
መልእኽቲ ንኣባላትን ደገፍትን ህግደፍ 

እታ ኣብ ጊዜ ገድሊ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝተፈጥረት ምስጢራዊት ሰልፊ ደሕሪ ነጻነት ኣብ 

ከተማ ብተጋደልትን ህዝብ ን ተቐባልነት ኣይክትረክብንያ ዝብል ስግኣት ኣብቶም ቀንዲ 

መስረታ ስለ ዝነበረ እያ ክትፈርስ ዝተደልየ። ናይ ህዝቢ ምሉእ እምነትን ደገፍን ኣብ ልዕሊ 

ተጋደልቲ ደቁ ምስ ኣስትውዓሉ ድማ ተመሊሾም ከም ኣመሎም ኣብ ሰልፊ ረብሐ ዘለዎን 

ዘይብሉን ሰብ መዝጊቦም ናይ ኩሉ ትካላት ህዝብን መንግስትን ገባቲት ሰልፊ መስሪቶም። 

ንሳ ድማ ህግደፍያ። ቀንዲ ዕላማ ህግደፍ ኣብ ሃገር ዓብላሊ ፖለቲካዊ ስልጣን ብሒታ 

ንኽትገዝእ ዝተመስረተት ሰልፊ ስለ ዝኾነት ነቲ ብስልጣን ወይ ብኻልእ ረብሐታት ክጥቀም 

ዝተወደበ ኣካል ይኹን ነቲ ኩሉ ዘይፈልጥ ክፋል ሕብረተብ ሰጊሮም፣ ስርዓተ ቅርጻ ሰልፊ 

ፈሪሱ ብውሑዳት ሰባት ብሕጊ ኣልቦነት ንምሉእ ኣባል እቲ ውድብ ረጊጾም ይቕጽሉ ኣለዉ። 

ካብ ኩሉ ዘገርም ግን ኢሳያስ ኣብ ምልኪ ምስተቐየረ`ውን ከይሐፈሩ ሰልፊ ህግደፍ ቅርጹን 

ትካላቱን ተማሕዩ ከሎ ብቀጻሊ ብውሑዳት ሰብ ጥቕሚ ተለኣኣኽቲ ተኣከቡ እንተበልዎም 

ዝእከቡ፣ ብምኽፋል ገንዘብ ረብሪቦም ከለዉ እቲ ኣቕዲሙ ዝተዋጽኤ ገንዘብ ኣበየናይ ባንክ 

ከምዝተሐብኤ እንዳፈለጡ ብገዛእ ገንዘቦም ክፈሉ ዝብል ትእዛዝ ክመጽእ ከሎ ትም ኢሎም 

ይኸፍሉ ምህላዎም`ዩ። 

ካብ ልዕላውነት ሃገርካን ክብረትካን ዝዓቢ የለን። ጉጅለ ህግደፍ ብደም ንጹሃት ዝመጽኤ 

ነጻነትን ክብረት ህዝብን ብሐደ እምባገነን ክድፈር ከሎ ኣብ ክንዲ ብኣጋኡ ኣይፋል ኢልካ 

ትምክቶ ኣፍካ ዓጺኻ ኢድካ ኣጣሚርካ ትም ኢልካ ትርኢ ኣሎኻ፣ ኣባል ሰልፊ ምዃን 

ንመላኽን ገፋዕ ህዝብኻን ምግልጋል ጥራይ ድዩ? ኣይኮነን፣ ኣቐዲምካ ብዛዕባኻ ክትሐስብ 

ይግብኣካ፣ እቲ ኣባል`ውን ምስ ህዝቡ ጥቕምን ረብሓን ክህልዎ ኣለዎ ካብዚ ሐሊፉ ዝኾነ 

ጌጋታት ብሐለፍ ቱ ክፍጸም ከሎ ክጽመም የብሉን፣ ብዓውታ እንቢታ ከስምዕን ብሐላፍነት 

ክምክትን ይግባእ። ብሰበብ ዶብ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወለዔ ዘይሓላፍነታዊ 

ውግእ ዘስዓቦ ዕንወት ተገምጊሙ ጉድለታት ከይድገሙ ኩሉ ጌጋታት ክዕረ ኣኸባ ብሰላም 

ዝሐተቱ ሰበስልጣን መንግስቲ፣ መራሒ መንግስቲ ኤርትራ ፍሽለቱ ከይቅላዕ፣ ምእንቲ ገበኑ 

ክሽፍን ኣድህቦ ዓለም ኣብ ናይ 11 መስከረም 2001 ዘጋጠመ ኣዕናዊ ፍጻሜ ተቐይሩ ከሎ፣ 

ብማሕረተሰብ ዓለም ተቃውሞ ከየጋጥሞ ተጸናትዩ ብምእሳር ኣጥፊእዎም ኣሎ። ካብ 

ውሽጢ ሃገር ዓቦይቲ ዓድን ደለይቲ ፍትሕን፣ ዓገብ: ኣይፋለን: ስለ ዝበሉ ካብ ገገዝኦም 

ተሳሒቦም ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ተኣሲሮም። ኣባላት ህግደፍ ግን ብሐጎስ ኣጣቒዕኩም። 

ኣብ 2018 ብምኽንያት ዕርቕን ሰላምን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብእምባገነን 

መራሒ ኤርትራን ዶክ. ኣቢይ ኣሕመድን ህዝቢ ዘይፈልጦ ፊርማታት ስምምዕ ተኻይዱ። 

መራሒ ህግደፍ ኣብ ማእከል ኣኼባታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ክብሪ ሃገርናን ህዝብናን 



ዝትንክፍ ልቢ እቶም ነጻነት ሃገርና ዘይተዋሕጠሎም ዝሰዓርናዮም ጸላእትና ከረስርስ 

ብተግባርን ብቓላትን ክምድር ሰሚዕኩም። 

ካብ ኣፉ ዝሰማዕናዮም መደሬታት፣ 

1. ንሕና ኣይከሰርናን፣ 

2. ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን: ክልተ ህዝቢ`ዩ ኢሉ ዝኣምን: ነቲ ሓቐኛ ታሪኽ ዘይፈልጥ 

ሰብ`ዩ፣ 

3. ምሕንጻጽ ዶብ ኣብ መንጎ እቶም ቡዙሓት ዘለዉ ሽግራት: እቲ ዝደቐቐ ሕቶ`ዩ: ልዕሊኡ ካልእ 

ዓቦይቲ ጉዳያት: ከም ምርግጋእ ኢትዮጵያ ናይ ዞናና ቁጠባዊ ውህደት ስለዘሎ፣ ኣብቲ 

ዝዓበየ ጉዳያት ኣቶኪርና ክንሰርሕ ኢና፣ 

4. እብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ሽግር ናይ ዶብ ግርጭት ኣይነበረን ኣይኮነን: ዶብና 

ድማ ልዕሊ ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ብዝተነጸረ ዝተሐንጸጸ`ዩ፣ 

5. ድሕሪ ሕጂ ዶክ. ኣቢይ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና: ንቐልዓለም ኣይኮነን፣ ምሉእ ስልጣን ሂበካ 

ኣለኹ፣ 

1.  

6. ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ታሪኻዊ ኪዳኖም ኣሐዲሶም ኢዮም፣ 

7. ነዚ ኣብ መንጎ ክልቴና ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ንምዕንቃፍ ዝፍትን ወይልኡ፣ 

እንባርከስ ኩልኹም ኣባላት ህግደፍ እዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ ኣነዋሪ ቃላት ካብ ኣፍ 

መራሒ ህግደፍ ዝወጽኤ ሰሚዕኩም ኣለኹም። ሽዑ ንሽዑ ሹት መሬት ኤርትራሞ ትረግጻ 

ኢልኩም ኣብታ ዝነበራ ከምዘስቕጥ ኢኹም ክትገብሩ ነሩኩም፣ ግን ኣይገበርኩሞን 

ኣስቂጥኩም። ሕጂ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ምድዋብ ዶብ እቲ ዝደቐቐ ኢዩ ኢሉ ዝተዛረቦ ከም 

መለዓሊ ነገር ወሲዱ፣ ኣብ ውሽጢ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል መንግስቲ 

ትግራይን ዝተፈ ጥረ ወጥሪ ኣትዩ ሐሸውየ ክብል፣ ናብቶም ቀንዲ ጸላእቲ ናጽነት ኤርትራ 

ተጻባእቲ ሐይልታት ኢትዮጵያ ወጊኑ ዓለም ኣብ ምትፍናን ክልተ ተዋደደርቲ ምርጫ 

ኣመሪካ፣ ዓቢ ኣድህቦ ሂብሉ ኣብ ዘለወሉ ህሞት ኣብ ዘይጉዳይና ኣትዩ ከዋጋኣና ተሃንዲዱ፣ 

ተዓጠቕ ተሰለፍ ይብል ኣሎ። ውግእ ኣድላይነት የብሉን፣ንህዝቡ ዝሐስብ መራሒ ውግእ 

ቀታሊ ከምዝኾነ ይርዳእ`ዩ። ኣብ ውግእ ዘእቱ ዓቢ ነገር እንተኾነ ድማ ምስ መንግስትን 

ህዝብን ተማኺርካ ዘድሊ ወተሃደ ራዊ ስትራተጂ ኣማሊእካ ኣብ ውግእ ክትኣቱ ትግደድ። 

በዚ ንርእዮን ንሰምዖን ዘሎና ብዘይ ሐላፍነት ጉያ ዝተሐወሶ ኣካይዳ፣ ቕዳሕ ጠባይ ዝሐለፈ 

ናይ ዶብ ሜላ ውግእ ተጠቒምካ መንእሰይ ሃገር ከተጽንት ጥሩንባ ውግእ ክትነፍሕ ግን 



ካብ ዓቢ መዝነትን ሐላፍነትን ናይ ሃገርን ህዝብን ንታሕቲ ወሪድካ ምስሉይነት`ካ 

ምግላጽ`ዩ። 

መራሒ ህግደፍ ንውልቁ ዘገልግል ብዝጥዕሞ መምርሒ፣ ሕቡእ ዕዮ ገዛ ይዓይ`ሎ። ኣባላት 

ህግደፍ ድማ እንተ ብፍላጥ ኣንተ ብዘይ ፍላጥ ኣብ ዘይጉዳይኩም ኣቲኹም መሳሪሒ እከይ 

ምህዞን ተግባርን ትኾኑ ኣሎኹም። ኤርትራን ህዝባን ካብ ኢሳያስ ዝኸፍእ ጸላኢ የብላን። 

ስለዚ ካብዚ ዘለኹሞ መስመር ጥፍኣት ወጺእኩም ንናይ ነፍሲ ወከፍ ውሽጣዊ ህርመት 

ልቢ ዘቕስን፣ ምእንቲ ሰላምን ፍትሕን ብዝጥዕመኩም ብዝመረጽኩሞ ኣገባብ ቃልሲ 

ወሲንኩም ኣብ ዘዘለኹሞ ናይ ስደት ሃገር እንተስ ምስ መንቕስቓስ ይኣክል ተጸንቢርኩም 

እንተስ ናይ በይንኹም ናይ ፍትሒ ምንቅስቓስ መስሪትኩም ጎኒጎኒ ካልኦት ናይ ፍትሒ 

ምንቅስቓሳት ሓቢርኩም ክትሰርሑ ውዓል ሕደር ዘይብሉ፣ ሕቶን ትጽቢትን ህዝብኹምዩ`ሞ 

ናይ ዓወት ተበግሶ ውሰዱ።። 

ምልካዊ ስርዓት ካብ መሬት ኤርትራ ሐቢርና ንጉሓፎ፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 


