
ገ እናበሉኻዶ ትጋገ !!! 
ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን) 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕቲ ከመይ ቀኒኹም? 

ኣብዚ ሎምቅነ ምስ ሓደ ለባም ፈታዊ ከነዕልል ከሎና እቶም  ንህዝቢ ኤርትራ 

ዝብድሉን ብታሪኽ ዝሕተቱን ክነሶም  ክሳብ ሎሚ ሰብ ዘየስተውዓለሎም ቀንዲ 

ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ እዞም ነዚ መንግስቲ ኣጆኻ ጽቡቕ ኣሎኻ እናበሉ ንጥፍኣት 

ሃገርን ንስደት መንእሰያትን ዝሕግዙን ዘተባብዑን  ዘለዉ ደቂ ሃገር ኢዮም ክብል 

መረርኡ ገሊጹልና። ትቕብል ኣቢሉ ካልእ ብጻይ ከኣ   እዞም ንኤርትራ 

ብሃይማኖት ብኣውራጃ ብዓሌት ከመቓቕሉዋ ወይ  ከይሓፈሩ  ኣሕዋት 

ስለዝዀንና  ምስ ኢትዮጵያ ምንባር ይሕሸና ዝብሉን ብወያነ ክግዝኡ ክጽልዩ 

ዝሓድሩን ጸረ ሃገርን ጸረ ህዝቦምን  ዝዀነ ፈላላይን ኣዕናውን ናይ ጥልመት 

ወፈራ ዘካይዱ ዘለዉ ደቂ ሃገርከ  ከመይ ትርእዮም?  ብማለት ምስ ሕተቶ  ካልእ ካብኡ ዝዓበየ ጕዳይ ስለዝነበረና ኣብ መንጎኦም ብምእታው 

እቲ ክትዕ  ክቕጽል ኣይደለኹዎን።  

ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንመንግስቲ ኤርትራ ጠጠው ኣቢሉዎ ዘሎ መንዩ? ብዝብል ኣርእስቲ ንዅሉ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ከኣ ንኣባላት ህዝባዊ 

ግምባር ዝነበሩን ሎሚ እውን ብስም  እቲ ህዝባዊ ግምባር ዝብል ኣብ ታሪኾምን  መንፈሶምን  ደሞምን  ኣትዩ ዘሎ እሞ  እቲ ኵነታት ተለዊጡ 

ክነሱ እቲ ስምዒት  ገና ካብ መንፈሶምን ኣትሓሳስባኦምን ዘይወጸ   ነቲ ባዕልና ዘምጻእናዮን ዘዕበናዮን ኣብ ስልጣን ዘሎ መሪሕነት ንምእራሙ 

ኮነ ንምእላዩ ሎሚ እውን ብቐዳምነት  ክንስለፍን ክንሰርሕን ዘሎና ንሕና  እቶም ኣጸቢቕና ንፈልጦ ኣባላት ህዝባዊ ግምባር ነበር ምዃንና  

ተላብየ ነረ። ( ኣነኳ ኣቐዲመ ኣብ ጀብሃ’ውን ነረ ኢየ)  ውሑዳት ሰባት  ብፍላይ ከኣ ሓው ማሕሙድ ሳልሕ ሓሚቕና እምበር ሓቅኻ ምህላውስ 

ኣሎና ብዝብል ካብቲ ተመክሮኡን ኣፍልጦኡን ኣብ ህዝባዊ ግምባር ዝብገስ ብዝያዳ ንመንእሰያት ሃናጽን መሃርን ዝዀነ መልእኽቲ 

ኣትሓላሊፉልና ኣሎ። 

ሓው ማሕሙድ ኣብ ዘትሓላለፎ መልእኽቲ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ትማሊ ብሃይማኖትን ብብሔርን ከይተፈላለየ ተቓሊሱ ናጽነቱ 

ብቕልጽሙ ዘምጽኤን ዝተዓወተን ሎሚ እውን ሓቢሩ ክቃለስን ሰላማዊትን ንዅላትና ብማዕረ ትሓቝፍ ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ክንሃንጽ 

ብፍላይ ከኣ መንእሰያት ቃልሲ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ኣብነቶምን ክኽተሉ ኣትሓሳሲቡ ኣሎ። ሓው ማሕሙድ ሳልሕ ወዲ እቶም ጀጋኑን 

ብቓልሲ ዝላደዩን ዘዅርዕ ታሪኽ ዘለዎምን ብሔር  ምዃኑ  ምፍላጠይ  ከኣ  ዝያዳ ከም ዘዅርዓንን ዘሓጐሰንን ከይገለጽኩዎ ክሓልፍ ኣይደልን።  

እቶም ጸላእቱ ዝብሉዎ ገዲፍና  ከኣ ህዝባዊ ግምባር ብኻልኡ ዝዀነ ሓጥያትን ገበናትን  ይሃልዎ ብዘየገድስ ኣብ መንጎ ኣስላምን ክርስትያንን ኣብ 

መንጎ መታሕትን ከበሳን ብሓፈሻ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ማንም ሓይሊ ከፍርሶ ዘይክእል መሰረት ተኺሉ ምህላዉ ዓቢ ኣብነት ኢዩ።  እዚ 

መሰረት እዚ ከኣዩ ምፍራስ ኣብዩዎም ጸላእቲ በብዘለዉዎ ክግዕሩ ንሰምዕ ዘሎና። 

እዚ ክብል ከሎኹ ንሕና  እዞም ሎሚ ኣብ መንግስቲ ይኹን ኣብ ደምበ ተቓውሞ  ዘሎና ነፊዕና ሓሚቕና ኵልና ክንሓልፍ ኢና።  ሃገርናን 

ታሪኽናን ህዝብናን ግን ነበርቲ ኢዮም። ነቶም ምእንቲ እዚ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ብቕንዕናን ብሃገራውነትን ብኒሕን ጠጠው ዝበልኩም ብፍላይ 

ከኣ ንሓው ማሕሙድ ሳልሕን ካልኦትን   ከምኡ’ውን ነቶም ኣጆኻ ኣዛ ሃገር ኣሎናያ ብማለት  ስምኩም ኮነ መልእኽትኹም ግሉጽ ከይከውን 

ዝሓበርኩምኒ   ብዙሓት ጀጋኑ  ብልቢ ኣመስግን። እዚ ሎሚ ዘሎ ኵነታት መዓልቱን ስዓቱን ሓልዩ ክቕየር ኢዩ። ከማኹም ዝበሉ ብሓድነቶም 

ዝትኣማመኑ ናይ ዝተፈላለዩ ብሄራት  ዜጋታት ዘፍረየት ሃገር፡  ከኣ ጽባሕ ከም ትጥጥዕን ከም ትልምልምን  ዘጠራጥር ኣይኰነን።   

ይኹን እምበር ኣብ ሃገርና ናይ ብሓቂ ህጹጽ ናይ ምምሕዳር ለውጢ የድሊ ከም ዘሎ ዘጠራጥር ኣይኮነን።   ንኽንደይ ዓመታት ዘድከመና 

ስለዝዀነ ግን ብልዝብን ብስምምዕን እንተዘይኮይኑ ስለዝተጻረፍካዮን ዝኸሰስካላዮን ዝጸላእካዮን ጥራሕ ዝልወጥ መንግስቲ የልቦን። እሞ እቲ  

ለውጢ ብመን ብኸመይ ይምጻእ ዝብል ሕቶ መልሱ እንታዩ  ንዝብል ከኣ  ከም ደቂ ሃገር መጠን ንዅልና ብሓደ ዝጥርንፈናን ንመጻኢ 

ዘቐጽለናን መደባት ክንሕጽጽ ንሰማምዓሉን ኢሂን ምሂን ንብለሉን  ምኣዲ  ክንረክብ  ክንጽዕር ኣሎና።   ብዛዕባ ሃገርን ሃገራዊ ለውጥን ክንዛረብ 

እንተዀይኑ  ከኣ እቲ ልዝብ  ፈቲና  ጸሊእና  ነቲ መንግስትን ደገፍቱን ዝሓወሰ  ንማንም ዘየዋስን ሃገራዊ  ክኸውን ከም ዘለዎ   ዘጠራጥር 

ኣይኮነን። ንፍተዎ ንጽልኣዮ ከኣ እቲ ንሃገር  ተቖጻጺሩ  ብጽቡቕ ይኹን ብሕማቕ ዘመሓድርን ዘካይድን ዘሎ ሽፍታ ንበሎ ዲክታቶር ንበሎ 

መንግስቲ ኢዩ። መንግስቲ ንህዝቡ ክሰምዕን ሕቶ ህዝቡ ክምልስን  እንተዀይኑ ከኣ ተፈላሊኻን ተፈናጭልካን እናተጸራረፍካን  ዘይኮነ  ናይ 

ብሓቂ ንሃገርናን ህዝብናን ዝጠቅም ለውጢ  ምስ እንደሊ ክንቀራረብን ደጋፋይን  ተቓዋማይን  ከይተበሃሃልናን    ከይተንዓዓቕናን  ሓይልናን 

ሓድነትናን ብምድልዳል  ብሃገርነት ክንሓስብን ሃገራውነት  ምስ ከነቐድምን   ጥራሕ ኢዩ።  

እቲ መንግስቲ ከም መንግስቲ ሒዙዎ ዘሎ መንገዲ ንርእዮ ኣሎና። ኵሎም እኳ እንተዘይኮኑ እቶም ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ሒዞሞ ዘለዉ ፈላላዪ 

መንገዲ ጥፍኣትን ምብትታንን ዝወስድ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ጕዕዞ እውን ንዕዘቦ ኣሎና።  ውሑዳት ይኹኑ እምበር  ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ 

ዘሎ ንዅላትና  ደቂ ሃገር  ዝእክብን ዝጥርንፍን  መንገዲ ሓድነትን ፍትሕን ማዕርነትን ሒዞም  መንነቶምን  እንታውነቶምን ከየጥፍኡ  ነቲ 

ጌጋታት መንግስቲ ንምእራም ዓገብ ብምባል ኮነ ካልእ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ኵልና ንሰማምዓሉ ፍትሓውን ዲሞክራስያውን መንግስቲ 

ንምትካል  ንድሕነት ሃገርናን ንሓድነትን ሰላምን ህዝብናን ንምምጻእ  ጥራሕ ዝቃለሱ መንገዲ ሓቂ ሒዞም ኣለዉ ንብሎም ሃገራውያን እውን 

ብዓቕሞም ክሰርሑ ንዕዘቦም ኣሎና።    



ኣብ መወዳእታ ከኣ እቲ ሻርነት ወይ ወገንነት ዘይብሉ ንዅሉ ዝእክብ እምበር ንማንም ዘየዋስን ናቶምና ዕላማ ጥራሕ ከም ዝዕወት  ዘጠራጥር 

ኣይኮነን። እቶም ምስቲ መንግስቲ እናሃለዉ  ኮነ ምስቲ ተቓውሞ  እናተጓዕዙ ናይ ብሓቂ ምእንቲ ፍትሕን ሰላምን ሓድነትን ጥራሕ ዝቃለሱ 

ዘለዉ  ሃገራውያን ከም ዝዕወቱ ከኣ  ዘጠራጥር  ኣይኮነን።  ብዝያዳ  ክብርትዑን ክሕይሉን ክበዝሑን ግን  ብዙሕ ጻዕርን ድኻምን ትዕግስትን 

ክሓቶም ኢዩ።    

ንምዃኑ ኵነታት ሃገርናን ህዝብናን ከመይ ኣሎ፡ ንቕድሚትዶ ንድሕሪት ገጽናኸ ንኸይድ ኣሎና?  

ኣብዚ ሎሚ እዋን ሽሕኳ ካብ ኵሎም ጐረባብትና ዝሓሸ ግዳማዊ ሰላምን ቅሳነትን እንተሎና  ኵሉ ንዓዲ በጺሑ ዝምለስ ዘሎ ሰብ በቲ ኣብ ሃገር 

ዝርኣዮን ዝተዓዘቦን ናብራን ሕሰምን ህዝቢ ሓዚኑን ካብቲ መንግስቲ ተስፋ ቆሪጹን ይምለስ ከም ዘሎ ግን ዋላ ክንሓብኦ እንተደለና ዘይሕባእ 

ኰይኑ  ብዕሊ ዝፍለጥን  ዓው ኢልካ ዝዝረበሉን ዘሎ ጕዳይ ኢዩ። እቲ ጸገም ግን እቲ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ሕሰምን ስቓይን ካበይ ከም 

ዝብገስ እቲ በደለኛኸ መንዩ ኢልካ ሓቲትካዮም  ክገልጹዎን ከረድኡኻን ዘይክእሉ ምዃኖም ኢዩ። መብዛሕትኦም ብሕልፊ እቶም ናይ 

ምምርማር  ዓቕሚ ዝውሕዶም ሰባት እሞ እቲ መንግስቲ ድዩ ነቲ ህዝቢ ዝብድሎ ዘሎ  እንታዩ እቲ ጸገም?  ክትብሎም ከሎኻ ከኣ ወሪዱዎ 

መንግስቲ እቲ ኵሉ ሰራሕተኛ ኣብ ስርቂዩ ተዋፊሩ። ሰራሕተኛ ብግቡእ ደሞዝ እናተኸፍለ ብቕንዕና እንድሕሪ ዘይሰሪሑ መንግስቲ እንታዩ 

ክገብር? ንኽንደይ ኢሉ ክኣስር? ንኽንደይከ ክቈጻጸር? እቲ ህዝቢ ባዕሉዩ ተበላሽዩ ባህሉን ልምዱን ክብረቱን ኣጥፊኡ ብማለት  ብፍላይ ግን  

ነቶም ኣብ ሓላፍነት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ  እዮም ዝሓምዩ።  ኣብቲ ሃገር ብሕጊ ዝስራሕን ትሓታትነት ዝፈርሕን ሰብ ከም ዘየልቦን 

ብሓጺሩ እቲ ህዝቢ እዚ’ኳ ሕያዋይ ኰይኑ እምበር ብሕጊ ዘመሓድሮ   መንግስቲ ኣለዎ ኢልካ ክትኣምን ከም ዘጸግም  ከኣ ይገልጹ።  

እዚ ማንም ከይኣዘዞ ብዘይ ፖሊስን  ብዘይ ፈራድን ባዕሉ ሕጊ ዝሕሉን ንሕጊ ዝጠሓሰ ባዕሉ ዝቈጻጸርን ዝፈርድን ዝነበረ ጭዋ ህዝቢ ኤርትራ 

ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ኣብ ከምዚ ኵነታት ወዲቑ ክትዕዘብ ከኣ ብጣዕሚ የሕዝን። ንምዃኑ እቲ መንግስቲ እንታዩ ጸገሙ? ነቲ ካብ ዓቕሙ 

ንላዕሊ ዝዀነስ  ሕራይ ኣይከኣሎን። ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ሰራሕተኛታቱ ብሕጊ ክሰርሑ፡ ህዝቢ እውን ሕጊ ከኽብር፡ ዝበደለ ክቕጻዕ፡ ጽቡቕ 

ዝሰርሔን ብእምነት ንህዝቡ ዘገልገለን ከኣ ክምስገንን  ክሽየምን፡ ህዝቢ ጸጊቡን ቀሲኑን  ክሓድረሉ ዝኽእል ኵነታት ክፈጥር ነቲ መንግስቲ 

ዘጸግሞ ዘሎስ  እንታዩ? እዞም ኵሎም ብምዓርግ ተመሪቖም ክወጹ ንርእዮም ዘሎና መንእሰያትከ ኣበይ ይኣትዉ ኣለዉ? እንተልዮምከ  ናብራ 

ህዝቦም ከመሓይሹሉ ዘይክእሉ ዘለዉ ምኽንያትሲ  እንታዩ?  ዘይሕጋዊ ስራሕ ኣብ ሃገር ንኸይስራሕ  ምቍጽጻርን ንህዝቡ ብሕግን ብፍትሕን 

ብቕንዕናን  ከም ዝግልገል ምግባርከ ንመንግስቲ ከመይሉ የጸግሞ? ኢልካ  ክትሓትት ከሎኻ  ከኣ መንግስቲ  ብላዕሊ ከይጥዓየ ሰራሕተኛ 

ብታሕቲ  ክጥዒ ኣይክእልንዩ። ስለዚ እቲ ናይዚ ኵሉ ሃገር ምርማስ ኣጋጢሙ ዘሎ ምኽንያቱ ድኣ ኣይንፈልጦን  ኢና እምበር ትሓታቲ  ቀንዲስ 

እቲ መንግስት’ዩ ዝብሉ እውን ትረክብ ኢኻ።   

እሞ እዚ ኵሉ ንሰምዖ ዘሎና መረረ ህዝብስ ሓቂ ድዩ? 

ናይ ካልኦት’ኳ  ስለ ዝወሳስኹሉ ብዙሕ  ኣይንኣምኖምን ኢና።   ወይ. ሃንሱ ግን ( ኣነ ባዕለይ ዝሃብኩወንን ዝተሰማምዓሉን ናይ ብርዒ ስመንዩ)     

ካብተን ሎምቅነ ኣስመራ በጺሔን ዝመጻ ቅንዕቲ ሰበይቲ ኢየን።  ንሰን ክሳደን እንተ ተቘርጻ ንሓቂ ዘይክሕዳ ምዃነን ኣብ ዓዲ ጣልያን ኮነ ኣብዚ 

ዘሎናዮ ሃገረ እንግሊዝ  ዝፍለጣ  ኣደ ኢየን።   ቅድሚ ሎሚ ብዛዕባኤንን  ብሰንኪ እዚ ኣብ ሃገርና ተፈጢሩ ዘሎ ኵነታት ፖለቲካን ኣብ ሓዳረን 

ከይተረፈ ኣጋጢሙወን ዝነበረ  ኵነታትን  ሓቀኛ  ዝዀነ ታሪኸን ብፍቓደን ብሰፊሑ ጽሒፈዮ  ነረ።  ካብኡ ብምብጋስ   ከኣ   ብኣካል ኮነ 

ብታሪኽ ትፈልጡወን  ብዙሓት ከም ትህልዉ ኣይጠራጠርን ኢየ።  

እቲ ዘገድስ ዘሎ  እቲ ኣብ ሃገርና ዝርኣይኦን ዝተዓዘብኦን ህሉው ኵነታት ህዝብና ንምሕባር ስለዝዀነ ግን ኣብኡ ጥራሕ ከድህብ ኢየ።  ንሰን 

እዚ ናይ ድሕሪ ናጽነት ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ቃልሲ ደምበ ተቕውሞ  ዓመታቱ ነዊሑወን ጥራሕ ዘይኮነ ኣከያይዳኡን ቃናኡን  ባህ  

ኣይበለንን።  ብፍላይ ከኣ  ዋላ በቲ ምምሕዳሩ ኣይትሓጐሳሉ እምበር  እቲ ንሰን ዝተቓለሳሉን ንሃገር ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ዘውጽኤን 

ዝጻመዋሉን ህዝባዊ ግምባር በቲ ምእንቲ ሓዳረንን ቃልኪዳነንን ከይብትና ክብላ ከይፈተዋ ዝኣተውኦን ዝረዓምኦን ደምበ ተቓውሞ  ክጽረፍን 

ክዝለፍን ክምረርን  ብፍጹም ኣይተቐበላኦን። ነቶም ካብ ሂወተን ንላዕሊ ዝግደሳሎምን ዘኽብራኦምን ጀጋኑ ስዉኣት ደቀን ክንዓቑን ክዝለፉን 

ምስምዔን እውን ዘይወጽእ ሓዘን ኰይኑወን ጸኒሑ ኢዩ።  

ኣብ መወዳእታ ከኣ እቶም ኣነ  ዝድግፎምን ኣብ ሃገር ፍትሕን ሰላምን ዲሞክራስን ከምጽኡ ዝጽበዮም ዘሎኹ ተቓወምቲ  እዚኦም 

እንተዀይኖምሲ ቃልሶም ይትረፈኒ።   ዓደይ እናኸድኹ ጽሓየይ እጽሎ። እንተሞትኩ ከኣ ኣብ ዓደይ እቕበር ኢለን ንሰብኣየን ኣዕጊበን  ናይ 

ጣዕሳ ወረቐት መሊኤን እቲ ዘድሊ ዝሓተቱወን ክፍሊት ኣማሊኤን ኣብታ ቀደም ብጊዜ ሃይለስላሰ ዘጥረይኣ ገዝኤን ብምእታው ንዓደን ክመላለሳ 

ጀሚረን ቀንየን ነረን እየን።  ንሕና’ውን ንፍተዎ ንጽልኣዮ እቲ ዝወሰድኦ ስጉምቲ ብምዅናን ኣይተጻባእናየንን።  

ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ዝሓበርኩዎ ንሰን ካበስመራ ብችትኳንታ ዱወ ( 52)  ዓመተምህረት ገና ብንእስነተይ  ንዓዲ ጣልያን  ወጺኤ ኢየን ዝብላ።  

ማለት ካብ ኣስመራ ካብ ዝወጻስ ዳርጋ ልዕሊ ስሳ ዓመት ገርን ኢየን። ንኤርትራ ብፍላይ ነስመራ ከኣ  ዋላኳ  ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ 

ስሕት ኢለን ይመላለሳ እንተበራ እቲ ቀደም ብጽብቕታን ብጽፍፍታን  ብጽርይታን  ምስ ኵሉ ሽሻያን ምስቲ ጥዑምን ትሓጋጋዝን ሰራሕተኛን 

ሕያዋይን  ህዝባ ከላ ኢየን  ዝፈልጥኣ። ሎሚ ብዛዕባ ህሉው ኵነታት  ሃገርና  ክገልጻ ክጅምራ ከለዋ  ንብዓት’ዩ ዝቕድመን።  ብዛዕባ መነባብሮ 

ህዝቢ ከልዕላ ከለዋ’ሞ ከኣ ጣልያን ስለዝስዕረን ሚዘርያ ዶፖ ሚዘርያ ( ስቓይ ኣብ ልዕሊ ስቓይ)  ክብላየን  ዘስካሕክሓ። ሎሚ’ኳ ተወዲኡወን  

ብሂወተይ ከሎኹ ንሃገርና ከይምለስ  ምሒለ መጺኤ ኢየን ዝብላ ዘለዋ። ግናስ ቅድሚ ሎሚ እውን ክንደይ ግዜ ከምኡ ዘይበላ።  መዳሕንትኻ 



ዝተቐብሮ ዓድኻ  ዋላ እንተሓመቐ ፍቕሩን ናፍቖቱን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ግን  ምእንትኤን ክብል’ኳ ፈጣሪ ነታ ሃገር  ብሰማይ ገለ ራህዋ ከውርደላ 

ዘይከኣሎ ኣይኮነን’ሞ ካልእ እንተዘይከኣልናስ ብጸሎት ንሕግዘን።  

ንምዃኑ እቲ ጸገም እንታዩ? እቲ ሽግርከ ካብ ዓቕሚ  ምቍጽጻር መንግስቲ  ወጻኢ ድዩ? ንገለ ገለ ኵነታት ሃገርናን ህልዊ ኵነታትን ይፈልጡ 

ዝበልኩዎም ኣብ ሃገር ዝመላለሱ ሰባት ሓቲተ ነረ። ከም  ኣገላልጻኦም እቲ ኵነታት ኣዝዩ ዝገርምን ዘስደምምን ጥራሕ ዘይኮነ ዘሕዝን ኢዩ 

ይብሉ።   

ሎሚ ገንዘብ ወይ ንእሽቶ ስልጣን እንተልያትካ ኣብታ ሃገር ዝኰነ ነገር ንምግባር ዘጸግመካ የልቦን።  እቲ መራሒ ካልኡ ስለዝኸበዶ ዓዲ ሃሎኡ 

ከይዱ ነታ  ሃገር  ነቶም ኣዛብእ’ዩ  ገዲፉሎም ። ንሳቶም ከኣ እንተደለዩ ይኣስሩኻ እንተደለዩ ይዘርፉኻ  እንተጨከኑ እውን ይቐትሉኻ። ኣብ 

ኤርትራ ሰላም ኣሎ ዝበሃል ከኣ ሰላም ዘለዉ ንሳቶም እቶም ኣብ ስልጣንን ሓላፍነትን ዘለዉ እምበር ህዝብስ ጥቓ ሰላም እውን ኣይቀረበን። እቲ 

ጕዳይ ከተርቲ ኣብ ዝበዝሑዎ ቦታ ከይዱ ካልእ ሰብ ክኸትር  ስለዘይክእል ጥራሕ ኢዩ ሰላም ኣሎ ዝበሃል።  

እሞ መንግስትስ በዞም ሓላፍነት ዝጐደሎም ውሑዳት ስሙ ክኸፍእ  ንምንታይ ዘየጥፍኦም? ኣንተበልካ ከኣ ንኽንደይ ኢሉዩሞ ከጥፍእ? ዝብል 

ንሕቶኻ ብሕቶ ኢዮም ዝምልሱልካ። ሎምቅነ ከኣ  ኣሜሪካን  ጀነቫን ተወሲኸን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ገጹ ቍሊሕ ከም ዘይብል ከኣ 

የረጋግጹልካ።  

ብዝዀነ ግን ከም ሃገርን ህዝብን ከምዚ ዘሎናዮ ክንቅጽል ስለዘይንኽእል  ህጹጽ ናይ ምምሕዳርን ፍትሕን ለውጢ የድሊ ኣሎ። ብዘይ 

መጽናዕትን ብዘይ ስምምዕን ብዘይ መደብን ብዝዀነ ይኹን መንገዲ ዝመጽእ  ለውጢ ግን ጕድኣት እምበር ጠቕሚ የብሉን። እቲ ኣዝዩ 

ዘሕዝንን ተስፋ ዘቝርጽን ከኣ ዋላ ኣብ ደገ እውን ሃገራውነት ዝውንኑ ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ክውፈዩ ቅሩባት ዝዀኑ ንመንግስቲ ክእርሙን 

ካብኡ ከም ዝሕሹ ንህዝቢ ከእምኑ ዝኽእሉን መሪሕነት ደምበ ተቓውሞ  ዘይምህላዎም ኢዩ። እሞ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ተዳኺሙ ካብ 

ረዓመ ኣብ ደገ ዘሎ ደምበ ተቓውሞ እውን ኣብ ርእሲ እቲ ምሕማቑ  ካብ ጠለመ   እቲ ንሰምዖ ዘሎና  ኣመሓድራ ኣስመራ ከም ዘለዎ ክቕጽል 

ኢዩ።  ብቕንዕናን ብሃገራውነትን ብኒሕን ተበጊሱ  ፍታሕ ከምጽእ ይኽእልዩ ተባሂሉ ህዝቢ ዝኣምኖን ዝቕበሎን ክመርሕ ዝኽእል ጅግና  ክሳብ 

ዝርከብ  ከኣ ስደትን ውርደትን ስቓይን  ህዝቢ ኤርትራ ክቕጽል ምዃኑን ስደትን ህልቀትን መንእሰያት ኤርትራ ክንሰምዕ ምዃንናን ዘጠራጥር 

ኣይኮነን።  

እሞ እዚ ጕዳይ ጀነቫኸ ገለ ተስፋ ኣለዎዶ?  ከምዛ ህዝብና ዝጽበያ ዘሎ ኣብኣ ኣምጺኦም እንተዝኣስሩዎምኮ ስሓቦ ጕተቶ ዘይብሉ ጕዳይና 

በቈራጭ ምተወድኤ ነሩ?  ዝብሉ ኣለዉ። ካልእ ኵሉ ካብ ዘይሰለጠ  እታ ሓንቲ ንጽበያ ዘሎና  እዚ ሕቡራት ሃገራት ስጉምቲ ወሲዱ 

እንተድሓነና ጥራሕዩ ኢሎም ዝኣምኑ’ውን ውሑዳት ኣይኮኑን።  ሕቡራት መንግስታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዓለም ዘይገበሮ ነገር ኣብ ኤርትራ 

ክገብሮን መፍትሒ ክረኽበልናን  ምጽባይ የዋህነት ጥራሕ ኢዩ ዝብሉ ደቂ ሃገር ግን  ኣይተሳእኑን።    

እሞ ካልእከ እንታይ ተስፋን ትጽቢትን ኣሎ ካን ኮይኑዎ ህዝብና ክስደድን ክጠፍእን ክሳብ ምዓስዩ?  

ናይ እንግሊዝ ጠቕላሊ ምኒስተር ዝነበረ ቶኒ ብለየር ንህዝቢ እንግሊዝ ብዘይድሌቱን ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብን ንመንግስቲ ኣሜሪካ  ከሓጕስ  ጥራሕ 

ንሃገር ኣብ ዘየድልያን ዘይምልከታን ኵናት ዒራቕ ኣኣትዩዋ ተባሂሉ ኣብ ዝቐረበሉ ክስን ሸውዓተ ዓመት ዝወሰደ ምጽራይን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ  

ክምልስ ከሎ ኣሜሪካን እንግሊዝን ንዒራቕ ክወቕዑዋን  ንሳዳም ሑሰን ካብ  ስልጣኑ ክኣልዩዎን  ከለዉ ድሕሪ ምውዳቑ  ነታ ሃገር እንታይ  

ከም ዝገብሩዋ መደብ ከም ዘይነበሮም  ንዓለም ዘደነቐን ዘሕዘነን ታሪኽ  ከም ዝተቓልዔ ሰሚዕና።  ናይ ኣሜሪካ ኮነ ናይ እንግሊዝ መራሕቲ ኣብ 

ልዕሊ ህዝቢ ብዝፈጸሙዎ ገበናት ኣብ ቤት ፍርዲ ዓለም ኣይሲሲ (ICC) ክኽሰሱን ክፍረዱን ኢልካ ምሕሳብ ግን ሕልሚ ኢዩ።  

ናይ ኣርብዓታትን ሓምሳታትን ኣቦታትና ዋላ እናተጻልኡን እናትሃላለኹን ሃገሮም ከይትምቀልን ሓድነቶም ከይዝረግን ብዙሕ ጻዕርን መስዋእትን 

ከፊሎም ኢዮም።  ብዙሕ ትምህርን ለበዋን እውን ገዲፎምልና ኢዮም።  እሞ ሎሚኸ እቲ ልቦና’ቲ እቲ ስኽፍታ’ቲ እቲ ሓልዮት’ቲ  እቲ 

ተገዳስነት’ቲ ኣሎዶ? ኣነ ክምልሶ ዘይኮነ ንነብስና ባዕልና እንተሓተትናያ ጽቡቕ ኢዩ።  

ኣብዚ እዋን’ዚ ኢትዮጵያ ነዚ ዝመጽእ ዘሎ ክልተ ዓመታት ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣባል ጸጥታ ክትከውን ምምራጽከ ናይ ኣጋጣሚ ነገርዶ 

ይኸውን?  ኣይመስለንን። ‘’ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈልጥስ ኣይሃዳናይን’’ ከም ዝበሃል ሕቡራት ሃገራት  ኣቐዲሞም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ሶማል 

ኢዱ ብምትእትታው ንኣልሸባብ  ይሕግዝ ኣሎ፡  ቀጺሎም እውን ምስ ጅቡቲ ናይ ዶብ ዓመጽ ፈጺሙ ወዘተ ብምባል  ዓይኖም ዓሚቶም  እገዳ 

ገሮሙሉ እዮም።  

ጸኒሖም  ግን እቲ ንኣልሸባብ ይሕግዝ ኣሎ ዝበልናዮ  ጭብጢ  ኣይረኸብናሉን  ብማለት ባዕሎም ኣሚኖም ክነሶም እቲ እገዳ ኣየልዓሉዎን። እኳ 

ድኣ ካልእ  ምኽንያት መኽሰሲ ሃሰው ኢሎም  ብገበናት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝኽሰስ ብምግባር ኣብ ኢዶም  ከም ንኣቱን ኣብ ምሕረቶምን 

ውሳኔኦምን ከም ንወድቕን ክገብሩ  ይመጣጠሩ  ኣለዉ። ኣነ ብወገነይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝፈጸሞ ገበን የብሉን ዝብል ምጕት 

የብለይን። ኣብ ክንዲ መንግስቲ ኰይነ ንምክልኻልን ንምዝራብን እውን ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ምኽንያት መዛረብየይ እቶም ከሰስቲ ካልእ ንሳቶም 

ዝደልዩዎ ነገር ስለዘለዎም እምበር መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ስለዝበደለ እሞ ንሃገርናን ህዝብናን ስለዝደንገጹን ዝሓለዩን  ከም ዘይኮኑ 

ስለዝፈልጥ ጥራሕ ኢዩ።    



እዞም ዜጋታቶም ንዝዀኑ ደቂ ሰባት ብሕብሪ ቆርበቶም እናፈለዩ  ብቐትሩ ኣብ ጽርግያ ዝርሽኑን  ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ቆልዓ ሰበይቲ 

ክላስተር ቦምብ ክድርብዩን ኣብ መዓልቲ  ሂወት ኣሽሓት ሰባት ከጥፍኡን  ዝውዕሉ ዘለዉስ ንህዝቢ ኤርትራ ብመራሕቱ ጸረ ሰብኣውነት ዝዀነ 

ገበን ኣብ ልዕሊኡ ተፈጺሙ ኢሎም ክድንግጹን ክሓልዩን እሞ ንህዝቢ ኤርትራ መራሕቱ ስለዝጨቆንዎን ዝገፍዑዎን ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ 

ትሓሊቖም  ኣብ ቤት ፍርዲ ዓለም (ICC) ኣቕሪቦም ክፈርዱሉን ክቐጽዑሉን ዝጽበ እንተልዩ ግን የዋህ ኵነታት ፖለቲካ ምዕራብን ዕላማታቶምን 

ዘይፈልጥ ጥራሕ ኢዩ።  

ኣብዘን ኵለን መራሕተን ዲክታቶራት ኰይኖም ንህዝቦም ይብድሉዎ ኣለዉ ኢሎም ዘጥፍኡወንን ዝደምሰሱወንን ሃገራት ከኣ ብዘይካ እዚ ሎሚ 

ንዓታቶም ከይተረፈ ዝልክሞም ዘሎ ዝፈጠሩዎን ዘማዕበሉዎን  ተሮሪዝም  ሰላምን ዲሞክራስን ዘስፈኑላ ዋላ ሓንቲ ሃገር የላን። ንዓና ንበይንና 

ሰላም ከስፍኑልካ ኢልካ ምጽባይ ከኣ ብርእይቶይ ዕሽነት ጥራሕ ኢዩ።   

ብርእይቶይ ከኣ እቲ ቀንዲ ክሲ ሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን መደቡ ንፍሉይ ዓላማ ዝተሓንጸጸ ኢዩ።  ንሱ ከኣ   ኣብታ ሃገር ሰላምን 

ቅሳነትን ንምምጻእ  ዘይኮነ ንኤርትራ  ንምጥፋእን ንምብታንን  እሞ  ስርዓት ወያነ ንባዕላ ጠጠው ምባል ኣብያቶም ተቐዳዲማ ድኣ ትጠፍእ ኣላ 

እምበር እንተ ቀንያትሎም መደባቶም ንጕዳይና ሎሚ እውን ምስኣቶም ንምትእስሳር’ዩ ነሩ። እዚ ማለት  ተበቲና መራሒ  ስኢና  ህዝብና  ኣብ 

ነንሓድሕዱ ክቃተልን ክባላዕን ምስ ጀመረ ከምቲ ናይ ሶማልያን ደቡብ  ሱዳንን  ስርዓት ወያነ ኣኽባሪት ሰላም ኰይና ንኤርትራ ክትኣቱ  እሞ 

ብኡ ገራ ፍሑኽ  ክትብል’ዩ ነሩ እቲ ዕላማ።  እዚ ግን ብኹሉ ወገናቱ ፈሺሉዎም ኣሎ።   

ስርዓት ወያነ ሓይልን ዓቕምን  ከም ዘለዎ ንኤርትራ ኣፈራሪሕናያ ኣጠንቂቕናያ ቀጺዕናያ ክብል ይስማዕ ኢዩ። ወያነ ግን ኣይኮነዶ ናብ ኤርትራ 

ገጹ ክሳገር ንህዝቢ ጐንደር እውን ክቆጻጸርን ጸጥታ ከኽብርን ክኣምኖ ዝኽእል ብቑዕ ሓይሊ የብሉን።  ሎሚ ወያነ ኣብ ዘይዓቕሙ ንኢትዮጵያ 

ክገዝእን ቃልሱ ኣብ ክንዲ ናይ ትግራዩ ናይ ኢትዮጵያ ክገብሮ  ቀደም ኣብ እዋን ቃልሲ ብሻዕብያ ንዝተዋህቦ ምኽርን ሓገዝን ሎሚ እቲ ጕዳይ 

ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ምስ ኮኖ ንሻዕብያ ክራገም ይውዕል ከም  ዝህሉ ዘየጠራጥር ኢዩ።  

ወያነ ንሃገርና ክወርርን ካብዚ ዘለዎ ከይደቀሰ ዝሓድረሉ ፍርሓት ኤርትራ  ክድሕንን ዘይሓልምን ዘይደልን ኣይኮነን።   ዓቕሙን  ብህዝቢ 

ኢትዮጵያ ዘለዎ  ጽልእን ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ኣብዚ ሎሚ ተዳኺሙ ኣሎ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ሎሚ እውን ወራር ወያነ መጺኡካ ክበሃል ከሎ  

ዘጥርዮ ዝያዳ ኒሕን ተወፋይነትን  ሓይልን ስለዝፈልጥ ግን ንኤርትራ  ገጹ ብግስ ክብል  ክደፍር ኣይክእልን ኢዩ። ነዚ ከኣ እቶም ኣለይቱን 

ሓለውቱን ልኣኽቱን ከይተረፈ ሎምስ ኣጸቢቖም ዝፈለጡዎን ዝተርድኡዎን ይመስሉ።  ስለዚ ከኣዮም  ጌጋታቶም ክእርሙን ካልእ  ብልሓት 

ክቕይሩን ሎሚ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘለዎም ኵነታት ክመራመሩሉን ዕርቂ ወራዙት ገሮም ምስኡ ክቀራረቡን ዲፕሎማሲኦም ከመሓይሹ 

ክፍትኑን ንርኢ ዘሎና።  

እሞ እዚ ብስርዓት ወያነ ፍርሕን ስግኣትን ዘይብሉ መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቡ ብሰላምን ብፍትሕን ከመሓድረሉ ዘይክእለሉ ወይ ዘይደልየሉ ዘሎ 

ምኽንያትስ ድኣ  እንታዩ? እቲ ክሳብ ሎሚ መልሲ ተሳኢኑዎ ንብዝዙሓት ደቂ ሃገር ምስጢሩ ንምፍላጥ ብጣዕሚ ከቢዱዎም ዘሎ  ሕቶ ኢዩ።  

ብዛዕባቲ ዝኸይድ ዘሎ ክሲ ጕዳይ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ከኣ ጕዳይ ሃገርናን ቀይሕ ባሕርን እምበር  ጕዳይ መንግስቲ ኤርትራን 

ኢሳያስን ኣይኮነን። ነቲ ካብ ካልኦት ዘይምጽባይን ርእስኻ ናይ ምኽኣልን  ዝብል  ንሳቶም  ዘይደልዩዎ ንኻልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ሕማቕ ኣብነት 

ክኸውን ዝኽእል ፍልስፍናን  ዘይተምበርካኽነትን  ፖሊሲ  መንግስቲ  ኤርትራ  እውን  ክልሕምን ክጸሉን ከም ዘይደልዩዎ ርግጽ ኢዩ።  

እዚ ክብል ከሎኹ  ግን ነቲ ፍልስፍና መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ነቲ ኣትሓሕዛ  ሃገራዊ ቍጠባኦም  ኣድግፎየ  ማለተይ ኣይኮነን።  ድሕሪ ካልኣይ 

ውግእ ዓለም ኣሜሪካ  ምእንቲ ረብሓ ሃገራ ክትብል ንናጽነት ኤርትራ  ከም ዝተቓወመትን ምስ ካልኦት መሻርኽታን  ትሓባበርታን መንግስቲ 

ኢትዮጵያን  ኰይና እውን   ብመንገዲ ሕቡራት ሃገራት ኣቢላ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ  ብፈደረሽን ክትቍረን ከም ዝገበረትን ብዙሓት ብታሪኽ 

ዘይኮነስ ብእእካል ዘርከቡሉ ጕዳይ ኢዩ።    

ናይ ቀደም ከኣ ንግደፎ።  

ኣብዚ ሎሚ  እዋን  ኣሜሪካ ብመንገዲ ሕቡራት ሃገራት ኢዳ ዘእተወትለን ሃገራት ዒራቕ፡ ሊብያ፡ ሶርያ ኣብ ምንታይ ኵነታት ኣለዋ? እሞ ገ 

እናበሉኻዶ ትጋገ  ከም ዝበሃል  ክንጥንቀቕ እምበር ክንዝንጋዕ የብልናን። ዝነብር መንግስቲ ስለዘየልቦ እዚ ዘሎ መንግስቲ እውን  ፈትዩ ጸሊኡ 

ብመዓልቱ ክኸይድ ኢዩ።  እቲ ብኻልኦት ዝእለም ዘሎ   ጕዳይ ግን ንመራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ፍርዲ ኣቕሪብካ መተካእታኡ  ኣብ ሃገርና 

ሰላምን ቅሳነትን ንምምጻእ ዘይኮነ ንሃገርናን  ህዝብናን ንምብታን ኢዩ። ስለዝዀነ ጽባሕ  ተጣዒስካ  ዘይምለስ   ዕድል ከየጋጥመና  ክንልብም 

ይግባእ። እዚ ማለት ብርእይቶ ክንፈላለ ንኽእል ኢና። ኣብ ሓደ ወይ ኣብ ናይ ዝበዝሑ ርእይቶ  ክብጻሕ ዝከኣል ግን ብምክብባርን ብምልዛብን 

እምበር ብምጽራፍን ብምንዕዓቕን ኣይኮነን። 

ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን  ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን  ዝሓለፉ  ጀጋኑ                                                                                 

ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን) 


