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      እዚ ህጹጽ እዋናዊ ጻውዒት እዚ ብፍላይ ንዓኻ ነቲ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮንካ ተገልግል ዘለኻ ኤርትራዊ ዜጋ 

ዝምልከት ጻውዒት ኢዩ። እዚ ጻውዒት እዚ ብፍላይ ናባኻ ናብ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዘቕንዓሉ ቀንዲ ምኽንያት፡ 

ኣብዚ ሃገርካ ኤርትራ ባዲማን ዓንያን ከም ዘይነበረት ክትከውን ህዝብኻ ብባርነትን ሕስረትን ተበታቲኑ ክጸንት ተወሲንሉ ዘሎ እዋን፡ 

ክንዲ ዘለካ ዕድልን ዓቕምን ተጠቂምካ ህዝብኻን ሃገርካን ካብ ጥፍኣት ተድሕንን፡ ሰብኣውን ዜግነታውን መሰልካ ተኽብርን፡ ወስ 

ክትብል’ውን ከይፈተንካ ኢድካ ኣጣሚርካ ልኡም ኮንካ ትሃልቕ ስለ ዘለኻ ኢዩ። እዚ ጻውዒት እዚ ነቲ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ሃገር 

ዝጎሃሃር ዘሎ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ ንጹር ዕላማን ራእን ግቡእ ቅርጽን ኣገባብን ዘለዎ፡ ኩሉ ኤርትራዊ ዝሳተፎ ዝለዓለ ህዝባውነት 

ዝለበሰ ምንቅስቓስ ንምግባሩ ተሓሊኑ፡ ብህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ብ 20 ሰነ 2014ዓ.ም. “ህጹጽ ሃገራዊ ጻውዒት ንዝበረኸ 

ህዝብዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት” ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝተዘርገሐ ህዝባዊ መምርሕታት ዝሓቖፈ መግለጺ፡ ተሞርኩሱ ዝቃላሕ ዘሎ 

ህጹጻ ጻውዒት ኢዩ። ኣብ መግለጺ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት፡ ኩሉ ንድሕነት ሃገሩን ህዝቡን ዝሓሊ ኣብ ልዕልና ስርዓተ ሕጊ 

ዝኣምን ኤርትራዊ ዜጋ፡ ናይ’ቲ መስራትን ሰዓብን መራሕን ተመራሕን ዘይብሉ፡ ንድሕነት ሃገርን ህዝብን ዘገልግል ህዝባዊ ውሳነታትን 

ምሕጽንታን ምሉእ ዋንነት ከም ዘለዎ ተገሊጹ ኢዩ። ነብስወከፋ ዜጋ ከኣ ንትግባሪኡ ብውልቁ ወይ ባዕሉ ብዝፈጠሮን ንሱ 

ብዝኣምነሉን ውዳበ ክቃለስ እዋናዊ ግብኡ ምኻኑ ተሓቢሩ ኢዩ። ስለዚ ኩልኻ ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ተገልግል ዘለኻ 

ኤርትራዊ ዜጋ ዝመርሓካ ኣካል ከይተጸበኻ ብውልቅኻ ድዩ ዋላ ንዓኻ ብዝጥዕም ውዳበ፡ ንትግባረ ውሳነታትን ምሕጽንታን ህዝባዊ 

ምንቅስቓስ እጃምካ ከተበርክት ህጹጽ እዋናዊ ጻውዒት ይቐርበልካ ኣሎ።   

    ኣባል ፖሊስን ጸጥታን ኣባል ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ኣባል ኣጋርን ሜካናይዝድን ብሓፈሻ ኣባል ሓይልታት 

ምክላኻል ኤርትራ ኮንካ ንሃገርካ ተገልግል ዘለኻ ውጹዕ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ከምዚ ትዕዘቦ ዘለኻ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ኣሽሓት 

ዝተኸፍሉላ ብልጺት ሃገርካ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅጽል ኣብ ተጠራጥረሉ ኩነታት ወዲቓ ትርከብ ኣላ። ርእያ ዘይጸገበቶም 

ሕሩያት ዜግታት ፈቖዶ ሃገራት ፋሕ ኢሎም ኣብ መዓስከራት ስደተኛታትን ኣብ ምድረበዳ ሳህራን ሲናይን ኣብ ልብያን 

ማእከላይ ባሕርን ብሕስረት ይዋረዱን ብጃምላ ይጸንቱን ኣለዉ። እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝብኻ ከመይ ከም ዘሎ’ውን 

ልዕሌኻ ልዕሊ ኣቲ ግዳይ ኮይኑ ዘሎ ዜጋ ማንም ዝፈልጦ ሰብ የለን። ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮንካ ከርተት 

ትብል ዘለኻ ውጹዕ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ነዚ ንስኻ ብተኣምራታዊ ምጽማም ትነብሮ ዘለኻ ናብራ ባርነት ናብራ መጻኢኡ 

ዝጸልመተ ከርፋሕ ሕልፈት ልዕለኻ መን ይፈልጦ?  ዕርቃንን ጥምየትን ተፍቅሮም ደቅኻን ክብርቲ በዓልቲ ኺዳንካን 

ክትርኢ ምኽኣል ስለ ዝሰኣንካ ዕረፍቲ ምኻድ ይትረፈኒ’ዶ ኣይትብልን ኢኻ? እንታይ ክምልኣሎም’የ ደይሰኸም ኢየ ክኾኖም 

ብምባል ስእነትን ተስፋቑርጸት ኣሰኒፋካ ገጽ እቶም ብድኽነት ቆርፊዶም ዘለው፡ ስድራኻ ከይረኣኻ ምስ ናፍቖትካ ዓመታት 

ኣየቑጸርካን ዲኻ? ዕድመ ጉብዝነኻ ብዘይቁምነገርን ሓዳርን ብኾንቱ ክበሊ ሕልሚ ንእስነትካ ቦዶ ኮይኑ ሃፊፋ ክተርፍ 

ተዓዚብካ ኣየስተማሰልካን ዲኻ? ካብ ባጀትካን መሳርፍካን ገሚዑ ካብ ጎሮሮ ህጻናት ደቅኻን ኣሕዋትካን መንዚዑ፡ 

ዘህጥሮም ዘሎ ከም በዓል ደ.ም.ህ.ት. ዝኣመሰሉ ዕሱባት፡ ኣብ ገዛእ ዓደ’ቦኻ ልዕሌኻ ከም ቃሕትኦም ሕምብጢጥ ክብሉ፡ 

ንስኻ ግን መልኣኽካ ተዳሂሉ መሬት ዓደ’ቦኻ ደፊርካ ክትረግጻ ዕድል ተሓሪሙካ ብሽቑራረ ክትነብር ኣይተፈረድካን ዲኻ?  

     ኣብ ምክልኻል ሃገር ተመዲብካ ንእስነትካን መጻኢ ዕድልካን ተወፊ ዘለኻ ኩቡር ኤርትራዊ ዜጋ፡ ነቶም ዓለም 

መመሰሊ ሕስረትን ስደትን ጌራ ተእውየሎም ዘላ ናብራ ባርነት ከቢድዎም ናብ ስደት ጸው ኢሎም ዝተበቆጹን፡ ፈቐዶ ዓድ 

ጓና ዝዋረዱን ዝእሰሩን ዝሃልቁን ዘለው ብጾትካን መተዓብይትኻን እሞ ብዓይነ ሕልናኻ ክትዘክሮም ፈትን።  ከምኡ’ውን 

ነቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ብኾንቱ ሂወቶም ዝጠፍእን ናብርኦም ዝመዛበለን ዘሎ መዋዕልትኻን ኣሕዋትካን እሞ በብሓደ 

ጸብጽቦም። ነቲ ኣብ ታዕሊምን ወተሃደራዊ ኩንታትን ዝኽፈል ዘሎ ሂወት ዕሸላት ብጾትካ ኣብ ግምት ከየእተኻ፡ ክንደይ 

ድዮም ነቲ መረረኻ ዘይተስምዓሉ፡ ተስትፎኻ ዘይትገልጸሉ፡ ምረት ባርነት ኣስካሕኪሕዎም ንቁርብ ዓመታት እፎይ ኢሎም 

ምእንቲ ከዕርፋ፡ ብቐዛፊ ሕማም (ኤድስ) ምልካፎም ከም ዕጫ ለቶሪ ዝተዓወቱ ቆጺሮም ንዘገምታዊ ሞት ብሓጎስ 

ዝተቐበልዎ? እቶም ዓለም እኩት ኢላቶም፡ ተሳፋቁርጸት ኣዕውር ኣቢልዎም፡ ጥይቶም ሰትዮም ቦንብኦም ፈጂሮም ብኣሊፍ 

ዝጠፍኡ ተስፋ ዝነበሮም ዕሸላት ብጾትካኸ ውሑዳት ድዮም? ኣብ ፈቖዶ ቤት ማእሰርትን ኮንቴኔራትን ብኣረሜናዊ 

መግረፍቲ ተጨፍጪፎምን ተሳቕዮምን ኣካላቶም ዝጎደሉ፡ ኣይ ንዓዲ ኣይ ንግዳም ኮይኖም ኣእምሮኦም ስሒቶም ሰኸም 

ስድርኦም ኮይኖም ዝተረፋ፡ ለይለያት ኣብጽሕከ መጓዕዝትኻኸ ጸብጺብካ ዝውድኡ ድዮም? ብዘይመርዓን ደርዓን 

ንእስነቶም ዘብልዩን፡ ንቡር ፈቲኖም ከብቅዑ ብሰንኪ ጉዕዞ ሃሩርን ታዕሊምን መኺኖም ዝተረፉ፡ ክንደይ እሞ ክበሃል ኢዩ 

ኣብ ልዕለኻን ኣብ ልዕሊ ብጾትካን መተዓብይትኻን ዝወረደ ግፍዕን በደልን።  



    ኩልኻ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ዝኾነካ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ምሉእ ዋላ’ውን ኣብ ትሕቲ እቲ 

ዝመረረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝነበረሉ እዋን እንተኾነ ከምዚ እዋን እዚ፡ ሓሲሩን ተናዒቑን ብጃምላ ጸኒቱን ኣይፈልጥን ኢዩ። 

ንምንታይ ኢዩ ኢሳይያስ ብህንጸት ሃገርን ምሕንጻጽ ዶብን ዓለማዊ ተጻብኦን እንድ ኣማኻነየ፡ ንህዝቢ ኤርትራን 

ንመንእሰያት ደቁን፡ ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ብድኽነትን ባርነትን፡ ኣብ ውትህድርና ከኣ ካብ ሲቪላዊ ህይወት ብዝኸፍእ ጭካነን 

ኣረሜንነትን ተታሒዙ ክሳቐን ክጸንትን ደልይዎ? ንምታይከ'ዩ ኢሳይያስ ኣፎርቂ ኤርትራዊ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታትን 

ኣብ ሳህራን ሲናይን ኣብ ልብያን እስራኤልን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ እንዳ ተኣስረን እንዳ ተሳቐየን ክሃልቕ ከሎ፡ ምስ ስግኡ 

ጎዝዮም ናውቲ ከብዱ ናብ ዕዳጋ ዘውርዱ፡ ኣረሜናት ሸፋቱ ዝተሓባበርን ንጥፍኣቱ ዘቃላጥፍን ዘሎ? ከም መራሒ ሃገር 

ዜጋታተይ ክትንከፋ የብሎምን ኢሉ ክምጉትን ምእንትኦም ክጣበቕንከ እንታይ ኮይኑ ዘይፈተነ? ህዝባዊ ምቅስቓስ ንሓርነት 

ነዚ ሕቶታት ግቡእ መልሲ ንምርካብ ንቕድምን ድሕርን ናጽነት ሃገር ንታሪኽን ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ገበናት 

ኢሳይያስን ብደቂቕ ብምጽናዕን፡ ምስጢራት ናይ’ቲ ኢሳይያስ ኣብ ቀጻሊ ከተግብሮ ሓሊኑ ዘሎ ውጥናት ብምምርማርን 

ዝኣክል ገምጋም ብምግባርን ህዝባዊ ውስነታቶምን ምሕጽንታቶም ብወግዒ ኣቃሊሖም ኣለዉ። 

    ኩልኻ ኣባል ሓይልታት ምክላኻል ኤርትራ ኮንካ ከርተት ትብል ዘለኻ ውጹዕ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ብመስረት መግለጺ ህዝባዊ 

ምቅስቓስ ንሓርነት፡ ኢሳይያስ ኣፎርቂ ንኤርትራን ህዝባን ምእንቲ ከጽንት ነቲ “ኤርትራ መሬታ እንበር ህዝባ ኣየድልን’ዩ፡” ዝብል 

ኣረሜናዊ ጭርሖ ባዕዳውያን ገዛእቲ ናብ “ኤርትራ ሃብታ እንበር ህዝባን መሬታን ኣየድልየንን ኢዩ፡” ዝብል ሓደገኛን ኣጽናትን ጭርሖ 

ኣማዕቢሉ፡ ጭርሕኡ ካብቶም ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዝእቲ ብዝጭክንን ዝኸፍእን ኣገባብ ንምትግባር ብስውር ይወናጨፍ ከም ዘሎ 

ተረጋጊጹ ኣሎ። ኢሳይያስ ኣፎርቂ ንኹሉ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ንዝተጋደለን ዘይተጋደለን፡ ንዝድግፎን ዘይድግፎን፡ ንብሄርን ሃይማኖትን፡ 

ንኣውራጃን ዞባን፡ ከይፈላለየ ንዝኾነ ኤርትራዊ ምኻኑ ዝኣምን ዘበለ ዜጋ ካብ ሃገሩ ክባረር ወይ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ብድኽነትን 

ባርነትን ሳጽዩ ንሓዋሩ ክጸንት ፈሪድዎ ይርከብ ኣሎ። ኢሰይያስ ብክሑን ጽልእን ንዕቐትን ኤርትራን ህዝባን ተደሪኹ፡ ንኹሉ’ቲ 

ከረኻኽበሉ ዝኽእል ይኹን ከረኻኽበሉ ዘይክእል ኤርትራዊ፡ ብግብርን ብሕልናን ንሞት ፈሪድዎ ይርከብ ኣሎ። ብመግለጺ ህዝባዊ 

ምንቅስቓስ ንሓርነት ኢሳይያስ ኣፎርቂ ፍርዱ ንምትግባር ኣብ ልዕሌኻን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ህዝባን ሓድገኛ ተንኮላትን ክፋእን ካብ 

ምምሃዝ ንሓንቲ ለይቲ’ውን ትኹን ኣዕሪፉ ኣይፈልጥን ኢዩ። ኣብ ልዕሌኻን ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ካብ ዝፍጸሙ ገበናት እታ 

ዝደቐቐት ገበን ኮይተረፈት ህዝቢ ንምጽናትን ሃገር ንምዕናውን ብኢሳይያስ ተሃንዲሳ ብፍላጥን ብመጽናዕትን ትፍጸም ገበን ኢያ። 

    ብመሰረት እዚ መግለጺ እዚ ኩልኻ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለኻ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ልዕለኻን ኣብ ልዕሊ ህዝባኻን ሃገርካን ናይ 

ህልቂትን ዕንወትን ውጡን ተጠጅኡልካ ኣሎ። ምኽንያቱ ከምቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ዝገለጽዎ፡ ንስኻ ኣባል ሓይልታት 

ምክልኻል ይኹን ኹሉ’ቲ ማህጸን ኤርትራ ዘፍርየቶ ዜጋ  በኣጠማምታ እተን ጨካናት ኣዕይንቲ  ኢሳይያስ፡ እቲ ከም ዝኾነ ህዝቢ 

ኣብ ሃገሩ መባእታዊ ክብረት ሰብን መሰረታዊ መሰል ዜግነትን ክህልዎ ዘይግብኦን ከም ዝኾነ ፍጡር ነታ ናተይ ዝብላ ብፈጣሪ 

ዝተዋህበቶ ሩሕ ክውንን ዘይተዓደለን ህዝቢ፡ እቲ ንወለዶታት ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ዝኸፈሎ ክቡር ዋጋን ዘፍሰሶ ክቡር ደምን 

ደመ ከልብ ኮይኑ ኮንቱ ክተርፍ ዘየሕዝን ሕሱር ህዝቢ፡ እቲ ክምረጽን ክመርጽን ይትረፍ ከም ህዝቢ’ውን ድምጹ ከስምዕን ዕሕሕ 

ክብልን ንእሽተይ ዕድል ክትፍቀደሉ ዘይግብኦ ኣብ ባርነት ጥራይ ክነብር ዘምሕረሉ ህዝቢ፡ እቲ ኣብ ደስ ዝበሎን ከም ደስ ዝበሎን 

ንግዚኡ ጥራይ ተጠቂሙ ዝድርብዮ ዝሓሰረ መሳሪሕኡ ወይ ንብረቱ ኢኻ።  

     ኩልኻ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኮንካ ትኽርትት ዘለኻ ኤርትራዊ፡ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሌኻን ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን 

ዘለዎ ጽልእን ቂምን ንኽወጻሉ፡ እታ ሕልሚ ወለዶታት ክውን ዝገበረት ብደም ኣሽሓት ደቂ ህዝቢ ዝተረኽበት ናጽነት ሃገርካ ኣብ 

ሓደጋ እንተ ወደቐት፡ ሃገርካ ብኹሉ መደያዊ ዕንወት ተዳኺማ ከም ሃገር ክትቕጽል ናብ ዘይትበቕዓሉ ደረጃ እንተ በጽሐት፡ 

ኣዴታትካ ኣዴታት ጀጋኑ ስውኣትን ደቂ ስውኣት ብጾትካን ኣብ ግዳም ተደርብዮም ብድኽነትን ውርደትን እንተ ተንከራተቱ፡ ህጻናት 

ደቅኻ ወለዶም ስኢኖም ምዝኽታሞም ከይኣክል እታ ሓንቲ ጥራይ ንመዓልቲ ዝተፈቕደትሎም ባኒ(ህብስቲ) ሓሪማቶም ከብዶም 

ብጥልቕዑ ከንፈሮም ብንቑጹ ረዳኢ ስኢኖም እንተ ኣቕባሕብሑ፡ ዘይተበኮራ ጎራዙ ኣሓትካ መጻወቲ ኣስጋገርቲ ስደት እንተኾና፡ 

ኣባጽሕ መተዓብይትኻ ኣብ ፈቐዶ ምድረበዳን ባሕርን እንተ ሃለቑ፡ ዕሸላት ደቅኻን ኣሕዋትካን ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እንዳተወልዱ 

እንተ ሞቱ፡ መወዳእታኡ ከኣ  እቲ ተኽብሮን ከርተት ትብለሉን ዘለኻ ህዝብኻ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ሕግን ስርዓትን ብሕሱም ባርነት 

ተዳሂኹ እንተ ተበታተነን ኣብ ውሽጥን ወጻእን ብጃምላ እንተ ጸነተን፡ እዚ ኩሉ ዝተጥቕሰ ነቲ ኢሳይያስ ኣብ ልዕለኻን ልዕሊ 

ህዝብኻን ዘሎ ቂምን ጽልእን ዘዕግብ ንልቡ ከኣ ዘረስርስ ክኸውን ኣይበቅዕን’ዩ። ምኽንያቱ ከኣ ውጥን ኢሳይያስ ናብ መሰረታዊ ሕቶ 

ህላወኻን ህላወ ሃገርካን ህዝብኻን ዝጠመተ ስለ ዝኾነ።  



       ኣብ መሳርዕ ሓይልታት ምክልኻል ኣትኪልካ ተገልግል ዘለኻ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ኢሳይያስ ነቲ ተፍቅሮ ህዝብኻ 

ብድኽነትን ድሕረትን እንዳሳቐየን ንዓኻ ብዘይትግበር ሓሶት መብጽዓታት እንዳታለለን ኣብ ክትገልጾ ዘጸግም ተስፋ ዘይብሉ 

ናብራ ከም ትድሃኽ ብምግባር፡ ንሃብቲ ኤርትራ ንብዙሓት ተቓወምቲ ሱዳንን ክንደኣን ዝኣኽላ ተቓወምቲ ኢትዮጵያን 

ይቕልበሉ ኣሎ። ዘይከምቲ ብባዶ ሰለስተ ዘናፍሶ ተባራሪ ወረ፡ ንተቓወምቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከኣ ንደ.ም.ህ.ት. ብዘይካ 

ኢሳይያስ ኣፎርቂ፡ ካብ ወጻኢ ሃገራት ይኹን ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካልእ ዝምውል ኣካል ከም ዘየብሎም ንኹሉ ንጹር 

ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ። ደ.ም.ህ.ት.ን ካልኦት ተቓወምቲ ኢትዮጵያን ካብ መሳርፍን ባጀትን ምክልኻል ኤርትራን ኣታዊ 

ማዕድናትን ቀረጽ ህዝብን እንዳተመወሉ ክሰብሑ ከለው፡ ንስኻን ህዝቢ ኤርትራን ግን ብገዛእ ሃብቲ ሃገርኩም ብገዛእ 

ጥሪትኩምን ሽሻይኩምን ብጥምየትን ዓጸቦን ትሳቐዩ ኣለኹም። ደ.ም.ህ.ት.ን ካልኦት ተቓወምቲ ኢትዮጵያን ውዒሉ’ዶ ሓዲሩ 

እንዳበሉ ብጽጋብ ተሸንዲሖም ህዝብኻ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሓረሞ ባኒ ክጉሕፉ፡ ህዝብኻ ዘይረኸቦ ምህርቲ ባሕርን መሬትን 

እንዳተቐለቡ ኤርትራውያን ኣሓትካን ኣዴታትካን ክዕምጹ፡ ንኤርትራውያን ዜጋታትካ ብዘይ ሕጊ ከም ባህትኦም ክኣስሩን 

ክርሽኑን ስልጣን ተዋሂብዎምስ ዓድኻ ዓዲ ጀጋኑ ከም ቃሕትኦም ይዕንድሩላ ኣለው። ሕሉፍ ሓሊፍዎም ንኹሉኻ 

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድሂኾምን ኣዳኺሞምን ንሓዋሩ ንምጥፋእካን፡ ህዝቢ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ዘራይ ከም 

ዝተርፍ ንምግባሩን፡ ደ.ም.ህ.ት. ምስኻ ምስ ሰራዊትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝተሃናፈጹን ብምስጢር ሓለፍትኻ 

ዝኾኑሉን መገዲ ተጸኒዑስ ድሮ ንምትእትታው ክስርሓሉ ተጀሚሩ ኣሎ። ዕላማ ደ.ም.ህ.ት. ናባኻ ናብ ሰራዊት ሓይልታት 

ምክልኻል ኤርትራን ናብ ህዝቢ ኤርትራን ዘቕነዐ እንበር፡ ናብ’ቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ዘማዕደወ ዘይምኻኑ፡ ኣባላት 

ደ.ም.ህ.ት. ዝነበሩ ኤርትራውያን ዝምስክርዎን፡ ኢሳይያስ ንዕቐትን ጽልእን ህዝቢ ኤርትራ ኣዕገርጊርዎ ብዘይ ስክፍታ 

ዝተፍኦን ናይ ጎደና ምስጢር ኮይኑ ምጽንሑ ኩሉ ዝፈልጦ ኢዩ።            

      ውጹዕ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ እንታዋይ ስለ ዝኾነ’ዩ ግን ኢሳይያስ ነታ ህዝቢ ኤርትራ መዳርግቲ 

ዘይርከቦ ኩቡር መስዋእቲ ከፊሉ ብቕልጽሙ ዝረኸባ ናጽነት፡ ናብ ዝኸፍአ ባርነት ክቕይርን ሃገር ከባድምን፡ ከምኡ’ውን 

እቲ ክሑን ጽልኡን ክቱር ንዕቐቱን ኣብ ታሪኽ ህዝብታት ዓለም ተራእዩ ብዘይፈልጥ ዘስካሕክሕ ጭካነ፡ ኣብ ልዕሊ 

ኤርትራን ህዝባን ንኽፍጽም ብዘይ ዝኾነ ተሓታትነት ምሉእ መሰል ዝወነነ? ስለምንታይ ኢዩ “ኤርትራ ሃብታ እንበር ህዝባን 

ምሬታን ኣይድልየንን’ዩ” ዝብል ኣጽናቲ ጭርሖ እንዳተመርሐ ኤርታርዊ ዝብሃል ዜግነት ብሕሱም ባርነትን ውርደትን 

ኣከላቢቱ፡ እታ ዝደቐቐት መሰሉ ከይተረፈት መንዚዑ፡ ናብ ስደት ከም ዝበታተን ክገብርን ኤርትራዊ ካብ ገጽ ኤርትራ 

ንሓዋሩ ከጽንትን ኤርትራ ትብሃል ሃገር ፍጹም ከጥፍእን እንዳተጓየየ ንድሕነት ሃገርናን ህዝብናን ዘውሕስ ተሪር ህዝባዊ 

ምንቅስቓስ ከይተገብረ ዝጸንሐ? ኢሳይያስ ብዘይ ድልየትን ምርጫን ህዝቢ ኤርትራ ንሓንቲ መዓልቲ’ውን ትኹን ንኤርትራ 

ክመርሓ መሰልን ስልጣንን’ዶ ኔርዎ ድዩ? ኤርትራ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ምእንቲ ክትከውን፡ ነብስወከፍ ኤርትራዊ ድምጹ 

ምእንቲ ከስምዓላን: ነብስወከፍ ዜጋ ንውድቀታን ዓወታን ብሓላፍነት ምእንቲ ክሕተተላን’ዶ ኣይኮነን ኩሉ እቲ መስዋእቲ 

ዝተኸፍለ? ከም ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነቱን ሓርነቱን ብሉጽ ዋጋ ዝኸፈለ፡ ናጽነቱ ወኒኑ በደሞክራሲያዊ ምሕደራ ክመሓደር 

መሰል ዘለዎ ህዝቢ ዘየለ ክንሱ፡ ስለምንታይ ግን እታ ዋንነት ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነት ናጽነት ኣብ ኢድ ኢሳይያስ ክትኣቱን፡ 

ኢሳይያስ ንደሞክራሲ ኤርትራ ኣብ ጠፈር ከስፍርን፡ ብዘይዝኾነ ተሳትፎ ህዝቢ ንሃገር ከም ድላዩ ክላገጸላን ዕድል 

ዝተዋህበ? ኤርትራዊ ኣብ ጎድኒ እቶም ብዘሰንብድ ጭካነን ኣርዓዲ ግፍዕታትን ዝገዝእዎ ባዕዳውያን ገዝእቲ ተሰሊፋ ክዋደቕ 

ከሎ ይኹን፡ ኣንጻሮም ኮይኑ ክቃለስ ከሎ ብትብዓቱን ቆራጽነቱን ሓቅነቱን ልሉይ’ዩ፡ እዚ መግለጺ ኤርትራውነት ዝኾነ 

ኤርትራውነት ዝፈጠረ ባህሪ እዚ ኢሳይያስ ከዕንዎ ወይ ከጥፍኦ እናተቓለሰ ስለምንታይ ኣድማዒ ስጉምቲ ከይተወስደ 

ጸኒሑ? ንዝብሉ እዋናውያንን መሰረታውያን ሕቶታት ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ዘዕግብ ሃገራዊ 

መልሲ ኣውጺኦም ኣለው።          

     ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ነቲ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ሃገር ብኢስይያስ ኣፈወርቂ ዝተጸመ መውዳድርቲ ዘይብሉ ዓበይቲ 

ገበናት ድሕሪ ምዝርዛር፡ ነቲ ብሕጂ ክፍጽሞ ወጢንዎ ዘሎ ካልእ ሓደገኛ ምስጢራት ድሕሪ ምፍታሽ፡ ናብ’ዚ ዝስዕብ ታሪኻዊ ውሳነ 

ክበጽሕ በቒዑ። ነቲ ህዝቢ ንኸጽንት ኤርትራ ከም ዘይነበረት ንኽገብር ኢሳይያስ ጠጅእዎ ዘሎ ሓደገኛን ኣጽናትን ውጥናት ንጎድኒ 

ገዲፉ፡ ካብ ዘበነ ብረታዊ ተጋድሎ ክሳዕ ሕጂ ብኢሳይያስ ዝተፈጸሙ ገበናት ድሕሪ ምጽብጻብ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስ 

ዝግባእ ፍርዲ ከይሃበ ምጽንሑ ብታሪኽ ዘሕትቶ ገበን ከም ዝፈጸመ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ተዓዚቡ። ንኢሳይያስ ሕዝካ ኣብ 

ፍርዲ ከተቕርብ ምፍታን እዚ ዘሎ ግዜን ክውንነትን ዕድል ክህብ ስለ ዘይክእልን፡ እዚ መሰል እዚ’ውን ንኢሳይያስ ከም ሰብ ዝግባእ 

መሰል ስለ ዘይኮነን፡ ህዝቢ ኤርትራ ንዝፈጸሞ ታሪኻዊ ስሕታን ንምዕራይ፡ ንሃገር ካብ ጥፍኣት ንምድሓን፡ ንኢሳይያስ ኣፈወርቂ ነቲ 

ገበናቱ ተኾሚሩ ልዕሊ ክስን ፍርድን ዝኾነ ብምጽናት ኤርትራዊ ዜግነት ዝሕተት ገበነኛ፡ ስጉምቲ ክውሰደሉ ምውሳን እዋኑ ኮይኑ 



ረኺብዎ ኣሎ። እዛ ኣእላፋት ብሉጻት ዝተኸፍሉላ ናይ ኣእላፋት ዘለውን ዝመጹን ወለዶታት ሃገር ክትከውን ዝግብኣ ኤርትራ፡ 

ብሰንኪ ሓደ ውልቀ ሰብ ክትጠፍእን ከም ዘይነበረት ክትከውንን ትም ኢልካ ምዕዛብ ሃየንታ ጥራይ ዘይኮነ፡ ብዕድል እዞም ዘለዉን 

እቶም ዝመጹን ወለዶታት ተሓታቲ ምኻን’ውን ስለ ዝኾነ፡ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት፡ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ኮይና ንዘልኣለም 

ብሓርነት ምእንቲ ክትነብር፡ ንኢሳይያስ ኣፎርቂ ካብ ዕለት 20 ሰነ 2014 ዓ.ም. ጀሚሩ ሕነ ህዝብን ሃገር ዝፈዲ ስጉምቲ ክውሰደሉ 

ወሲኑ ኣሎ።    

      ናይቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ናይ ኢሳይያስ ዘይንእስ ጽልእን ቅርሕንርን ተኣንጉቶም  ንዝተዋህቦም መምርሒ ናይ 

ውልቆም ክፍኣትን ጭካነን ወሲኾም ዘተግብሩ፡ ኤርትራ ንኽትባድም ህዝቢ ኤርትራ ንኽጸንትፍስ ቀንዲ መጋበሪ ዝኾኑ ወልቀ ሰባት 

ዝርዝር ኣስማት እዚ ዝስዕብ ኢዩ። 

1. የማነ ገብረኣብ (ማንከይ)            2. የማነ ገብረመስቀል (ቻርሊ)          3. ሓጎስ ገብረሂወት (ክሻ)  

4. ብ/ጀ. ተኽለ ክፍላይ (ማንጁስ)      5. ኮ/ል ጠዓመ ጎይቶኦም ( መቐል)        

    ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ነዞም ኣብ ላዕሊ ኣስማቶም ተጠቒሱ ዘሎ ውልቀ ሰባት ካብ ዕለት 20 ሰነ 2014 ዓ.ም. ጀሚሩ ልክዕ 

ከም ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ሕን ህዝብን ሃገርን ዝፈዲ ስጉምቲ ክውሰደሎም ወሲኑ ኣሎ። 

    ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ነዞም ኣብ ታሕቲ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ ተሓተቲ ውልቀ ሰባት ካብ 20 ሰነ 2014 ዓ.ም. 
ጀሚሩ ንሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ ድሩት ናይ ጣዕሳ ግዜ ወሲኑ ኣሎ።  
 
1. ጀ/ል. ስብሓት ኤፍሬም                                     8. ብ/ጀ. ሑመድ ኣሕመድ ካሪካረ  
2. ጀ/ል. ፍሊጶስ ወልደየውሃንስ                              9. ብ/ጀ. ኣብርሃ ካሳ  
3. ሜ/ጀ. ሃይለ ሳሚኤል (ቻይና)                             10. ብ/ጀ. ኣብርሃም ዓንዶም (ዓፋን)  
4. ሜ/ጀ. ተኽላይ ሃብተስላሰ                                 11. ብ/ጀ. ስምኦን ገ/ድንግል  
5. ብ/ጀ. ጸሃየ መኮነን                                         12. ኮ/ል. ወልዱ ገብረየሱስ (ወልዱ ባርያ)  
6. ኣቶ. ኣልኣሚን መሓመድስዒድ                            13. ብ/ጀ. ስብሃቱ ሊቀ (ወዲ ሊቀ)  

7. ኣቶ. ሮሞዳን መሓመድኑር                                          14. ኣቶ. ዘምህረት የውሃንስ 

     ነዞም ኣብ ላዕሊ ኣስማቶም ተዘርዚሩ ዘሎ ብታሪኽ ክሕተቱ ዝግብኦም ንጡፋት ተዋሳእቲ ዕንወት ሃገር ዝኾኑ ውልቀ ሰባት፡ በቲ ዝተወሰነ 
ሃገራዊ ዕርቅን ሰላምን ቅድምን ድሕርን ናጽነት ዝፈጸምዎ ገበን ብስም ኩሎም ሰማእታት ኤርትራን ብስም ህዝቢ ኤርትራን ምሕረት ተጌርሎም 
ከም ዘሎ ተገሊጹ’ዩ። ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ እቲ ተዋሂብዎም ዘሎ ናይ ጣዕሳ ግዜ ክሳብ ዝውዳእ ክትንክፎም መሰል የብሉን። ንዝተገበረሎም 
ምሕረት ሸለል ብምባል ኣብ ክንዲ ነቲ ይቕረ ዝበለሎም ውጹዕ ህዝቢ ዝኽሕሱ ገና መጋበሪ ባርነት ኮይኖም ንህዝቢ ምጽናትን ሃገር ምዕናውን 
ዝቕጽሉ እንተ ኾይኖም ግን፡ ይቕረታን ምሕረትን ህዝቢ ኣየድልየናን’ዩ ከም ምባል ተሓሲቡ፡ እተን ዝተወሰናሎም ናይ ጣዕሳ ኣዋርሕ ካብ 
ዘብቃዓሉ ግዜ ንደሓር፡ ናይ’ቲ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ሃገር መጋበሪ ኢሳይያስ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝፈጸምዎ ገበን ስጉምቲ 
ክውሰደሎም ተወሲኑ ከም ዘሎ ከስተውዕሉ ይግባእ። 

     ከምቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ዝገለጽዎ ጸገም ኤርትራን ህዝባን ንሓዋሩ ፍታሕ ክረክብ ዝኽእል መስዋእቲ ከፊልካ 

ኢስይያስ ኣፎርቂ ካብ ስልጣን ከም ዝእለ ክግበር ክከኣል ከሎ ጥራይ ኢዩ። ኢሳይያስ ብሰንኪ ኣብ መብጽዓ ስውኣትን መቕርብ ስውኣትን 
ዝፈጸሞ ከቢድ ጥልመት፡ ክብርን ትርጉምን መስዋእቲ ፈጺሙ ዘንቢዑ፡ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ምስ’ታ መፍትሒ ኩሉ ጸገማቱ ዝኾነት መስዋእቲ 
ከም ዝረሓሓቕ ኮይኑ። መስዋእቲ ዘይትርጉማን ዘይክብራን ስለ ዝለበሰት ካብ ምእንቲ ሓርነትን ራህዋን ህዝቢ መስዋእቲ ምኽፋል፡ 

ተራ ሞት ምማት ዝምረጸሉ እዋን ተበጺሑ። ህዝቢ ኤርትራ ምስ መስዋእቲ ክዕረቕ እንተ ኾይኑ፡ ክብርን ትርጉምን መስዋእቲ ናብ 

ግቡእ ቦትኡ ክምለስን መብጽዓ ስውኣትን መቕርብ ስውኣትን ክኸብሩ ክኽእሉ ኣለዎ። እቲ ክኸውን ዝግብኦ እዚ ስለ ዝኾነ ህዝባዊ 

ምንቅስቓስ ንሓርነት ስውእ ምኻን ማለት፡ ተደላይን ተሃራፍን ፍጡር ምኻን፡ ስውእ ምኻን ማለት እቲ ብዘቕንእ ክብረት ወትሩ 

እናተዘከረ ክነብር ዝግብኦ ዝተመርጸ ዜጋ ምኻን፡ ስውእ ምኻን ማለት እቲ ብመንፈሳውን ንዋታውን ሞሳ ዝበለጸ ክኸውን ዝግብኦ 

ዕድለኛን ዘልኣለማውን ዜጋ ምኻን ማለት ምኻኑ ከም ዝኣምኑ ብወግዒ መግለጺኦም  ኣቃሊሖም። 

     ኩልኻ ኤርትራዊ ዜጋ ብፍላይ ከኣ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ፡ ነቲ “ኤርትራ ሃብታ እንበር ህዝባን መሬታን ኣየድልዩን 

ኢዩ፡ ” ዝብል ጭርሖ ተኣንጒቱ ኤርትራን ህዝባን ብዘሰንብድ ቅልጣፈ ከጽንት ዝህንደድ ዘሎ ኢሳይያስ ኣፎርቂ፡ ካብ ስልጣን ክትኣሊ 

ኢልካ ህይወትካ ንመስዋእቲ የሕሊፍካ ክትውፊ ምኽኣል ፍልዩነት ዘለዎ መስዋእቲ ኢዩ። መስዋእትኻ ነታ ኣእላፋት ዝተኸፍሉላ 



ክብርቲ ሃገርን ነቲ ውጹዕ ህዝባን ካብ ዕንወትን ህልቂትን ከድሕን፡ ናይቶም ብሰማእትነት ዝሓለፋ ጀጋኑ ስውኣትን ንሶም ዝተሰውእሉ 

ዕላማን ኮንቱ ኾይኑ ከም ዘይተርፍ ከረጋግጽ’ዩ። ጅግንነትካ ነቶም ብዘይካ ኤርትራውነት ካልእ ኣበሳ ዘይብሎም፡ ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ 

ማእሰርቲ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ዝሳቐዩ ዘለው ልዕሊ 10,000 ንጹሃት ኤርትርውያን ናጽነት ከበስር’ዩ። ትብዓትካ ናይቶም ብሰንኪ 

ኢሳይያስን ምሕደርኡን ኣብ ውሽጥን ኣብ ዶባትን ኤርትራ፡ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታትን ሲናይን፡ ኣብ ሳህራን ማእከላይ ባሕርን 

ዝሃለቁን ዝዋረዱን ዘለው ኤርትራውያን ዜጋታትካ ሕነ ክፈዲ’ዩ። ምውፋይካ ናይ’ታ ፍጹም ዓንያ ብሬሳታት መንእሰያት ኣዕለቕሊቓ፡ 

ዝኣረገ ህንጻታትን ዝኣረጉ ዜጋታታን ጥራይ ሒዛ፡ ተስፋ መጻኢኣ ጸልሚትዋ ጭልምልም ትብል ዘላ ምጭውቲ ኤረ ዕድል ከውሕስ 

ኢዩ። ዕጡቕ ስረኻ ኤርትራ ዓዲ ኣእላፋት ጀጋኑ ሰብኡት ደኣ እንበር፡ ዓዲ ሓደ ከዳዕ ሰብኣይ ዘይምኻና ከመስክርን ስብእነት 

ኤርትራውያን ናብ ዋናታታ ክመልስን’ዩ። ፍረ መስዋእትኻ ቅዋምን ሕግን ኣንጊሱ ፍትሕን ርትዕን ኣብ ቦትአን ከስፍርን ሕልሚ 

ብዙሓት ዜጋታት ጸጊኑ ኤርትራ እታ ውሉድ ወለዶታታ ብሰላምን ናጽነትን ንምዕባለ ዝግስጉሱላ፡ ብፍትሕን ደሞክራስን ብስርዓት 

ሕግን ቅዋምን እናተመሓደሩ ብሓድነት ዝነብሩላ ሃገር ከም ትኸውን ክገብርን ንታሪኽ ክቕልስን ኢዩ። መስዋእቲ ጅግንነትካ ኣብዚ 

ንድየት ጅግንነትን ፍትወት ነብስን ዝዓብለሎ መድረኽ፡ ትርጉምን ክብርን መስዋእቲ ከሐድስ ትኸፍሎ ዘለኻ መስዋእቲ ስለ ዝኾነ፡ 

ንስኻ ናይ ዝሓለፉን ዘለውን ዝመጹን ወለዶታት ሞዴል ወይ ህዝባዊ ኣብነት ክትከውንን ኤርትራ ከማኻ ዓይነት ፍሉይነት ዘለዎ 

ስውእ ክህላዋ ኢዩ።  

     ህዝባዊ ምንቅሳቓስ ንሓርነት መንፈሳዊ ሞሳ ናይቲ ንኢሳይያስ ኣፈወርቂ ካብ ስልጣን ዝኣልዮ፡ ዝዓበየ ኤርትራዊ ጅግና “ጅግና 

ጎብለል ሓርነት” ተባሂሉ ክስመ፡ ትእምርቲ ድሕነት ሃገርን ሓርነት ህዝብን፡ ምልክት ሰረት ፍትሕን ደሞክራስን  ኮይኑ ብታሪኽ 

እናተዘከረ ንውሉድ ወለዶ ንዘልኣለም ምእንቲ ክነብር ምስሉ ኣብ ባጤራ ኤርትራ ክሕተም ውሳነኡ የመሓላልፍ። ህዝባዊ ምንቅስቓስ 

ንሓርነት ዋላ እኳ ምስ ክብርን ኣበርክቶን እዚ ጅግና ዝዳረግ ኣይኹን፡ ንዋታዊ ሞሳ መስዋእቱ ከኣ 1,500,000.00 (ሓደ ነጥቢ 

ሓሙሽተ ምልዮን) ዶላር ኤመሪካ ክኸውን ኣብ ምርድዳእ በጺሑ። መንፈሳዊ ሞሳ ናይ ነብስ ወከፍ ህይወቱ ንመስዋእቲ ወፍዩ፡ ኣብ 

ልዕሊ እቶም ስጉምቲ ክውስደሎም ዝተወሰነሎም መጫፍርቲ ኢሳይያስ ዝኾኑ ውልቀ ሰባት፡ ሕነ ህዝቢ ዝፈዲ ስጉምቲ ክወስድ 

ዝበቕዐ ዜጋ፡ “ጅግና ሓርነት” ዝብል ስያመ ክኸውን፡ ናይ ነብስ ወከፍ ዕዉት ንዋታዊ ካሕሳ ከኣ 200,000 (ክልተ ምእቲ ሽሕ) ዶላር 

ኤመሪካ ክኸውን ወሳነኡ የቕርብ። እዚ ተዘርዚሩ ዘሎ ንዋታዊ ሞሳ ጀጋኑ ነቲ መዳርግቲ ዘይርከቦ ኣበርክትኦምን ንዋጋ ክብርቲ 

ህይውቶም ዝበቅዕ ኮይኑ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቶም ህይወቶም ንመስዋእቲ የሕሊፎም ዝህቡ ጀጋኑ፡ ብዛዕባ እቶም ብእኦም ዝእለዩ 

መቕርቦም፡ እንተ ወሓደስ በቲ ንዋታዊ ክፋሉ ከይተሰከፋ ጎኖም ዓሪፍሎም ክብጀው ምእንቲ ክበቕዑ መተባብዒ ክኸውን ስለ 

ዝተሓስበ ደኣ እንበር። መቕርብ ስውእ እቲ ብመንፈሳውን ንዋታውን ሞሳ ተደቢሱ፡ ብፍረ መስዋእቲ መቕርቡ ከቢሩ ክነብር ዝግብኦ፡ 

ዕድለኛ ዜጋ ክኸውን ከም ዘለዎ ኩሉ ዜጋ ዝኣምነሉ ጉዳይ ኢዩ። ስለዚ ኩልኻ ኣባል ምክልኻል ሃገር መስውእትኻ ከምቲ ብዘይ 

ክብረትን ሞሳን ክድበ ዝጸንሐ መስዋእቲ ዘይኮነ፡ ብመንፈሳውን ንዋታውን ሞሳ ዝኸበረ መስዋእቲ ምኻኑ ህዝቢ ኤርትራ የረጋግጸልካ 

ኣሎ። 

       መንዩ ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስ ኣፎርቅን ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝተወሰነሎም ውልቀ ሰባትን ስጉምቲ ክወስድ ዝፍቀዶ? ንዝብል 

ሕቶ፡ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ኣብ መግለጺኦም ነዚ ዕላማ እዚ ከተግብሩ ዝተሓጽዩ ኣካላት ከም ዘልው ዝፍኣምዎ ጉዳይ እኳ 

እንተኾነ፡ ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስን ቁንጣሮ መጋበርያታቱን ስጉምቲ ክትወስድ፡ ናይ ዘለውን ዝመጹን ወለዶታት ህዝባዊ ኣብነትን ዝዓበየ 

ሃገራዊ ጅግናን ብምኻን ጅግና ጎብለል ሓርነት ክትስመ፡ ምልክት ሰረት ፍትሕን ደሞክራስን ኮንካ ብታሪኽ እንዳተዘከርካ ንውሉድ 

ወለዶ ንዘልኣለም ምእንቲ ክትነብር ምስልኻ ኣብ ባጤራ ኤርትራ ክሕተም፡ ንስድራኻ ዝድብስ መንፈሳውን ንዋታውን ካሕሳ 

ክትሽለም፡ እዚ መሰል እዚ ንነብስ ወከፍ ኤርትራዊ ዝወሃብ መሰል ደኣ እንበር ንውሱናት ሰባት ጥራይ ዝተዋህበ ዕድል ክኸውን ከም 

ዘይግባእ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ኣብ መግለጺኦም ብንጹር ኣቐሚጦሞ ኣለው። ስለዚ ኩልኻ ኤርትራዊ ብፍላይ ከኣ ኩልኻ 

ኣባል ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ዝኾንካ፡ “ኣነ’የ ንሃገረይ ጅግናኣ” ኢልካ ትኣምን ኤርትራዊ ዜጋ፡ ታሪኽ ናይ ምስራሕን 

መንፈሳውን ንዋታውን ሞሳ ናይ ምውናንን ሙሉእ መሰል ስለዘለካ፡ ነዚ ታሪኻዊ ትዕድልቲ እዚ ዝረኸብካዮ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ 

ንኽትጭብጦ ብኹሉ ሓይልኻ ክትውናጨፍ ከም ዘለካ ክትዝንግዖ ኣይግብኣካን። 

     ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ኣብ መግለጺኦም ኢሳይያስ ኣፎርቂ ነቲ ብህርፋንን ባህግን ብፍቕርን ኣኽብሮትን ዝሓንገሮ የዋህ 

ህዝቢ ብጭካነን ጽልእን ዝጨፍጨፈ፡ ምንም ንዘይበደሎ ህዝብን ሃገር ንጥፍኣትን ዕንወትን ዝፈረደ፡ ንጽቡቕ ብኽፉእ ንእምነት 

ብኽድዓት ምኽሓስ ዘዕግቦ፡ ኩሉ ደላይ ጽቡቕ ጸላኢኡ ኮይኑ ዝስምዖ፡ ክድዓት ዝመለለይኡ ርኹስ ሰብ ምኻኑ ኩሉ ዝፈልጦ’ዩ። 

ኢስይያስ ወለሓንቲ ከይተተንከፈ ምስ ካዕበት ክብረቱ ከሎ’ዩ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን መጋድልቱን ከቢድ ጽልእን ቅርሕን ሰሪጽዎ 

ንጥፍኣቶም ክጽዕር ዝጸንሐ። ስጉምቲ ክውሰደሉ ከም ዝተወሰነ ምስ ተረድአ፡ ዋላ እኳ ዘይኮነሉ እንተኾነ፡ ከይቀደሙኒ ክቕድም 



ብምባል ነዛ ሃገርን ንህዝባን ናብ ዝኸፍአ ምዓሙቕ ጥፍኣት ገጹ ክነቑታ ክጓየ ምኻኑ ትሑዝ’ዩ፡ ኢሎም ኔሮም። ልክዕ ከምቲ ዝገለጽዎ 

ከኣ ኢሳይያስ ኣፎርቂ እዚ ጽሑፍ እዚ ካብ ዝቃላሕ ጀሚሩ፡ ቀረብ ሃለኽትን ማይን ኤለክትሪክን ነዳድን ካብቲ ዝነበሮ ብዝኸፍአ 

ደረጃ ከም ዘንቆልቁል ብምግባር ንህዝቢ ኤርትራ ብዋሕዲ ቀረብ ሃለኽትን ብጥምየትን ጽምእን ከሳቒ ይጓየ ኣሎ። ስለዚ ኩልኻ 

ኤርትራዊ ብፍላይ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾንካ ዜጋ፡ ዘለካ ዕድል ተጠቂምካ ምስ ዘሎ ግዜ ብምጉያይ ንኢስይያስ 

ኣፎርቂ ነቲ መሰልካን ግብእካን ከም ዘይትፈልጥ ጌሩ ብዘይሕጊ ዝመርሓካ፡ ብንዕቐትን ጽልእን ተወጢሩ ህዝብኻን ሃገርካ ከጽንትን 

ከህልቕን ዝሕንበብ ዘሎ ጸላኢኻን ጸላኢ ህዝብኻን ፈሊኻ ክትምሕዎ ከም ዘልካ ክትነቅሕ ይግብኣካ።  

     ኢሳይያስ ኣፎርቂ ንህዝቢ ኤርትራ ንሓዋሩ ሓፍ ከም ዘይብል ጌረ ድሂኸ ኣንበርኪኸዮ'የ ሕጂ ከም ቓሕታይ ተሃነይ ከውጽኣሉ 

ኢየ፡ ኢሉ ብትዕቢት ተወጢሩ ከም ዘይነብረ፡ ናይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ቆራጽ ህዝባዊ ውሳነታት ከንጎድጉድ ምስ ጀመረ፡ 

ኢሳይያስ  ኩሉ ኤርትራዊ ሕነ ህዝቡን ሃገሩን ክፈዲ ድሕር ከም ዘይብል ተረዲኡ ብራዕዲ ተጎቢኡ፡ ዋላ ካብቶም ዝኣምኖም ናይ 

ውልቁ ሓላውቱ ከይተረፈ ይፈርሕን ኣብ ጸጸባሕ ኣገባባት ሓለውኡ ይቐያይር ከም ዘሎ፡ ካብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈቱ ዝነፍሱ ዘልው 

ምስጢራት ይሕብሩ። ኢሳይያስ ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም እቶም ምስ ኢሳይያስ ስጉምቲ ክውሰደሎም ዝተወሰነሎም ብምጽናት ኤርትራዊ 

ዜግነት ዝሕተቱ ገበነኛታት ከም ደስ ዝበሎም ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ሸነን ዝብሉ ዝነበሩ፡ ድሕሪ ውሳነ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት 

ግን ሸቖጥቆጥ ክብሉን ብንቅስቓሶም ቁጡብ ክገብሩን ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ዝተሓብኡ እንተ ተሓብኡ ዋላ ኣብ ጉብጥሽ 

ኣዲኦም’ውን እንተ ኣተው፡ ካብቲ ኣብ ልዕሊኦም ተወሲኑ ዘሎ ስጉምቲ ከምልጡ ከም ዘይክእሉ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ጉዳይ 

ኢዮም። እቲ ምድረ ሰማይ ጸሊሚትዎ ሕጂኸ እንታይ ኢዩ ክመጻኒ? እንዳበለ ብፍርሂ ህልቂቱ ክጽበ ዝጸንሐ ውጹዕ ህዝቢ ከኣ 

በንጻሩ፡ ሕጂ ግርም እንቋዕ ደኣ ፍርዲ እዞም ደም ደቅና ከይደረቐ ሕድሮም ዝጠለሙን ንጥፍኣትና ዝተዓጥቑን ኣረሜናት ሰማዕና 

እንበር ሓርነትስ ቀሪባ ኢያ ስረ ድቅና ሕጂ ክርእይዋ ኢዮም፡ ክብልን ተስፋ ብርሃን ከማዕዱን ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ስደት ዝነብሩ ዘለው 

ዜጋታት ከኣ ሕቶ ፖለቲካ ድሕሪ ሕቶ ህላወ ህዝብናን ሃገርናን ክስራዕ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግብራዊ ስጉምቲ ክውሰድ 

ንዝብገስ ጅግና ካባና ዝሕተት ኩሉ ከነወፍየሉ ድልዋት ኣለና። ብምባል ደገፎም ይገልጹን መብጽዓ ሞሳ ጀጋኑ ሓርነት ዝዋህለለሉ 

ባይታ የጣጥሑን ኣለው።  ኩልኻ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለኻ ኤርትራዊ ዜጋ፡ እዚ ሓንቲ መዓላቲ እውን ትኹን ጽቡቕ ከይረኣ ፈቐድኡ 

ዝበታተንን ዝጸንትን ዘሎ ህዝብኻን ነዛ ዓንያ ትባድም ዘላ ሃገርካን ከተድሕን ብውሽጥን ወጻእን ሕድሪ ይወሃበካ ኣሎ። ነቲ ብ 20 ሰነ 

2014ዓ.ም. ተቓሊሑ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ክትግበር ዘለዎ ህዝባዊ ውሳነታት ኣብ እዘን ተሪፈን ዘለዋ ኣዋርሕ ምስ ግዜ ተጓይኻ 

ኩሉ ዘድሊ መስዋእቲ ከፊልካ ከተተገብር ህዝቢ ኤርትራ ይጽበየካ ኣሎ።   

     ኩልኻ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለኻ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ክብረይ ዝወረደ ውርደት ይውረድ ኣብ ልዕሊ ዜግነታዊ 

መሰለይን ግቡአይን ዝኸፍአን ዝምረረን ጭካነን ግፍዕን ይፈጸም ኣነ ሃገረይ ገዲፈ ኣይወጽእን ኢየ። ካብታ ንጽሃት ተኸፊሎማ ውጻእ 

መዓት ዝኾነት ሃገረይ ዝፈላልየኒ ማንም የለን፡ እንተ ኣለኹ ኣብ ሕቑፋ እንተ ተሰዋእኩ ኣብ ከርሳ ኢየ ዝነብር። ዕርቓን ጥምየት፡ 

ሕሰም ባርነት፡ ስእነት ውርደት ተቐባቢሎም ሕብረይን ግርማይን ድዊኖም ጨው እንተፈረዩኒ፡ ኣካላተይ ኣማሲኖም ሳዕሪ እንተ 

ኣጽረዩኒ፡ ምስዛ ዘፍቅራ ሃገረይ ከጻልኡኒ፡ ናብ ስደት ሸለው ኣቢሉ ከንፍጹኒ፡ ምስ ፍቑራት መተዓብይተይን ኣያታተይን ቀቢረ ከም 

ትህሉ ዝገበርክዋ ሪመይ ከረሓሕቑኒ ዓቕሚ የብሎምን። እንዳበልካ፡ ነቲ ትርጉምን መቕረትን ሂወት ዘይርከቦ ተስፋ ኣልቦ ጉዕዞ.. ጉዕዞ 

ባርነት፡ ማንም ክብድሆ ብዘይክእል ጽንዓት ተጻዊርካ፡ ኣብ ሃገራዊ ጉቡእካ ኣትኪልካ ትምክት ዘለኻ ኤርትራዊ ዜጋ እታ ብሕልናኻ 

ትጽበያ ዝነበርካ መድረኽ በጺሓ ኣላ።  ሕጂ ኣብ ኣብ’ዚ ድሕነት ሃገርን ህዝብን ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ጽንኩር ታሪኻዊ እዋን ኣብ 

ሃገርካ ምስ ዕጥቅኻ ምጽናሕ ዓቢ ዕድል’ዩ ዝቑጸር። ኩሎም እቶም ካብ ጎድንኻ ተፈልዮም ፈቐድኡ ዝተበታተኑን ዝከላበቱን ዘለዉ 

ብጾትካ፡ ግዜ ካልኣይ ዕድል እንተ ዝፈቕደለይ’ሞ ሕጂ ኣብ’ዛ እዋን እዚኣ ኣብ ሃገረይ ምስ ዕጥቀይ እንተ ዝህሉ ማዕረ ክንደይ ዕድለኛ 

ምኾንኩ ኔረ፡ እንዳበሉ እዚ ሕጂ ትርከበሉ ዘለኻ መሬት ኤርትራን፡ እቲ ዓጢቕካዮ ዘለኻ መርሃዊ ጸበባ ዝኾነ ዕጥቂ ስውኣትን፡ እቲ 

ምስኻ ዘሎ ዕድልን ኣጋጣምን ብሕልሚ ቀትርን ለይትን ክብህግዎን ክሓልምዎን ግዜ ይሓልፎም ኣሎ። ኩልኻ ኣባል ሓይልታት 

ምክልኻል ኤርትራ ዝኾንካ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ነዚ ሳላ ክምህ ዘይብል ምጽማምካን ጽንዓትካን ዝረኸብካዮ ማንም ክረኽቦ ዘይክእል 

ዕድል ክትጥቀመሉ፡ ከም እቶም ነዚ መግለጺ ካብ ዝወጻኣሉ ግዜ ጀሚሮም በብዝጥዕሞም ዝወዳደቡን ኣነ’የ እቲ ዕውት ብምባል 

ታሪኽ ዝቕልስ ጅግንነት ንኽሰርሑ ብንቑሕ ድልውነት ንእሽተይ ኣጋጣሚ ዝጸናጸኑ ዘለውን ብጾትካ ክትከውን፡ ብስረኻን ጅንነትካን 

ጸገም ህዝብኻን ሃገርካን መኸተምታ ክትገብረሉ መድረኽ ዕድል ከፊቱልካ ኣሎ።  

   ከምቲ ህዝባዊ ምቅስቓስ ንሓርነት ዝገለጽዎ፡ ኤርትራዊ እንኳይ’ዶ ሕጂ ንህላወን ክብረትን ህዝቡን፡ ነቲ ኣእላፋት ቀያሕቲ 

ዝኸፈለሉ ናጽነቱን ሓርነቱን፡ ካብ ጥፍኣት ከድሕን ብታሪኽ ተጸዊዑን ሞሳ መስዋእቱ ኣቐዲሙ ተሓቢሩን፡ ትማሊ’ውን እንተኾነ 

ምእንቲ ህዝቡን ሃገሩን ጥራይ ዘይኮነ ምእንቲ ናጽነት ጎረባብቱ ህዝብታት ከይተረፈ ክስዋእ ድሕር ዘይብል ተባዕ ምንባሩ ታሪኹ 



ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ። ኤርትራዊ መሬት ከም ኣፍ ዑንቂ ጸቢባ ዋላ እንተ ተኣየደት፡ ካብ ዝኣመነሉ ዕላማ ምንቕ ዘይብል ጅግና ምዃኑ፡ 

ባዕዳውያን ገዛእቱ ከይተረፉ ብጽንዓቱ ዝግረምሉ በዓል መትከልን ሓቦን ኢዩ። ኤርትራዊ ኣብ መትከልካን ዕላማኻን ጸኒዕካ ምእንቲ 

ሓቅን ፍትሕን ምብጃው ከም ንቡር ህይወቱ ዝወሰዶ፡ ነታ ፍጡራት እተርዕድ ሞት ክንዲ ፍረ ኣድሪ ዘይቆጽራ፡ ካብ ንዘልኣለም ኣብ 

ባርነት ንሓንቲ መዓልቲ ኣብ ናጽነት ክነብር ዝመርጽ፡ ብፍቕሪ ህዝቡን ሃገሩን ዝነድድን ብትብዓቱን ቆራጽነቱን ዝልለን ጅግና ኢዩ። 

ስለ ዝኾነ ነብስ ወከፍ ኤርትራዊ ብፍላይ ከኣ ኣብ ሓይልታት ምክላኻል ዘለኻ ዜጋ፡ ካልእ ሰብ ምእንታኻ ክሓልፍ ከይተጸበኻ፡ ናይ 

ነብስኻ መራሒ ብዕልኻ ብምዃን ናይ ውልቅኻ ውሳነ ወሲድካ፡ ነቲ ኢሳይያስ ብጽልኣትን ንዕቐትን ህዝቢ ኤርትራ ሰኺሩ፡ ኣብ ልዕሊ 

ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘተግብሮ ዘሎ ናይ ጥፍኣትን ዕንወትን ዕንደራ ምእንቲ ከተምክን፡ ሕነ ህዝብኻን ሃገርካን ብዘደንቕ ቅልጣፈን 

ብዝተዓጻጸፈ ዋጋን ምእንቲ ክትፈዲ፡ ንጸላእትኻ ኣብ ዝኣትውዋ ኣቲኻ ክትለቕሞም ብታሪኽ ትጽዋዕ ኣለኻ። 

    ቃልሲ ህዝቢ ቃልሲ ኣቦታትን ኣዴታትን ቃልሲ ቆልዓ ሰበይትን ዘይኮነ ቃልሲ መንእሰይ ማለት ምኻኑ ታሪኽ ብረታዊ ቃልሲ 

ህዝቢ ኤርትራ ምስክር ኢዩ። ህዝባዊ ምንቅስቓስ ማለት ኣብ ድልየት ህዝቢ ተሞርኪሱ ብመንእሰይ ተሃንዲሱ ብመንእሰይ ዝምራሕ 

ምንቅስቓስ ማለት ኢዩ። እንበር መንእሰይ ኣብ ወሰን ተጸጊዑ ወይ ዓዲ ኣርሒቑ፡ ነቦን ነደን ንቖልዓ ሰበይትን እዚ ህዝቢ እዚ 

መቸም…. እናበለ ንህዝቢ ዘማርረሉን ዝንዕቐሉን ቃልሲ ማለት ኣይኮይነን። ነዚ ዝተረድኡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ፈቐዶ ስደት ፋሕ 

ኢሎም ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ሃገራውያን ዜጋታት፡ ሃገሮምን ህዝቦምን ንምድሓን በብዘለውዎ ይቃለሱን መቃለሲ ባይታ ኣብ 

ዝረኸብሉ ከኣ ይወዳደቡን ብረት ዓጢቖም ኣንጻር ምልኪ ሂወቶም ይኸፍሉን ኣለው። ኩልኻ ኣብ ምክልኻል ሃገር ዘለኻ፡ ኩሉ ኣብ 

ልዕለኻ ዝወርድ ሕሰም ተሰኪምካ፡ ብቁርን ኣስሒታን እንዳተገረፍካ ንሆሮርማን ጸሓይን ተጻዊርካ ደምካን ረሃጽካን እንዳፍሰስካ 

ዶባት ሃገርካ ክትሕሉን ብዓጽመ ደምካ ሃገርካ ክትሃንጽን ትኽርትት ዘለኻ ኤርትራዊ ዜጋ፡ ቀንዲ ጸላኢኻን ጻላኢ ህዝብኻን ሃገርካን 

እቲ ተቋምቶ ዘለኻ ዘይኮነ፡ እቲ ንህዝብኻ እናዳ'ጽነተ ንሃገርካ እንዳባደመ፡ ብባርነት ዝገዝኣካን ብድሕረኻ ዝወግኣካን ዘሎ ኣብ 

ውሽጢ ሃገርካ ዝነብር ጸላኢኻ ኢሳይያስ ኣፎርቂ ኢዩ። ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምእንቲ ድሕነትካን ድሕነት ህዝብኻን ሃገርካን ኣንጻሩ 

እንተ ዘይተላዒልካ እቲ ጹባሕ ክርህው ኢዩ፡ ጽባሕ ኩሉ ክሓልፍ’ዩ፡ እንዳበልካ ዓይንኻ ኣጨምቲልካ ብሃንቀውታ ትጽበዮ ወጋሕታ 

ኣይክበርቕን ኢዩ። እቲ ኤርታዊ’የ ኢልካ ትሕበነሉ ዜግነትን እታ ዓደ ኣቦታተይ ኢያ ትብላ ኣሽሓት ዝሓለፉላ ኤርትራ ትበሃል 

ሃገርካ’ውን ኣይክትህሉን ኢያ። እዚ እዋን እዚ ርእስኻ ቀቢርካ ከተጽቅጥ ዘይከኣለሉ፡ ምስ ሓቂ ፊት ንፊት ትጠማመተሉን ዓበይቲ 

ንህላወ ህዝብን ሃገርን ዝምልከቱ ሕቶታት ክትምልስ ትግደደሉን እዋን ኢዩ። ፈሪኻ ዲኻ ጎሪሕኻ ተጸቒጥካ ንግዜ ክትሰግራ እንተ 

ፈተንካ ካብ ጥፍኣት ዘይትድሕነሉ፡ ሰጊድካን ደኒናካን እንተ ኸድካ’ውን ዘይትእመነሉ፡ ዝገበርካ እንተ ገበርካ ካብ ሞት ዘይትድሕነሉ፡ 

ኤርትራዊ ምኻንካ ጥራይ ብዘይ ዝኾነ በደል ንሞት ትፍረደሉ እዋን ኢዩ። ከምቲ ሓደ ጅግና ምውት’ዶ ንሞት ይፈርሕ’ዩ ዝበሎ፡ 

ኩልኻ ኤርትራዊ ብፍላይ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ዝኾንካ ዜጋ፡ ኤርትራዊ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ንሞት ዝተፈርድካ ስለ ዝኾንካ 

ምውት ከኣ ንሞት ስለ ዘይፈርሕ ንፍርዲ ሞትካ ስዒርካ ብስረኻ ህላዌኻን ሓርነትካን ከተረጋግጽ እዋናዊ ግቡእካ’ዩ።   

     ከምቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ዝገለጽዎ፡ ኩሉኻ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ትሳቐ ዘለኻ ዜጋ ብፍላይ ከኣ ኣባል 

ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዝኾንካ ኤርትራዊ ዜጋ፡ እቶም ኩሎም ዝሓለፉን ዝመጹን ወለዶታት ዘይረኸብዎ ፍሉይን ተባሃግን 

ጅግነንት ክትፍጽም ዓቢ ታሪኻዊ ዕድል ተቐሪቡልካ ኣሎ። እዚ ክትፍጽሞ ተቐሪቡልካ ዘሎ ጅግንነት፡ ዝዓበየ ሃገራዊ ጅግና ብምኻን 

ጅግና ጎብለል ሓርነት ከስምየካ ኢዩ። ብሳላ መስዋእትኻ እቲ ዋና ስኢኑ ፈቐድኡ ዝሃልቕን  ፋሕብትን ዝብል ዘሎን ኤርትራዊ 

ክድሕንን ነናብ ዓዱ ክምለስን ዝተበታተኑ ስድርኡ ክኣኽኸባን ኣብ ምውቕቲ ገዝኡ እንደገና ክትሓቛቆፍን ኢዩ። ብሳላኻ ሃገርካ 

ኤርትራ ካብ ጥፋኣት ክትድሕንን ናብ ሰላምን ምዕባለን ክትውንጨፍን ናይ ዝመጹ ወለዶታት ናይ ሓድነት ሃገር ክትከውንን ኢያ። 

ብሳላ ክብርቲ ሂወትካ ኣብ ዜጋታት ኤርትራ ዕርቅን ሰላምን ክወርድ፡ እቲ ብሰንኪ ገድላዊ እምነት ዝሰረጸ ራዕድን ዘይምትእምማንን 

ካብ መሬት ኤርትራ ፈጺሙ ክሕከኽ፡ ኤርትራዊ ምስ መሰሉ ክላለን ኩሉ እቲ ልቢ ኤርትራዊ ዝምነዮ ሃገራዊ ሕልሚ ጋህዲ 

ክኸውንን ኢዩ። ብሳላ ምውፋይካ ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ ፍረ’ቲ ንዓመታት ዝተቓለሳሉ ቃልሲ ዓደን ክኣትዋን ሕጋዊን 

ፖለቲካውን መሰለን ከኽብራን ኢየን።  ብሳላ ደምካ ሕግን ቅዋምን ኤርትራ ደሚቑ ክውረቕን ቅዋማዊ ደሞክራስያዊ መንግስቲ 

ክትከልን ዋሕስን መምርሕን ወለዶታት ኤርትራ ኮይኑ ክነብርን  ኢዩ። ብሳላ ምብጃውካ ሰላማዊ ምስግጋር ስልጣን ናብ መንእሰይ 

ወለዶ ክካየድን መንእሰያት ሃገርካ ናይ መድረኾም ታሪኽ ዝሰርሕሉ ባይታ ክውንኑን ኢዩም። ንህዝብኻ ኣኽቢርካ በጅኡ ክትስዋእ 

ስለ ዝተባዕካ ንዘልኣለም ኩቡር ኮንካ ክትነብርን መቕርብካን ወለዶኻን ብስምካ ክኸብሩን ኢዮም። መስዋእትኻ ሕመረት ኩሉ 

ድልየታት ኤርትራውያን ዝሓቖፈ ኢዩ’ሞ ስምካን ታሪኽካን ልዕሊ ስም ኩሉ ኤርትራዊ ዝበረኸ ክኸውን’ዩ።    



መብጽዓ ሰማእታትና ብህጹጽ ይተግበር!!                                                                                                 
ሕጊ ይንገስ ምልኪ ይፍረስ!!!                                                                                                              
ካብ ደገፍቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት፡ 

 


