
መን ወዓሊ ኢሉኪ? መውዓሊት! 
ወዲ ቫካሮ ዘይበሎ: ዝተባህለ እንታይ ኣሎ? 

 
ቫካሮ ከም ዝመስለኒ ኣብ ኤውሮጳ ካብ እትቕመጥ: እንተወሓደ ልዕሊ 40 ዓመታት 
ዘቕጸርካ ኢኻ ይመስለኒ:: ኣብ’ዚ ኣብ ኤውሮዓ ኮይንካ ኸኣ ንሓደ መራሕ ሃገር: ምልካዊ 
ይኹን ፋሽሽታዊ: ዝወሃቦ ስም ብዘየገድስ: ኣብ ቃልዕ ህዝባዊ ኣኼባታት ወጺእካ: ዋላ 
‘ውን ብመራኸቢ ቡዙሃን: ስጉምቲ ክወስደሉ ኢየ: ወይ ክቐትሎ: ወይ ከቕትሎ ኢየ:: ወይ 
ንኽቕተል መዲበ ኣለኹ:: ወይ ኣዚዘ ኣለኹ ምባል: በዚ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዓለም-ለኻዊ 
ሕጊ ዘቕጽዕን ብገበን ዘሕትትን ምዃኑስ ትፈልጦ ዶ ትኸውን:: 
 
ምኽንያቱ:- እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣበሃህላ እዚ: ምስ’ቲ ዓለም-ለኸ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጻረር 
ተግባር ብምዃኑ: ነዚ ጎስጓስ እተካይደሉ ዘለኻ ናይ ቕትለት ጉዳይ: ኣብ መስርዕ ግበረ-
ሽበራ ኢዩ ዘእትዎ:: ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢዩ ኸኣ: (International Law the charter of 
UN) ብሕጊ ተጠያቒ ብምግባር: ኣብ ነፍስ-ወከፍ ናይ’ዘን ሰሚናር ዘካየድካለን ሃገራት 
‘ውን ከይተረፈ: በብዞነአን ብሓባር ይኹን ብተናጸል: ነዚ ከም’ዚ እተካይዶ ዘለኻ ዓይነት 
ጎስጓስ ናይ ቅትለት ዘቕጽዕ ድብቱር ሕጊ ኣለወን:: እሞ እቲ ጉዳይ ከም’ዚ እናኾነ እንከሎ 
ድኣ: ከመይ ኢለን ኢየን እዘን ሃገራት: ነዚ ንስኻ እተካይዶ ዘለኻ ብስቕታ ሪአነኦ? ዝብል 
ሕቶ ‘ውን ክለዓል ይኽእል ኢዩ:: እቲ ምኽንያት ሓደ ኢዩ:: ነቲ ቫካሮ ዘካየድካዮ 
ሰሚናር: ተተርጉሙ ስለ ዘይበጽሐን ጥራይ ኢዩ:: ከም’ዚ ምስ ዝግበር ከኣ: ንስኻ ጥራይ 
ዘይኮነ: እንተላይ እቶም ዝዓደሙኻ ኣካላትን: ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ክትቀርብ ዘፍቀዱልካ 
ሰባትን: ኣብ ምትብባዕን ነዚ ዘይሕጋዊ ተግባር ኣብ ምትሕልላፍን ኢዶም ከም ዝሓወሱ 
ስለ ዝቑጸር: ብሕጊ የሕትቶም ምዃኑስ ትፈልጥ ዶ?   
 
እቲ ጉዳይ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ: ነቶም ነዚ ንኸተስምዕ ብመልክዕ ሰሚናር ይኹን: 
ብመልክዕ መራኸቢ ብዙሃን ባይታ ዝፈጠሩልካ ኣካላት ‘ውን ብገበን ዘሕትቶም ኢዩ:: 
ንዝያዳ ምሉእነቱ ነዚ ዓንቀጽ እዚ ተወከስ:: የዋጻኣካ ዲዩ ኣየዋጻኣካን ግን ባዕልኻ ንስኻን 
ነብስኻን ትፋለጡ:: እቶም ቫካሮ ኣይበለን ትብሉ ዘለኹም ከም ኣለክሳንደር ዝኣመሰልኩም 
ሰባት ከኣ: ተመሊስኩም ነቲ ናይ ሮተርዳም ሰሚናር ካብ’ቶም ዝቐድሕዎ ደጊምኩም 
ስምዕዎ: ወይ ከኣ ነዚ ናይ ራድዮ ኣሰና መግለጺ ፈቲግኩም ተረድእዎ እሞ: ብድሕሪኡ 
ትዛረቡ:: ንዘረባን ሰሚዕካ: ንእንገራን ኣኾምሲዕካን ኢዩ ድንቂ:: 
 
 
2ይ ክፋልን መወዳእታን 
 
ቫካሮ ኣብ መበል 38 ደቒቕን 15 ካሊእትን: ብዛዕባ ቅዋም ኢዩ ዝዛረብ:: ቫካሮ ይብል:- 
ዝተነድፈ ቅዋም ኣለና:: ናይ 50ታታ ቅዋም ‘ውን ኣለና:: ናይ ሜዳ ናይ ህዝባዊ 
ሓይልታት ቅዋም ‘ውን ኣለና:: ናይ ተጋድሎ ሓርነት ቅዋም ‘ውን ኣለና:: እዞም ብጾትና 
ተኣሲሮም ዘለዉ ጉጅለ 15 ጥራይ ዘይኮኑ: ከም በዓል ጎመራን ካልኦት: ነዘን ዝጠቐስክወን 
ቅዋም ይተግበራ ስለ ዝበሉ ኢዩ ኢዮም ተኣሲሮም:: ክብል ምስክርነቱ ሂቡ:: 
 
ዓገብ! ዓገብ! ቫካሮ: ብታሪኽ ጅግንነት ተቓለስቲ ኣይትጻወት:: ጉጅለ 15 ይኹኑ: እቶም 
ካልኦት: ብጀካ እታ ዝተነድፈት ቅዋም ካልእ ቅዋም ኣለና ኢሎም ይትረፍዶ ክዛረቡስ: 
ሓሲቦም ‘ኳ ኣይፈልጡን:: ወረ ከይሓፈርካ ናይ 50ታት ቅዋም ኣለና ዝበልካስ: መን 
ዝነደፎ ኢዩ ናይ 50ታት ቅዋም:: ሰማይ ንዓኻ ኣብ ዝቐረበሉ እዋንዶ ንመግዛእቲ ናፊቕካ 
ኢኻ:: ናይ 50ታት ቅዋም እኮ ፈደርሽን ንኸውሕስ ተባሂሉ ዝተገብረ ቅዋም እምበር: ነዛ 
ነጻ ብደም ደቃ ሉኡላውነታ ዘረጋገጸት ሃገር ክትመሓደረሉ ኢሉ ዝተነድፈ ቅዋም 
ኣይኮነን:: ቅዋም ናይ 50ታት: ቫካሮ መንገድካ ኣይቀርዓየን:: ጉዕዞ እግርኻ መግዛእቲ 



መግዛእቲ ይሽትተኒ ኣሎ:: ህዝቢ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋሩንዩ ቅዋም ነዲፉ:: ብመሰረት 
ቅዋሙ ከኣ: ምምሕያሽ ኣብ ዘድልየሉ እዋን: እቲ ብህዝቢ ዝተመርጸ ሃገራዊ ባይቶ: ነቲ 
ኣብ 1997 ዝጸደቐ ቅዋም ከመሓይሾ ከም ዝኽእል: 
  
ኣብ ዓንቀጽ 59 ምምሕያሽ ቅዋም ብዝብል ኣርእስቲ: ከምዚ ይብል:-    

1. ዝኾነ ናይ’ዚ ቅዋም ኣዚ ድንጋጌ ንኽመሓየሽ: ካብ ፕረዝደንት: ወይ ካብ ፍርቂ 
ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ሓሳብ ክቐርብ ይኽእል:: 

2. ዝኾነ ናይ’ዚ ቅዋም እዚ ድንጋጌ:- 
  ሀ. ሃገራዊ ባይቶ ብሰለስተ ርብዒ ድምጺ ናይ ኩሎም ኣባላቱ: ክመሓየሽ ኣለዎ 

ንዝበሎ ዓንቀጽ ኣነጺሩ ንኽመሓየሽ ብምውሳኑ:- 
  ለ. እቲ ምምሕያሽ ድሕሪ ሓደ ዓመት: ከም ብሓድሽ ብሃገራዊ ባይቶ ተዘትይሉ: 

ብኣርባዕተ ሕምሲት ድምጺ ኩሎም ኣባላቱ ምስ ዝድገፍ: ክመሓየሽ ይከኣል:: 
  

ይብል እቲ ቅዋም ኣብ 1997 ዝጸደቐ:: እሞ ከመይ ከመይ ድኣላ ቫካሮ እዛ ጠለብ 
ቅዋምካ? ዶኾን ከምኡ ኢለ እንተኣቕሪበስ: ነቶም ንመግዛእቲ ዝናፍቑ: በታ ናይ 
ሓምሳታት: ነቶም ብሕሉፍ ታሪኽ ዝነብሩ: በታ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት: ነቶም ነዛ ቅዋም 
ኣይወዓልናላን ዝብሉ ተጋደልቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትር ዝነበሩ ኸኣ: በታ ናይ 
ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ቅዋም: ንኹሎም በብስሚዒቶም መዝሚዝካ ኢኻ ኣብ ጉያኻ 
ከተእትዎም ትደሊ ዘለኻ:: በል ናይ’ዞም ኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝነበርና ኸኣ: ናትና 
ቅዋም ንደሊ ኣለና:: እዞም ኣሚቸ ዝኾኑ ኸኣ: ናቶም ቅዋም የድልዮም ኣሎ:: ኣብ ቀጻሊ 
መደረኻ እዘን ክልተ ሓሳባት ከይትርስዐን ቫካሮ:: 
 
ቫካሮ ኣብ መበል 47 ደቒቕን 47 ካሊእትን: ኣይ ሎሚ ኣይ ጽባሕ ኣብ ኣስመራ ኣለና 
ክትፈልጥ ኢሉዎ ንኢሰያስ:: ኣብ ክንዲ ንሎምን ንጽባሕን ኢልካ ትሕምሰና: በጃኻ እዛ 
ናብ ኣስመራ ምእታው ንሕጂ ግበራ! ቫካሮ: ድልየትን ክውንነትን ነንበይኑ ኢዩ:: 
ቅድሜኻ ሑሕ ዝበላ ውድባት እኮ ዓመት መጸ: ንዓመታ በቃ ኣብ ኣስመራ ኢና ክብላ: 
ዓመት መጸ መግለጺ ክህባ እኮ እዝንና ብመብጻዓታት መሊአነኦ ኢየን:: ወይስ ቫካሮ 
ካብአን ፍልይ ዝበለ: ናብ ሃለቃ በርሀ ከይድካ ዘድገምካያ: ፍልይቲ መዓልቲ: ወይ 
ፍልይቲ ጽባሕ ኣላ ኢያ?  
 
ቫካሮ ዓወት ናይ ሓደ ቃልሲ እኩብ ድምር ናይ’ቶም ኣብ’ቲ ቃልሲ ዘካይዱ ሰባት ዝርከብ 
ውጺኢት እምበር: ልቡ ዘዘሕበጠ ሰብ ዓወትና ጽባሕ ኢዩ ስለ ዝበለ: ዓወት ተኣሲራ ከም 
ዝጸንሐት ደርሆ ገፍገፍ እናበለት ትበርር ኣይኮነን: ዓወት ብስራሕን ተግባርን ቃልስን ኢዩ 
ዝመጽእ:: ብህንጥዩነት ዝርከብ ዓወትን ፍትሕን የለን:: ዝግ በል በዓል ዋንጫ!  
 
ኣብ መበል 48 ደቒቕን 56 ካሊእትን ቫካሮ ይብል:- ኢሰያስ ወሊድካ ኣለኻ: ናይ’ዚ ኹሉ 
ፍዳ: ኣብ ልዕሊ ደቅኻ ሕነ ክፈድዩ ኢዮም ኢሉ:: ዋእ ቫካሮ ዋላ ብሞራል: ሓደ ኣቦ ገበን 
እንተፈጺሙ: ውሉዱ ይኹኑ ቤተ ሰቡ: በቲ ገበን ኣይሕተቱን ኢዮም:: ገበናዊ ፍጻሜ 
ንሓደ ፈጻሚኡ ጥራይ ኢዩ ዝሕተተሉ:: ሲቪላዊ ፍጻሜ ጥራይ ኢዩ ናብ ቤተ ሰብን 
ንብረቶምን ዝሰጋገር: ስለ’ዚ ካብ ከም’’ዚ ዝኣመሰለ ፍትሒ የናዲ ኣለኹ እናበልካ: 
ዘይፍትሓዊ ውሳኔን ድምዳሜን ምሃብ እንተትቑጠብ ምተመርጸ ቫካሮ:: 
 
ቫካሮ: እቲ ዝገርም ኣብ መበል 51 ደቒቕን 41 ካሊእትን: ንሕና ኤርትራውያን ኣብ 
ክንደይ ክሊ ዕድመ ዘለዉ መራሕትና ኢልና ክንመርጽ ከም ዘለና ኢዩ ደሪቱልና:: ዋእ 
ቫካሮ መን ስልጣን ሂቡካ ኢኻ? ትድርተልና ዘለኻ:: ዶስ ኣብ ክሊ ናትካ ዕድመ ጥራይ 
ክመርሑና ኢልካ ኢኻ ትድርተልና ዘለኻ? እታ ምምራሕ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ: 
ክመርጽን ክምረጽን ክሳብ ዝተፈቐደሉ: ንመን ይመርጽ ናብ ህዝቢ ግደፎ: እንተዘይኮይኑ 



ብስዉር መንገዲ ከም’ቲ ኣገላልጻኻ: መራሕትና ክኾኑ ዝኽእሉ ‘ውን ኣለዉ: ኣብ ከባቢ 
ሱሳታት ሱሳን ሓሙሽተን ዝበጽሑ ክንመርጽ ንክእል ኢና ኢልካ: ቫካሮ እዛ ዕድሜኻ 
ካብ 60 ክሳብ 65 ዲያ ዘላ? እዚ ከም’ዚ ትገልጸለኡ ዘለኻ ካራክተር ዘለዎ ሰብ: ብዓይኒ 
ሳይኮሎጂስት ምስ ዝምርመር (Neuronal Huntington Disease) ኣለዎ ኢዩ ዝብሃል:: 
እዚ ማለት ከኣ ንኹሉ ክሕዞን: ክቆጻጸሮን: ክጭብጦን ኣለኒ ናይ ዝብል ሕማም ዝተጠቕዐ 
ሰብ ምልክት ኢዩ:: ምኽንያቱ ከነጽረልካ ቫካሮ:- 
 

1. ሓድነትን ስምረትን ምትሕቑቛፍን ኢየ ዝደሊ እናበልካ: ንገለ ኣካላት ትጓኒ:- 
2. ናይ ህዝቢ ኮሚቴታት ኢየ ኣቒመ: መራሒ ክኸውን ኣይደልን ኢየ እናበልካ: 

ናይ’ተን ዘቖምካየን ኮሚቴታት ቤት ጽሕፈት: ኣብቲ ንስኻ እትነብረሉ ሃገርን 
ከተማን ኢታሊ ኮይኑ: ብኣኻ ክመሓደራ ወሲንካ: ክልተ ተገራጫዊ ነጥብታት:- 

3. ኣነ መራሒ ንምዃን ኣይኮንኩን ዝሰርሕ ዘለኹ ኢልካ ከተብቅዕ: ኣብ 2ይ ክፋል 
መበል 33 ደቂቕን 12 ካሊእትን: ናብ’ቲ ዝካየድ ኣኼባ መንእሰያት: እቶም 
ሓለፍቲ ማሕበራትን ሲቪክን ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ውድባትን ክንመጻኩም 
ኢና ኢልካ: ኣብ’ዚ ውን ክልተ ተገራጫዊ ነጥቢ:-  

 
ብዙሕ ዝተፈላለየ ነጥብታት ክገልጸልካ ምኸኣልኩ: ግን እዚ እኹል መረዳእታ ይመስለኒ:: 
ስለ’ዚ ከም ምኽረይ ምስ’ቲ ዘለካ ስግኣት ‘ውን: ንበይንኻ ምኳን ዘፍርሃካ ኢኻ ትመስል:: 
ካብ’ቲ ኣብ ሮተርዳም ዝሃብካና ሰሚናር ክመዝን እንከለኹ: ኣዚ ኸኣ ካብ’ቲ ብጭንቀት 
ዝመጸ (Anxtiety and Agro-Phobia) ዝመጽእ ሳዕቤን ክሳብ ዝኾነ: ኣብ እትሰትዮ ማይ 
ከይተረፈ ከቢድ ምትርጣር ምሕዳር: ሳዕቤኑ እዚ ሕማም እዚ ስለ ዝኾነ: ንሓካይም 
እንተትውከስ ምበልኩ::  
 
ቫካሮ ኣብ 1ይ ክፋል መበል 100.05 ደቒቕ: ነቶም ብስም መድርኽ ኢሎም ብምስያም 
ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግምባር ነበርን: ቦሎኛ ኢሎም ዝተኣኻኸቡን: ህዝቢ 
ከይቅበሎምን ከይኣምኖምን ኢዩ ተዛሪቡ:: ከም ምኽኒት ዘቕርቦ ኸኣ: ኣብ መበል 12 
ደቒቅ ኣነ ንኹሎም ይብገስ ከም ዘለኹ ሓቢረዮም ኢየ:  ንሳቶም ከኣ ዋል ሓደ ኣወንታ 
መልሲ ኣይሃቡንን ድሕሪ ምባሉ: ቀጺሉ ኣብ መበል 14 ደቒቅን 36 ካሊእትን: ኣብ 
ውሽጦም ብህዝቢ ዝሕተቱ ኣለዉዎም:: ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወጺኦም ይቕረታ ክሓቱ 
ኣለዎም:: እንተዘይተዛሪብኩም ከኣ ከክንዲ ዶናጉላ ዝከውን ክንዛረብ ኢና: ቅድሚኡ ግን 
ተናስሑ ኢሉ ኣፈራሪሑ:: ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወጺእኩም ኣይገለጽክሙን: በቲ 
ዘካይድክምዎ ገበናት ከኣ ተሓተቲ ኢኹም ብምባል: ንገለ ኣምባሳደራትን ዶክተራት ሰብ 
ሞያን ከሲሱ::  
 
ቫካሮ: ቅድሚ ንስኻ ምብጋስካ እኮ: ንሶም እቶም መድርኻውያን ይኹኑ ቦሎኛ ዋላ 
ካልኦት ምንቅስቓሳት ኢዮም ተበጊሶም:: ናትካ ጽሩይ ከም ማይ ሓቒቕ: እወ ቫካሮ ድኣ: 
ናይ ብሓቂ ጸራጊ መንገዲ ከም በትረ ሙሴ ኢሉ ዝመስከረልካ መን ኢዩ? ንምንታይ 
ንስኻ ናብ’ቲ ኣቐዲሞም ንሳቶም ዝመስረትዎ ዘይተጸምበርካ: ናብ ናተይ ዘይተጸምበሩ 
ኢልካ ሕጂ ቱታ ትብል:: እዚ ምስ’ቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኣብ 1ይ ጉባኤኣ: ሜዳ 
ኤርትራ ኪኖ ሓንቲ ውድብ ካልእ ኣይጸውርን ኢዩ ዝበለቶ ብሂል: እንታይ ፍልልይ 
ኣለዎ:: ብሓቂ ንፍትሒ ኢልካ ትቃለስ እንተሊኻ: ጻዊዒትካ ኸኣ ብንጹር ንሓድነት 
እንተኾይኑ: እዚ ጎዛዛዩን መቓቓልን ከፋፋልን ዝኾነ ንሕናን ንስኹምን ዝብል ቃላት 
ክትጥቀም ኣይነበረካን: ብዘይብኡ ‘ውን: ሓደ ወዲ ሰብ ናይ ምዝራብ መሰሉ ጥራይ 
ዘይኮነ: ናይ ዘይምዝራብ መሰሉ ‘ውን ዝተሓለወ ኢዩ:: ብጀካ እንኮ ቤት ፍርዲ: ካልእ 
ኩሉ ከም’ዚ ናትካ ቅልጽሙ ዘዘሕበጠ: ክትዛረብ ኣለካ ኢሉ ከገድዶ መሰል የብሉን:: ሓደ 
ሰብ ኣብ ዝመረጾ ምንቅስቓስ ከይዱ ክሳተፍ ዘይሕከክ መሰሉ ምዃኑ ‘ውን ምግንዛብ 
ከድልየካ ኢዩ:: ቫካሮ ንመድርኽ ይኹን ዋላ ንቦሎኛ ይኹን ዋላ ነቶም ካልኦት: ሕጂ 



ክትምግድሮሎም ኣይኮነንካ: ንዓይ ዘይሰዓብኩም ኢልካስ ክንድዚ ሕምቢጢጥ ኣሎ: 
ንምንታይ ድኣ ነተን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ከምኡ ኢልካ ቱታ ዘይበልካለን: ዘራይ ስለ 
ዘለወን:: ከም ታርዛን ወያነ ኣስናኑ ሲሒሉ ከይግህጸካ: ዋላ ነቲ ኣብ ቀጻሊ ምስ ወያነ 
ዝህልወካ ዝምድና ከየበላሽወልካ ኢልካ ኢኻ:  ንምዃኑ ዝያደኦም ንስኻ እንታይ ኢኻ 
ተዛሪብካ: ዝፈልጦ ኣለኒ ኣነ ከይተዛረብኩሉ እንከለኹ ተዛረቡ: እንንተዘይኮይኑ ኣነ 
ከውጽኦ ኢየ ኢልካ ከኣ ኣፈራሪሕካ: ቫካሮ ኣፍካ ዝሎጎመካ የለ: ኢድካ ኣጣሚሩ 
ኩሩንኩሪት ዝቐፈደካ የለ: ናይ ሓቂ ዝዝረብ እንተሃልዩካ መን ኣፍካ ሎጊሙካ ዳሕዳሓዮ: 
እንተዘይኮይኑ ከም መፈራርሒ ቡቻ: ነቲ ዝፈልጦ ኣለኒ ትብሎ ዘለኻ ብድሕሪ ሕቆኻ 
ኣይተቐምጦ:: እዚ ንባዕሉ ናብ ዘይተደልየ ሕማም (psychotic) ስለ ዘምርሕ: ብኣግኡ 
ምስትውዓል ጥራይ ዘይኮነ: ናይ ሓካይም ምኽሪ ‘ውን ዘድልየካ ይመስለኒ:: 
 
እቲ ዝኸፍአ ሸነኽ መግለጺ ቫካሮ: ነቶም ናይ ቦሎኛ ምትእኽክእብ መንእሰያት ዝተለምዎ: 
“ሽግር ኤርትራውያን: ካብ ኤርትራውያን: ፍታሑ ኸኣ ብኤርትራውያን!!!” ኢሎም ብዘይ 
ዝኾነ ናይ ግዳም ምትእትታውን: ፖለቲካውን: ሰብኣውን: ገንዘባውን: ስነ -ሓሳባውን 
ዓቕሞም ብምውህሃድ: ኣብ ኢጣልያ ቦሎኛ ክፉት ኤርትራዊ ዋዕላ ዝጸውዑ ክኹንኖም 
እንከሎ: ነቶም ብነግሒ ናይ ወያነ እናተድፍኡ ዝኹርመጁ ዘለዉ: ናይ ደብረዘይቲ 
ምትእኽካብ መንእሰያት ደጊፉ ምምራቑ: ነቲ እንኮ ፍታሕ ኤርትራዊ ሃገራውነት: 
ብኤርትራዊ መንነት ዝብል ዘይምቕባሉ: ፍታሕ ኤርትራ ካብ ኤርትራውያን ወጻኢ 
ብወየንቲ ዝጽበ ዘሎ ምዃኑ ኢዩ ዘነጽረልካ:: ገመል ሰሪቕኻ ጉምቡሕ ጉምቡሕ ከኣ የለን 
ቫካሮ:: 
 
ኣብ 2ይ ክፋል መበል 16 ደቒቕን 50 ካሊእትን: ብዘይ ቅዋም ሰልፍታት ይኹና 
ውድባት ክቖማ ኣይግባእን: እዘን ዘለዋ ሰልፍታት ኮነ ውድባይት በየናይ ቅዋም ኢየን 
ቆይመን? ክቖማ እንተኾይነን ብቕዋም መሰረት ክኸውን ስለ ዘለዎ:: ድሕሪ ቅዋም ኽቖማ 
ኣለወን ኢሉ:: ቫካሮ ዝኾነት ስቪካዊ ማሕበር ‘ውን: ቅዋም ብዝህባ ሕግታትን ሕጋጋትን 
ድንጋጌታትን ኢያ ክትቀውም ዘለዋ:: እቲ ነዘን ውድባትን ሰልፍታትን ኣሚምካዮ ዘለኻ: 
ኣቐዲሙ ንዓኻ ነታ እተቑማ ዘለኻ: ካብ ፖለቲካ ነጻ ዝኾነት ምንቅስቓስ ትብላ ዘለኻ 
‘ውን: ብሕጊ ደረጃ ማዕሪአን ኢዩ ዝምልከታ: ነጻጺልካ ምምንጫት የለን ቫካሮ:: 
 
ኣብ መበል 20 ደቒቕን 40 ካሊእትን: 2ይ ክፋል: ንመድርኻውያንን ቦሎኛን ምስ ዘለፈ:: 
ቫካሮ ዝገብር ነዲኡ ነይነግር ክብል መሲሉ:: እዛ ምስላ እዚኣ ንዓኻ ንቫካሮ ኢያ ገጥ 
ትብለካ: ዘለቕለቕ ዘይብላ:: ንስካ ኢኻ እኮ ንኢሰያስ ኣብ ፈቐዶ ኣንጎሎ ንጽበየካ ኣለና 
ትብሎ ዘለኻ: መድርኻውያን ኣይኮኑ ሰብ ቦሎኛ ኣይኮኑን ዋላ ባይቶ ኪዳን ኣይኮኑ:: 
ስለ’ዚ ቫካሮ ናይ ብሓቂ ትግበር እንተኾይንካ: ኣቐዲምካ ነደኼ ኣይትንገር:: 
 
ኣብ መበል 29 ደቒቕ ቫካሮ ዓቢ ናይ ታሪኽ ጌጋ ፈጺምካ:: ሓርበኛ ኣቦና ወልደኣብ 
ወልደማርያም: “ኤርትራውያን ከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኢና” ኢሎም:: ኣነ ግን 
ኤርትራውያን “ንኽንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኣለና” ኢየ ዝብል ዘለኹ ኢልካ:: ብመጀመርያ 
ሓርበኛ ኣቦና ወልደኣብ ወልደማርያም:: “ኤርትራውያን ከይንሰማማዕ ተሰማሚዕና ኢና” 
ኣይበሉን:: እዚ ናይ ጸላእቲ ወረ ምዃኑ: ኣብ’ቲ “ጸላኢ ጸለሎ ቀባኢ” ብማለት: ኣብ 1987 
ምስ ናይ ደንማርክ ጋዜጣ ዳግብላት ዝገበርዎ ቃለ መሕትት: ብንጹር ኣብሪሆሞ ኣለዉ:: 
ኣብ እዋኑ ኸኣ: ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ: ኣብ ጽሑፋቶምን 
መጽሄታቶምን ኣውጺኦሞ ነይሮም ኢዮም:: ኣብ ሜዳ ምስ ኣተዉ ብመጽሄት ነጸብራቕ 
ተሓቲቶም ‘ውን መሊሸሞ ኢዮም:: ድሕሪ ነጻነት ምስ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝገበርዎ ቃለ 
መሕትት ‘ውን ደጊሞም ኣነጺረሞ ኢዮም:: ኣብ’ቲ ምሩጽ ዓንቀጻት ኣቦና ወልደኣብ 
ወልደማርያም ዝብል መጽሓፍ ‘ውን: እዛ ትብላ ዘለኻ ዘረባ የላን:: ንታሪኽ ምጥምዛዝ 



ንባዕሉ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ዝኸፍኤ ገበን ኢዩ እሞ: ደጊምካ ኣሪማ ቫካሮ:: እንተዘይኮይኑ 
ንታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እናጠምዘዝካ: ሓላይ ህዝቢ ኤርትራ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ::  
 
ቫካሮ: ኣብ መበል 34 ደቂቕን 34 ካሊእትን: ተላታ ዎራጋ ኢኻ ተጻዊትካ:: ነቲ ዝህቢ 
ብስምዒት ናይ ሃይማኖት ንምሓዙ ኢልካ ብምሕላን: ካብ ገዛይ ክብገስ እንከለኹ 
ብየማነይን ብጸጋመይን ረብን ኣምላኽን ኢዮም ሓልዮም ካብ ገዛይ ኣበጊሶምኒ: ከም’ታ 
ዝሓለዉኒ ኸኣ: ብየማነይ ጸጋመይ ኮይኖም ናብ ገዛይ መሊሶምኒ ኢልካ:: ቫካሮ እዚ ናይ 
ተላታ ዎራጋ ዘረባ ኣብ ፖለቲካ ኣይሰርሕን ኢዩ:: ረቢ ማለት: ኣምላኽ ማለት ኢዩ:: 
ኣምላኽ ማለት ከኣ: ረቢ ማለት ኢዩ:: ንመን ኢኻ ክትቅሽሽ ደሊኻ? ናብ ፖለቲካ 
ክትኣቱ ሽጓሹግ ሲችልያ ኣይኮነን ዘድልየካ: ንጹህ ልቢ ህዝብኻ ኢዩ ዘድልየካ:: ልቢ 
ህዝብካ ኳሕኩሕ ‘ምበር: ፊስካ ናይ ጎደናታት ሲችልያ: ናብ ፖለቲካ ኤርትራ ዝጽንብረካ 
ኣይኮነን መሊስካ ሕሰበሉ::  
 
ቫካሮ ኣብቲ ናይ ዕለት 01-03-2014 ኣብ ሮተርዳም ዘካየዶ ሰሚናር: ይዋኣ ሓንቲ 
ብዕድመ ዝደፍአት ሆላንዳዊት ናይ ሕጊ ኪኢላ ሰበይቲ ከም ዝረኸበ እሞ: እዛ ሰበይቲ 
እዚኣ ኸኣ: ነቶም ብደረጃ ዓለም ቫካሮ ዝጠርነፎም ሰብ ሞያ ሕጊ ከተማእክልን ምኽሪ 
ክትህብን: ብመንገዲ እዛ ቫካሮ ዘተኣኻኸባ ናይ ሰብ ሞያ ሕጊ ጥርናፈ ኸኣ: ንመራሕ 
መንግስቲ ኤርትራን: ንመንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኣህጉራዊ ዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርዲ ዘ ሄግ 
ደንሃኽ: (I.C.C.) (International Crimnal Court; The Hague; Den Haag) ክሲ 
ክምስርት ምዃኑን: እዞም ናይ ሕጊ ኪኢላታት: ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት (I.C.C.)  
ክቐርቡ እንከለዉ ኸኣ: ንበይኖም ጢል ጢል ኢሎም መታን ከይኣትዉ: ኣብ ዓለም ዘሎ 
ደላይ ፍትሒ ከሰንዮም ስለ ዘለዎ: ካብ ወርሒ 03 ክሳብ ዕለት 10-04-2014 ኣብ ዘሎ 
ግዜ: ሓደ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ደንሃኽ ክዳሎ ምዃኑ ኢዩ ገሊጹልና:: እዚ መግለጺ 
እዚ ኣብ ካልእ ቦታታት ‘ውን ገሊጽዎ ይኸውን ኢዩ:: ኮይኑ ግን ቫካሮ ንክውንነት ናይ 
(I.C.C.)  ሕጊ ጉዳያት ብኸመይ ከም ዝሰርሕ: ብግቡእ ዝተገንዘቦ ኣይመስልን: ወይ ከኣ 
እቶም ምኽሪ ዝህብዎ ዘለዉ ንባዕሎም: ጉጉይ ምኽሪ ኢዮም ዘስንቕዎ ዘለዉ ማለት ኢዩ::  
 
ቫካሮ መጀመርያ ኣሰራርሓ (I.C.C.) ብግቡእ ምርዳእ ከድልየካ ኢዩ:: በዞም ጠርኒፈዮም 
እትብሎም ዘለኻ ናይ ሕጊ ሰብ ሞያ: ኣብ (I.C.C.) ኣብ ልዕሊ መራሕ መንግስቲ ኤርትራ 
ክሲ ክትምስርት: ሕጊ ኣይፈቕደልካን ኢዩ:: ምኽንያቱ ከነጽረልካ:- 
 

1. ኤርትራ ነቲ ናይ (I.C.C.) ውዕል ከም ዝበዝሓ ሃገራት ኣፍሪቃ Justify ኢያ 
ገይራቶ እምበር Ratify ኣይገበረቶን ኣይተቐበለቶን:: ማለት ኣይከተመትሉን::  

2. ይኹን ድኣ ‘ምበር: በቲ ናይ ሮሜ ውዕል ስለ እትቕየድ ከኣ: ዝኾነ ክሲ ኣብ 
ልዕሊኣ ክስዕብ ዝኽእል ‘ኳ እንተኾነ: ነቲ ክሲ ናይ ምምስራትን: ነቲ ክሲ 
ንኽጻረየሉ ናይ ምሕታትን ስልጣን ዘለዎ: ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 
ኢዩ:: 

3. እዚ ማለት ከኣ: ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት: ንProsecutor ናይ 
(I.C.C.) ብዛዕባ እቲ ክኸሰሉ ዝደሊ ዘሎ ነጥብታት ክጻረየሉን ክምርመረሉን 
ኣቐዲሙ ጥርዓን ከቕርብ ኣለዎ ማለት ኢዩ:: ልክዕ ከም’ቲ ኣብ ልዕሊ መራሕ 
መንግስቲ ሱዳን ፊልድ ማርሻል ዑመር ኣል በሽር ዝተጠቕመሉ ኣገባብ: ኣብ 
ልዕሊ መራሕ መንግስቲ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ  ዝተከተሎ ኣገባብ:: 

4. እንተዘይኮይኑ ቫካሮ: ዋላ 100 ሚልዮን ህዝቢ ኣኪብካ ኣብ ቅድሚ (I.C.C.) 
ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይድ: ቀሪቡ ክስማዕ ዝኽእል ክሲ ስለ ዘየለ: ብናይ ቀትሪ ሕልሚ 
ኣይንሃውትት: ኣብ ዝትግበር ነገር ንዘቲ:: 



5. ኮይኑ ግን: እቲ ዝቐርብ ስምዕታ ኣብ መዝገብ ተታሒዙ ክጸንሕን: ባይቶ ጸጥታ 
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስጉምቲ ክወስድ ኣብ ዝደልየሉ እዋናት ግን: ከም መራጎዲ 
ናይ’ቲ ዝደልዮ ስጉምቲ ክጥቀመሉ ይኽእል ኢዩ::  

6. እዚ ኸኣ: ነቲ መንግስቲ ዝቐጽዕ ዘይኮነ: ብቐንዱ ንህዝቢ ኤርትራ ናብ ዝርምስ 
ስጉምትን: ንጎሬቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኸኣ ጎብለል ገይሩ ዘውጽእ: ነቲ ናይ እገዳ 
ጉዳይ ዘራጉድ ኢዩ ክኸውን::  

ስለ’ዚ እቲ ሓሳብ መደምደምታኡ እዚ ካብ ኮነ: ህዝቢ ኤርትራ ‘ውን ነዚ ቫካሮ ዝገብሮ 
ዘሎ ዕድመ: መግትኢ ክገብረሉ ኣለዎ:: 
 
ኣብ መወዳእታ ጽሑፈይ: ብዕለት 09-03-2014 ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ: 
ነቲ ናይ ዕለት 01-03-2014 ብወዲ ቫካሮ ዝተኻየደ ሰሚናር ገምጊሙ ነይሩ:: ኣብ’ቲ 
ገምጋም: ካብ’ቲ ዘቕረብክዎ ሪፖርታጅ ዝወጸ ኣገማግማ ኣይነበሮምን ጥራይ ዘይኮነ: ነቲ 
ገስረጥ ኣተኣላልያ ኣኼባ ተስፋዝጊ ይትባረኽ ‘ውን ነቒፈሞ:: ነታ ኣብ ሮተርዳም ጥራይ 
ተሓጺራ: ብጸላም ከደኖ ክስተት ላምፓዱሳ ተጎልቢባ ዝተመርጸት ኮሚቴ: እሞ ኣብ’ቲ 
እዋን ሰሚናር ኣይወርድን ኢየ ኣሻፈረኝ ዝበለት ኮሚቴ: ከም ስጋ ጉዚ ርእሳ ደቡብ: 
እግራ ሰሜን: ልባ ምዕራብ: ዓይና ምብራቕ ዝኾነት ማሕበር ከም ብሓድሽ ተፈንጢሓ 
ክትምስራሕ ከም ዘለዋ ኢዮም ወሲኖም ወጺኦም ዘለዉ:: እዚ ማለት ከኣ: በታ ናይ 
ሮተርዳም ኮሚቴ ከም ዘይቅየዱን: ከም ዘይተመሓድሮምን ከም ዘይትውክሎምን ኢዮም 
ወሲኖም ማለት ኢዩ:: 
 
ዮሴፍ ሃይለ ገብረመድህን  
(ዓይኒ ዑንቂ) 
ሆላንድ 


