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ውልቀ-መላኽን ƒገልገልቱን ንየው Åሎም! 
 

ƒብዚ ቐረባ እዋን፡ ሓንቲ ብማእ…ላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ዚተዳለወት፡ ብወ…ልታን …ዳዓትን ƒብ 
ማሕÅራዊ መድያ ዚተዘርግሐት ጭራም ቪድዮ፣ ንሓንቲ ƒብ 2002 ƒብ ፍራንŒፉርት ወይ 
ሽቱትጋርት፡ ጀርመን፡ ƒብ ዚተ‹የደ ሰሚናር ዚቐረÅት ሕቶ ዚተዋህÅ መልሲ ቍንጭል ƒቢልÃ 
ብምቅንባር፡ ምስ ሓንቲ ናይዚ ቀረባ እዋን ፎቶ ዚተሰንዐት ኢያ። ብዚተረፈ፡ መርገጺየይ ƒብቲ 
ጕዳይ ወትሩ ንጹር …ም ማይ ሓቒቕ ኢዩ። ƒብ ውሽጢ፡ ጕጅለ-11 ብወግዒ ተŸሲሶም ƒብ ቤት 
ፍርዲ Àቐርቡ ወይ ብምሕረት Àልቀቑ  ምምጓት። ƒብ ወጻኢ፡ …ም ƒምባሳደር መጠን ƒብቲ 
እዋንíቲ፡ መንግስቲ ናይ ምውÃልን ርእይቶኡ ናይ ምŒል‹ልን ግቡእ ምፍጻም (ድሒሩ ƒብ 
መጽሓፈይ፡ ኤርትራ ƒብ ቃራና መንገዲ፡- ታሪኽ ዓወት፡ ጥልመትን ተስፋን፡ 2014፡ ƒጠቓላሊ 
ውድዓዊ ገምጋም ዝገÅርኩሉ ርእይቶ)።   
 
መልሰይ፡ ƒብ ደቓይቕ (ብሚኒስትሪ ወጻኢ ጕዳያት ኤርትራ Ãብ ቋንቋ ጥልያን ዚተተርጐመ)  
ናይቲ ƒብ ኤምባሲ ኢጣልያ ƒብ ƒስመራ ዚተ‹የደ ƒ›ባ ƒባላትíቲ ጕጅለ ምስ ሰነይተር ሪኖ ሰሪ፡ 
ፍሉይ ልኡኽ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ዚተመር—ሰ —ይኑ፣ …ምቲ ድሒሩ ዝገለጽኩዎ ìንሃገራዊ 
ድሕነት ዚጻረር ƒመትî ነይሩዎ (ኤርትራ ƒብ ቃራና መንገዲ፡- ታሪኽ ዓወት፡ ጥልመትን ተስፋን፡ 
2014፡ ገጽ 305)። እቲ ትራጀዲ ናይቲ ብህያው ምቕባሮም ጥራይ ኢዩ ነቲ ƒብ ሓደ ህሞት ናይ 
ሕማቕ ሃገራዊ ቅልውላው ዚተŸስተ ምጥፋእ መƒዝንን ዘይለባም ƒተሓሕዛን Ãብ ሓያል ነቐፌታ 
…ናግፎ ዚደረŸ። ዚወደቐ ኦም ƒይቍረጽንíዩ!  
 
ማእሰርቶም ብዘይ ግቡእ መስርሕን ገደብ-ƒልቦ ቀይዶም ብዘይ ወግዓዊ Œሲ ƒብ ቅድሚ  ቤት ፍርድን 
ሓደ ƒብነት ጥራይ ናይቲ ጃምላዊ ግህሰት መሰረታዊ ሰብƒውን ሲቪላውን መሰላት ህዝቢ ኤርትራ 
ኢዩ። ንƒረሜናዊ ግፍዕታት ናይቲ ስርዓት ƒብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ፡ እንተላይ ƒብ ልዕሊíቶም 
ፖለቲÃዊ እሱራት፡ ብቐጻልን ብግልጽን …ቃልዕ ጸኒሐ እየ፤ ዚ·ነ ƒንጻረይ ዚቐንዐ መጥቃዕቲታት 
ንሓርÅºዊ መርገጺየይ —ነ ንተወፋይነተይ ንፍትሒ …ጐናድብ ƒይŒእልን ኢዩ። ብ…ምዚ ዓይነት 
ዓቕሊጽÅታዊ መናውራት Ãብቲ ƒብ ኤርትራ ሰብƒዊ መሰላት፡ ግዝƒተ ሕግን ደሞŒራስያዊ 
ስግግርን ንምስፋን ዘÃይዶ ንጡፍ ምጕት …ሰናኽሉኒ …ቶ ƒይŒእሉን ኢዮም። 
 
መርማሪ œሚሽን ሕቡራት ሃገራት ብርኩት፡ ዘየማትእን ዘይርታዕን መርትዖ ናይቲ ስርዓት ህግደፍ 
ብብድዐ ዚፍጽሞ ጕሉሕ፡ ሰፊሕን ስሩዕን ግህሰታት ሰብƒዊ መሰላት ሰኒዱዎ ƒሎ። ኤርትራ ሎሚ 
ብሃውራዊ ማእሰርቲ፡ ገደብ-ƒልቦ ቀይዲ፡ ጽምው ሓብሲ፡ ዘይሕጋዊ ቅትለት፡ ግዱድ ጥፍƒተ-
ሃለዋት፡ ደረት-ƒልቦ ንጡፍ ሃገራዊ ƒገልግሎት ብዘይ ግቡእ ዓስቢ፡ ዊንታዊ ድስÃለ Ãብ ስራሕ፡ 
ወዘተ.፡ ጋዕዝያ ትር…ብ። እዚ ግህሰታትíዚ ገÅናት ƒንጻር ሰብƒውነት ኢዩ። ኢሳያስን ተለƒƒኽቱን 
ƒብታ ፍትውቲ ሃገርና ፖለቲÃዊ ልምሰት፡ ቍጠባዊ ዕንወት፡ ማሕÅራዊ ዝርገትን ባህላዊ  
ብልሽውናን ƒምጺኦም …ም ዘለዉ ዚ…ሓድ ƒይ—ነን። ውልቀ-መላኽን ƒገልገልቱን ንየው Åሎም!  
 
- ዓንደብርሃን 
 
 
 
 


