
 

 

እንኳዕ ኣብ መዓልቲ ሰማእታትና ኣብጸሓና!! 

ሰማእታትና ንህዝቦምን ሃገሮምን ክንዲ ምንታይ ምስ ኣፍቀርዎ’ዮም ሰገጥ እንከይበሉ፡ ነታ ክብርቲ 
ሂይወቶም በጃ ህዝቦምን ሃገሮምን ክኸፍልዋ ዝወሰኑን ዝተሰውኡን? ነዚ ሕቶ’ዚ ብዓቢይ ተገዳስነት 
ከነስተንትኖን ክንምልሶን ይግበኣና። ስዉኣትና ከም ኵሉ ወዲ ሰብ ብሂይወት ክነብሩ፡ሓዳር ክገብሩ፡
ክወልዱ ክዝምዱ ክሕጐሱ፥ክሓርሱን ክሓፍሱን ከንደፋሩሱን፥ክመሃሩን ሊቃውንቲ ክኾኑን፥ ክሰርሑን 
ክገሹን ክመላለሱን ዘይደልዩዎ  ስለ ዝዀኑ ኣይኰኑን። ይደልይዎ’ምበር፣ ከመይ’ከ ዘይደልይዎ!  እሞ 
ንምንታይ ደኣ  ንሂይወቶም መኒኖማ?። እቲ ዓቢ ምኽኒያት፡ብህዝቦምን ሃገሮምን፡ ብባህሎምን  
ቛንቛኦምን፡ብልምዶምን ስርዓቶምን ብሰብኣዊ ክብሮምን ሪሞምን ኣዚዮም ቀናኣት ስለ ዝዀኑ፣ ሃገሮምን 
ሕብረተሰቦምን፡ ብሓያላት ክድፈርን ክገሃስን ከሎ ዓይኖም እናረኣየ እዝኖም እናሰምዐ፡ ስቕ ኢሎም 
ክጻወርዎ ስለ ዘይክኣሉ ኢዮም። ሽዑ ምልኣት ሓሞቶምን ቀባጽነቶምን ኣዚዩ ስለ ዝግንፍል፡ብምሉእ ሕራኔ 
ተንሲኦም፣ምስ ጸላኢ ተሓናኒቖ`ም፡ብፍጹም ድሌቶምን ብሕሉፍ ትብዓቶምን ሂይወቶም ንጸለማ ከፊሎማ።
እቶም ጀጋኑ ካብ ነፍሲወከፍ ቤት ዝወጹ ነይሮም። መስዋእቶም ዋጋ’ቲ ህዝቦም ዘንቃዕደዎ  ነጻነት ምዃኑ 
ኣቐዲሞም ዝፈለጥዎን ዝዓጠቑሉን ነይሩ ። ንመስዋእቲ ጀጋኑናን ባህጎምን ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝጠልምን 
ዘሽካዕልልን  እንተልዩ ንሱ ቀዳማይ ጸላኢና ኢዩ። እዚ ብመስዋእቲ ጀጋኑ ደቂ-ኤረ ዝመጽአ ነጻነት፡ ናይ 
ኵሎምን ምእንቲ ዅሎምን ኣሕዋት ኤርትራውያን ደቂ ከበሳን ደቂ ቆላን ፡ክርስትያንን ኣስላምን ምዃኑ 
ዘይርዳእ ሃገራዊ ክህሉ ኣይክእልን። 

እቲ ዅሉ  ህዝቢ ዝተበሳበሶ፣እቲ ዅሉ ዝፈሰሰ ደምን፡ሞትን ኣካል ምጕዳልን፣ ማእሰርትን፣እቲ ኵሉ ዓይነት 
ሓሳረ-መከራን ዕንወት ንብረትን ተደማሚሩ፡ክኽፈል ዝነበሮ ዋጋ ነጻነት ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ዋጋ’ዚ  
ክኸፍሎ ከም ዘለዎ ኣሚኑ ዝተላዕለሉ ነይሩ።  

ንእግረ-መንገደይ፣ ንድሕሪት ተመሊሰ ክዝክሮ  ዝደለኹ ነገር እንተ’ልዩኒ፣ ‘’ኤርትራ ብብይን ናይ ሕቡራት 
ሃገራት ብፈደራላዊ ኪዳን ምስ ኢትዮጵያ ክትሓብር ድሕሪ ምውሳኑ፣ናይ ገዛእ ርእሳ ምምሕዳርን ናይ ገዛእ 
ርእሳ ባይቶን ናይ ገዛኣ ርእሳ ቅዋምን፣ብመሰረት ቅዋማ ዝጸደቐ ሕግታትን፣ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ 
ዝተመርጹ መራሕቲን ዝነበርዋ’ኳ እንተነበረት’’፤ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ በብቝሩብ ነቲ ዅሉ  መሰላታን 
ሃገራዊ ክብራን ግሂሱ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ  ቝጽጽሩ  ቅድሚ ምእታዉ፣ምሁራት ኤርትራዊያን 
ኣቐዲሞም ነቲ ዝመጽእ ዝነበረ ግህሰታትን ሳዕቤናቱን ስለ ዝፈለጥዎ፣ህዝቢ ከለልዮን ክገጥሞን ከም ዘሎዎ 
ብዝሃብዎ ትምህርቲን ምንቕቓሕን፡ ብዙሕ ተቛዉሞን ምልዕዓልን ከም ዝተገበረ ዝዝከር ኢዩ።  ካብቲ 
ብዙሕ ዝተገብረ ከም ኣብነት  ዝጥቀሱ ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ነይሮም። ኣቶ ወልደኣብ 
ወልደማርያም ብስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ እናተሃድኑ 7 ግዜ ናይ ቅትለት ፈተነ ተኻይድሎም ካብ ሞት ምስ 
ኣምለጡ፡ ካብ ሃገር ወጺኦም ንምስሪ ተሰዲዶም፣ኣብኡ ኰይኖም ብራድዮ ናይ ግብጺ ኣቢሎም፣ ክሳብ’ታ 
ሃጸይ ሃይለስላሴ ምስ ናይ ግብጺ መራሒ ፕረሲደንት ጀማል ዓብደልናስር ተላዚቦም ጠጠው ዘብልዎም፣
ንህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ፖለቲካዊ ምንቕቓሕን ምልዕዓልን ትምህርትን ኣስኒቖሞ ኢዮም። ህዝቢ በቲ 
ዝረኸቦ ምንቕቓሕ ቀልጢፉ ክበራበርን፡ ኣንጻር’ቲ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ ክልዓልን፡ ንሃገራዊ ስምዒቱን 
ወንኑን ኣለዓዒሎሞን ንቓልሲ ኣዳልዮሞን  ኢዮም። ካልኦት ንቑሓትን፡ምሁራትን ኤርትራውያንን፡ማሕበር 
ቲያትራትን ካልኦትን፡ ኣብ ምልዕዓል ህዝቢ ዘበርከትዎ ግደ’ውን ልዑል ምንባሩ ዘይከሓድ ኢዩ። ህዝቢ በቲ 
ዝቐሰሞ ናይ ምንቕቓሕ ትምህርቲ ተረሳሲኑ፣ ብትሕተ-ባይታዊ ምንቅስቓስ (ማሕበር ሸውዓተ)ጀሚሩ፣
ቀጺሉ ብረታዊ ቓልሲ ቀልጢፉ ክውለድ ተኻእለ። እኩብ ድምር ጻዕርታት ናይ ኵሎም ሃገራውያን ኣብ 



ነጻነት ኣብጺሑና ኢዩ። ሓርነትና’ውን ቀልጢፉ  ዝገሃድ ኢዩ። ሓቂ ንምዝራብ፡ ኣብ ኣስመራ ኣብ ክንዲ 
ናይ ባዕዲ ናይ ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያም ሓወልቲ ተተኺሉ እንተ ዝነብር ክንደይ ኮን ርትዓዊ ምዀነ!!   

 ድሕሪ ሃገራዊ ነጻነት ምርግጋጹ መን’ዩ ንሃገር ዝገዝእ? ዝብል ግቡእ መልሲ ክረክብ ዘለዎ ሕቶ ናይ 
ስውኣትናን ህልዋትናን ኢዩ። 

ርዱእ ብዝኸነ መንገዲ ክንምልሶ እንተ ዄንና፡ እቲ ንሃገር ዝገዝእ ወይ ዘመሓድር፡ ውልቀ-ሰባት ኣይኰኑን፣ 
ብርግጽ እቲ ክገዝእ ዘለዎ ሃገራዊ ቅዋምን ፡ብኡ መሰረት ዝድንገግ ሕግታትን  ምዃኑ ብንጹር ክንፈልጦ 
ይግበኣና።  ሕጊ ምስ ገዝአ ድማ፣ ቀጺሉ ብመሰረት’ቲ ሕጊ ስልጣን ጨቢጡ ንህዝቢ ዘገልግል ፡ዘመሓድር  
መን’ዩ ዝብል  ሕቶ ብቐሊሉ ክምለስ ዝከኣል ኢዩ። ንሱ ከኣ፡ እቲ ብመሰረት ቅዋምን ሕግን ንህዝቢ 
ከመሓድር ዝመጽእ ባእታ፡ ንቑሕን ምሁርን ኰይኑ ብምርጫ ካብ ኵለን ብሄራት ማለት ካብ ብሄረ ባዛን 
ናራን ፡ካብ ቢሄረ በኒዓምር፣ካብ ቢሄረ ቢለን ካብ ቢሄረ ዓፋር ካብ ቢሄረ ሳሆ ካብ ቢሄረ ከበሳ- ሓማሴን፡
ኣከለጉዛይ-ሰራየ- ክመጽእ ከም ዝኽእል ክንቅበሎ ይግበኣና። ከምኡ ምስ ዝኸውን ፡እቲ ብመሰረት ቅዋምን 
ሕግን ዝምረጽ ሰብ ስልጣኑ ብሕጊ ድሩትን ቅዩድን ኣብ ትሕቲ ሕጊን ኰይኑ ንዝተወሰነ  ምዱብ ግዜ 
ዘገልግል’ምበር ከም ድሌቱ ዝዕንድር ክዀዉን ኣይክእልን።ምኽኒያቱ ብዕራይ ናብ ዘበለ እንተበለ ዕርፊ 
ኣጽንዕ ስለ ዝዀነ። ስለዚ ከኣ ዘዕግብ’ምበር ዘንብዕ ነገራት ኣይህሉን። ኣብ መንጎ ዜጋታት ፍርሕን 
ጠርጠራን ኣይፍጠርን።ህዝቢ ዚያዳ ይተሓቛቘፍን ይሳነን ይተኣማመንን፣ስለዚ ከኣ ብሰላምን ብፍቕርን 
እናተጓዕዘ ክስልጥንን ክሕይልን ይኽእል። 

 ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ፡ እቲ ዝገዝእ ሰባት ዘይኰኑስ፤እቲ ብህዝቢ ዝቖመ ቅዋምን፣ብመሰረት ቅዋም 
ዝጸደቐ ሕግታትን ኢዩ። ክንዲ ዝዀነ ከኣ፡ወገነይ ወዲ ኣውራጃይ ዝብል ሕሙም ዘረባ ክመጽእን ክፍጠርን 
ዕድል ኣይረክብን።  ኵሉ ትሕተ ሃገራዊ ስምዒታት ክፍጠር ዕድል ኣይረክብን።ኵሉ ዘረሓሕቅን ዘባእስን 
ዘናኽስን ዘበለ ሃሲሱ ይተርፍ። ኣብ ናይ ከባቢና ሃገራት ዝርአ ቀቢላዊ ህውከትን ካልእን ኣብ ጥቓና 
ኣይቀርብን። ኵልና ኤርትራውያን ኣሕዋትን ኣሓትን ብሕብረት ክንስልጥንን ክንዓብን ንኽእል። ሽዑ ባህጊ  
ስዉኣትናን ህዝብናን ኣብ ግብሪ ምውዓሉ ብግህዶ ይረጋገጽ። ነዚ ተረዲኡና ንቕድሚት ካብ ምድፋእ  
ዘደናጕየና ዕንቅፋት ኣይህሉን።  ነዚ ክንምርሸሉ ዝግበኣና ጥጡሕ ጐደና ስሒትና እንኸዶ ካልእ ጕዕዞ፡ ኣብ 
ታሪኽና ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ጥፍኣት ዝጽዉዕ ምዃኑ ነፍሲ-ወከፍና ብልቦና ከነለልዮ ይግበኣና።   

 

ስለዚ ሕጂ’ውን “ሰባት ኣይኰኑን ዝገዝኡና፣ሕጊ ኢዩ ዝገዝኣና” ዝብል ናይ ኵልና ጪርሖ ንግበሮ።  

ናይዚ ጪርሖ’ዚ ምስጢር እንተ ፈሊጥናዮ፡ ካብ ምብትታንን ምዝራውን ድሒንና፡ ኣብቲ እንብህጎ ደረጃ 
ዕቤት  ብቐሊሉ ክንበጽሖ ንኽእል። ነዚ ዘቀላጥፎ ድማ ካብ ኣቦታትና ዝወረስናዮ ሓቦን ኒሕን እንከሔራን 
ህብራሬን ሕራኔንን ጌና ህያው ስለ ዘሎ፡ ዝዓግተና ሓይሊ ኣይህሉን። ኣብኡ ንከይንበጽሕ ዝዓናቅፈና ኵሉ 
ጐርብታት ሓቢርና ክንኣልዮ ይግብኣና።  

ስለዚ ኣሕዋት ሓደራ ብልቦናን ብፍቕርን፣ ንህልዊ ሽግርና ፈቲሕና፡ለበዋ ሰማእትናን ባህጊ ህዝብናን 
ክንትግብሮ ብሕብረት ንለዓል!!  

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዉኣትና! 
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