
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ዮሃና ኣብ ጽምብል መበል 28 ዒመት በዒል ነጻነት ኤርትራ 

ፋሽሽታዊ ስርዒት ዯርጊ ካብ ዜዴምሰስ ካብ 1991 ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ዒመት መጸ ነጻነት ኤርትራ 

ነኽብር ኣሇና። ሳሊቲ እኩብ ዴምር ናይቶም ኩሎም ህይወቶም ዜበጀዉ ኣሻሓት ስዉኣትናን ጻዕሪ`ቶም 

ብሚልዮናት ዜቑጸሩ ነኣሽቱን ዒበይትን፡ ሰብኡትን ኣንስትን ዜመጸ ዒወት ስሇ ዜኾነ ነጻነት ክቡር`ዩ፡ 

ብኽብሪ ክዜከር እውን ኣሇዎ። እወ ነጻነት ዜዴሇ ካብ ባርነት ተሊቒቕካ፡ ወፊርካ ብሰሊም ክትምሇስ፡ 

ሰሪሕካ ክትብልጽግ፡ ተማሂርካ ክትብርኽ፡ ልዕሉ ኩለ ዴማ ሸሇብ ገሇብ ከይበልካ ክትነብርን መጻኢ 

ዕዴልካ ባዕልኻ ክትውስንን መታን`ዩ ሰፍ ይብል ክቡር መስዋእቲ ዜተኸፍሇ።   

እንተኾነ ግን ብሰንኪ`ቲ ብይካ ሕማቕ ጽቡቕ ይርእ ስርዒት ህግዯፍ፡ ብስም ነጻነት እናኣታሇሇ ካብ 

ናይ ሕጂ ነጻነት እቲ ብባዕዲዊ መግዚእቲ ዜሓሇፍናዮ ሕሱም እዋን ከምዜሓይሽ ስሇ ዜገበሮ ብኡ ዯረጃ 

ትርጉም ነጻነት ኣናሓሰረ ክመጽእ ኮይኑ`ሎ። ወዴ`ሰብ ሓንሳብ ወይ ክልተሳዕ ወይውን ንዜተወሰነ ግዛ 

ከተታትሎ ትክእል ትኸውን፡ ሇኣሇም እናተታሇሇ ክነብር ዜኽእል ህዜቢ ግን የሇን። ርእሰ ፋሽሽቲ 

ኢሰያስ ኣፈወርቂ ካብ ካሇኦት ገስገስቲ ይኹን ዒፈንቲ መንቅስቓሳት ዒሇም ተመኩሮታት ሓዋዊሱ 

ንሕብረተሰብ ኤርትራ ከኣ ብዜግባእ ኣጽኒዐ ብኻዕበቶ ናይ ምፍልሊይ ሜሊታት እነሆ ክሳብ ሕጂ 

ንስልጣኑ ብዘሕ ክህዴዴ ዜኽእል ሓያል ተወዲዲሪ ከምይርከብ ኮይኑ ጸኒሑ ኣሎ።  

ገሇ ካብቲ ቀንዱ ሜሊታቱ ከኣ መተካእትኡ ክኾኑ ዜኽእለ ብቑዒት ዛጋታት ምእሳርን ምቕንጻልን፡ 

ወይውን ጸሊእቲ ኣናፈጠርካ ህዜቢ ብኡ ጅሆ ተታሒዘ ክነብር ምግባር ወይውን  ህዜቢ ካብቲ ሇዎ 

ሕማቕ ኩነታት ወጻኢ ሎ ካልእ ኩለ መማረጺታት ዜኸፍአ ምዃኑ እናገሇጽካ በቲ ሇዎ ክፉእ 

መነባብሮ ርዑሙ ክነብር ዜኣመሰለ ጸረ ፍትሕን ጸረ ዯሞክራስን ዒፈንቲ ሜሊታት እዮም። ኢሰያስ 

ኣፈወርቅን ንሱ ዜመርሖ ህግዯፍን እምበኣር ቅኑዒት ስሇ ዜኾኑ ይኮነስ ቅኑዒት እናኣጥፍኡ፥ ህዜቢ 

ስሇ ዜፈተዎም ይኮነስ ህዜቢ ስሇዜፈርሖም፥ ፍትሒ ስሇ ንገሱ ይኮነስ ሕጊ ረጊጾም ባዕሊቶም ንግሆ 

ንግሆ ንዖኦም ገልግል ሕጊ እናውጽኡ ልዕሉ ሕጊ ኮይኖም ክኸደ ስሇ ዜጸንሑ፥ እኩይ ሸርሕታቶም  

ውሑዴ ህዜብና ኣብ ብዘሕ ክፈሊሇ ክገብሩ ስሇ ዜጸንሑ እዮም።  

ተመኩሮን ሳይንስን ከምዜምህረና ግን ዜኾነ ውዯባ ውሱን ዕዴመ እዩ ሇዎ። ዴሕሪኡ ወይ ክሕዯስ 

ኣሇዎ ወይ ክመውት ኣሇዎ። ህግዯፍ ዴማ ከም ውዴብ መጠን ዕጭኡ ካብዙ ዜፍሇ ክኸውን ስሇ 

ይክእል ወይ ክሕዯስ ኔርዎ ወይ ክመውት ኣሇዎ። እንተኾነ ግን ህግዯፍ ናይ ምሕዲስ ዕዴለ ብዘሕ 

ግዛ ሓሺሽዎዩ፡ ሓንቲ ተሪፋ ሊ ዕዴለ ካልእ ሓጥያት ከይወሰኸ ስልጣኑ ንህዜቢ ምርካብ ጥራሕ`ዩ። 

ህግዯፍ ክመውት ኣሇዎ ማሇት ኩሎም ኣባሊት ህግዯፍ ክሞቱ ኣሇዎም ማሇት ኣይኮነን። የግዲስ እቲ 

ናይ ጭቖና መሳርሒ ዜኾነ ትካል ክፈርስ ኣሇዎ ማሇት እዩ። መብዚሕትኡ ኣባል ህግዯፍ ኮይኑ ዜጸንሐ 

ዛጋ፡ ቕኑዕ ኣረኣእያ እውን ተሰኪሙ ክኸይዴ ስሇ ዜኽእል ነቲ ግጉይ ኣረኣእይኡ ፈሉኻ ምውቃዕ 

እምበር ነቲ ግጉይ ኣረኣእያ ተሰኪሙ ዜጸንሐ ኣካለ ምቕታል ቅኑዕ ኣይኮነን። ኣካል ወዱ ሰብ ልክዕ 

ከምቲ ግጉይ ኣረኣእያ ክስከም ዜኽእል ሓጋዙ እንተረኺቡ ቅኑዕ ኣረኣእያ ተሰኪሙ ክኸይዴ 

ከምዜኽእል እውን ኣብ ግምት ምእታው የዴሉ። ግጉይ ኣረኣእያን ንዕኡ ዜስከም ኣካልን ብሓዯ ክጽረጉ 



ዜዴሇየለ ሳሕቲ እዋን ግን ኣሎ። ንሱ ከኣ ካብ ንጉጉይ ኣረኣእያይ ሇቒቐ ዜኸይዴ ምስ ግጉይ ኣረኣእያይ 

ክጠፍእ ይሕሸኒ ዜብል ምርጫ ዜወስዴ ሰብ እንተተረኺቡ ጥራሕዩ። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ካብቲ 

ትምክሕታዊ ተመኩሮኡ ተበጊስካ ክረአ ከሎ መራሒ ናይታ ከምዙ ዜበሇ ምርጫ ክትወስዴ እትኽእል 

ጋንታ ክኸውን ከምዜኽእል ምግማት ኣየጸግምን።   

እወ! ሎምን ትማልን ሓዯ ኣይኮናን፡ ሓዯ ኮይነን እውን ኣይፈልጣን። እንተኾነ ናይ ሎምመን ሎምን 

ትማልን ኣጸቢቐን ኣናተፈሊሇያ ይመጻ ኣሇዋ። ጽባሕ ከኣ ካብ ሎሚ ኣጸቢቓ ከምትፈሇ ጠራጥር 

ኣይኮነን። ህግዯፍ ንዒመታት ዜርኦ ፍርሒ ይቕንጠጥ ኣሎ። ተዒዚቢ ኮይኑ ዜጸንሐ ዛጋ ኣብ ጉዲይ 

ሃገሩ ንጡፍ ፖሇቲካዊ ተራ ክጻወት ጀሚሩ ኣሎ። ንዒመታት ዒቢጥዎ ዜጸንሐ መረረ ነቲጉ - ይኣክል - 

ክብል ጀሚሩ ኣሎ። ከመይ ይኣክል? ዜወሇዲ ኣዳታት መኺነን፡ መርዒ ዯቀን ክርእያ ዜተተምነያ 

ስዴራቤታት ብመርዴእ ዯቀን ተዒዙመን፡ ዯቅና ኣኺሎም ኢልካ ምሕጓስ ተሪፉ ዯቅና ኣኺሎም ኢልካ 

ምሽቑራር በዙሑ። ኮታ ሰብኣዊ ክብረት ዜበሃል ጠፊኡ ሰብ ከም መሸጣ ኣቕሓ፥ መንግስቲ ከም ዴሊዩ 

ዜገብሮ ኣብ ዜኾነለ እዋን፥ ሎሚ ይኣክል ይተባህሇ መኣስ ክበሃል።  

እወ ሕጂውን ይኣክል! ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት መንእሰያትና ዜተቖርኑለ ሃገራዊ ባርነት- ይኣክል። 

ጸሊእቲ ኣሇዉና ኣናበልካ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዴፋዒት ጥራሕ ክበሉ ምግባር - ይኣክል! ምስ 

ጎረባብቲ ሃገራት ተሳኒኻን ተማሊሉእካን ክንበር እናተኻእሇ ንህዜቢ ኣብ ናይ ጽልኢ ከባባ ኣእቲኻ ናይ 

ዯገ እምበር ናይ ውሽጢ ጸሊኢ ከምርኢ ምግባር -ይኣክል። ሕገ-መንግስቲ ዯርቢኻ ሕጊ ኣልቦ 

ምንጋስ- ይኣክል! ልዕሉ ኩለ ዴማ ብለኣሊውነት ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ምጥሊዕ -ይኣክል! ። ብሰንኪ 

ህግዯፍ ዜወረዯና ኩለ ሕሰም- ይኣክል። እዙ ኩለ ናይ ይኣክል ጭሮሖናን ነዴርናን ግን ህግዯፍ ብገሇ 

መታሇሉ ጽገናታቱ ከይጉዕጽጾ ኣብኡ ጥራሕ ክዴረት የብለን። መጨረሽትኡ ህግዯፍ - ስልጣንካ 

ግዯፍ። ኢሰያስ ኣፈወርቂ - ቀልጢፍካ እንተጠፋእካ ዴንቂ፡ ጥራሕዩ ከበሃል ሇዎ። 

ክቡር ህዜቢ ኤርትራ - ክቡራት መንእሰያት ኤርትራ !!  

ህግዯፍ ቀንዱ ዜልሇየለ መሳርሒ ምትሊል ጥራሕዩ። ህግዯፍ ዜዯኸመ እንተዯኸመ ናይ ምትሊል 

ዒቕምታቱ ስሇ ይዯክም ነዙ ሕጂ ተበጊሱ ሎ ህዜባዊ ምልዕዒል ንምብርዒን ዯቂሱ ክሓዴር እዩ 

ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት`ዩ። ብይፍሊጥ ኣገልገልቲ ሸርሒ ህግዯፍ ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ኣሇና። ናይ 

ህግዯፍ ሸርሕታት ካብ በቶም ቀንዱ ካዴራቱ ንሊዕሉ በቶም ገርሂ ልቦም ኤርትራውያን ኣቢለ 

ዜውርወር ስሇ ዜበዜሕ ካብዙ`ውን ክንጥንቀቕ ኣሇና። ንኣብነት ኣውራጃውነት እናኣሊዒዒልካ ኣብ 

ዯሇይቲ ፍትሒ ዜኣቱ ሎ ፍልልያት ኣቃሉልካ ዜረአ ኣይኮነን፡ ጌጋዩ። ሃይማኖት መሳርሒ ፖሇቲካዊ 

እምነትካ ምግባሩ እውን ካልእ ዜጸንሐ ግን ከኣ ዜዒቢ ሎ ሓዯገኛ ጉዕዝ`ዩ። ካልእ ኣብዙ እዋን እዙ 

ዜንብዴበዴ ሎ ሓዯገኛ መፈሊሇዪ ነጥቢ ከኣ ኣብ መንጎ ነባራት ተቓሇስትን ሓዴሽ ህዜባዊ 

ምልዕዒሊትን እናበልካ ኣይትልገቡና ዜዒይነቱ ኣካይዲ፡ ሓይሉ ዜበታትን ብስም ፍትሒ ዜኸይዴ ሎ 

ጸረ ፍትሒ ተበግሶታት ብእዋኑ ክእረም ኣሇዎ። እዙ ናይቶም ይስሩዒት ሰሇይቲ ዜበሃለ ዒይነት 

ወፍሪ`ዩ። ውዴባት ሓንቲ ኣየፍረያን ኢልካ ንዏአን ኣዋሲንካ ዜግበር ቃልሲ ንሕጂ ዒቕሚ ዯሇይቲ 

ሇውጢ ዜሽምርር፡ ንሓዋሩ ዴማ ናይ ህግዯፍ ኣለታዊ ታሪኽ ዜዯግም`ዩ። በቲ ካልእ ሸነኽ ዴማ 

ነባራት ተቓሇስቲ ነዙ ሕጂ ዜጓሃሃር ሎ ህዜባዊ ምልዕዒሊት ከም ተመሊሊእን ተወሳኺ እንግዴዒ 

ዜፈጥረሎምን እምበር ከም ተወዲዲሪ ርእዮም ክስከፉለ ኣይግባእን። ናይ ሎሚ ቁምነገር-  ይዕበ 

ይንኣስ ናይ ዯሇይቲ ሇውጥን ፍትሕን ዒቕምታት ጠራኒፍና ረሲኑ ሎ ቁጠዏ ህዜቢ ከይሓሇ ሓመዴ 

ዴበ ቶታሉታርያዊ ስርዒት ህግዯፍ ምቅልጣፍ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ሎ ዯሊይ ሇውጢ ዴማ በዙ 



ብግዲም ዜረስን ሎ ህዜባዊ ምልዕዒሊት ሞራል ሰኒቑ ኣብ ውዴቀት ስርዒት ህግዯፍ ወሳኒ ተርኡ 

ክጻወት ሎሚ`ዩ እዋኑ ንብል። 

ክብርን ዜኽርን ንስዉኣትና  

ኤርትራ ብነጻነታ ንሇኣሇም ትንበር 

ሰሊምን ሕውነትን ምስ ኩሎም ፈተውትን ጎረባብትን ሃገራት 

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስዯሇ 

24 ግንቦት 2019 




