
 

ሎሚ ምስምስ እናፈጠርካ ኣብ ማእከል ዕኒይኒይ ምባል፡ 

 ወይ ዝባኑ ዝቐልዐ በለጽ፡ ወይ ከኣ ምሕረት የውደልካ ዘድልዮ ፖለቲካዊ ድኽነት’ዩ  

ብርግጽ ወዲ-ሰብ እንታይ ዓይነት ባህሪ ክውንን ከም ዘለዎ፡ ስድራ ቤታውን ከባብያውን ኣተዓባብያ ወሳኒ ተራ ከም ዝጻወት 
ምሁራት ብምርምር፡ ለባማት ብተመክሮ ኣቐዲሞም ዝበጽሕዎ መደምደምታ’ዩ። ንኣብነት ዜጋታት ኤርትራ ኣስታት 99% ኣማንቲ 
ሃይማኖት’ዮም። እዚ ካብ ግዜ ህጻንነቶም ጀሚሮም ካብ ስራ ቤትን ዝዓበይሉ ከባብን ብዝተገብረሎም ጎስጓስ ዝሓደሮም ጽልዋ 
ዝተቐበልዎ ናቶም ዝገበርዎ፡ ዘምልኾዎን ዝምእዘዝሉን ደኣምበር ልቢ ምስ ገበሩ ብትምህርትን ምርጫን ዝወነኖዩ ክበሃል ዝከኣል 
ኣይኮነን። ስለዚ በዓል ቅኑዕ ራእይ፡ ግሉጽነት፣ ፍትሓውነት፣ ተወፋይነት፣ ትብዓት፣ ህዝባዊ ወገንነት ክትከውንን 
ዘይክትከውንን’ውን ብስድራ ቤታውን ከባብያውን ኣተዓብባያ ወይ ህንጸት ዝተጸልወ ምዃኑ ኣብ ጸብጻብ ብምእታው፡ ነብስ ወከፍ 
ሰብ ኣብ ዝማእመኦ ክዋሳእ ዘይጠሓስ መሰረታዊ መሰሉ ምዃኑ ብምቕባል፡ ኤርትራውያን ኣብ ሃገራዊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ዘለዎም 
ተሳትፎ ምግምጋም ቅኑዕ’ዩ። 

 ህዝብታት ኤርትራ ቅድሚ 1991 ሕቶ ሃገርነትን ነጻነት ምልዓሎም፡ ነዚ ድማ ብሓሳብ፣ ብገንዘብ፣ ብዓይነት፣ ብኣካል ተሳቲፎም 
ካብ ኩሉ ዝኸበረ ናይ ህይወት ዋጋ ከፊሎም ባዕዳዊ መግዛእቲ ምብራሮም ግዴታኦም’ዩ ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ዝፈጸምዎ ዘኹርዕ 
ጀግንነታዊ ታሪኽ ፍሉይ ቦታ ዘውህቦም’ዩ። ባዓዳዊ መግዛእቲ ካብ ሃገሮም ኣባሪሮም ክንሶም ብዘይዕረፍቲ ንስለ ክብረት ህዝባዊ 
ሓርነታዊ መሰላትን ቅዋማዊ ትካላዊ ስርዓትን ኣንጻር ዘቤታዊ ጸላኢ ዘካይድዎ ዘለው ቃልሲ’ውን ቅኑዕን መተካእታ ዘይብሉን’ዩ።  

እንተኾነ ናይ ሎሚ ሕቶን ቃልስን ዘይከም ናይ ትማሊ ናይ ራእይ ንጹርነት፣ ውህደት፣ ትብዓት፣ ተወፋይነት ዝጎደሎ ኮይኑ ኣሎ። 
ከም ኣሳሳይቲ ዝበዝሕዎን ውህደት ዝሰኣናን ዳስ፡ ፈተውቲ ነብሶም፡ ማእከል ሰፈርቲ፡ መደናገርቲ፡ ብናይ ቃላት ኩርባባ ዝዘርግዎ 
ዘበራበርዎን ዘኸርዝዝዎን ኮይኑ ኣሎ፡፡ ብቕዓት ዘለዎም ውፉያትን ጽኑዓትን  መራሕቲ ስኢኑ ኣብ ዕኒይኒይ ኣትዩ ይርከብ።   ሃገር 
ከደን ወጽዓታት ኮለል ኢሉ ኣብ ባይታ እናተራእየ፡ ኣብ ክንዲ እቲ ወጽዓ ዝሓጽረሉ ውሁድ ሓሳብን ተግባርን ሒዝካ ምውፋር፡ 
ምስምስ እናፈጠርካ ካብ ደምበ ደለይቲ ለውጢ ነብስኻ ምግላል፡ ቅኑዓት ተቃለስቲ ተስፋ ክቖርጹ፡ ሓፋሽ ኣንፈቱ ኣጥፊኡ ምስ 
ምሉእ ሓይሉ እናሃለወ ክንብርከኽ መላኺ ጉጅለ ናይ ምቕናይ ተስፋ ክዘርእ ዘሳስዩ ሃሱሳት ይረኣዩ ኣለው፡፡  ህዝቢ ኣብ ኲናት እቶ 
እንክበሃል ናበይ ስለምንታይ ከይበለ፡ ንኣዘዝቱ ከሐጉስ እናጣቐዐን ሆ እናበለን ክወፍር፡  በቲ ወሳኒ ኣካል እቶም ወሪሮምና ዝበልናካ 
ፈተውትናዮም ዝብል ዜማ ኣብ ዝቕየረሉ ድማ፡ ተገልቢጦም በቃ መሬት ሰላም ኮይኑ፡ ሰብኣይ ለቢሙ ናብ ነብሱ ተመሊሱ፡ ሕረስ 
ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ’ዩ። ድሕሪ ደጊም መንግስቲ እዚ ዘይፈጠረ ከምዚ ዘይገበረ ዝብል ሕቶ ቦታ የብሉን። ሰላም’ዩ ዝድለ ነይሩ 
ሰላም ተረኺቡ ኣሎ። ምስ ኢትዮጵያ ብኣየር፣ ብወደባት፣ ብቴሌ፣ ብመሬት ርክብ ተጀሚሩ ዝብል ናይ በለጽ ጎስጓስ የካይዱ 
ኣለው። 

ኣብ ሓቂ መጺእካ ግን ኣብ መሰረታዊ ሕቶ ክብረት ሰብኣውን ደሞክራስያውን መሰላትን፣ ምርግጋጽ ህዝባውን ሕጋውን 
ልኡላውነትን  ካብ’ቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ዝያዳ ተደፊሩን ኣብ ሓደጋ ወዲቁን ደኣምበር፡ ኣንጻር ምልኪ ሓኒንካ ከይትቃለስ ሕቶና 
ተመሊሱ’ዩ ኢልካ ክትዘናጋዕ ዝገብር ዝኾነ ዝተራእየ ኣወንታዊ ምዕባለ የለን። ኩሉ ነገር ብዘይ ኣፍልጦን ውሳኔን ህዝቢ ብሓደ 
ሰብ’ዩ ዝፍጸም ዘሎ። ኣውያት ህዝቢ ዝሰምዕ፡ ሕድሪ ሰማእታት ዝስቆሮ ህግደፍ ኮነ መንግስቲ የለን። ጀነራል ኮነ ሚኒስተር የለን። 
መዓድናዊ ሃብትና ካብ ኣፍልጦና ወጻኢ ይሃፍፍ ኣሎ። ማያዊ ባሕርና መፍቶ ገፈፍቲ ዓሳና የመናውያንን ምስራውያንን መጉሓፊ 
ርስሓት ሃብታማትን ኮይኑ ኣሎ። ወደባትናን ስትራተጂካዊ ገማግም ባሕርናን ብኽራይ ድዩ ብመሸጣ ኣብዘይንፈልጠሉ ኣብ ኢድ 
ናይ ወጻኢ ሓይልታት ወዲቑ፡ ኣብ ክንዲ እንጀራ ዘምጸአልና ጽልኢ ይወልደልና ኣሎ። 

ምስ ጎረብባቲ ሃገራት ህግደፍ ዝጠንቁ ዝጸንሐ ዶባዊ ምስሕሓብ፡ ህዝቢ ከይፈለጠ ብሓደ ሰብ ስምምዕ ይግበረሉ ኣሎ። ብዛዕባ’ቲ 
ዝግበር ዘሎ ስምምዕ ቅድሚ ኣኼባ ኮነ ድሕሪ ኣኼባ ንህዝቢ ዝወሃብ ምሉእን ወግዓውን ሓበሬታ የለን። ኣብ መንጎ’ቶም ህዝብታትን 
ሃገራት ተፈጢሩ ዝጸንሐ ወጥርን ዶባዊ ጎንጽን ብሰላም ክፍተሓሉ ዝኽእል መባእታዊ ለውጢ ምምጽኡ ብኣወንታ ዝውሰድ’ዩ። 
ግን ኩለንተናዊ ህዝባውን ሃገራውን ጉዳይ ካብ ኣፍልጦን ውሳኔን ህዝቢ ተኸዊሉ፡ ውሳኔ ክሓልፈሉ ንዕቀት ‘ምበር ካልእ ኣይኮነን። 
ዘስዕቦ መዘዝ ከኣ ኣዝዩ ከቢድ’ዩ።  በቲ ጽልእን ኲናት ኣሳዊሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ህይወት ክጠፍእ ዝገበረ፡ ብዓሰርተታት 
ኣሽሓት ኣካሎም ክጎድሉ፡ ብኣማኢት ክመዛበሉ፡ ቅድም ዝነበረ ጠፊኡ ንልዕሊ 20 ዓመት ምዕባለ ተዓጊቱ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ 
ዓሚቕ ድኽነት ክወድቕ ከበታተን ዝገበረ ውልቀ ባእታ፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣይኮነን ብተግባር ዋላ ብሓሳብ ዝኾነ ምልክት 
ኣወታዊ ለውጢ ከየርኣየ ሰላም ኮይኑ’ዩ ምባል ወይ ዝባኑ ዝቐልዐ በለጽ’ዩ። ወይ ከኣ ምሕረት የውረደልካ ዘድሊዮ ፖለቲካዊ 
ድኽነት’ዩ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 19-09-2018 

  

 


