
ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊት ስድራ ቤት ውላዳ ቆጺራ ንመንግስቲ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢላ ክሳብ 

ዘረከበት(ቃል ኣቶ ጸጋዝኣብ ገብረጊዮርጊስ) 

መሰል ምጽሓፍን ምዝራብንካብ ዘይፍቀደሉ ሃገር ተወሊድካ ኣብ ክንዲ ንመሰልን ፍትሕን ህዝብታት ምቅላስ ብ
መዓር ዝጥዕም ቃላት ዘብረቕረቐ ጽሑፍ ኣንጻር ደለይቲ ፍትሒ ዝዓለመ ህግደፋዊ ጽሑፍ ኣብታ ኩሉ ፈንፊንዋ
 ዘሎ መሳርሒት ህግደፋውያን ዝኾነት መስከረም ኔት ምልጣፍ ምስ ምንታይ ይቑጸር? 

ሽሕ'ኳ ኣቶ ሳልሕ ቃድን ኣቶ ኣማንኤል ኢያሱን ነዚ ናትካ ጸለመ ክምልስሉ ሕሉፍን ትሩፍን ዓቕምታት ከምዘለ
ዎም እንተፈለጥኩ ኣብቲ ንስኻ ኣልዒልካዮ ዘለኻ ህግደፋዊ ኣተሓሳስባ ኣልዒለ ዜግነታዊ መሰለይ ተጠቒመ መ
ልሲ ክህበሉ ክፍትን'የ፡ እዚ ክብል ከለኹ ግን ሓሳብ ብሓሳብ ክስዓር ስለዘለዎ ነቲ 

ህግደፋውያን ኣብ ርእስኻ(ሓንጎልካ)ዘሪኦማ(Transplant) ዘለዉ ልምስቲ ኣተሓሳስባ ብሁሉው ስነሓሳብ ክምልሰሉ ሃገራዊ ሓላ
ፍነት ስለዘለኒ'ምበር ናይ ግሊ ጽልኢ ከምዘይብለይ ክሕብረካ እፈቱ፡ ኣብዚ ክሕብረካ ዝደሊ ኣነ ጸሓፋይ ካብታ 
"ኢድ ሰውራ ነዋሕ'ያ"እትብል መፈራርሂት ሓረግ ነጻ ኮይነ ንመሰልን ፍትሕን ህዝብታት ብትብዓት ዝቃለስ ኤርትራዊ ምዃነይ ኣቐዲመ ክትፈ
ልጦ ይግብኣካ፡  

ኣቶ ጸጋዝኣብ ኣብ ጽሑፍካ ክምለስ፡ እቲ ብዛዕባ ሓያል ወተሃደራዊ ስለያዊ መርበባት ኣሰናን ዓዋተን ዝጸሓፍካዮ ጎሓፍ ሞጎተ ይጽንሓልና'ሞ 
ኣብቲ ኣልዒልካዮ ዘለኻ ጉዳይ መንእሰይ ኤርትራዊ ብዝምልከት መልሲ ክህበካ፡ኣብ ጽሑፍካ 
"ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊት ስድራ ቤት ውላዳ ቆጺራ ንመንግስቲ ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢላ ክሳብ ዘረከበት" ክትብል ዝንቡዕ ዝኾነ ጽሑፍ ክ
ትጽሕፍ መሪጽካ፡ ንምዃኑ መንእሰይ ኤርትራ ከም ጠለ በጊዕ ተተጎቲቱ ድዩ ንሃገራዊ ኣገልግሎ ዝውሰድ ወይ ብድልየቱን ድልየት ወለዱን?ኣ
ብዛ ንነብረላ ዓለም እንተኮንካ ትነብር ዘለኻ እቲ ሓቂ ትስሕቶ ኣይመስለንን ግን ዕሱብ ኩሉ ጊዜ ዕሱብ ስለዝኾነ ናይ ጎይቶቱ ድልየት ከተግብ
ር ኩሉ ጊዜ ዕጡቕ'ዩ፡ እስከ ካብዘን ኣብ ታሕቲ ዝዝርዝረን ስድራ ቤታት ኣየነይቲ'ያ ብድልየታ ደቃ ንሃገራዊ ባርነት ዘወፈየት?እታ ደቃ ብሓ
ይሊ ተመንዚዖም ግዳይ ስደትን ጥፍኣትን ዝኾኑ ስድራ ቤት?እታ ሕጻውንቲ ደቃ ኣብ ላምፓዱሳ ጸኒቶም ንቡር ቀብሪ ዘይረኸቡ ስድራ ቤት?
እታ ብሰንኪ ጉጅለ ጎይቶትካ ደቃ ኣብ ምድረ በዳ ሰሃራን ጎቦታት ሲናይን ዝተቐዝፉ ስድራ ቤት?እታ ደቃ ኣብ ፈቖዶ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ 
ዝበልዩ ዘለዉ ስድራ ቤት?እታ ደቃ ኣብ ኩናት98 ብሓይሊ ተመንዚዖም ኣብ ሃልሃልታ ሓዊ ዝተቐዝፉ ዘለዉ ስድራ ቤት?እታ ዕሸላት ደቃ ኣ
ብ ዶባት ኤርትራ ዝምንጠሉ ዘላ ስድራ ቤት? 

ኣቶ ጸጋዝኣብ እዝኒ እንተለካ ጽን ኢልካ ክትሰምዕ ፈትን፡ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ንስኻ ዘራፍ እንዳበልካ ዘራይ ትኾነሉ ዘለኻ ጉጅለ ህግደ
ፍ'ዩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ኩለን ጎረባብቱ ብፍላይ ከኣ ምስቲ ብባህልን ቋንቋን ሓያል ዝምድና ዘለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቂምን ጽልእን የብሉን፡ 
ከም መዓል ንስኻን ወዲ መዛሙርትኻን ኣለም ጎይትኦምን ዝኣመሰሉ ልሙሳት ሕልና ግን ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊ ክ
ትመልሱ ትጽዕሩ ኣለኹም፡ እቲ ብድልየት ጎይታኻ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተወልዐ ኩናት ኢትዮ-ኤርትራ 
98 በሰልኡ ከይሓወየ ዳግማይ ሰራዊት ኤርትርራ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ብዝብል ድኹም ሞጎተ ኣልዒልካ ንንጹሃት ደለይቲ ፍትሒ ክትጸልም ክት
ፍትን ክሳብ ክንደይ ሽዩጥ ሕልና ምዃንካ ዘረጋግጽ'ዩ፡ ንሓቤረታ ክኾነካ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ምዱብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ኢትዮ-
ኤርትራ ከምዘይሎ ክሕብረኻ እደሊ፡ እኳ ደኣ ህግደፍ ተናዒቑስ ዶብ ኢትዮጵያ ብህዝባዊ ምልሻን ፖሊስን ጥራሕ ይሕሎ ከምዘሎ ክትፈልጥ 
ይግብኣካ፡ጎይቶትካ ህግደፍ ዓቕሚ ስኢኖም እንተዘይኮይኖም ካብ ውግእን ወረ ውግእን ዓሪፎም ኣይፈልጡን፡እዚ ከኣ ንስኻን ኣለም ጎይትኦ
ምን ትፈልጥዎ ኢኹም ግን ዕሱብ ስርሑ ስለዘይገድፍ ንሓሶት ከም ሓቂ ጌሩ ከቕርብ ኣየሕፍሮን'ዩ፡  

ኣቶ ጸጋዝኣብ "እምበኣርከስ ነዚ ጽሑፍ እዚ ምዝርጋሕ ንዓይ ከም ጸገዘኣብ ገብረገርግስ ወነንቲ ወብሳይታት ኣሰናን 
ዓዋተን ኣቶ ኣማኒኣኤል ኢያሱን ኣቶ ሳልሕ ቓድን ዜናዊ ጸብጻብ ዘይኮነ ዘመሓላልፉ ዘለው ተነቃፊ ወትሃደራዊ 

ሓበሬታኢዮምዘቐብሉዘለው" በልካ? ወይ ጉድ ደቀይ፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ መደበር ስለያ ኣሰናን ዓዋተን 

ንሃገረ ኤርትራን ህዝባን ህላዌ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስለያዊ ሓቤረታ ይረክብ ኣሎ ይብለና'ሎ ወተሃደራዊ ክኢላ ጀነ
ራል ጸጋዝኣብ ገብረጊዮርጊስ፡ ወዮ ደኣ ዘየሕምም ዘሕምመካ ኮይኑ'ምበር ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበሩ መንእ
ሰያት ኤርትራ ኣበይድዮም ዘለዉ?ልዕሊ80 ሽሕ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ተዓ
ቚቦም ከምዘለዉ ጎይቶትካ ህግደፍ ገለ ኣይሓበሩኻን፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ናይ ዓዋተን ኣሰናን ሓቤረታ
 ኣድለዮም ጀነራል ጸጋዝኣብ?መንግስቲ ኢትዮጵያ ይትረፍ'ዶ ኩነታት ሰራዊት ኤርትራስ ናይቲ ተምልኾ 
ዘይእዱብ መራሒኻ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓሱን መደቀሲኡን ከይተረፈ ከም ዝከታተልዎ 

ዝጠፍኣካ ኣይመስለንን፡ ህግደፍ መጀመርያ ብህዝቢ ኤርትራ ደሓር ከኣ ብጎረባብቲ ሃገራት ከም ዝተናዕቐት 

ዘይምፍላጥካ ተሕዝን ጀነራል ጸጋዝኣብ፡  



ንኣቶ ኣማንኤል ኢያሱን ኣቶ ሳልሕ ቃድን ዝምልከት ርእይቶይ ክህበካ ክፍትን'የ ኣቶ ጸጋዝኣብ፡ ፡ እዞም ክልተ 

ውልቀሰባት ከም ኤርትራውያን መጠን እንተዘይኮይኑ ብቐረባ ኣፍልጦ የብልናን፡ እቲ ዝገብርዎ ስራሕ ግን 

ይከታተሎ'የ፡ ናይ ግሎም ፖለቲካዊ እምነቶም ገዲፍና እቲ ንሃገርን ህዝብን ዘበርክትዎ ዘለዉ ስራሕ ግን 

ክነቆናጽቦ ኣይግባእን፡ ክልቲኦም በሃራት ተጣበቕቲ ህዝቦም'ዮም፡ ክልቲኦም ኤርትራዊ መንነት ዝውንኑ ኣናብስ 

ጠበቓ ህዝቢ'ዮም፡ ንስኻ ብህግደፋዊ ኣተሓሳስባ ለሚስካ ኣገልጋሊ ክትከውን ክትመርጽ ከለኻ ንሶም ግን 

ምእንቲ ህዝቦም ብትብዓት ንጉጅለ ህግደፍ ገጢሞም ማይ'ዶ ጸባ ዘብሉ ዘለዉ ተጣበቕቲ ሃገሮም'ዮም፡ ንስኻን 

ኣለም ጎይትኦምን ኣገልገልቲ ክትኮኑ ክትመርጹ ከለኹም ንሶም ግን ንሓርነት ክቃለሱ ምርጫ ወሲዶም፡ እዚ 

ናይ ምርጫ ሕቶ'ዩ ኣቶ ጸጋዝኣብ፡ ፡ ምርጫ ሕልናኻ ምሻጥ ብሓደ ወገን በቲ ሓደ ወገን ከኣ ንህዝብኻን ሃገርካን 

ጠጠው ምባል፡ ንስኻ ንዓመጽቲ ክተገልግል ምርጫ ክትወስድ ከለኻ እዞም ክልተ ጭዋታት ኣገልገልቲ ህዝቦም 
ግን ንጸለመን ምፍርራህን ህግደፍ ገጢሞም ምእንቲ ህዝቦም ጊዝየኦምን ገንዘቦምን ኣጥፊኦም ብድሆ ዝብሉ 

ዘለዉ ደቂ ህዝቢ'ዮም፡  

ኣቶ ጸጋዝኣብ " Down with the enemies of independent Eritrea and the Unity of its 

people!!! 

Let the political independence of Eritrea shine for ever and the unity of its people be 

cemented!!! ክትብል እቲ ሓተላ ጽሑፍካ ደምዲምካ፡ ኣብዚ ኣይተጋገኻን፡ እቲ እንኮ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ እ
ቲ ከም ጣዖት ተምልኾ ጉጅለ ህግደፍ'ዩ፡ ንህዝቢ ብኣውራጃን ቀቢላን ሃይማኖትን ከፋፊሉ መንነቱ ንኸጥፍኦ ዝ
ተላዕለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘይኮነት ጉጅለ ህግደፍ'ዩ፡ እዚ ናትካ ክሲ ንዝሓለፈ 

23 ዓመታት ዝሰማዕናዮ መዝሙር'ዩ፡እዚሽጣራህግደፍምዃኑንፈልጥኢና፡ 
 ኣቶ ጸጋዝኣብ ንስኻን ኣለም ጎይትኦምን ኣገልገልቲ ስለዝኾንኩም ኣይትሓዘኩምን'ዩ እቲ ሓቂ ግን ብኣንጻር እቲ 

ንስኹም ጽሒፍክሞ ዘለኹም ሞጎተ'ዩ፡ ህግደፍ ኣጽናቲ ጉጅለ'ዩ፡ ህግደፍ እንኮ ጸላኢ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ብህዝቢ 

ተፈንፊኑ ኢዩ፡ ንስኻ'ውን ካብ ጽሑፍካ ካብቶም"ንሕና ንሱ፡ ንሱ ንሕና" ዝብሉ ስለዝኾንካ ኣብቲ ናይ ታሪኽ 

ሓተላ ምዝጉብ ኢኻ፡ ታሪኽ ተሰኒዱ'ሎ፡ ታሪኽ ጠለምትን ታሪኽ ተባዓትን፡ ታሪኽ ሽዩጣት ሕልናን ታሪኽ ተጣ
በቕቲ ህዝቦምን፡ ንስኻ ኣቶ ጸጋዝኣብ ናብ ልብኻ ተመሊስካ ካብ ናይ ሃለውለው ዓለም ወጺእኻ ምእንቲ ህዝብ
ኻ ጠጠው በል፡ ፡  

ኣቶ ጸጋዝኣብ ሎሚ ኣስመራ"ብደምሒት"ትሕሎ ከምዘላ ኣይሰማዕካን ኣይብልን፡ ንጎይቶትካ ክትሳለም ንኤርት
ራ ኣብ ዝተጓዓዝካሉ እዋን ሓለዋ ደምሒት ኣይረኣኻዮን ክብል ኣይክእልን፡ ነዚ ሓቂ'ዚ ንጎድኒ ገዲፍካ ሓድሽ ተ
ዋስኦ ህግደፍ ኣብ መሽረፈት ኔት ክትልጥፍ ምፍታንካ ግን መን ምዃንካ ባዕልኻ ገሊጽካ ኣለኻ፡ ተዋስኦኻ ህዝቢ
 ከንብቦ ከምዘይደሊ ክትርዳእ ኣለካ፡ ኣነ'ውን እዚ ጎሓፍ ጽሑፍካ ከንብብ ዝተገደድኩ እዛ መሳርሒት ህግደፍ 

ዝኾነት መሽረፈት ከም ድልየታ ከይትዕንድር ብዝብል ስክፍታ ሓሓሊፈ ገናጺለ ክርእያ ስለዘለኒ'ምበር ቁምነገር 

ስለዘለዋ ኣይኮንኩን፡ ኣቶ ጸጋዝኣብ "ሕሱር መጠን ነፍሱ የሕስረካ"ከምዝብሃል ኣቶ ኣማንኤል ኢያሱን ኣቶ 

ሳልሕ ቃድን  ክቡራት ደቂ ህዝቢ ስለዝኾነ በጃኻ ስርሖም ክገብሩ ግደፎም፡ ንስኻ ተልዕሎም ሰባት 

ኣይኮኑን፡ ጉዳይ ህዝቢ ስለለዎም ጊዝይኦም እንተዘይጥፋእካሎም ይሓይሽ፡ 

ተስፋይ  

 

 


