
ስክፍታ ኣለኒ  
 
 ኩልና ከምእንፈልጦ ኣብ ዘካየድናዮ ቃልሲ ንነጻነት ኣስላማይና ክስታናይና ካብ ኩለን ብሄራትና ሓደ 
ኣካል ብምዃን ንመግዛእቲ ኢትዮጵያ ደምሲስና ነጻነትና ብ1991 ተጎናጺፍና። ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ተሳታፍነት 
ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኩለን ብሄራትን ኣውራጃታትን ልዑል ምንባሩ ዝኽሕድ የለን። እንተልዩ ድማ ታሪኽ 
ብረታዊ ቃልስና ብግቡእ ዘይተማህረ መንእሰይ ወለዶ ክኸውን ስለዝኽእል ታሪኽና ከነውርስ በዚ ኣጋጣሚ 
እምሕጸን።  
 
 ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞን ዝፍጽሞ ዘሎን በደላት ኣብ`ዚ ጊዜ`ዚ ኣብ ዓለምና 
መወዳድርቲ ዘይብሉ ጸሊም ጨቋኒ ምሕደራ ኢዩ። ዝነበረ ዕላማ ቃልስና ክሒዱ ዲክታተሪያዊ ምሕደራ 
ብምንጋስ፡ ህዝብና ኣብ ርእዩዎን ሰሚዑዎን ዘይፈልጥ ስርዓተ ምምሕዳር እንዳተሳቐየ ይነብር ኣሎ። ሃገርና 
ብቑጠባዊን ማሕበራዊ ሂወትን ኣብ ኣዚዩ ዘሰክፍ ጎደና ምንቁልቋል ትርከብ። መንእሰያት ናይ ትምህርትን 
ምዕባለን ዕድላት ተዓጽዩዎም ኣብ ጊላዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ብዘይ መጻኢ ራኢ ንዓመታት ኣብ ውትህድርና 
ተታሒዞም ይርከቡ። ብሰንኪ እዚ ኣተሓሕዛ`ዚ ድማ፡ መንእሰያትና ሃገሮም ገዲፎም ኣብ ፈቐዶ ኩርናዕ ናይ 
ዓለም ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ብትን ኢሎም ይርከቡ። እዞም መንእሰያት ኣብ መንገዲ ዘጋጥሞም መሰናኽላት 
ብዕድል ክሰግሩዎ ዝኸኣሉ እምበር ገለ ካብኦም ኣብ ባሕርን ምድረ በዳን ዝተረፉ ውሑዳት ኣይኮኑን።  
 
 እዞም መንእሰያት ይኹኑ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ፡ እዚ ብህግደፍ ወሪዱዎ ዘሎ ኣደራዕ ብደቁን ኣያታቱን 
ከጋጥሞ ዘይተጸበዮ ብምዃኑ፡ ስንባደን ሓድሕድ ዘይምትእምማንን ፈጢሩሉ ይርከብ። እቲ እናሓደረ ዝደክም 
ዘሎ ባህላዊ ቅርስታት ዓድታትናን ባህላዊ ውርሻታትናን ናብ ተስፋ ዘቑርጽ ብርሰት የምርሕ ኣሎ።  
 
 ብሰንኪ ዘሎ ምሕደራ ዘይተሃስየ ከባብን ስድራቤታትን ህዝቢ ኤርትራ የለን። እቲ ሓደ ካብ`ቲ ሓደ 
ይሓይሽ ዝበሃል`ውን ኣይኮነን። ከምውጽኢቱ ድማ፡ ስድራቤታት ደቀን ሒዘን ናብ ጎረቤትና ኢትዮጵያ 
ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ተዓቚበን ዝርከባ ብዙሓት ኢየን። እዚ ተረኽቦ`ዚ 
ንኹለን ብሄራት ብሓደ ዝጸሉ ኮይኑ እተን ብቐረባ ናብ ትግራይ ዝዳወባ ናይ ምስጋር ዕድል ዝያዳ ስለዝህሉወን፡ 
ኣብ መዓስከራት ዝህሉ ቁጽሪ ወይ ብዝሒ ብሄራት ክፈላለ ግድን ኢዩ። ኣብ`ዚ ክንጸር ዘለዎ እቲ ሕቶ፡ ሕቶ 
ብሄር ዘይኮነስ ሕቶ ምሕደራ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ሳዕቤን ምዝንባል ምዃኑ 
ከስምረሉ እደሊ።  
 
 እምበኣር ኩልና ከም`ቲ ንነጻነት ብሓባር ዝተቓለስናዮ፡ ሕጂ`ውን ብሓባር ንስርዓት ህግደፍ ኣሊና ሓንቲ 
ዲሞክራሲያዊትን ቅዋማዊትን ምሕደራ እትውንን ንብህጋ ሃገርና ኤርትራ ክትህሉወና ብሓባር ንቃለስ። ገለ 
ጎረባብቲ ነቲ ናይ ርሑቕ ዕላማኦም ከስርሖም ዝኽእል ኣብ ግምት ብምእታው ንሓድነትና ዝሃሲ ቡቕሊ 
ከይዘርኡልና ክንጥንቀቕ ኣለና። ሓለይቲ ተመሲሎም ናይ ብሄራት ሕቶ ከነልዕል ወይ ክንጥርነፍ ከምዘለና 
ዝገብሩን ጥጡሕ ባይታ ዝኸፍቱን፡ ፍሉይ ዝምድና ክምስርቱ ዝህቅኑን ከምዘለዉ`ውን ንረዳእ። ሕቶና ሕቶ 
ብሄራት ዘይኮነስ ሕቶ መሰልን ፍትሕን ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ነዚ ክዉን ንምግባር ድማ ኩልና ብሓደ 
ዕላማ ምስንጉዓዝ ኢዩ። ሕጂ ቀሊል ኮይኑ ዝርኤ ንጹባሕ ንጉሆ ኣብ ዕብየትና ክሓልከና ዝኽእል ጻህያይ 
ከይነብቁል ንጠንቀቕ።  
_______________ 
 
 
ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስውኣትና!  
ፍትሕን ሰላምን ንህዝቢ ኤርትራ፡  
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