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                                ትሕዝቶ 
 
1. ርእሰ ዓንቐጽ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 
2. መስራቲ ጉባኤ ውሓዲለ 
3. ጋዜጣዊ መግለጺ 
4. ቃል ምሕዝነት ውሓዲለ ኣብ ኮንፈረንስ ንቅሎ ኣደታት 
5. ልደት ሰውራ ኵርዓትን ሓበንን ኤርትራ 
6. መበል 18 ዓመት ዝኽሪ መስከረም 2001 
7. ጸብጻብ መስራቲ ጉባኤ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 
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ሕልና ክትኣስር ብቕዓት ክሳብ ዘይብልካ ………. 

 
ርእሰ ዓንቐጽ 
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26 መስከረም 2019 

ሕልና ክትኣስር ብቕዓትን ክእለትን ክሳብ ዘይብልካ ሰባት ምእሳር ትርጉም የብሉን፡ ሰባት እንተተኣሰሩ፡
እንተተሓየሩ ካልኦት ድርብ ሕልና ዝዓቕጠቁ ይመጹ። ሰባት ኣሲርካ ትርጉም ዘይብሉ ምኳኑ ዘርኢ ታሪኻዊ መቐያይሮ 
ቃልሲ እንሆ ሎሚ ቆፎኡ ከም ዝተተንከፈ ንህቢ ህዝቢ ኤርትራ ብነድሪ ንቃልሲ ተበጊስሉ ዘሎ ዕላማ ንምዕዋት ዓብይ 
ምልክት’ዩ። 
ሰብ ምምሳል ዘይኮነስ፡ ሰብ ምዃን’ዩ። ከመይስ ሰብ ክውለድ ምስ ሙሉእ ክብሩ፡ ነጻ ፍጡርን ብምዃኑ። ሰብ 
ምምስሳል ዘይኮነ፡ ሰብ ሰብ ምዃኑ እንተፈሊጡ ከምኡ ንሰባት ከባቢኡን ዝርዳእ ዘስተውዕልን’ዩ ዝኸውን። ልክዕ’ዩ 
ሰባት ይንዋሕ ይሕጸር ኣብ ዝነብርሉ መዋእል ዕድመ ብብዙሕ ኣውንታዊ ይኹን ኣሉታዊ ተርኽቦታት ከም ዝጽለዉ። 
ይኹን’ምበር ካብ’ቲ ኣብዝሓ ከባቢ ብፍሉይ ኣሉታዊ ባህርን ጠባያት ዝምዕብሉ ተምሳል ሰባት ኣለዉ ፡ ባህሪ ሕልና 
ሰባት ዘይብሎም ምዃኖም ዘረድእ ብዙሕ ክጥቀስ ይከኣል። 

 
ሰብ ምምሳልን፡ ሰብ ምዃን ክልተ ዝተፈላልየ ትርጉም ዘለዎ’ዩ። ሰብ መሲሎም ስብ ዘሳቕዩ ባህርያት ፍጥረት ስምዒትን 
ኣተሓሳስባን ተረድኦን ሕልናን ዘይብሎም እዮም። ገገለ ጸኒሕ ኣዘራርባ ኣሎ” ሰብኣይ ወይ ሰባት ንስቓይ’ዮም 
ተፈጢሮም” ይበሃል። ኣብ ሕሉፍ ታሪኽ ህዝብና ተጋድሎ ናብራ ሂወት፡ ከቢድ ጻዕሪ ዝካየደሉ ድሩትነት ዘለዎ 
ትሕዝቶን፡ከምኡ ኣብ ፍሉይ ኩነታት ዝረኣይ ጨካናት መራሕቲ ዘካይድዎ ኵናት፡ ከም ውጽኢቱ ስደት፡ሕሰም መከራ፡ 
ሕማም፡ ስእነት፡ ጥሜትን ብዝተኣሳሰረ ብሂል ዘመን ሰላም ምስተቀየረ፡ዕርቒ ምስ ኮነ ዘዘንትዉሉን ዝትርኽሉን’ዩ። 
ከም’ዚ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ መወዳእታ ዘይብሉ ሰላም ዘይረኣየሉ፡ ዕርቂ ዘይወረደሉ ግን ሰብ ምምሳል 
እንተዘይኮይኑስ ከም ሰብ ዘቁጽር የብሉን። 

 
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብሓፈሻ ንልዕሊ 27 ዓመታት ንዲሞክራስን ሰላምን፡ ልዕላውነት ሕግ ፍትሕን ዝሓተቱ 
ኤርትራውያን ነባራት ተጋደልቲ ብፍላይ ከኣ ብእኩብ ንልዕሊ 18 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ላዕለዎ ሰበ 
ስልጣን ህግዲፍ፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራ መወዳደሪ ዘይብሉ ኣብ ርእሶም ዝፍጸም ዘይሰብኣዊ ተግባራትን ኣተሓሕዛን፡ ኣብ 
ልዕሊ ግዝኣት ምሕደራ ኤርትራ ፡ህዝቢ፡ ብፍላይ መንእሰያት፡ ምሁራት፡ ተቃወምቲ ፖለቲካውያን እሱራት፡ ሃገራዊ 
ኣገልግሎት ዘርዚርካ ዘይውዳእ ገበናት ዝፍጸም ዘሎ ምስ ሰብ ምዃን ዘይኮነስ፡ ምስ ሰብ መሲልካ ምንባር ዝረኣየሉ 
ጨካን ኣተሓሕዛ ዘለዎ ምሕደራ’ዩ። 

 
እዚ ዝፍጸም ጭካነታት ኣብ’ቶም ንዲሞክራሲን ፍትሕን፡ ልዕላውነት ሕግን ዝጣበቝ፡ ንመሰሎምን ክብሮም ዝከላኸሉ 
ዝሓተቱ፡ ዝቃለስሉን ከቢድ ዋጋ መስዋእቲ ዝኸፍልሉ ኣብ ፖሊቲካዊ ምሕደራ ራእይን ትጽቢትን፡ ረብሓ ዘለዎም 
ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሑ ዜጋታት ጥራሕ ዘይኮነ፡ ክሳብ’ቶም ተተይ ዝብሉ ኣብ ፖሊቲካዊ ምሕደራን ሃገርን እንታይ 
ምዃኑ ዘይፈልጡ ልቢ ዘይቆጸሩ ህጻናትን፡ እንትርፎ ንሰናይ እምበር ፍሉይ ረብሓ ዘይብሎም መንኵሶም ኣብ ደብርታት 
ገዳማትን ዝመነኑ ካህናት ደናግል፡ ኣቕሽሽቲ ፈለስቲ፡ ኣብ ልዕሊ ኣረጋውያን ሽማግለታትን፡ ኣደታትን ብዝተፈላልየ 
መልክዑ ዝፍጸም መቍጸሪ ዘይብሉ ጭካነታት ግፍዕታትን’ዩ። 

 
መላኺ ስርዓት ህግዲፍ’ምበኣር ብዘይተነጸረ ክስታት ብዘይፍትሕን ፍርድን ንዘይተወሰነ ዓመታት ትሕቲ ምድሪ 
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ዳጕንዎም ንኸተዘንትወሉ ዘሕንኽ፡ ዘሕዝን ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ንሓደ ርብዒ ክፍለ ዘመን ኣብ ማእሰርቲ ደርብይዎም 
ንሞት ዘቃልዖም ዜጋታት ዝርከብሉ ሃገር-ሰብ ክትብለሉ ዘይከኣል ደረጃ ንገምገም ጸድፊ ዝመርሖ ኣብ ግፍዕን ስቓይን 
ኣብጺሕዎ ይርከብ ። ኣብ ኤርትራ ሰብ፡ ሰብ ንዘይምኳን ዝተለማመድዎ ኣለዉ ክትብል ዘየድፍር’ኳ እንተኾነስ፡ እቶም 
ጨካናት መራሕቲ ጥራሕ ዘይኮኑ፡ እቶም ዝግፍዑ ዝጭቆኑ ማዕረ ክንድዚ ዝኣክል ስቓይን መከራን ተሰኪሞም ክኸዱ 
ሰብ ንኸይመስሉ ብራዕድን ሽበራን ማእሰርትን ዝተገደዱ ዝርከብሉ ሃገር ኮይና ኣላ። 

 
ፍትሒ መሰል ክብሪ ምስ ጎደለካ ከኣ፡ ሙሉእ ሰብ ምዃንካ ይተርፍ’ሞ፡ ክብርኻ ይጎድል ይቕንጠጥ፡ መሰልካ ይጎድል 
ትግፋዕ ከም ሰብ ኮይንካ ብሰላም ንምባር ተቋርጸሉ ብጥዑይካ ከለኻ ሕሙም፡ ምስ ኣምሮኻ ከለኻ ጽሉል ትቅየረሉ ዘበነ 
ምሕደራ ህግዲፍ ሰብ ምምሳል ጥራሕ’ዩ። መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ግን ሰባት እንተኣሰረ ሕልናን ኣተሓሳስብን ክኣስር 
ኣይክእልን፡ እዚ ስለ ዝኾነ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ ስቓይ ነዊሕዎን መሪርዎን ይኣክል ብማለት ከም ቆፎኡ ዝተተንከፈ ንህቢ 
ንቃልሲ ተበጊሱ ኣሎ። 
ኣብ ኤርትራ ስርዓትን ሕግ፡ ሰላም ዲሞክራስን ንምትካል ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኣብ ዘካይዶ ቃልሲ፡ 
ህዝቢ ኤርትራ ክብሩን ተሓልዩ፡ መሰሉ ተኸቢሩ ከም ዜጋ ዝነብረላ ሃገር-ሰብ፡ ሃገር ኤርትራ ክትህሉ፡ ኣብ መስርሕ 
ጎደና ቃልሲ ሓርነት ይምርሽ ይርከብ። ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ምስ ኩሎም ፖለቲካውያን ሓይልታት 
ይኹኑ ሲቪካውያን ማሕበራት ኣብ’ቲ ዘራኽቦም ብሓባር ኣንጻር ምልኪ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ መስራቲ ሓድነታዊ ጉባኤ 
ዘሕለፎ ውሳኔታቱ ኣትኪሉ ከይተሓለለ ክሰርሓሉን ከኣ ተበጊሱ ኣሎ። 

 
ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና 

 
ቤ/ጽ ዜና ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 

 
26 መስከረም 2019 
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እንቋዕ ኣብዚ ደረጃ’ዚ ኣብጽሓና ዝኸበርኩም ኣባላት ጉባኤ፡ 

 

 

ዝኸበርኩም ኣባላት ጉባኤ፡ 

ብመጀመርታ፡- 

 ሰለስቲኡ ኣካላት ለውጢ ኣብ ሓባራዊ መረዳእታ ንምብጻሕ ብዘይ ምሕላል ንዝጸዓሩን ዘበርከቱን 
ኣባላት መርሕነታት፣ መድረኽ፡ ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ 

 ጉባኤና ክዉን ንምግባር ኣብ ሽማግለታት ተኸፋፊሎም፡ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ምቅርራብ ንዘዐወቱ፣ 

 ከምኡ’ውን፡ ኩሎም ሓለፍቲ ካድራትን ኣባላትን ሰለስቲኡ ኣካላትና፡ ካብ ምስ ሓድሕድ ምልላይ ክሳብ 
ሓድሕድ ምትእምማን ንምፍጣር ዝኣመተ፡ ባይታ ኣብ ምምድማድ ዝተኻየዱ ኣኼባታት ብምስታፍ፡ ሓገዝቲ 
ሓሳባትን ርእይቶታትን ዘቕረብኩም፣ 

እንቋዕ ኣብዚ ደረጃ’ዚ ኣብጽሓና እብል። 
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ነፍሲ ወከፍ ምዕባለ ናቱ ኣገባብ ስለ ዘለዎ፡ ሰለስቲኡ ኣካላትና ድማ ኣብዚ ደረጃ ንምብጻሕ ዝሓለፎ መስርሕ 
ከይዘከርኩዎ ክሓልፍ ኣይደልን፦ 

1. ዋና ፈጻሚ ስራሕ ኤርትራዊ ሃገራዊ መድረኽ፡ ኣቶ ሰመረ ሃብተማርያም፡ ኣብ ወርሒ ሓምለ ናይ 
2018 ዓም፡ ምጥርናፍ ኤርትራዊ ሓይሊታት ዕላማ ዝነበሮ፡ ናብ ሽዱሽተ ኤርትራውያን ውድባት ደብዳቤታት 
ንምጽሓፍ ተበግሶ ወሲዱ። ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ካብዘን ዝተጠቕሳ ሽዱሽተ ኤርትራውያን 
ውድባት ነይራ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ መንጎ ሰዲኤን ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒን ዘተ ይካየድ ስለ ዝነበረ፡ ነዚ 
ብወገን መድረኽ ዝተወስደ ተበግሶ ንኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ተሓቢሩ። 

2. ሽዱሽቲኦም ደብዳቤታት ዝተጻሕፈሎም ውድባት ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ 2018 ዓም ኣብ ዝነበረ 
ግዜ ኣብ ዘካየዱዎ ኣኼባታት፡ ኣብ መንጉኦም ገለ ጥርናፈ ኪገብሩ ኣብ ምርድዳእ በጺሖም ነይሮም። እቲ ዘተ፡ 
ክሳብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2019 ዓም ቀጺሉ’ኳ እንተ ነበረ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ግን ኣብ መዕለቢ ሸቶኡ 
ክበጽሕ ኣይከኣለን። እዚ ዝተቀሰ ኩነታት’ውን ብእእዋኑ ንኤርትራዊ ምንቅስቃስ ንፍትሒ ይሕበር ነይሩ’ዩ። 

3. ካብ ለካቲት 2019 ዓም ጀሚሩ ድማ፡ እዘን ነዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ ጉባኤ ዝወደባ ሰለስተ ኣካላት፡ 
ድሕሪ ነዊሕ (ዓሚቕ) ናይ መርሕነታተን ዘተን፡ ኣባላት ዝተሳተፉዎ ኣኼባታትን፡ መስርሕ ዘተ ንምስረታ 
ሓድሽ ውድብ ኣትየን። ኣብ መንጎ ሰለስቲኡ ኣካላት ዝተኻየደ ቀጻሊ ዘተታት፡ ዝነበረ በበይንኻ ናይ ምስራሕ 
ዘይድልውነት ተሰሪዙ፡ ሓደ ፖለቲካዊ ኣካል ናይ ምምስራት ስምምዕ/ምርድዳእ ተበጺሑ። 

ቀንዲ ዕላማ ናይዘን ሰለስተ ኣካላት፡ ድሕነት ህዝቢን ሃገርን’ምበር ግዜኡ ዝሓለፎ ኣገባብ ዝተነጻጸለ ህላወ 
ኣብቂዑ፡ ናብ ሓድሽ ጥርናፈ ምእታው ዝብልዩ። በዚ መሰረት ከኣ፡ ሓደ ናይ መሰጋገሪ ግዜ ኣወሃሃዲ ኣካልን፡ 
ነቲ ስምምዕ ዝተበጽሓሉ ሓደ ኣካል ንምፍጣር ንዝግበር ጉባኤን ኣብኡ ክጸድቕ ዘለዎ ሰነዳትን ንምቅርራብን 
ምንዳፍን ዕማማት ዘለዎም ሰለስተ ሽማግለታትን ቆይመን። ኣወንታዊ ውጽኢቱ እነሆ እዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ 
መስራቲ ሓድነታዊ ጉባኤ ኰይኑ። ከም ኩሉ ዝሓለፈ ቃልሲታትና፡ መስርሕ ምድላው ናይዚ ጉባኤ’ውን ቀሊል 
ነይሩ ክብሃል ዝከኣል ኣይኰነን። ይኹን’ምበር፡ ሳላ ኣብ መንጎ ሰለስቲኡ ኣካላትና ዝጸንሐ ሓባራዊ ልዑል 
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ትዕግስትን ምጽውዋርን፡ ከምኡ’ውን ንትስፉው መጻኢና ቀዳምነት ብምሃብ፡ ኣብዚ ተበጺሑ ዘሎ ደረጃ 
ክንበጽሕ ኣኽኢሉና። ሓባራዊ ናይ ስራሕ ባህሊ ኣጥሪና ኣብ ክንብለሉ ንኽእል ደረጃ በጺሕና ክብል እኽእል። 

እምበኣር፡ ኣብ ገግዜኡ ንኣባላት ሰለስቲኡ ኣብዚ ጉባኤ ዝሳተፍ ዘሎ ኣካላት ይሕበር ከም ዝነበረ፡ ንዘራኽቡና 
ጉዳያት ምልላይን ብኡ መሰረት ብሓባር ንምስራሕ ዝህሉ ተኽእሎታት ምድህሳስን ዝዓለመ፡ ንልዕሊ ሓደ 
ዓመት ዝቐጸለ መስርሕ ሓድነት፡ ውጽኢቱ፡ እዚ ሎሚ ዝኽፈት ዘሎ ጉባኤ ኢዩ። ንድሌታትናን ትጽቢታትናን 
ዘማልአ ኣይኹን’ምበር፡ ኣወንታዊነት ናይዚ ውጽኢት’ዚ ዘካትዕ ኣይኰነን። ድሌታትናን ትጽቢታትናን፡ ናይ 
ኩሉ ኤርትራዊ ሓይሊታት ለውጢ ኣብ ትሕቲ ሓደ ጽላል ተጠርኒፉ ንትግባረ ናይ ሓባር ዕላማ ብሓባር 
ምስራሕ ነይሩ። ድሕሪ ሕጂ ክቕጽል ዘለዎ’ውን ንሱ ክኸውን ኣለዎ። ምኽንያቱ፡ ናይዚ እዋን ሓባራዊ ዕላማ፡ 
ሃገርና ሕጂ ወሪዳቶ ካብ ዘላ ደረጃ ኩሉ-ጎናዊ ምንቊልቋል መሊሳ ከየንቈልቈለት ምድሓና ስለ ዝዀነ። እዚ፡ 
ኩሎም ኤርትራውያን ሓይሊታት ለውጢ ዝሰማምዑሉ ናይዚ መድረኽ ቀዳምነት ምዃኑ ኣየካትዕን’ዩ። ናይ 
ሓባር መረዳእታ፡ ድሌትን፡ ዕላማን ምዃኑ ሓይሊታት ተቓውሞ ካብ ኣመናሉ፡ ሓባራዊ ቀዳምነት ተዋሂቡዎ 
ሽቶኡ መታን ክወቅዕ፡ ካብ ሓደ መድረኽን ኣብ ትሕቲ ሓደ ጥርናፈን ዘይስርሓሉ መመኽኔታታት ኣይረኣየናን። 
ስለዚ ከኣ፡ ኣብዚ እዋን’ዚ፡ ኣብ መንጎ ኤርትራዊ ሓይሊታት ተቓውሞ፡ ሕቶ ሓባራዊ ስራሕ መተካእታ 
የብሉን። ቅድሚ 13 ወርሓት ጀሚሩ ዝተገብረ ናይ ሽዱሽተ ውድባት/ኣካላት ተቓውሞ ፈተነታት ከኣ፡ ነዚ 
ዕላማ’ዚ ክዉን ንምግባር ዝዓለመ ነይሩ። ክብ ኢለ ጠቒሰዮ ከም ዘሎኹ፡ በዚ ጉባኤና ኣቢልና ጀሚርናዮ ዘሎና 
ጉዕዞ፡ ኣብ ናይ ሓባር ሸቶ ንበጽሓሉ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ምዃኑ’ዩ። ካብኡ ዝዓቢ ወይ ዝንእስ ዕላማ ክህሉ 
ኣይግባእን። ሓደን ንሱ ጥራይን እንተ ዘይ ኰይኑ፡ ክሳብ ሕጂ ካልእ ኣማራጺ መገዲ ወይ ቅጥዒ ኣይተረኽበን። 

ዝኸበርኩም ኣባላት መስራቲ ጉባኤ፡ 

ኣገባብ ተሳታፍነት ጉባኤ ዝምልከት፡ ጠንቁ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝኾነ ሓቂታት ዘገደዶ ኢዩ። ኣባላትና ኣብ 
ዝተፈላለየን ኣዝዩ ዝተረሓሓቐን ቦታታት ምህላዎም፣ ሕጽረት መጎዓዓዚ ሰነዳት፣ ሕጽረት ፊናንሲያዊ ዓቕሚ 
ኣባላት፣ ከምኡ’ውን ካብ ስራሕ ፍቓድ ዘይምርካብ፡ ዝኣመሰሉ ገለ ካብቶም ዕንቅፋታት ኢዮም። ነዞም 
ክንቅይሮም ዘይከኣልና ክውንነታት/ሓቂታት ኣሚንና፡ ምስኦም ዝሰማምዑ ስጉምቲታት ምውሳድ ወይ 
ኣገባባት ምጥቃም’ምበር ካልእ ምርጫ ኣይተረኽበን። እዚ ስለ ዝዀነ፡ ነቲ ልሙድን ዲሞክራሲያዊን ዝዀነ 
ኣገባብ ተባሂሉ ክስርሓሉ ዝጸንሐ ተሳትፎ ጉባኤ ክንክተል ኣይተኻእለን። ብፍላጥን ስምምዕን ዝተኸተልናዮ 
ኣገባብ ስለ ዝዀነ ካብ ዲሞክራሲያዊነትን ኣሳታፊ ውክልናን ዝረሓቐ ምርጫ ኣይኰነን። ድሌትን ክዉንነትን 
ኩሉ ግዜ ብሓደ ዝጎዓዙ ከም ዘይኰኑ ድሮ ተዓዘብናዮን ዘስተማቐርናዮን ምረት’ዩ። ልክዕ ከም ተሳትፎ፡ ናይዚ 
ጉባኤ ውጽኢት’ውን ንህሉው ኩነታትና ዘንጸባርቕ ክኸውን ባህርያዊ ስለ ዝዀነ፡ እዚ ምስ ዘጋጥም ክሕድሰና 
ወይ ከም ዘይንቡር ክውሰድ የብሉን። 

ይኹን’ምበር፡ ጉባኤና፡ ናብቲ ንደልዮን ንጽበዮን ዝቐረበ ውጽኢት መታን ከመዝግብ፡ ኩሉ ዝከኣል ዝበለ 
ፈተነታትን ጻዕሪታትን ተገይሩ’ዩ። ኩለን ሓይሊ ዓማማትና፡ ብዕቱብነት ክሰርሓሉ ዝጸንሓ ዕማማትን፥ 
ከምኡ’ውን ብመሰጋገሪ ኣወሃሃዲ መርሕነት፡ ክካየዱ ዝጸንሑ ቀጻሊ ኣኼባታትን ንምጥቃስ፦ 

1. ኣብ ጉባኤ ክጸድቁ ዘለዎም ሰነዳት ተነዲፎም ናብ ዝተፈላለዩ ደረጃ ሓላፍነታት ኣብ ዝርከቡ ጥራይ 
ዘይኰነ ዋላ ኣብ ናይ ምሉኣት ኣባላት ኣኼባታት ቀሪቦም ተገሊጾምን ናይ ምትዕርራይ ሓሳባት ተዋሂቡዎምን። 
ብኡ መሰረት ከኣ ተደጋጋሚ ለውጢታትን ምምሕያሻትን ተጌሩሎም። 
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2. ኣብ ጉባኤ ብምቕራብ፡ ተዘትዩሎም ክጸድቁ ዘለዎም ጉዳያት ወይ ኣርእስቲታት፡ ከም ንድፈ-ሓሳብ 
ኰይኖም ብምቕራብ ኣባላት ክፈልጡዎምን ኣብኦም ዘለዎም ርእይቶታት ከም ዘቕርቡን ተገይሩ። 

3. ኣብዚ ጉባኤ ተመሪጹ ዝቐውም መርሕነትና፡ ነቶም ቀንዲ ናይ ኤርትራዊ ሕብረተ-ሰብ መግልጺታት 
ዝዀኑ ረቛሒታት ዘማልእ ክኸውን ከም ዘይክእልኳ ርዱእ እንተ ኰነ፡ ነቶም ኣብዚ ግዜ’ዚ ከይተጎሰዩ 
ዘይሕለፉን ክማልኡ ዝኽእሉን ጎንታት/ረቛሒታት ብዕቱብነት ኣጽኒኡ እማመ ዘቕርብ ኣምራጺ 
ሽማግለ/ኮሚቲ ቆይሙን ተዳልዩሉን። 

4. ብኣካል ኣብዚ ጉባኤ ክሳተፉ ዘይከኣሉ፡ ግን ካልኦት ናይ ምስታፍ ቅጥዒታት ወይ ኣማራጺታት 
ዝርከበሎም ኣባላት፡ ኣብ ዘዘለዉዎ ቦታታት ኰይኖም ክሳተፉን ክከታተሉን ዘኽእሎም ምቅርራባት ተጌሩሎም 
ኣሎ። 

ኣብ ላዕሊ ተዘኪሮም ዘለዉ ምድላዋት፡ ውጽኢት ጉባኤ፡ ብመጠኑ’ውን እንተኰነ ኣዕጋቢ ክኸኸውን 
ይሕግዙዮም። 

ዝኸበርኩም ኣሓትን ኣሕዋትን፡ 

ካልእ ንምዝኽኻር ዝኣክል ክብሎ ዝደሊ፡ ከም ተወሳኺ ንናይ ኣሰናዳኢት ሽማግለ፡ ንጉባኤ ዝምልከት፡ ናይ 
ግዜ ረቛሒ’ዩ። ብሰንኪ’ቶም ኣብ ላዕሊ ተዘኪሮም ዘለዉን ካልኦት ንዕኦም ዝመስሉ ረቛሒታትን፡ 
ዘይተለምደን ዝተደረተን ተሳታፍነት ናይዚ ጉባኤ ኣወንታዊ መታን ክኸውን፡ ዘለዋና ክልተ መዓልታት ብግቡእ 
ናይ ምጥቃም ኣገባብ ምኽታል ዝብል’ዩ። ዝተገብረ ምድላዋት ይኹን፡ ንኣገባብ ኣከያይዳ ጉባኤ ዝምልከት፡ 
ወጺኡ ዘሎ ቅጥዒ/ታት፡ ኣብ ርእሲቲ ክብ ኢሉ ዝተዘከረ ኣድላይነቱ፡ ጉባኤና ኣብ ውሽጢ’ቲ ተመዲቡሉ ዘሎ 
ግዜን፡ ብኣወንታን፡ ክዛዘም ዝሕግዝ ረቛሒታትውን ኢዩ። እዚ ማለት ግን፡ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ጉባኤ፡ 
ብንቕሓትን ብምርዳእን እንተ ዘይተጠቒሙሉ፡ ሸቶኡ ናይ ምውቃዕ ተኽእሎኡ ክትሕት’ዩ። ነዚ ከጋጥም 
ዝኽእል ኣሉታዊ ተኽእሎታት’ዚ ንምውጋድ፡ ብውሑዱ ከኣ ንምንካዩ/ንምጒዳሉ፡ ንኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ፡ 
ካብ ምጅማር ክሳብ ምፍጻም ጉባኤ ንዘሎ ግዜ ክንጥቀመሉ ዘኽእለና፡ ብምጭቕጫቕ (tightly) ዝተዳለወ 
ናይ ግዜ ሰሌዳ ብትሪ (firmly) ምጥቃም ክሓተና’ዩ። ንሳልሳይ መዓልቲ ኣብ ጉባኤ ወይ ኣኼባ ክሳተፍ 
ዝኽእል ኣባል ናይዚ ጉባኤ ክርከብዩ ኢልካ ትተኣማመነሉ ዕድል የለን። ስለዚ፡ ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ፡ ንቑሕ 
ተሳታፍነት ኣባላት ጉባኤ ልዑል ተደላይነት ኣለዎ። 

ኣብ መወዳእታ፡ ንኩሎም ከይተሓለሉን ደኺምና ከይበሉን፡ ኣብ ሽማግለታት ተመዲቦምን 
ከይተመደቡን፡ ንዓወት ናይዚ መስራቲ ጉባኤ ንዝሰርሑን ዘበርከቱን ኣባላት ሰለስቲኡ ኣካላትና፡ ደጊመ 
እናመስገንኩ፡ ጉባኤና፡ ጻማ ጻዕሮምን ተወፋይነቶምን ዘንጸባርቕ ዕዉት ውጽኢት ክመዝግብ ዘሎኒ ተስፋን 
ምንዮትን እገልጽ። 

ኣድላይነት ምቚጣብ ግዜ ክህሉ እንዳ ተማሕጸንኩ ንባዕለይ ግዜ ክቐትል ስለ ዘይብለይ፡ ሓጺር መእተዊ ቃለይ 
ኣብዚ እድምድም። 
ሓው ተስፋሚካኤል ዮውሃንስ 
ዓወት ንመስራቲ ጉባኤና! 

ዓወት ንዲሞክራስያ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ! 
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የቀንየለይ 

 

ብዙሕ መስዋእቲ ዝተኸፈሎ ሃገራዊ ሓድነትና ዓቂብና 

 

 
 

 

መስራቲ ጉባኤ 

ፍራክፈርት፣ ጀርመን – 24 ነሓሰ 2019 

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ጉባኤኛታት: 

ብመጀመርያ እንቋዕ ብደሓን መጻኹም፤እንቋዕ ከኣ ድሕሪ ናይ ዳርጋ ሓደ ዓመት ሓባራዊ ጉዕዞ ኣብ መስራቲ 
ጉባኤና ገጽ ንገጽ ኣረኣአየና። ኣብ ቃልሲ ከምዝጸናሕና መጠን ብዙሓት ቅድሚ ሕጂ ብኣካል ዝተራኸብና 
ክንከውን ከለና፤ ገሌና ድማ ድማ ንፈለማይና ኢና ንራኸብ ዘለና። ብዝኾነ እነሆ ሎሚ ዕላማ ኣራኺቡና 
ተኣኪብና ኣለና እሞ ጽቡቕ ሌላ ይግበረልና። ኣብዚ ኣድራሽ’ዚ ምስ ሓርበኛትት ገዳይም ተጋደልቲ ብምርካበይ 
ከኣ ዓቢ ክብሪ ክምዝስማዓኒ ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይደልን። 

ቅድሚ ናብ ካልእ ጉዳይ ምእታወይ፣ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝስማዓኒ፤ ገለ ምስጋና ከቕርብ ፍቐዱለይ። ብመጀመርያ 
ነቶም ደኺምና ከይበሉ፣ በቲ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መስርሕ ዝፍጠር ውረድ ደይብ ከይሰልከዪን 
ከይተዓናቐፉን ተስፋ ከይቆረጹን፣ ክዕወቱ ምዃኖም ድማ ኣሚኖምን ተኣማሚኖም፤ ብሓያል ወንን ብልዑል 
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ተወፋይነትን ለይቲ ምስ መዓልቲ ሰሪሖም ኣብዚ ንክንበጽሕ ዘብቅዑና፤ ኣባላት ግዝያዊት መሰጋገሪት 
መሪሕነትን ኣባላት ናይተን ኣብ ትሕቲኣ ኮይነን ክሰርሓ ዝጸነሓ ሽማግለታትን ልባዊ ምስጋና ይብጻኩም ክብል 
ይደሊ። 

ንሳቶም’ውን እንተኾነ ብድሕሪኦም ኮይኖም ኣጆኹም ኣጆና ዝብልዎም፣ ሓገዝ ክሕተቱ እንከለዉ ድማ ካብቲ 
ዝተሓተትዎ ንላዕሊ ዘበርከቱ ብጾት እንተ ዘይህልውዎም ከምዚ ዝኣመሰለ ዕውት ስራሕ ክሰርሑ ኣይምኻኣሉን 
ኔሮም እሞ ንኹሉኹም፣ ኣብዚ ብኣካል እትርከቡን፣ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ክትርከቡ ዘይከኣልኩምን 
ኣባላት ናይዚ ዝምስረት ዘሎ ውድብ ልዑል ምስጋናይ ይብጻሕኩም። እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ 
ኤርትራዊ ዝርከብ ሓያል ሃገራዊ ስምዒትን ሓላፍነታዊ መንፈስን ሃገራዊ ሓልዮትን እምበር ካልእ መግለጺ 
ኣለዎ ክብል ዝኽእል ኣይመስለንን። ብርግጽ ከኣ ኤርትራዊ ሃገራውነት መሰረት ናይ ኤርትራዊ ሓድነትን ዋሕስ 
ቀጻልነት ናይ ናጻን ልዑላዊትን ኤርትራ እዩ ክብል ይደፍር ። በዚ ሓያል እምነት’ዚ ተደሪኽና ከኣ ኢና 
ንኤርትራዊ ሃገራውነት ከም ቀንዲ መለለይናን እቲ ፍጹም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይነእትዎ መትከልን፤ መሰረት ናይዚ 
ንምስርቶ ዘለና ሓድሽ ውዳቤ ጌርና ተበጊስናን ነዊሕ ተጓዒዝናን ኣብዚ ከኣ በጺሕናን ዘለና። ነዚ ጽኑዕ 
እምነት’ዚ ሒዝና ከኣ ክንዕውት ምዃንና ዘጠራጥር ከምዘይኮነ ኸኣ ታሪኽና ባዕሉ ህያው ምስክር እዩ። እቲ 
ምንታይ፣ እዛ ሎሚ ንሕበነላን ሓርነት እውን ከነልብሳን ንቃለሰላ ዘለና ነጻን ልዑላዊትን ኤርትራ ውጽኢት 
ናይዚ ኤርትራዊ ሃገራውነትን ኣብ ክሊኡ ዝተረጋገጸ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓድነትን፤ እዚ ሓድነት’ዚ ዝፈጠሮ 
ሓያል ቅልጽምን ስለዝኾነት። 

እዚ ማለት ከኣ ንሕና ኤርትርውያን፤ ንኾርዓሉን ንሕበነሉን ታሪኽ ከምዘለና ዘጠራጥር ከምዘይኮነ፤ እዚ 
ታሪኽ’ዚ ከኣ ዝምህረና ኣገዳሲ ጉዳይ እውን ከምዘሎ ኣይረሳዕናን ክንርስዕ’ውን ኣንኽእልን ኢና ማለት እዩ። 
ካብ ታሪኽና ብዙሕኳ ንመሃር እንተኾና፤ እቲ ቀንዲ ክንወስዶ ዝግባኣና ትምህርቲ ግን ንሕና ኤርትራውያን ኣብ 
ክሊ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ እንዓስለሉ እዋን ቅያ እንሰርሕ፤ ካብ ኤርትራዊ ሃገራውነት ፈልከት ክንብል ወይ 
ንዑኡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከነእትዎ እንከለና ድማ ብዙሓት ዕድላት ዘምልጡና ህዝቢ ምዃና ተማሂርና ክንከውን 
ይግበኣና እንተበኩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣዘራርባ ኣይመስለንን። ርሑቕ ከይከድና ድማ ምስጢር ዓወት ሃገራዊ 
ሓርነታዊ ቃልስናን ምውሓስ ሃገራዊ ልዑላውነትናን፤ ኤርትራዊ ሃገራውነትን እቲ ኣብኡ ዝተመስረተ ሃገራዊ 
ሓደነትናን እዮም። ስለዝኾነ ድማ እብዚ ሎሚ ሃገራዊ ክብርና ንምምላስ እነክይዶ ቃልሲ ምእንቲ ክንዕወት፤ 
ብዙሕ መስዋእቲ ዝተኸፈሎ ሃገራዊ ሓድነትና ዓቂብና ነቲ ናይ ትማሊ ታሪኽና ምድጋም ከምዘድልየና 
ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቲ ሓቂ ንሱ እንከሎ ግን ኣብ ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት፤ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት፤ 
ብፍላጥ ይኹን ወይ’ውን ብዘይፍላጥ፡ ነቶም መሰረት ሃገራዊ ሓድነትና ዝኽርኩሑን ታሪኽ ገድልና ዘጸልሙን 
ተርእዮታት ብዝግባእ ክንብድህ ጸኒሕን ክንብል ኣይከኣልን እዩ። ሓሶት እንተ ተደጋጊሙ ሓቂ ይመስል ከም 
ዝበሃል ከኣ ገለ ሒደት ኤርትራውያን ግዳይ ናይዚ ኣሉታዊ ጎስጋስ ክኾኑ ክኢሎም እዮም። እዚ ክቕየር ኣለዎ። 

ሎሚ ድሕሪ ዳርጋ ሰለስተ ዓሰርተ ዓመታት እታ ናይ ወለዶታት ክቡር ህይወት ከፊልና፣ ኣብ 24 ግንቦት 
1991 ነጻነታን ልዑላውነታን ዘውሓስናላ ሃገርና፤ ግን ከኣ ጌና ልዑላውነት ህዝባን ግዝኣት ሕግን ማሕበራዊ 
ፍትሕን ስለዘይተረጋገጹ፣ ሎሚ ኣብ ኣዝዩ ከቢድን ሓደገኛን ፖለቲካውን ማሕበራውን ቁጠባውን ቅልውላው 
ተሸኺላ ምህላዋን፤ ካብኡ ሓሊፉ’ውን ንህላዌኣን ንቀጻልነታን ዝፈታተኑ ብድሆታትን ሓደጋታትን ኣብ ልዕሊኣ 
የንጸላልዉ ምህላዎም ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ። እዚ ድማ ንሕና ኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ፣ ካባና 
ሓሊፊ’ውን ኩሉ ናይ ርሑቕን ናይ ቀረባን ተዓዛቢ ዝፈልጦ ሓቂ ስለዝኾነ ብዛዕብኡ ምዝራብ ኣድላይኑት 
የብሉን። የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ሎሚ ንኤርትራውያን ሃገርና ኣብ ከምዚ እባ ኣላ ከምቲ እባ ኣላ ኢልካ ምዝራብ 
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ዳርጋ ንቀባራይ ምርዳእ እዩ ዝኸውን። ብሓጺሩ ድማ ብዛዕባ ሽግራት ምዝራብ ይኣክል። ኣብ ክንዲኡ ግን 
ብዛዕባ መፍትሒ እስከ ንዛረብ ዝበሃለሉ ግዜ ኢና በጺሕና ኣለና። 

ብዛዕባ መፍትሒ ቅድሚ ምዝራብና ግን ብዛዕባ ኣብቲ እንደልዮ መፍትሒ ከብጸሓና ዝኽእል መንገዲ ክንዛረብ 
ከድልያና እዩ። መፍትሒ ድማ ካባናን ብኣናን ጥራይ ስለዝኾነ፤ ነብስናን ኣካይዳናን ከይመርመርና ብዛዕባ 
መፍትሒ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኢልካ ምሕሳብ ብሪኢቶይ ምስ የዋህነት ጥራይ እዩ ክቑጸር ዝኽእል። ሓባእ 
ቁስሉ ሓባእ ፈውሱ ከም ዝበሃል ድማ ጉዕዞና ክንግምግም፤ ብዛዕባ ጉድለታት ድማ ብግልጺ ክንዛረብ ከድልየና 
እዩ። ብሕጽር ዝበለ ኣዘራርባ፤ ንሽግራትናን ንብድሆታት ፊት ንፊት ክንግጠሞም ቁሩባት ክንከውን ይግበኣና ። 
እንተዘይኮይኑ ግን ካብ ዕንክሊል ክንወጽእ ዘለና ዕድል ኣዝዩ ድሩት ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባእ። 

ሓደ ዓቢ ብድፍረት ድማ ክንምልሶ ዝግበኣና ዝመስለኒ ሕቶ ግን ኣሎ። ንሱ ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ፤ 
ትማሊ ትማሊ ኣንጻር ሓያላን ተቓሊስና፤ ቅያ ሰሪሕና ሃገርና ነጻ ዘውጻእና ህዝቢ እንከለና፤ እንታይ ደኣ ወሪዱና 
ስለዘሎ ኢና ነዚ ኣቲናዮ ዘለና ሃገራዊ ውርደት ንጻውር ዘለናን መስሓቕ ካልኦት ኮይንና ዘለና ኢልና እስከ 
ንመራመር፤ ንነብስና ኸኣ ንሕተት። ትማሊ ትማሊ፣ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ብዝሰራሕናዮ ቅያ ክብርን 
ኣድናቖትን ናይ ዓለም ከምዘየትረፍና፣ እንተላይ ናይቶም ጸላእትና እንብሎም ዝነበርና፤ ናይ ጅግንነትን ናይ 
ጽንዓትን ናይ ተወፋይነትን ናይ ሃገራዊ ፍቕርን መዓርግ ብክብሪ ከምዘይተሸለምና፣ ሎሚ ደኣ እንታይ 
ስለዝወረደና ኢና ኣብዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም ኣብ ሓጺር እዋን ክልተ ግዜ ዝተረኣና? 

እዚ ሕቶ’ዚ ሕቶ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊትን ኤርትራውን ሕቶ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢለ እየ ዝኣምን። 
በብመገድና ከኣ ነናትና መልሲ ከምዝህልወና ዝሰሓት ኣይኮነን። እዚ ድማ ኣወንታዊ እኳ እንተኾነ እኹል ግን 
ኣይኮነን። እዚ ማለት ድማ እቲ ሕቶ ሓባራዊ ሕቶ ስለዝኾነ ሓደ ሓባራዊ መልሲ እዩ ዘድልየና ዘሎ ማለት እዩ 
እሞ እስከ ዓው ኢልና ነንበይንኻ ምሕሳብ ይኣክል ንበል። ምኽንያቱ ነናትና ሃገር ዘይኮነ ሓንቲ ናይ ኩላትና 
ሃገር እያ ዘላትና። ኤርትራ ድማ ልክዕ ከም ፍዮሪ ሕብራዊት ትኹን ደኣምበር ሓንቲ ህይወት እዩ ዘለዋ። ሓንቲ 
ናይ ፍዮሪ ተኽሊ ብህይወታ እንተልያ በቶም ዝተዓደለቶም ሕብርታታ ትምዕርግ: ህይወት እንተዘየልዩዋ ድማ 
ቆጽልታታ ይረግፉ፣ እቶም ሕብርታታ’ውን ይሃሱ እሞ ኣማስይኡ ድማ ይረግፉ: ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ድማ እታ 
ተኽሊ ባዕላ እውን ትወድቅ። ሃገር ድማ ልክዕ ከም ተኺል እያ፤ ቀጻሊ ክንክን ከኣ የድልያ። እዚ ክንክን እዚ 
ድማ ነቲ ንሳ ዝቖመትሉ ዓንዲ፡ ማለት ኤርትራዊ ሃገራውነት ምኹስካስን ከም ብሌን ዓይንና ምሕላውን 
እምበር ካልእ ምስጢር የብሉን። 

እስከ እምበኣር ኣብታ ቀንዲ እንታይ እዩ ወሪዱና ትብል ሕቶ ንመለስ። ትማሊዶ ኣይኮነን ብሓደ ኮይንናን 
ብሓደ ድምጺ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክኽትም ኣለዎ ምስ በልና ነቲ ብቁጽሪ ዕስራ ዕጽፍና: ብኣጽዋር ድማ ኣዝዩ 
ዝበልጸና ጸላኢ ካብ መሬትና ሓግሒግና ጸራሪግና ዘውጻእናዩ? እሞ ኸኣ ኣብ መብዛሕቲኡ እዋን ብገዛእ 
ኣጽዋሩ። ንሱዶ ኣይነበረን ናይ ትማሊ ናይ ሓርነታዊ ቃልሲ ታሪኽና? እቲ መልሲ ብሓንቲ ቃል ሓደ ኮይንካ 
እምቢ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ምባል እዩ ኔሩ። ዝኽፈልና ከፊልና ከኣ ተዓዊትና። ሎሚ ድማ ትኽፋእ ትጸብቕ፤ 
ናትና እንብላን ኣብ ዓለም እንጽዋዓላን ሃገር ኣላትና፤ ሓርነት መስርሕ ስለዝኾነ ድማ እቲ ዝተረፈ ንምምላእ 
እነሆ ንቃለስ ኣለና። 

ወረ ብቅድሚኡኸ መግዛእቲ እንግሊዝን ሃይለ ስላሰን ተመሻጢሮም ንሃገርና ኣብ ክልተ ክመቕልዋ ዝኣለምዎ 
ሽርሒ እቶም ናይቲ እዋን እቲ ወለዶ ኣይንፈላለን ስለዝበለዶ ኣይኮነን እቲ ውዲት ዝፈሸለ እሞ ኤርትራ ሓንቲ 
ሃገር፣ ህዝባ ድማ ሓደ ህዝቢ ኮይኖም ዝቐጸሉ። እቲ ወለዶ እቲ ከምኡ እንተዘይገብር ኔሩ: እቲ ድሒሩ 
ዝተባረዐ ሰውራ ምተሓሰበዶ ኔሩ? እንድዒ። ንሕና ድማ ሎሚ ገሌና ኢትዮጽያውያን ገሌና ድማ ሱዳናውያን 
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ኣብ ሰልስተ ወርሒ ዝሕተም መጽሔት ሓድነት ውድብ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀዳማይ ሕታም 1 ጥቅምቲ 2019 

 

 

ኮይንና ምሃለና ኔርና። ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነት ድማ ቀርኒ ኣፍትሪቃ እውን መልከዓ ተቐይሩ ምሃለወ ኔሩ። እቲ 
ውዲት እቲ ግን ሳላ ጀጋኑ ቀዳሞት ወለድና ደኣ ፈሺሉ እምበር ዘይግበር ወይ ድማ ኣብ ካልእ ከባቢታት ናይ 
ዓለም ዘይተገብረ እንተመሲሉና የዋህነት እዩ። እነሆ እንዶ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዝኸውን፤ ወረ ኸኣ ሓደ ቋንቋ 
ዝዛረብ ህዝቢ ኩርዲስታን ኣብ እንታይ ዓይነታት ይነብር ከምዘሎ ንሪኦ ኣለና። ግዜ ምጥፋእ ከይከውን እምበር 
ናይ ፍልስጤምን ካልኦት ኣብነታት እውን ክንጠቅስ ምኻኣልና ኔርና ግን ኣብ ጉዳይና ንመለስ።። 
እሞ ሕጂ ደኣ ስለምንታይ ኢና ብሓደ ኮይንና ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተደግመ ታሪኽና እንደገና ዘይንደግም እሞ 
ሕጊ ኣልቦነት ይኣክል፤ ከኽትም ኣለዎ ኢልና ንሃገርና ኣብ ክንዲ ብሰብ ብሕጊ ትግዛእ ሃገር ዘይንገብራ? ጓል 
መገዲ ገዲፍና ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር ሓደ ኮይንና እንተ ተላዒልና፤ ዝዓግተና ሓይሊ ምሃለወዶ ኔሩ። እቲ መልሲ 
ኣብ ናይ ትማሊ ታሪኽና ኣሎ። ናይ ትማሊ ታሪኽና ድማ ባዕሉ ህያው ምስክር እዩ። ቅድሚ ሎሚ ዝተፈተነ 
መድሃኒት ካብ ምውሳድ ሰጋእ ዘብለና እንታይ ኮን ይኸውን? ብሪኢቶይ ነታ ምስጢር ዓወትናን ህላዌናን 
ዝኾነት ሓድነትና ብግቡእ ስለዘይዓቀብና እምበር ካልእ ምኽንያት የልቦን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ንሃገራዊ 
ራእይን መንነትን ሓድነትን መሰረቱን ፍልስፍንኡን ዘይገበረ ደንበ ተቓውሞ ድማ ህዝቢ ከዕስልን ከበራብርን 
ከለዓዕልን ኣይክእልን እዩ። እዚ ካብ ኮነ ድማ፤ ይውሓዱ ይብዝሑ፡ ገለ ኤርትራውያን፤ ኣብ ናይ ተስፋ 
ምቑራጽ ስሚዒኢት ክኣትዉን ግዳይ ኣዕነውቲ ዝንባሌታት ክኾኑን ክገርመና ኣይግበኦን እዩ። ነዚ ግዝያዊ ናይ 
ተስፋ ምቑራጽ ስምዒት ግን ተስፋ ዝመልስ ኣካይዳ እንተደኣ ኣተኣታቲና ብቐሊሉ ክንስዕሮ ከም እንኽእል ዋላ 
ንሓንቲ ደቒቕ ክንጠራጠር የብልናን። ንሱ ድማ ግደፍ ሎሚ ድሕሪ ጅግንነታዊ ሓርነታዊ ቃልስን ታሪኻዊ 
ዓወትን፤ ቀደም እውን ኣብ ሓምሳታት ተፈቲኑ ኣይተዓወተን። 

እምበኣር ሎሚ ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ዓለም መጺና ኣብዚ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ራእይን ኤርትራዊ 
ሃገራውነት ተኣኪብና ዘለና፣ ውድብ መሳርሒ ደኣምበር ዕላማ ከምዘይኮነ ብግብሪ ንምርኣይ፣ ናይ ሓደ ዓመት 
ጽዑቕ ዘተን ክትዓትን ድሕሪ ምክያድ፤ ዝፈላልየና ራእይ ይኹን ዕላማ፣ ወይ’ውን ስትራተጂ ዘይምህላዉ ኣብ 
ናይ ሓባር ዕግበት ምስ በጻሕና፣ ከምኡ ካብ ኮነ ድማ ነንበይንና ኮይና ንቕጽለሉ ኣብነት ይኹን ምኽንያት የለን 
ኢልና ብምእማን፤ ንዘዝነበርናሉ ውድብ ይኹን ማሕበር ኣፍሪስና ሓደ ሃገራዊ ራእይን ቃናን ትሕዝቶን ዘለዎ፤ 
ሰፊሕ ህዝባዊ መሰረትን ክህልዎ ዝኽእል ሓያል ውደባ፤ ውድብ ንበሎ ምንቅስቓስ ንበሎ ብዘየገድስ፤ 
ንክንምስርት ነቲ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ዝቐጸለ ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ መደምደምትኡ ከነብጽሖን፣ ነዚ ዘለናዮ 
መድረኽን ብድሆታቱን ዝበቅዕ ሓያልን ድልዱልን ውድብ ምምስራትና ንህዝብና ብወግዒ ክንእውጅ፣ እዚ 
ሓድሽ ውዳበ’ዚ ዝቖመሉ ራእይን መትከላትን፤ ዝመሓደረሉ ሕግን ስርዓትን ከነጽድቕ፣ ኣብ ሃገርና ክቐውም 
እንደልዮ ቅዋማውን ዲሞክራስያውን ምሕደራ ክውን ምእንቲ ክኸውን ከዐውተና ዝኽእል ስትራተጂ ክቅይስ 
ብቕዓት ዘለዎ መሪሕነት ድማ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ንክንመርጽን እዩ። 

ብዛዕባ እዚ ጉባኤኛታት ብዕምቀት ክዝትዩሎምን ክካታዓሎምን ተባሂሎም ኣብ መንጎና ብዝርከቡ ኪላታት 
ዝተዳለዉ ዝርዝር ንድፍታት ቐሪቦም ስለዘለዉ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ዝርዝር ምኻድ ኣየድልን እዩ። ንመደምደታ 
ክኸውን ግን ብዛዕባ ነዚ መስራቲ ጉባኤና ኣብ እነካይደሉ ዘለና እዋን ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም ዝረኣዩ ዘለዉ 
ብድሆታትን ዕድላትን ቅሩብ ክዛረብ እሞ መድረኽ ንዋናታቱ ክገድፍ። 

እዚ መስራቲ ጉባኤ’ዚ ኣብ ኣዝዩ ፍሉይ ታሪኻዊ ኩነታት ይካየድ ምህላዉ ፍሉይ ኣጉዳስነት ይህቦ። 

ቀዳማይ፤ ዋላኳ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ ስለዝኾነ ኣብ ዝርዝር ኣቲኻ ምዝራብ ዘይድልዮ እንተኾነ፣ 
ብሕጽር ዝበለ ግን ሃገርና ሎሚ ድሕሪ ዳርጋ ሰላሳ ዓመት ናይ ሃገራዊ ናጽነት ጌና ብዘይ ሕግን ስርዓትን 
ክትመሓዳር ምጽናሓን ምህላዋን ኣብ ዘስዓቦ ከቢድ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው ምህላዋ እዪ። 
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ኣብ ሰልስተ ወርሒ ዝሕተም መጽሔት ሓድነት ውድብ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀዳማይ ሕታም 1 ጥቅምቲ 2019 

 

 

እዚ ዝነግረና ነገር እንተልዩ ድማ፤ ግዜ ምብኻን ገዲፋን ኣብ ዕላማን ኣብ ዕላማ ጥራይን ከነትኩር ከምዘለና 
እዩ። 

ካልኣይ፤ ምስቲ ቀዳማይ ዝዛመድ ኮይኑ ብሰንኪ እቲ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ንሓያሎ ዓመታት ሰፊኑን ዝጸነሐን 
ዘሎን ፈላላዪ ፖለቲካን ናይ ሓባር ራእይ ዘይምህላውን፣ ንመጻኢ ኤርትራን ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝፈታተኑ 
ተርእዮታት በትን በትን ዝቕልቀሉሉ ዘለዉ እዋን ምዃኑ እዩ። 

ሳልሳይ፤ ስለዝጸልወና ብደረጃ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንተ ርኢና፤ ዋላኳ ድሕሪ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብታሕጓስን 
ብተስፋን ዝተቐበሎ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጽያን፡ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጸበዮ ንቡር ኣይመለስ 
ደኣምበር፤ ዋላኳ ኣብ ዞባና መልክዑ ዝቐየረ ናይ ዘይምርግጋእ ሓደጋታት የንጸላልዉ እነትሃለወ፤ እቲ ብሰንኪ 
ኩነታት ናይ ወራር ዶ እንታይ መይዶ ዝብል ምስምስ ምብቅዑ፤ንገዛእ ርእሱ ሓደ ኣወንታዊ ክስተት ምዃኑ፤በቲ 
ኣብ ኤርትራ ዝቕልቀል ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ኣብ ርእሲኡ ኸኣ ምልዓል ናይቲ ኣብ 
ልዕሊ ኤርትራ ተበይኑ ዝነበረ ኣህጉራዊ እገዳ፡ ነቲ ስርዓት ሓደ ካብቶም ክሳብ ሎሚ ኣካይድኡ ምኽኑይ 
ንምምምሳል ክምዝምዞም ዝጸነሑ መመኽነይታታት ነፊጉዎ፤ ንህዝባዊ እምቢታ ድማ ዝሓሸ ኩነታት 
ፈጢሩሉስ፤ ድሮ’ውን ምልክታት ንርኢ ኣብ ዘለናሉ መድረኽ ኣቲና ምህላውና እዩ። 

ኣብ መደምደምታ፤ ንሕና እቶም ክሳብ ትማሊ ኣባላት ናይተን ሎሚ ህላዌኤን ዘብቀዕ፤ ማለት ዘየለዋ 
ውድባትን ማሕበራትን ዝነበርና፣ መቃለሲ ክኾናና ኢልና ዝመስረትናየን ትካላትና ኣፍሪስና ሓደ ሓድሽ፤ ንጹር 
ሃገራዊ ራእይ ዝውንን፤ ሰፊሕ ህዝባዊ መሰረት ክህልዎ ዝኽእል ውዳበ ክንምስርት ኣለና ዝብል ታሪኻዊ ውሳነ 
ቅድሚ ምውሳንና፣ ኣብ መስርሕ ምድላው ካብ ዝተዛረብናሎምን ናይ ሓባር ርድኢት ከኣ ዘጥረናሎም፤ ነዚ 
መስራቲ ጉባኤዚ ድማ መበገሲ ባይታ ክኾኑና ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል እምነት ተበጊሰ ገለ ገለ ነጥብታት 
ክጠቕስ፡ 

1. ብሰንኪ እቲ ንኣስታት 30 ዓመታት ዝቑጸለን ዘሎን ዘይንቡር ምሕደራን ካልኦት ሮቓሒታትን እቲ 
ንኣማእት ዘመናት ዘቕጸረ ኤርትራዊ ስኒት መሰረት ዝገበረ፣ ኣብ ክሊ ሃገራዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ድማ ኣብ ዝለዓለ 
ጥርዙ ዝበጸሐን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ንዑኡ መሰረት ዝገበረ ሃገራዊ ሓድነትን ኣብ ፈተና ከእትዉ ዝህቅኑ 
ተረዮታት ይቕልቀሉ ምህላዎምን እዚ ብእዋኑ እንተዘይተበዲሁ ድማ ንለውጢ ዕንቅፋት ይከውን ጥራይ 
ዘይኮነ፤ ብዓብዩ እውን ንህላዌ ሃገር ዓቢ ሓደጋ ምዃኑ ናይ ሓባር ኣረዳዳ ዘለና ምዃኑ ምርኣይ፡ 

2. እቲ ምእንቲ ልዕልና ህዝብን ግዝኣት ሕግን ዝካየድ ቃልሲ ፍትሓዊ እኳ እንተኾነ፣ ብዘይ ንጹር ሃገራዊ 
ራእይን ሃገራዊ ሓድነትን ናይ ዓወት ስትራተጅን ኣብቲ እንደልዮ መዕለቢኡ ክበጽሕ ስለዘይክእል፣ እዚ 
ሓድነት’ዚ ድማ መሰረቱን ዝቕመሉ ዓንድን ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን ስለዝኾነ፣ ነዚ መንነትዚ ዝፈታተኑ 
ተርእዮታት ክንብድሆምን ክንቃለሶምን ሓላፍነት ከምዘለና ምርዳእ: 

3. እቲ እንቃለሰሉ ዘለና ምርግጋጽ ህዝባዊ ልዑላውነት ንጹር ራእይን፤ ዓወት ዘረጋግጽ ናይ ቃልሲ 
ስትራጂ ምቕያስ ኣድላዩ ምኻኑ ድሕሪ ምርኣይ፣ ካብኡ ብምብጋስ ድማ ፍሉይነት ናይዚ ዘለናዮ ናይ ቃልሲ 
ምዕራፍ ብግቡእ ምልላይ። እዚ ማለት ድማ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ውሽጥን ግዳምን ዘራኽብ ድልድል 
ምህናጽን ህዝባዊ ምልዓል ዝረጋገጸሉ ስትራተጂ ምቕያስን ኣድላዩ ምዃኑ ምእማን። ብኻልእ ኣዘራርባ፣ ናይ 
ቃልስና ዕላማ ናይ ለውጢ ኩነታት ምፍጣርን ሰላማውን ኣሳታፍን ናይ መሰጋገሪ ምውሓስ ጥራይ ምዃኑ 
ብንጹር ምእማን፣ እዚ ንክረጋገጽ ድማ ኩሉም ኣብ ሓድነት ኤርትራን ህዝባን ኣድላይነት ለውጥን ዝኣምኑ 
ኤርትራውያን፤ ፖለቲካውን ኣይድዮለጂካውን ድሕረባይትኦም ወይ ዝንባሌኦም ብዘየገድስ ብሓባር ክቃለሱ 
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ዘኽእሎም ባይታ ምፍጣር ከምዝግባኣና ምእማን። እዚ ማለት ድማ ዘይእዋናዊ ፖለቲካዊ ፍልልያት 
ኣወንዚፍካ ለውጢ ንምርግጋጽ ብሓባር ምቅላስ ማለት እዩ። 

4. ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ብስቱር ምስ ዝቃለሱ ናይ ለውጢ ሓይልታት ናይ መራኸቢ ድልድል 
ምፍጣር፣ ምስኡ ብሓባር ብምስራሕ ኣብ ውሽጢ ሃገር ስሩዕ ህዝባዊ ምልዓል ንምፍጣር ዝዓለመ ስትራተጂ 
ምቕያስ ኣብ ቀዳማይ ኣጀንዳ ምስራዕ፤ 

5. ራእይና ልዑላውኑት ሕዝቢ ዝረጋገጸላ፣ ልዕልና ሕጊ ዝነግሰላ፣ ብቅዋም እትመሓደር ኤርትራ ክውን 
ምግባር ኮይኑ ናይ ቃልሲ ስትራተጂ ግን ነዞም ዝስዕቡ ተማላላእቲ ዝኾኑ ናይ ቃልሲ ምዕራፋት ብንጹር ከለልን 
ክፈልን ይግባእ። ንሶም ድማ ምርግጋጽ ለውጢ፣ ምውሓስ ኣሳታፍን ሰላማውን ናይ መሰጋገሪ መድረኽ፣ 
ምትካል ቅዋማውን ዲሞክራስያውን መንግስቲ ኢልና ንፈልዮም። ነፍሲ ወከፍ ምዕራፍ ድማ ነናቱ ናውትን 
ስትራተጅን የድልዮ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኣብዚ ዘለናሉ መድረኽ፣ መድረኽ ናይ ቀዳማይ ምዕራፍ ብምዃኑ 
ዜጋታት ይኹኑ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ናይ ፖለቲካን ናይ ኣይድዮሎጅን ፍልልያት ወይ ኣብ ካልእ ምስ ናይ 
ስልጣን ቁሩቁስ ዝተሓሓዙ ጉዳያት ዝጽመዱሉ ዘይኮነ ንህዝባዊ ምንቅስቓስ ዝሕግዝ ኣሳታፊ ፖለቲካዊ ባይታ 
ምፍጣር ዝድለየሉ እዋን እዩ ዝብል ናይ ሓባር እምነት ከምዘለና ምርኣይ። ግደ ናይቲ ኣብ ግዳም ኮይኑ ዝቃለስ 
ዘሎ ህዝብን ውድባቱን ማሕበራቱን ናይ ሜድያ ትካላቱን ከኣ ኣካል ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝካየድ ቃልስን 
ደገፍቱን ደኣምበር መታካእትኡ ወይ ካብኡ ነጺልካ ክረኤ ዝኽእል ከምዘይኮነ ብንጹር ኣሚኑ፤ ብኡኡ መስረት 
ከምዝቃለስ ምግባር፤ 

6. ሓይልታት ምክልኻልን ጸጥታን ኤርትራ፤ ንህላዌ ኤርትራን ንልዑላውነታን ከቢድ ዋጋ ዝኸፈሉን 
ገና’ውን ዝከፍሉ ዘለዉ ኣካል ህዝቢ ብምዃኖም ኣብዚ ታሪኻዊ ምዕራፍዚ ኣብ ጎኒ ህዝብን ሃገርን ክስለፉ 
ብግልጽን ብቐጻልን ምጽዋዕ፤ 

7. እዞም ውድባትናን ማሕበራትናን ኣፍሪስና ብውልቀ ኣባልነት ጥራይ እንጽምበሮ ሓደ ሰፊሕ ህዝባዊ 
መሰረት ክህልዎ ዝኽእል ዘለዎ ውድብ ንምምስራት ዝተሰማዕና ዜጋታት ካብዚ ናይ ሓባር ርድኢት እዚ 
ብምግባስ ብምሉእ ድልየትናን በብውልቅና ዝመጻእና ምዃና ምንጻር። 

ጽን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ የቐየለይ 

ዓወት ንተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ 

ክብርን ዝክርን ንስውኣትና 

ዕውት ጉባኤ ይግበረልና 

ጽን ኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ ከኣ የቐንየለይ 

ሱሌማን ኣ/ ሑሴን 
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መስራቲ ጉባኤና ብዓወት ክዛዘም ዘሎና ትምኒት 

 
 
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት መሪሕነት ሰዲህኤ 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት መሪሕነት መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት መሪሕነት ኤ.ም.ንፍትሒ 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባላት ተክኒካል ኮሚቴ 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣባኣላት መስራቲ ጉባኤ ብሓበራ ። 

ብመጀመርያ ምዉቕ ሃገራዊ ሰላምታይ ተቐበሉ ። ቀጺለ ከኣ ነዚ ብዓይነቱን ስፍሓቱን ፍሉይ ዝዀነ መስራቲ 
ጉባኤና ንምግባእ ግዜኦምን ጉልበቶምን ኣወፍዮም ክዉን ዝገበሩ፣ ኣባላት መሰጋገሪ ኣወሃሃዲት መሪሕነት፣ 
ተክኒካል ኮሚቴን፣ ናይ ሰነድ ኮሚቴን፣ ሓጻይት ኮሚቴን ምስጋናይ ክገልጽ እፈቱ ። 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

ተቓላሳይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ዝዀነ ፖለቲካውን ብረታውን ተጋድሎ ሰፍ ዘይብል ከቢድ መስዋእቲ 
ጀጋኑ ደቁ ብምውፋይ፣ ንሐይልታት መግዛኣቲ ኢትዮጵያ ጸራሪጉ ነጻነትን ልዑላውነት ሃገርና ኤርትራን 
ኣረጋጊጹ ። እንተዀነ ግን ህዝብና ዘይተጸበዮ ጻማ ተጋድሎኡ ብህግደፍ ተጨውዩ፣ ስልጣን ህዝቢ ንበይኑ 
ገቢቱ፣ ዝተኸተሎ ፍሉይ ጨካን ኣረሜናውን ባርባርያውን ግፍዕን ዓመጽን፡ ንፍልሰት ህዝብና ቀንዲ መንቀሊን 
ጠንቂን ድአ ኮነ። ኤርትራዊ መንነት ንምጥፋእ ብሓፈሻ፣ ብፍላይ ድማ ነቲ ተካኢን ሰረት ቀጻሊ ወለዶ ዝኾነ 
መንእሰይ ሃገርና ተበታቲኑ ናብ ስደት ብጃምላ ከምዘምርሕ ከአ ገበሮ ። ጠንቅን ውጺኢትን ናይዚ ኩሉ ከአ 
ሃገር ደቃ ስኢና ባዲማ ትርከብ ። ሎሚ ነቲ ብሰፍ ዘይብል ዋጋ መስዋእቲ ጀጋኑ ዝተረጋገጸ ነጻነትና ኮነ 
ልዑላውነትና ብመራሒ መንግስቲ ህግደፍን ተኸተልቱን አብ ዋጋ ዕዳጋ አትዩ፣ ንግዝአት መሬታዊ ሐድነት 
ኤርትራ ዝህድድ ናይ ክቢ ወስታታት ሰፊኑዎ ይርከብ። 

እቲ ኣብ መፋርቕ 2018 ብናህሪ ተጀሚሩ ክቕጽል ዝጸንሐ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስቱር 
ርክባት’ውን እንተኾነ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ ሃገራዊ ጉዳዩ ተዓዛቢ ጥራሕ ዘይኰነስ፣ ውሳኔ ተሳታፍነት 
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መሰሉ ብምሉኡ ተሓሪሙዎ ይርከብ ። ጉዳይ ልዑላውነት ሃገርን፣ መጻኢ ዕድል መንእሰይ ወለዶ ህዝቢ 
ኤርትራ በቲ ህዝቢ ዘይወከሎ ጉጅላዊ ሰርዓት፣ ብፍላይ ከአ ብናይ ኢሳያስ በይናዊ ውሳኔ ጥራሕ ክውሰን 
ምርአይ ፣ ኢሳያስ ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ንዕቀት ከምዘለዎ ንምግማት ዘሸግር ኣይመስለናን። 
እዚ ስምምዕ’ዚ ዘግሃዶ ዓቢ ጉዳይ ግን ፣ እቲ ንዘመናት ዝተዓቚረ ጥጁእ ተንኰላት ኢሳያስ ናብ ቃልዕ 
መድረኽ ብግልጺ ምውጽኡ ኢዩ። ካብዚ ሓቂ ብምብጋስ ድማ ኢዩ አብ መላእ ዓለም ዝርከብ ኤርትራዊ ናይ 
ኣፍ ኣርክቡ ኣበጋግሳ መልክዕ ዝሐዘ ጸረ ምልኪ ዝኾነ ይአክል ዝብል ድምጺ ማዕበል ከበግስ ዝተገደደ። ንሕና 
ንመስርሕ ሰላም ተጻረርቱ ኣይኮናን ። ምሉእ ናይ ህዝቢ አፍልጦን ደገፍን ዘለዎ አብ ግሉጽነት ዝተሞርኮሰ 
አሳታፊ መስርሕ ክኸውን ግን ብመትከል ንድግፎ። ብዋጋ ህዝብን ሃገርን፣ ንልዑላውነት ኤርትራ አብ ዋጋ ዕዳጋ 
ዘውርድ ስምምዓት አትሪርና ንነጽጎን ንኹንኖን። 
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን 

ስርዓት ኢሳያስ ን27 ዓመታት ንህዝቢ ኤርትራ ከም ድላዩ ክዑምጡቖን ክረግጾን ከሎ ሐያልን በሊሕን 
ስለዝኾነ ዘይኮነስ፣ ብሐደ ወገን ህዝብና ደረት አልቦ ዝኾነ እምንቶ አብ ልዕሊኡ ስለዘሕደረ፣ ብካልእ ሸነኽ ከአ 
እቶም ንፍትሕን ደሞክራስያዊ መሰልን ንምርግጋጽ ክንቃለስ ዝጸናሕናን ዘሎናን ተቓወምቱ፣ አወዳድባና ኮነ 
ቀዳምነታትና ኣብ ምልላይን ፣ በቲ ንዕኡ ክገጥሞ ዝግብኦ ደረጃን አገባብን ዝመዓራረ ዘይምግጣምና ኢዩ ። 
ብርግጽ አኼባታትን ጉባኤታትን ዘይተኻየደ አይኮነን። ይኹን’ምበር ገሊኡ አብ ምዝዛም ጉባኤታቱ ዝፍንጣሕ፣
ገሊኡ ከአ ጉባኤታቱ ዛዚሙ አብ ጉዕዞታቱ ተፈሐፊሑ ዝዳኸም ብምዃኑ ህዝብና ልቡ ረጊኡሉ ክዓስሎ 
አይከአለን። ንሕና ደለይቲ ፍትሒ እቲ ዝዓበየ ሓይልና ሓድነትና ኢዩ ። ምልካዊ ስርዓት ግን ንዓና ፋሕ ከብል 
ዝወስዶ ስጉምትታት ዝሓየለ ምዃኑ ከነለሊ ይግብኣና። 
ካብዚ መሪር ሓቂ’ዚ ብምብጋስ፣ ንሕሉፍ ናይ ስምረትን ዘተታትን ተመኩሮ አብ ግምት ብምእታው፣ ከም 
ሰባት መጠን ንዘጋጥመና ኩሉ ዓይነት ብድሆታት አብ ውሽጢ ሕቚፎ ዝሰመረ ሕብረትና ብምፍታሕ፣ ተስፋን 
አብነትን መጻኢ ወለዶታትና ክንከውን ዘለኒ ተስፋን ባህግን ወሰን የብሉን። 

ኤርትራዊ ፍታሕ ኩሉ ዓቕሚታትን ክእለትን ትሕዝቶን ህዝቢ ኤርትራ ተወሃሂዱ፣ እቲ በብናቱ ፋሕ ኢሉ 
ብጫሌዳታት ዝኸይድ ዘሎ ፍኑው ዘይተማእከለ ጉዕዞ ከአ ተአሪሙ፣ አብ ክሊ ዚሰመረ ኤርትራዊ ሃገራዊ 
መስርሕ ተጠርኒፉ ከድምዕ ከምዝኽእል ንኣምን። 

ካብዚ ብምብጋስ ድማ ኢና ንሕና እዞም ሰለስተ ኣካላት ፣ ንሕሉፍ ሕጽረታትናን ድኽመታትናን ብምግምጋም ፣ 
አተሐሳስባና ኮነ አገባብ አቀላልሳና ብምቕያር፣ ዝነበረና ሰልፊ ኮነ ምንቅስቓስ፣ ኣፍሪስና ኣብ ሓደ ንህዝቢ 
ዘሐይልን ዘገልግልን፣ ልዕሊ ኩሉ ከአ ንሃገራዊ ጉዳይ ቀዳምነት ሂቡ ዝርእን፣ ጥርኑፍን ዝተወሃሃደን ሐደን 
ስሙርን ሃገራዊ ውዳበ ክንምስርት ዝወሰና። 

መስራቲ ጉባኤና አብ ጉዕዞ ሃገራዊ ሐርነት ኤርትራ፣ አወንታዊ ጽልዋን ተራን ሒዙ ፈላሚ ስጉምቱ ክጅምርን፣ 
ንኹሉ ደላይ ፍትሕን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራን ተስፋ ዝህብ ስጉምቲ ስለዝኾነ ዓቢ ናይ ብስራት መልእኽቲ 
ከምዘማሓላልፍ ኣይንጠራጠርን። ኤርትራውያን ሎሚ በጺሕናዮ ዘለና እዋን፣ ንዝነበረ ሕሉፍ አልዒልካ ክሲን 
ሕሜታን ከተካይድ ፣ ሕድሕድካ ከአ አብ ምብልላዕ ክትአቱ ዘፍቅድ ሃለዋትን ዕድልን ከቶ የብልናን። ዘለናዮ 
ሃዋሁው ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ሕቶ ዘለዕል ኮይኑ፣ ንሰብአዊ ክብርና ከም ህዝቢ፣ ንልዑላውነትና ከአ 
ከም ሃገር ንምውሐስ፣ ናብ አዝዩ ሐያል ሐርነታዊ መኸተ ክንአቱ ዘገድድ ክውንነት ኢና አቲና ዘለና። ነዚ አዝዩ 
ተሃዋሲን ሐደገኛ ዝኾነ መድረኽ ብኹሉ አማሊኡ ዘግጥም ብልሃት፣ ናይ ኩሎም ሃገሮም ከድሕኑ ዝተዓጥቁ 
ደቂ ሃገር፣ ኩሉ ሐቆፍ( All Inclusive) ዝኾነ፣ ጽኑዕን ቅኑዕን ጥርኑፍ ውደባን ስርርዕን ብደረጃ ሃገር 
ክህልወና መድረኻዊ ግድንን ግዴታን ስለዝኾነ በዚ አጋጣሚ ንኹሎም ደቂ ሃገር መጸዋዕታይ የቕርብ። 



16 

ኣብ ሰልስተ ወርሒ ዝሕተም መጽሔት ሓድነት ውድብ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ቀዳማይ ሕታም 1 ጥቅምቲ 2019 

 

 

ኣብ መደምደምታ ፣ ናይ ሐባር መስራቲ ጉባኤና ብዓወት ክዛዘም ዘሎና ትምኒት ብምግላጽ፣ ካብዚ ጉባኤ እዚ 
ተመሪጹ ዝወጽእ መሪሕነት ነቲ ካብ ህዝብና ዝግበረሉ ትጽቢት ዘማልእ፣ ንናይ ዉጹዕ ህዝብና ባህግታትን 
ድልየታትን ሓቀኛ መሳርሒ ኮይኑ ዘገልግል፣ አርአያን አብነትን ብምዃን ከአ ታሪኻዊን አወንታዊን እጃሙ 
ዝጻወት ክኸውን ዘለና እምነትን ትጽቢትን ልዑል እዩ። 

ጽን ኢልኩም ስለ ዝሰማዕኽሙኒ ክብረት ይሃበለይ ። 

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ !!! 

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንጀጋኑ ስዉኣትና !!! 

ጽገዮውሃንስ ኪዳነ 

24 ነሓሰ 2019 

 

ቃል ደገፍ ንዋዕላ ንቅሎ ኣዴታት 

 

 
ኣቶ ሓምድ ድራር ብ23.08.2019 

ንሓድነት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ወኪሉ ኣብ መኽፈቲ ዋዕላ ንቅሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን እዚ 
ዝስዕብ ቃል ደገፍ ኣንቢቡ። 

ዝኸበርክን ኣዳለውቲ ዋዕላ! 

ዝኸበርክን ኣባላት ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን! 

ዝኸበርኩም ኣሕዋት ኤርትራዊያን ደለይቲ ፍትሒ! 

ኩቡራት ዑዱማት! 
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ንኻልኣይ ጊዜ ምሳኹም ሓቢረ ኣካል ንጥፈታት ዋዕላኹም ክኸውን ዕድል ብምርካበይ ካብ ምጥን ንላዕሊ 
ሓበንን ደስታን ይስማዓኒ። 

ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኤርትራዊት ጓልኣንሰይቲ፣ ብሓፈሻ፣ ኣዴታት ከኣ ብፍላይ ዓቢ ተራ ከምዚ 
ተጻወታ ማህደረ ታሪኽና ኣግሊሑ ይሕብር። ግዴ ኤርትራዊት ጓልኣንሰይቲ ኣብ ናጽነት ኤርትራን ምሕራራን 
ጥራሕ ዝተሓጽረ ዘይኮነስ፡ ወላ ኣብ ድሕሪ ናጽነት ንልዕላውነት ሃገር ዝፈታትን ኩነታት ምስ ተፈጥረ `ዉን፡ 
ተራኣን ሃገራዊ ጉባኣተን ንምምላእ ኣብ ምክልኻል ሃገር ብጅግንነት ብምምካት፡ ምስ ኣሕዋተን እዚ ዘይበሃል 
መስዋእቲ ኸፊለን እየን። 

ስለዚ ናይ ሎሚ ዘበን ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን፡ መቐጸልታ ናይቲ ታሪኻዊ ኤርትራዊ ቅያታትና 
ምዃኑ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን። ሰላ ኤርትራዊት ጓልኣንሰይቲ ኣካል ሰውራና ኮይና፡ ተዓዊትናን ናጽነትና ክንጭብጥ 
ብቒዕናን። ሎሚ ኡዉን ብዘይ እዚ ተበግሶ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን፡ ሃገርና ካብ ኣርዑት 
ህግደፍ ተገላጊላ ጎደና ዲሞክራስን ሰላምን ክትሕዝ ዘበድ እዩ። 

ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩዎ፡ ኣነ እንሆ ዕድል ገይሬ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ከምዚ ብናይ ኣዴታት ዕድመ ዝተጸውዔ 
ዋዕላ እሳተፍ እየ አለኹ። ኣብቲ ቀዳማይ፡ ማለት ኣብ ዘሓለፈ ወርሒ መጋቢት ምስ ካልኣዬ ኮይነ፡ ንሰልፊ 
ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ወኪለ ተሳቲፈ ነይረ። ሎሚ ግን ንሰልስተ ውድባት ወኪለ እሳተፍ እየ ዘለኹ ማለት፡ 
ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፣ መድረኽ ንሃገራዊ ዘተን ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን እዮም። 

እዞም ሰለስተ ሃገራዊያን ዲሞክራስያዊያን ሓይሊታት፡ ኣብዛ ሰዓት`ዛ ካብዚ ተኣኪብናሉ ዘሎና ኣድራሽ ብዙሕ 
ኣብዘይርሕቕ ቦታ፡ ሓድነታዊን መስራትን ጎባኤኦም ኣብ ምኽፋት ይርከቡ። ድሕሪ ንውሕ ዘተን ብቐረባ 
ምስራሕ፡ ነቲ እና በአሰ ይኸይድ ዘሎ ኩነታት ህዝብን ሃገርን፡ ብናተይ ናይ በይነይ ወይ ናትካን ናይ በይንኻን 
መደብ ዕዮ፡ ነታ ሃገር፡ ናብ ንቡርን ሰላምን ከነምረሓ ዘይከአል ምዃኑ ብምዕጋብ፡ ሓደ ውድብ መስሪትካ 
ኢድን ጋንታን ኲንካ ክትዕወት ትኽእል ዝብል ዕግበት ብምብጻሕ፡ ሕጂ ኣብዛ ሳዓት`ዛ ናይተን ሰለስተ 
ውድባት ጎባኤ ክጋባእ ግድን ኮይኑ ማለት እዩ። 

ካብ ዝሓልፈ ተምክሮታትና ከም ተቓውሞ ኣብ ግምት ብምእታው ከኣ፡ ናይ ሎሚ ሓድነት ናይዘን ሰለስተ 
ውድባትና ብጽሒተይን ምቕሊተይን ሃቡና ዘይኮነ፡ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ሰለስቴአን ሸነኻት ብውድባዊ ድሕሪ 
ባይቶኡእና ተሓበና፡ ግን ኣባልነቱን ተሳተፉኡን ኣብ`ዚ ጎባኤ`ዚ ይኹን ወይ ብዓቢኡ ኣባልነቱ ኣ ሰልፊ 
ብወልቁ ከምዚውሰን እዩ ተገይሩ። ነፍሲ ወከፍ ኣባል ንነፍሱ ወኪሉ እዩ ኣብ ጎባኤ ይሳተፍ ዘሎ ማለት እዩ። 

እዚ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሰልስቴኦም ወገናት ንውድባቶም ድሕሪ ምፍራስ፡ ኣብ ስደት ኰንካ ሰልፊ ወይ ንጹር፡ 
ንውሑዳት ዝሓቆፍ ኣይዲዮሎጂካዊ ውዳቤ ምምስራት ናይዚ መድርኽ ቅዳምነት ኮይኑ ስለዘይተረኽበ፡ ኩሉ 
ኤርትራዊ ብዘይ ኣፈላላይ ኣብዚ መድረኽ እዚ ከዓስሎ ዝኽእል ውድብ ክምስረት እዩ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ። 
ሓቂ እዩ ሰልፊታት ምምስራት ኣዝዩ ኣድላዪ ምዃኑ ዝከሓድ ኣይኮነን፡ ግን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍን 
ምስ ህዝቢኻ ተሓዊስካ ናይ ጽባሕ ዕዮ ገዛ ምዃኑን ኣብ ምርዳእ ስለተብጽሐ እሞ፡ ከምዚ ሓዲሽ ኣገባብ 
ኣድላዪ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ። 

መልእኽተይ ቅድሚ ምጥቕላል፡ ንሕና ኣዞም ሰለስተ ኣብ ጎባኤ ተጸምቢርና ዘሎና፡ ብንቕሎ ኣዴታት ይግበር 
ዘሎ ንተቓውምቲ ውድባትና ናብ ሓደ ንምምጻእ ዝዓለመ ተበጎሶ ክድንፍዕን ናብ ሽቶኡ ክበጽሕን ዓቢ ተስፋ 
ንገብር። ብወገና ኸኣ ዓቕምና ዘፍቅዶ ንምዕዋቱ ተራና ክንጻወት ድሉዋት ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ`ዚ ክሕብር 
ፈቁድለይ። 
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ከምቲ ደጊመ ደጋጊመ ዘበልኩዎ፡ ኣብ ጎባኤ ስለዘለና፡ ኣብ ናይ ጽባሕን ድሕሪኡን ዘሎ ነጥፊታት እዚ ዋዕላ`ዚ 
ክንህሉ ብዘይምኽኣልና ይቕሬታ ኣሐትት። 

ምሉእ ዓውት ንዋዕላ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን! 

ዓወት ንድሚክራስያዊ ቃልሲና! 

ወድቐት ንገባቲ ስርዓት ኣስምራ! 

ጽን ኢልኩም ስለዝሰምዓኹኒን ዕድል ስለዝተዋህብኩን እምስግን! 

ይቐንየለይ! 

23.08.2019 

ፍራንክፈርት- ሃገረ ጀርመን 

 

 

ሓደ መስከረም መዓልቲ ሃገራዊ ሓበን 
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ሎሚ ዕለት 1 መስከረም መበል 58 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ተጋድሎ ንነጻነት ክብርን ሓበነንን ህዝቢ ኤርትራ 
እዩ። ኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ ዓለም ንጠለብን ጸዋዒትን፡ ድሌትን ባህግን ነጻነት ህዝቢ ኤርትራ ቆላሕታ ነፊጉ፡ 
ጸማም እዝኒ ሂቡ ዝኸደሉ መዋእል ህዝብና ንክብሩን መሰሉን ንምርግጋጽ ብ1 መስከረም 1961 ብመሪሕ 
ጅግና ሓሚድ እድሪስ ዓዋተ ኣንጻር መግዛእትን ጭቆናን ብረታዊ ተጋድሎ ኣዊጁ። 

ብዝተፈላልየ ዓቕምን ብቅዓትን ኤርትራውያን ዝተኸፈለ ከቢድ መስዋእቲ ብረታዊ ተጋድሎ ንነጻነት 30 
ዓመት፡ መላእ ኤርትራ ንባዕዳዊ ወታሃደራዊ ጸላኢ ስዒሩ ብ24 ግንቦት 1991 ነጻነት ዘረጋገጸ መሰረት’ዩ 
ዝነበረ። 

ብሓቂ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ንድሌት ባህግን መጻኢ ተስፋታት ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክልን ዘየንጸባርቕን ፡ 
ንህንጸት ሃገር ዲሞክራሲያዊ መንግስታዊ ምሕደራ ከውሕስን ዘይከኣለ፡ ተሳትፎ ዜጋታት ኣብ ህንጸት ሃገር 
ንሓደጋ ዘምርሕ ፖሊሲ ዝተኸተለ ብፍላይ ከኣ ንመንእሰይን መጻኢ ወለዶ ኤርትራ ንስደት፡ ንጥፍኣት ሞት 
ዝደፋፍእን ዝዓደመን ቅዲ ምሕደራ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ንጸድፊ መሪሕዎ። 

ህዝቢ ኤርትራ ግን ንምሕደራ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ኢዱ ኣጣሚሩ ክዕዘብ ኣይመረጸን፡ እንታይ ደኣ ንኩነን 
ስርዓት ህግዲፍ ብቅሉዕን ብግሁድን፡ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ስደት ፊት ንፊት ክገጥሞ ቆራጽ ውሳኔ 
ብምውሳድ ነቐለ፡ ኣብ መወዳእታ ንተበግሶ ”ይኣክል” ዝወለደ፡ ብዝለዓለ ኣብ ዝተፈላየ ኤርትራዊ መራኸቢ 
ብዙሓት ዝተዘርግሐ ንወከልቲ ተላኣኽቲ ሰዓብቲ ሚኒስተራት ህግዲፍ ራዕድ ፍርሕን ዘሕደረ ጸዋዒት ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ መስራቲ ዕዉት ጉባኤ ሰለስተ ውድባት፡ ንብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ 
ኤርትራ መበል 58 ዓመት ሓንጓፋይ’ሉ ዝተቀበለሉ ውሳኔ’ውን’ዩ። 

 መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ 

 ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ 

 ሰዲህኤ 

ኣብ መትከል እምነትን ባሕቲ መስከረም መሰረት ዝገበረ፡ንነጻነትን ሓርነትን፡ ኣብ ቅዋም ዝተሰረት፡ ማሕበራዊ 
ፍትሒ፡ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ፡ ልዕልውነት ሕጊ ዘውሕስ፡ ንባህግን ድለኢትን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕ 
ቀዳምነት ብምሃብን፡ ንምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ብምእላይ ሓድነት ህዝባን መሬታን ዘረጋገጸት ኤርትራ ኣብ 
ነጻነት፡ማዕርነት፡ፍትሒ፡ ዘትከለ ሃገራዊ ዕላም’ዩ። 

ክሳብ ውድቐት ምልካዊ ስርዓት ኣስመራ ከኣ ቃልስና ቀጻሊ’ዩ። 

ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 
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”ጊላስ ሓጋዚኣ እንተረኽበት መጥሓን ትሓብእ” ! 

 
መዋእል ሓሊፉ ሃይማኖታዊ ትካላት ብሓፈሻ፡ ብፍላይ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኣብ ህዝበን ዘለወን 
ሓላፍነት ብብቅዓትን ትካላዊ ኣሰራርሓን፡ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ከይተረፈ ምስ’ቲ ኩሉ ዘጋጥም ዝነበረ 
ዕንቅፋት እኹል ኣስተዋጽኦ ገይረን’የን ክበሃል ዘይከኣል ኣይኮነን። 

 ኣብ ኤርትራ ካብ ዝነበራ ዓውደ ትምህርቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ”ካምቦኒ”፡ 

 ወንጌላዊት ቤተ ክርስትያን ”ወንጌላዊት” ቤት ትምህርቲ፡ 

 ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያ ” እንዳ ማርያም” 

 መስጊድ ቤት ትምህርቲ ”መሓድ” ቤት ትምህርቲ ጃልያን፡ ብውሑዱ ክጥቀስ ይከኣል። 

እዚ ተጠቒሱ ዘሎ ከም ኣብነት ክጥቀስ ዝኸእል ሓፈሻዊ ንመረዳእታ ኮይኑ፡ ኣበየ ቦትኡ ንኡስ ከተማታትን 
ዓድታትን ዝተዘርግሐ ዓውደ ትምህርቲ ፍልጠት፡ ትካል ሃይማኖታት ኤርትራ ብዓቐኑን ዓይነቱን መወዳድርቲ 
ኣይነበሮን ክበሃል ይከኣል። እቶም ቀዳሞት መማህራን ኤርትራ ክሳብ ኣብ ኣሜሪካዊ ዩኒቨርስቲ በይሩት 
ከይዶም ዝተማህሩ ኣቦታት እንተኾነ ካብ’ዘን ዝተጠቕሳ ቤት ትምህርትታት መባእታዊ ፍልጠት ዝቀሰሙ 
ምንባሮም ብሂወቶም ካብ ዘለዉ ዝምስክርዎ ሓቂ’ዩ። 

ዝገርም ነገር እንተነበረ ከኣ፡ እዘን ቤት ትምህርትታት ሃማኖታውያን ትካላት፡ ፍልጠን ንዘደሊ ኤርትራዊ ዜጋ 
ዓሌቱ፡ሃይማኖቱ፡ ጾትኡ ብዘየገድስ ክፍት ዕድል ምንባሩ’ዩ። እዚ ዕድል ዝህብ ብምንባሩ ከኣ ኤርትራውያን 
ዜጋታት ንደቆም ኣብ’ቲ ንመጻኢ ዕድሎም ከድምዕሉ ዝብልዎ ትምህርቲ ይሰድዎም ነበሩ። እዚ ማለት ኣብ 
ትምህርቲ ዓረብ ጃልያ ክስርትያን ይምሃሩ ምንባሮም፡ ኣብ ካብምቦኒ፡ እንዳምርያም፡ ወንጌላዊት ከኣ እምነት 
እስላምና ዘለዎም ዜጋታት ኤርትራ ይመሃሩ ምንባሮም ዝኽሪ ትማሊ’ዩ። ኩሉ ተደማሚሩ ኣብ ኤርትራ 
ንዕብየቱን ስልጣነን፡ ንሓርነቱን ነጻነቱን፡ መሰሉን ክብረቱን ከማዕዱ ኤርትራዊ መን ምዃኑ ክፈልጥ፡ ምስ 
መግዛእቲ ዝተተኣታተወ ሕብረ ምጣነ ሃብታዊ ምዕባለ ኣነጻጺሩ ከለሊ ንቅሓት ኣስኒቕዎ እዩ። 

እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ እዘን ሃማኖታውያን ትካላት ኣብ ረድኤትን ማእከል ክንክን ጥዕና ዝነበረ 
ዝርጋሐን ቀሊል ዓቕምን ክእለትን ከም ዘየነበረ ህዝቢ ኤርትራ ዝምስክሮ’ዩ። ተወሳኺ ሎሚ መበገሲ’ዚ 
ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት መላኺ ጉጅለ ህግዲፍ 
ንረዲኤትን፡ ማእከል ክንክን ጥዕና መደበራት ዝምልከት’ዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንእተካይዶ ትካላት 
ክንዮ እምነት፡ ክንዮ ዓሌትን፡ጾታን ምዃኑ ንባዕሎም እቶም ምስ መላኺ ስርዓት ኮይኖም ሎሚ ተጻብኦታት 
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ዝፈጥሩ ዘለዉ እንተስ ባዕሎም ወይ ከኣ ካብ ኣቦታቶምን ጀሚርካ ኣባላት ስድራ ቤቶም ዝተኻፈልዎን ቅዱስ 
ዕላም ምንባሩ’ዩ። ብፍላይ ከኣ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ይትረፍ ኣብ ደረጃ መንግስቲ በጺሑስ ኣብ ሜዳ 
መዋእል ብረታዊ ተጋድሎ እንተኾነ ብኣካል ዝተሳተፉ ካህናት፡ ኣቕሽሽቲ፡ሼካት ሓሊፍዎስ እዚ ዘይብሃል 
ንዘበርክትዎ ሓገዛት ግሒጡ ወሲዱ’ዩ፡ክሳብ ሕጂ’ውን ኣሉ ዘይብሃልን ዘይንዓቕ ሓገዛት ገግሒጡ ንረብሑ 
ዘውዕሎ ዘሎ ምዃኑ ምንጭታት ይሕብሩ። 

ነዚ ብዝምልከት ብጭብጢ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ብኣባ ተወልደመድህን ጸጋይ ዝቀረበ ጽሑፍ፡ ”ድጊ ግፉዓት” 
ትብል መጽሓፍ ምንጪ ሓገዛት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ይኹን ዘይመንግስታውያን ትካላት ኣብ ኤርትራ 
እንታይ ምንባሩ ብዓቐኑን ተገሊጹ ቀሪቡ እዩ። 

ሎሚ ሎሚ ከእ ኣብ ኤርትራ ብስንኪ ምሕደራን ፖሊሲ ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ህዝብና ዝሓልፎ ዘሎ ስቓይን 
መከራን ኣብ ኩሉ መዳይ መነባብሮ፡ ጥዕና፡ ዝተረፎ ዘይብሉ፡ ዝነትዐት ማይ ዓይኒ መድሃኒት ትካላት ክንክን 
ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርትያን ክዓጹን ጠበናጁ ሒዙ ክጓየይ ንኣዳም ገረሞ ዘብል’ዩ። 

ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ብዝሰንኪ ፍሽለት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታቱን ወጻኢ ጉዳይ ፖሊስታትን ዘምጽኦ 
ሽግራት ኣብ ዝባን ህዝብና ከንጸባርቕ ዝተራእየ ብፍላይ ኣብ ክንክን ጥዕና ንኣባላት ከይተረፈ በዚ መስመር 
ሃይማኖታዊት ትካላት ኣቢሉ ዝኸሰቦ ዝምድናታት ኣቢሉ ንወጻኢ ክልእኽ ምጽንሑ’ውን ይግለጽን’ዩ። 

”ጊላስ ሓጋዚኣ እንተረኽበት መጥሓን ትሓብእ” ከም ዝበሃል ህዝቢ ኤርትራ ብህግዲፍ ተበዲሉ ተገፊዑ፡ 
ተጨቝኑ ሰብ ሕልና ተረኺቦም ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዝወረደ ግፍዒ ኣደራዕ ሓላፍነት ተሰኪሞም ሽግር 
ንምፍታሕ ንምቅላል ንምሕጋዝን፡ ብዘይ ገለ ክፍሊት ደኺምና ከይበሉ ላዕሊ ታሕቲ ክብሉ ከሰላስልዎ 
ዝጸንሑ፡ እንትርፎ መስቀሎም ወታሃደር ይኹን ኣጽዋር ዘይብሎም ሃይማኖታዊ ትካል ብሰራዊት ህግዲፍ 
ተኸቢቦም ትካላቶም ክምንዝዑን ክምንጠሉን፡ ከይዱ ከይዱ ከኣ ህዝብና ካብ ዝኸፈእ ንዝኸፍአ ጸገማት 
ዘቃልዕ፡ ንሕማም ርእሲ ትኸውን መድሃኒት ኣስፕሪን ዘይብሉ ስርዓት፡ ነዚ ዝኣክል ትካላት ብዝተጻብኦ 
ዓጽይዎ ይርከብ። ምሕደራ መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ብቅንኣት ረዲኤታዊ ስርሓት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን 
ኤርትራ፡ ርእሰ ምትእምማን ኣጥፊኡ፡ ኩሉ ብሕማም ዝሳቐ ብዘይካ ኣብ’ቲ ዝተማልአ ኣገልግሎት መድሃኒት 
ዘይወሃቦን ዘይብሉ ትካላቱ ክሳቐን ክቅንዞን ገይርዎ ኣሎ። 

ሕብረተ ሰብ ዓለም ንተግባራት ህግዲፍ ጋሻ’ኳ እንተዘይኮነስ ወግሐ ጸብሐ ኣንጻር ህዝብን ሃገርን ዘካይዶ ዘሎ 
ዘየቛርጽ ግፍዕታት ትዕዝብትታቶም ወሲዶም ኣገብ ካብ ምባል ዓዲ ኣይወዓሉን። ኣብ ወጻኢ ዝርከብ 
ህዝብና’ውን ኣብ’ዚ ንህባዊ ኣገልግሎት ክነጥፍ ዝጸንሐ ትካላት ዝተወስደ ስጉምቲ ዘርኣዮ ቁጠዐን ነድር ኣብ 
መራኸቢ ብዙሓት ብዙሕ ተባሂሉን ይበሃልን ኣሎ። 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ስውኣትና 

ዜናን ሓበሬታን ሰዲህኤ 
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