
1 
 

 

ከመይ ዘይከውን? 
8ይ ክፋል 

``ሕሉፍ ኣተሓሳስባናን ተግባርናን ኣብ`ዚ መድረኽ`ዚ ኣብጺሑና ኣሎ። እወንታኡን ኣሉታኡን ከኣ እነሆ ኣብ 
ቅድሚና። ሎሚ እንሓስቦን እንትግብሮን ድማ ናብ መጻኢ ከሰጋግረና`ዩ!!!!` 

                                                        ሕዳር 28 ፡ 2011 

 

ኣብ ኤርትራ ክረጋገጽ  ዝጥለብ ለውጢ፡  ብቐዳምነት  ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕን  ዘገልግልን ክኸውን ኣለዎ። 
ድልየትን ጠለብን ህዝቢ ኤርትራ-  ግዝኣተ ሕጊ፡ ምሉእ  ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰል ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ፡ 
ስለዚ ድማ ሃገራዊ ሓድነትን ሰላምን ዘዕቆበትን፡ ሸራፍ-መራፍ ዘይብላ፡ ምልእቲ ልኡላዊት ኤርትራ ኢዩ።  
ከምኡ`ውን፡ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣን ከባቢኣን ሃገረ-ሰላምን ፍትሕን ኮይና ማሕበራዊ፡ ምጣነ-ሃብታውን ባህላውን 
ዕብየታት ንከተረጋግጽ ድልውቲ ዝኾነት ሃገር ምግባር`ዩ። ነዚ ጎሕ`ዚ ዝቐድድ ኣመራርሓ ምውዳድ ድማ  ካብ 
ዜጋታት ትጠልብ።  

ምዕራፍ`ዩ። ምዕራፍ ከኣ ጉዕዞ`ዩ። እቲ ምዕራፍ ካብ ደሮት ትርኢትና ክሳብ ስግር ዶብ ትርኢትና  ዝኸይድ`ዩ። 
ንሕና ህሉዋት፡ ኣብ ዓቕምታትና- ዓቕምታትና ክብ እናበልና፣ ኣብ ተወፋይነትና- ዕላማና ኣነጺርና፣ ኣብ ሓድነትና፡ 
መሰል ናይ ኩሉ ዜጋ ብሕጊ ዕቑብ ጌርና እንጓዓዞን፡ ንመጻኢ ትውልዲ መናሃርያ ፈጢርና ብእነውርሶ ትሕዝቶን 
ዝሰላሰል ጉዕዞ`ዩ። 

ምዕራፍን ጉዕዞን ብልጽግና ኤርትራ፡ ብህግደፍ ተዓጽዩ። ግዝኣተ-ሕጊ ተነጺጉ። ትምህርቲ ተደሪቱ፡ ስለዚ ድማ 
ማሕበራዊ ርእሰ-ማል ንከይህሉ ተገይሩ። መንእሰያት፡ ኣብ ትምህርቲ ተግባረ-ኢድ ፡ ኣብ ቀጻሊ ዕስክርና ተሓጺሮም። 
መጻኢ ተስፋ ስኢነምሉ። ስደት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ስደት ዘጋጥሞም ዘሎ ኢሰብኣዊ ኩነት ንዕዘቦ ኣለና። 
ዘይሓላፍነታዊ ኣመራርሓ ህግደፍ፡ ንኤርትራን ዜጋታትን ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ባይታ ኣሳጢሕዋ። እዚ ኩሉ  
ሃገራዊ ክሳራታት ርኡይ እናሃለወ፡ ኣመራርሓ ህግደፍ ዘይዕላጁ ኮይኑ ይቕጽል። 

 ኣብ ከምዚ ዝበለ ህሞት ህዝባዊ ተቓውሞ ክልዓል ግድን`ዩ። ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ነቲ ጸገም ክልምዶን ምስኡ 
ከመይ ይነብርን ብልሓታት እናፈጠረ ክነብር ዝመረጸ ይመስል። ስለምንታይ`ዩ ህዝቢ ኤርትራ፡ ንሓሳረ-መከራ 
ህግደፍ ክጸሮ መሪጹ? ስለምንታይ`ከ ከም`ቲ ናይ ቱኒዝያ፡ ከም ናይ ግብጺ፡ ከም ናይ ሶርያን የመንን፡ ኣንጻር 
ጸቓጢኡ ክሳብ ሕጂ ንመሰሉ ዘይዓመጸ?...  ሃንደፍ ኢልካ ዝምለስ ሕቶታት ኣይኮነን። ምኽንያቱ- ፈራሕ ኮይኑ! 
ኣብ ውሽጡ ሓድነት ስለዘይብሉ! ወራር ናይ ኢትዮጵያ ስለዘስግኦ! ኤርትራ ሓዳሽ ሃገር ስለዝኾነትን ናይ ምቅዋም 
ባህሉ ጌና ስለዘየጥረየን! ጸጥታን ስለላን ህግደፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ- ኣሃዱ፡ ስድራ-ቤት፡ ቤት-ዕዮ፡ ቤት-ጽሕፈት ወዘተ 
ስለዝተጸፍየ... ኢልና  ምመለሰና። እዚታት ኩሉ ግን እንተታት እምበር፡ ብርግጽ ክሳብ ሕጂ ብግቡእ ዝተጸንዐ 
መረድኢ የብልናን። 

ንልዕሊ ዕስራ ዓመታት ዕድመ ዘለዎ ውዱብን ዘይውዱብን ተቓውሞ ኣሎ።  ኣብ ውሽጢ`ዚ ዕስራ ዓመታት፡ 
ንህግደፍ ክምክት ኣይክኣለን። ንኣብዝሓ ህዝቢ ኤርትራ ኣለዓዒሉን ጠርኒፉን ኣየሰለፈን። ኣብ ዓቕምታቱን 
ዓቕምታት ህዝቢ ኤርትራን ኣሚኑ ሰጢሙ ስለዘይሰርሐ ኣብ ጋም ማን ናይ ጌታታት ይነብር። 
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ኪዳን ይኹን ኮሚሽን  ስለምንታይ ንህግደፍ ይቃወሞ?  መቐጸልታ ግርጭት ሻዕብያን ጀብሃን ናይ ብረታዊ 
ተጋድሎ?  ህግደፍ መንግስቲ ክርስትያን ወይ ዕብለላ ናይ ሓደ ኣውራጃ ወይ ካልእ ዝመንቀሊኡ  ብናይ መንነት 
ቅልውላው ዝተጠቕዐ ጉጅለ ስለዝኾነ? ወይስ፡ ንሰላምን ዲሞክራሲን ህዝቢ ኤርትራ ዓፊኑ ዝርከብ ስርዓት ስለዝኾነ? 

 ሎሚ ብዝሒ ተቓውሞ ውድባት ኤርትራ ንምፍላጡ ኣብ ዘሸግር መጠን`ዩ በጺሑ ዘሎ። ምኽንያት መብዚሒኤን፡ 
ኣድላይነት ስለዘለዎ ክኸውን ኣይክእልን። ግርጭት ኣብ ምፍታሕ ዘለወን ድኹም ዓቕሚ ጥራሕ`ዩ ዘንጸባርቕ። 
ብካልእ ወገን፡ ስልጣን ዝሻመዋ እምበር፡ ስልጣን ዝካፈላ ዘይምዃነን የብርህ። ፍልልያት ከም መባኣሲን መቃሓሓርን 
ዝወስዳ`ምበር፡ ፍልልያት ዘየኽብራን ንምፍትሑ ዘይዝትያን ምዃነን የመስክር። ተዳማሚሩ ድማ ንድኽመታትን 
ብብሩህ ይገልጽ። 

ብንጹር ድማ፡ ካብ`ቲ ባህልን ሕልናን ናይ ህግደፍ እንተዘይ ከፊኡ ዘይሓሽ ጠባይ ተሓንጊጠን ዝነብራ ምዃነን`ዩ። 
ዕብየተን ኣብ ህዝቢ ምዃኑ ብተግባር ኣይኣምናን። ጭርሖ ህዝባውነት ልክዕ  ከም ህግደፍ ንሸቐጥ/ንኽመሰላ  ጥራሕ 
ይጥቀማሉ። ውዳቤአን ኣብ ድሕረት ወረ ገሊኤንስ ናይ ትሕተ-ሃገራዊ ምትእኻብ ኮይነን ንረኽበን። እዘን ወድባት 
እዚኣተን ብሓደ ስም ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ተባሂለን ይፍለጣ። ሕጂ ድማ ናይ ሓባረን ውላድ፡ ``ኮሚሽን`` 
ተባሂሉ ዝተጠመቐ፡ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዕድመ ዘለዎ ወሊደን ኣለዋ። ብሕልና! ብሞራል! ብትሕዝቶ! ሓደ፣ ብኣካል 
ግን ብዙሓት ኮይነን ንረኽበን። 

እዚ ዝዓይነተን ተቓውሞ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ህግደፍ ከመይ ኢለን ይሕሸኦ? ንህግደፍ መኪቱ ናይ ህዝቢ ኤርትራ 
እዝኒ ዝርከብ ተቓውሞ፡  ብኣሰራርሓ፡ ብኣመራርሓ፡ ብሃገራዊ ራእይ፡ ማዕረ ህግደፍ ዘይኮነስ፡ ካብ ህግደፍ ጸብለል 
ኢሉ ምዝርከብ ጥራሕ ኢዩ። ዘይሰውራዊ፡ ሰውራ ክመርሕ፡ ኣብ ገዛእ ርእሱ ባህላውን ዲሞክራሲያውን ለውጢ 
ዘይገበረ  ኣካል፡ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ መሪሕ ክኸውን ከመይ ይኽእል? ብየናይ ሞጎት? 

ቅድሚ ናብ ጉባኤ ኣዋሳ(ሲዳሞ) ኢትዮጵያ ምቕነዐን፡  ኣብ ውሽጢ ኮሚሽን ዝተጋህደ ሓደ ክፋል ናይቲ ምሉእ 
ጸገም ክንከታተል ጸኒሕና። ኮሚሽነር ዳኒኤል ተወልደ፡ ብቓሉን ብጽሕፉን በጨቕ ኣቢልዎ። ሕቶ ግልጹነት፡  
ተሓታትነት፡ ኣፈታትሓ ፍልልያት፡ መሰል ዜጋ፡ ኣብ ውሽጢ ኪዳንን ኮሚሽንን ከመይ ከም ዝትግበር፡ ካብ ውሽጢ`ቲ 
ኣመራርሓ ገሊጽዎ። ዳኒኤል ተወልደ ውልቀሰብ`ዩ። ካብ ሽግር ውልቀ-ሰብ፡ ምፍታሕ ሽግር ሃገር ምቕዳም ይሓይሽ 
ዝብሉ ለዋሃት ኣይሳኣኑን። እንተኾነ፡ ሃገር ብዜጋታታ ዝቖመት ስለዝኾነት፡ ድሕነትን ልኡላውነት ሃገር ዝስተር፡ ናይ 
ነፍሲ-ወከፍ ዜጋታት ፍታሓዊ መሰልን ተሳታፍነትን ምልኣት ምስ ረኸበ  ጥራሕ`ዩ። ስለዚ፡ ኣብ ልዕሊ ኮሚሽነር 
ዳኒኤል ተወልደ፡ ዝተወስደ ስጉምቲ፡ መግለጺ ኣፈታትሓ ግርጭት ኪዳን ወይ ኮሚሽን ኢዩ። እዚ ባህሊ ናይ 
ኣፈታትሓ ግርጭት ካብ ናይ ህግደፍ ብዓይነት ኣይፍለን። ፍልልይ እንተሃልይዎ፡  ከም ናይ ህግደፍ ሓይሊ 
ጠበንጃን ናይ ቤት ማእሰርቲ መደበራትን ዘይምህላዎም ጥራሕ`ዩ። 

ይተካእ ይለቀም፡ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ጉባኤ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ፡ ኣብ`ዚ እዋን`ዚ ኣብ ኣዋሳ (ሲዳሞ) ኢትዮጵያ፡  
ብኪዳንን ኮሚሽንን ዝምራሕ ይቃናዕ ኣሎ። እዚ ኣብ ምስልሳል ዘሎ ጉባኤ፡ እዘን ብባህርያተንን ኣብ ሳራርሐአንን፡ 
ተሓታትነትን ግሉጽነትን ዘየዘውትራ፡ ዘይቅኑዕ ኣፈታትሓ ግርጫት ዝጥቀማ፡ መሰል ዜጋ ዘኸብራ፡ እኩባት ውድባት 
እየን ዘካይደኦ ዘለዋ። 

እዚ ጉባኤ`ዚ ኣብ ኣዋሳ ማለት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ክኸውን ተመሪጹ። ምኽንያት ይህልዎም።  ቦታ ወሳኒ 
ኣይኮነን! ኣብ መሬት ኤርትራ  ክግበር ዘይክኣል ካብ ኮነ፡ ግደፍ ኣብ ኢትዮጵያ (ጎረቤት ሃገር) ዋላ ኣብ ኣሜሪካ 
ወይ ኤውሮጳ`ውን ክኾነሉ ዘይክእል ምኽንያት የለን፡ ዝብሉ ኣይሳኣኑን። እዞም ከምዚ ርእይቶ`ዚ ዝቕበሉ፡ ብተግባር 
ኣብ ኣዋሳ እንተ ብኣካል እንተ ብመንፈስ ዘለዉ እዮም። 

እንተኾነ ግን፡  ብጉዳይ ኤርትራ ዝውሰን፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክኸውን`ኳ  ዕድል እንተተሳእነ፡ ናብ ኤርትራ ኣብ 
ዝያዳ ቅርበት ዘለዎ ቦታ ጉባኤ ክኸውን ስለምንታይ ኣይተመርጸን?  ካብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ፡ 
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድማ፡ ኣብ ትግራይ ኮይኑ፡ ናብ ዶብ ኤርትራ ዝቐረበ ቅርበት ዘለዎ ቦታ ክኸውን ክምረጽ 
ምተገበአ።  ጽልዋን ቅርበትን ዘንተ ምትእስሳር ከምዘለዎ ከመይ ተዘንጊዑ።  ግን ኣብ ሃምን ቀልብን  ህዝቢ 
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ኤርትራ ቅርበት ዘይጸንሖም፡  ሎሚ ኣብ ትግራይ ይግበርዎ ኣብ ሲዳሞ፡  ንዓኣቶም ዝኾነ ለውጢ  ዘምጽእ 
ኣይኮነን። 

ከም`ቲ ኣዋልድ ዓድና፡ መርዓት ካብ ቅርዓት ዓደን ክፋንወኣ ከለዋ ``ምኻድስ ኪዲ፡ ትኸድዮ ኣበየናይ ዓዲ?`` እናበላ 
ዝደርፋ፣ ጉባኤ ኣዋሳ፡ ንሓቀኛ ድልየት ህዝቢ ኤርትራ ዘይውክል እዮም`ሞ፡ ንመካነ ክብሪ ልኡላውነት ኤርትራ፡ 
ንህዝቢ ኤርትራ ዝግደፍ  ክቡርን ሕዙእን ዋንነት ምዃኑ ክርድእዎ ይግባእ። 

 

                                                                       ጸጋይ ነጋሽ 

 


