
 

ምስ ሓያላን መንግስታት ተማሳሲልካ ምንባር’ዩ ዘዋጽእ እምበር ኣይገድፉናን እዮም 
ዝብል ዘረባታት ይስሙዑ። 

       ተማሳሲልካ ምንባር ይሓይሽ እንበር ኣይገድፉናንዮም ዝብል ኣበሃህላ ጥቁው 
ዘይኮነ ዘረባዩ። ተማሳሲሉ ክነብር ዘይደሊ የለን፡ እንበር ኣይገድፉናን’ዮም 
እንተተወሲኽዎ ግን ትርጉሙ ኢድካ ምሃብ’ዩ ዘስምዕ።  ምስ ዝማሳሰለካ ክትማሳሰል 
ዘማትእ ሕቶ ኣይኮነን። ምስ ዘይማሳሰለካ ክትማሳሰል ግን መጻኢ ሂወት ናይ ዝቕጽል 
ዎሎዶታት ብዕድመኻ ምፍራድ ማለት’ዩ።  ብኻልእ ኣዘራርባ ንዓይሞ ይጥዓመኒ 
ናይ ካልእ እንታይ ገድሰኒ ማለት እዩ።  ኣብ ሕብረተሰብና ነዚ ኣድሓርሓሪ ኣብርሃህላ  
ዝገልጽ ምሳሌ ኣሎ። “ ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይብቆል ኣለት ኣድጊ” ዝብል።  እዞም 
ከምዚ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ካብ ኣድጊ ብምንታይ ይበልጹ? ስለ ዝዛረቡ? 

       ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን፥ ኤርትራ ትሽዓተ ብሄራት ነናተን 
ባህልን ቋንቋን ዘለወን ሓቊፋ እትነብር ሃገር እያ። ኩለን ብኹሉ ሸነኹ ተመሳሲለን 
ተኸባቢረን ተሓቋቊፈን፡ ትሽዓተ ከለዋ ከም ሓደ ዝነብራ ብሄራት እየን። እቲ ካልእ 
ምምስሳል ዝበሃል ምስ ካልኦት ሃገራት ወይ መንግስታት እትገብሮ እዩ። ኣብ ናይ 
ሓባር ረብሓ ዝተሞርኮሰ ዲፕሎማስያውን ኤኮኖሚካውን ሚዛን ክልቲኤን ሃገራት 
ዝሕሉ ኣብ ውሽታዊ ጉዳይ ዘይተኣታቶ፡ ንኽሊተኻ ዘራኽብ ምምስሳል ምስ 
ዝኸውንዩ። ሓያላን ስለ ዝኾኑ ፈሪህካ ክትማሳሰሎም ማለት ክረግጹካ ተፍቅደሎም 
ስለ ዘሎኻ፡ ሕመቕ ዘይኮነስ ተሰዓርነት እዩ።   

       ኣቦታትናን ኣቦሓጎታትናን ትርጉም ምምስሳል ጠፊኡዎም ኣይኮነን ምስ ሓያላን 
መንግስታት ክመሳሰሉ ዘይመረጹ። ስለ ክብሮምን ክብሪ ሃገሮም መስዋእቲ 
ዝመረጹ። ምኽንያቱ ሽርከነት ዘይብሉ ምምስሳል ባርነት ስለ ዝኾነ። እቲ ምርጫ 
መሰልካ ተገፊፉ ተማሳሲልካ ምንባር ኔሩ እንተዝኸውን፡ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ 
መንነቱ ተሓኺኹ፡ ባህሉ ተደምሲሱ፡ መሰሉ ተነፊጉ፡ ክብረቱ ተራኺሱ፡ ትውልዱ 
ተሓናፊጹ ታሪኹ ኣብ ዘይንገረሉን ዘይዝከረሉን ምሃለወ።  

       ሰላሳ ዓመት ንነጻነት ተቓሊስና። ሰላሳ ዓመት ኣይሰላም ኣይኲናት የሕሊፍና 
ኢሉ ንመንግስቲ ዝሓሚ እንተሎ፥ እዚውን ብዝተቓለሶ ዝተጣዕሰ፡ ተገዚኡ  ክነብር 
ዝደሊ፡ ናይ ዝመጽእ ዎልዶ ዘይግደስ ጥራሕ እዩ።  ነተን ተሪፈንኦ ዘለዋ ዓመታት 
ተሓጒሱ ቀሲኑ ከዕርፍ ዝጸልእ ሰብ የለን። ንኹነታት ጠምዚዝካ ጠማዚዝካ ጠንቂ 
መንግስቲ እዩ ሰላም ከሊኡና ዘሎ ዝብል ግን መስርዑ ምስቶም መንግስቲ ኤርትራ 



ስልጣኑ ከናውሕ ኲናት ዶብ ጀሚሩዎ ዝብሉ መቐመጫ ወያነ ዝልሕሱ ከይከውን 
እናተሰከፍኩ እየ። መራሕቲ ኤርትራ ከምዞም ተመሳሰልቲ ኣተሓሳስባ 
እንተዝነብሮም ድሕሪ ነጻነት ዘይኮነስ ቅድሚ ነጻነት ሚልዮናት ሓቊፎም ንነስብሶም 
ሃብቲሞም ክነሩር ዝዓግቶም ኣይምነበረን። ድሕሪ ነጻነት’ውን ክንደይ ተፈቲኖም 
እዮም። ግዳስ ምእንቲ ውልቃዊ ረብሓ ተመሳሲሉ ንውልቁ ክነብር ኣይመረጸን 
ዓላማኡ ስለ ዘይኮነ።  ምምስሳል ወያኔ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ 
ኣብምንታይ ኣውዲቑዎ ኣሎ።  ርእሰን ኣድኒነን ምስ ሓያላን ዝተማሳሰላ መንግስታት 
ህዝበን ኣብ ከመይ ኩነታት ይነብር ኣሎ? መረኣሕተንከ ከመይ ይነብሩ ኣለዉ። ናይ 
ምድርን ሰማይን ፍልልይ ኣሎዎም። መንግስቲ ኤርትራ ነብሱ ኣሕሲሩ ህዝበይ 
ይርሃዎ ካብ ዝብል መትከሉ ፈልከት ከይበለ ኣብ ቃልሲ ንማሕበራዊ ፍትሒ’ዩ 
ተጸሚዱ ዘሎ። ምስጋና እንበር ሕሜት ኣይግብኦን። ምሕጋዝ እንበር ጸለመ 
ኣይሞሳኡን።   

 

ክብርን ነባሪ ዝኽርን ንሰማእታትና፡ 

ሞሳ ንምክልኻል ሓይልታትና 

ወትሩ ዓወት ንሓፋሽ ህዝብና 

ገብረንጉስ መስመር። 

18 ለካቲት 2022         


