
ኤርትራዊ ክትዕወት ኣይትቆዝም ተወደብ ! 

 ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዕለት 2/28/2021 ሰለስተ ውድባት ኣብ ሓደ ተጠርኒፈን ክቓለሳ 

ወሲነን ። እዘን ዝተጠቅሳ ውድባት ኣስማተን ከኣ ውደብ ሓድነት ንዲሞራሲያዊ ለውጢ ፡ 

ምንቅስቓስ ኤርትራውያን መንእሰያት ንፍትሒ ፣ ውድብ ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ሕድሪ እየን 

። ሽም ናይ ሓዲሽ ውድብ ከኣ “ ውድብ ሓድነት ኤርትራውያን “ ኾይኑ ኣሎ ። ገለ ካብዘን 

ውድባት በብወገንን ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ፕሮግራም ዘለውን ውድባት ክጥርነፋን ክቓለሳን ጻዕሪ 

ክገብራ ጸኒሔ እየን ።እቲ ቀንዲ ምቅርራብ ዝተጋህደሉ ከኣ ሓውና ብርሃነ ወልድገብረኤል ሱዳን 

ናው ዓዲ እንግሊዝ (መንግስተ ሰማይ የዋርሱ) ንኩለን ውድባት መጸዋዕታ ብምግባር ኣብ ለንደን 

ዓዲ እንግሊዝ ክጋብኣ ተሓሲቡ እንተ ነበረ ፡ ብስንኪ ኮቪድ- 19 እቲ ኣኼባ ክግበር ኣይተክኣለን 

፡ግን  እቲ መስሪሒ ናይ ርክባት ደው ኣይበለን ብዙም(ZOOM) ክቅጽል ተገይሩ ። እዚ ከኣ 

ሓደ ክፋል ውጺኢት ናይተን ኣብኡ እተሳተፋ ውድባት እዩ ።  እቲ ጽቡቅ ተበግሶ ሓው ብርሃነ 

ወልደገብረኤል ውልቓዊ ሰነድ ኣዳሊዮ ነትን ውድባት ኣብዚ ዘትያ ምባል ዘኾነስ ፡ ፍልልያተን 

ንምውጋን መኣዲ ዘተ ምድላው ነይሩ ።   

 ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ካብ 1941 ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ህዝብና ብሰንኪ ሓድነት 

ዘይምግባርና ክቡር ዋጋታት ኣብ ህወትን ንብረትን ንኽፍል ጸኒሕናን ኣሎና ። ኣብ ዝተፈላለዮ 

እዋናት ናይ ሓድነት መድረኻት ተኸፊቶም ግን ከኣ ብስነ ፍልጠትን ንቁሑ ውደባን ዲሲፕሊንን 

ክንኣልዮም ኣይከኣልናን ።ምክንያቱ ኣብ ካልኣዊ ዝኮነ ዛዕባታት ጓል መንገዲ እናፈጠርና ።ብሰንኪ 

እዚ ከኣ ህዝብና ንዓመታት ኣብ ቀጻሊ ሞተን ስቓይ ይርከብ ኣሎ ። እዚ ናይ ወሎዶታት ስቓይን 

መኽራን ናይ ግድን ኣብ ፍጻሜ ክብጽሕ ኣሎዎ ። እዚ ክዕወት እንተኾይኑ ግን እቶም ኣብ 

ዕቱብ ፖሊቲካዊ ቃልሲ ዘሎና ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ርእን ኣታሕሳስባን ነቲ ኣብ ከበቢና ዘሎ 

ትርእዮታት ብግቡእ ክንርድኦን ክንግንዘቦን መላግቦ ክንገብረሉን ኣሎና።በዚ ዘሎ ህሉው ኹነታት  

ክንደናገር የብልናን ። ህግደፍ ባዕሉ ደብዳቤ ጽሒፉ ኣባላትና ከም ዝጸሓፍዎ ህዝቢ ኣብ 

ምድንጋር ተዋፊሩ ኣሎ ። ህግድፍ ህዝባዊ ድጋፍ ይኸስር ስለ ዘሎ መደባቱ ከተግብር ይሃጽጽ 

ኣሎ ።   

 ቓልስና ንፍትሕን ዲሞክራስን እዩ ።ፍትሕን ዲሞክራስን ከኣ ዶብ የብለንን። ተቓሊካ 

እተምጽኤን እምበር ብህያብ ዝርከባ እውን ኣይኮናን። ስለዚ እቶም ፍትሒ ኣብ ሃገርና ክነምጽእ 

እንቃለስ ሰባት ብቀዳምነት ፍትሓውያን ክንኽውን ኣሎና። እዚ ማለት ኩሉ ግዲፍና 

ኤርትራውያን ንኹን ። ፍትሒ ኣብ ዘሎዎ ሃገር ከኣ ዲሞክራሲ ኣሎ ። ኣብ ሃገርና ኤርትራ 

ፍትሒ ስለ ዘየለ ንቡር የለን ።ኣብ ንቡር ዘሎዎ ሃገር ዜጋታት ብዘይ ፈጸሙዎ ገብን ኣይእሰሩን ፣ 

ኣይቅተሉን እንተ ተኣስሩ ከኣ ኣብ እተወሰነሉ ግዜን ሰዓትን ኣብ ፍርዳዊ ትካል ይቀርቡ ፣ምልክት 

ናይ ሰናይ ምሕደራ ከኣ እዩ ። ኤርትራውያን ፖሊቲካውያን ውድባት ብፍላይ እቶም ኣብ 

መጻኢት ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ተራ ክህሉውን ዝደልያ እቲ ስራሕ ናይ እንካን ሃባን 

መንገዲ ሓባራዊ ጉዑዞ ሕጂ ክጅምሮኦ ኣሎወን ።  

 ውደባ ኣብ ዝኾነ መስሪሒ ቃልሲ ኣገዳስን ወሳንን እዩ ። ምስ ውዳብ ተታሒዙ ዝኸይድ 

ናይ ቀረባን ርሑቅ ርኣይ ዝውንን ቡቁዕ መርሕነት ክህሉ ኣሎዎ ። እቲ ተራ ኣባል ከኣ ነቲ ኣብ 



ቁዋም ሰፊሩ ዘሎ መትከላትን ፕሮግራማትን ግብራዊ ንምግባር ምቅላስን ምጽዓርን ይግባእ  ። 

ምስ ተወደብካ ግን ኣብ ስራሕ ክትወፍር ክትንቀሳቀስ ገንዘብ ክህሎወካ ናይ ግድነት እዩ ። 

ገንዘብ እንተ ርኪብኻ ከኣ ብኣጋባብ ክንጥቀመሉ ይግባእ ፡ እቲ ቀንዲ ምንጪ እቶት ኣባልኻን 

ህዝብኻን ጥራሕ ክከውን የብሉን ፡ ቀጻሊ እቶት ንምርካብ ማዕጻ ናይ ዓለማውያን ትካላት 

ምኩዃሕ ግድን እዩ ።  

 ኤርትራውያን ውድባት ኣንጻር እዚ ደመኛ ጉጅለ ህግደፍ ኣድማዒ ተራ ክጻወታ 

ዘይኸኣላሉ ምኽንያት መነባብሮኤን ካብ እደን ናብ ኣፈን ድኻታት ተጸጊዔን ዝነብራ ዘለዋ ስለ 

ዝኾና እየን። ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት እንተ ርኢና ኣብ ኣዲስ ኣባባ መደባራተን ዝገበራ 

ውድባት ክዓብያን ክስስናን ኣይተራእያን ፡ ምክንያቱ ተጸበይቲ ካብቲ ሽዑ ኣብ ስልጣን ዝነበረ 

መንግስቲ ኢትዮጵያ ነይረን ። ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ርእሰ ሙርኮሶ ክነዘውተር እምበር ተጸበይቲ 

ክንኸውን ኣይግብኣን ።  

 ስለዚ ብዘይ ትሕዝቶ ገንዘብ ፖሊቲካ ክትሰርሕ ኣይሕሰብን እዩ ። ኣብ ዓለምና ዘለዋ፣ ኣብ 

ፖሊቲካውን ወተሃደራውን ሓያላን ዝኾነ ሃገራት ብቁጠባ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝሰርዓ እየን ። 

ሓያል ንምዃን ሃብቲ ኣገዳሲ እዩ ። ኣብዚ ዘሎናዮ መድረኽ ከዋጽኣና ዝክእል  ሓደ ዱልዱል 

ቁጠባ ዘለዎ ብራእን ብዲስፕሊን እተሓንጸ ውድብ  ምፋጣር እዩ ። እሞ ኸ ሕጂ ዱሉዋት ዲና ?  

 ኣብ መወዳእታ ፡ 

 ነዚ ናይ 3 ውድባት ሓድነት ኣብ መደባቱ ክዕወት ናይ ኩሎም ኤርትራውያን ደለይቲ 

ፍትሒ ሞራላውን ንዋታውን ሓገዛት ክድሊ እዩ ። ኣብ ልዕሊ ናይ ኣባላትን ናይ ድገፍትን 

ተወፋይነትን ኣበርክቶን ። ብተውሳኪ እቶም ካልኦት ውድባት ናብዚ ናይዘን 3 ውድባት 

ኣብነታዊ ሓድነት ክትጽንበሩን ሓያል ኤርትራዊ ሓይሊ ፈጥርና ብሓባር ከኣ ኣብ ሓመድ ድበ 

ህግደፍ ክንውዕል የክእለና ።ብዝኮነ ከምቲ ምስላ ኣበው “እቲ ከልቢ ይነብሕ ፣እቲ ገመል ከኣ 

ይምርሽ “ ዝብሃል ። ኢሳያስ ኣፈውርቂ ን57 ዓመታት ዝተጋደለሉ መደብ የተግብር ኣሎ ። 

ኢሳያሳ ኣፈውርቂ ብዝከኣሎ ይምርሽ ኣሎ ። እቲ ናትና ጫውጫታ ነቲ መደባቱ ደው ዝብል 

ኣይኾነን ። ቁልጡፍ ውዳቤን ብሓይሊ እተሰነየ ስጉምትን እንተዘይተሓዊሱዎ ።  

ኣምላኽ ሃገርና ኤርትራ ይባርኽ ! 

ዘለዓለማዊ ዝክሪ ንስውኣትና ! 

ክብሮም ግረነት  

4/1/2021 


