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        ሰነ 2022 

ኣንጸላልዩና ዘሎ ናይ ጥፍኣት ሓደጋ- ከመይ ነበርዕን! 

ሳላ ዘመናዊ ህዝባዊ መራኸቢ፡ ስሉጥ  ሃገራዊ፡ ዞባዊ ከምኡውን ዓለምለኻዊ ሓበሬታ ክንረኽብ ክኢልና 

ኣለና። ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታ ግን ቅሳነት ዝህብ ኣይኮነን። ሃገርና ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ ካብ ማንም ግዜ 

ንላዕሊ ኣብ ናይ ጥፍኣት ጎደና ትጎዓዝ ኣላ። ኣምባገነን ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣብ መጨረሽታ ዕድሚኡ ህዝብን 

ሃገርን ለኪሙ ክጠፍእ ተዳልዩ ኣሎ። ንጥፍኣት እምበር ንልምዓት ዘይተዓደለ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ስርሑ 

ይሰርሕ ኣሎ። ንሕና ከም ህዝቢኸ? ንሕና ከም ደንበ ተቓውሞ`ኸ? 

ህግደፍ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ካብ ሕማቕ ናብ ዝኸፍአ መነባብሮ እናተሰጋገረ ዝመጸ ህዝብና፡ 

ንስቓይን መረረን ቀስ ኢሉ እናተለማመዶ ዝመጸ እኳ እንተኾነ፡ ከምዚ ናይ ሎሚ ዘመን ሰጊኡ ግን 

ኣይፈልጥን።  ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ኲናት ሓደጋ ቀሊል ኣይኮነን። ካብኡ ንላዕሊ 

ክንሓስበሉን ክንሰርሓሉን ዝግበኣና ጉዳይ ግን ኣሎ። ብዘይ ድሌቱ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ህልቂት 

ፕሮጀክት ተጸሚዱ ዝጸንሐ ክልቲኡ ህዝብታት፡ ንሓዋሩ ከመይ ጌሩ እዩ ብሰላም ክነብር ዝኽእል? ዶ ወይስ 

በብተራ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ እናተጫፋጨፍና ክንነብር ኢና?  

ንሕና ከም ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግምባር እዚ ንነዊሕ ዓመታት ክኸይድ ዝጸንሐ ናይ ጽልእን 

ቅርሕንትን ዘመን ሓንሳብን ንሓዋሩን ተወጊዱ ዘበነ ሰላምን ሕድሕድ ምትሕግጋዝን መታን ክኾነልና ኲኖ 

ጽቡቕ ድሌትን ምንዮትን፡ ሎሚ ተግባራዊ ስጉምቲ ምውሳድ የድሊ ዝብል እምነት ኣለና። ቅድሚ ኩሉን 

ልዕሊ ኩሉን ድማ እቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ ሃፈጽትኡ እውን ከርክበልና ኣብ ዘይክእል ርሑቕ ሃገራት 

ሰፊርኩም፡ ኲናት ኣብ ምጉህሃር ተዋፊርኩም ዘለኹም ኣካላት ካብ ኣከይ ተግባራትኩም ክትቁጠቡ 

ይሓይሽ ንብል። ኣብ ማዕዶ ኮይንና ጽልኢ እንተጻሕቲርናን ኲናት እንተኣጓሃሂርናን በቲ ዝፍጠር ሞትን 

ስደትን እቲ መዋእሉ ዘይሓለፈሉ ውጹዕ ህዝብና እምበር እቲ ኣብ ማዕዶ ዘሎስ ይትረፍዶ ኣብ ድፋዕ 

ወሪዱ ከም ፈኸርኡ ክገብርሲ ድሕሪ ግምባር ከይዱ ማይ ዘቐብል እውን ኣይርከብን`ዩ።  

ንሕና ኤርትራውያን ከም ሰብና እንተዘይበሊዕና ንጠሚ፡ እንተተወጊእና ንቆስል ንመውት፡ እምበር ካብ 

ሰብና ዝተፈለና ብሓጺን ዝተሰራሕና ሰባት ኣይኮንናን። ከም ሰብና ቅኑዕ ዕላማ ክንሕዝ ከለና ንዕወት ጸረ 

ህዝቢ ዝኾነ ዕላማ እንተሒዝና ድማ ውዒልና ሓዲርና ከም ኩሎም ቅጽሜና ዝሓለፉ ዓመጽቲ ተሳዒርና 

ኢና ንሓልፍ። ኤርትራውያን ስለ ዝኾንና ጥራሕ ዓወት ደድሕሬና ኣይትስዕብን እያ። እዚ ስርዓት ህግደፍ 

ኣብ ትግራይ ኣትዩ ፈጺምዎ ዘሎ ገበናት ድማ ፍሽለት እምበር ዓወት ክስዕቦ ኢልካ ትጽበዮ ኣይኮነን። 

ድሮ`ኳ ናይ ፍሽለት ምልክቱ `Game Over’  ዝብል ፈኸርኡ ናብ `ወያነ ክወሩና ይደልዩ ኣለዉ` ናብ 

ዝብል ዓበርበር ቀይርዎ ኣሎ። ጭቁራፍሲ`ያ ወቒዓ ተእዊ ዝብልዎ ከምዚ ምስ ተረኽበ`ዩ።  

እሞኸ እንታይ ይገበር? ዝብል ሕቶ ከይመለስና መልእኽትና ኣይንውድእን። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጡ 

ሰላም ምስ ኩሎም ጎረባብቱ እውን ሰላም ከይገበረ፡ ወሊዱ ከዕቢ፡ ተመርዕዩ ክወልድ ክዝምድ፡ ነጊዱ 
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ክብልጽግ፡ ወይውን ተማሂሩ ክመራመር ዝኽእል ዜጋ ከፍሪ ኣይክእልን`ዩ። ሰላም ክነግስ ጸረ ሰላም ዝኾነ 

ስርዓት ህግደፍ ክእለ ኣለዎ። ህግደፍ ይኹን ህግደፍ ዘማዕበሎ ኣተሓሳስባ ክቕጽል እንተኮይኑ ግን፡ ዕድል 

ዝረኸበ ክስደድ ብዕጭኡ ዝተፈርደ ድማ ኣብ ድፋዕ ቀለብ ዓረርን ባሩድን ክኸውን`ዩ። ስለዚ ብፍላይ 

እቶም በዚ መሪር ተመኩሮ ዝሓለፍኩም፡ መዛንኹም ድሕሪት ገዲፍኩም ኣብ ውሑስ ቦታ ትነብሩ 

ዘለኹም ኣሓትን ኣሕዋትን መንእሰያት ኤርትራ ንሰላምን ፍቕርን እምበር ንጽልእን ቅርሕትን 

ኣይትጎስጉሱ።  

ካብ ቦምብን ጥይትን ዝደሓነ ህዝቢ ትግራይ ሕጂውን ብዕጽዋን ክባን ዘገምታዊ ሞት እግሪ እግሩ 

እናኣርከበ ይምንቁሶ`ሎ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ዝወደቐ ህዝቢ ምርጭኡ `ኣሳፊሕካ ሞት ተኮርሚኻ 

ሞት`ዩ`። ኣየኽፋኣሉን ድማ። ንሕና እቶም ደለይቲ ለውጢ`ኸ እንታይ ንግበር። ምስ መንግስትና ኢልና`ዶ 

ናይ ሰላሳን ሓደን ዓመት ናይ ጥፍኣት ዓመታት ነናዋሓዮ፡ ወይስ ንስርዓት ህግደፍ ምስ ኩሎም ጸረ 

ህግደፍ ዝኾኑ ኣካላት እንኮላይ ምስ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ሓቢርና ብምስራሕ ህዝብን ሃገርን ካብ 

ብርሰትን ምብትታንን ነድሕን? ኤርትራዊ ስሙር ሃገራዊ ግምባር ምስ ሓይልታት ህዝቢ ትግራይን 

መንግስቲ ትግራይን ሓቢሩ ክሰርሕ ምውሳኑ ንሉኣላውነት ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣሕሊፉ ክህብ ስለ 

ዝደለየ ኣይኮነን። ጸረ ሉኣላውነት ህዝብን ሃገርን ምስራሕ ምርጫና ኔሩ እንተዝኸውን እሞ ካብ ምስ 

ህግደፍ ኮንካ ምስራሕ ዝሓይሽ መንገዲ ኣይነበረን። ሰብኣዊ ክብሩ ተቐንጢጡ ብጥምየትን ዓጸቦን 

መልክዑ ዝተደወነ፡ ካብ ናይ መሸጣ ኣቕሓ፡ ህግደፍ ከምድላዩ ዘልዕሎን ዘንብሮን ምስኪን ህዝቢ ኤርትራ 

ልኡላውነት ኣለዎ ኢልካ ክትጀሃረሉ ዝከኣል ኣይኮነን።  

እሞኸ ሕጂ ብሰንኪ`ቲ ህግደፍ ዝተለሞ ናይ ኣጥፊእካ ጥፋእ ወፍሪ ህዝቢ ክዕደዮ ኣማዕዲና`ዶ ንርአ  

ወይስ ነቲ ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ሕሰም ዝረኣዩ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ 

ናይ ጥፍኣት ኣዙሪት ወጺኦም ሓዲሽ ምዕራፍ ሰላም ኣብ ምኽፋት ተራና ንጻወት? ንሕና ምስ ኩሎም 

እቶም ነዚ ቅዱስ ዕላማ ዝድግፉ ኣካላት ደለይቲ ፍትሒ ሓቢርና ነዚ ዳሕረዋይ ቅዱስ ምርጫ መሪጽና 

ኣለና። ስለዚ ምስ ኩሎም ጎረባብትና ብፍላይ ከኣ ምስቶም ኣብ ውዑይ ኲናት ተጸሚዶም ዘለዉ 

መንግስትን ህዝብን ትግራይ ተላዚብና ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራን ፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን 

መሰረት ዝገበረ ሓባራዊ ጉዕዞ ክህልወና መሪጽና ኣለና። ሰናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝደሊ ይርከበና ይስዓበና። 

ክንረኽበኩም ክንስዕበኩም ኢና።  

ኲናት የብቅዕ ሰላም ይንገስ  

ፍቕርን ሰላምን ምስ ኩሎም ጎረባብትና   

ኤርትራ ብሉኡላውነታ ንዘለኣለም ትንበር 

ወጻኢ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ኤስሃግ  

 


