
መንግስቲ ኤርትራ  ምዓስ ከም ዝልብምሲ ገሪሙናሎ!! 

ቀለታ ኪዳነ 

 “ራእይ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሰላምን ፍትሒን ዝሰፈና ሃገረ 

ልምዓትን ቀጻሊ ዕብየትን ምህናጽ እዩ። እዚ ዘቤታዊ ራእይ’ዚ 

ክሰምር ግን፡ ህላዌ ርጉእን ተመላላእን ጎዶቦ፡ ቅርዕው ዞባዊን 

ዓለማዊን ኩነት ወሳኒ ምዃኑ፡ ጽኑዕ እምነት ህዝቢን 

መንግስቲን ኤርትራ እዩ። ካብዚ ብምብጋስ ሃገራዊ ቻርተርና፡ 

ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ኤርትራ፡ ኣብ ናጽነትን ሃገራዊ 

ረብሓን ዝተመስረተ ናይ ሰላምን ዘይሻርነትን ፖሊሲ ምዃኑ 

ብምጉላሕ፡ ኤርትራ ምእንቲ ሰላምን ምርግጋእን ዞባናን 

ዓለምን ብንኡስ ዓቕማ ኣበርክቶ ክትገብር፡ ብጎረባብቲን ከባቢን ጀሚራ፡ ዓይነት ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ስርዓት 

ብዘየገድስ፡ ምስ ኩሎም መንግስታትን ሃገራትን ዓለም፡ ኣብ ናጽነትን ምዕሩይ ሽርክነትን ዝምስረት፡ 

ግዝኣታዊ ሓድነትን ሃገራዊ ክብርን ዝሕሉ፡ ልዕልና ኣህጉራዊ ሕጊ ዝምእዘዝ፡ ኩሉ መዳያዊ ምትሕግጋዝ 

ንምምዕባል ክትሰርሕ ከምዝግባእ የነጽር።” (ካብ ሓተታ ሓዳስ ኤርትራ) 

መንግስቲ ኤርትራ  (ፕረሲደንት ኢሳያስ)  ህዝብን መንግስትን ዝዛራረቡሉ ባይቶ ይኹን ካልእ ትካላት 

ስለዘይብሉ  እቲ ቀንዲ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝዛረበሉ ወይ ዝራኸበሉ ወይ ትእዛዝ ዘትሓላልፈሉ ሓተታ ቀሪብካ 

ብመንገዲ ተለቭጅን (ቲቪ ኤረ) ንህዝቢ ምግላጽን ዘይወግዓዊ ኣዋጅ  ምትሕልላፍን ኢዩ።  እሞ ኣብዚ  ሎሚ 

ናይ መበል 25 ዓመት ብሩራዊ ኢዮቤልዩ ብዓል ናጽነት ከነብዕል ኣብ ንዳለወሉ ዘሎና  እዋን ተዘርጊሑ ዘሎ 

ሓተታስ እቲ መልእኽቱ ንመንን እንታይን ኮን ይኸውን?  ካብ ኰለል ምባልሲ መንግስቲ እንታይ ክብልን 

ክገብርን ይደሊ ከም ዘሎ፡ ምስ መን ክዕረቕን ሰላም ክገብርን ይሓስብ ከም ዘሎ ከም ቀደሙ ስቕ ምባልዶ 

ኣይምሓሾን? መንግስቲ ባዕሉ ክበኣስን ክዕረቕን እንተዘይኮይኑኸ  ቅድሚ ሎሚ ህዝቢ መን ምስ ሓተቶን ምስ 

ኣማኸሮንዩ ንመንግስቲ ተብኣስ ትዓረቕ ዝበሎ? ብመሰረቱኸ እቲ ሓተታ ኣበይ ዝቐንዔን ብዛዕባ እንታይ  

ሽፉን መልእኽቲ ንምትሕልላፍንዩ?  

ብዓቢኡኸ  እግርን ዕድልን ዝረኸበ ህዝቢ ኤረትራ ሃገሩ ገዲፉ ብምስዳድ ኣብ ምሉእ ዓለም  ተበቲኑ ኣብ 

ስቓይን መከራን ኣብ ዝሃለወሉ እሞ ዓለም ምሉእ ብዛዕባኡ እናተዛረበ መንግስቲ ብዛዕባ ሃገሩን ህዝቡን 

ምዝራብዶ ኣይምበለጾን?  ካብ ምስ ዓለምዶ ምስ ጐረባብትዶ ሰላም ክንገብር ኢና  ኢልካ  ሃለው ምባልከ 

መጀመርያ ምስ ህዝብኻ ሰላም ምግባርዶ ኣይምተመርጸን?  ካብ  ምስጢሩ  ጽሓፊኡ  ጥራሕ ዝፈልጦ  

ሸንኮለል ዝመልኦ ዓላምኡ ዘይንጹር ሓተታ ምቕራብከ  ብምኽንያት እቲ ንቀራረበሉ ዘሎና ኢዮቤልዩ ብዓል 

ናጽነት ምዝራብን ምስ ህዝብኻ ምምይያጥን እሞ እንተወሓደ ነቲ ከም መንግስቱ ዝፈልጠካን ዝኣምነልካን 

ደጋፊኻ ዝዀነ ውሑድ ህዝቢ ምሕቋፍን ምዕጋብንዶ ኣይምሓሸን?  

ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕነትን ሰላምን ጽቡቕን ዝምነ ዜጋ እምበር ናይ ህዝባዊ ግምባር ትሓላቒ ዘይምዃነይ  

እናረጋገጽኩ  ብዛዕባቶም ብቝጽሪ ውሑዳት ዘይኮኑ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኰይኖም  ህዝባዊ ግምባር ፍጥር ካብ 

ዝብል ሽፍታ ኢዩ ነሩ። ተጋደልቲ ህዝባዊ ግምባር ኮነ ኣባላት ህዝባዊ ግምባር  ከምኡ’ውን ኵሎም ነዚ 

ሽፍታ’ዚ  ዘገልገሉ  ህዝቢ ኤርትራ ባራዩ እዮም ነሮም። ኣብ ኤርትራ ሽፍታ እምበር መንግስቲ  የልቦን።  

ካብቲ ዝሓለፈ ባዕዳዊ መግዛእትታት ዝኸፍኤ ጭቆናን ሽፍትነትን እምበር ራህዋን ሰላምን  የልቦን፡ ህዝቢ 

ኤርትራ ከኣ ታሪኽን ጅግንነትን ዘለዎ ተባዕ  ህዝቢ ዘይኮነስ ትኣዚዙን ተገሪፉን ከይፈተወ ዝቃለስ  ዝነበረ 

ምሉኽ  ህዝቢ ኢዩ። ንሕና  ነቲ ሻዕብያ ዝፈጠሮ ታሪኽ ሓሶት ደምሲስና  ነዚ ህዝቢ’ዚ እንደገና ፈንጢሕና 

ብምስራሕ ናጻ ከነውጽኦ ኢና  ዝብሉ  ዘለዉ ዕሱባት ጸላእቲ ዝዀኑ  ዜጋታቱ ዝሓፍሩሉን ዝጥዓሱሉን ሓቀኛ 



ታሪኽ ሰውራና  ኣብ ክንዲ ምግላጽ  ከኣ ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ሃለውለው ምእታዉሲ ምስ ምንታይ ይቝጸር? 

ናይ ሃገርካን ህዝብኻን ዘይገበርካ ሎሚ ብዛዕባ ካልእ ዕርቂዶ ዞባዶ  ኢልካ ለባም ክትመስል ምፍታንከ ንመን 

ከተእምንዩ?  እሞ  ‘’ውሓጥዮ እንተበልኩዋስ ትጐስመሉ’’ ከም ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ምዓስ ከም 

ዝልብምሲ  ገሪሙናሎ፡ 

ዘለዓለማዊ ክብርን ዝኽርን ነቶም በጃ ሃገሮም ዝሓለፉ ጀጋኑ 


