
 

 ሳልሳይን ወሳንን መድረኽ ፡ ሽግ ሓርነትና ሕጂ ንኣውጅ   
ብሓው ፈይፈይ ሽወደን.                         

ንኣትዎ ዘለና መድረኽ፡ ወሳንን ህጹጽን፡ ሽግ ሓርነትና እንእውጀሉ፡ ሳልሳይ መደረኽ 
ምዃኑ ንምንቕቓሕ ጽሑፈይ ናባኹም እንሆ ። ”ጭርሖ ዳውን-ዳውን”  ብዝሒ ኤርትራዊ 
ኣብ ሓደ መኣዲ ከም ዝዓስልን ከም ዝሓብርን ዝገበረ፡ ቀዳማይ ዕውት ሰላማዊ ሰልፊ 
ነበረ። ድሕሪ’ዚ፡ ካልኣይን በዳህን ኮይኑ ዝተቐልቀለ ድማ፡ እቲ ከም እሳተ-ጎመራ ኮይኑ 
ዘንጎድጉድ ዘሎ ድምጺ ”ይኣክል” ብድሆ ህዝቢ ኢዩ። ስለዝኾነ ንሕና እዞም ኣብ 
ዲያስብፖራ እንነብር ኤርትራውያን፡ ምድሓን ህዝብናን ሃገርናን፡ ሰብኣዊ ሓላፍነትናን 
ግቡእናን እዩ’ሞ፡ በጺሕናዮ ዘሎና መድረኽ ዝሓተና ጠለብ ንምምላእ ድልዋት ክንከውን 
ይግባእ።   

ክቡራትን ክቡራንን ኣሕዋትን ኣሓትን ንሕና ሰብ ሕልናን ብህዝብና እነስቆቁርን ወጽዓ 
ህዝብና ወጽዓና፡ ስቃይ ህዝብና ስቓይና፡ ምዃኑ ብምእማን ካብ ልብና ሕሱም ነቢዕናን 
ሓዚናን ኢና። ከምኡ’ውን ባርነት ብዘሕደረልና ዓሙቕ ጭንቀተ-ኣእምሮ፡ ፈቀዶ 
ማይጨሎት ደኺምናን ዛንዛን ኢልና ፍታሕ ኣይረኸብናን። ብፍላይ እኳ እቶም ዕድመ 
ዘይቆጸሩ ዕሸላት በቲ ንኹልና ዘስካሕክሐን መፈጠርካ ዘጽልአን ሓሊፎም ኣብ ውሕስ 
ሃገር ድሕሪ ምብጽሖም፡ ዓለም ጸልሚታቶም ምጻሩ ስኢኖም፡ ኣብ ቀላይን ባቡርን 
ትንፋሶም ከሕልፉ፡ ገሊኦም ድማ ከይተፈልጡ ኣብ’ታ ጸባብ ቤቶም ተስፋ ቀቢጾም 
ተሓኒቆም ጨኒዮም ክርከቡ ከም ኤርትራውያን ኣይሰቁረናን ዶ!!!  

ኣሕዋት ኣብ ልዕሌና ዝወርድ ዘሎ ወጽዓን በደልን ጠንቁ ኩልና ከም ኣጻብዕትና ንፈልጦ 
ክንስናስ፡ ስኣን ሓቢርካ ገለ ምግባር ግን እነሆ ዱጉል ኣጀንድኡ ከተግብር ልዕላውነትናን፡ 
መንነትናን ክብርናን ኣብ ሕሱር ዋጋ ዕዳጋ ኣውዲቕዎ ይርከብ። ኣብ’ዚ እቲ ዘስደምም 
ክፍኣተ ተንኮሉ ከም ብርሃን ጸሓይ ኳዕ ኢሉ እናሃለወ፡ ጌና ዝዓወሩን ዝጸመሙን ቁንጣሮ 
ሰዓብቲ ኣለዉ። ከይተሰቆሮም ድማ ነቲ ኣብ ቕድሚ ዓለም ኣፍልቡ እናደሰቐ ዝበሎ 
ከጸባብቁሉ ሕምም ኩምትር ክብሉ ምርኣይ ብሓቂ ተኣምር’ዩ! ብዝኾነ፡ ኩልና 
ኤርትራዊያን ክብሪ ሰብእዊ መሰልናን ድሕነት ህዝብናን ካባና ናባና ስለዝኾነ፡ ነዚ ብሓባር 
ንዓመታት ወሪዱና ዘሎ ባርነትን ብርሰትን ግዜ ከይወሰደና፡ ካብ’ዚ ዓማጽን ጨፍላቕን 
ጉጅለ-ማፍያ፡ ንሕና ሓራ ምዃንና ንዑ ሓቢርና ሕጂ ንኣውጅ።  

እወ፡ ንዓኻ ኢዬ ክቡር ህዝበይ ናይ ትማሊ ታሪኽካ፡ እቲ በሽሓት ዝተሳተፍካዮ ፈላሚ 
ሰ/ሰልፊ ”ጭርሖ ዳውን-ዳውን” ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማትን ኣብ በበይኑ እዋናትን፡ 
ንዓለም ኣመስኪሩስ፡ ኣብ መንፈስ፡ እቲ ሰልፊ፡ ብዝሒ ኤርትራዊ ከም ዝዓስልን ከም 
ዝሓብርን ገበርካ። ጃንዳ ህግደፍ ግን ሕንሕነ ሰልፍኻ፡ ንጹሃት ብምእሳርን ህዝቢ 
ብምብታንን ሃውተተን ዓንደረን። እዚ ኮይኑ ግን ህዝበይ፡ ኣብ መርገጽካ ጸኒዕካ ናብ’ቲ 
ካልኣይን በዳህን፡ እወ፡ ናብ’ቲ እዋናዊ ዝኾነ መድረኽ ከም እሳተ-ጎመራ ዘንጎድጉድ 
”ይኣክል” ዝብል ብድሆ ሰገርካ። ነዚ ሓያል ብድሆ ህዝቢ’ዚ፡ ማዕከናት ዜና ኣሰናን 
ካልኦትን ኣብ መላእ ዓለም ብዓውታ፡ ኣጋውሕዎን ኣንጎድጎዶዎን። ከም’ቶም ኣብ’ዚ 
እዋን’ዚ ብትብዓት ምልኪ ኣብ ምጉሓፍን ህዝባዊ ስልጣን ኣብ ምውሓስን ተባዕ መኸተ 



ጸሚዶም ዘለዉ ኣልጀሪያውያንን ጎረበትና ውጹዕ ህዝቢ ሱዳንን፡ እናረአናን እናሰማዕናን፡ 
ንሕናኸ ንውጹዕ ህዝብናን ንወጽዓናን እንታይ ኢዩ ዓዚሙና።  

እምብኣር፡ ብርኢይቶይ ”ካብ ጉዪይ ምዓል ክሳድ ምሓዝ ”፡ እቲ ክብሎ ዝደሊ ዘለኹ፡ 
ንሕና ኣብ ዲያስፖራን ኣብ ዓዲን እንነብር ኤርትራውያን፡ ድሕነት ህዝብናን ሃገርናን፡ 
ሰብኣዊ ሓላፍነትናን ግቡእናን እዩ’ሞ፡ ነዚ ንኣትዎ ዘለና ወሳንን ህጹጽን ሳልሳይ መድረኽ 
ብተረድኦ ክንቅበሎን ዓጊብና ክንፍጽሞን  የተሓሳስብ።  

እንታይ’ዩ ኣዚ ሳልሳይን ወሳንን ዝብሃል ዘሎ መድረኽ ?   

1) ብጃንዳ ህግደፍ ከምዘይንምራሕን ከምዘይንወከልን ብሓቡር ድምጺ ንዓለም ምእዋጅ።  

2) ብጃንዳ ህግድፍ ዝወጹ መምርሕታትን ኣዋጃትን ከምዘይንቕየድ ብዓውታ ምጉላሕ !  

3) ምስ ጃንዳ  ህግደፍ ዝፍጸሙ ናይ ጉቡጥሽ ውዕላትን ፈርማታትን ፍርሱትን ውጉዳትን 
ምዃኖም ብሕቡር ድምጺ ንዓለም ምጉዋሕ። 

4) ጉዳይ ቅዋም፡  ጉዳይ ኡስራትን  ጉዳይ ምሕንጻጽ ዶባትን  ካብ ህግደፍ ፍጻመ ክረኽቡ 
እዮም ኢልካ ምጽባይ፡ ”ከም ካብ ብዕራይ ጸባ ምጽባይ” ኮንቱ ኢዩ።  ስለዝኾነ እምብኣር፡  
ቅዋምና፡ እሱራትናን፡ ምሕንጻጽ ዶብናን፡ ብህዝብና ክፍጸሙ ኢዮም ኢልና ንኣምን።  

5) ሓርነታዊ ቃልስና ብኣግኡ ሸትኡ ክሃርምን ህግዲፍ ክስዓርን ናትና እንብላ ብኣህጉራዊ 
ደረጃ ሕጋዊትን ጊዚኣዊት መሪሕነት ሕጂ ክትቆውም ምእዋጅ።  

6) መብጽዓና ሱር ነቀል ለውጢ ስለዝኾነ፡ ኩሉ ደላይ ለውጢ ኣብ’ዚ ርዒሙ እጃሙ 
ከበርክት ንጽውዕ ። 

7) መኸተ ቃልስና ስልጣን ናይ ህዝቢ”ካብ ህዝቢ ናብ ህዝቢ”  እምንቶናን ውሳኔናን’ዩ። 

8) ህዝባዊ ሰራዊት ውጹዕ ኣካል ህዝብናን ተኸላኻሊ ህዝብናን ስለዝኾነ ኣብ ዝግበሩ 
ሰለማዊ ሰልፊ ዋልታ ህዞቦም ኮይኖም ክጸንዑ ንጽውዕ።  

9) ኣምባሳደራት ንመሰልኩምን ንህዝብኹምን ኣብ ዝኸይድ ህ/ሰለፊ ክትውግኑ ንጽውዕ። 

10) ብውልቃዊ ረብሓ ምስ ህግዲፍ ወጊንካ ዘለኻ ንዓ ሕጂ ኣብ ጎኒ ህዝብኻ ሕበር። 

11) ስቓይ ህዝብና ኣዚዩ ከይመረረን ጨሪሽና ከይጸነትናን፡ ሕጂ ሓቢርና ኣሎኹልካ ንበሎ። 

ንምዕዋቱ ብኸመይ ?  ፈለማ ክልተ-ሰለስተ መዓልታት ኣከታትልካ ሰፊሕ ሰ/ሰልፊ ኣብ 
ቅድሚ ዩ/ነሽን UN ምግባር። መቐጸልትኡ ድማ ኣኣብዘለናዮ ሃገር ስጋብ ዓወት ንመክት። 

ኣበይ ?  ከከም ኩነታቱ ግና ኣብ ሃገርናን ዲይስፖራን  ክፍጸም ይግባእ። ንተግባሩ ከም’ዚ 
ዝስዕብ ተመራጺ ይኸውን።                                                                            
ሀ) 1. ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ቅድሚ ሕቡራት መንግስታት UN ኣብ ከተማ ንዮርክ      

    2. ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ቅድሚ ቤ/ጽሕፈት ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ከተማ ጀነቭ 

    3. ኣብ ኣውስትራሊያ ኣብ ቅድሚ ሕ-መንግስታት UN ከተማ ሲድኒ  



ለ) ኩነታት ዘየፍቕደሎም ግንክኣ መልእኽቲ ደገፎም ከስምዑ ይሕተቱ። ንሳ’ቶም ድማ                    
1) ኣብ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝርከቡወን ሳ/ዓረቢያ፣ ዱባይ፣ 
ባሕሬን…  

2) ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ፣  ሱዳን፣  ግብጺ፣  ኬንያ፣  ኡጓንዳ፣  ኣንጎላ …  

3) ኣብ ሃገረ እስራኤል ኣብ ቅድሚ ሕቡራት መንግስታት UN ኣብ ከተማ ተልኣቪቭ 

4) ብዓቢኡን ወሳንን ግድነትን ኣብ ውሽጢ ሃገርና ”ተኾርሚኻ ሞት ኣሳፊሕካ ሞት”  
ብዘይመስዋእትነት ዓወት የልቦን። ስለዝኾነ፡ ህዝብና ኣብ ኩሉ ከተማታት ሃገርና  ተልዓል 
ተኣንገድ ስቓይካ ከህጥም።  

መኣስ ክፍጸም ፧  መዓልቲ ሓርነትና እንእውጀሉ ድሕሪ ሕጋዊትን ግዚያውትን መሪሕነትና 
ምቋምና ክኸውን ይምረጽ።  

መቐጸልትኡን መወዳእትኡን ፧   ብኣብ ነፍሲወከፍ ከተማን ሃገርን ዝፍጸሙ መረጻን 
ውክልናን እሞኽኣ ካብ’ዞም ዝተወከሉ ዘቆሙዋ ባይቶ እትምዘዝ ግዚያውት ሕጋዊት 
መሪሕነት ኢዩ። 

ምቁጽጻርን ተሓታትነትን ፡ ብኣብዬ ከተማታት ዝቆማ ማሕበራት ደለይቲ ፍትሕን 
ብምርጭኦም ወኪሎም ዘቆሙዎ ባይቶን ድማ ይኸወን።   

ጉዳይና ኣብ ማዕልብኡ ንምብጻሕ ፡ እንሮቚሓ ግዚያዊት ሓርነታዊት መሪሕነት ባጀት 
ክህሉዋ ይግባእ። እዚ ድማ ካብ ውልቃዊ ሰርሓኣ ነጻ ዘገብርን ምሉእ ግዚኣ fulltime 
ንዕላማና ኣብ ሽትኡ ንከተብጽሕ ዝውሃብ መቁነን’ዩ። ዕዉት ንምግባር ክኣኩሉ ኤርትራዊ  
ወፈይኡ ኣብ እንገብሮ ሰለማዊ ሰልፊ ክጅምር ይግባእ። 

ዕድመ  እነቁማ መሪሕነት ፡  ንኣብ ዲያስፖራ ንዘለና እትውክል ስለዝኾነት፡ ህዝብና 
ቅዋም ነዲፉ ቅዋማዊ መሪሕነቱ ክሳዕ ዝመዝዝ ዘሎ ግዜን ኩነትን ይኸውን።  

ሓውኹምን ወድኹምን ፈይፈይ                       

  

  


