
                                                                                                                     

እቲ ዓወት ብዳግማይ ዓወት ክድራዕ ሕጅ’ውን ስምረት !! 

   ስምረት ሓይሊ ኢዩ። ስምረት ፍርቂ መንገዲ ናይ ዓወት ኢዩ። እዚ እምነት ኣብ ኣእምሮ  
ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ወትሩ ዝደጋገም ዝወርድን ዝድይብን ቅኑዕ ሓሳብ ኢዩ። እቲ ካብ ህዝቢ 
ናብ ደምበ ተቓውሞ ክቐርብ ዝጸንሐ ጻውዒት እምበኣር ብሓጺሩ ስምረት ወይ ሓድነት ኢዩ። እዚ 
ወድዒ ምስ ህልው ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣዛሚድካ ምስ ትርእዮ ሕቶ ስምረት ፍጹም ግዜ 
ዘይህብን ይጽንሓለይ ዘይብሃሎ ቀንዲ ውራይን ናይ ቀዳምነታትና ቀዳምነትን ክኸውን ግድን 
ይገብሮ። እቲ እዋን ድማ  ጽባሕ ወይ ድሕሪ ጽባሕ ዘይኮነ ሕጂ ኢዩ።  

   ዕላማ ቃልስና ህዝቢ ካብ  ሕሰምን መከራን ጭቆናን ሓራ ምውጻእ ኢዩ። ምልኪ ካብ ስሩ 
ምሒኻ ኣብ ኤርትራ ፍትሒ፡ ሓርነትን ማዕርነት ኩሎም ብሄራትን ሃይማኖታትን ምርግጋጽን 
ምውሓስን ኢዩ። ዜጋትታ ኣብ ኩሉ መዳይ ሃገሮም ማለት ኣብ ፖለቲካዊ ፡ቁጠባዊን ማሕበራዊን 
ጉዳያት ሃገሮም ልሉይን ምዕሩይን ሱታፌ ምስ ዝህልዎም ጥራሕ እዮም ድማ ኣብ ሃገሮም 
ብኽብረትን ሰላምን ክነብሩ ዝኽእሉ። ስለዚ ወሳኒን ብዓል-ቤት ፖለቲካዊ ስልጣንን ባዕሉ እቲ ህዝቢ 
ኢዩ። እቲ ሓቒ እዚ ሰለዝኾነ ድማ ካብ ሕሉፍ ተመክሮታትና ተማሂርና  ኣብታ ናይ ጽባሕ 
ኤርትራ  እቲ እንኮ መንገዲ ፖለቲካዊ ስልጣን  ፕሮግራምካ ንህዝቢ ኣእሚንካ ብዝርከብ ውጽኢት 
ናይ ሳንዱቅ ምርጫ ጥራሕ ኢዩ ዝረጋገጽ።  

እምነ ኩርናዕን መንፈስን ፖለቲካዊ ውሳኔ ዘተ መኣዲ መንእሰያት ደብረዘይቲ  እምብኣር ስምረት 
ኢዩ ነይሩ፡ ሕጂ እውን ንዕኡ ተቐኒቱ እዩ ናህሩ ዓቂቡ ገና ዝቕጽል ዘሎ። እተን ብወክልና 
ዝተሳተፋ ማሕበራት ኮነ ብውልቂ ዝተሳተፉ መንእሰያት ብምልኣት ዘስመርሉ ሓቂ እንተሃልዩ “ 
ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ዕድል ዘይህብን ህጹጽ መፍትሒ ዝሓትት ብምኻኑ፡ ኩሉ ዓቅምታትና 
ኣወሃሂድናን ሰሚርናን ኣጽናቲ ጉጅለ ህግደፍን ኣዕናዊ ኣተሓሳስብኡን ካብ ሱሩ ምእላይ” ኢዩ።  
እዚ ተባዕ ዉሳኔ ንስምረት እምበኣር እቲ እንኮ መልሲ ነቲ ይጽነሓለይ ዘይበሃሎ  ወሳኒ ምዕራፍ 
ናይቲ ንሃገርና ኤርትራን ህዝባን ወሪዱዎ ዘሎ ኣደራዕ-እዩ፡፡ እቲ ሕቶ እምበኣር ከም ህዝቢ 
ክንቅጽል ንኽእል ዶ ? ዝብል ብምዃኑ ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምን ዝተፈላለየ ኣተሓሳስባ ሒዙ 
ዝመጸ ኤርትራዊ መንእሰይ  ብዘየወላውልን ምሉእ ድምጺን እወ ሕጂ “ስምረት ንሓቀኛ ለውጢ” 
ኣጺዲቑ ዝወጸ። 

 ብተመሳስሊ ነተን ብሰንኪ ተክኒካዊ ጸገማት፡ ኣብ ምዕዳም ብዝነበረ ገለ ገለ ሃጓፋት ዘይተሳተፋ 
ማሕበራት ኮነ ግዱሳት ውልቀ ሰባት ዝያዳ ኣሳታፊ ንምግባሩ እቲ ማዕጾ ሕጂ እዉን ርሕው/ርሒብ 
ኢዩ። እቲ ድሮ ፈጢርናዮ ዘሎና መድረኽ ፡መድረኽ ምውህሃድ፡ መድረኽ ስራሕን ንዝዓበየን 
ኣሳታፍን ጉባኤ ግዝያውን ናይ መሰጋገሪ ባይታን እዩ ተገይሩ ክርአ ዘሎዎ። እቲ ዝዓበየ መድረኽ 
እቲ ድሕሪ ሓደ ዓመት ዝግበር መስራቲ ጉባኤ ኢዩ። ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ እምበኣር ዕላማ 
መተኣኻኸቢና ነዚ መድረኻውን ክሳዳውን ዝኾነ ሕቶና  ሕቶ ምድሓን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ  
ክንምልስ ንኽእል ዶ ?ወይ ንጹህ ኤርትራዊ ሃገራዊ ወኒ፡ ሰናይ ድልየት ፡ ብቕዓትን፡ ተወፋይነትን 
ኣለና ዶ ?ኢዩ ። እዚ ከኣ ብዝተፈላልየ መልክዕ ክንወፈሮ ዝጸናሕናን ዘሎናን ሃገራዊ ዕማም ኢዩ። 
እንተኾነ ነንበይንና ፋሕ ጭንግራሕ ኢልና እንገብሮ ቃልሲ ኣድማዒን ቀላስን ብዘይምዃኑ 
ዝተበታተነ ሓይልና ኣወሃሂድና ኣብ ሓደ ዕላማ ራእይን ክንጥመርን ናብ ሓደ ናይ ቃልሲ መኣዲ 
ክንመጽእን ዝወሰና።  



እቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ምድላዋት ክግበረሉ ዝጸንሐ “ ዉራይ ስጡም ስምረት ንሓቀኛ ሓርነት” ስዓቱ 
ኣኺሉ ኣብ ምሽብሽብ ይርከብ። እቶም ስቓይን ጭቆናን ሞትን ከርተትን ህዝቦም ድቃስ ዝኸለኦም 
ደቂ ህዝቢ ገለ ንፈለማ ብዙሓት ከኣ ዳግም ካብ ነሓሰ 24 ክሳብ ነሓሰ 26 ኣብ ስተክሆልም ክራኸቡ 
ኢዩም። እዚ ከኣ ኣብ ልዕሊ ዓወት ዓወት ምጽንባል ኢዩ።  

ከም ዝፈልጥ እቲ ካብ ሓምለ 7 ክሳብ ሓምለ 17 ዝተኻየደ መኣዲ ዘተ መንእሰያት ደብረዘይቲ ኣብ 
መስርሕ ቃልሲ ንሓርነትና ሓደ ዝላ ንቕድሚት ኢዩ። ኣብ ምዕራፋት ቃልስና ንዘልኣለም ዝስነድ 
ዓብዩን ታሪኻዊን ፖለቲካዊ ዓወትና’ውን እዩ። ሰለዚ እዚ ዓወት ክዕቀብን ዝያዳ ክድራዕን ይግባእ። 
መንእሰያትና ካብ ላስቬጋስን   ኣየርላንድን ዘዉጽእዎ ናይ ስምረት መግለጽታት ከኣ ተባዕ፡ 
ንትጽቢት ህዝብና ዝምልስ፡ እዋናዉን ምዃኑ ብምእማን ጉባኤ ስተክሆልም ነቲ ናይ ትማሊ ሃገራዊ 
ዓወት ብዳግማይ ዓወት  ክትጽምብልን፡ ነቲ ድሮ ዝተበጽሐ ሃገራዊ መኽሰባት ኣብ ምዕባዩን 
ምስሳኑን ክትዋሳእን ፡ከም ዋኒናን ዕዩ ገዝኣን ተቐቢላ ብንጹህ ልቦና ክተሰርሓሉን ንላቦ። 

  ሎሚ  ህልው ኩነታት ሃገርና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ካብ ወርሒ ናብ መዓልታት እናበኣሰ፡ 
መነባብሮን ሃለዋትን ህዝና ኣብ ሞንጎ ምቕጻልን ዘይምቕጻልን ተንጠንጢሉ ይኸይድ ምህላው 
ንኹልና ብሩህ ኢዩ። ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሃገር ትጸንት ምህላዋን፡ ከም ሃገር ምቕጻልና ኣብ 
ንጠራጠረሉ ኩነት ከምዘለና ከነስተውዕል ይግባእ። ሃገር ማለት እቲ ጎቦን ጎላጉልን ባሕርን ጥራይ 
ኣይኮነን። ሃገር እቲ ህዝቢ’ውን ኢዩ ፡፡ እወ ብሙሉኡ ህዝቢ ኤርትራ። ስለዚ ኩነታትና ኣዝዩ 
ህጹጽ ፍታሕ ዘድልዮ ጉዳይ ኾይኑ ንርእን ንሰምዕን ካብ ሃሎና። ጉዳይና ይጽንሓለይ ድሓን ጽባሕ 
ክግበር እዩ ዝብሃል ኣይኮነን። መድረኽ ዝጠልቦ ማሕበረይ ማሕበርካ ጉጅለይ ጉጅለኻ ፡ካብ 
ውልቃዊ ሕሳባትን ሽንኮለልን ፡ታሪኽ ምድጋምን ሓራ እንወጻሉ ስዓት ኢዩ። እዋኑ ኩሉ 
ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ነዚ ኣጽናቲ ጉጅለ እጅገና ሰብሲብና ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ሓንሳብን 
ንሓዋሩን እንጸርገሉ ወሳኒ መድረኽ ኢዩ።  

 ጻዊዕትና እምበኣር እዚ ካልኣይ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ዓቢ ምዕራፍ፡ ዘራጉድ፡ 
ነቲ ዝተዓመ ዕዮ ዝያዳ ናህሪ ዝህብ፡ ድርብ ጽንብል ክኸውን ኢዩ። ኣብዚ መድረኽ እተን ብሰንኪ 
ተክኒካዊ ጸገማትን ገለ ኣብ ምዕዳም ዝነብረ ጎደሎታትን ዘይተሳተፋ ማሕበራት ኮና  ግዱሳት 
ውልቀ ተቃልስቲ ነቲ ብ 35 ማሕበራት ዝተበጽሔ ታሪኻዊ ምሉእ ስምረት ከም ህዝባዊ ዓወት 
ተቐቢለን ኣብ ምድራዑ ክሰርሓ፡ ኣብቲ ዝመጽእ ሰፊሕ ጉባኤ ብወሳናይ መልክዑ ክሳተፋ ኢዩ።  

  ስዓቱ ሃገር ምድሓን ህጹጽን እዋናውን ሕቶ ህዝቢ ኢዩ። ሓደ መስርሕ ምድሓን ሃገር ከኣ 
ስምረት ኢዩ። ፍጹም ስምረት። ናይ ትማሊ ተምክሮና ናይ ሎሚ ምምህር ኢዩ። ካብኡ ክንምሃር  
ከኣ ይግባእ። ኣብ ርሑቅ ኣብ ደገ ዝግበር ቃልሲ ሓጋዚ ግደ ክጻወት ይእኽእል ኢዩ። ብርግጽ 
ሓቀኛ ለውጢ ንኽረጋገጽ ግና እቲ ወሳኒ ተራ ናይ’ቲ ኣብ ሕምብርቲ ዓዲ፡ ሓራ መሬትን ከባቢ 
ዓድን ዝግበር ቃልሲ ኢዩ። ስለዚ ሎሚ ሃገርናን ህዝብናን ንምድሓን ኩሉ ዓቕምታትናን ኣተኩሮናን 
ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢና ስርዓት ህግደፍ ክኸዉን ህዝብና በቲ ዝተጠልመ መንፈሱ ይምሕጸነና 
ኣሎ’ሞ ክቡራት ደቂ መሬት ሎሚ ሃየ ንድሕነት ህዝብናን ሃገርናን ሰሚርና ናብ ሙሉእ ዓወት 
ሐቢርና ንመርሽ። 

              ስመር!!! 

             ሓርነትና ናይ ግድን ኢዩ !!! 

        ስምረት መንእሰያት ኤርትራ ንድሕነት ሃገር 


