
  ካብዘን  ክልተስ ኣየነይቲ ኢያ እታ ሓቀኛ ኤርትራ?                            

ቀለታ ኪዳነ 

ሕቶታትን ሓድሽ ሓበሬታታትን ብፍላይ ብዛዕባ ሃገርና ምርካብ ስለዝፈቱ  ንሃገርና  በጺሑ ዝተመልሰ ኣነ ዝፈልጦ ሰብ 

ክረክብ ከሎኹ በልከ ዓዲ ከመይ ጸኒሑካ? ህዝብናኸ ከመይ ኣሎ? ኢለ ምሕታት ኣይገድፍን ኢየ። እቲ ዝረኽቦ 

ዝተረሓሓቐ መልሲ ኣዝዩ ዝገርምን ዘስደምምን ስለዝዀነ ከኣ  ኣንበብቲ  እውን ክትሕወሱዎ እሞ ብወገንኩም እውን  

እሞ ወዮ ግዳ እቲ ህዝቢ ካብ ናይ ምዝራብ ጾም ስለዘየፋሰገ ኣይዛረብን ኢዩ እምበር  ዝምልስ ዝዛረብ ዘረድእ 

እንተንረክብ ክንደይ ጽቡቕ ነሩ። እቲ ጕዳይ ብወገነይ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅሩብ እዋናት እሰምዖን እፈልጦን ከም ዘሎኹ  

ሓንቲ ጥራሕ ዘይኰነት ክልተ ኤርትራ ከም ዘለዋና ኢዩ። ክልቲኤን ኤርትራ ድሕሪ ባይትኤንን ኣፈጣጥራኤንን ኣቀዋውማ 

ህዝበንን ሓደ ኢዩ።  እቲ ዝፈላልየን  እቲ ሎሚ ዘለወን ኣትሃላልዋን ኵነታትን ኢዩ። እሞ ናይ ብሓቂዶ ንዅላትና ነዞም 

ሎሚ ዘሎና ኤርትራውያን ኢና  ንብል ደቂ ሃገር  ዝወለደትስ  ሓንቲ ኤርትራ’ያ ዘላትና  ወይሲ  ክልተ እየን?  እዘን 

ቀጺለ ዘቕርበን ዘሎኹ ኤርትራታትከ  ሓንቲ ኤርትራ ድየን? እታ ኤርትራ ንብላ ሓንቲ ጥራሕ እንተዀይናኸ ኣየነይተን 

ኢያ እታ ሓቀኛ ኤርትራ። እዚ ዘቕርቦ ዘሎኹ ጸብጻብ ካብቶም ካብዚ ካብ ወጻኢ ሃገራት  ንኤርትራ በጺሖም ዝምለሱ 

እሞ ብዛዕባ ሓንቲ ዘይኮነትስ ብዛዕባ ክልተ ኤርትራ ዝዛረቡን ከምኡ’ውን ኣብዚ ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ናይ ክልቲኤን 

ኤርትራታት ዜጋታት ዝኣኻኸብኩዎን ዝጸሞቕኩዎን ኢዩ። ካብዚ ኩሉ ግን ንምንታይ ባዕልኻ ኬድካ ዘይትርእን 

ዘይተረጋግጽን?  ከይትብሉኒ ግን እምሕጸነኩም። 

እታ ቀዳመይቲ ኤርትራ 

እታ ቀዳመይቲ ኤርትራ በቲ ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ  ህዝባዊ ግምባር ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ብህግደፍ ወይ መንግስቲ 

ኤርትራ  ዝፍለጥ ውድብን  ብኽቡር ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወርቅን ትምራሕ ንሰላሳ ዓመት ተቓሊሳ ብምዕዋት ናጽነታን 

ክብራን መሊሳ ከም ሃገር ዝቘመት ብ1993 ናይ ህዝባ ረፈረንዱም ገራ ብናይ ህዝባ ድምጺ ብዘረጋገጸቶ ዓወት  ኣብ 

ዓለም ከም ሃገር ዝተፈልጠት ኤርትራ  ኢያ።  እዛ  ካብ ናይ ማንም  ጸግዒን ምጽወታን  ናጻ ዝዀነት ነጻነታን 

ልዑላውነታን  ከምተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ  ንይምሰሉ  ዘይኰነ ናይ ብሓቂ ብግብሪ  ዘረጋገጸት ሃገር እዚኣ ከኣ 

ዋላኳ ቅዋም ኮነ ባይቶ እንተዘይብላ  ንነዊሕ ዓመታት ተቓሊሱ ዝኣተወ እሙንን ሓላይን ዉፉይን መንግስትን መራሒን  

ዘለዋ ሃገር ኢያ። ኣብ መንጎ እቲ ህዝባን መንግስትን ዘሎ ውህደትን ፍቕርን ምትእምማንን ብፖለቲካ ይኹን ብምዕባሌ  

ከምኡ’ውን ብማሕበራዊ ናብራ  ካብ ዕለት ንዕለት ንቕድሚት ገዛ ትውንጨፍ ዘላ ሃገር ከም ዝዀነት ከኣ ዘትሓታትት 

ጕዳይ ኣይኰነን።  ናይ ኤኮኖሚ ኵነታታ እውን እቲ ኵሉ ብጸላእታ ዝተገብረላ  ዘይፍትሓዊ ማዕቀባት ከይሓንኮላ ካብ 

መዓልቲ ናብ መዓልቲ  ዝዓቢ ዘሎ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ጥራሕ ዘይኮነ ነቶም ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ዝበሃሉ 

ከይተርፈ ኣዛራብን ኣገራምን ኰይኑ ዘሎ ሃገር ኢያ።  ነጋዶ  ንህዝቢ ከይምዝምዙዎ ብምሕላይ መንግስቲ ብርትዓዊ ዋጋዩ 

ንህዝቡ ቀረብ ዝሸጠሉን ዘናብሮን። ኣብታ ሃገር  ኣብ ካልእ ሃብታማት ዝበሃላ  ሃገራት ዘይርከብ ትምህርቲ ኮነ ሕክምና 

ሳንቲም ከይከፈለ ህዝቢ ብነጻ ኢዩ ዝምሃርን ዝሕከምን። በቲ ካልኣ ኣበሃህላ ኣብዛ ኤርትራ እዚኣ መንግስቲ ሓላይን 

ሓብሓብን ህዝቡ ስለዝዀነ ኣብ መንጉኦም ፍልልይ የልቦን። መንግስቲ ማለት ህዝቢ፡  ከምኡውን ህዝቢ ማለት መንግስቲ 

ኢዩ። 

እዛ ኤርትራ እዚኣ ብዘለዋ ዉፉይን  ፍትሔኛን ምሕደራ ህዝባ  መን ኢኻ ኢሉ ዝሓቶ ዘይብሉ ለይትን መዓልትን ከም 

ድላዩ ዝንቀሳቐሰላን ካብ ሰራቒ ይኹን ዓማጺ  ከይፈርሔ  ገዝኡ ከፊቱ ቀሲኑ ዝሓድረላን ደቂ ኣንስትዮኣ ከይተረፈ 

ብለይቲ ይኹን ብመዓልቲ ስኽፍ ከይበለን ዝዕንድራላ ሰላም ዝሰፈና ሃገር ኢያ።  ህዝባ ናይቲ ኵሉ ብመግዛእቲ ዘሕለፎ 

ሽግራትን ግፍዕን ካሕሳ ዘስተማቕረላ ዘሎ ካብቲ ኵሉ ከባቢኣ ሃገራት ሓንቲ ሰላም ዝሰፈና ቅስንቲ ሃገር ምዃና  ከኣ 

ዝዀነ ይኹን በጻሒ ዝዛረበላን ዝምስክረላን ሃገር ኰይና ኣላ። እዛ ኤርትራ እዚኣ ህዝቡ ብድሌቱ ንሃገሩ እናገልገለ ምስ 

መንግስቱ ኢድን ጓንትን ኰይኑ ቤት ትምህርትታት ሕክምናታት ሓጽብታት ብምስራሕ ካብ ልመናን ምጽወታን ናጻ 

ኰይና ብመግቢ ርእሳ ንምኽኣል ኣብ ዝሓጸረ  እዋን ዓቢ ለውጥን ምዕባሌን ተርኢ ዘላ ሃገር ኢያ።  እዛ ቅድሚ ናጽነት 

ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ጥራሕ ዝነበረታ ሃገር እዚኣ ሎሚ ብዙሓት ናይ  ላዕለዋይ  ኣካዳሚ ኮነ ሕርሻ ናይ ቴክኒክ ኮነ ሳይንስ 

ኮለጃት ብብቑዓት ካብ ወጻኢ ተጠሊቦም ኣሽሓት ዶላራት ዝኽፈሉ መማህራን እናተማህሩ መንእሰያታ  ተሰልጥንን 

ተማዕብልን  ዘላ ሃገር ኢያ። ከምኡ ስለዝዀነ ከኣ ሎሚ ኣብታ ሃገር ዝፈርዩ ዘለዉ ምሁራት ሓካይምን መሃንድሳትን 



ካልኦት ክኢላታትን ነታ ሃገር ኣኺሎም ዝተረፉ ኢዮም። ኣብዛ ኤርትራ እዚኣ ዝበዝሔ ተረሲዑ ዝነብር ዝነበረ  ናይ 

ገጠር ህዝቢ እውን እንተዀነ ሎሚ መብዛሕትኡ መብራህቲ ክረክብን ጽሩይ ማይ ክሰትን በቒዑ ኣሎ። 

ከምቲ ዝፍለጥ ዝዀነ መንግስቲ እቲ ኵሉ ምዕባሌ በታ ዋና ርእሲ ከተማን ካልኦት ከተማታትንዩ ዝጅምር። መንግስቲ 

ኤርትራ ግን ብኣንጻሩ ነቲ ተረሲዑ ዝነበረ ገጠራት ቀዳምነት ሂቡ’ዩ ዝሰርሕ። ከምኡ ስለዝዀነ  ከኣ ኣብዛ ኤርትራ እዚኣ 

ሎሚ ህዝቢ ካብ ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ክቕመጥዩ ዝመርጽ። ህዝቢ ንኣውራጃታት መብኣስን መፈላልይን ከይጥቀሙሉ 

ብማለት ሎሚ ዞባ እምበር ኣውራጃ ዝበሃል የልቦን። ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላማዩ ክስታናዩ ቆላኡ ከበሳኡ ከም ማይን 

ጸባት ትሓዋዉሱን ተወሃሂዱን  ሓድነቱን ሃገራውነቱን ኣረጋጊጹ  ብሓባር ሃገሩ  የልምዕ ኣሎ። ኤርትራ ከኣ ሎሚ  እዚ 

ኵሉ ናይ ማዕቀባት ማሕለኻታት ከይዓገታ እታ ካብ ማንም ሃገር ከይለመነትን  ንዝዀነ ሓይሊ ከይተምበርከኸትን ርእሳ 

ክኢላ ከቢራን ትሓፊራን ንባዕላ ኰነ ንህዝባ ኣኽቢራ ትርከብ ዘላ ንኻልኦት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም  ኣብነት ክትከውን 

ትኽእል ኣፍሪቃዊት ሃገር ኰይና ኣላ።  ሎሚ ኣብ ኤርትራ ብኣሽሓት ዘይኮነስ ሰብ ብሚልዮናት’ዩ ዝዛረብ። ኣብ ኣስመራ 

ዘለዋ መካይን ዋላ ኣብ ኤውሮጳ እውን ኣይትረኽበንን ኢኻ። ከም ብዓል ተሰነይ ዝኣምሰላ ከተማታት ኤርትራ ሎሚ  ምስ 

ብዓል ዱባይ ክወዳደራ ጀሚረን ኣለዋ። ኵሉ ዕዳጋታት ዘድልይወካ ቀረብ ምስ መልኤ ኢዩ። ህዝቢ ከኣ ክገዝእን ድላዩ 

ክበልዕን እምበር ዝተሸገረን ዝጠመየን  ኣይትርእን ኢኻ። እቲ ኵሉ ብዛዕባ ሃገርና ዝስማዕ ናይ ጭንቅን ሽግርን ዕላላት 

ከኣ ኩሉ ጸላእቲ ዘውርዩዎ ሓሶት ኢዩ። እቲ ሓቂ ህዝብና ክንዲ ሎሚ እውን ኣይጥዓሞን። ጽባሕ ከኣ እዛ ኤርትራ እዚኣ 

ብመነባብሮ ህዝባ ኮነ ብሰላም ብምዕባሌ ኮነ ብፍትሒ ናይ ኣፍሪቃ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ዓለም ምዕባሌን ሰላምን ኣብነት  

ከም እትኸውን ጥርጥር የልቦን። እቲ ቅሩብ ዘሰክፍ ነዚ ዉፉይ ዝዀነ መራሒ ብቕዋዋም ኮነ ብኻልእ ህዝቢ ዝፈልጦ ሕጊ 

ክትክእ ዝኽእል ዝተቐረበ ካልእ ሰብ ስለዘይርኤ ብድሕሪኡ ዝብኢ ከይበልዓና ስለዝፍራሕ ጥራሕ ኢዩ።  

እዛ ኤርትራ  እዚኣ ሎሚ  ህዝባ ሓጥያቱ ስለዝተወድኤ ኣምላኽ እውን  ስለ ዝተዓረቖን ወርቅን ካልእ ማዕድናትን 

እናፈልፈለት  ሃብታ ከተውጽን ኣታዊ እውን ክትረክብን  ሃገራ  ከተማዕብልን  ስለ ዘኽኣላ ህዝባ  ወጽዓኡን ሽግሩን  

ርእዩሉ ንምዕባሌን ንሃብትን ይግስግስ ኣሎ። ሎሚ ኣብ ሃገርና ጥራሕ ኣግሩ ዝኸይድ ኮነ ረሳሕ ዝተኸድነ ሰብ ፈጺምካ 

ኣይትረክብን ኢኻ።  እዛ  ሃገር እዚኣ ረኺባቶ ንዘላ ጸጋ ንምክፋል ከኣ ብዙሓት ካምፓኒታትን ትካላትን ካብ ምሉእ 

ዓለም  ክኣትዋኣ  ዝቀዳደማላ ሃገር ኰይና ኣላ። ቀንዲ እቲ ዝስሕበንን ርእሰማለን ንኸውፍራላ ዘተባብዔንን ከኣ እቲ 

ኣብኣ ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ኢዩ። እቲ ካብ ኩሉ ዝዓበየን ዝበለጸን ጕዳይ ከኣ እቲ ህዝቢ ኣብ መንግስቱ ዘለዎ እምነትን 

ፍቕርን ኣዝዩ ልዑል ስለዝዀነ ንዅሉ ድሌት  ህዝቡን ዝምባሌኡን እናሰምዔን እናተቐበለን  ዘነባብሮን ዝሓልዩሉን እቲ 

መንግስቲ  ኢዩ። ስለዝኰነ ከኣ ኣብዛ ኤርትራ እዚኣ ሎሚ ህዝቢ ከምቲ ናይ ካልኦት ጐረባብታ ናይ ፖለቲካ ይኹን 

ካልእ ዝዀነ ይኹን ጸገም ዘይብሉ ብሰላምን ቅሳነትን ይነብር ኣሎ። ሎሚ ካብ ከተማ ንገጠር ይትረፍ ኣብ ከተማ እውን 

ብእግሩ  ዝኸይድ  ሰብ የልቦን። ብዛዕባ ክዳንን ኣከዳድናን እሞ እጹብ ድንቂ ዝዀነ ነገር ኢዩ።  ኣብ ኤውሮጳን 

ኣሜሪካን ዝቕመጡ  ሰብኡት ኮነ ኣንስቲ ነቶም ናይ ኣስመራ ኣይወዳደሩዎምን ኢዮም። ኣብ ኤርትራ ስራሕ የሎን 

ይበሃል እምበር በዚ ይኹን በቲ እቲ ህዝቢ ናይ ገንዘብ ኮነ ናይ መነባብሮ ሽግር ኣይትርእየሉን። ኤርትራውያን  

ብናጽነቶምን ብመንግስቶምን ኰሪዖም ትሓጕሶም ክትርኢ ከኣ ትቐስን። ህዝቢ ከኣ ደስ ኢሉዎን  ትሓጕሱ ንመንግስቱን 

ንመራሒኡን ክምርቕ ይውዕልን ይሓድርን ኣሎ። 

                                                     እታ ካልኣይቲ ኤርትራ 

እዛ  ካልኣይቲ ኤርትራ ከኣ እቲ ናይ ቅድም ጊዜ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበረ ገዲፍና ካብ 1991 ናጽነታ ካብ ትወጽእ ጀሚራ 

ዘመሓድራ ዘሎ ባዕሉ ስልጣን ህዝቢ ዝጨወየ  ኣብ ሜዳ ኤርትራ ህዝባዊ ግምባር ዝጽዋዕ ዝነበረ ውድብ ኮይኑ ሎሚ 

ህግደፍ ወይ ጊዜዊ መንግስቲ ኤርትራ ዝጽዋዕ ዘሎ ኢዩ። ነዛ ኤርትራ እዚኣ ዝመርሓ ዘሎ  ሰብ እውን  ባዕሉ ኣብ 

ስልጣን ብሓይሉ ዝደየበ ሃገርን ህዝብን ዘጥፍእ ዘሎ  ኢሳያስ ኣፍወርቂ ዝበሃል ሰብኣይ ኢዩ። እዛ ሃገር እዚኣ እውን 

ይስራሕ ኣይስራሕ ከምቲ ንቡር ቅዋም  ይኹን ባይቶ ዝበሃል የብላን። ንገበነኛታት ኮነ ዓመጽቲ ዝቕጽዑሉን ብሕጋዊ 

መንገዲ ብጠበቓኻ ትማጐተሉን ሕጊ ዝበሃል የልቦን። እታ ሃገር ኣመሓደርታን ኣካየድታን ወትሃደራት ኢዮም። 

ወተሃደራት ብወትሃደራቶም እውን መብዛሕትኦም ንህዝባዊ ምምሕዳር ዓቕምን ክእለትን ትምህርትን ዘይብሎም መሃይማን 

ኢዮም። ዝትኣስረ ስለምንታይ ትኣሲሩ ኣይንገሮን ኢዩ። ብሓጺሩ ሰብ ከም ሰብ መጠን መሰሉ እንታይ ምዃኑ ዝፈልጠሉ 

መንገዲ የልቦን። ኵሉ ምምሕዳርን መምርሒ ዝወሃብን ካብ መንግስቲ ኢዩ። ኵሎም ትካላት መንግስቲ ኮነ ቤት 

ትምህትትታት ዘካይዱዎ ወትሃደራት ኢዮም። ብሕጽር ዝበለ ቃላት እቲ ህዝቢ ፈትዩ ኣይፈትዩ ዳርጋ ኵሉ ወትሃደር 

ኢዩ።  



መንግስቲ ዝበሎ ከኣ ሓቂ ይኹን ጌጋ ክትግበር ጥራሕዩ ዘለዎ። ንዝዀነ ይኹን ትእዛዝ ይኹን መምርሒ ምቅዋም ይኹን 

ዕሚም ምባል ገበን ኢዩ። ሓደ ጊዜ ሓደ ሰብ እንተፈሪዱካ እግባይ ኢልካ ኣብ ልዕሊኡ ሓሊፍካ ትረኽቦ ፍትሒ የልቦን። 

መነባብሮኻ ማለት ኣበይ ትሰርሕ እንታይ ትገብር ዝውስነልካ መንግስቲ ኢዩ። ብዘይ መንቀሳቐሲ ኣብ ዝደለኻዮ ስዓትን 

መዓልትን ክትገይሽ ማለት ዘይሕለም ኢዩ። ሓሪስካ ኮነ ነጊድካ ትረኽቦ እትዋት መብዛሕትኡ እዋን ባዕልኻ ትውንኖ 

ኣይኰነን።  መብዛሕትኦም ሃብታማታ ኮነ ነጋዶ ከምኡ’ውን ምሁራት  ኮነ ለባማት ናይዛ ኤርትራ እዚኣ  ሎሚ ከኣ ምስ 

ደቅና ክንማጐትን ብደቅና ክንከላበትን ኣይንደልን ብማለት ብሰላምን ቅሳነትን  ክነብሩላ ዘይክእሉ ሃገር ምዃና ርእዮም 

ገዲፎማ ተሰዲዶም ኢዮም። ኣብታ ሃገር ወርቅን ካልእ ማዕድናትን ተረኺቡ ይስማዕ። ካምፓኒታት ወጻኢ እውን ከም 

ዝኣተዋን ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝብሃሉ መንእሰያት ንመንግስቲ ብዝኸፍልኦ ገንዘብ ንዓታቶም ብነጻ ከም ዘስርሓን እውን 

ትሰምዕ። እንተዀነ እታ ሃገር ክንደይ እትዋት ከም ዝረኸበትን  ኣበየናይ ጁባ ይኣቱን ግን ዝፈልጦ ኣምላኽ ጥራሕ ኢዩ። 

ሎሚ እዛ ኤርትራ እዚኣ ምስ ኵለን ጐረባብታ ሃገራት በብጊዜኡ ኣብ ኵናት ስለ ዝኣተወትን ብጐረባብታ ኮነ 

ብሕብረተሰብ ዓለም ዝተነጸለትን ዝተረስዔትን ህዝባ ዛሕ ዛሕ ኢሎም ፈቐዶ ስደትን ውርደትን መስሓቕ ጸላእቲ ኰይና 

ዘላ ኣዝያ ተሕዝን  ሃገር ኢያ። 

ከተማታት ኮነ ገጠራት ኩሉ ብመንግስቲ ኢዩ ዝመሓደር። ካብ ናይ መንግስቲ ምትእትታው ናጻ ዝዀነ ስልጣን ዘለዎ ናይ 

ከተማ ይኹን ናይ ገጠር ምምሕዳራት ዝበሃል የልቦን።  ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ዘሎ መሬት ዝውንኖ መንግስቲ 

ኢዩ። ህዝቢ ከኣ ኣይኰነንዶ መሬትን ንብረትን ነታ ሂወቱ እውን ኣይውንናን ኢዩ።ኣብ ዝዀነ ይኹን ዓለም ምዕባሌ ናይ 

ሓንቲ ሃገር ዝርኤን ምንቅስቓስ ዝፍጠርን ህንጻ ክስራሕ ምስ ዝኽእል ኢዩ። ኣብዛ ኤርትራ እዚኣ ግን ኣብ ገጠር ይኹን 

ኣብ ከተማ ገዛ ምስራሕ ክልኩል ኢዩ። ኣብ ዓለም እቲ ዝኸበረ ዋጋ ገዛ ከኣ ሎሚ ኣብዛ  ኤርትራ እዚኣ ኰይኑ ኣሎ። 

ገዛ ዝሰኣነ ከኣ ብዘይካ ክስደድ ካልእ መፍትሒ የብሉን።  ቀደም ብጽሬተን ኮነ ብኣገአልግሎተን ምስ ኤውሮጳ ዝወዳደራ 

ኣዝነበራ ከተማታታ ሎሚ  ህንጻታተን ተደዊኑ ጥራሕ ዘይኮነ   ጽርግያታተን ኮነ ማርሻቤዲታተን ብጐደጕድ መካይንን 

ሰብን ከም ድሌቶም  ዘይከዱዎ  ኰይኑ ህዝቢ ዝገደፈን ዑናታት መሲለን ኣለዋ። ቀደም ካብ ሱዳንን ኢትዮጵያን 

መጺኦም ዝሕከሙለን ዝነበሩ ሆስፒታላት ሃገር  ዓንየን ሎሚ ክብድ ዝበለ ሕማም  ኣልዩዎ ገንዘብን ሰብን ዝረኸበ ሰብ 

ንሱዳንዩ ከይዱ ዝሕከም። ኣበስመራ  ካልእ ፈውሲ ደሊኻ ክትረክብስ ይትረፍ ኣስፕሪን እውን የለን ይበሃል።   

ትወልዶም ቆልዑ ናይ መንግስቲ እምበር ናትካ ኣይኰኑን። ኣብ ዝደለዮ ምዓልቲ ከኣ መንግስቲ ኣብ ድላዩ ይወስዶም። 

ተመሃራይ ክጕብዝን ዓሰርተ ሓደ ክፍሊ ክውድእን ምስ ጀመረ ካብ ወለዱ ተፈልዩ ኣብ መዓስከር ይውሰድሞ ኣብ 

ምቝጽጻር መንግስቲ ይኣቱ። መብዛሕትኦም መንእሰያት ንሃገራዊ ኣገልግሎት ተባሂሎም ምስ ከዱ ንዓስርተታት ዓመታት 

ዝተመልሰ የለን። ወትሃደራዊ መነባብሮን ድሲፕሊንን  ጥራሕ ዘይኰነ ኣብቲ ሓይልታት ዘሎ ኵነታት ናይ ገዛእን ተገዛእን 

ናይ ባርያን ጊልያን እምበር ናይ ብማዕርነት ዝናበሩን ዝካይዱን ደቂ ሓንቲ ሃገር ኣይኰነን እውን ይበሃል። ትኣሲሩ ፍርዱ 

ዝንገሮ ወይ  ፍርዱ ወዲኡ ዝወጽእ  ሓደ ክልተ ከም ጐርቢ ጥጥቖ ጥራሕ ኢዩ። ማእሰርቲ ጥራሕ ዘይኰነ ኣብቲ ቤት 

ማእሰርቲ ኣሎ ዝብሉዎ ኣትሓሕዛን ኣብ ልዕሊ እቶም እሱራት ይፍጸምዩ ዝበሃል ግፍዕን ዘሎ ጥሜትን ናይ ደቂ ሰባት 

ኣትሓሕዛን ንኽትሰምዖ ጥራሕ እውን ዘስካሕክሕ ኢዩ። ቀንጠ መንጢ ምኽንያታት ፈጢሩ ሓላፊኻ ንኽቐጽዓካ ጥራሕ 

ዘይኮነ ንኽርሽነካ እውን ፍቑድ ኢዩ ይብሉዎ።  ንኻልኦት መሰክሕን መፈራርሕን ንኽኸውን ብቖሎ ጥጥቖ ኣብ ቅድሚ 

ብጾቶም ዝተረሸኑ ከም ዘለዉ እውን ብቐጻሊ ይስማዕ። ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ግፍዒ እሞ ከኣ እቲ ናይ ጾታዊ 

ትዕድልተን  ወሲኽካ ብኽልቲኡ ዓይነት  ኰይኑ ፍሉይ ኢዩ።   እዚ ዝኸበዶም መንእሰያት እዛ ኤርትራ እዚኣ ብኣሽሓት 

ንጐረባብቲ ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነ ክንደይ ፈንጂ ተሳጊሮም ብኽንደይ ጥይት ተሳሒቶም ዝተረፉ ብኣሽሓት ኣብ ጐረባብቲ 

ሃገራት ተሪፎም ገለ ከኣ ንምድረበዳ ስሃራን ንማእከይ ባሕርን ካብቶም ብዙሓት ዝጠሓሉን ሃለዋቶም ከይተፈልጠ 

ዝጠፍኡን  ገለ ገለ ካብ ሞት ዝድሓኑ ዕድለኛታት ብኽንደይ ጸበባ ሓሊፎም ኣብ ጐደናታት ኤውሮጳ ብሕሱም ክርኣዩን 

ክሳቐዩን ይርከቡ ኣለዉ።  

ኣብ ጕዕዞ ዝተዓመጻ ብሸፋቱ  ዝተጋፍዓን ካብ ዘይፈልጥኦም ሓለፍቲ መንገዲ ዝወለዳን ነፍሰ ቅትለት ዝፈጸማን ደቂ 

ኣንስትዮ እዛ ኤርትራ እዚኣ  ብዙሓት ኢየን። እቲ ብዝሓሰረ ዋጋ ዝሽየጥ ዝነበረ ኵሊት ከኣ ካብዛ ሃገር እዚኣ ናይ 

ዝሃደሙ መንእስያት ኢዩ። ኣብ ከተማታት ኮነ ገጠራት ከም ድላይካ መግብን ማይን መብራህትን የልቦን። ትእሰረሉ 

እዋንን ምኽንያትን ስለዘይፍለጥ ከኣ ቀሲንካ ደቂስካ ምሕዳር የልቦን። ጠሚና እንተበልካ ከምቲ ቀደም ተጋዳላይ ኣብ 

ሜዳ ክዋጋእ ከሎ ዘሕለፎ ጥሜት ልምዱ ትበሃል። ጸሚእና እንተበልካ እውን ኣብ ማይ ዘለዎ ኪዱ ኢዩ እቲ መልሲ። 

ብሓጺሩ እዛ ኤርትራ እዚኣ ሃገራዊት ቤት ማእሰርቲ ናይ ዜጋታት ኰይና ዘላ ሃገር’ያ። ሰብ ዘይብልካ እንተኰንካ ብሕጋዊ 



መንገዲ ካብዛ ሃገር እዚኣ  ክትወጽእ ማለት  ዘይሕለም ኢዩ። ዝዀነ ይኹን ጕዳይ ከተሳልጥ እንተዀይኑ ከኣ ወይ ሰብ 

ወይ ገንዘብ ዘይብልካ  ከም ዜጋ መጠን ክሰልጠካ ማለት ኣይትሓስቦን እውን ኢኻ። እታ ሃገር ዝተፈላለዩ ናይ ስርዓት 

ኢትዮጵያ ተቓወምቲ ኢና ብዝብሉ ናይ ኤርትራ ናጽነትን ልዑላውነትን ከይተረፈ ብዘይኣምኑ ተወሪሳ ትርከብ። እዚኦም 

ኣብ ጕዳይ ሃገርን ደቂ ሃገርን ክሰርሑን ክዋስኡን ከም ዝርኣዩ እውን ምስጢር ኣይኰነን ይበሃል። ብዘይካኦም ብገንዘብ 

ዝጻፋዕ መንእሰይ ስለዘየልቦ ከኣ ውዒሉ ሓዲሩ ዕድሚኤን ዝኣኸለ ኣዋልድ  ኣብኣቶም ክጽግዓን ካብኣቶም ክወልዳን 

መደብ ከይህሉ እውን ዓው ኢልካ ዘይዝረበሉ ዘፍርሕ ድኣ ኰይኑ እምበር እሹኽሹኽሲ ይበሃል ኢዩ።   ህዝቢ ከኣ 

ሎምስ ተመንዩዎ ካብኡ ይሕለፉ ብማለት ዓው ኢሉ ክዛረብን ከተንፍስን ጀሚሩ ኣሎ።  ሎሚ  ካልእ ዝሰርሕ 

ፋብሪካታት ኮነ ንግድታት ስለዘየልቦ ግን እቲ ዝዓበየን ነታ ሃገርን ደቂ ሃገርን ሒዙ ዘሎ እቲ ናይ ጸጥታን ስለያን ስራሕ 

ኢዩ።  

ሎሚ ካብቲ ህዝቢ ናይዛ ኤርትራ እዚኣ እቲ ኣብ ስለያ ዝሰርሕን ብኡ ዝነባበርን ይበዝሕ። ስለዝዀነ ከኣ እዚ ኵሉ ግፍዒ 

ኣብ ልዕሊ ሃገርን ደቂ ሃገርን እናተፈጸመ እቲ መብልዒ ድራርካን እቶትካን ንሱ ስለዝዀነ ኵሉ ኣብ ስለያ ተቘጺሩን 

ተመዲቡን  ነንሓድሕዱ ክትሓሳሶን ክጣፋእን እንተዘይኰይኑ ካልእ ሕልናዊ ስራሕን ምንቅስቓስን ዝበሃል የልቦን። ህዝቢ 

ከኣ ብገዛእ ደቁ ነዚኦምሲ የጥፍኣዮም። ኣምላኽ ካብዚ መንግስት’ዚ የውጽኣና  ብማለት ክጽልን ነቲ ስርዓት  ክኸስስን 

ነቲ መራሒ ክራገምን  ይውዕል ኣሎ። እሞ ኣየነይቲ ኢያ እታ ሓቀኛ ኤርትራ ቀዳመይቲ ወይስ ካልኣይቲ? ሓንቲ 

ንዅላትና ትጥርንፍ  ኤርትራ ጥራሕ ክትህልወናኸ ይከኣል ድዩ? ብኸመይ? 

ዓወት ነቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ  

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዉኣት 


