
ቃል ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ 
 

 
 
 

ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን! 

 ተሳተፍቲን ዕዱማትን! 

 
ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ወጻኢን! ምስጋና ንወደብቲን ኣማዕረግቲን በዓል ናጽነት! 

 
እዛ ኣቲናያ ዘሎና ዓመት፣ ፈላሚት ካልኣይ ርብዒ-ዘመን፣ ኣብ መዋእል ናጽነትና’ያ። ርብዒ ዘመን ብፍቕዲ ዓመታት 
ናጽነትና ጥራይ ዘይኰነ፤ ኣብ ዓለማዊን ዞባዊን መድረኻት’ውን፡ ኣገደስቲ ምቅይያራት ወይ ምስግጋራት ዝርኣየላ 
ዘሎ እዋን’ያ። ልዑላውነትን ናጽነትን ኤርትራ፣ ካብ ዝዀነ ካልእ ናጽነታት ፍሉይ ዝገብሮ፤ ህዝቢ ኤርትራ፡ ቅድሚ 

ዝዀነ ካልእህዝቢታት ኣፍሪቃ፣ መሰል ርእሰ-ውሳኔ እስትሕጋጉን እንከሎ፤ ካብ 2ይ ኲናት ዓለም ተዓዊቶም ዝወጹ 
ሓያላን፣ ነቲመሰል ክሒዶም ብሓይሊ ንምጽዓዱ ኣብ ዘንቀዱሉ፤ ብዘይ ዘራያት ንኽልተ ልዕለ-ሓያላን ኣባራርዩ መኪቱ፤ 
ኣብኣፍሪቃ ዝገዘፈ ሰራዊት ስዒሩ ክነሱ፤ ግዝኣት ሕጊ ኣኽቢሩ፤ ብረፈረንዱም ኣህጉራዊ ሕጊ ዘፍቅዶ መሰሉ ምርግጋጹ 
እዩ። 

 
ናይ ሓርነትን ልዑላውነትን ፍሉይ ቅያ ግን፣ ኣብ 1991 ኣይተዛዘመን። ናይ ዕብለላን ግዝኣተ-ጫካን ሓይሊታት፤ 
ዓለማዊን ዞባዊን ምልከቶም ንምንጋስ፤ ህዝቢ ኤርትራ ሩፍታ ረኺቡ፤ ዘዕነውዎ መሬቱ ምእንቲ ከይሃንጽ፤ ኣብ 

ዕንክሊል ናይ ፈጠራ ዶባዊ ግጭታት ጅሆ ንምሓዙ፤ ካብ ሓንሽ ናብ ባድመ፣ ናብ ዱሜራ . . . ዘካየዱዎ 
ሽርሕታት፣ ብሓይሊን ብሕጊን መኪቱ ስዒሩዎ’ዩ። ፍሽለት ውዲታቶም ከይቅበሉ ግን፤ ንዝህቢ ኤርትራ ብሰሎሎ 
ቅልውላዋት ንምምሳን፤ ልዕልና ሕጊ ረጊጾም ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ወሪሮም የዕንዉ’ለዉ። 

 
ስዕረት ውዲታቶም ብተኸታታሊ ጠቐነታት ንምዕብላዅ ከኣ፤ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘሐብን መኸተ ኣንጻር ጥሩፍነት - 
ቅድሚ ናጽነትን፣ ብን-ላድን ክሳብ 1996 ኣብ ሱዳን ዝነበረሉን፡ ድሕሪኡን - ኣህሲስካን ደዊንካን ንምውንጃል፤ 
ናይ 2009 ትያትሮ “ባይቶ ጸጥታ” ተኻዪዱ፤ ዘይርትዓዊ “እገዳ” ተበዪኑ። እዚ’ውን ንገባቲ ሸውሃቶም 
ስለዘየርወየ፤ ብሓድሽ ጠቐነ “ሰብኣዊ መሰላት” ብኣሰይጣኒ ዕቡድ ዘመተታት ዘካየዱዎ ድራማታት፣ ናይ ትማሊ 

ተዘክሮ’ዩ። 

 
ንቑጠባዊ ዕንወት ህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን ዝፈሓሱዎ ሽርሒታት፤ ንዲፕሎማስያዊ “ተነጽሎ” ኤርትራ 
ዘካይዱዎ ሕሱር ዘመተን ህቀናታትን፤ ፕሮፖጋንዳዊ ስነ-ኣእምሮኣዊ ኲናት፤ ከም ናይ ጸሮና ቅሉዕ ወተሃደራዊ 
መጥቃዕትታት . . ደሚርካ ክትግምግሞም፤ ዘስደምሙ ተርእዮታት’ዮም። ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራኸ? . . . ንኹሉ 
ውዲታትን ሽርሒታትን መኪቱ፤ ልዑላዊነቱን ናጽነቱን ሓልዩ፤ ሓጹራትን ቀይዲታትን በጣጢሱ፤ ውህደቱን ሓድነቱን 
ደሪዑ፤ ባህርያዊን ንሳቶም ዝሰንዑዎን ቁጠባዊ መስገደላት ሰጊሩ፤ ክምህ ከይበለን ከይተጻዕደን፤ ናይ ርብዒ ዘመን 
ዘሐብን ቅያ ሰሪሑ፤ ነቲ ኣብ 1991 ዝጨበጦ ጽዋእ ናጽነትን ሓርነትን ደጋጊሙ ዀሊዑ፤ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ይሰጋገር 



ኣሎ።ሰብ ብድዐን ዕብለላን ወሽለኽለኽን’ከ? . . ምስ ተኸታታሊን፡ እናዛየደ ኪመጽእ ዝጸንሐ ውዲታትን 

ሽርሒታትን፤ ካብ ፍሽለት ናብ ፍሽለት ስለዘንከራረዉ፤ ቅርሕንቶምን ጭንቀቶምን ዓሪጉ፤ የዕለብጡ’ለዉ። 

 
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ናይ 1991 ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ፤ ምስ ምኽታም ዝሑል-ኲናትን፤ ምብጋስ “ዕንደራ” 
እንኮ-ቐጽሪ ዝተጋጠመ እዋን’ዩ ነይሩ። እዚ ዓሚ ዝኣቶናዮ ምዕራፍ 2ይ ርብዒ ዘመን’ውን፣ እንኮ-ቀጽራዊ ዕንደራ 
ዘዋህለሎ ዓለማዊቅልውላው፣ ናብ ናይ መወዳእታ ጫፍ ዝተቐራረበሉ መድርኽ ዝእንፍት’ዩ። እቲ ምስግጋር፡ ናበይን 

ክንደይንከምዝወስድ ምግማት ዘይከኣል’ኳ እንተዀነ፤ ምስ ኣብ ዓለምን ዞባናን ዝርአ ዘሎ ነውጺ፤ ዕቱብ ኣቓልቦ 
ዝሓትት’ዩ። 

 
ምስ ዘቤታዊ ኩሉ-ጐድናዊ ገስጋስ፤ ኩሉ ሲናርዮታት ኣህጉራዊን ዞቦዊን ምቅይያራት፤ ንዝሓየለ ጥሙር ዘላቒ ዕብየት 
መኸተና፤ ብዝወርጸጸ ሜላን፡ ብዝሓየለ ናህሪን ድርኺትን ክንቅጽል፤ ሕርያ ዘይኮነ ታሪኻዊ ሕድሪ እዩ’ሞ፡ ህዝቢ 

ኤርትራ ኣብ ውሽጢን ወጻኢን፣ ናብ’ዚ ብሰፊሕ ከቲቱ ኣትዩዎ ዘሎ መድርኽ፣ ከም ልሙድ ዓወት መኻይዱ 
ከምዝኸውን ጥርጥር የልቦን። በዚ ኣጋጣሚ፡ ንባይቶ-ጸጥታ፤ ልዕልና ኣህጉራዊ ሕጊ ኣኽቢሮምን፡ ግቡእ ሓላፍነቶም 
ኣልዒሎምን፡ ተወሪሩ ንዘሎ ልዑላዊ መሬትና ሓራ ገይሮም ከረክቡና፤ ንዘይፍትሓዊ በዳሊ “እገዳኦም” ተጣዒሶም 
ኪእርሙን፡ ዕንወት ኪኽሕሱን እናተማሕጸንኩ፤ ንፈታው ፍትሒን ዓርኪ ህዝቢ ኤርትራን ዝዀነ ህዝቢታት ዓለም ከኣ፡ 
ምሕዝነቱ ከሐይል እጽውዕ። 

 
ምስ ጥሉል ክራማት 

ክብሪ ንሰማእታትና! 
ሓበን ንዘይጸዓድ ህዝቢ! 
ዓወት ንሓፋሽ! 
 


