
 

 

 ሕብረት ኤርትራውያን ንምምካት ኮረና ቫይረስ +  ECC                                                          

ኣምላኽ ደው የብልኩም  ዝበዝሔን ዝተባረኸን ህያቡ ይዓድልኩም    እዚ ንህዝብና 

ተስፋ ንጸላእትና ከኣ ናይ ሕልና ምንዋጽ ዝፈጥር ኢዩ!!! 

ኣዳላውን ኣቕራብን  ቀለታ ኪዳነ 

ኣብ ዲያስፖራ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብሕብረት ትኣኻኺቦምን ተመያይጦምን ምዓንጣኦም ሸጥ ኣቢሎም ካብታ 

ዘላቶም እናተማቐሉ ኣብ ስደት ንዘለዉ ወገናትና ብዘደንቕ ኣሰራርሓን  ምትእምማንን ህዝቦም ይዕንግሉ ምህላዎም 

ትዓዚበን ኣንቢበን ኣዝየ ኰሪዔን ትሓጕሰን። ብኡ መሰረት ከኣ ኣብ ክንዲ እቲ ውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ ኰይነ ነቶም 

ኵሎም ብገንዘቦም ይኹን ብጕልበቶም ብጸሎት  ኮነ ብምኽሪ ንህዝቦምን ንወገናቶምን ብዝገብሩዎ ዘለዉ ስራሕን 

ተወፋይነትን ኣምላኽ ንጻዕርኹምን ንኣገልግሎትኩምን  ኣብ ሂወትኩም፡ ኣብ ስድራ ቤትኩም፡ ክባርኸኩምን 

ንፍርያትኩም ብዝያዳ ከብዝሓልኩምን እልምኖ። ደው የብልኩም፡  ኣምላኽ ዝበዝሔን ዝተባረኸን ህያቡ ይዓድልኩም። 

 እቲ ካብ ኵሉ ዘሓጐሰኒ ከኣ እቲ ኣሰራርሓኦም ጽፉፍን መስርዕ ዝሓዘን ኰይኑ ክኢላታት ብፕሮፈሽናል ኣተሓሕዛ 

ሒዞሞ ምህላዎም ክፈልጥ ስለዝኸኣልኩ ኢዩ።  ዝዀነ ይኹን ብኽኢላታትን በቶም ናይ ከምኡ ስራሕ ክእለት ዘለዎም 

ምሁራትን ቅኑዓትን ምስ ዝትሓዝ ኵሉ ብጽፉፍን ብዘይ ምትህልላኽን ምትሕምማይን ከም ዝፍጸም ከኣ ቀዲምካ 

ምንኣድ ድኣ ከይኰነኒ እምበር ንዓይ ዓቢ ትምህርቲ ኰይኑኒ ኣሎ።  ከምዚ ናይ ሕብረት ኤርትራውያን ንምክልኻል 

ኮረና ቫይረስ  ዝገበሩዎ ኵላትና ኤርትራውያን ኣብ ነንኽእሎን ነንፈልዓን ኣብ ዓዓቕምናን ተመዲብና እንተንሰርሕ ከኣ 

ሎሚ ኣብዚ ሎሚ ዘሎናዮ ሽግር ኣይምሃሎናን ዝብል እምነት ኣሎኒ። እዚ ጽቡቕ ተመክሮ ክዀነና ከኣ ተስፋይ ወሰን 

የብሉን።

 

                   እሞ ስለምንታይ ድኣ ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ዘይነፋዕና?   

 

መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብምኽንያት ኮረና ቫይረስ ኣመሳሚሱ መግቢ የብሉ ማይ የብሉ ምዃኑ እናፈለጠ ነቲ 

ዕለታዊ መግቡ ካብ ኢዱ ንኣፉ ዝዀነ ድኻ ህዝብና  ካብ ገዛ ከይወጽእን ከይንቀሳቐስን ከም ዝሕረም ብምግባር ዓጽዩ 

ብጥሜትን ብጽምእን ይሳቕዮ ከም ዘሎ ዘትሓትት ኣይኮነን። ንሱ ጥራሕ እውን ኣይኮነን። ንመከላኸሊ ሕማም ኮረና 



ካብቲ ኣብ ወጻኢ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ድኻ ህዝቢ እውን ከይተረፈ ሓገዝ ከም ዝሓትት 

ንሰምዕ ኢና።  ብሚልዮናት ዶላራት ከም ዝተዋጽኤ እውን ንጃህራን ንፈኸራን ይገልጹዎ ኢዮም። ነቲ ክሕገዝን ክሕሎን 

ዝግብኦ ድኻ ህዝቢ ገንዘብ ምሕታት ነውሪ ኢዩ። እቲ ጕዳይ ሓቂዩ ኢለ ጭብጢ ኣይሃልወኒ እምበር ኣይገድፍን ኢዩ 

ዝብል እምነት ከም ዘሎኒ ግን ኣይሓብእን። እሞ እዚ ከይሓፈረ መንግስቲ ኢየ ኢሉ ዝዛረብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መላኺ 

ነዚ ብኤርትራውያን ግዱሳትን ዉፉያትን ካብ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ስደት ኣብ መዓስከራት ጐረባብቲ ሃገራት ንዝርከቡ 

ወገናቱ ዝግብሮ  ዘሎ ሓገዛትን ረድኤትን ክዕዘብ ከሎስ እንታይ ኮን ይስምዖ ይኸውን? ዝመስለኒ  ክዛረብ እንተዀይኑ 

ከኣ ብምትሕብባርን ምውፋይን  ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ከም ዝድነቕን ከም ዝሓዝንን  ኣሕ ክብል ከይደቀሰ ከም 

ዝሓድርን እውን  ዘየጠራጥር ኢዩ።  

 

እቲ ሕቶ ግን እቶም ስምምዕን ምርድዳእን የብሎምን እናተባህለ ዝንገረሎምን ብብዙሓት ዝእመነሎምን ኤርትራውያን 

ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ኮረና ጕዳይ በጺሖም ህዝቦም ንምርዳእን ንምሕጋዝን ብኸመይ ክሰማምዑን ክተኣማመኑን 

ዘደንቕ ስራሕ ክሰርሑን ክኢሎም ዝብል ኢዩ። ገለዶኾን ኣምላኽ ሕማም ኮረና ኣመሳሚሱ ዘሰማምዕን ዘተኣማምንን 

መልኣኽ ልኢኹልና  ይኸውን? ዘይከኣሎ ኣይኰነን እሞ ብወገነይ እወ ብማለት ብእምነት ክቕበሎ መሪጸ ኣሎኹ። እቲ 

ካብ ኩሉ ዝገርም ግን ናይቲ ንኢትዮጵያ ሰላም ከውርድን ካብ ኣምላኽ ዝተላእከ  ተባሂሉ ንኢትዮጵያ ንኽገዝእ 

ብፍቕርን ብምድማርን ብሕድገትን ስብከት ዝጀመረ ፓስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኢዩ። ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኵነታት 

ኣላ? ሕልናን ቅንዕናን ፓስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣበይ ኣተወን?  ግን ዘስደምም ኢዩ።  

እቲ ፍቕርን ለውሃትን ዝመልኦ እግዚኣብሔር ይፈርሕዩ ዝበሃል መራሒ ኢትዮጵያ ፓስተር ኣቢይ ኣሕመድ ሎሚ ግፍዒ 

ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ስደት ኣብ ምዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራውያን  ኣብዚ ሎሚ ዓለም ብምኽንያት ኮረና 

ቫይረስ ትሳቐየሉን ትሞተሉን ዘላ እዋን ዓለም ለኻዊ ሕግን መምርሕታትን ስደተኛታት ጥሒሱ ንፍሉይ ናቱ ፖለቲካዊ 

ጠቕምን ምትእስሳርን ውልቀ መላኺ ኤርትራ ንምሕጓስ  ንስደተኛታት ኤርትራውያን ክብትንን ከበሳብስን ክርኤ ከሎ 

ከኣ ኣዝዩ ዘሕዝንን ታሪኽ ዘይርስዖን እቕረ ዘይብሃሎን ገበን ኢዩ።  እዚ ኵሉ ግን ክሓልፍ ኢዩ። ታሪኽ ግን ዝሓልፎ 

የለን እሞ እዚ እውን ካብቲ ቀንዲ ኣርእስቲ መዝገብ ታሪኽ ክሕዝ ኢዩ። 

ካልእ ነቓኒቖም ካብ ኣበገሱንስ ገለ ክዛረብ ክግደድ ኢየ። ንሱ ከኣ ብዛዕባ ህልው ኵነታት ሃገርና ምዝራብ ኢዩ። ንምዃኑ 

ጕዳይና ሎሚ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝተሓዋወሰ ፈቲና ጸሊእና ምስ ናይ ኢትዮጵያ እምበር ንበይኑ ዝፍትሓሉ ነገራት 

ክርከብ ከጸግም ኢዩ። ህዝብና ኣቐዲሙ ስለዝዘንግዔን ብርእይቶይ መሪሖም ከቃልሱዎ ዝኽእሉ ብቑዓትን እሙናትን  

መራሕቲ ደምበ ተቓውሞ ስለዝሰኣነን  ሎሚ ንጕዳዩ ገዲፉ ኢትዮጵያ ወረደት ኢትዮጵያ ደየበት ክብል ይውዕል ኣሎ።  

መራሒና ሕፍር ከይበለ ናይ ብልጽግና ፓርቲ እምበር ጕዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ጕዳዩ ከም ዘይኮነ ደጋጊሙ 

ኣፍሊጡናን እታ ክትገብሩዋ ትኽእሉ ግበሩ ኢሉናን  ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ዝሃድም ሃዲሙ ዝእሰር ትኣሲሩ እቲ 

ዝተረፈ ሓንካሰ ቆራይ ከኣ ንኽነብርን ንዕለቱ ደቂሱ ክሓድርን ኣብ ዘእተወ የእትወና  እናበለ ሞራሉ ወዲቑ ሃብታም 

ዝነበረ ኵሉ ደኽዩ ሓያል ዝነበረ ኵሉ ደኺሙን ኣሪጉን  ተመሳሲሉ ጭርኡ ደጕሉ መዓልቱ ክቈጽር ይውዕል ኣሎ።   

                   ንምዃኑ ኢትዮጵያ ናበይ ገጻያ?  ንዓና ዘወጻጽኣናኸ  እንታዩ? 

ድላዮም ንኸይገብሩን ቀሲኖም ንኸይሓድሩን  ሎሚ ንኣቢይ ኣሕመድን ንኢሳያስን ቀንዲ  ዕንቅፋት ኰይኑዎም ዘሎ 

ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኢዩ። እቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልጽግና  ወይ ኢሳያስን ኣቢ ኣሕመድን ዘሎ ውጥረት 

ሎሚ ኣነ ብኸምዚ ክፍታሕ ኢዩ ዝብል ገምጋም ከቕርብ ከጸግመኒ ኢዩ። እቲ ብዙሓት ዝሓቱዎ ሕቶ ግን ንጕዳይ 

ኤርትራን ኤርትራውያንን እቲ ዝቐረበን ዝሓሸን መንዩ ዝብል ኢዩ። ኣቢይ ኣሕመድ ማለት ኢሳያስ ማለት ኢዩ። 

ብርእይቶይ ከኣ ፓስተር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ናይ ኢሳያስ ዘይንእስ ንዕቀትን ጽልእን ከም 

ዘለዎ ብዙሕ ጊዜ ዓው ኢሉ ኣረጋጊጹልና ኢዩ።  እቲ ድሕሪኡ ዘሎ እምበኣር ስርዓት ሕወሓት ኢዩ። ስርዓት ሕወሓት 



እውን ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ብዙሕ ገበናት ፈጺሙ ኢዩ። ሎሚ እውን ካብቲ ዝሓለፈ ጌጋታቱ ተማሂሩ ንህዝቢ 

ኤርትራ ከእምነሉን ክኽሕሰሉን ዝኽእል ኵነታት ኣይፈጠረን። 

መሪሕነት ሕወሓት ብሕልፊ ከኣ ህዝቢ ትግራይኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዙሕ ናይ ሕልናን ሕውነትን 

መንፈስን ምድንጋጽን ምትሕግጋዝን የርኢ ኣሎ። ክምስገን ይግብኦ። ግናኸ ብፖለቲካ ዓይኒ ክርኤ ከሎ ብፍላይ ኣብዚ 

ሎሚ ምስ ኢሳያስን ኣቢይ ኣሕመድን ተረፍ መረፍ ደርግን  ተፋጢጡሉ ኣብ ዘሎ እዋን  ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክህልዎ 

ዝግባእ ፍቕርን ምትእምማንን ኣሕዋት ኢና ቋንቋና ሓደ ባህልና ሓደ ኢልካ ጥራሕ ዝሕለፍ ድዩ? እቲ ኵሉ ዝሓለፈ 

ጽልእን ምጕድዳእን ሓድሕድከ ብኸምዚ ብቓላት ጥራሕ ክድምሰስን ክርሳዕን ይኽእል ድዩ? ከምቲ ቅድሚ ሎሚ 

ደጋጊመ ዝገለጽኩዎ ከምቲ ትግራዎት ብኣና ብኤርትራውያን ዝገርሞም ኣነ ከኣ ብኣታቶም ብትግራዎት እግረም ኢየ።  

 ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሓደ ሰብኣይ ክቃወም ዘይክእል ሰነፍ ህዝቢ ኢዩ ከም ዝብሉና ብዙሕ ጊዜ ዝሰማዕናዮ ዘለፋ ኢዩ። 

እሞ ሎሚ ኢሳያስ ንጕዳይ ኤርትራ ወዲኡስ  ንኢትዮጵያ ዝገማጥላ ዘሎ ብፍላይ ክኣ ንተጋሩ ከምታ ዝፈከራ ኣብ 

ውሽጢ ትግራይ ከም ዝውሸቡ ገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝደለዮ ክኣስርን ክፈትሕን ከሎስ   ኣንታ እዞም ሰባትሲ እባ 

ንምክሓሎም ዝነበርና ዘይበጽሓና ኰይኑዩ ዶኾን ይብሉ ይዀኑ? ወረ ናትናስ ብኸመይ ኢልኩም ድኣ ኣይትሕተቱኒ 

እምበር ውዒልና ሓዲርናስ መፍትሒ ክንረኽበሉ ኢና ዝብል እምነት ኣሎኒ።  እቲ ዝኸፍኤን ዝሓየለን ጕዳይ ህዝብን 

መሪሕነትን ትግራይ ኢዩ። ብርእይቶይ እቲ መሪሕነት ህወሓት ከምቲ ባዕላቶም ዝኣመኑሉ ዘይዕረ ዘይምሓየሽ 

ዘይምዕብል ዘይምሃር ዝመሽመሸ ክነሱ ንስልጣን ኣሕሊፉ ንመንእሰያትን ንኽኢላታትን ኣሕሊፉ ክህብ ዘይደሊ ስሱዕ 

ትምክሕተኛ ካብ ንህዝቡን ንሃገሩን ንስልጣኑን ንረብሓኡን ዝሰርሕ ዘይለባም መሪሕነት ኢዩ። እዚ ክብል ከሎኹ ከኣ 

ብሃሳሰ ለባም ዘይኮነ ብቐረባ ስለዝፈልጦን ዝከታተሎን  ኢዩ። ከምዚ ዓይነት መሪሕነት ሒዝካ ክትዕወት ስለዘይከኣል 

ከኣ እነሆ ዕሚም  ክንሰምዕ  ጥራሕ ክልተ ዓመቱ ተቓሪቡ ኣሎ።   

ብወገነይ ግን ዘሕዝነንን ዘሰክፈንን እቲ ቆራጽን ዉፉይን ዝዀነ ካብቲ ናትና ዘይሓይሽ ዘይግብኦ ዕድል ዝተጋጠሞ  

ህዝቢ ትግራይ ኢዩ።  ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ክልቲኡ ለባምን ኣርሒቑ ዝጥምትን ብምይይጥን 

ብምርድዳእን ብባይቶን  ብምክብባርን ተላዚቡ ዓበይቲ ሽግራት ክፈትሕ ዝኽእል ታሪኽን ባህልን  ዝፈልጥ ለባም 

ህዝቢ ኢዩ። እዞም ጠበንጃ እምበር ብባህልን ብወግዕን ብምክብባርን ክረዳድኡን ክመርሑን ከመሓድሩን ዘይክእሉ  

መራሕቲ ስለዘጋጠሙዎ ግን ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ሕማቕ ወዲቖም ንርእዮም ኣሎና። ኣነ ብወገነይ ዋላ ነቲ 

መሪሕነቶም ዘይፈትዎ ክነሰይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ስቓይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝወረደየ 

ዝኣምን። ከመይሲ ስጋ እንተወደቐት ሓመድ ሒዛ ትትስእ ከም ዝበሃል ንትግራይ ኣጥፊእካ ትነብር ወይ ሂወት ዝህልዋ 

ኤርትራ ክትህሉ ኣይትኽእልን ኢያ። መሪሕነት ሕወሓት እንተዘይለቢሞምን ንሃገሮምን ንህዝቦምን ድሕነት ኣብርቲዖም 

ክሓስቡሉን ክሰርሑሉን እንተዘይክኢሎም ከኣ እቲ ኩሉ ዝኸፈሉዎ ከቢድ መስዋእቲ ብሕጂ እውን ዝያዳ መስዋእትን 

ውድቀትን ከየጋጥሞም የሰክፍ ኢዩ። በዚ ኰይኑ በቲ ግን መሪሕነት ሕወሓት ሕጂ እውን ክልብምን ምስ ህዝቢ ኤርትራ 

ዝገብሮ ምትእምማን ንፖለቲካ ወይ ንይምሰል ዘይኮነ ካብ ልብን ዘተኣማምንን ንህዝቢ ኤርትራ ዘዕግብን ዝኽሕስን 

ክኸውን ይግብኦ። 

ዓወት ንቓልሲ ውጹዓት ኣሕዛብ 

ዘለዓለማዊ ክብረትን ዝኽርን ንስዉኣትና 

 


