
 

ኣንቱም! ሰባት ክንደይ ሳዕ ኣሎ`ሞ ትም ሕጂ`ስ ክንዛረብ ድኣ ጸላኢና ይተሓተም። 

 

ኣብ`ዚ ሎሚ ቅነ ዝቐነየ ዶሮና ዶ ክንብሎ ዕምብረ፡ እትን ቦኾኽታኡ፡ እትን ዓፈናኡ ወዲኡ ዝግ ምስበለ፡ ወዮ ካብ ፈለማ 

ዝተደለየን ዝተወጠነን ሃርጎምጎም ንበሎ ሃተምተምስ በሉ፡ እንሆ ብጋህዲ ሕጂ`ዩ ዝተገላልሀ። ዋእ! ኣንቱም ሰባት! ክንደይ 

ሳዕ ኣሎ`ሞ ትም፡ ሕጂ`ስ ክንዛረብ ድኣ ጸላኢና ይተሓተም። 

 

ዝገርም’ዩ: ኣፍና ብኽድኑ ክንደይ ዘይሰማዕና: “መስፍን ከደ እቲ ኮኾብ: ብዘይክኡ የልቦን ሃገር ዝርከብ” እናተባህለ፡ ሽም 

ንህቢ ያእዪ ተረኺቡስ “ንዕሰሎ” ወረ’ለዎ፡ ገሊኦም ክኣ ግምባር ናደው ዘፍረሰ: ንስርሒት ፈንቅል ዝፈንቀለ: ዛዛሚ ኩናት 

መሪሑ ኣስመራ ዝተደቕደቐ እናበሉ፡ ወተሃደራዊ ልብሲ ምስ ጹሩራኡ ከዲኖም፡ ጀነራል መስፍን መን ከምኡ? እንክብሉን 

ከበሮ እንክድስቑን፡ ዋእ! ኣንታ! እዚ ህዝቢ እምበር ዶ ብውንኡ`ዩ የብለካ። ልክዕ`ዩ ኣበርክቶ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ኣብ 

ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ከም ኩሎም ናይ ስልጣን መዛንኡ ዝክሓድ ኣይኮነን፡ እንተኾነ ኩሉ ዝተሰርሐ ጅግንነት ንሱ ጥራሕ ከም 

ዝሰርሖ ኣምሲልካ ዝቐርብ ዘሎ ኩሕለ ምሕሊ ነውሪ ኢዩ፡፡ ይኹን ግን፡ እቲ ሓቂ ኣብ መዝገብ ታሪኽ ስኑድ ስለ ዝኾነ ድሓን 

ብመዓልቱ ታሪኽ ባዕሉ ክገልጾ ኢዩ:: 

 እወ! ንሱ ይጽንሓልና፡ ኣቶ መስፍን ኣብ ቃለ መጠየቑ ምስ ኤሪሳት፡ ኩሉ ዝሰምዖ ኣብ`ዚ ዝሓለፈ መዋእል 

ተቓውሞኡ ኣንጻር መንግስቲ ህ.ግ.ደ.ፍ፡ ዝተኸተሎ ኣገባብ ቃልሲ ሰለማዊ ጥራሕ ምንባሩን  ጌጋ ክኣ ምዃኑን  

ባዕሉ ዝገምገሞን ዝኣመነሉን`ዩ፡፡ እወ! ብሰንኩ ክኣ ንዕስራ ዓመት ዝኣክል እዚ ቃልሲ ኣንጻር ምልኪ ኣብ ዕንክሊል 

ዘእተዎ ባዕሉ ኣቶ መስፍን`ዩ ዝነበረ፡፡ ብመንጽሩ ክኣ እንተውሓደ በዚ ተግባሩ ይቕሬታ ክሓትት ይግብኦ ነይሩ፡ ግን 

ክኣ ከም ኣመሉ ፍጹም ይቕሬታ ኣይወጸቶን፡ ኣይሓተተን።   

 ካልእ ብዓቢኡ ገባትን ጨፍላቕን ስርዓት ኤርትራ ንህዝብና እናድሃኾ ከሎ: ማዕረ ህ.ግ.ደ.ፍ ንሱ`ውን ዶብና 

ከይተሓንጸጸ እናበለ፡ ካብ`ቲ ቀንዲ ውራይ ተቓውሞ ዝበኾረ`ውን ኢዩ ዝነበረ፡፡ ናይ ናቱስ እደለ ምኾነ፡ ኣብ መሬት 

ትግራይ ኢትዮጵያ ኮይነን ይቃለሳ ንዝነበራ ውድባት፡ ብደገፍ ወያነን ኣብ ታንኪ ወያነ ተሰቒልካ ናብ ኤርትራ 

ለውጢ ከምጽእ`የ ኢልካ ምሕሳብ፡ ኣንጻር ሃገርን ሃገራውነትን`ዩ ኢሉ ዝኹንን ኢዩ ዝነበረ፡ እሞ ኸድኣ ሕጂ ኣብኡ 

በጺሑ ስለምንታይ`ዩ ሃገርን ሃገራውነትን ዝሃስስ? 

 ኣብ 2010 ሰለስተ ውድባት ሰልፊ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሰልፊ ደሞክራሲ ኤርትራ፡ ኤርትራዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ 

ሓድነታዊ ጉባኤ ድሕሪ ምግባረን ዝነበረ እዋናዊ ሕቶ ሱታፌ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ንደሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ብወገና 

ኣብ ውሽጡ ኣባላት ኮይና ብምስታፍን ኣቲና ናይ ምዕራዩ ግደ ንጻወት ኢልና ክንምጉት እንከለና፡ ኣቶ መስፍን 

ሓጎስ ቃል ብቓሉ፡ ምስ ህ.ግ.ደ.ፍ ኣይተባተኹን ኢሎም ምስ ዝሓሚዩና ውድባት ኮፍ ክንብል ኣይኮናን ኢሉ 

ብዘሕፍር ኣበሃህላ፡ ጥምረት ሃገራዊ ሓይልታት ከይዓኩኽ ዝዓንቀፈ ዶ ኸ ኣይኮነን፡ ሕጂ ድኣ ከመይ ኣቢሉ ኢዩ 

ኣቶ መስፍን፡ ታሪኽ ዶ ትኣምር ክሰርሕ`ዩ ዝብሃለና ዘሎ? ምስ መን ኮይኑ ኢዩ ኸ?  

 

 ከም ትዕዝብተይን ከም`ዚ ሕጂ ኮይንዎ ዘሎን፡ ልክዕ ከም’ቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ምምጻእ 

ኣብይ ኣሕመድ ቁሩብ መስተርሆት ረኺቡ፡ ካብ ዝተወሸበሉ ዓዲ ሃሎ ወጺኡ ትንፋስ ዝስኹዐ፡ ኣቶ መስፍን 

ሓጎስ`ውን ካብ’ታ ላዕለዋይ ኢድ ዝነበሮ ዝመስሎ፡ ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (E.P.D.P) ተዋሪዱ ምስ 

ተሰጎገ፡ ኣብ ፍራንክፈርት ተወሺቡ ድሕሪ ምጽናሕ፡ መንግስቲ ወያነ ካብ ሃገራዊ ናብ ክልላዊ መንግስቲ ወሪዳ 

ኣብ መቐለ ምስ ተደረተት፡ ትንፋስ ንምስኳዕ ዶ ወይስ ከም`ቲ ባዕሉ ሓንሳብ ብውልቀይ ሓንሳብ ንውልቀይ 

ዳህሳስ ውድብ ልኢኻትኒ ዝብል ንሓድሕዱ ዝዋቓዕ ዘረባ ንምስልሳል?   

 

ድሓር ክኣ እታ ልኢኻትኒ ዝብላ ዘሎ ውድቡ`ኮ፡ ምክትል ኣቦ መንበራን ናይ ወጻኢ ጉዳያት ሓላፊኣን ዝኾነ ኣቶ 

ሱሌማን ኣደም ሑሴን፡ ካብ ሓላፍነቱን ካብ`ቲ ውድብን ብገዛእ ድሌቱ ከም ዝለቐቐ ኣብ ዝሃቦ ምኽኒያት፦ 

‘’ንዑደት ኣቶ መስፍን ሓጎስ ንትግራይን፡ ምስ ህ.ው.ሓ.ት ተሓጋጊዝካ ኣብ ኤርትራ ስርዓት ናይ 

ምውዳቕ ተኽእሎን፡ ኣተሓሕዛ ኣቦ መምበር ውድብን ኣይሰማማዕን’’  ኢየ ክብል ኢዩ ኣቐሚጥዎ። 

 



እምበር ከ ኣቶ መስፍን ሓጎስ እቲ ትማሊ፡ ህ.ው.ሓ.ት ንመላእ ኢ.ህ.ወ.ደ.ግ መሊኻ፡ ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ 

በትረ ስልጣን ጨቢጣ፡ ክትገዝእ ከላ ማዕረ ህ.ግ.ደ.ፍ ዝኹንና ዝነበረ፡ ሕጂ ኣብ ድኻማን ተነጽሎኣን ኣማውቱና 

ኣብ ትብለሉ ዘላ ጊዜ፡ ናብኣ ከይዱ ምምብርካኹን ጭንን ምባሉን እምብዛ ዘተዓዛዝብ ዶ`ይኮነን? ልዕሊ ኩሉ ክኣ 

እቲ ዳህሳስ ዝብሎ ንሱ፡ ኣነ ሕቡእ ኣጀንዳ ዝብሎ፡ ህዝቢ ብኣትክሮ ክነቕሓሉ ይግባእ። ብስም ``ሎሚ ካብ 

ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንላዕሊ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ የለን`` ዝብል ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦን ካብ ልሳን ኣቶ 

መስፍን ሓጎስ ግን፡ ብዓውታ ንፈለማ ጊዜ ኣብ ቃለ መጠየቑ ስለ ዝበሎን ያእዪ፡ ሓድሽ ቴማን ጭርሖን 

ተቖጺሩለይ፡ ካብ`ቲ ለውጢ ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክመጽእ ጽምኣት ዘለዎን ሃረር ዝብልን ፈታዊ ሃገሩ ኣብ 

ዲያስፖራ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ፡ ዓቕሚ ገንዘቡ ንምዝቋቕ ዝምታን ክትራን ተወጢኑ`ሎ፡ እዚ ክኣ ፍጹም 

ጠጠው ክብል ዘለዎ ኢዩ።  

እወ! እዚ ዘለናዮ መድረኽ ናይ ዕዳጋ ዕግርግር`ዩ፡ ናይ ዕዳጋ ዕግርግር ክኣ መታለልቲ ጥራሕ ኢዮም ዝብለጽሉ። 

ስለ`ዚ ንዕዘቦ ዘለና፡ ኣንጊሁ ዘዝተስአ ሃየ! ገንዘብ ሃቡኒ`ሞ፡ ትኣምር ከርእየኩም`የ እናበልካ ዝግበር ኣሽካዕላል 

በዚሑ`ሎ፡ እዚ ክኣ ከብቅዕ ኣለዎ። 

 

ኦ! ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም`ቲ ኣብ መእተዊ ጽሑፈይ ዝኣመትክዎን ኣብ`ዚ መወዳእታ ጽሑፈይ ክኣ ብንጹር 

ክገልጾ ዝፈተንኩ፡ ኣቶ መስፍን ሓጎስ ዳህሳስ ንዝበሎ መገሻኡ፡ ባዕሉ`ውን ይጋነን ኣሎ፡ በይነይ ዝገብሮ የብለይን 

እናበለ እንከሎ፡ እቲ ዝገርም ግን፡ ኣንጻር ውልቀ ምልኪ ንቃለስ ተቓወምቲ ኢና ዝብሉ ደገፍቱ ውልቀ ሰባት፡ 

ልዕሊ`ቲ ዝሃቦ መግለጺ ብምኻድ፡ ኮኾብ እባ ዕሰል እናበሉ፡ ንዳግማይ ውልቀ ምልኪ ክምእዘዙ ድልዋት ዝኾኑን 

ብቐንዱ ክኣ እቲ ውድቡ ``ውድብ ሓድነት ደሞክራሲያዊ ለውጢ`` ኣይ ሰሙን ኣይ ክልተ ሰሙን ድሕሪ`ዛ 

ዝቐነየት ሆይ ሆይታ፡ ብውዕይታ ሕጂ ኢዩ ዝርከብ እዚ ህዝቢ`ዚ ብምባል፡ እዚ ኣብ ታሕቲ ሰፊሩ ዘሎ ናይ 

መለመንን መዝመትን መሰነይታ ጽሑፍ ኣዳልዮም እነሀለዉ። ስለ`ዚ ብዕቱብ ኣምቢብኩምን ተረዲእኩምን 

ንከይትግርሁ በዚ ኣጋጣሚ አተሓሳስብ።  

 

በዚ ጽሑፍ`ዚ ብዙሓት እቶም ዝፈልጠኩም 03 ናይ ኣቶ መስፍን ሓጎስ፡ ጫቑ ጫቑ ከም ትብሉ እፈልጥ ኢየ፡ ግን 

ክኣ ፋዓራኹም የብለይን፡ እትምንታይሲ ኣነ ዝደልዮ፡ ከምዚ ናትኩም ሓደ ኮኾብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንምስሊ ኩሎም 

ኤርትራውያን ኣሕዋተይ ዘንጸባርቑ ትሽዓተን ልዕሊኡን ድሙቓት ከዋኽብቲ ኢየ ዝደልን ዝብህግን። ስለ`ዚ 

ንምዝዛሙ፡ ሕጂ`ውን እዚ ኩሉ ዝህረም ዘሎ ከበሮን ዝሕርሓር ዘሎ ጭራ ዋጣን ተሪፉ፡ ርግእ ስኽን ድኣ በሉ። 

እቲ ክኽውን ዘለዎ፡ መንእሰያት ዝማእከሉ ኤርትራ ኤርትራ ዝጨኑ፡ ናይ ቃልሲ ምኩራትን ቀለም ጸገብ ምሁራትን 

ተማኺሮምን ተዛትዮምን መኣዝን ኣትሒዞም ዝልእክዎ ሕቡር ውዳበ ጥራይ ኢዩ፡ እቲ እንኮ መድሕን ኤርትራ 

ዝብል ጽኑዕ እምነት ኢዩ ዘለኒ፡ ነዚ እምነት`ዚ ንምዕዋት ክእ ወላ`ውን ንካልኢት ሰለም ከየበልኩ ክሳብ መጠረሽታ 

ጉዑዞይ ክኸዶ ምዃነይ አረጋግጽ። 

 

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘልኣለም ክነብሩ ኢዮም! 

ኢሳያስ ኣስፍሃ ሎንዶን ዓባይ ብርጣንያ 03/08/2020 

 

 
29 ሓምለ 2020 

 

“ሎሚ ካብ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንላዕሊ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ የለን” 

 

ናብ ኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ 

 

ካብ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ (ሓደለ) 

 

ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ከም ዝፈልጦ: ሎሚ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ናይ ሞትን ሕየትን ህሞት ከምዘላ እንሰማማዓሉ ጉዳይ’ዩ ።  መራሕ ጃንዳ ህግደፍ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ምስ 

ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ዘይቅዱስን ምስጢራዊ ስምምዓትን፡ ነታ ብሉጻት ደቃ ከፊላ ናጽነታ ዘውሓሰት ሃገር፡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣእትዩዋ ይርከብ። ካብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ሎሚ፡ 

ኢሳያስ እቲ ዝለዓለ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ፡ንህዝብን ሃገርን ጅሆ ሒዙ ንሃገርና ፡ናብ ኢትዮጵያ ከም ገጸበረከት ከወፍያ ከምዝደሊ ኣብ ብዙሕ ኣገጣሚታት ኣተምቢህዎ እዩ። 

 

ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ(ሓደለ) ምስ ኩሎም ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ብሓባር፡  ንስርዓት ህግደፍ ንሓንሳብን ንሓዋሩን፡ ኣብ ናይ ታሪኽ ጉሓፍ ደርቢዩ፥ 

 እታ ካብ ነዊሕ ግዜ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ ዘማዕደዋ፡ ብልጽግትን ዲሞክራስያዊትን ብቅዋም እትመሓደር ሃገር ክትከውን፡ከምኡ'ውን  ህዝባዊ መንግስቲ ንምምስራት እነሆ 

ብዝለዓለ ተወፋይነት ዝቃለስ ውድብ እዩ። ነዚ ግዙፍ ዕማም ንምዕዋት ምስ ኩሉ ተቓላሳይ ህዝቢ ኮይኑ፡ቃልሱ ኣብ ምስልሳል ይርከብ። ኣብዚ ግዜ’ዚ፡ እቲ ሓደን፡ ቀዳማይን 

ዕላማና፡ ኣብቲ ቀንድን፡ ስትራተጂካዊ ጠንቂን ጸገምን ኤርትራ ዝኾነ፡ ንነብሱ ከም ፕረሲደንት ክሳብ ሕልፈት፡ ልዕሊ ሕጊን ቆጺሩ፡ ህዝብና ናብ ደልሃመትን ጥፍኣትን ዝወስድ 

ዘሎ፡ እከይ ምትኳር እዩ ። ነዚ ንምትግባር፡ እምብኣር ዘድሊ መጽናዕቲ ተገይሩ፡ ናብ ናይ ሓዋሩ ሰላም ኣብ ኤርትራ ንምርግጋጽ፡ እቲ ቅድመ ምድላዋት ክማላእን፡ ኣብ ተግባራዊ 

ስራሓት ክንጽመድን መድረኽ ዝጠልቦ ዛዕባ ኮይኑ ብዓቕምና፡ከም ውድብ ንዳሎ ምህላውና ንገልጽ። 

 

ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ (ሓደለ) ነቶም  ውፉያትን ምኩራትን ኣባላቱ ኣምሪሑ ከምኡ’ውን ምስ ደላይ ፍትሒ ዝኾኑ ኣካላትን፡ ውጹዕ ሓፋሽ ህዝብናን፤ ነዚ ኣብ 

ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዕላማ ንምዕዋት ቃልስና ተታሓሒዝናዮ  ኣሎና።  ህዝብና ዮሃና ንብለሉ፤ መዓልቲ’ውን ርሑቕ ከምዘይከውን፡ ዝዓዘዘ እምነት ኣለና። ነዚ ገዚፍ ዕላማ ንምዕዋት፡ 

መስዋእቲ ዝሓትት ከምዝኾነ ኩልና ዘይንዝንግዖ ጉዳይ  ኮይኑ፡ ሎሚ በብዓቕምና ኢደይ ኢድካ/ኪ ኢልና፡ ሃገርናን ህዝብናን ከነድሕን፡ ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ 

(ሓደለ) ንኹሎም ደለይቲ ፍትሒ፡ ብዝክኣሎም ዓቕሚ ማለት ብጉልበት፥ ብፋይናንስ ሓገዝኩም ክትዝርጉሕልና ብኽብሪ ንሓትት። 

 



ናይ ገንዘብ ሓገዝ፡ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ ባንክ  ሕሳብ ክትልእኩ ነማሕጽን፡ 

 
BANK OF AMERICA 
 
ACCOUT NUMBER 226006005126 
 
ROUTING NUMBER 054001204 

 
EMAIL EriCenterDHRI@Gmail.com 
 
ADDRESS  Eritrean Center For Democracy and Human Rights 
 
P.O.BOX 41705 
 
Arlington VA 22204  USA 
 

 ምስናይ  ኣኽብሮት 

 

ፈጻሚ ኣካል 

 

ውድብ ሓድነት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ (ውሓደለ) 

 

 

 


