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ኣብ መወዳእታ ናይ’ቲ ነዊሕን ጸልማትን  ታንል (ገለሪያ) ቀሰተ-ደመና? 

ኩሎም ትካላት ውድባት ግንባራት ሰልፍታት ይዕበዩ ይንኣሱ፡ መንግስታት ይኹን ዘይመንግስታውያን  ናይ 
መኽሰብ ይኹኑ ናይ ሰብኣዊ ረድአት፡ ቀዳምነታቶም ሰሪዖም’ዮም ንጥፈታቶም ዘካይዱ።  መደባት ምስራዕ 
ዕላማታት ምንጻር ሓይሊ ዕማም ምድላው ቀስተ ግዜ ምትላም …ወዘተ  ናብ ዝተደልየ ዓወት ዝወስድ ናይ 
ሓሳብ ጎደና’ዩ። ቀዳምነታትካ ምስራዕ ምውዳብ ማለት ብዓይኒ  ገንዘባዊ መኸሰብ ክውሰድ ኣይግባእን።    
ምስ ሓባራዊ ረብሓን ስግኣትን ዝተኣሳሰረ፡ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፡ ጸጥታዊ …ወዘተ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ። 

ቀዳምነታትካ ብጥንቁቕ ኣገባብ ክትሰርዕ ምኽኣል ‘ምበኣር ብሕልፊ ኣብ እዋን ፈተነ ልዑል ኣቃልቦ ዝሓትት 
ዕዮ ቤት’ዩ። ህጹጽነቱ’ውን ኣየካትዕን ኣየሰሓሕብን። ብፍላይ ከም’ዚ ንዓና ኤርትራውያን ኣጋጢሙና ዘሎ 
ሓያል ፈተነ። ንኣብነት እዚ ፈተነ’ዚ፡  ናይ ፈተነ ፈተነ ዝገብሮ ቅዋምና ባይቶና ነጻነትና ሰብኣዊ መሰላትና 
..ወዘተ ተጣሒሱ ስለ ዘሎ። እዚታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ክነሱ፡ ኣነ ግን ብካልኣይ ደረጃ ክሰርዖ እመርጽ። ምኽንያቱ 
ልኡላውነት ህዝብን ሃገርን ካብ ኩሉ ስለ ዝዓቢ።  

ንዓይ እዚ’ዩ ብቀንዱ ቀም-ሰለም ምባል ዝኸልኣኒ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ክብሪ ህዝቢ ልኡላውነት ሃገር ኣብ 
ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ። ሓያሎ ኤርትራውያን በዚ ዘንጸላሉ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ’ዚ መንጸሮር ተጠቒዖም 
ምህላዎም እፈልጥ’የ።  ምስገና ንሳይንስን ቴክኖሎጂን። እሰይ ዘመነ ዲጂታል ኮሚኒኬሽን! 

ኦ ደቂ ሃገረይ ልኡላውነት ኤርትራ ናይ ኩልና ኤርትራውያን ዜጋታት ናይ ሓባር መንነት’ዩ። ሕቡናት 
ኩሩዓት ደቂ ሃገር ዝበልና ብደምና ብመስዋእትና ዝጨበጥናዮ ዓይነት ልኡላውነት’ዩ። እወ ደቂ ሃገረይ 
ልኡላውነት ዓይነትን ደረጃታትን ኣለዎ። ዓይነቱን ደረጃኡን ብፍትሓውነቱን ዝተኸፍሎ ዋጋን’ዩ ዝምዘንን 
ዝፍለን።  

ልኡላውነት ሃገር የለን ማለት፡  መሬት፡ ባሕሪ፡ ደሴታት፡ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮኑን መልሕቕ ካልኦት ዝኾኑ። 
ልኡላውነት የለን ማለት፡ እምባታት፡ ሕሉማት፡ ሜዳታት፡ ስንጭሮታት፡ ሩባታት፣ ጥራሕ ኣይኮኑን ዋናታት 
ዝቕይሩ። ልኡላውነት የለን ማለት፡ ኤርትራዊ መንነት ኤርትራዊ ዜግነት የለን ማለት’ዩ። ኤርትራዊ መንነት 
ዜግነት ይሕረጅ’ሞ፡ ኤርትራዊ ዝነበረ ክቡር ሰብ ሃገር ኣልባ ኮይኑ ይተርፍ። ኣገልጋሊ ( ባርያ) ናይ ካልኦት 
ይኸውን። እዚ’ዩ እቲ ሓቀኛ ትርጉሙ።  

ኤርትራዊ ታሪኽ ናይ ነዊሕ ውረድ ደይብ ድሕረ ባይታ ዘለዎ ታሪኽ’ዩ። እዚ ነዊሕን መሪርን ድሕረ ባይታ 
ብዛዕባ “ዓደይ ዓደይ! ሃገረይ ሃገር!” ኢልካ ኣብ ጎደናታት ብምጭራሕ ዝተደምደመ ዘይኮነስ፡ ብሞት ወይ 
ሕየት ግጥም ህይወት ዝተገበረሉ ታሪኽ’ዩ። እልፊ ኣእላፍ ዝተነግረሎምን ዘይተነግረሎምን ኣብ መሬትን 
ባሕርን ምስ ጸላኢ ተዃሽሖም’ዮም። ንስለ ልኡላውነት ህዝብን መሬትን።  

ሕጂ ግን ኣመሪካውያን ብውሽጢ ውሽጥን ሕሹኽ ሹኽን ብልኡላውነት ውዲታት ይኣልሙ ኣለው። በዚ  
ብታሕቲ ታሕቲ ንሰምዖ ዘለና ኣመሪካውያን ኤርትራውያን’ሲ ከም’ታ ናይ ቀደምኩም ኣብ ባርነት ንበሩ 
ይብሉና ኣለው። ናይ ሓምሳታት መርገጾም የሕድስዎ ኣለው።  

ኦ ደቂ ሃገረይ ንሕና ድማ ንመንነትና ንኽብርና ብዘይካ ባዕልና ካልእ ኣያ ስለ ዘይብልናን ክህልወና’ውን ስለ 
ዘይግባእን ብዋጋ ልኡላውነትና ንዝዋገ ዕድል ኣይንሃቦ። ቀዳምነታትና ንክብረት ልኡላውነትና ሰሪዕና 
ተወሃሂድና መዓንጣና ነስጥም። ኣይንዓሹ ቅድሚ ዝኾነ ካልእ ህዝባውን መሬታውን ልኡላውነትና ምኽባር 
ዝብል ዛዕባ ሰሪዕና፡ ህልው ዓቕምና ኣወሃሂድና ብዙሓት ክንስና ከም ሓደ ሰብ ኮይና ንንቀሳቐስ። እቲ ጽቡቑ 
ሎሚ ሓይሊ ኣመሪካውያን ከም ትማሊ ኣይኮነን። ኣመሪካ ኣብ ኣጽዋርን መራኸቢታትን ‘ምበር ኣብ 
ዲፕሎማሲ ናይ ትማሊ ተሰማዕነትን ጽልዋን የብላን። እዚ ሓደ ዕድል’ዩ። ጥራሕ ንሕና ውጥን ነውጽእ። 
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ጥራሕ ናይ ንጥፈታትና ኣንፈት ኣነጺርና ንሓንጽጽ። ነዚ ብዘቤታዊ ጸላኢ ወዲቑ ዘሎ ልኡላዊ ክብሪ ናብ 
ንቡር ንምምላስ ንጽዓት። 

 ሎሚ ግዜ ኣብ ጎድኒ ኣመሪካውያን ዘይኮነስ፡ ኣብ ጎድኒና’ዩ ዘሎ ዘብለኒ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት እዚ መዋእል 
ከም 40ታት 50ታት  ብዘይ ምዃኑ’ዩ። ቁሩብ ንቕሓት’ሲ ደሊብና ኢና። ብዋጋ ካልኦት ዘይኮነስ ብዋጋና 
ክቡር ዋጋና! 

ርግጽ ኣብ ኣነ ዝበለ ነዊሕ ናይ ጸልማት ታንል (ገለርያ) ኢና ዘለና።  ኣብ መወዳእታኡ ግን  ጩራ ብርሃን 
ይረኣየኒ። ምኽንያቱ ንሕና ሎሚ ዘይ ከም ኣብ ዝሓለፈ ከም ቀንዲ ሰብ ቤት ሰብ ጉዳይ ኣይፋል ምትንኻፍና 
ንብል  ዘለና ኮይኑ ይስመዓኒ። ነዚ ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ናይ ጭቆና ዓዘቕቲ  ዝሸመና  ዘሎ ውልቀ መላኺ 
ኢሳያስ’ዩ፡፡ እዛ ክቡር ዋጋ ከፊልና  ዝረኸብናያ ልኡላዊት ሃገርና  ብኣኻን ጠላማት ዝኸማኻን ኣይትሕረጅን 
ንብል ዘለና ኮይኑ ይርደኣኒ። 

ውድበይ ውድብካ ተበሃሂልና ክንከፋፍል ክንጎጃጀል ክንቀያየም ክንጻላእ ክንተሃራረም ዝገበረና ሕሱር ጠላም 
ጉጅለ  ቀዳምነታትና ሰሪዕና፡ ዝርካቡ ዘለና ጸጋታት  ኣጠራቒምና ንዓኻ ምግላፍን ልኡላውነትና ምዕቃብን’ዩ 
ዝበሃል ዘሎ ኮይኑ ይርደኣኒ።  ኣብ ጫፍ ናይ’ዚ ናይ ዲቕ ዝበለ ጸላም ታንል (ገለሪያ) ቀስተ ደመና ይረኣየኒ። 
ትስፉው ናይ ዳግማይ ተጋድሎ ግዜ እነካይድ ዘለና ኮይኑ ይስመዓኒ።  

ካብ ሰሜን ኣመሪካ ናብ ኣውስትራሊያ፡ ካብ ክፍለ ዓለም ኤውሮጳ ገለ ሃገራት ኤስያ እምቢ እምቢ’ታ 
ንዘቤታዊ ይበሃል ኣሎ።  ኣብ ግንባር ይኣክል’ሲ ብብዝሒ ደኣ ይተዓሰል። እቲ ቅኑዕ እቲ ደላዪ ለውጢ 
ብዓመጸኛ ብጠላም ከይቅደም ይንቃሕ ይውደብ ይተዓጠቕ ደኣ። እቲ ምንታይ’ሲ ልኡላውነት ዝለዓል ጫፍ  
ናይ ህላዌናን ክብርናን ስለ ዝኾነ። 

                                              ዘርኣ ብሩኽ ክፍሎም 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 31-07-2019 


