
                     ሃገራዊሃገራዊሃገራዊሃገራዊ    ዕርቂዕርቂዕርቂዕርቂ።   6ይ ክፋል እምበር መዘክር።   22-08-14፡ 

ብዛዕባ ዕርቂ፡ እሞ ድማ ሃገራዊ ዝኣክል ክንዛረብን ክንጽሕፍን ዓቕምናን ሞያናን ከምዘይኮነ ኣጸቢቕና ንፈልጦ ኢና። እንተኾነስ ከምቲ 
ኩሉ ዜጋ፡ ከምቲ ኩሉ ተቓላሲ፡ ከምቲ ኩሉ ህዝብና ንሕና’ውን ናይ ኩሉ ግዜ ሕልምና ብምዃኑ ኣፋትና ካብምዝራብ ኣይዓረፋን ኣይክ 
ኣዝማን ኢየን’ውን። ከምሳዕቤኑ ብሰንኪ እምነትናን ትምኒትናን ብድኽነት ፖለቲካና፡ ብዕሽነትና፡ ሓላሚነትና… ብዙሕ ተነኣኢስና፡ ተሳ 
ሒቕናን ንምግላልና ምሒር ተመስጢሩን ተፈቲኑን። ክሳብ’ቶም ንዓና እናመሰሉ ክስልዩና ዘዝመጹ ከይተረፈ ብዘይተጻብኦ ከነተኣናግዶ 
ም ምኽኣልና ብጻልጣ የዋህነት ዓቂኖሙና ከይኣክል፡ ከምቲ ዘጓነፈና ከምዘጓነፎም ስለዚ ዕጫኦምን ብጽሒትናን ኣዳሪጎም ውጹዓት ክ 
መስሉ’ዃ እንተሓለኑ ካብ ኣዒንቲ ኮነ እዝኒ ህዝቢ ተሓቢኡ ዝነብር የለን’ ሞ ጽባሕ እንተዘየሕፊርዎም ‘እንሆ ጐልጎል’….በሃልቲ ኢና።  

“ጸላእትና” ብማለት ባዕዳዊ ብርዚ ጽልኢ ኣጎርዲዖም ከመልክቱልና እንከለዉ፡ “ብቀዳምነት ኣመሪካ፡ ድሓር ወያነ”፡ በሉና ኣ 
ብ ኣዒንትና ዘሎ በሰር ከይንርኢ ምእንቲ። እቲ ሓቀኛ ስግኣቶም ግና ናብቶም ኣቐዲሞም ነቲ ናይ ኣዒንትና በሰር ክጥምቱ ዝ 
ኸኣሉ ኣብ ብዓለሙ ዘለዉ ተቓለስቲ ነበር ውልቀ ሰባት ዘነጻጸረ ኮይኑ ኣሎ። እቲ መጋበርያ ህግደፍ ኮይኑ ዘሎ ሰብ ድማ ክ 
ነብርን ናይ ናብራ ዋሕስነት ክህልዎን ምእንቲ ብመገዲ ጥልመትንጥልመትንጥልመትንጥልመትን    ብላዕንብላዕንብላዕንብላዕን    ከምዝሰልጦ ወግዓዊ ኮይኑ ንሪኦ እነና። ይጠልም፡ 
ጥልመት ብፖለቲካዊ ፍልስፍና ሕቡኣን ብልጸት ተተርጒሙ ስለዝተነስዖ፡ ይበልዕ፡(ጉቦ) መንግስቲ ጉቡእ ደሞዝ ክገብረሉ ስ 
ለዘይከኣለ መነባብርኡ ከመሓይሽ ምእንቲ። እዚኣ ኢያ’ታ ስውርቲ ፖለቲካዊት ብልሹውና ሰልፊ ህግደፍ። ሓንሳብ ኣፉ ዝኾ 
ለሰት፡ ሓንሳብ ሕልናኡ ዝጠለመት ድማ መምለሲ ኮነ መዛረቢ የብሉን። ንፍቶ ንጽላእ ሎሚ ነፍሱ ንህግደፍ ዘቃልዐ ሰብ ኣ 
ብ ሓጽቢ ክድዓት ጠሊቑ ብማይ ጥልመት ከምዝተጠመቐ ክፈልጥ ኣለዎ። ነባሪ ታሪኽ’ምበር ነባሪ ሰብ ኮነ መንግስቲ’ኮ የለ 
ን። ኣበሃህላና ንኣነነት ከይመስለኩም፡ ብዙሕ ብዙሕ ፈተናታት ሓሊፉን ይርአን ኣሎ። እሞ መኣዲ ጣዕሳ እንተተኸፊቱ ድኣ…..     

ሓቆም! እንታይ ከምንሓስቦም ከይፈለጡ ከምታ ትመስሎም ጥራይ እንተሓሰቡናስ ብወገን ተቓለስቲ ኪኖ ንቡር ፖለቲካዊ መስርሕ ም 
ንም ካልእ ትርጉም የብሉን’ሞ ሕጂ’ውን “ናብዛ ናየባና መፍትሒት ሽግርና ንመለስ” በሃልቲ ኢና። ዕርቂ። ዕርቂ ብዕርቁ ሃገራዊ ዕርቂ!!!!  

ዝኾነ ይኹን ሕ/ሰብ ደረጃኡ፡ ግዜኡን ከምኡ ድማ ዕብየቱን ብዝፈላለ ግርጭታት ዝተመልአ ኢዩ። ግርጭታት ድማ ባህሪያውን ሰብ-ሰ 
ርሖን፡ ከምኡ’ውን ተጻራርን ዘይከምኡን ኣብ ዝብሉ ክልተ ክፋላት ተጎጂሎም ከምዝተሓዙ ይፍለጥ። እምበኣርከስ ቀንዲ መምዘኒ ሓድ 
ነትን ስኒትን ህዝቢ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝዕቀን ብኣተሓሕዛን ኣፈታትሓን ግርጭታቱ ኢዩ። ውሕሉል ኣተሓሕዛ ግርጭት ዕርቂ የቐድም። ዕ 
ርቂ ድማ ማህጸን ሰላም፡ ፈጣሪት ሓድነትን ምዕባለን ብምዃና ከም ቀንዲ መሰረት ህንጻ ሃገር፡ ኣተዓዳድላ ባህሪያዊ ሃብቲ፡ ፖለቲካዊ 
ተሳታፍነት፤ መሰል ተጠቃምነት፤ ኮታ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሂወት ናይቲ ሕ/ሰብ ንዝፍጠር መንቅብ ቅድምን ድሕርን ሕማም ዝቕመስ 
ፈውሲ ኢዩ። ግናኸስ እዚ ዕማም’ዚ ክፍጸም ብቀንዱ እንታይነት ናይቲ ዘሎ ስርዓት ወሳኒ ኢዩ። 

ማለተይ ተወሳኺ እንተኣድለዮ ከምዝመስለኒ ዕርቂ ኣብ ሞንጎ ክልተ ተጻረድቲ ክፋላት ማለት ጣዕሳንጣዕሳንጣዕሳንጣዕሳን    ይቕረታንይቕረታንይቕረታንይቕረታን ኢዩ ዝፍጸም። በዳሊ በ 
ደሉ ኣጣዒስዎ ምሕረት ክጥይቕ እንከሎ ተበዳሊ ድማ ሙሉእ ሰብን ወናኒ ንጹህ ኣእምሮን እንተኮይኑ፡ ናይ ሕጊ ነገር ንሕጊ ገዲፉ ብባ 
ህላዊ መለክዒ ይቕረታ ክቕበል ብሕልናኡ ግዱድ’ዩ። ኣብዚ ዝተመርኮሰ ውርሻና ምስእንፍትሽ ጥቕሲ ‘ጋርን ጓልን’ ክንረክብ ንኽእል።  
እዚ ማለት ግና ከምቲ የማነ ካብ ናይ ባዕሉ ክሕደት ተላዒሉ ንሃገራዊ ዕርቂ ዝዓለመ ሕቶ ላዕለዎት መራሕቲ ብናይ ሓሶት ጠቐነ ወንጂ 
ሉ ዘራኸሶ ኣገባብ ኣይኮነን። ግዜ መቸም መስትያት ፍጻመ ኢዩ። እታ መስትያት ዋላ ምስልኻ እንተጸላእካዮ ዘይንስኻ ኣይተምስለካን።  

ህዝቢ ኤርትራ ከምኣካል ህዝቢ ዓለም መጠን ብዝውንኖ ባህሪያዊ ደሞክራሲ ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭቱ የኹርዕን የጉህን ኢዩ። የኹርዕ፡ 
ብፍትሓውነት ዳንነቱን ሞንጎኝነቱን። የጉሂ፡ መሓልፎ ካብ ስግር ማዕዶ ገዛእቲ ኮይኖም መጺኦም እናወረሱናን ከምኡ ድማ ብምዕባለ 
ጥርዚ በጺሖም ናባና እናተመለሱን፡ ንሕና’ዞም ተረከብቲ ሕድሪ ብንቡርን ዘይንቡርን ኩነታቱ ናይ ኣቦና ብጉቡእ ኣይወረስናን ጥራይ 
ዘይኮነ ብስም ምዕባለ ነብስና ካብ መንፈስና ብምሽፋታ ኣብ ባህልና ኰንና ክንቅበሎም ዘይምኽኣልና ኢዩ’ቲ ስግንጢርነቱ። ብርሰት 
ናየባ ብርሰት ሃገር ምዃኑ ድማ ክስመረሉ ዝግባእ መባእታ መሰረት ትሕድስትን ምዕባለን ኢዩ። 

ዝኾነ ኮይኑ ካብ ቅድሙ ኣብ ውሽጢ ህዝብና ብዘይ’ቲ ብሰንኪ መግዛእቲ ዝተዘርኣና እሾኽ፡ ባህሪያውን ዝሰረተን ጽልኢ ኣይነበረናን። 
ብወገነይ ኣብ ሞንጎ ቶርዓን ጸንዓደግለን ዝነበረ ግርጭት ከምኣብነት ክጠቅስ እኽእል። ኣብቲ መዓልቲ ዕርቂ ብምውዓለይ’ውን ድሓር 
ዝተሓደሰ ወይ ዝተፈተነ እንተኣልዩ ከይተገደስኩ ነብሰይ ብናይቲ እዋን ትርኢታ ከም ምስክር ባህሪ ህዝብናን ስኒቱን ከቕርባ ኣይስከፍ 
ን። እቶም ኣሕዋት ህዝቢ ድሕሪ ኢሂን-ምሂን ነንሕድሕዶም ሞንኮብ-ንሞንኮብ እናተጠባጠቡ ብንብዓት ዝተሰነየ ይቕሬታን ለበዋን ክለ 
ጋገሱን፡ መን ወዲመን ከምዝኾነ ክተሓባበሩን ክዛተዩን ምርኣይ ብርግጽ ገላጺ ባህላዊ ኣፈታትሓ ግርጭት ህዝብና ምንባሩ ደጋጊምካ ክ 
ምስገን ይግባእ። ከምኡ’ውን ብዙሕ ናይ ሓዳር ውጻእ ውረድ ብሽምግልና ወለዲ ተፈቲሑ ከምዘይነበረ ክዝንተዎ ጥራይ ይስማዕ።     

እዚ ሎሚ መሰረት ዘይሓድነትና ኮይኑ ንሓርነትና ንድሕሪት ዝጎትት ዘሎ ጉዳይ ምንጩ እንታይ ኢዩ? ብዙሕ ካብ ምዝራብ ምቑጣብ ዝ  



ሓይሽ እንተኾይኑ ገለ ምባል’ውን ዝኸፍእ ኣይኮነን’ሞ ኣብ ውሽጢ ሰውራና ዝነበረ ኣተሓሕዛና ኢዩ ናይሎሚ ክስተት ዕንቅፋታትና። ከ 
ምዝፍለጥ ኣብ ረብሓ ሃገር ተመርኲሱ ብዝተሰርዐ ቀዳምነታት ተቐቢልና ነቲ ናይ ዘንቀ (ሓርነት) ክንመጣጠር ናይ ቱሽቱሽና (ናጽነት) 
ከይነውድቅ ብዝዓይነቱ እምነት ኩሉ እናኰነን እናኰንናን ሓሊፍናዮ ኢና። እንተኾነ መዘዙ ገና ኣይተፈወሰን። ከምትዝክርዎ ሽዑ ጻዕዳ 
ን ቀይሕን ደም ነፍስስ ከምዝነበርና ክንኣምን ምእንቲ ዘይተጠበበ ኣይነበረን። እቶም ሰብ ቀይሕ ደም ኣባላት ሕቡኣን ሰልፍታት ዝነበር 
ናን ዘለናን፡ ሓለፋ መስዋእቲ’ዃ እንተዘይኣበርከትና ግንዖ ናብራ (ሓለፋ) ከምዝነበረናን ዘሎናን ግን ኣይከሓድን። ሓለፋ ዝግብኦኸ እን 
ታይ ዝገበረ ኢዩ? ንዝብል ክንምልስ ንነብስና ከነናስሓ ድፍረት ይውሕደና ከምዘሎ ልዕሊ ካልእ እዋን ሎሚ ንማንም ግልጺ ኮይኑ’ዩ።  

ውልቃውነት ከም ቀንዲ መበከሊት ሕብረትን ሓደነትን ተወሲዳ ህግደፍ ኣበርቲዑ ከምኣውራ መከላኸሊት ነብሱን መሸፈኒ 
ተንኮሉን ካብ ዝጥቀም ንደሓር ብዙሓት ገርሀኛታት ድማ ጸገማት ተጋደልትን ዘጓነፎም ስዉር ድብያን ከይፈለጡ ብስም በላ 
ዕቲ ጉቦ ተጋደልቲ ክሳብ ነቶም ብሓንቲ ስረ፤ ካምቻ(ጥብቆ)፤ ስረ-ውሽጢ፤ ነጸላ፤ ሽዳን ዝርካባ ሓንቲ ሩሕን ወኒኖም ዲበላ-
ዲበላ እናሸተቱ ቀይሕ ደሞም ዝኸዓዉን ክሳብ ሕጂ’ውን ብከምኡ ዘለዉን ከይተረፈ ተነዊሮም ከምዝንጸሉ ተገይሩ። እዚ ቀ 
ንዲ ህግደፋዊ ሕመረት ጥልመትን ጥበብ ፈላሊኻ ግዛእን ምዃኑ ከነስምረሉ ይግባእ። ዕድመ’ዚ ስርዓት ዘናውሑ ዘለዉ መ 
ጋበርያ ህግደፍከ ንኣበሃህላና ብከመይ ይርእይዎን እንታይ ይብሉን? 

ናብ ዛዕባና ክንምለስ፡ ዕላልና ብዛዕባ ሓቀኛ ጣዕሳን ዕርቅን ምዃኑ ኣይንረስዕ። ባህልና ድማ ሓደ ኰንካ ክልተ ከምዘይክወን ኢዩ ዝኣም 
ን። እዚ እምነት’ዚ ጽሩይን ቅኑዕን እምበር ከምዚ ህግደፋዊ ሸፈጥን ዘበጥበጥን ኣይፈልጥን ኢዩ። ማለተይ ብኣብነት ከሰንዮ፡- 

ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት መንግስቲ ኤርትራ ገለ ካብቶም ኣብተን ከም ናይ ፖለቲካ ስደተኛታት ኢዶም ዝሃቡለን ሃገራት፡ ብረ 
ቂቕ ዝመስሎም ጥበብ ናብ ህግደፎም ተገምጢሎም ፎሩምፎሩምፎሩምፎሩም    ጣዕሳጣዕሳጣዕሳጣዕሳ መመሊኦም ንኤርትራ ዝገሹ ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ከ 
ምዝኣሰረን “ርድኡና” ኢልካ ኣውያት ከምዝቐነየን ሰሚዕና።  

“እወ ኣነ ገበነኛ ኢየ” ኢልካ ፎሩም ጣዕሳ ህግደፍ መሊእካ ከተብቅዕ ያኢ ኣታሊልካ መሲልካ ንሃገር ብምኻድካን ኣብኡ ‘እነ 
ኹ ርኣዩኒ፡ ጥዒምኒ’ ብማለት ከተዝበጥብጥ ክትብል ተኣሲርካ ክትጣራዕንሲ ምስእንታይ ይቑጸር? ከብዲ መን ክብለዓልካ’ዩ  
ኸ ክንድኡ ኣውያት? ብቐደሙ ወለድና “ክልተ ጎራሓት ሓምኹሽቲ ስንቆም” ምባሎም ንብሂል ጥራይ ኣይነበረን። እንተሓሰ 
ብኩሞኸ ናብ ህግደፍ ኢዶም ዘዝሃቡ ዘበሉ እንተተቖ ሽመዱን ፍቐዶ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም እንተቖዘሙን መን ኢዩ ክሓመ 
ሎም? ንሳቶም ዝጎርሑ መሲልዎም ክብለጹ። ህግደፍ ድማ ነቶም ንስለያ ሰዲድዎም ዝነበረ ከይፍለጡ ተባሂሉ ከምመኸወ 
ሊ ዝዓየዮ ድራማ ምዃኑ ልቢ ግበሩ ፍለጥዎ ንብለኩም ። ብተወሳኺ እቲ ““““ነፋሪትነፋሪትነፋሪትነፋሪት    ከሲራከሲራከሲራከሲራ”””” ተባሂሉ ዳግማይ ሳልሳይ ዝብላዕ 
ዘሎ ሰብከ ንመን የደናግርን የደንግጽን? ክትፈትዉ ክትጸልኡ ሰብ ምብላዕ ዝለመደ ህግደፍ ገና ክበልዓኩም ኢዩ’ሞ ክኣልዎ 
ድኣ! እንተ’ቲ ሃገራዊ ትርጉም ጣዕሳን ይቕረታን ከተራኽስዎ ትም ኢልና ከምዘይንሪአኩም ፍለጡ። 

ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ክንዛረብ እንከለና ኣብ ፍጹም ሕልማዊት ዓለም ተደርጊምና ዘይኣስር ዘይቀጽዕ ዘይገንሕ መንግስቲ ንም 
ነ ከምዘለና ከምስልዎ ምሒር ሃቂኖም። ከምኡስ ኣይወጸናን። ዝበልና’ሞ “ዝቐጽዕን ዝምሕርን ስልጣን ህዝቢ ስለዝኾነ ናብኡ 
ንመለስ” ኢና ዝበልና። ንርእሱ ኣብ ሓለፋ ስልጣንን ግንዖ ረብሓን ዝተኾደጨ ምርኡይ ግን ብዛዕባ መሰል ሃገራውነትን ሃገ 
ራዊ ዕርቅን ዝዓጦ ኣይኮነን። እዃድኣ ልቡ ሰንኮፍ ዝዀነ እንተኸደሉ ከምዝሕሾ ዝምነ ሓላሚ ኢዩ።  

እስከ ንክቡር ፕረሲደንትና ክንሓቶ። ንሱ ንዓና ነዞም ኣብ ምድረ-ገነት ዘንበርናዮ እሙናት ህዝቢ ከክንድኡ እናተመነየልናስ 
ንሕናኸ ነታ መራግእቲ ኮነ መዓልቦ ዘይብላ ካሕዳይ ልቢ ፕረሲደንትና ካብዚ ንላዕሊ ክንስከማ፡ ክንሰትራ ስለዘይንደሊ ክት 
ከደልና ምቅላስናስ ንምንታይ ገበን ገይርዎ? ምዃን ሓቁ፡ ምድሪ ካብ ጸበበቶኸ እንታይ’ሞ ክብልን ክገብርን!! 

ናይ ንሱስ ንሱ፡ ሽጣራን ጥበብን ሂትለርን መፈጸምታኡን ዝፈልጡ ዘበሉኸ ንሽበራን ዘመተን ህግደፍ ክቕበሉን ከም መናው 
ሒ ዕድመ ክዓዩ ኢሎም ምሕሳቦምንከ ስለምንታይን ክሳዕ መዓስን? 

መልሱ፡ መልሱ’ሞ ብፍላይ ነዚ ዒደር መልሓሱ መዛትይተይ ቀሊል ኢዩ። “ብሰሪ ፍርሂ ካብ ተሓታትነት፡ ብሰንኪ ቁልፊ ሓ 
ድነት ሰኣን ገጥ፡ ኢድና ማይ ዓሚዃ ደድሕሪ ኢሳይያስ ጥራይ ዘኽረጥ-ዘኽረጥ!! ዓወታት ሓሓፊስና ከይተጠቐምናል ከነረክ 
ቦ ለሚድናዮን ንሱ ድማ ለሚድናን! እንኮላይ ኣብ ላዕለዋይ ሰማይ ክሕክመና ክሕልን ኢዩ ይኽደነና”።  

ዓርከይ ይቕጽል። ”ፍርሂ ኮነ ጉርሒ ጉድ!!! ከምዚ ዓይነት ፍርሒ ተራእዩ ኣይፈልጥን። ፍርሂ ካብ መን እንተበልኩም ካብ 
ተግባራቶም ጥራይ ኢዩ። ኢሳይያስ ኣቐዲሙ ክፉእ ነገር ከምዝፍጽሙ ኢዩ ዝገብር። ዝተሓተት መሕረይት ኣባልነት ሰልፊ   



መበጻጽሒ ዘረባ ክትከውን ኣለካ። ዝበጽሕ ዘረባ እንተነቐጸካ ዒራ መን ከየጻርዮ ግዳያትካ ዘይበሉኻ ከምዝበሉኻ ጌርካ ክት 
ስንዕ ትጅምር። ኣኸለ ባቓ! እናሓደርካ ድማ ተማዕብሎ’ሞ ነብስኻ ክትሕሱ፡ ክትሰርቕን ኣብ ጥፍኣት ሂወት ዘይተድሓርሕር 
ን ፍጥረት ትኾነልካ። ስለ’ዚ እምበኣር ምሕዝነቶም እናሓደረ ንሰናይን ንረብሓ ሃገርን ዝዓለመ ዘይኮነ ብመሰረቱ ናይ ረብሓ 
ን ገበንን ሻርነት ጥራይ ይኸውን። ከምኡታት’ዩ ባህርያት ሕብእቲ ሰልፊ”! ይብል ዓርከይ ኣብክንድኦም ቴኖ መርዚ ጓሂ እና 
ጨለጠ።  

ኣኸለ! ድማ ይብል ኣነ ምስነብሰይ። ለካ ነዚኣ ከይትንገረሎም ክብሉ ኢዮም ኣገልገልቱ ኮይኖም ዝነብሩ! ኩላ ነብሶም ኣብ 
ባሕሪ ደም ብምእላኾም መወዳእታኡ ናበይ ከምዘብሉ ክሳብ ዝሕርብቶም ዝተወረጡ ተጋደልቲ ነበር ሰበ-ስልጣናትና ኣብ 
ክንድኦም ክንሓዝነሎምን ክንተሓባበሮምን ዝግባእ’ዃ እንተኾነ ደሞም ክሓጽቡ ወይ ኣብ ነብሶም ከድርቕዎ ዝኽእሉ ግና ብ 
ቐንዱ ባዕላቶም ኢዮም። ከምኡ ድማ ክመሓሩን ዘይክመሓሩን ዝገብሩ ባዕላቶም ኢዮም። ማለተይ እንተድኣ ተጣዒሶምን እ 
ቲ ፍትሕ ድማ ሓቀኛ ገይረሞ ህዝቦም ምስ ዝኽሕሱንሲ፡ እቲ ፍትሓውን በዓል ሕልናን ህዝብና ድማ ይቕረታኦም ዘይቅበለ 
ሉ ምኽንያት ኣይራአየንን ብወገነይ። እምበርከ ግደፍ ከምቲ ዘጓነፈና ዝተሓላለኸ ነገርሲ ንሃገርካ ክበሃል ክንደይ ደም ከም ዘ 
የፍሰስናስ ንድሕነት ክበሃልከ ይቕረ ዘይበሃለሉን ዘይከሓሰሉን ምኽንያት እንታይ ኣልዩ? ዝኾነ ኮይኑ ሰበ-ስልጣናትና ሎሚ 
ኣብ ስልጣን ከለዉን ከይተቐደሙን ወሰንቲ ዕድሎም ዝኾኑ ባዕላቶም ጥራይ ኢዮም። ክልተሳዕ ከምዘይተፈጠሩ ክልተሳዕ 
ምእንቲ ከይረኣዩ ክጽዕቱ ኣለዎም። ዝገብር ድማ ነዲኡ ነይነግር። ምእንቲ ሓፋሽ ዝኽፈል መስዋእቲ ዋጋ ኣይሓትትን ስለዝ 
ኾነ ማለተይ ኢየ። እንተዘይገበርዎ ግና ንህዝቢ ምንም ኣይኮነን። ካብ ክግበረሉ ዝመጻደቕ ግዚኡ ሓልዩ ዝመጽእ መስርሕ 
ይሕሾ ንህዝብና። ከምኡ ማለተይ ግና ምስኦም እምበር ተቓዋሚ ናይ ገለ ሓሳባት ኮይነ ኣይኮንኩን። 

ጽባሕ ኣበይ ክንኣቱ? ዝብል ሽቑራረ ከሻቕል ግድን ኢዩ። እቶም መእተዊ ዘዝሓዙ ዝመሰሎም ድሮ ቅሱናት ይህልዉ። ግና  
ዓለምን ሻቕሎታን ኣይፈላለያን። ሰብ ንነብሱ ክብል ብዋጋ ሰብ ክጣላዕ ይርአ ኣሎ። መራሒ ናይታ ትማሊ ንእንዳርጋቸው ዘ 
እሰረት ሃገር (የመን) ኣብ ኢቲዮጲያ ከምዑቕበኛ ከምዘራተጠ እንተሰሚዕኩም እቲ ስልታውን ስትራተጂካው ን ሞዛይክ ፖለ 
ቲካ ብከመዩ ይረኣየኩም ይህሉ? እንተ’ቲ ከምጸላኢ ኣመሪካ ዝተቖጽረ ዓሊ ዓብደላ ሳላሕ’ሞ ጽባሕ ብጊሓቱ ኣመሪካኡ ክድ 
ርገም እንታይ ከየጸግሞ።  

መራሕቲ ህግደፍ እዋን ይኸደኩም ኣሎ። ካብ ዝፈለጥናዮምን ንሃገርናን ህዝብናን ዝኸድዑን ዘድመዩን ዝሓለፉ ዓበይቲ መ 
ራሕትና መንፈሱ እናተረበሸ ዕዳ ህዝቡ ዘይመለሰ እምበር ተጣዒሱ ዘይተናዘዘ ዳርጋ የለን። ንስኻትኩምከ ኣየናዩ ትመርጹ?  

ጎደፋ፡ 
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“ስልጣን ህዝቢ ይረከቦ። ህዝባዊ መንግስቲ ይተኸል” ኢዩ ኢሉ ተጋዳላይ ድሕሪ ናጽ ነት። ከምመልሰ-ተግባር ብዝመስሉ ነገራት 
ክንሽፈጥ ክሳብ መዓልቱ ተደኽዲኽና እነና። ኣብ ሕልና ገዛእትስ ኤርትራዊ “ዋእ ካብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣገዛዝኣስ ኢቲዮጲያ ትሕሸና” 
ዝብል ፖለቲካዊ ባዶነት ኢዩ ዝፍተን ዘሎ። ብዝኾነ ንሱ ይጽናሓልና’ሞ ናብ ጉዳይና ንመለስ።   

ቅዋም ወዲ(ጓል)-ኣርባዓ፡04-06-14. 

ብዛዕባ ድብያ ገዛእቲ ሕጂ ሓድሽ ነገር ክብል ኣይመርጽን። ንምጥቃሱ ዝኣክል ግን ንሳቶም ንዝኣጎድዎ እሳት እናኣሳወሩ ዘቃጽሉ 
ተበለጽትን ካሕዳያትን ከምዝነበሩን ከምዘለዉን ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ህዝብና ብብልጸቱ ነቲ ናይ ከምሃገር ክኸፋፍለና ዝተተጠጅእ 
ውዲት ስዒሩ ኢዩ ሰውራኡ ዝተኸለን ዝተዓወተን። ሎሚ ድሕሪ ናጽነት ድማ ንነባር ውዲታቶም ብሓደስትን ተጋደልቲ መሰልን 
መጋበርያታቶም ተኸዊሎም ይዋደቑ ኣለዉ። 



ኣስተኣስተኣስተኣስተውዕሉውዕሉውዕሉውዕሉ፡፡፡፡-‘ፕረሲደንት ኢሳይያስ ንሃገር ኤርትራ ኢሉ ዕምሩ ሙሉእ ዝሰውአ’ እናበልና ንዘየለ ተወፋይነትን ጀግንነትን ሃገራውነት 
ዝለጠፍናሉ ንሕና ባዕልና ኢና። ንሱ መሳርሒዶ ነይሩ? ሎሚኸ ዲዩ?.....ኣብ ዝብል ሓሸውየ ኣይንእቶ። ሓደ ነገር ግን ነጣልል። 
ኢሳይያስ ብውሑዱ መላኺ ገዛኢ ወዲ-ሃገር ኢዩ። ስለዝኾነ ኣብቲ ዓውዲ ገዛእቲ ጥራይ ኢዩ መታን ክኣምንዎ ዝያዳኦም ዘኹድድ 
ዘሎ። እቶም ናይ ማዕዶ ገዛእትና እንተዝሑዝና፡ ዋላሓደ ካብኣቶም ንሃገርናን ህዝብናን ከምዚ ናህና መሰል ቀታሊና ገይሩ ከጽንተና 
ኣይኽእልን ስለዝኾነ ንሳቶም ባዕሉ ዝተደግደገ ኣባጓይላ ረኺቦም እነዉ።  

ናይ ንሳቶም ድማ ድሓን ነይሩ። ገደደ ናይቶም ሃገራውያን መሳርሒ። መቸም ብዛዕባ ስዉርን እኩይን ተግባራት’ምበር ብዛዕባ ግህዶ 
ፖለቲካ ንዛረብ የለናን። ፖለቲካዊ ልክዕ ከምቲ ሃይማኖት ምርጫ ጥራይ ከይከውን ዝኣገደና ኢዩ’ዚ ሓላይና እናመሰለ ብስዉር ዘጥፋ 
ኣና ዘሎ። ዘሕዝን ፖለቲካዊ መሰልካ ዘይሓለወ በየናይ መዐቀኒ ኢዩ ሃገራውነት ክዕቅብ ዝከኣሎ? ነየናይ ህዝቢ ሓቝፉ፡ ነቶም ክመስለና 
ዘቀላቕሎም ደምሒት? 

ህዝብና እምበኣር ንዝተራእየ ውሽጣውን ግዳማውን ደግሲ ብጽንዓት ዝምክት ዘሎ እንኮ ህዝቢ ምዃኑ ክጥቀስ ይከኣል።  እሳት 
ተናኺሱ ነንሕድና ክንዋጋእ ተባሂሉ  ሃገርና ኣብ ክልተ ክትምቀል፤ ሽፍትነት ኩሉ ፈተና ብጽንዓት ከምዝፍሸሎ ኩሉ 

ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት!!! 

ኣብ ዓመተ-2014 ንወያ ብግዜያውነት ዝቦኽቦኸት መንግስትን ኤርትራዊ መንነትን ናብ ቀዋሚነት ንምስግጋር ተባሂሉ ኣብ ዝ 
ተፈነወ ቤላቤሎ መንነት፡ ሓታቲ ብውሑዱ ክሳብ ኣርባዕተ ወለዶ ክጽብጽብ ከምዝግደድ ዝሰሎኸ ኣኽባር የረጋግጽ። 

ፍቕሪ ዘንቀሎ ህያብ ናይ ፍቕሪ ግብረ መልሲ ጥራይ ስለዝበቕዖ፣ ሰማእታትና ኣብ እንዝክረሉ እዋን ኣሽምባይዶ ንዝበደሉና 
ኣሕዋትን ኣሓትን ነታ ንገዛእ ርእስና’ውን ኣቐይማትና እንተጸንሐት እቕረኹንኪ ኢልና ክንሓድገላ፣ ክንናሳሕን ክንነጽህን 
ይግባእ። 

ኣቐዲሙ ብህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ቀጺሉ ብደገፍቲ ዝተጻሕፈ ዝተዋህበ ሓበሬታ ውሳነ ምሕጽንታን ንክፍሊት 
ዝምልከትን ብዙሕ ተጻሒፉ። ንሕና ኣብቲ መደብ ክንብሎ ንደሊ’ዃ እንተዘይሃለወ፡ እተን ጣዕሳን ሃገራዊ ዕርቅን ዝብላ ምስ 
ዝሓዝናዮ መደብ ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ 

ታሪኽ ናይቲ ዝተሓላለኸ ፈተነ ፈደረሽን ክዝክር ንርእሱ ምስ ኢቲዮጲያ ብኮንፈደረሽን ክሰምር ዘለዎ ጥሙሕነት ይገልጽ። 
ታሪኽ ሽፍትነት ክዝክር’ውን ሓደስቲ ሸፋቱ ክፍጠሩ ምእንቲ ንህዝቢ ብረት የዕጥቕ። ንሳቶም ጥበቡ ስለዝፈለጥዎ 
ጠበናጅኦም ትሕቲ ዓራቶም ምስወሸብወን ሃገር ንዓዓቶም ብዝመስሉ ናይ ጎረቤት ሰራዊት ኣዕለቕሊቕዋ እንሆ።  

ኣነ’ውን ክጣራዕ። ካብዚ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ “ሓርነታዊ ምንቅስቃስ” ብዝብል ዝወጽእ ዘሎ ጽሑፍ ከምሰበይ የንብቦ ኣለኹ። 
ከምቲ ልሙድ ከምዚታት ክርኢ ቀልጢፈ ምስቶም መሰልተይ ኢየ ዘዕልል። ንሳቶም ሓሳባት ኣለዎም። ንሳቶም ምንጪ 
ክዉንነት ኢዮም። ብፍላይ’ቲ ሓደ ንዒደርነት መልሓሱ ገዲፍካ ብጠመተይ ብሓቂ ክኢላ ፖለቲከኛ ብምዃኑ ሓደ ሓደ እዋን 
ኣበሃህላኡ እንተኣውጋዕኩኹምሲ ኣይትሓዙለይ።        

    

 


