ኣይተበገሰሉን እምበር ለውጢ ንምምጻእ 

ዘጸግሞ ኣይመስለንን። እቲ ዘሕዝን ግን መንግስቲ ድሌትን ሕቶታትን ህዝቢ ክሰምዕ ዘይምፍታኑ ኢዩ።  

እሞ ሎሚኸ ድሕሪ ኣኼባ ጀነቫ ገለዶ ተማሂሩን ለቢሙን ይኸውን?  

ከምቲ ‘’ሰብኣይን ሰበይትን ዝተባእሱሉ መኣዲ ይፍጠረለይ ዝበሃል’’ሎሚ ኵነታት ህዝብናን ፖለቲካዊ ኵነታት ሃገርናን 

ካብ ኢድና እናወጸ ይኸይድ ኣሎ። ካብ ኢድና ነውጽኦን ከም ዘይጽዓርናሉን ዘይተሰዋእናሉን ዘይሰንከልናሉን ንጕዳይና 

ኣሒልፍና ንባዕዲ ንህቦ ዘሎናን ከኣ ንሕና ባዕልና ኢና።  

ብርእይቶይ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ  ኢና ንብል ሎሚ ካብቲ ቀንዲ ጕዳይ ሰላምን ድሕነትን ሃገርናን ህዝብናን ኣላጊስና 

መንግስቲ  ብኣይሲሲ (ICC) ይፈረድ ኣብ  ዝብል ጓል ነገር ዝዀነ ጕዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣቲና  እቲ ቀንዲ ጕዳይ 

ፖለቲካ ሃገርናን ህዝብናን ከይርሳዕን ኣላጊሱ ብኡ ገሩ ኣብ ዘይንደልዮ ገጹ ከይከይድን እውን ኣዝዩ ዘሰክፍ ጕዳይ ኰይኑ 

ኣሎ። እዚ ማለት ንሕና ከም ደቂ  ሃገር መጠን ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ፖለቲካ ገዲፍና ብሃገራውን ብህላውነት ሃገርናን 

ህዝብናን ሓልዮትን ኣርሒቕና ብምሕሳብ ክንቀራረብን ክንረዳዳእን  እሞ ንጕዳይና ባዕልና ክንርእዮን ክንፈትሖን 

እንተዘይክኢልና  ብርእይቶይ ሰላም ኣይክርከብን ጥራሕ ዘይኮነ  እቲ ከም መፍትሒ ጸገማትና ንጽበዮ ዘሎና ፍርዲ 

ኣይሲሲ (ICC) እውን መጺኡ ኣይመጺኡ ንፖለቲካ ሃገርና ቀይሩ ሰላም ኣይከምጽኣልናን ኢዩ።  ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ 

ከኣ ናቶም ኣጀንዳታት ኣቐሚጦም ህዝቡ ስለዘጥፍኤ ህዝቡ ስለዘጽነተ ኢሎም ናብ ሃገርና ኢዶም ከእትዉን ካልእ 

መደባቶም ከተግብሩን መንገዲ ክረኽቡ ይኽእሉ ኢዮም። ስለዝዀነ ከኣ ብመሰረቱ ነቲ ጸገማትና ባዕልና ክንፈትሓሉ 

ንኽእል መንገዲ ክንደልን ክንረክብን ክንጽዕር ይግባእ።    

ኣብ ጀነቫ ብዘይካቶም መንግስቲ ዝወደቦምን ዘዋፈሮምን ናይ 21 ኣብ 23 ሰነ እውን ኣነኸ ካብ መን ሓሚቐ ክርኤ ኣሎኒ 

ብማለት ኣብቲ  ብኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ገበናት መንግስቲ ኤርትራ ንምስማዕ ዝተገብረ ጠርናፍን ዋናን ናይ ርሑቕ 

ዓላማን ዘይነበሮ መጋብኣያ ጀነቫ ብኣሽሓት ደቂ ሃገር ተረኺቦም  ነታ መርማሪት ሽማገለ ገበናት ሓገዞም ብምግላጽ 

ብዝተፈላለየ ጭርሖታት ጸረ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኖምን ንሕና ኣይከኣልናን እሞ ንመንግስቲ ኤርትራ በጃኹም 

ባዕልኹም ኣልግሱልና እሰሩልና ዝዓይነቱ መልእኽትታት ኣተሓላሊፎም። ዕዉት ስለላማዊ ሰልፊ ምዃኑ እውን 

ብዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ተቓወምቲ ተገሊጹ። እቲ ሽዑ ዝሓለፈ ውሳነ ግን ትሓሲቡን ትሓንጺጹን ዝመጸ  እምበር እቲ 

ሰላማዊ ሰልፊ ዝፈጠሮ ወይ ዝቕየሮ ኣይነበረን። ዋላ ዓሰርተ ሰብ ጥራሕ እንተዝነብሩ ከኣ እታ ውሳነ ካብኣ 

ኣይምሓለፈትን። እቲ ዘሕፍር ግን እቲ ትኣምራት ዝሰርሔን ዓለም ዝፈልጦ ጅግንነትን ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ መንግስትና 

ስለ ዝሓየለናን ዝበደለናን ባዕልኹም ኣልግሱልና  ወይ እሰሩልና ክብል ንሕልናን ሓቦን ኤርትራውያን ዘነኣእስ ሕቶ 

ምቕራቡ  ኢዩ። እቲ መርማሪ ኮሚሽን ናቱ መልእኽትን ዕላማን ዘለዎ ብድሕሪኡ ዝምውሉዎን ዝእዝዙዎን ሓይልታት 

ዘለዎ ተላኢኹ ዝሰርሕ ትካልዩ።  

እሞ እስከ እዞም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝመርሑ ዘለዉ ገበነኛታት ንብሎም መራሕትና  ጕዳዮም ኣብ ቤት ፍርዲ ይቕረብ። 

እቲ ዓለምለኻዊ  ቤት ፍርዲ ገበናት  ( ICC) እውን ነቶም ክሱሳት ገበነኛታት ኰይኖም ብምርካብ ዝመስሎ ፍርዲ 

ይወስን።   እዚ ፍርዲ እዚ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ከምጽኦ ዝኽእል ለውጢ እንታዩ? ብወገነይ ገበነኛ ነጻ ክወጽእን 

ትሓታትነት ዘይብሉ ብዝገበሮ ክኸይድን ድሌት የብለይን። ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ዘይገብሮን ዘይውስኖን ባዕዳውያን 

ክኣስሩሉን  ለውጢ ከምጽኡሉን ዝጽበ እንተዀይኑ ግን ሕልሚ ጥራሕ ኰይኑ ዝተርፍ ክሳራኢዩ።   



ናይ ሱዳን መራሒ ዑመር ኣልበሽር በዚ ዝበሃል ዘሎ ቤት ፍርዲ ተፈሪዱ ክነሱ ክሳብ ሎሚ ካብ ስልጣኑ ዘልገሶ የልቦን። 

ናይ ኬንያ መራሒ ኡሁሩ  ኬንያታ እውን ንምርጫ ክወዳደር ከሎ ገበነኛ ስለዝዀነ ክወዳደር ኣይክእልንዩ ብማለት ኣብ 

ምዕራባዊ ዓለም ጫው ጫው ተጀሚሩ ነሩ። ህዝቡ ስለዝደለዮን ዝደገፎን ዝመረጾን ግን ጸላእቱ ሓንቲ ክገብሩዎ 

ኣይከኣሉን። ተመሪጹ ከኣ ኣብ ስልጣን ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ከኣ ነቲ ዝደልዩዎን ዝሓተቱዎን ስለ ዘማልኤ ኵነታቱ 

ኣመሓዩሹዶ ጠባዩ ቀይሩ ኢሎም ነቲ ዝነበረ ፍርዲ ከይፈተዉ ከም ዘልገሱሉ ርኢናን ሰሚዕናን  ኢና።       

እሞ ከምኡ እንተዀይኑ ድኣ ንምንታይ ንሕና ኣቐዲምና  ኣብ ክንዲ ንሰላምን ንለውጥን ንሰርሕን ንረዳዳእን እሞ 

ንገበነኛታትና  ባዕልና ክንፈርዶም ንሓስብ ኵላትና ደለይቲ ፍትሒ ከምቲ እስራኤላውያን ንኢየሱስ  ክርስቶስ ከሲሶም 

ኣብ ጲላጦስ ምስ ኣቕረቡዎ ስቐሎ ስቐሎ!!!  ክብሉ ንጲላጦስ ክሰምዑዎ ዘይደለዩ ኵላትና ኣብ  ዓለምለኻዊ ቤት 

ፍርድን ኣብ እሰሩልናን ሕነቑልናን ጥራሕ ኣላጊስና። ስለምንታይከ እቲ ጕዳይ ኤርትራ ካብ ፖለቲካዊ ኣብ ሰብኣዊ 

መሰላት ጥራሕ ምኣዝኑ ቀይሩ። ሶማልያን ጅቡትን ንመንግስቲ ኤርትራ ክኸሱ ከለዉኸ መበገሲኦምን ምኽንያቶምን 

ሓልዮትን ድንጋጸን  ህዝቢ ኤርትራ ድዩ? ልኣኺኦምከ መንዩ?   እቶም   ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝዀኑ ደቂ ሃገር 

ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጥብቅናኦምን ክርክሮምን እንተገበሩ ዘኽፍእ ኣይኮነን።  

እቶም ፖለቲከኛታት ዝብሃሉ ግን  ድምጾም ኣበይ ኣትዩ? እንታይከ ይገብሩ ኣለዉ?  ብርእይቶይ ኣብ  ሃገር  ብፖለቲካ  

እምበር ብሰብኣዊ መሰላት መጕትካን ተኸራኺርካን ጥራሕ ለውጢ ከተምጽእ ዝከኣል ኣይመስለንን። ስለዚ እቶም 

ተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ስርሖም ይስርሑ። እቶም ናይ ፖለቲካ ኣካላት ግን እንተልዮም  ማለትዩ ብኸመይ ኣብ ሃገር 

ለውጥን ሰላምን ይመጽእ ብኸመይ እቲ መንግስቲ ኣብ መንገዲ ፍትሕን ስላምን ይምለስ ክሰርሑሉ ይግባእ።   

መንግስቲ ኤርትራ እዚ ኵሉ ህዝብኻ ኣክብ፡ ኣብ ሃገርካ ዕርቅን ሰላምን ንምምጻእ መንገዲ ክፈት፡ ብዝሓለፈ ተጣዒስካ 

ንዝመጽእ ሕሰብ፡ ክንብሎ ከሎና ስለዘይሰምዔ ኣብዚ ኵሉ ሎሚ ኣጋጢሙዎ ዘሎ ጸገም ኣትዩ በቶም ፍሹላት ልኡኻት 

ወያነ   ዝዀኑ ክልተ ሃገራት ጅቡትን ሶማልን ኣንጻር ሰብኣውነት ብገበናት  ተኸሲሱ ኣብ ቅድሚ ፈተውቱን ጸላእቱን 

ኣብ ጀነቫ ክሱ ክሰምዕን ፍርዱ ክቕበልን ልኡኻቱ ኣብ ቅድሚ ዓለምን ኣብ ቅድሚ እቶም ንምስክርነት ዝቐረቡ ደቂ 

ሃገርን ጠጠው ኢሎም ክርህጹን ከሕነቕንቑን  ርኢና። ብኤረትራውነትና ከኣ ሓፊርና ድንን ኢልናን። መራሒ መንግስቲ 

ኤርትራ እውን ከምቲ ናትና ስለዘይዛረብን ጌጋኡ ስለዘይኣምንን ዘይንሰምዖን እምበር እቲ ጕዳይ ኣሕፊሩዎን ምዓንጣኡ 

ቀሪጹዎን ከም ዝኸውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ካብ ጌጋኡ ተማሂሩ ለውጢ ክገብርን ሓልዮት ህዝቡ ከርእን ኣብ ሃገር ሰላም 

ከንግስን ከኣ ተስፋ ንገብር።  

ሓቂ ንምዝራብ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ህዝቡ ዘለዎ ርክብን ፍቕርን ካብ ሰማይ ንምድሪ ኢዩ ወዲቑ ዘሎ። ነዚ ከኣ እቲ 

መንግስቲ  ዘይፈልጦ ኣይኮነን። መንግስቲ ኤርትራ ግን ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ከም ዝፈቱን ኣሕሊፉ ክህባ ከም ዘይደልን 

ኣዳዕዲዑ ይፈልጥ ኢዩ። እታ ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉኡ ተቓሊሱን መስዋእቲ ከፊሉን ዘምጽኣ ስለዝዀነት እቲ 

ህዝቢ ነታ ንመዋእሉ ተቓሊሱ ዘምጽኣ ሃገሩ ካብ ኢዱ ከይትመልቆ  ዘይሓልፍ የልቦን እዚ’ውን ክሓልፍዩ ብማለት 

ንኹሉ ብትዕግስቲ ተጻዊሩ ነቲ ዘይጽወር ተሰኪሙ ነቲ ዘይከኣል እውን ክኢሉ ይነብር ምህላዉ እውን ካብ ማንም ንላዕሊ 

ዝኣምነሉ ኢዩ። 

እቲ ካልእ ዝተበታተነን ብኢደሰብ  ብሕማም ዝተበከለን  ምዃኑ እርእዮ ስለዘሎኹ ከኣ ኣነ ብወገነይ ኣብቲ ለውጢ ናይ 

ምምጻእ  ዝሓምዮ ነቲ ተቓሊሱ ናጽነት ሒዙ ዝኣተወ ህዝባዊ ግምባር ኢየ። ህዝባዊ ግምባር ክብል ከሎኹ ግን ምናልባት 

ፍሉይ ፍቕርን ስምዒትን ህዝባዊ ግምባር  ዘሎኒ  ከይመስል  ንዅሎም ምእንቲ ሃገር ዝቃለሱ ብማዕረ ዝርኢ ምዃነይ 

ኣረጋግጽ።  ነቲ ሓደ ካብቲ ካልእ ኣናኢሰ ዝርኢ ስለ  ዘይኮነ ከኣ ድሕሪ ምውጻእ ተጋድሎ ሓርነት ካብ ሜዳ ኤርትራ  

1981 እቲ ኵሉ ህዝቢ ኤርትራ ብህዝባዊ ግምባር ተወዲቡ ብኡ እናተመርሔ ዝተቓለሰን ዝተዓወተን ምሉእ ህዝቢ 

ኤርትራ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ጥራሕ ኢዩ።    

እቶም ዝጠለሙን ምስቲ መሪሕነት ብረብሓ ዝተኣሳሰሩን ገዲፍካ እቲ ኵሉ ብንጽሕና ዝተቓለሰን ምእንቲ እዛ ሃገር እዚኣ 

ምእንቲ እዚ ህዝቢ እዚ ዕድመ ንእስነቱ ዘጥፍኤን ዝተዋረደን ዝሰንከለን ህዝቢ ኵሉ ኣሪጉ ደኺሙ ሞራሉ ወዲቑ  

ኵነታት ህዝቡ  ሸለል ኢሉዎ’ዩ ዝብል እምነት የብለይን።  ኣሎ ዝበሃል እንተዀይኑ ግን  እንተልዩ ድኣ ካብዛ ሎሚ 

ትኸፍእ እንታይ ኣላ? ኣይፋልኩምን ህዝባዊ ግምባር ሎሚ እውን ኣብ ዘሎኹም ሃሊኹም ነቲ መንግስቲ ኣይፋልካን 

ትብድል ኣሎኻ መንገዲ ፍትሒ ሓዝ ዘይምባልኩም ህዝቢ ይሓምየኩምን የምርረኩምን ምህላዉ  ከየተሓሳሰብኩኹም ስቕ 

ክብል ኣይደልን። ዕድልና ኰይኑ እቲ ዘሎ  መንግስቲ ሓይልን ጸቕጥን ከይረኸበ  ክልወጥን ዘረባን ኣውያትን ህዝቡ 

ክሰምዕ፡  ጥፍኣትን  ስደትን መንእሰያቱ ፈሊጡ ክሓዝንን፡ ስለዘይተራእየ ከኣ ተለኻኺምና ከይጠፋእና ሎሚ እውን 



ንስኻትኩም በብዘሎኹሞ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ኣብ ወጻኢ  ሎምስ ይኣክል ክትብሉን ጸቕጢ ክትገብሩሉን 

ነዘኻኽረኩም።  

እወ ትማሊ ተቓሊስኩም ጻማኹም ኣይረኸብኩምን። ኰይኑ ግን ንስኹም እንተዘይትሓቝፉዎን ዘይትከላኸሉሉን  እቲ 

መንግስቲ ሓንቲ ለይቲ እውን ክሓድር ኣይምኸኣለን። ኣበሃህላይ ነቲ መንግስቲ ንስኹም ጥራሕ ከተልግሱዎ ንዓኹም ኢና 

ንጽበ  ዘሎና ዘይኮነ  ናይ ካልኦት ተወሳኺ ክኸውን  ይኽእልዩ። ንስኻትኩም ግን  ካብ ኵሉ ሰብ ንላዕሊ  ስለትፈልጡዎ 

ካብ ኩሉ ሰብ ንላዕሊ እውን ስለዝተበደልኩም እዛ ሃገር ኣብ ዝገደደ ከይወደቐት ከላ መሰልን ክብርን ዜጋታቱ ክሕሉ ኣብ 

ሕጋዊ ኣሰራርሓ ክኣቱ  ካባይ ጀሚርና   ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮነ ኣብ ወጻኢ  ኣብ ዘዘሎናዮ ኣይፋልካን  ንዓ ድኣ ሎምስ 

ይኣኽለካ  ክንብሎን  ጸቕጢ ክንገብረሉን ግቡእና ኰይኑ ይስምዓኒ።    

እወ ኣብዚ ዝሓለፈ ሓያሎይ ዓመታት ብዙሓት ኣባላት ህዝባዊ ግምባር ዝነበሩ መራሕቲ ኮነ ተራ ተጋደልቲ ገለ ገለ ናይ 

ጸረ መንግስቲ ምትእኽኻባትን ምቅዋምን ፈተነታት ኣካይዶም  ነሮም’ዮም።  

መንግስቲ ኤርትራ እውን እዞም ምስጢራቱን ኣሰራርሓኡን ዝፈልጡ ካብ ማህጸኑ ዝተወልዱ  ተቓወምቲ  ኣብ ወጻኢ 

ብምፍጣሮም ብዙሕ ከም ዝተሸገረን ዓቕሉ ከም ዝጸበቦን ንገለ ካብኣቶም እውን ልኡኻት ሰዲዱ ክሳብ ብሓይሊ ናይ 

ምቕታሎምን ምጥፍኦምን ምብታኖምን ፈተነታት ከም ዘካየደ  ተራእዩን ተሰሚዑን ነሩ ኢዩ። ዘዝተበገሰ ግን ከይውዓለን 

ከይሓደረን ከይሓየለን ክብተንን ክፍንጣሕን ዕድል ወይ ተመክሮን ጠባይን  እቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ውድባት ተጋድሎ 

ሓርነት  ክወርስን’ዩ  ተራእዩ። ክሳብ ሎሚ ከኣ ከምዚ ተፈዊሱ ዕንይንይ ዝብል ሰብ ተቢዑ ሃገረይን ህዝበይን ካብዚ 

ዘላቶ ከድሕን ስዓቡኒ ኣብ ክንዲ ምባል ኩሉ ዝዀረየን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተባእሰን   ኣዲስ ኣበባ ብምጕያይ  

ኣብቲ መራሕቲ ተጋድሎ ሓርነት ነበር ዝኣተዉዎ ዓዘቕቲ ስርዓት ወያነ ክኣትዉን  ብድሌቶም  ኣብ ቤት ማእሰርቶም 

ክሽረቡን ምርኣይ ንህዝብና ተስፋ  ዘቝረጸ ጕዳይ ኢዩ። እሞ ኢደሰብ ረኺቡዎም ዶኾን  ይኸውን?  ካልእ እቲ 

ንጕዳይና ባዕልና ዝብል ብኤርትራውያን ሃገራውያን ቅልቅል ኢሉ ዝነበረ  ምንቅስቓስ እውን ነሩ።  ኣበይ ኣተወ? ኣዲስ 

ኣበባ ከይዱ ኣይሰማዕናን። መይቱ ዝብል መርድእ እውን ኣይበጽሓናን። እሞ ንሱኸ ብኣምላኽዶ  ብኢደሰብ ብምስጢር 

ጠፊኡ ይኸውን? 

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ ጀጋኑ 

ቀለታ ኪዳነ (ለንድን)                                                             

 


