
ኤርትራ ሃገር ኩሎም ዜጋታታ እያ። 

     ሃገርና ኤርትራ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነትን።   ኣለዉ ሰባት ካብ መላእ ሃገር ዝያዳ ዝሰርሑላን 
ዝስየፉላን።  እቲ እዛ ሃገር እዚኣ ናይ በዓል እገለ ኮይና ተሪፋ፣ ብዓል እገለ ስልጣን ተቛጻጺሮሞ፣ ካባና 
ኣብ ስልጣን የለዉን፣ ምስራሕ ከሊኦምና፣ ዘረባና ኣይስማዕን ወዘተ. . .  እናተባህለ ኣዕናዊ ዘረባታት ካብ 
ሃገር ዝሓከሉ ኣብ ኣደባባይ ዝዛረቡሉ ዘለዉ ወፍሪ ዕንወት ብግህዶ ኣብ መንጎ ህዝብና ዘይምትእምማን 
ንምፍጣር ይንቀሳቐስሉ ኣለዉ።  

     እዞም ነዚ ፈላላይን ሓደገኛ ዝኾነ ወፍሪ ዘካይዱ ዘለዉ ጸይቅታት፡ እንኳንዶ ንኣውራጃ ወይ ዓዲ 
ክውክሉ፡ ንሓደ ሰብ ከእሙኑ ዘይክእሉ፡ ጥራሕ ምስቶም ከምኦም ናይ ሓባር ጥቕሚ ኣለና በሃልትን 
ኮምኡ’ውን ንበተሓሳስባ ኣዝዮም ትሑታት ዝኾኑ ሰባት ንግዚኡ ከዘንግዑ እንተዘይኮይኖም ብሰንኮፍን 
ድሑር ተበግስኦም ዝታለል ኤርትራዊ የለን። 

     እዞም ነዚ ሰራም ኣተሓሳስባ ሒዞም ዝጓዓዙ ዘለዉ ነውራማት እቲ ሃገር ናይ ውልቆም ናይ ምግባር 
ዘለዎም ዱኹም ራኢ ብሓድነትት ሓፋሽ ክትግበር ከምዘይክእል ስለ ዝፈልጡ፡ ድለትና ካብ ዘይኮነልናስ 
ሃገር ሓዊ ይእተዋ ዝብል መንፈስ ኣምሊኾም፡ ነዚ ሓደገኛ ዝኾነ ግን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቦታ ዘይብሉ 
ሃይማኖታዊ፡ ኣውራጃዊ፡ ዓዳዊ ምጥርናፍ ከም መሳርሒ ጌሮም ክፍትኑ ባህርያቶም እዩ። 

     ከነስተብህለሉ ዘሎና ነገር እንተሎ፡ ወገናውያን፡ ንዝኾነ ኣውራጃ፡ ሃይማኖት፡ ዓድታት ካብኡ 
ሓሊፎም መወልድ ስድራቤት እናሰመዩ ኽውንጅልወንን ክጸርፉወንን ከንሰምዕ ከሎና፡ በኸምቲ ንሶም 
ዝብልዎ መልክዕ ክንምልስን ክንጻረፍን ኣይግባእን።  ።  ምኽንያቱ ሕሱር ንነብሱ ሓሲሩ የሕስረካ ዝበሃል 
ምሳለ ኣሎ።   ብልክዕ ሓቂ ምሳለ እዩ እንተድኣ ንሱ/ሳ ዝገበሩዎ ንገብር ኮንና።  ደፋፊኦም ኣብ 
ዘይዓላማናን እምነትናን ኣጋግዮም ከዛርቡና’ሞ ተመሊሶም ክውንጁሉና ስለ ዝደልዩ ።  እዚ ንዕኦም ከም 
ዓቢ ዓወት ስለ ዝቖጽሩዎ ኢሎም ኢልና ብስሚዒት ካብ ኣሉታዊ ነገራት ምምላስ ክንቁጠብ ይግብኣና። 

     ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ክቡር ስለ ዝኾነ፡ ሓደ ልዕሊ ካልእ ልዒሉ ወይ ትሒቱ ዝረኣየሉ ህዝቢ 
ኣይኾነን።  ኣሽንኳይዶ ኣብዛ ብመስዋእትነቱ ነጻ ኣውጺኡ ልዕላውነታ ዘውሓሳ ሃገር ይትረፍ፡ ኣብ ትሕቲ 
ሰንሰለታዊ መግዛእትታት ዝነበረሉ ዘመናት እንተኮነ’ውን ተፈላልዩን ሓደ ካብ ሓደ ጸብለል ኢሉ 
ተረኣእዩን ኣይፈልጥን። 

     ድሌትናን እምንቶናን መን ንሃገር ብቕንዕና ይመርሕ (ይሰርሕ) ድኣምበር ካበየናን ሃይማኖት፡ 
ኣውራጃ፡ ወረዳ፡ ዓዲ፡ ቁሸት፡ ዓለት፡ ጾታ፡ ረቛሒ ኣይኮነን።  ጽምኢ ስልጣኑ ክኾነሉ ዘይከኣለ ዝኾብለለ 
ኣውራጃነት ወይ ካልእ ኣዕናዊ ምኽንያታት ተጠቒሙ ክዛረብን ሓድነት ህዝብን ሃገር ንዝበታትን ጉቡእን 
ቅኑዕ መልሲ ምሃብ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ግደታና እዩ።  ሃገርና ንምታይ ብንጹሃት ቁኑዓት ውፉዩያት ዋላ 
ደቂ ሓንቲ ቁሸት ይኹኑ ኣይትምራሕን።  እንታይ ጸገም ኣለዎ።  ከምቲ ሓደ ጓሳ ጥሪቱ ኣራዊት 
ከይበሎኣሉ ተጠንቂቑ ዝጓስየን፡  ሃገርና ኣባይ(ጸላኢ) ከይኣትዋ ተጠንቂቑ ዝመርሕ መሪሕነት መን 
ይጸልኦ።  እዚ ማለት ኩሎም እቶም ቁኑዓት ካብ ኩሉ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ ጓሳ ህዝቢ ናይ ምዃን መሰል 
ኣለዎም።  እሙን እየ ዝብል ብስራሕ የርኢ ይጸምበሮም። 

     ኣብ ሃገርና መሪሕነት በቶም ኣብ ካቢነ ዘለዉ ጥራሕ ዝግለጽ ኣይኮነን።  ኣብ ነፍሲ ወከፍ 
መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ትካላት ተመዲቦም ዝሰርሑ ዘለዋ መሪሕነታት፡ ኣካል ናይ ሃገር 



መሪሕነት እዮም/እየን።  ካብታ ዝነኣሰት ትካል መይ መስርዕ ዝመርሑ ሓለፍቲ ጀሚርካ፡ ክሳብ ካቢነ ካብ 
ኩለን ሕብረተ-ሰብናን ሃማኖታትናንን፡ ጾታታትናን ኣለዉ/ዋ።  ምምራሕ ሃገር ናብ ውሱን ወይ ውሱናት 
ሰባት ዝግደፍ ኣይኮነን። 

     ኣብ ሓንቲ ሃገር ጉድለት ምስ ዝመጽእ ካብ ተራ ዜጋ ክሳብ ዝለዓለ ሓላፍነት ዝሓዘ ኣካል ዝምልከቶ 
ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይግባእ።  ኩሉ ሰብ ብንጽህና ዓቕሙ ብዘይገድስ ጉቡኡ ምስ ዘማልእ ሃገር ከጋጥማ 
ዝኽእል ጸገም የለን።   መሪሕነት ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ተሓቢኦም ጸገማት ዝፈጥሩ ዘለዉ ክርእዮም 
ኣይክእልን እዩ።  ብስም ሃይማኖት ኣብ ቤተ ጸሎታት መንፈሳውያን እናመሰሉ ዝጽይቑ መራሕቲ 
ሃይማኖት ክርእዮም ኣይክእልን እዩ።  ህዝቢ ዓይኒ መንግስቲ እዩ።  ህዝቢ ዘይድግፎ መንግስቲ ሓንቲ 
ለይቲ ክሓድር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ኤርትራ ሃገርና ንኩልና ማዕረ ትብጽሓና ከም ምዃና መጠን ኩልና 
ክንሰርሓላ፡ ነቶም ምስ ጸላእትና ተሻሪኾም ከድምዩና ዝሓስቡ፡ ቀደም ዝደመናዮ ይኣክል ኢልና ቅልጽም 
ሓድነትና ነርእዮም። 

ኣገደስቲ ነጥብታት፡                                                                                                        
1. ንእሽቶይ ኣበርክቶ ዝበሃል የለን። ስለዚ ድሕነት ሃገርና ንምሕላው ብኹሉ መዳይ ክንገብሮ እንኽእል 
ንግበር። (ፖሎቲካዊ፡ ዲፕሎማሲያዊ፡ ምጣነ ሃብታዊ፡ ማሕበራዊ፡ ወፍራዊ፡ . . .ወዘተ)                                                                                                                              
2. መንነትና ተኸቢሩ ንዝመጽእ ዎሎዶ ነቕ ዘይብል መሰረት ክንገድፍ፡ እንታዎት ምዃና ንዘይፈልጡና 
ኣህዛብ ነብስና ከነላሊ ኣሎና።                                                                                                                                    
3. ባህልናን ልምድናን ካባና ሓሊፎ ም ናብ ካልኦት ኣድናቖት ከም ዘሕድር ንግበር።                                             
4. ነቶም ዕሱባት ደቂ ሃገር ሓድነትና ንምብትታን ተቖጺሮም ኣብ ምጽላምና ተዋፊሮም ዘለዉ ዓጸፋ  
መልሲ ንሃቦም።  ዝውክልዎ ኣውራጃ ወይ ሃይማኖት ስለ ዘየለ ብኡ ክሽቅቱጡ ዕድል ኣይንሃቦም።                                
5. ብዝኾነ መልክዕ ካብ ሸለልትነት፡ ነሓፍነትን፡ ኣውራጃነት፡ ጸቢብነት ነጻ ኮይና፡ ነዚ ንኡስ ዎሎዶ ነጻ 
ናይ ምኻኑ ሓላፍነት ስለ ዘሎና፡ ነጻ ንግበሮ።  

 

ነባሪ ዝክሪ ንሰማእታትና                                                                                                           
ዓወት ንሓፋሽ                                                                                                               

ገብረንጉስ መስመር                                                                                                 
ጥቅምቲ 4, 2017 


