
ናብ ዝኸበርኩም መሪሕነትታት ውድባትን ሰልፍታትን፣ 

01.09.2020 

 

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣ 

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ፣ 

ሓድነት ኤርትራውያን ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፣  

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር፣ 

ሓድነት ኤርትራውያን ፍትሒ፣ 

 

ዝኸበርኩም ዝኸበርክንን መራሕቲ ውድባትን ሰልፍታትን 

ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ፣ 

 

 ኣቐዲምና ሰላምታና ከነመሓላልፈልኩም ንፈቱ። ብምቕጻል ከኣ ኣብ ጥዕናኹምን ስራሓትኩምን ሓጎስን 

ኣሳልጦን ንምነየልኩም። 

ብዛዕባ ህልዊ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ልዕሊ ዝኾነ ተራ ህዝቢ ኤርትራ ዝለዓለ ኣፍልጦ ስለዘለኩም ብዛዕባ'ዚ 

ኣልዒልና ክንጽሕፈልኩም ዘጸብቐልና ስለዘይኮነ፡ ክንጽሕፈልኩም ዘገደደና ምኽንያት እምበኣር፡ ገሌኻትኩም 

ምስ ምጅማር ልዑላውነት ሃገርና ኣትሒዝኩም ንዲሞክራስያዊ ስርዓትን ስርዓተ ሕግን ብዘይምሕላል ክትቃለሱ 

ዝጸናሕኩምን ዘለኹምን ኢኹም። ገለ ከኣ ናይ ጊዜ ፍልልይ እንተዘይኮይኑ ንተመሳሳሊ ዕላማ ጊዜኹም፣ 

ገንዘብኩም ጉልበትኩም መስዋእቲ እናኸፈልኩም ትቃለሱ ምህላውኩም ክብሪ ዝግብኣኩም ምዃኑ ዘተሓትት 

ኣይኮነን። እንተኾነ ግን እቲ ክብጻሕ ዝድለ ዕላማ ክትግበርሲ ይትረፍ፡ ሎሚ ካብ ኩሉ ጊዜ ንላዕሊ፡ ህላውነት 

ሃገርና ኣብ ሕቶ ዝኣተወሉ፣ ህዝብና ከኣ ሓድነቱ ካብ ማንም ጊዜ ንላዕሊ፡ ዝላሕልሓሉን ዝተበታተነሉን ወቕቲ 

ምህላዉ ኩላትና እንሰማማዓሉ ሓቂ ኢዩ። ስለምንታይከ ከምዚ ክኸውን ኪኢሉ ንዝብል ሕቶ መብዛሕትና 

ክንምልሽ እንከሎና፡ ኣጻብዕትና ናብቲ ዲክታቶርያዊ ስርዓትን ኣረሜናዊ ምልካዊ ኣተሓሕዛኡን ኢና እነመልክት። 

እዚ መኽንያት'ዚ ግን ናይ'ቲ ሓደ ሸነኽ ሓቂ ጥራይ ኢዩ ክኸውን ዝኽእል። እቲ ካልኣይን ቀንድን ሓቂ ግን፡ ዝበዝሐ 

ኣጻብዕትና ናብ ገዛእ ርእስና የመልክታ ከምዘለዋ ምዝንጋዕና ኢዩ። እቲ ዘሎ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ ሰብና 

ኣብ ሓደ ጸሚድና ንናይ ሓባር ዕላማ ከነውዕል ዘይምግባርና እምበኣር፡ እቲ ካልእ ዝዓበየ ናይ ጥፍኣትና 

መኽንያት ምዃኑ ክንቅበሎ ዘሎና ሓቂ ኢዩ። ነዚ ሓላፍነት'ዚ ዝስከም ከኣ ብሓፈሻ ኩሉ ኤርትራዊ ዜጋ እኳ 

እንተኾነ፡ ብፍላይ ግን እቲ ዝተወደበን፡ ናይ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዕላማ ዝዓጠቐን ሸነኽ ኢዩ ዝብል እምነት 

ኣሎና። 

ርግጽ ኢዩ ደንበ ተቛውሞ ኣብ ዲያስፖራ ዝሰመረ ሓይሊ ንምቛም ከባቢ ርብዒ ዘመን ቃልሲ ከምዝገበረን 

ዝገብር ዘሎን ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ ኢዩ። ውጺኢቱ እንተረኤናዮ ግን ብእወንታ ዘይኮነስ ብኣንጻሩ ኢዩ ዝግለጽ። 

ዝሓለፈን ዘሎን ተመኩሮ ውድባትና፡ ናይ ምርባሕን፡ ፍልልያት ምግፋሕን ኮይኑ ምጽንሑ፡ ህዝብና ኣብ ደንበ 

ተቛውሞ ክዓስልስ ይትረፍ፡ ንጡፋት ኣባላት ውድባትን ሰልፍታትን እውን እንተኾኑ፡ ተስፋን እምነትን 

ኣጉዲሎም ኣብ መንገዲ ዘርጠብጠብ ክብሉን ካብ ቃልሲ ክርሕቁን ዝረኣዩ ዘለዉ። 

ድሌት መሰረታት ውድባትን፡ ህዝብን፡ ዝተጠርነፈ ደንበ ተቛውሞ ንኽርኢ ናይ ዘውትር ሕቶኡን ድሌቱን ምዃኑ 

ትስሕትዎ ኣይንብልን ኢና። ስለዚ ከኣ'ዩ፡ መራሕቲ ውድባትን ሰልፍታትንሲ ናይ በይናቶም ድሌት ኣሎዎም ዲዩ 

ዝብል ድሙቕ ሕቶ ህያው ኮይኑ ዘሎ። ብግደ ሓቂ ከኣ ዝሰመረ ናይ ዲያስፖራ ናይ ተቛውሞ ደንበ  

እንተዝግበርስ፡ ብርግጽ ህዝቢ ናብ ቃልሲ ክዓስልን ዘለዎ ደጋፋት ክህብን እምበር፡ ስለምንታይ ምስዚ ወይ 

ምስቲ ሰሚርኩም ዝብል ዘሸግር ሕቶ ከምዘይቀርበልኩም ባዕልኻትኩም እትምስክርዎ ሓቂ ኢዩ። ባህግታት 

ህዝብን ደገፍትኹምን እዚ እንካብ ኮነ እምበኣር፡ እወንታዊ ምላሽ ክትህብሉ ዘይምኽኣልኩም፡ ንኹሉ ደላይ 

ለውጢ ሕንቅልሕንቅሊተይ ክኾኖ ዘገርም ኣይኮነን። ብተወሳኺ እቲ ዝሓለፈ ነዊሕ ናይ ሓድነት 

ተመኩሮታትኩም ከምዘረጋገጾ፣ ምፍልላይኩም፡ ኣብ ምውጻእ መደብ ዕዮን መርሓ-መንገድን ዘይኮነስ ኣብ 



መዛዘሚ ዋዕላኹም፡ ኣብ ምውጻእን ምምዳብን መሪሕነት ምንባሩ፡ እቲ ብኣትኩሮ ዝዕዘበኩም ሰፊሕ ህዝብና፡ 

ሽግራትኩም ኣብ ስልጣን ምጭባጥ ኢዩ ዝብል ናይ ዓውታ ሕሜታን ጠርጠራን ክገብር እንከሎ ካብ ሓቂ 

ዝወጽ'ዩ ክበሃል ኣይክእልን ኢዩ።  

ብመሰረቱ ከኣ ናይ ቀዳምነታት ቀዳምነትኩም፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን እንተድኣ ነይሩ፣ ነዚ ተግባራዊ 

ንምግባር፡ ንጹር መርሓ-መንገዲ ክትሕንጽጹን፡ ንዋታውን ሰብኣውን ዓቕምታትኩም ከተወሃህዱን፡ ንኽመርሕ 

እተውጽእዎ መሪሕነት ከኣ ብውልቃዊ ሕሳባቱ ክመርሕ ዘይኮነስ፡ በቲ ዘውጻእኩሙዎ መደብ ዕዮን መርሓ-

መንገድን ኢዩ ክመርሕ። ከምዚ እንተድኣ ኮይኑ ከኣ ከም መፈላለዪ መኽንያት ክውሰድ ፍጹም ርዱእ ኣይኮነን። 

ካብኡ ዝገደደ ከኣ፡ ምምዳብን ምምራጽን መሪሕነት ናይ ምፍልላይ ጠንቂ ዝውሰድ እንተኾይኑ፡ እምነት 

መሪሕነት'ምበር እምነት ስርዓተ-ሕጊ ከምዘየሎ ዘመላኻኽት ዓቢ ጸገም ከምዘሎ ዘመላኻኽት ኢዩ። 

 

1. ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ ኣሊኻ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ምትካል፣ 

2. ብስርዓተ-ሕጊ እትመሓደር፡ ዲሞክራስያዊትን ቅዋማዊትን ሃገር ምስራሕ፣ 

ኣብ ዝብሉ ወሰንቲ መሰረታውያን ሓሳባት፡ ማንም ውድብ ይኹን ሰልፊ ይፈላለ ኢዩ ዝብል እምነት የብልናን። 

ነዘን ክልተ መርሓ-ሓሳባት ንምዕዋትን ናይ ሓባር መርሓ-መንገዲ ንምቕያስን ዘጸግም ነገር እንታይ ምዃኑ 

ንምርዳእ ግን ኣጸጋሚ ኢዩ። እዚ መርሓ-መንገድ'ዚ እንድሕሪ ተቐይሱ ከኣ ዕድመ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኢሳያስ 

ከምዝሓጽር ዘተሓትት ኣይኮነን። ምናልባት እቲ ብድሕሪ ምእላይ ዲክታቶርን ምርግጋጽ ቅዋምነት ሃገርን፡ ናይ 

ሰልፍታት በትረ-ስልጣን ንምሓዝ፡ ዝግበር ውድድራት ኣብ ቅድም ይስራዕ ከይህሉ ግን  ዓቢ ስኽፍታ ኣሎና። እዚ 

ሓቂ እንተደኣ ኮይኑ ከኣ ሰረጌላ ቅድሚ ፈረስ ኣሲርካ ዝብጻሕ ዕላማ ስለዘየለ፡ እቲ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ቅድሚ 

ኩሉ ዝብል ብኹሉ ዝጭራሕ ጭርሖ ኣፋዊ ጥራይ ኮይኑ፡  ህዝቢ ካብ ምትዕሽሻው ሓሊፉ ካልእ ዘምጽኦ ቁዉም-

ነገር የብሉን።    

ስለዚ እምበኣር እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፉ ወርቃዊ ዕድላት ገምጊምኩም፡ ነዛ ናይ ሕጂ ዘላትና ናይ መወዳእታ 

ዕድል ብግቡእን ብቕልጡፍን እንተዘይተጠቒምኩሙላ፡ ከም ሃገርን ህዝብን ህላዌና ኣብ ዓቢ ሕቶ ተቐሚጡ 

ከምዘሎን ታሪኽ ክሓተና ምዃኑን ክዝንጋዕ የብሉን። ብተወሳኺ እዚ ህልዊ ክዉንነት ናይ ደንበ ተቛውሞ፡ ኣብዚ 

ብውልቀ ይኹን ብእኩብ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ምልዕዓላት ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ይኹን፡ ናይ መራኸቢ 

ብዙሓን ተናጠፍቲ፡ ዝረአ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ፡ ኣሉታዊ ነጸብረቓዊ ውርሻ ወይ ተምሳሌት ናይ ዝጸንሐ ፍልልያት 

ምዃኑን፡ ድርብ ሕልናዊ ወቐሳ ዘስዕብ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን።  

ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ብስም ሓሙሽተ ውድባት ክኸይድ ዝጸንሐን ዝኸይድ ዘሎን ተኸታታሊ ዘተ ንሕቶ 

ዝሰመረ ተቛውሞ፡ ንሕቶ ህዝብና ዝምልሽ ስለዝኾነ፡ ዝሓለፈ ዝፈሸለ ተመኩሮታት ትምህርቲ ብምውሳድ 

ብዓወት ክትዛዝምዎ መሰረታትኩም ይኹን ሓፋሽ ህዝብና ብዓቢ ተስፋ'ዩ ክጽበዮ ጸኒሑን ዘሎን። እንተኾነ ግን 

እቲ ልዕሊ ዓመት ዘቑጸረ ናይ ሓድነት ጉዕዞኹም ብፍላይ ከኣ እዚ ዳሕረዋይ ልዕሊ 4 ኣዋርሕ ዝወሰደ ጽዑቕ ናይ 

ሓድነት ስራሓትኩም፡ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ብሓባር ይኹን ብተናጽል ክትህብዎ ዝጸናሕኩም ቃለ-መሕትት ዝሃቦ 

ስእሊ፣ ኣብ ክንዲ ናይ ሓባር ጥርኑፍ ኣመራርሓን፡ መርሓ-መንገድን እትእውጁ፣ ጌና ግሉጽነት ዝጎደሎን ሃገር 

ንምድሓን ዘይምጥንን፡ ፈላሚ ዘተ እትጅምሩ ዘለኹም ዘመስል ስእሊ ምሃብኩም፡ ዘሐጉስ ኣይነበረን።  

ብሸነኽኩም ክግበር ዝነበሮ ቀዳምነታት ጌና በዂሩ እናሃለወ፡ ብዛዕባ መቃለሲ ቦታን፡ ቀደም ዝነበረ ፍልልያትን 

ከም ቅድመ-ኩነት ምቕራብ ሜላ ዝጎደሎ ምንባሩ ከየተሓሳሰበና ኣይተረፈን። ኣብ ቃልዕ ቦታ ወጺእኩም 

"መሪሕነት ትግራይ ኣብ ርእሴና ዝገበሮ ናይ ቅድምን ናይ ቀረባን ኣሉታታት ይኹን ኣብ ዓዱ ዘስተናገዶም ትሕተ 

ሃገራውያን ብዝምልከት ቅድም ክንዘራረበሉ ኣሎና" ዝብል ኣበሃህላ ኣድላዪ ኮይኑ እንተድኣ ተራእዩኩም፡ 

ህዝብኹምን ሃገርኩምን ኣድሒንኩም፡ ምስ ጎረቤት ሃገር ኣብ ዘደራድር ኩነት ምስበጻሕኩም፡ ዝበሃልን 

ዝግበርን ምዃኑ ንምፍላጥ ፖለቲከኛ ምዃን ዘድሊ ኣይመስለናን። ብግደ ሓቂ ከኣ ምስቲ ኩሉ ኣብ ታሪኽ 

ተመዝጊቡ ዘሎ ኣሉታዊ ዝበሃል ዘልዓልኩሞ፡ እወንታዊ ሸነኽ፡ ኣብ ሉዑላውነት ሃገር ኤርትራ ይኹን፡ መጽለሊ 

ንስደተኛታት ወገናትና፡ ዘለዎም ነቕ ዘይብል መርገጽ ኣብ ግምት ዘየእቱ፡ ኣብ ባይታ ንዘሎ ወድዓዊ ኩነታት 



ዝምጥን ኢዩ ኣይንብልን። ኣብ ካልእ ኣንደበታትኩም እውን፡ ስርዓትን ስርዓተ-ሕግን ኣብ ዘይብሉ ሃገር ብዛዕባ 

ምእላይ ስርዓት ህግደፍ ክትጥቀምሉ ዘለኩም ሜላ፡ "ሰላማዊዶ ጎነጻዊ" ዝብል መፈላለዪ ሓሳባት ቅድሚ 

ምቕራብኩም፡ ክዉንነትኩም ብግቡእ ዘይግምጋም ጥራይ ዘይኮነስ፡ ወድዓዊ ኩነታት ምሕደራ ዲክታቶርያዊ 

ስርዓት ኤርትራ'ውን ኣብ ጸብጻብ ዘእተወ ኣይኮነን። ሕጂ'ውን እንተኾነ ንዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ብግቡእ 

ነቢብኩም፡ ውድባዊ ይኹን ውልቃዊ  ድሌታትኩም ገቲእኩም ዝሰመረ ናይ ሓባር መሪሕነት ኣዋዲድኩም፡ 

ህዝብኹምን ሃገርኩምን ዘድሕን ብሽራት ክትእውጁ'ምበር ዝደጋገም ፖለቲካዊ ፍልስፍናታት ንኤርትራ ይኹን 

ንህዝቢ ኤርትራ  ዘድሕን ስንቂ  ከምዘይኮነ፡ ደጊምኩም ክትሓስብሉ ንላበወኩም።  

 

ድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ልዕሊ ኩሉ 

እግዚኣብሄር ንሃገርና ይባርኽ 

  

ካብ ሰሙናዊ ዘተ፡ ንምምላስ ክብርናን ባህልናን 

ኣብ ሃገረ-ጀርመን፣ 

 


