
ቅለዕ መጸዋዕታ ንፈጻሚ ሽማግሇ ኤስዯሇ 
ክቡራት ዯሇይቲ ዯሞክራስያዊ ሇውጢ ብድሕሪ ዕዙዝ ልባዊ ሰሊምታ ምቕራብ፡-  
ብድሕሪ ነዊሕን ብዙሕን ሞጎት ምስ ሕልናይ ተዓሪቐ ንውሽጠይ ነጻነትን ሓርነትን ካብ ዝጓናጸፍ 
ልዕሉ ክልተ ዓመት ኮይኑ’ዩ። ብቅለዕ ካብ ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጥን ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶን ኣባልነተይ ኣውዱቐ ነጻን ሓራን ካብ ዝኸውን ድማ እንሆ ራብዕቲ ኣቁጺሩ። 
ቅድሚ ኩለ ካብ ሕልናዊ ቅሳነትን ራህዋን ዝዓቢ ስሇዘይህለ፡ መቐረት ሕልናዊ ነጻነትን ሓርነትን 
ከስተማቕር ብምኽኣሇይ ብጣዕሚ ሕጉስ ምዃነይ ከረጋግጽ ይፈቱ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ መሊእ ኣብ 
ጉዕዞ ዯሞክራስያውን ፍትሓውን ቃልሲ ዝርከቡ፡ ብርግጽ ቅድሚ ነቲ ኣብ ዘይተኣዯነ መሪር 
ሕሰምን ሓሳረ-መኸራን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓቀኛ ነጻነትን ሓርነትን ክጭብጥ ዝምነዩ ንባዕሎም 
ምስ ሕልንኦም ብምትዕራቕ ቅሳነትን ራህዋን ክጓናጸፉ ይትምነ። ብዝኾነ ከምቲ ኣብ ትጽቢተይ 
ዝነበረ ብድሕሪ’ቲ ግለጽ ምውዲቕ ኣባልነተይ ብዙሓት ካብ ኣባሊት ፈጻሚ ሽማግሇ፡ ማእከሊይ 
ሽማግሇ፡ መሰረታት ኤስዯሇን ካብኡ ወጻኢ ዝርከቡ ፈተውትን ብዝተፈሊሇየ መንገዱ ክረክቡኒ 
ጸኒሖም ኣሇዉ። ኣብ መጻኢ’ውን ክረኽቡኒ ዝብህጉ ግደሳት ብጾትን ፈተውትን ከም ዝህልዉ 
ምግማት ይኸኣል’ዩ። ኩሎም ንዝወሰድክዎ ከቢድ ውሳኔ ብዝምልከት መሪር ጓሂ ተሰሚዕዎም 
ብተገዲስነት ክረኽቡኒ ዝጸንሑን ብድሕሪ ሕጂ ንምርካበይ ዝብህጉን ድማ ዘሇኒ ኣኽብሮት 
ብድሕሪ ምግሊጽ ዝሇዓሇ ምስጋናይ የቕርብ። 
 
እቶም ብተገዲስነት ክረኽቡኒ ዝጸንሑ ብርክት ዝበለ ብጾትን ፈተውትን ርእይቶኦም ዝተፈሊሇየ 
ክኸውን ባህርያውን ዝኽበርን’ዩ። ኩሎም ዓቢ ክሳራ ምዃኑ ከረጋግጹ ከሇዉ፡ ገሉኦም ብርግጽ 
ብዙሕ ከም ተጸመምካ ዝፍሇጥ ኮይኑ ሕጂ’ውን እንተትዕገስ ጽቡቕ ነይሩ፡ ብካልእ ወገን ድማ 
እዚ ንዓና ሃንዯበት’ዩ፡ ከምቲ ሕማሙ ከይሰማዕና ሞቱ ሰማዕና ዝበሃል ኮይኑ፡ ኣብ ምህናጽን 
ምምራሕን እቲ ውድብ ልለይ ተራ ዝነበረካ ባእታ ብዋዛ ዋዛ ክትገድፎ ንዓኻ’ውን ጽቡቕ ስሇ 
ዘይኮነ፡ ስውኣት ብጾትካ ብምዝኻር ናብ ውድብካ ተመሇስ ወይ እቲ ሓቂ ንገረና። ነቶም ነዊሕ 
ዓመታት ብሓባር ዝተቓሇስካ ብጾትካ ገዱፍካ ሕጂ ምስ መን ክትቓሇስ፡ ሕጂ’ሞ እንታይ ይገበር? 
ኢኻ ኢልኻ ዯኣምበር ፍታሕ ግን ኣይኣመትካን፡ ብካልእ መዲይ ድማ ፍቐድካ እንተኮይኑ፡ ኣብ 
መንጎ ኣቲና ከነቐራርብ ዝብለ፡ ገሉኦም’ውን ኣብ ውድቦም ዘሎ ቅልውሊው ብምዝንጋዕ፡ ወረ 
ንምሽታት ካብ ክሳድ ንሊዕሉ እንታይ ተረኽበ?……….ወዘተ ዝብለ ይርኸብዎም። ኣብዚ መዲይ’ዚ 
ንኩለ ርደእ ክኸውን ዝግብኦ ምስ ዝህለ፡ ምክንያታተይ ኣብ ዝተፈሊሇየ ዝዝርጋሕ ዝነበረ 
ጽሑፋተይ ብወሳኒ መልክዑ ብንጹር ከተንብህ ምጽንሐይ ዝፍሇጥ ኮይኑ፡ ሕጂ’ውን ኣብ ኤስዯሇ 
ዝርከብ ኩለ-መዲያዊ ጸገማት ብዝርዝር ምቕራብ ቅንጣብ ጸገም ከም ዘይብሇይ የረጋግጽ። ነዚ 
ኩለ ሕቶታትን ምሕጽንታታትን ቅድሚ ምምሊሰይ፡ እቲ ጉዲይ ኣብ ባይታ ምውራደ ክሳብ 
ዘይተረፈ፡ ፈጻሚ ሽማግሇ ኤስዯሇ ብሓቂ ንፖሎቲካዊ ጥዕንኡን ቃልስን ክብል፡ ነዚ ተረኽቦ’ዚ 
ኣመልኪቱ፡ ቅድመይ ግለጽ መግሇጺ ክህብ ቅኑዕ ምዃኑ ካብ ዘሇኒ ጽኑዕ እምነት ብምብጋስ፡ 
ቅለዕ መጸዋዕታይ የቕርብ። 
 
መተሓሳሰቢ 
ኣብ ዝሓሇፈ ወርሒ ኣብ ጉዲይ ሙሴ ዮሃንስ ወ/ጣባ ወይ ኣማንኤል ገ/ብርሃን /ቴኖ/ ተጸሚዯ 
ምንባረይ ይፍሇጥ። ክሳብ 5ይ ክፋል ኣኸታቲልኩም 6ይ ክፋል ሒዘልኩም ክቐርብ ቃል ኣትየ 
ምንባረይ ኣይዝንጋዕን’ዩ። ኣብዚ እዋን’ዚ ካብኡ ኣብ ዝዓበየ ጉዲይ ከም ዝጽመድ ብምግንዛብ፡  
ንግዚኡ ንዕኡ ስሇ ዝወንዘፍክዎ 6ይ ክፋል ሒዘልኩም ብዘይምቕራበይ ይቕሬታ ይሓትት። 
 
ምስ ሰናይ ትምኒት 
ነፀረኣብ ኣስመሊሽ 
14 ታሕሳስ 2017       

 


