
 
……..እቲ ናይ ዘመንና ዝዓበየ ምትላል 

ናይቲ ናይ ፍርቂ ዘመን ተንኮል መደምደምታ ዓወት እዩ ነይሩ ኪብሃል 
ይከኣል።  ከምዚ ብምዃኑ ድማ፡ እቲ ጉዳይ ኣብቲ ብስዉር ዚካየድ ዘሎ 
ናይ ሃገር ምሻጥን ምድማርን ምውግጋይን፡ ናይ ስልጣን ገጸበረከት 
ምውህሃብን ምልውዋጥን፡ ናይ ሓደገኛ ውዑላት ምፍርራምን ደረጃ በጺሑ 
ኣሎ። 

ንውልቀመላኺና ገለ ብቐረባ ዚፈልጡዎ ሰባት፡ ንሱ ኩሉ ግዜ ኪቝጣዕ 
ከሎ፡ ጽንሓ፡ ነዛ ናጽነት ባዕለይ ኣምጺአልክን፡ ባዕለይ ከኣ ከጥፍኣልክን እየ 

ዝዓይነቱ ዘረባ የምልቝ እዩ ይብሉዎ። ለካ በዚ ምኽንያት’ዚ እዩ፡ ነቲ 

ማዕድናትን ወደባትን ሃገርና ከም ድላዮም ዚጻወቱሉ ዘለዉ! ለካ በዚ 

ምኽንያት’ዚ እዩ፡ ቃሕ ከም ዝበሎም ኪኣስሩን ከደስክሉን ከሕቅቑን 
ዚውዕሉ ዘለዉ። ነቲ ህዝብና ድማ፡ ኪድ ረሓቕ፡ ናጽነትካ ተቐቢልካ ኣብዚ 

ፈዘዝ ፈዘዝ ኣይትበል፡ ኣብቲ ስራሕና (ምስራቕና) ድማ ኣይትረብሸና 
ዚብሉዎ ዘለዉ ይመስሉ። 

ኤርትራ ሃገርና ኣብቲ ዝሓለፈ ታሪኻ፡ ምስቲ ገርሂ ህዝባ፡ 
ክንደይ ግዜ ተጠሊማ እያ። እቲ ዘገርም ነገር ግን፡ ህዝብና ጌና 
ብግሩህ ልቡ ምትራፉ እዩ። ይኹንምበር፡ ሓንቲ ኣብ ኣፍደገ 
ገዛኻ ዘላ እምኒ ሓንሳእ እንተ ዓንቂፉትካ፡ እቶም ዚርእዩኻ፡ 

ዋይ ሓወይ! ኣንታ ነዛ እምኒ እዚኣ ዘይትኣልዩዋ፡ ይብሉ 

እዮም። ካልኣይ፡ ሳልሳይ ግዜ እንተ ጀልዒፋትካ ግን፡ ንሳ 

ዘይኮነትስ፡ ንስኻ ኢኻ እምኒ’ሞ ክትነቅሕ ይግበኣካ! መዓስ 

ኮን ይኸውን ህዝብና ዝበራበር!! 

ዘመናዊት ኤርትራ ክትድኮን ከላ፡ ብናይ ዓሰብ ወደብ ጭራም 
መሬት ንኢጣልያ ብምሻጥ እዩ ተጀሚሩሞ፡ ንኻልእ ባዕዲ 
ብኹላ ብምሻጥ ታሪኻ ከይድምደም ክንሓሰበሉ ይግባእ። እዚ 
ነዚ ዘለናዮ ኩነታት ኣቕሊሉ ዚርእይ ኤርትራዊ፡ ካብቲ 
ውልቀመላኺ ፈሊኻ ዚረአ ኣይኮነን። ንግዜኡኳ ካብ ዘለፋን 
መርገምን እንተ ኣምለጠ፡ ኣብ ታሪኽ ኤርትራን ኣብ ቅድሚ 
ህዝቢ ኤርትራን ግን ከም ሸያጥ ሃገሩን ፍንፉንን ኮይኑ ከም 

ዚዝከር ኪርስዕ ኣይግባእን!! 

እወ፡ ገና ገና ዘይተሰቆሮም ተደመርቲ ኪህልዉ ኢዮም፡ ግን 
መሲሉዎም ድኣምበር፡ እቲ ፈተነ ምሻጥ ሃገርን፡ እቶም 
ደለልቲ ወይጦታት ህግደፍን ምስ ኩሉ ፕሮፓጋንዳኦምን 
ግዕዙይ ተግባራቶምን ኪሓልፉ እዮም፡ ኤርትራ ግን፡ ናይቶም 
ዘፍቅሩዋን ህይወቶም ዘሕለፉላን ዘሕልፉላን ዚሕለቑላን ሃገር 

ስለ ዝኾነት፡ ንዘልኣለም ብናጽነት ክትነብር እያ!

 

 

 እቲ ናይ ዘመንና ዝዓበየ ምትላል      ብ ኣማኑኤል ሳህለ 

ነቲ ውልቀመላኺ፡ ባዕሉ መምጽእ ደርፊ፡ ባዕሉ መጥፍእ ደርፊ ከይንብሎ፡ እቲ ባህግን ስምዒትን ተስፋን ራእይን 
ናጽነት ኤርትራ ቅድሚ ንሱ ምውላዱ ብግዜ ባዕዳውያን ገዛእቲ፡ ማለት ካብ ግዜ ቱርኪ ጀሚሩ ንግዜ ጥልያንን 
እንግሊዝን ሃጸያዊት ኢትዮጵያን ሰጊሩ ቀስ ኢሉ እተዘርአን ዝበቖለን ኣብ ምዕምባብ ዝበጽሐን ድራኸ እዩ ነይሩ። 

ነቲ ስምዒታት’ቲ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ስሱዕን እኩይን ዕላማ ከውዕሎ ዝኸኣለ ግን፡ ውልቀመላኺ መራሒና 
ምስቶም ምስ ሓሳባቱ ብኹሉ መገዲ ዚሰማምዑን ካብኡ ረብሓ ዚረኽቡን፡ ድጉል ናይ መንነት ቅልውላው 
ዝነበሮምን ዘለዎምን፡ ሕጂ ድማ ከም ዝሻደነ ኣንበሳ ዝጓዝሙን፡ ከም ዝዓበደ ከልቢ ዉሕዉሕ ዚብሉን ዘለዉ 

ሰዓብቱ ብምምሽጣር እዩ። እዚ ድማ ከም ናይዚ ዘመን’ዚ ዝዓበየ ሽወዳ/ምትላል፡ (The greatest hoax of 

the century) ኮይኑ ኪውሰድ ይከኣል እዩ። 

ብሓደ ወገን ክትርእዮ ከሎኻ ግን፡ እዚ ውልቀመላኺ’ዚ ነቲ ናይ ጥንቲ ደርፊ፡ ከምቲ ዝነበሮ ገይሩ እንተ ደኣ 
ወሲዱዎ ንረብሓኡ ዘየደንፍዕ ወይ ንባህጉ ዘየዐግብ ምዃኑ ብምርዳእ፡ ነቲ ህዝቢ ካብ ደሞክራስያዊ ባህልን ያታን 
ኣውጺኡ ንውልቀመላኺ ተንበርካኽን፡ ኣንፈቱ ዘጥፈአን፡ ድኹምን ርእሰተኣማንነት ዘይብሉን ተጸባዪን፡ ባዕሉ 
ኪሓስብ ዘይክእልን፡ ኣብ ድኽነት እተኣልከን፡ ሞራሉ ዘውደቐን፡ ሓድነት ዘይብሉን ስነምግባሩ ዝበተኸን ከም 
ዚኸውን ገይሩ ዚድኩኖን ዚጥፍጥፎን ሓድሽ ናይ ኣምሰሉ ናጽነት ሙዚቃን ዜማን ቅኔን ብምቅንባር፡ ነቲ ደርፊ 
ባዕሉ እዩ ኣምጺኡዎ ክንብል ንኽእል ኢና። 

እቲ ውልቀመላኺ፡ እቲ ጥንታዊ ናይ ናጽነትን ሓርነትን ደርፊ እናደኸመ ይኸይድ ምህላዉ ብኣጋኡ ኣስተብሂሉ እኳ 
እንተ ነበረ፡ ፈጺሙ ኪሃስስ ከም ዘይክእል ግን ብኣጋኡ ኣስተውዒሉሉ ነይሩ እዩ። ነዚ ድራኸዚ ካብ ሱሩ ምሕዩ 
ኪድርብዮን ናብ ናቱ ረብሓ ኪልውጦን እንተ ደኣ ኾይኑ ድማ፡ ሓድሽ፡ ግን ንሓዋሩ ዘዋርደናን ኣብ ቅድሚ 
ጎረባብትና ዘንዕቐናን፡ ንኣኡ ግን ስልጣኑ ዘስፍሓሉን ዝዕቅበሉን፡ ፍሉይ ናይ ናጽነት ደርፊ ኪስንዕ ግድን እዩ ነይሩ። 

ስለዚ በዚ መዳይ’ዚ ክንርእዮ ኸሎና፡ ውልቀመላኺና ባዕሉ መምጽእ ደርፊ፡ ባዕሉ መጥፍእ ደርፊ እዩ ክንብል 
ንኽእል ኢና። ንሱ፡ እቲ ደርፊ ከም ዝጠፍአን፡ እቲ ጓይላናን ውራይናን ከም ዘብቀዐን ብወግዒ ዚሕብረና ድማ፡ 
እቲ ግሩህ ህዝቢ ናጽነቱን ልኡላውነቱን ኣረኪቡ ምስ ጸላኢሉ ከዅድድ ምስ ረኣየ ጥራይ እዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ ብናይ ሓደ ሰብ ኣረኣእያ ወይ ድራኸ ኣይኮነን ንናጽነቱ እተቓለሰ። እቲ ውልቀመላኺ ዘበርከቶ ነገር 
እንተሎ፡ ነቲ ናይ ናጽነት ድራኸ ኣበራቢሩ በቲ ዘይውክሎ ህዝቢ ገይሩ ነቲ ውሽጣውን ሕቡእን ድጉልን ድሌታቱን 
ባህጉን ዕላማኡን ኣብ ግብሪ ንምውዓል እዩ ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ፡ ንውልቀመላኺ ኢሉ ዘይኮነስ፡ ንሃገሩ ኢሉ እዩ 

ንሜዳ ውሒዙ። እዚ ህዝባዊ ዋሕዝ’ዚ፡ ኣብ ዓይኒ እቲ ውልቀመላኺ ከም ዓቢ ዕድል እዩ ነይሩ። ንሱ ኣብቲ ድፋዑ 

ይኹን ወይ ኣብቲ ጎዳጕዲ ሳሕል ኮይኑ፥ ኣሰይ! ናይ ሕልመይ ምግሃድ ቀዳማይ ስጉምቲ እርኢ ኣሎኹ፡ ብምባል 

ውሽጣዊ ዕግበቱ ይገልጽ ነይሩ ይኸውን። መንእሰያት ኤርትራ፡ ዓወት ንሓፋሽ! እናበሉ ኪስውኡ ኸለዉ፡ ንሱ ግን 

ብልቡ፡ ዓወትባ ንሕልመይ! እናበለ የስተንትን ነይሩ እዩ። 

ናይ ኤርትራ ዘይሓዊ ናጽነታዊ ባህጊ፡ ናይ ኤርትራውያን ደረት ዘይብሉ ሓርነታዊ ስምዒት፡ ኣብ ኣዒንቲ ገዛእቲ 

ከም ከቢድን ሓደገኛን ሕማምን ቆለን እዩ ነይሩ። ነዚ ሕማም’ዚ ፈዊሱ ናብ ገዛእቲ ከረክብ እተላእከ ግን እቲ 

ውልቀመላኺ እዩ ነይሩ። ነዚ ቅዱስ ሕማምዚ ንምሕዋይ፡ ነቲ ህዝቢ ናብ “ሜዳዊ” ማይ ጨሎት ኪውሰዶ ግድን 
እዩ ነይሩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብኡ ኾይኑ ንሰላሳ ዓመታት ደሙ ምስ ኣፍሰሰን ኣዕጽምቱ ምስ ከስከሰን፡ ቆለ ናጽነቱ 
ድማ ምስ ዓገበን፡ ተቐቢልካ ናብቶም ገዛእቲ ምስትላምን፡ ካሕሳኻ ድማ ብናይ ጎብለል መዓርግ ተገምጊሙ ናይ 
ዝሰፍሐ ግዝኣት ስልጣን ምርካብን፡ እዚ ኹሉ ናይቲ ውልቀመላኺ ወርቃዊ ሕልሚ እዩ ነይሩ። እምበኣር፡ ኣብ 

ቅድሚ’ቲ ውልቀመላኺ፡ ሽዕብን ኣፍዓበትን ሳሊናን፡ ናፓልምን መርዛም ጋዛትን፡ ሞትን ምጽናትን፡ ጓህን መከራን፡ 
ስቓይን ስደትን ወዘተ፡ እዚ ኹሉ ናይቲ ዓቢ ድራማ ነኣሽቱ ክፋላት እዩ ነይሩ። ኣብ ዓለምና ዘይተነግረ እምበር 
ዘይተገብረስ የለን እተባህለስ ለካ ሓቂ እዩ። 

እዚ ድማ ነተን ሓደ ሰብኣይ ኣብ ሓደ ንህሉው ኩነታት ኤርትራ ዚምልከት ኣኼባ ዝበለን ቃላት የዘክረኒ፥” እሞ 

ደቅና ምለሱልና! ኣነ፡ ደቀይን ደቂ ሓወይን ኣረኪበ እየ፡ መሰዋእቶም ዋጋ ዘይብሉ እንተ ደኣ ኾይኑ ወይ ድማ እታ 

እተሰውኡላ ሃገር ኣብ ዕዳጋ ወሪዳ እንተ ደኣ ኣላ፡ በቃ ይኣክል፡ ደቀይን ደቂ ሓወይን ምለሱለይ!!!” 

እዚ ሰብ’ዚ ከምዚ ዝበለ ዘረባ ከውስእ እተደረኸ፡ ውልቀመላኺ ንደቁ ኪመልሰሉ ኢሉ ብምሕሳብ ኣይኮነን፡ 
ምዉታን ዚመልስሲ ፈጣሪ ጥራይ እዩ። ይኹንምበር፡ ደቁን ደቂ ሓዉን ናጽነት ከምጽኡ ኢሎም ተላኢኾምስ፡ 
ርሱዓት ኮይኖም ኪተርፉ ኣይደለየን።  ንኸምዚ ዝበለ ክሕደት ኪቕበሎ ዚኽእል፡ እቶም ደቁን ደቂ ሓዉን ኪስውኡ 

ኸለዉ፡ ኣብ ክንዲ፡ ዓወት ንሓፋሽ! ዚብሉ፡ ዓወት ንኢሳያስ! ኢሎም እንተ ነይሮም ጥራይ እዩ። ግን ከኣ፡ ኩሉ 

ውፉይ ኤርትራዊ ንሃገሩ፡ ንመትከሉ፡ ንባንዴራኡ ደኣምበር፡ ንሓደ ውልቀመላኺ ኢሉ ኣይተሰወአን! 

ኣብዚ እዋንዚ ግን፡ እቲ ዓወት ንሓፋሽ! ዚብል ጭርሖ ተረሲዑስ፡ ውልቃዊ ዓወት ከም ዝኾነ መሲሉ ይረአ ኣሎ። 

ዓወት ናይ ሓደ ውልቀመላኺ! ኣብዚ ቀረባ ግዜዚ ኣብዚ ሰብዚ እተራእየ ደረቱ ዘይሓለወ ክምስምስን ኣፍልብኻ 
ምህራምን ፈኾስኮስን 

 

ሰላም ንኤርትራ!  

ሰላም ለኢትዮጵያ! 

 ሰላም ንኽባቢና! 

ሰላም ለሰው ልጅ ሁሉ!!! 

  
                                                                    Dr. Fitsum Ghebrenegus 

ኤርትራና ቀያሕቲ ዝኽፈልናላ ሃገር! 

     መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ኣብ ኣፍሪቃ ምስ ኣብቅዐ፡ ገለ ዜጋታት ምስ ኢትዮጵያ 
ሓንቲ ኮይንና ክነብር ንኽእል ኢና ብዝብል እምነት “ኣንድነት” ብምድጋፍ ክልቲኤን 
ሃገራት ኣብ ምሕዋስ ዓቢ ግደ ተጻዊቶም። ድሌት ነገስታት ኢትዮጵያ ግን ኣፍደገ 
ባሕሪ’ምበር ቅኑዕ ህዝባዊ ሓድነት ስለዘይነበረ ውጽኢቱ መግዛእቲ ኮይኑ። ህዝቢ 
ኤርትራ ተገሪሁ ንዘረከባ ነጻነት ንምጭባጥ ን30ዓመታት ሕሰም ተቐሊቡ። ልዕሊ 
ሰብዓ ሽሕ መስዋእቲ ከፊሉ። “ብዓል ኣቦና ዕዋኖ፡ ኣብ ኢዶም ከላ ልማኖ” ተባሂሉ 
ተደሪፉ። ድሕሪ ነጻነት’ውን ዶብ ሃገሩ ንምውሓስ ኣሽሓት ቀያሕቲ ከፊሉ። 

     ክልቲኤን ሃገራት ንናይ ኣልጀርስ ስምምዕ ተቐቢለንኦ ከብቃዓ፡ ኣብ ኣተገባብርኡ 
ስለዘይተሰማምዓ፡ ኩናት ብወግዒ ከየኽተመዩ ጸኒሑ። መለስ “ዶብ ቅድሚ 
ምሕንጻጽና ንዘራረብ” ክብል ከሎ፡ ኢሳያስ “ካብ መሬትና ከይወጹ፡ ዶብና 
ከይተሓንጸጸ ዝርርብ የለን” ክብል ጸኒሑ። እንተኾነ ሒጂ ወተሃደራት ኢትዮጵያ 
ኣብ መሬትና እናሃለዉ፡ ዶብና ከይተሓንጸጸ፡ (ዝርርብ ተጀሚሩ ድዩ ተወዲኡ) 
መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣስመራ ትዓልብ ኣላ፡ “ተደሚርና” ከኣ ይባሃል ኣሎ። 

     ሃገር ናይ ህዝቢ ስለዝኾነት “ተደሚርና” እንታይ ማለት እዩ? ኢልካ ምሕታት 
ግቡእ እዩ። ዶ/ር ኣቢይ ብዛዕባዚ ክምልስ ከሎ “ምስ ኢሳያስ ብዛዕባ ዶብ 
ኣይተዘራረብናን” “ዶብ ብባዕዳውያን ዝተሓንጸጸ ትርጉም ዘይብሉ መስመር እዩ” 
“ምስ ኢሱ ዓሰብ ክንካፈል ኢና” ክብል መሊሱ። እዚ ንልቢ ናይቶም “ኤርትራ 
ኣካል ኢትዮጵያ እያ” ኢሎም ዝኣምኑ ኢትዮጵያውያ ተስፋ ዝህብ እዩ። በንጻሩ 
ብወገን ኢሳያስ ዝተዋህበ ምንም መግለጺ የለን። እንታይ ምስጢር ስለዘሎ እዩ ትም 
ተመሪጹ? “ኣብ ስቕ ዘሎ መሰቓስቕ” ይብላ በዓል ኣደይ፡ ስለምንታይ ኢዩ ባዕልና 
ትርጉም ክንህቦ ተመሪጹ? 

     ክልተ ሃገራት ብሰላም ተሓባቢረን፡ ዶባተንን መሰል ህዝበንን ኣኽቢረን 
እንተሰሪሐን፡ ክልቲኡ ህዝቢ ከምዝረብሕ ርዱእ እዩ። ዕላማ ናይዚ ንሰምዖ ዘለና 
ደሃይ ሰላም ንሱ እንተኾይኑ መርሓባ። ሰላም እናበልካ፡ ንህዝቢ ኣዘናጊዕካ ዝግበር 
ካልእ ስዉር ዕላማ ከይህሉ ግን ንጠንቀቕ። ቅድሚ ሕጂ ዝተገራህናዮ ይኣኽለና።  
እዚ ኩሉ መስዋእቲ ነጻነት ተኸፊሉ ከብቅዕ “ምስ ኢትዮጵያ ተደሚርና” ክበሃል 
ከሎ ሰገጥ ዘይብል፡ “እንታይ?” ኢሉ ዘይሓትት፡ ጓና እምበር ኤርትራዊ ኣይኮነ። 

     ደረቶም ዘይነጸረ ሓረስቶት፡ ውዕሎም ዘይጸፈፈ ሰብ ሽርካ ውዒሎም ሓዲሮም 
ምብኣሶም ኣይተርፍንዩ። ስለዝኾነ እዚ ውዕል ሰላም እንታይ ሓዚሉ ምህላዉ 
ነጣይቕ። ኣካይዳ ኢሳያስ “ይከደን ብኽዱኑ፡ ተተኸፍተስ ከይጨኑ” እዩ ዘሎሞ፡ 
ሕድሪ ስዉኣትና ከይንጠልም፡ መጻኢ ወለዶ “ብዓል ኣቦና ዕዋኖ... “ኢሎም 
ከይደርፉልና ንበራበር። 

     ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንመዋእል ተቐራሪቡ ክነብር ዝጸንሐ ህዝቢ 
ብምዃኑ፡ ብሓባር ተረዳዲኡ ክነብር፡ ክሰረሕ ይኽእል እዩ ዝብሃል ህዝቢ እንተልዩ 
እዚ ህዝቢ እዩ። ነባሪ ሰላም ምእንቲ ክህሉ ግን እንታይ ዓይነት ስምምዓት እዩ 
ዝግበር ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ግሉጽ ክኸውን ኣለዎ ።  መስከረም 9, 2018

  

                                                                                    Dr. Tekleab Mengisteab 

 



   
ምግፋፍ ዓሳ ዘይኮነስ ፣ ምግፋፍ መንእሰያት ዝዓቅሙ ስርዓት 

ኣብ ታሪኽ ከም ዝተዓዘብናዮ ፣ ዕጫ ሓንቲ ሃገር 

ብቀንዱ በቶም ፈለምቲ መስረቲ ሃገር ወይ ቀዳሞት 

መራሕቲ እዩ ዝድረኽ ። ብኣብነት ክጥቀሱ ዝኽእሉ 

ቀዳሞት መርሕቲ ዓለምና ነበር ክኣ መራሕቲ ደቡብ 

ኣፍሪካ ( ኒልሰን ማንዴላን) ሃገረ ኣሜርካ (ጆርጅ 

ዋሺንግተን) ካልኦትን ንምጥቃስ ይክኣል ። 

እዞም ኣብነታውያን መራሕቲ እዚኦም ንህዝቦም ካብ 

መግዛእቲ ምስኣገላገሉ ፣ ንሕና ኣብነት ክንከውን ኣለና 

ብምባል ፣ ጉዳይ ሃገሮም ስርዓት ኣብ ምትሓዝ 

ሕጋውያን መሓውራት ኣብ ምዝርጋሕ ዝተዋፈሩን 

ዝጸዓሩን ። ስልጣን ከይ ኣስድዖም ድማ ስልጣን 

ንህዝቦም ብምረካብ ናብ ውልቃዊ ዋኒኖምን ሕርሽኦም 

ዘምርሑ። 

ነዚ ንምትግባር ግን ዘይተኣደነ ናይ ነብሰ ግትኣትን 

ልቦናን ትዕድልቲ የድልየካ ። እዞም ረዘንቲ መራሕቲ 

ዓለምና ግን ዕድልየናታት እዮም ፣ ንኻላኦት ዘቀድም 

ሰብኣውነት ተዓዲልዎም ። ካብ ንዓይ ንህዝበይን 

ንመጻኢ ዕድል ሃገረይ ኢሎም ። 

ነብሰ-ግትኣት ረጊእካ ንኽትሓስብን ንጹር ራኢኻ 

ክህልወካ’ዩ ዝሕግዘካ ። ስለዚ ክኣ እዮም መሓወራት 

መንግስቲ ከቁሙን ሕገ-መንግስቲ ክነድፉን ዝተጛየዩ ። 

እቲ መንታይሲ ንባህሪ ወዲ-ሰብ ልጎም ከምዘድልዮ 

ስለዝኣመንሉ ። 

ኣብ ሃገረ ኣሜርካ ኣብዚ ጊዜ እዚ ከምንዕዘቦ ዘልና ፣ ናይ 

ዲክታተርነት ዝንባለ ዘለዎ መራሒ ጎኒፍዋ ይርከብ ። 

ኮይኑ ግን እቲ ናይ 200 ዓመት ዘልዎ መሓውራት 

መንግስትን ሕገ-መንግስትን ካብ ሓፈሻዊ ዕንወት 

ክከላኸለላ ተዓዚብና ። 

በኣንጻሩ ኣብታ ውልዶ ሃገርና እቲ ብዙሓት ቀያሕቲ 

ዝተኸፍለሉ ነጻነት ሃገር ፣ ኣብ ሓደጋ ወዲቁ ይርከብ ። 

ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቶም ፈለምትን ኣብነታውያን 

ክኾኑ ትጽቢት ዝተግብረሎም መራሕቲ ፣ ብነፍሰ-

ፍትወትን ህልኽን ተጸሚዶም ይርከቡ ። እዚ ዝኾነሉ 

ቀንዲ ምኽንያት ክኣ ከምቲ ኣቀዲሙ ዝተጠቅሰ 

መሓውራት መንግስቲ ዘይምህላው ጥራይ ዘይኮነ 

ብኩራት ሕገ-መንግስትን ዝተወሰኾን እዩ ። ከም 

ሳዕቤን ክኣ እታ ብዓልቲ እኹልን ትርፉን ጸጋታት ሃገር ፣ 

ህዝባ ኣብ ድቅ ዝበለ ድኽነት ይርከብ ። እቲ ምንታይሲ 

፣ ምግፋፍ ዓሳ ዘይኮነስ ፣ ምግፋፍ መንእሰያት 

ዝዓቅሙ ስርዓት ስለእንውን እዩ ። 

  
 

ኣባይና ቡና የኢትዮጵያ ፣ ምጽዋና ኣሰብ የኤርትራ ኩራቶች!  

   የኤርትራና ኢትዮጵያ ህዝብ በባህል፡ ቋንቋ፡ ሃይማኖት፡ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ኑሮ 

ተቀራርበው በመኖር ዘመናት ኣስቆጥረዋል። ኹሌ ግን በሰላም ተቃቅፈው ይኖሩ ነበር 

ማለት ኣይቻለም። በተለያዩ ግዝያቶች ኣለመረዳዳት ሲከሰቱ ኣንዴ በሰላማዊ መንገድ፡ 

ኣንዴ ደግሞ በኅይል/በጦርነት ሲፈቱት ኖረዋል። 

     ጎልተው ከሚታዩት የታሪክ ክስተቶች ለመጥቀስ ያህል፡ የጣልያን መንግስት 

በ1883ዓ.ኢ. ኣሁን ኤርትራ የምትባለው ኣገር ተቆጣጥሮ ቅኝ ግዢው ስር ከተተ። 

ግዛቱን ለማስፋት ኢትዮጵያንም ለመጨመር ያደረገው ሙከራ በኢትዮጵያ ህዝብ 

ኣርበኝነት ሳይሳካለት በመቅረቱ፡ ከንጉሥ ምንሊክ ጋር ስምምነት በመድረስ ድንበሩ 

ኣሁን የምናውቀው መልክ ያዘ። 

     ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ሲያልቅ ጣልያን በእንግሊዝ በመሸነፉ፡ ኤርትራ 

በእንግሊዝ ቁጥጥር ስር ዋለች። ያን ግዜ የነበረው ንጉሥ ኅይለስላሴ ከእንግሊዝ 

ኣገርና ከተባበሩት መንግስታት በመሆን፡ ኤርትራ በፈደራላዊ ኣስተዳደር መልክ 

ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቀላቀል ኣደረጉ። የኢትዮጵያ መንግስት ቀስ በቀስ የነበረውን 

ፈደራላዊ ግንኙነት በማፍረስ በ1954ዓ.ም.  ኤርትራ ከኢትዮጵያ ግዛት ስር ከተተ። 

ኣብዛኛው የኤርትራ ህዝብ፡ የተወሰዱትን እርምጃዎች ስላልተዋጡለት፡ ኤርትራ 

ራስዋን የቻለች ነጻ ኣገር፡ ትሆን ዘንድ በ1953ዓ.ም. የነጻነት ትግል ጀመረ። ትግሉ 

ከ30 ዓመታት በኃላ ግቡን መትቶ ኤርትራ ነፃ ኣገር ሆነች። 

     እንደገና በ1990ዓ.ም. ከሁለቱም ኣገሮች በመቶ ሺ የሚቆጠር ህይወት የጠየቀ 

ኣላስፈላጊ የድምበር ጦርነት ጀመሩ። በ1993ዓ.ም. ተኩስ ቆሞ፡ ሁለቱም ኣገሮች 

በጠረጴዛ ዙርያ ተቀምጠው፡ የኣልጀርስ ስምምነትን ተቀብለው ሲያበቁ፡ ጦርነቱ ግን 

እስካሁን በይፋ ኣላለቀም ነበር። 

     ኣሁን ግን የሁለቱ ኣገር መሪዎች “ሰላም” “ተደምረናል” “ዓሰብን እንካፈላለን” 

እያሉ ነው። የኤርትራ ህዝብ ላገሩ ነፃነትና፡ ድንበሩን ለማስከበር ረጅም ግዝያት 

በትግል ያሳለፈ እንደመሆኑ “መደመር” ምን ማለት ነው? ብሎ እየጠየቀ ነው። 

እስካሁን ከኢትዮጵያና ከኤርትራ ተወካዮች ስለመደመር ቁርጥ ያለ መልስ 

ኣልሰማንም። መሪዎቹ፡ የየራሳችን ትርጉም እንድንሰጥ ነው የተዉን። ታድያ እንዴት 

ነው እየተረጎምነው ያለነው? እስቲ እንደ ኢትዮጵያዊ የምታውቁትን ኤርትራዊ 

“መደመር ላንተ/ላንቺ ምንድነው?” ብላቹ ጠይቁ። እርግጠኛ ነኝ ያብዛኛው መልስ፡ 

“መደመር ማለት ኤርትራና ኢትዮጵያ እንደ ኣንድ ሳይሆን አንደ ሁለት ኣገሮች፡ እንደ 

እህትማማቶች፡ ድንበራቸውን ኣክብረው በሁሉም መስክ እየተባበሩ ሁለቱ ህዝቦች 

በሰላም እየኖሩ አንዲበለጽጉ ነው” የሚል ይሆናል። 

     የኢትዮጵያ ህዝብ ስለ መደመር ያለው ግንዛቤም እንዲሁ ከሆነ ዘላቂ ሰላም 

ይኖራል። በኣንጻሩ ግን ግንዛቤው “ኤርትራ የኢትዮጵያ ኣካል ነች፡ እንደበፊቱ 

የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር/ክልል ትሆናለች” ከሆነ ግን፡ ኣርቆ ኣሳቢነት የጎደለበት ጉጉት ፡ 

በሰላም ስም ሁለቱን ህዝቦች እንደገና ወደሌላ ጦርነት የሚከት ሁኔታ እንዳይከሰት 

እንማፀናለን።                                             መስከረም 9, 2018 

በኢሰያስ ምድር የተለየ ኣዲስ ነገር የለም ፣ 

- 10 ,000 ሺ በላይ እስር ላይ ይገኛሉ 

- ከ 20 ወጣት ጋዜጦኞች ከግማሽ በላይ እስር ቤት ተገድለዋል ፣ እየሞት ነው ያሉ  

    ዘላቄታ ያለው ሰላም ከኢሰያስ ውድቀ ቦሃላ ነው የሚረጋገጠው 

 

1V/President & his wife, Secretary of State, Industry, defense, water and land, Education, IRS ,  Marin ,...murdered 

Eritrea’s Incommunicado Prisoners & Murder: Do They Know There 

is peace in Horn of Africa?  

ፕረዚደንት ኢሰያስ የቀን እና የሌት ኣውሬ እንጂ የሰላም መልእክተኛ ሊሆኑ ኣይችሉም !!! 

The peace proccess is looming. Unfortunately, there is no sign of peace presidential clemency or a move for public 

trials for thousands of Eretria’s journalists, political and religious prisoners. The charges leveled 18 years ago 

against the former ruling PFDJ Central Committee and Politburo members involve “acts of treason aimed to harm 

national sovereignty.” Then jailed without trial are religious leaders & journalists – among them, the ailing 

Patriarch, Abuna Antonios and the Moslem leader Hajji Musa Mohamednur, who only believe that religion does 

transform and create better citizens. 

 

Arbitrary arrests and imprisonment without trial create doubt, frustration and forces youngsters to take desperate actions 

detrimental to themselves and to their country. That is the reason why every month reports speak of at least 2000 

youngsters running away to unknown lands out of desperation to this day. There can be no economic growth under these 

circumstances. The government should pull its head out of the sand without delay and embrace constitutionality and rule of 

law.

 



 

 
          

                                        

   

 

   

 

    

ካብ ኣስመራ ክሳብ ጄኔቫ ካብ 
መልበርን ክሳብ ሲያትል ዋሺንግተንን 
ኣብ መላእ ዓለምን ዝርከቡ 
ኤርትራውያን ምስ ዘይሕጋዊ ሰብ 

ዝግበር ውዕል ውዱቅ (null and 

void) ኢዩ ኢሎም! 

ገዲም ተጋዳላይ ብርሃነ ኣብረሃ ንኣብ ውሽጢን ደገን 
ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ። ኣብ 

መልእኽቱ ስልጥን ናይ ህዝቢ’ዩ ፣ህዝቢ ብሃገኣው 

ባይቶ ይወከል ፣ ሃገራዊ ውሳኔ ብሃገርዊ ባይት ይዕመም 
ኢሉ። ወልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ሕዝቢ ኤርትራ 
ብወከልቱ ማለት ሃገራዊ ባይቶ ኢርትራ ዘይርግኦ ዝኾነ 
ይኹን ውዕል ውዱቅ እዩ ይብል ። ሚኒስተር ብርሃነ 
ኣብርሀ ኣብ መልእኽቱ ውዒሉ ሓዲሩ ጉዳይ ኤርትራ 

ዋንኡ ህዝቢ ኤርትራ ምኻኑ ዘይስገር ሕቂ ምኻኑ 
ብምሕባር ፣ ንመሰሉ ክልዓል ጊዚኡ ሕጂ እዩ ኢሉ ።

 

መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ኣስመራ - ስልጣን ናይ 
ህዝቢ'ዩ 

BERHANE ABREHE -MINISTER OF FINANCE -

University of Illinois 

ኣብቲ ዓሰርተታት ኣሽሓት ተሳተፍቲ ዝውዓልዎ ሰልፊ 
ጄኒቫ እውን ፣ ዘይሕጋውን ገበነኛን ውልቀሰብ ኢሰያስ 

ኣፈወርቁ ዝገብሮ ውዕል ብኣና ብኤርትራውያን 
ተቀባልነት ከምዘይብሉ ኣዘኻኺሮም። ብፍላይ እዚ 
ፍሉይ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝተራእየሉ ሰላማዊ 

ሰልፊ ፣ መራሕቲ ሃይማኖት ከይተረፉ ንተበግስቶታ 

ሰላም ደገፎም ብምግላጽ ፣ መሪሒነት ኢሰያስ 
ሕጋውነት ክምዘይብሉን ንህዝቢ ኤርትራ ኣረጋጊጸምሉ 
። ብተመሳሳሊ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን 

በብከተምኡ ኣብ ዘካየድዎ ዝልው ምትእኽኻብ ፣ 
ኢሰያስ ገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ዝፈጸመ ገበነኛ 

ስለዝኾነን ብዘይ ሕጊ ኣብ ስልጣን ዝተወጥሕን ፣ 
ስልጣኑ ሕጋውነት የብሉን ፣ ዝኾነ ዝገብሮ ውዕል 
ንኤርትራ ከምዘይውክል ድማ ኣስሚረሙሉ።   

 

 

ኤርትራና 
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ብሓቂ ድዩ ኤርትራዊ ትካላትና ዓቅሚ ዘይብለን ወይስ  

እዛ ኣብ ባጽዕ ዘላ መርከብ ነዳዲ ኣራጊፋ ካብ ትውድእ 4 መዕለቲ ጌራ ። 

ንስዓት $ 1,000 ዶላር እኮ እያ ትኽፈል ዘላ! 

ኤርትራና ጽጋታታ ዘርዚርካ ዘይውዳእ ሃገር እያ ። ገማግም ባሕራን መሬታን ዘይተኣደነ ተፈጥርዊ ሃብቲ 
እትውንን: በዓልቲ እኹል ትሩፍ ጽዕኣት ማዕድናትን ጸዕራም ህዝቢ ህግር!!! 

እቲ መስተንክር ግን እተን ክንድኡ ዝኣክል ጸጋታት ዘይውንናን ዘይብለንን ጎረባብቲ ሃገራት ክንድዚ ቢልዮን 
ዓመታዊ እቶት ካብ ንጥፈጣት መራኽብ የእቲና ክብላ እንክትሰምዕ እዩ ። ጎረባብቲ ህገራት ኤርትራ 
ዓሰርተታት ነፈርትን መራኽባትን ዓመታዊ ክዕድጋን ንመንእሰያተን ሰፊሕ ስራሕ ዕድል ክፈጥራ እውን 
ተዕዚብና ። እታ ባሕርን ማእለያ ዘይብለን ደሴታትን ጸጋታት እትውንን ኤርትራና ክኣ ፣ መንእሰያታ ተስፋ 
ጽልሚትዎም ይበርስዋ ። ነዚ ንምብራህ እዩ እቲ ውሩይ ኣርቲስት ሃገርና የውሃንስ ትካቦ “ወዲ ባሕሪ ባሕሪ 
እንዳዘመቶም ፣ ኣንታ ብዓል መን እዮም ዓይኖም ተዓሚቶም “ዝብለና ዘሎ። መስተንክር እዩ ነገሩ!! 

                                        

ብዘይ ህዝባዊ ሓቀኛ ተሳትፎ፡ ብፖለቲካዊ ምስሉይነት፡ ብወተሃደራዊ ዕንደራ፡ ብዘራጊ ዲፕሎማስያዊ 

ዝምድናታት፡ ብመጽናዕታዊ ስነ-ፍልጠት ዘይተቐርጸን ዘይተመርሐን፡ ናይ ህዝብን ሃገርን ቁጠባዊ ዕብየት፡ 

ከምዘየረጋገጽ ብግብሪ ርኢናዮ ።  

እስከ ነዚ ጽሑፍ ዝያድ ንምብራህ ሓደ ናይዚ ቀረባ እዋናት ፍጻመ ከነዕልለኩም ። ኣብ ህገርና ከምትፍልጥዎ 

ነዳዲ ብመራኽብ እዩ ኣብ ወደብ ዝራገፍ ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት መራኽባት ንግዲ ብክልቲኡ ወደባት ኤርትራ 

ይጥቀማ ነይረን ። ሕጂ ግና እቲ ናይ ባጽዕ ነዳዲ መዕራቂ ተርሚናል ጥራሕ እይ ኣብ ስራሕ ውዒሉ ዝርከብ ። 

ንሱ እውን ብውሱን ዓቅሚ እዩ ። ከምቲ ልሙድ ኣሰራርሓ መርከብ ነዳዲ ኣራጊፋ ምስ ወድኣት ድመ፣ ሕሳባ 

ተኸፊላ እያ ካብ ወደብ ትብገስ ። እዚ ምስዘይከውን ፣ መርከብ ንዳዲ ኣራጊፋ ካብ ዝወድኣትል ስዓት ተወሳኺ 

ወጻኢ እያ ትሓተካ ። እሱ ክኣ ፣ ንስዓት $ 1,000 (ሽሕ ዶላር) እዩ ። እቲ ልምድን ምሕደራት ነዳዲ ኤርትራ ክኣ ፣ 

ልክዕ ከምቲ ካላኦት ጽላታት ቁጦባ ኤርትራ ትእዛዝ ኢሰያስ እዩ ዝጽበ ። እቲ ሉምዲ ክፍሊት ድማ ሰለስተ 

ኣርባዕተ ሰሕቲ ክኣ ሰሙን እዩ ። እዚ ክኣ ($ 28 ,224) ኣብ ልዕሊ እቲ ዋጋ እቲ ነዳዲ ማለት እዩ ። እዚፍጻም ክኣ 

እዩ ፣ ኣታ እዛ ሃገር እምበርዶ ዝሓስበላ ሰብ ኣለዋ እዩ ዘበለ!!  እዚ ኣመል ካበይ ከም ዝተበገሰን ንምግንዛብ እዛ 

ለጊባ ትርከብ ጽሕፍቲ ክፋል ካብ ማጽሓፍ የማነ ተስፋገርግሺ ኣብታ “ተሞኩረይ ኣብ ህዝባዊ ግንባር” ንስተብህ

 

 

 

ዝወደቐ ሃገራዊ ቁጠባ ቀጻልነት ብዘለዎ ደረጃ ብደረጃ ክዓቢ፡ ንውድቀቱ ጠንቂ ዝኾነ 

ባህርን ፖሊሲን ምስ ዝቕየር ጥራይ እዩ ። ምኽንያቱ፡ ብሰሪ ጸረ-ሰላም፣ ጸረ-ህዝቢ፣ 

ጸረ-ደሞክራሲ፣ ጸረ-ፍትሒ ዝኾነ ባህሪ፡ ፖሊስን፡ ፋሽሽታዊ ተግባርን፡ ብኲናትን 

ወረ ኲናትን ዝዓነወ ሃገራዊ ቁጠባዊ ዕቤት ኤርትራ፡ ኣብ መቓብር ናይ እዚ ስርዓት 

እዚ ደኣምበር ኣብ ህላወኡ ተበራቢሩ ክሓዊ ኣይክእልን። ብመራሕቲ ኲናት 

ወተሃደራውያን መኮነናት ዝምራሕ፡ ናይ ኲናት ልምዓት ደኣምበር፡ ንህዝባዊ 

ልምዓት ከበራብር ከቶ ኣይከኣልን። ገበነኛ ጉጅለ ህግደፍ ሃገራዊ ሰላም ዘሪጉ፡ ኣብ 

መሬት ጭብጢ ዘይትረኽበሉ ብፕሮፖጋንዳ ጸላእቲ ፈጢሩ፣ ሃዋህው ኲናት ኣስፊኑ፡ 

ኣፍራዪ ሰብኣዊ ዓቕሚ ሃገር ኣስገዲዱ ብባርነት እናመዝመዘን ፣ ኣብ ድፋዓት 

ኩዒትካ ድፈን ትእዛዝ ኣፍራይ ጉልበት ንከንቱ እንዳኣህለኸ ፣ ጉልበት ትሕቲ ዕድመ 

ህጻናት እናመዝመዘ፡ ንገዛእ ርእሶም ደገፍ ዘድልዮም ብሕማምን ብዕድመን 

ዝተዳኸሙ ዜጋታት ወለዲ ብረት እንዳ ኣዕጠቐ ፡ ይመስልዶ ንናይ ህዝቢ ሰላም 

ክሕሉ ። ባኣንጻሩ ደኣ ኣብ ሕድሕድ ክተሓላለዉን ስልጣኑ ከናውሕ ስለዝተደለየን እዩ  

። እዚ ጉጅለ እዚ ልክዑ ዝሓለፎ ብንዕቀትን ኣሽካዕላልን ዝሰኸረ፡ ብሰንኪ ትዕቢትን 

ፋሽሽታዊ ተግባራቱን ኣብ ጎደና ተለኻኺምካ ጥፋእ ፡ ካብ ውድቀት ናብ ዝኸፍአ 

ውድቀትን ምንቁልቋልን ደኣምበር፡ ካብ ውድቀት ናብ ዕብየት ክስድር ዘይሓስብ 

ስርዓት እዩ ። ከመይሲ፡ 

• ንመሬት ደቂ-ዓዲ መንዚዑ ንቃሕ ዝበልዎ ዝዕድል  

• ንዝተሃንጹ መንበሪ ገዛውቲ ኣፍሪሱ ዝተደራረበ ዕንወት ዝፈጥር 

• ናይ ገዛእ-ርእሱ ደዃኵን እንዳኸፈተ ንደቂ-ሃገር ነጋዶን ሸቃጦን ዘኽስርን ዘዕጹን 

• ናይ ደቂ-ሃገር ገዛውቲ ዝራሲን ንጀነራላቱ ዝዕድልን 

• ኩሎም ዓቕምታት ቁጠባ ሃገር ናብ ስርዓቱ ዝከላኸሉሉ ትካላት ጭቆናን ስለያን መዓላ 

የውዕሎም 

• ሓረስታይ ኤርትራ ክቡርን ከቢድን መስዋእቲ ደቁ ዝኸፈለሉ መሬቱን ሃብቱን ዝመንጠለ 

• 2% ኣብ ወጻኢ ካብ ዘለዉ ኤርትራውያን ብግዴታ ዘኽፍል፡ 

• ከይትሰርሕ ይዕንቅፈካ፣ ዘፍረኻዮ ይዘምተካ፡ 

• ንመዓልታዊ መግብኻ፡ ባኒ ካብ ድኳናት ሕድሪ ብመቝነን ናብ ጥሜት ዘሳጥሕካ፡ 

• ገንዘብካ ካብ ባንኪ ከተውጸኦ ዘለካ ዝትምነልካ፡  

• ብኹሉ ሸነኻቱ ጸዋዒ ድኽነት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣተኣናዳጊ ድኽነት ኮይኑ ዘሎ ስርዓትዩ፡ 

 

ብደምን መስዋእትን ዝመጽአት ሃገረ-ኤርትራ፡ ቅዋማዊት፣ ፍትሓዊት፣ ባይቶኣዊት፡ 

ደሞክራስያዊት ከይትኸውን ህዝባ ፍረ ነጻነት ብግቡእ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ፡ 

እናስተማቐረ ንቕድሚት ከይግስግስ ዝዓግት ሰብ ዝሰርሖ መንደቕ ዘራጉድ ። 

ዝወደቐ ሃገራዊ ቁጠባ ከሐዊ ወይ ክፍውስ ዝኽእል እቲ ካብ ኩሉ ዝኸበረ በዓል-ቤት 

ሃገር ዝኾነ ሰብኣዊ ፍጡር ክነሱ፡ እዚ ኣፍራዪ ሓይሊ ከይህሉ ዝገበረ ፡ ጸጋታት ሃብቲ-

ሃገር፡ (ወደባት፡ ማዕድን፡ እንስሳ፡ ቶሪዝም፡ ወፍሪ፡ መሬት፡ ዘራእቲ፡ ኣግራብ፡ ንግዲ፡ 

ኢንዱስትሪ፡ ዓሳ፡ ) ወዘተ . . . ብኮንቱ ዘባኽን ።  ሪፖርተር ደለይቲ ፍትሒ ሲያትል ዋሺንግተን 

 

Figure 3 yemane tesfagergish 

ሃገራዊ ቁጠባዊ ዕብየት ብተራ ባህግን ምንዮትን ኣይመጽእን’ዩ። በስገዳድ ፖሊሲ 

ይኹን ኲናት ኣይረጋገጽን። ዝወደቐ ሃገራዊ ቁጠባ ክትስእ ዘድልይዎ ነገራት እዞም 

ቀጺሎም ዝዝርዘሩ እታዋት የድሊዎም ። ፍልጠት፣ ጉልበት፣ ገንዘብ ዘለዎም 

ዜጋታት ክረከቡን፡ ክቕበልዎን፡ ክኣምንሉን፡ ክሰርሑሉን ዝግባእ ዓቢ ሃገራዊ-ዕዮን 

መኸተን ኢዩ። ዜጋታት ፍልጠቶምን፣ ጉልበቶምን፣ ገንዘቦምን ኣብ ገዛእ 

ህዝቦምን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገሮምን መሬቶምን ከፍስሱ ከኣ፡      -      ቅድም 

ቀዳድም ሰላም ክረኽቡ ኣለዎም። ካብ ሰብ-ሰርሖ ስግኣት ሓራ ክኾኑ ኣለዎም። 

-ዜጋታት ክሰርሑ፡ ብስራሖም ነብሶም ክኢሎም ህዝቦምን 

ሃገሮም ካብ መቑሕ ድኽነት ከውጽኡ ዘኽእል፡ ንጹር፡ ፍትሓዊ፡ 

ሕጋዊ ትካላዊ ተሓታተነት ዘለዎ ፖሊሲ ክረኽቡ ይግባእ።  

-ነቲ ፖሊሲ ኣብ ተግባር ዘተርጉም መምርሒ፡ ህዝባዊ ወገንነት 

ዝስመዖም፡ ፖለቲካዊ ብቕዓትን ተወፋይነትን ዘለዎም መራሕቲ 

ምህላው የድሊ። 

-ሓይልታት ምክልኻል፡ ንሰብኣዊ መሰላትን፡ ንሕገ-መንግስትን፡ 

ንሃገርን ምስ ዘገልግሉ እዩ ። 

ሃገራዊ ቁጠባዊ ዕብየት ብተግባርን ኣብ መሬትን 

ደኣምበር፡ ብንፋስን ብትንቢትን ኣብ ርሑቕ ሰማይን፡ 

ብዘይ ተሳትፎ ህዝቢ ኣይሰላሰልን ኢዩ። ሃገራዊ ሰላም፡ 

ሕጋዊ ውሕስነት፡ ምሉእን ነጻን ተሳትፎ ህዝቢ ዘይብሉ፡ 

መደባት ሃገራዊ ልምዓት ነካይድ ኣለና፡ ክኒዮ ምርግጋጽ 

ውሕስነት መግቢ ዝኸይድ ገዚፍ፡ ዓይነታዊ፡ ቁጠባዊ 

ገስጋስ ነመዝግብ ኣለና እንዳበልካ ከተዋህርር ጸኒሕካ፡ 

ኣብ ዝግበሩ በዓላት ድማ፡ ዋላ ሓንቲ ለውጢ 

ኣየመዝገብና እንዳበልካ ምምዳር ንቡር ስማዕ ኣእዛና 

ካብ ዝኽውን ኣይውሓደን ።  ዕግበት-ኣልቦነት ፣ ግዱድ ፡ 

ብዓያይነቱ ድኹም ሰብኣዊ ጉልበት ናይ ስራሕ ድሌትን 

ፖሊስን ዘይብልካ ክንስኻ፡ ልክዕካ ዘይምፍላጥ ወይ 

ነብሰ-ምትላል ጥራሕ ኢዩ ክኸውን ዝኽእል። ቁጠባ 

ብዓለማዊ ኣገባብ ሕጊ ቁጠባ ኢዩ ዝምራሕ። ቁጠባ 

ብሻምብቆ ብረት፣ ብዓፈናን ቅንጸላን፣ ብመብጸዓን፡ 

ብሓሶትን ብፕሮፖጋንዳዊ ነፍሒ ኣይምራሕን ኢዩ። 

ብምፍርራሕ፡ ብኣስገዳድ፡ ብዘይትግበሩ ተስፋታት፣ 

ጸቢብ ሃገራዊ ስምዒት ዝሰረቱ ኣስካሪ ፕሮፖጋንዳ 

ተገይርሉ ካብ ውድቀቱ ዝተበራበረ ቁጠባ ፡ ሰላም ረኺቡ 

፡ ጸጊቡ ዝሓደረ ህዝቢ ዛጊት ኣብ ዓለምና ኣይተራእየን። 

ህዝብን መንግስትን ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ተጸሚዱ 

ከምዘሎ ከምስሉ፡ ጎቦታት ዛሊና፡ ትሕተ ቅርጻ ነመሓይሾ 

ኣለና፡ ኣብ ህይወት ዜጋታት ከኣ ርኡይ ለውጢ ይምዝገብ 

ኣሎ። ኤርትራ ንዝወጠነቶ መድባት ሃገራዊ ልምዓት፡ 

ሸቶታት ምሊኒየም ስለዘዐወተት፡ ብውድብ ሕቡራት 

ሃገራትን   ብወጻእተኛታትን ሃገርና ክብ ዝበለ ናእዳ ረኺባ 

እናበልካ ውዱቕ ኣበሃህላ ኣብ መስኮት ኤረ ትቪ ናይ 

ምትላል ባዶ ዘመተ ጥራሕ ኢዩ። 

mailto:seattle.deleytifthi@gmail.com


  A forgotten hero Hamid Idris Awate Sept.1,1961 

Day of 1st Shot That Led to Eritrean's 

Independence Writen By Ismail Mohamed 

 

 

ቅድሚ ኹሉ፡ ብስም ኣሰናዳኢት ሓይሊ 

ዕምም ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ፡ ካብ 

ርሑቕን ቀረባን፡ እንቋዕ ብደሓን 

መጻእኩም! 

 

እዚ ሎሚ 31 ነሓሰ 2018፡ ደለይቲ 

ፍትሒ- ደለይቲ ሰላም ኤርትራውያን፡ 

ኣብ ጀኔቫ፡ ኣብ ቅድሚ ቀጽሪ ውድብ 

ሕቡራት ሃገራት ብስሙር ድምጺ 

እነካይዶ ዘለና ውዕዉዕ ሰላማዊ ሰልፊ፡ 

ንሕና ኤርትራውያን፡ ኣብ ዘለና `ሊና፡ 

ነታ ብመሪር ቃልስን ክቡር ዋጋን 

ዝተረኽበት ሃገርና፡ ነቲ ክቡር ባህሊ 

ዝውንን ምቕሉል ህዝብና 

ከምዘይንርስዕ፡ ልዕሊ ኹሉ፡ ብማዕረ`ቲ 

ርሕቀት ስደት ዝፈጥረልና ናፍቖት፡ 

ምእንቲ ድሕነትን ትንሳኤን ህዝቢ 

ኤርትራ ብሓባር ደው ኢልና ዋልታ-ሃገር 
ክንከውን ዘለና ተወፋይነት ዘንጸባርቕ 

ሃገራዊ ውዕሎ `ዩ `ሞ፡ እንቋዕ ኣብዚ 

ሓሳብ ልብኹም ዘፈልፈሎ ውራይ፡ 

ንውልቀ-ነብስኹም ወኪልኩም ጥራይ 

ዘይኮነ፡ ብቐንዱ፡ ድምጺ ናይቲ 

እናተሳቐየ ከጣቕዕ፡ እናነብዐ ክስሕቕ፡ 

ብውልቀምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ 

ዝግደድ፡ ሓቀኛ ስምዒቱ ከይገልጽ 

ተዓፊኑ ዝነብር ዘሎ ውጹዕ ህዝቢ 

ኤርትራ ክትኮኑ ኣብቅዓኩም፡ እንቋዕ 

ሓሳብ ልብኹም ኣስመረልኩም!! 

እወ ሎሚ ንሕና፡ እቲ ብኽልተ ዙርያ 

ደምን መስዋእትን ዝተረኽበ ናጽነትን 

ዝተዓቀበ ልኡላውነትን ሃገርና ኤርትራ 

ብድርብ ጥልመት ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ኣብ 

ዝኣተወሉ እዋን፡ ኣብ ክንዲ `ቶም 

ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዝተረኽበሉ ዕለት፡ 

ደቆም ስለዘይተመልሱዎም ሓጎስን 

ሓዘንን ዝተፈራረቖም ኣብ ደንደስ ሞት 

ዝርከቡ ሽማግለታት ኣቦታትናን 

ኣዴታትናን ኤርትራ፡ ኣብ ክንዲ እተን 

ንእስነተንን መልክዐንን ብጎጎቡ ሰብ 

ኪዳነንን ናብ ቃልሲ ንናጽነት ምስ 

ወፈሩ፡ ናጽነት ከም ውላደን ርእየን 

ብእምነት ጸኒዐን ዝሸምገላ፡ 

ብምውላደን ዘይኮነ ብውርዝይናአን 

ኣዴታት ዝብሃላ ኤርትራውያን ሰብ 
ኪዳን ስዉኣት፡ ኣብ ክንዲ`ቶም ትሕቲ 

ዕድመ ወፊሮም ዓለም ከይረኣዩ 

ዝተመልዓሱ ዕሸላት መናእሰይ 

ኣወዳትን ኣዋልድን ኢና ተሰሊፍና 

ዘለና። ሰልፍና፡ ሰልፊ ሕድሪ፡ ምልክት 

ሓጺናዊ እምነትን ጽንዓትን 

ኤርትራውያን እዩ። እዞም ምእንቲ`ዚ 

ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ዝተሰከምኩም 

ሓቦኛታት ኤርትራውያን ከኣ ክትሕበኑ 
ይግብኣኩም። 

      
  
 

ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ተረኺብና ዘለና፡ 
ብቐንዱ፡ ባህጊ ሰላም ከምዘለና ንምንጽብራቕ እዩ። 

ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዘለዎም ኩሉንትናዊ 
ምቅርራብ፡ ሰናይ ጉርብትና ኣብ ዘማመቖ ሰላም፡ 

ብቕሳነት ክነበሩ ዝዕድም `ኳ እንተኾነ፡ ከም ባህጎም 

ድሌት ሰላም ዘለዎም መራሕቲ ኣይተዓደሉን። 

ብሰንኪ`ዚ ድማ፡ ኣብ ተደጋጋሚ ኲናት ሃሊቖም 

ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ቅልውላው ክነበሩ ተፈሪዶም 

እዮም። በዚ መንጽር፡ ድሕሪ `ዚ ናይ 20 ዓመት 

ኲናትን `ኣይሰላም ኣይኲናት` ዝፈጠሮ ወጥርን 

ምትፍናንን፡ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ 
መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸስተ ኣንፈት ሰላም፡ 
ፖለቲካዊ ሃቐነታት ናይቶም ትማሊ ኲናት ወሊዖም 

ሎሚ `ሰላም` ዝብሉ ዘለዉ መራሕቲ ብዘየገድስ፡ 

ብኣውንታ ዝርአ እዩ።ይኹን`ምበር፡ እቲ ናይ ሰላም 

ህዋህው ኣብ ድልዱል መሰረት ረጊጹ፡ ቀጻልነትን 
ነባርነትን ክህልዎ፡ ህዝቢ ተኣማኒኑ ብቕሳነት ምእንቲ 
ክነበር፡ ምዩቕ ከይበለ ኣብ ምዕባለን ስልጣኔን ኣአኲሩ 
ክሰርሕ፡ ሕጋዊ ምርኩስን ውሕስነትን ክህልዎ፡ 
ብፍትሒ ክስነ ኣለዎ። 

ብፍላይ ብወገን ህዝቢ ኤርትራ ክርአ ኸሎ ግን፡ እቲ 
ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ግብራዊ ኣወዓዕላ ናይዚ መስርሕ 

ሰላም፡ ኪኖ`ቲ ዘሕደሮ ተስፋ፡ በዳህቲ ሕቶታት ዘልዕል 

ኮይኑ ተረኺቡ `ሎ።1ይ – መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ 

ንስምምዕ ኣልጀሪስን ውሳኔ ኮምሽን ዶባትን ድሕሪ 

ነዊሕ ዓመታት ከተግብሮ ድልውነቱ ብወግዒ ድሕሪ 

ምግላጹ፡ በንጻሩ እቲ ምሕንጻጽ ዶብ ኣብ ምምላስ 

ንቡር ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቐዳምነት 

ዝርአ ስጉምቲ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዝገልጽ ዝነበረ 

ውልቀምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ነዚ መሰረት ሰላምን 

ምትሕግጋዝን ክልቲኦም ህዝብታት ክኸውን ዘለዎ 

ኣገዳሲ ጉዳይ ዕሽሽ ምባሉ፡ 

2ይ – ውልቀምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ነቲ 

ብምስምስ ዘይምሕንጻጽ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን 

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝፈጠሮን ዘኽረሮን፡ ዘይትግባረ 

ቅዋማዊ መንግስቲ፡ ዘይህላወ ሃገራዊ ባይቶን ነጻ 

ቤትፍርድን፡ ዓፈና ናጽነት ምግላጽ ሓሳባት፡ ናጽነት 

ሃይማኖት፡ ዘይሕጋዊ ጭውያን ማእሰርትን ቅትለትን 

ዝርከቡዎም ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ምስክሕካሕ 

ሓሊፎም፡ ኣብ ቅድሚ `ዚ ሎሚ ተኣኪብናሉ ዘለና 

ቅርዓት ዝርከብ ቤትጽሕፈት ቤትምኽሪ ሰብኣዊ 

መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ እቲ ስርዓት፡ ገበናት 

ኣንጻር ሰብኣውነት ከምዝፈጸመ ኣብ ቅድሚ ዓለም 

ዝመስከረሎም ጅምላዊ ግህሰትን ዓመጽን ሰብኣዊ 

መሰላትን ሕገ-ኣልቦነትን ዝርከቡዎም መርኣያታት 

ፖለቲካዊ ቅልውላው፡ ብዝኾነ ዓቐን ናይ ምልዋጦም 

ኣንፈት ከየርኣየ፡ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከይተዓረቐ፡ 

ኣብቶም ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽቡ መቚጸልጸልቲ 

ግዳማውያን ስጉምታትን ምብጽጻሕን መራሕቲ ጥራይ 

ምትኳሩ፡ 

ቃል ሓይሊ ዕማም ኣሰናዳኢት ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ 
3ይ – ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ 

ምብጻሕ፡ ነቲ ብድምጺ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ዘይረኸቦ 

ብኢደወነኑ ዝገበቶ ስልጣን ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ 

ከምዘረከቦ ብወግዒ ብምግላጽ፡ ነቲ ን 50 ዓመታት፡ ምእንቲ 

ናጽነትን ምዕቃብ ልዑላውነቱን ረዚን ዋጋ ዝኸፈለ፡ ዕብለላ ገዛእቲ 

ኢትዮጵያ ስዒሩ ዝተዓወተ ህዝቢ ኤርትራ፡ መራሒ ክፈጥር 

ከምዘይክእል ካብ ምስትንዓቕን ምውራድን ሓሊፉ፡ ንልኡላውነት 

ኤርትራ ብቐንዱን ንኽብረት ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ 

ምእታዉ፡ 

4ይ – ኣብ ኩሉ እቲ ግልጽናን ቅጥዕን ብዘይብሉ ኣገባብ፡ ምስ 

መራሕቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ርክባትን ውዕላትን፡ እቲ ብዓል 

ጉዳይ ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ተሳታፊ ተዓዛቢ ኮይኑ 

ምህላዉ፡ ገለ ካብቶም ንህዝቢ ኤርትራ ዘቖጥዑዎ፡ መጻኢ ሃገሩን 

ዕድሉን እንታይ ከምዝኸውን ኣብ ሰንፈላል ዘእተዉዎ፡ ነዚ ሎሚ 

እነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ `ውን ዘበጋገሱዎ ምኽንያታት 

እዮም።እቲ ድሕሪ ናጽነት ሰላም ረኺቡ ሃገሩ ከማዕብልን 

ክስልጥንን ዝበሃገ ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ርእሲ`ቲ ውልቀምልካዊ 

ምሕደራ ህግደፍ ምስ መግዛእቲ ተዳሪጉ ዘውረደሉ ሕዱር ወጽዓ፡ 

ሕጂ፡ ዳግም ብጉዳይ ልኡላውነት ካልእ ስግኣት ተደሪቡዎ፡ 

የስቆርቊር ምህላዉ፡ ኩልና ኤርትራውያን፡ ነዚ ሎሚ እነካይዶ 

ዘለና ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከም መድረኽ ስምረት ተጠቒምና፡ 

ፖለቲካዊ ፍልልያትና ንጎኒ ገዲፍና፡ ኣብ ዙርያ `ዞም ዕቱባት ናይ 

ልኡላውነትን ግዝኣተ-ሕግን መሰልን ሕቶታት ዓሲልና፡ ብኣጋጣሚ 

`ቲ ጽባሕ ዝዝከር ታሪኻዊ ዕለት ምጅማር ዕጥቃዊ ቃልሲ ንናጽነት፡ 

1 መስከረም፡ ናይ ቃልሲ መንፈስና ከነሐድስ ቃል ማሕላ ክንኣቱ 

ይግባእ። 

ልዕሊ ኹሉ፡ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ሰላማዊ ሰልፊ ሕልናዊ ዕግበት ካብ 

ምርካብ ሓሊፍና፡ ነቲ ዘለና ናይ ጥሙር መሪሕነት ሃጓፍ 

ብምምላእ፡ ብውጥን ስራሕ ዝምራሕ፡ ኣጠቓላሊ ፍታሕ ኣብ 

ምጉንጻፍ ዝሕግዝ ዕቱብ ግብራዊ ስርሓት ምክያድ ግዜ ዘይህብ 

ህጹጽ ሓላፍነት ከምዘለና ክንግንዘብ ይግባእ። 

ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ፡ 

እዚ ህጹጽ ጉዳይ ብቑዕ መሪሕነትን ስምረትን ርእሱ ክኢሉ 

ብዝቐልጠፈ ክስርሓሉ ዘለዎ ጉዳይ ኮይኑ፡ ኣብዚ ሰዓት`ዚ ብቐንዱ፡ 

ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮነ ማሕበረሰብ 

ዓለም፡ በዚ ሎሚ 31 ነሓሰ፡ ባህጊ ሰላም ንምግላጽ ከምኡ `ውን 

እቲ ቅጥዒ ኣልቦ ኣተሓሕዛ ሃገራዊ ጉዳይ ኤርትራ፡ እንተላይ ነቲ 

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና ዘሕደረሉ ስግኣትን ሻቕሎትን 

ንምንጽብራቕ ብሕብረት እነስምዖ ዘለና ስሙር ድምጺ፡ ቀጻልነት 

ዘለዎ ሰላም   ብፍትሓዊ ሰላም ጥራይ ክረጋገጽ ከምዝኽእል 

ብምጒላሕ ንእነመሓላልፎ ዘለና መልእኽቲ ብኽፉት ልቢ ክሰምዑዎ 

ኣለዎም።በዚ መሰረት፡ 

ውልቀመላኺ ኢሳይያስን መጋበርያኡ ህግደፍን፡ ነቲ መንግስቲ 

ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም ኣልጀሪስን ውሳኔ ኮምሽን ዶብን 

ንምትግባር ኣርእዩዎ ዘሎ ቅሩብነት ብዘይ ምስምስ ኣብ ተግባር 

ኣውዒሉ ልኡላውነት ኤርትራ ብዘየማትእ መንገዲ ሓንሳብን 

ንሓዋሩን ከምዝድራዕ፡ ጉዳይ ዶብ ከምዝዕጾ ክገብር ኣለዎ። 

ነቲ ብዘይ ህዝባዊ ምርጫ ን 27 ዓመታት ዝገበቱዎ ፖለቲካዊ 

ስልጣን ለቒቖም፡ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዘፍቅድ 

ቅዋማዊ ስርዓትክትከል ቅጽበታዊ ስጉምቲ ክወስዱ፡  

 

. 

Awate fired the first shot against Ethiopian government forces 

in September 1, 1961 at Mount Adal (Adal mountain is located 

in the northwest Barka region in Eritrea). He went on to create 

the ELA (Eritrean Liberation Army- the armed wingof the 

Eritrean Liberation Front /Jebha/. At the beginning was only 

seven, then shortly the number had grown to be 13 fighters." 

Awate shot the first bullet that was followed by freedom 

fighters from across the country. The Ethiopian authorities 

were suspicious of Awate’s movements and activities and 

were watching him closely. Hamid Idris Awate was born at 

Gerset, located between Tessenei and Omhajer in 

southwestern Eritrea in the year 1910. His father was a 

peasant and known to own a rifle. Awate was trained by his 

father how to use that gun. At early age, he was a very skillful 

fighter who achieved great superiority in the usage of arms 

and developed a high knighthood skill that gained him the 

respect of his generation. Grown up in a place that values and 

ethical principles based on honesty and loyalty, Awate was 

known to be a man of moral values and a good example for 

them to follow, to have confidence and a great leader to obey. 

Beside his language skills in Tigre, Tigrina, Nara, Hedareb, 

Kunama, Awate also spoke Arabic and Italian fluently. 

Respect and gratitude to all our heroic martyrs! 

Awate and all our martyrs will be remembered forever! 

 

ከም ቀዳማይ ስጉምቲ ናይዚ መሰረታዊ ለውጢ ድማ፡ 
 
ኩሎም ናይ ፖለቲካን ሕልናን እሱራት ክፍትሑ 
ኩሉ እንትናዊ ሰብኣዊ መሰላትን ሓርነትን ዜጋታት ክኽበር 
እቲ ምስ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ዓመጻትን ተደሚሩ ጠንቂ ስደት 
መንእሰያት ኮይኑ ዘሎ ደረት ኣልቦ ሃገራዊ ሃገልግሎት ብቕጽበት ደው ክብል 
ይግባእ። 
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝጸንሖ ተጻባእነት ናብ ንቡር ሰላማዊ 
ዝምድና ክመልሶ ተበግሶ ምውሳዱ ዝምጎስ ኮይኑ፡ ምስ ህዝቢ ዘይተዓረቐ ስርዓት 
እሙን መሻርኽቲ ሰላም ክኸውን ከምዘይክእል፡ እቲ ዝርከብ ሰላም `ውን 
ሰንኮፍን ነባርነት ዘይብሉን ከምዝኾነ ብምግንዛብ፡ ንሓባራዊ ረብሓታት 
ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያ ዘረጋግጽ፡ ካብ በለጽ ሓራ ብዝኾነ፡ ብኣድማሳዊ 
መትከላት ምሕዝነት ዝልካዕ ፍትሓዊ መስርሕ ተኸቲሉ ተግባራዊ ክገብሮ 
ከምዝግባእ ነተሓሳስብ። 
 
እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት ፖለቲካዊ ውድቀቱ ሸፊኑ ዕድመ ስልጣኑ 
ንምንዋሕ ብዋጋ ክብረትን ልዑላውነትን ህዝቢ ኤርትራ ንዝገብሮ ሕድገታትን 
ዋጋ-ዕዳጋን ንግዚኡ ብምምዝማዝ ኣብ ባይታ ሓድሽ ክዉንነት ንምፍጣር ዝግበር 
ፈተነ ከንቱ ምዃኑ ምዕራፋት ታሪኽ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምዘረጋግጹዎ፡ ሕጂ 
`ውን፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ጸጋታቱ ምስ ጎረባብቱ ብፍትሓዊ መንገዲ ተኻፊሉ 
ዝነበር ለዋህ ህዝቢ `ኳ እንተኾነ፡ እዋናዊ ሃለዋቱ ብዘየገድስ፡ ብዕብለላን ዓመጽን፡ 
ክብረቱ፡ መሬቱን ባሕሩን ኣሕሊፉ ክህብ ቅሩብነት ዘይብሉ መካቲ ህዝቢ ምዃኑ 
መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጸቢቑ ክዝክር ይግባእ። 
 
ማሕበረሰብ ዓለም ብወገኑ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሓያለ ዓመታት በቲ ናትካ 
`የ ዝብሎ ስርዓት ኣብ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላትን ግዝኣተ ሕግን ዝወረዶ ዓመጽን 
ዕምጸጻን ፈጺሙ ከምዘይተቐየረ ብምግንዛብ፡ ምእንቲ ጅኦ-ፖለቲካዊ ረብሓታት፡ 
ሰብኣዊ ክብረት ህዝቢ ኤርትራ እናተረግጸ ካብ ምጽቃጥ ሓሊፉ፡ ተሓባባሪ 
ናይቶም ብውልቀመላኽነትን ዓመጽን ክኸሶም ዝጸንሐ መራሕቲ ኮይኑ ሞራላዊ 
ሓለፍነቱ ከየዋድቕ ክዝክር ይግብኦ። 
 
ሰላም ቀጻልነትን ውሕስነትን ዝህልዎ ኣብ ፍትሒ ዝተመስረተ፡ ህዝባዊ ተሳትፎ 
ዘለዎ ምስ ዝኸውን እዩ። ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ፡ ከምዚ 
ዝኣመሰለ ሓቀኛ ሰላም ጥራይ እዩ፡ ሕድሕድት ተጻባእቲ ኣብ ክንዲ ዝኾኑ፡ 
መሓዙት ሰላምን ልምዓትን ኮይኖም፡ ነቲ ናይ ሓባር ጸላኢኦም ዝኾነ ድኽነትን 
ድሕረትን ብኣድማዕነት ክገጥሙ ዘኽእሎም። ስለዚ፡ ኩሎም ወገናት ሓቀኛ 
ሰላም ንምምጻእ፡ ግልጽናን ተሓታትነትን ብምዝውታር፡ ብፍትሓዊ መንገዲ 
ክዋስኡ ኣለዎም። 
 
ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ፡ ከምኡ `ውን ርሕቀት  ቦታ ካብ 
ኣካላዊ ተሳታፍነት ዝዓንቀጸኩም ደለይቲ ፍትሕን ሰላምን ኤርትራውያን፡ ከምቲ 
ንሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ ብተሳታፍነትኩምን ገንዘባዊ ኣበርክቶኹምን 
ጸሎትኩምን ዘዐወትኩሞ፡ ነቲ ተወንዚፉ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃገራዊ ጽላል 
ብሓባር ክግበር ዝግብኦ ቃልሲ ንምዕዋት፡ ካብዚ ኣጋጣሚ `ዚ ጀሚርኩም፡ ኣብዚ 
ኣብ ዝግበር ዘተ መሰረት ኣትሒዝኩም፡ ኣኣብ እንትነብሩሉ ሃገር ኣብ እትገብሩዎ 
ቀጻሊ ምንቅስቓስ ከተዐውቱዎ፡ ልቦና፡ ሓይልን ጸዓትን ክትረኽቡ ዓሚቚ 
ባህግናን እናገለጽና፡ ኩልና ይጽንሓለይ ከይበልና፡ ብሓባር ክንሰርሓሉ ዝግባእ 
ህጹጽ ዕማም ምዃኑ ዘኪርና፡ ብተወፋይነትን ብሰፊሕ ህዝባዊ ተሳታፍነትን 
ክንቃለሰሉ ከምዘለና ንጽውዕ 
 
ህዝቢ ኤርትራ ብስሙር ቃልሲ ክዕወት እዩ! 
ልኡላውነት ኤርትራ ተኸቢሩ ክንበር እዩ! 
 
ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ! 
 
የቐንየልና፡ 
 
ሓይሊ ዕማም ሰላማዊ ሰልፊ ጀኔቫ 
 
31 ነሓሰ 2018 


