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"ፖለቲÃ ንየው Åሎ፣ Ãልእ ጕዳይÃ ግÅርî  - ማዕዳ ዚመስል ምንእƒስ 
 
ሰላም ንÊሉ ኤርትራዊ፡ ብፍላይ ንመንሰያት። ƒነ ርግጸº እየ፡ …ምዚ ንዓይ ዘጋጠመኒ ዘሎ፡ 
ንዓ⁄ም …ƒ …ምኡ ዓይነት ዚመስል መልእኽትታት፡ ማዕዳ ዚመስል ምንእƒስ ይመጸኩም ይህሉ 
ይŸውን እዩ።ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ጕዳይ ዓድና Œንዘራረብርሉ ወይ ዘሕምመና ቀንዲ ጕዳይና ƒብ 
ŒንዘረÅሉ እንፍትን እዋን፣ ìእዚ ፖለቲÃ ኢዩ ንየው Åሎ፣ …ይትዛረብ ፖለቲÃ Ãልእ ጕዳይÃ ግÅርî 
ይብሉ‹። 
 
የግዳስ፡ ንሳቶም ፖለቲ…ºታት À·ኑ እግዚƒብሄር ዚፈጠሮም —ይኑ ኢዩ ዚስምዖም። ንዓና፡
ንዓ⁄ም ንኩላት⁄ም እንታይ ይብሉና፧ ìፖለቲÃ ƒይትዛረቡ።î ፖለቲÃ …ƒ ƒብዚ ግዜíዚ ጕዳይ 
ዓድና …ƒ፡ ጕዳይ ሓዳርና ኢዩ —ይኑ ዘሎ Åዚ ሎሚ። ስለዚ፡ ናተይ ርእይቶ ጥራይ ዘይ—ነ፡ ለÅዋ 
Œህቦ ዝደሊ ንÊሉ ኤርትራዊ፡ ብፍላይ ግን ንመንእሰያት፤ምŒንያቱ፡ ናትና ግዜíዩ ባዕላትና 
…ነመሓድሮ ዝግÅƒና። ናህና ህይወት ንሕና ኢና Œንዉስኖ ዝግÅƒና። ንሳቶም ግና ƒብ ቦታና 
ƒቲዮም ወሲኖም ጥራይ ዘይ—ነ፡ ህይወትና ƒጥፊኦም ƒብዚ ƒብጺሖምና ƒለዉ።ስለዚ ሕጂíውን 
ዋላ ƒብ ስደት œይና ን…ይንዛረÅሉእዮም ኢዶም ዝሰዱልና ዘለዉ።  
 
እወ፡ ፖለቲÃ ንዛረብ ብድፍረት! እንታይ ኢዩ ፖለቲÃ፧ ንዛረÅሉ፣ ጕዳይ ዓድና፡ እንታይ ይŸውን 
ƒሎ ዓድና፧ ናÅይ ኢዮም ዚመርሑዋ ዘለዉ፧ እቶም ìንሕና ኢና ንፈልጥî ዚብሉና ዘለዉስ፡ዓድና 
ናÅይ ገጾም ይመርሑዋ ƒለዉ፣ ናÅይ ገጽና ንŸይድ …ም ዘለና፡ ንርእዮ ƒለና።ንሕና ƒÅይ ƒለና፧ 
ሰብ ƒÅይ ƒላ፧ Ãብ ƒብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ  ƒብ ሱዳን ዘሎ መንእሰይ እሞ …ƒ Åቲ ዚ…ፍ¡ 
ምረቱ ይነብር ƒሎ።ንሱ ድዩ እቲ ናቶም ፖለቲÃ፧ ሰብ ƒብ ዓድና ብዘይ ፍትሒ ንመዋእሉ ይእሰር 
ƒሎ።ንሱ ድዩ እቲ ናቶም ፖለቲÃ፧ ƒብ መንገዲ ሰሃራ ሰብ ይጠፍእ ƒሎ፤ Ãብƒቶም Àጠፍእ፣ 
ìÃብ ምስƒቶም ብጊላነት ዝነብርሲ፡ ናብ መንገዲ ሓርነት እናŸድኩ እጥፋእî ኢዩ ዚብል ዘሎ። ንሱ 
ድዩ እቲ ናቶም ፖለቲÃ፧  
 
ƒብ ዓድና ትምህርቲ ንŸይንረŒብ ƒጸልሚቶሞ፣ ዓድና ብምሉኡ ዩኒቨርሲቲ ዓጽዮም፡ œለጃት 
ዓጽዮም፡ ናቶም ንዕኦም ዚመስል œለጃት …ፊቶም። ንሱ ድዩ ፖለቲÃ፧ እታ እንœ …ም ወዲ ሰብ 
—ይንና እነተንፍሰላ ህይወትና እዉን ንዓƒ፡ …ይንዛረብ ìፖለቲÃî ኢሎሞ፧ Åቲ ዚŸፍ¡ ሰብƒዊ 
ƒተሓሕዛ ሒዞምና። ንዓና ƒብ ሓደ ጸልማት ላምፓዲና ƒሕዲጎም፡ ƒብ ሓደ ጸልማት ሰንዲዮም 
ናህና ቡሶላ ƒሕዲጎም ጥፉእ ወለዶ ኢሎምና። Ãብቲ ጸልማቶም ግን ወጺእና፤ እንተ ብሃሰስ ድዩ 
እንዳቐተሉና ድዩ፡ ወጺእና። ƒብ ስደት ’ንና ሰባት Œን…ውን ንጽዕር ƒለና። 
 
ነታ ንመዋእል ዘሕደጉና፡ ዘጥፍኡዋ ህይወትና Œንመልስ ንጽዕር ƒለና። ƒብዚ መጸኦም …ƒ ብዛዕባ 
ጉዳይ ዓድኩም ƒይትዛረቡ ይብሉና ƒለዉ። መን ኢዮም ንሶም፧ ንም‰ኑ መንíዮም፧ ዚ·ነ ይÊን 
ሰብ ብዛዕባ ዓድ‹ ƒይትዛረብ ዚብለÃ፡ ሕልፍ‹ እንታይ ኢያ እትብጽሖ ኤርትራ ንዕኡ፧ ስለዚ 
ንዛረብ፡ ንዛረብ፣ ግን ብሱል ዘረባ ንዛረብ፤ ፍረ ዘምጽእ ዘረባ ንዛረብ።ልዕሊ Êሉ ግን፡ ነቲ 
ëትንፈር እምÅር ጤል ኢያí ዚብለና ሰብ፡Ãብታ ጤል …ይፈለና ንዕኡ ጐሲና ƒብ መስመርና 
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ነትŒል። ብዛዕባ ጕዳይ ዓድና ሎሚ ንዛረብ፡ሎሚ ኢዩ ግዚኡ። ምኽንያቱ፡ እታ ሎሚ ዓድና ንብላ 
ጽባሕ ንግሆ ƒይንረኽባን ኢና። ብŸምዚ ሒዞሞ ዘለዉ ƒÃይዳ ጽባሕ ንግሆ ዓዲ የብልና ዓውዲ 
የብልና œይና Œንተርፍ ኢና ƒብ ስደት። ስለዚ ንዛረብ! ንዛረብ! ንዛረብ! ንተንትኖ። 
  
ህይወትና እንታይ ኢዩ ዚŸውን ዘሎ፧ እንታይ ኢዩ Ÿ ንዓና ዘዋጽƒና፧ ለዉጢ ብ”ናት ጥራይ እዩ 
ዚመጽእ ዚብል ሰብ Àኖ 1991 ይሕሰብ። ”ናት እንታይ ዓይነት ዕንወት …ም ዘምጽእ ንኤርትራዊ 
ዚምህሮ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ውጽኢት ናይ ”ናት Ãባና ንላዕሊ ዚፈልጦ ምረት የለን። ብ”ናት 
ዚመጽእ ሰላም …ƒ ነባሪ ƒይ—ነን። እቲ ሓቀº ሰላም፡ ብሰላማዊ መንገዲ Ÿ …መይ ኢዩ፧ 
ምናልባት፡ ኢድÃ ƒጣሚርÃ ዚመጽእ ሰላም የለን Àብሉ⁄ም ዚኽእሉ ብዙሓት ሰባት À·ኑ 
ይኽእሉ ኢዮም።  
ሎሚ ግዜ ተቐይሩ እዩ። ተŒኖሎጂ እንተ ሃልዩÃ፡ ÷ሉ ƒብ ኢድÃ ƒሎ። ሓይሊ ƒብ ሚድያ ƒሎ፤
ሓይሊ ƒብ ጥምረት፣ ሓይሊ ƒብ ምስምማዕ ƒሎ። ƒብዚ ሎሚ ዘለናዮ ግዜ ንሓደ ƒብ ስርዓት œፍ 
ኢሉ ህላውነትÃ …ጥፍእƒÃ ዚፍትን ዘሎ ስርዓት ምናልባት ቀሊል ƒይŸውንንíዩ። ግን ኩሉ ግዜ 
መንገዲ ƒሎ። ስለዚ ƒይፋል ን”ናት! ድምጽና ግን ሎሚ ነስምዕ፤ ድምጽና ሎሚ ነስምዕ፡ ìይƒŒል! 
ይƒŒል!î ንÅል። ፖለቲÃ ንዛረብ፡ፖለቲÃ ሕይወትና ኢዩ። ሓረስቶት፡ ነጋዶ ƒጥፊኦሞም፤ 
መማህራን ƒጥፊኦሞም፤ ሓÃይም ƒጥፊኦሞም፤ ተመሃሮ ƒጥፊኦሞም። ሕጂ …ƒ ንሓረስቶት 
ƒቲዮሞም ƒለዉ። ስለዚ ህዝቢ እንታይ ኢዩ ÀÅልዕ፧ ጥፍƒት ም‰ኑ እዝስ ንመን Àጠፍኦ 
ይኽእል፧ የጥፉኡና …ም ዘለዉ ይርደƒኩም ƒሎ ዲዩ፧ የዕርቡና …ም ዘለዉ ይርደƒኩም ƒሎ ድዩ፧  
 
ሰብ ጌርና!  
ሰብ ጌርና …ም ዘለና ይርደƒና ƒሎ ዲዩ፧ 
ሰብ ጌርና …ም ዘለና ይርደእና ƒሎ ዲዩ፧ 
 
ንኤርትራ እሓመላ እየ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ተቓሊሰሉ እየ፣ ዚብል …ምዚ ዓይነት ƒÃይዳ ƒይ…ይድን 
ኢዩ። ድሕሪ ህይወትÃ ምጥፋእ ህይወት የለን። ሃገር የላን። ንስ‹ ዘይትŸብረሉ፡ ƒነ ዘይŸብረሉ 
ሃገር፡ ሃገር ƒይ—ነን። ሃገር ማለት ƒነን ንስ⁄ምን ኢዩ። ንሕና ዘይንŸብረሉ፡ ንሕና 
ዘይንነብረሉ፡ ህይወትና ዘጥፋƒሉ ዓዲ እንተ —ይኑ ዓዲ ƒይ—ነን። ስለዚ፡ እታ ንሕና እንሓልማ 
ዓዲ ንመስርት። እታ ንሕና Œት—ነልና እንደሊ ዘለና፡ ንዓና ጥራይ ዘይ—ነ ንምሉእ ንብሕጂ 
ዚመጽእ ወለዶታት ሰላም …ውህÅና ዚኽእል ሓሳብ ሕጂ ንጀምሮ። ግን፡ ብƒና ንጀምሮ። ƒወንታዊ 
ƒተሓሳስባ፡ ልዕሊ Êሉ ƒወንታዊ ƒተሓሳስባ …ƒ ራእይ ይሃስወና።  
 
ሰባት ƒይነነƒእስ፤ Œብሪ ሰባት ƒይንግፈፍ፤ Œብሪ ƒለና። ምጽራፍ መግለጺ ናይ ስልጡን ወለዶ 
ƒይ—ነን። ስለዚ፡ ወለዶና ጥፉƒት እንድዮም ዚብሉና ዘለዉ፣ ንሕና ጥፉƒት ƒይ—ንናን። 
…ጥፉኡና እንዲዮም ፈቲኖም፡ …ምቲ ዝÅልኩ⁄ም፡ ƒብ ጸልማት ƒእቲዮም ቡሶላና ƒሕዲጎም፣ 
ƒንፈትና …ይንፈልጥ፡ Ãብ ጸልማት …ይንወጽእ፡ ላምፓዲናና ƒሕዲጎም ኢዮም ጥፉƒት ወለዶ 
ኢሎምና። ንሕና ግን Ãብቲ ጸልማት ዓዘቕቲ ናቶም ወጺእና ኢና። እንተ ብጥይት እናተሳሓትና፣ 
እንተ ብጨወይቲ እናተጨወና፣ ናብቲ ንƒምነሉ ሓርነት ƒለዎ ንብሎ ዓለም Åጺሕና ƒለና። ሕጂ 
ƒብ ሓርነት …ለ‹íŸ  ነጽቅጥ ዶ፧ እቲ ዘጽቅጥ …ጽቅጥ ኢዩ። ëዝብኢ ይÅልዓÃ ƒሎí ኢሎሞ፡ ëኖ 
ብእግረይ ኢዩ ጀሚሩ ዘሎ፡ ƒብ ርእሰይ ƒይÅጽሐንí ኢሉ መሊሱሎም ይÅሃል። ስለዚ እግርና 
ሓሊፉ፡ ሰለፍና ወዲኡስ፡ ናብ ርእስና ኢዩ ዚመጽእ ዘሎ ።  
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እሞ Ÿ ድƒ፡ ንጥፋእ ዶíÅƒ ƒቢልና፧ ሃገርን ዓውድን ዘይብልና ንÊን፧ …ምዞም ጂፕሲ ዚÅሃሉ፧ 
መሳÀን ህዝቢ ጽባሕ ንግሆ መደንገጽ ዓለም ዶ ንÊን፧ ëƒየ እዞም ኤርትራውያን ዚÅሃሉ ዚነÅሩ 
ብሕመቖም ዚጠፍኡ ህዝቢí ዶ ንÅሃል፧  ƒይመስለንን! እቶም ንጽሕፍ ንጽሓፍ፤ ነንብብ ነንብብ፤ 
ንመሃር ንመሃር፤ ጽባሕ ንግሆ እታ ሃገር ሃገር መታን Œንገብራ። ነቲ ህዝቢ ëህዝቢ ኢ‹í ኢልና Œብሩ 
Œንመልሰሉ። ንመሃር፡ ንመሃር፡ ንጽዓር ልዕሊ Êሉ …ƒ ን…ባÅር። እቶም ëጥፉƒት ወለዶí ጥፉƒት 
…ምዘይ—ንና ብÊሉ ኢዮም ዚልŒዑና ዘለዉ። ÷ሉዩ ƒንጻርና ተÅጊሱ ዘሎ። ዋላ እቶም ገለ 
ስድራና ትብሎም፡ ƒሕዋትና ንብሎም እውን ëጥፉƒት ውለዶí እናÅሉ ƒብ ገጽና ይድርጕሑልና 
ƒለዉ። ንሕና ጥፉƒት ይ—ናን። ጥፉƒት Œን…ውን እንተÂንና ግን ƒፍና ንተዓÅስ። ƒፍና 
ተዓቢስና …ም ገረብ ንንÅር እንተ·ነ፡ እወ ጥፉƒት ወለዶ ኢና Œን…ውን። 
 
ስለዚ ግዜኡ ኢዩ Œንመርጽ።  ጥፉእ ዲ‹፧ ጥፍእቲ ዲኺ፧ ጥፉእ ዲየ፧ ጥፉƒት ወለዶ ዲና፧ መልሲ 
ƒብ ተግባርናን መልሓስናን ኢዩ ዘሎ። ƒነ ጥፉእ ወለዶ ƒይ—ንኩን፣ ነቲ ወለዶይ …ይጠፍእ …ƒኒ 
ዝ…ƒል Œጽዕር እየ ሂወተይ። ንስ⁄ም …፧ ሃየ ምስ ነብስና ንመራመር፣ ምስ ነብስ⁄ም ተመራመሩ፣ 
ምስ ነብስኺ ተመራመሪ፣ ምስ ነብስ‹ ተመራመር። ብዛዕባ ጕዳይና ንዛረብ፣ ምኽንያቱ፡ ƒብ 
ምዝራብ ÷ሉ ግዜ መፍትሒ ƒሎ፤ ƒብ ስቕታ ግን ስቕታ ኢዩ። ስቕታ ሕሱም ኢዩ። ƒብ ስቕታ 
ዘልማ ኢዩ ዘሎ። ƒብ ስቕታ ጥፍƒት ኢዩ ዘሎ።        
 
ሂወት …ም ጸወታ ዳማ ƒብ Œፉት ጣውላ 
 


