
ፕረሲደንት ኢሳያስን ኵነታት ህዝቢ ኤርትራን 

ቀለታ ኪዳነ 

 
ከም ዘይጽዓርናን ዘይተቓለስናን ተጠሊምና                ስክፍታ ህዝቢ ቅጭጭ ዘይብሎ 

ዕላማን መደባትን ፕረሲደንት ኢሳያስ ብዘየገድስ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ካብ ከባቢና ተማሂርና እንድሕሪ ዘይለቢምናን፡ 

ንኵነታት ሃገርናን ህዝብናን ተሰማሚዕና  እንድሕሪ ዘይለዊጥናዮን፡ ህዝብና ተወሃሂዱን ተሳንዩን ብሓድነቱ ክነብረሉን 

ክቕጽለሉን ዝኽእል መንገዲ እንድሕሪ ዘይጸሪግናን፡ ንጕዳይና ካልኦት ናይ ወጻኢ ሓይልታት ክልውጡልና ወይ ኣብ 

ጕዳይና ኢዶም ከእትዉ እንድሕሪ ፈቒድናን፡ ዕድል ናይ ሊብያ፡ ዒራቕ፡ ሶርያ፡ ከም ዘየምልጠና ክንፈልጥ ይግባእ።  

ህዝቢ ኤርትራ ከኣ  ዘወሃህዶን ብተወፋይነትን ቅንዕናን  ዝመርሖን እንተረኺቡ ክልውጥ ዘይክእል ሰነፍ ከም ዘይኮነ 

መስክሩለይ ዘየድልዮ  ታሪኹ ዘረጋግጸሉ ህዝቢ ኢዩ። 

ኣብቲ ንሎሚ  ዘምጽኣኒ ጕዳይ ክኣቱ፡  ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ፕረሲደንት ኢሳያስ ካብ ዓይኒ ህዝብን  ዜና ማዕከናቱን 

ንገለ እዋን ትሕቢኡ ምቕናዩ ዝዝከር ኢዩ። ገለ ገለ ሰባት እቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሓት ካብ ዓይኒ ህዝቢ ዝርሓቐሉ እዋን 

ንውሕ ስለዝበለ ሰብኣይ ሓሚሙ፡ ኣብ ኮማ ኣትዩ፡ ኣብ ወጻኢ ይሕከም ኣሎ፡ ኣብ ጀርመን ተራእዩ፡ ኣብ ዱባይ 

ተደጊሙ፡ ተደኒሱ፡ ሓንጎሉ ተተንኪፉ ወዘተ  ዝብሉ ከምኡ’ውን ብዓቢ ምስጢር ተታሒዙ እምበር ከም ዝሞተ  

ዝረኸብናዮ ጭቡጥ ሓበሬታ ኣሎ እናተባህለ ካልእ ዘረባን ዕላልን ተሪፉ ኣብ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወጻኢ 

ጕዳይ ምስዋር ፕረሲደንት ኢሳያስ ንንውሕ ዝበለ እዋን ዓቢ ኣርእስትን መዛረብን ኰይኑ ክዕለል ወሪሑ ኣሎ። ንምዃኑኸ  

ንምንታዩ ካብ ህዝቢ ክሕባእ ዝመርጽ? ኣብዚ እዋን’ዚኸ ካብ  ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ካብ ሚእቲ ደገፍቲ ወይ 

ተቓወምቲ ይህልዉዎ? እቶም ደገፍቱኸ ብድሌት ድዮም ብምኽንያት? 

ብዝዀነ ገለ ገለ ሰባት  ከም ዝብሉዎ ፕረሲደንት ኢሳያስ  ጽግም ክትብሎ ከላ ከምዚ ዓይነት ኣትሓባባእ ምስ ህዝቢ 

ዝጻወት ናይ መጀመርታኡ ኣይኰነን።  በቲ ኣብ ሃገር ዘጋጠመ ናይ ደምሒት ወይ ሞላ ኣስገዶም ኵነታት ጥልመት ብጓሂ 

ሕርር ኢሉ ገጽ ሰብ ምርኣይ ጸሊኡዎ እልይ ኢሉ ኣብታ መናገሻ ከተማኡ ዝዀነት ኣብ  ዓዲ ሃሎ ምስ ከብቱን  

ኣታኽልቱን ክዘናጋዕ ምቕናዩ ብዙሕ ጊዜ ዘዘውትሮ  ስለዝዀነ ብዙሕ ዝገርም ኣይኰነን እውን  ይብሉ። እቲ ዝገርም ግን 

ፍተዉ ጽልኡ ንሱስ ብሂወት ኣሎ ኢሎም ኣብ ተለቭጅን ምስ ኣቐልቀሉዎ  ብዙሓት ፈተውቱን ጸላእቱን ብህላዌኡ 

ብማዕረ ምሕጓሶም ኢዩ።  

ፈተውቱ፡  በቲ ምንዋሕ ምስዋሩን  በቲ ሃለዋቱ ዝሕብሮምን ዘረጋግኦምን ብዓል ስልጣን  ምስኣኖምን በቲ ለይትን 

መዓልትን ክላኻዕ ዝውዕል ዝነበረ ወረታት ፈሪሖምን ተወላዊሎምን ድሕሪ ምቕናዮም  ዋላኳ ከመዓልኩም 

እንተዘይበሎምን ንሻቕሎቶም ግምት ሂቡ  እንተዘይተገደሰሎምን ህላዌኡ ብሃንደብት ኣብ ተለቭጅን ምስ ተረጋገጸሎም 

ብማዕዶ ስለዝረኣዩዎ ጥራሕ ንኣምላኾም ኣመስጊኖምን ብዙሕ ኣተንፊሶምን ኢዮም።  

ጸላእቱ፡  ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ብዘውረዶ በደልን ኣብ ልዕሊ ዜጋታትና ብዝፈጸሞ ገበናትን ኣብ ቤት ፍርዲ 

ቀሪቡ ከይትሓተን ብገበኑ ከይተቐጽዔን ኣምላኽ ብሰላም ወሲዱዎን ገላጊሉዎ ከይከውን ክፈርሑን ክሰግኡን ድሕሪ 

ምጽናሕ ብሂወቱ ምህላዉን ይንዋሕ ይሕጸር ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ብገበናቱ ክሕተት ብዘለዎም ተስፋ ብህላዌኡ ብማዕረ 

ናይቶም ፈተውቱን ደገፍቱን ክሕጐሱ ትዓዚብናስ ከይገረመና ኣይተረፈን።    



ካልኦት ኣይፈተውቲ ኣይጸላእቲ፡  እዚኦም እውን  ቅዋምን መስረተ መንግስታዊ ኣመሓዳድራን  ዘይብላ  ባዕሉ ከም 

ዝደለዮን ከም ባህ ዝበሎን ከም ንብረቱ ገሩ ዘካይዳን  ዘቋማጥዓን  ሃገር እቲ ዋንኣ  ብሃንደበት እንተ ሓሊፉ ኩሉ 

ፋይላቱን ምስጢራቱን ምስኡ ተገኒዙዎ  ከም ዝሓልፍ ይፈልጡ ኢዮም።  ስለዚ እዚኦም ገለ ብድሕሪኡ ከነባብረናን 

ሓድነትና  ሓልዩ ከም ሃገር ከቐጽለናን ዝኽእል መንገዲ ከይሓዝና ምሉቕ ኢሉ እንድሕሪ  ከይዱ ክመጽእን ከኸትልን 

ዝኽእል ሳዕቤን ኣብ ግምት ብምእታው ክሻቐሉ ድሕሪ ምጽናሕ ኣኼባ ምኒስተራት ገሩ ብማለት ኣብ ተለቭጅን ምስ 

ኣርኣዩዎም እዚኦም እውን   ዝተሰምዖም ሓጐስን ቅሳነትን ብቐሊል ዝግመት ኣይነበረን። በብምኽንያትና  ከኣ ንሱ 

ብሂወት ምህላዉ ነቶም ጸላእቱ ዝብሉና  ከይተረፈ  ኣየሰምበደናን።  

ንምዃኑኸ እቲ ኣብ ተለቭጅን ቀሪቡ ኣኼባ ምኒስተራት ኣካይዱ ዝተባህለ ምርኢት ኵሉ ህዝቢ ኣሚኑዎን ተቐቢሉዎንዶ? 

ሓሶት ካበይ ዝመጸ እምነት። ብዛዕባኡ እውን ብዙሕዩ ተባሂሉ። ብዙሕ ከኣ ይበሃል ኣሎ። ዝተባህለ ይበሃል ግን 

ንመንግስቲ ኤርትራ ኮነ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ብዙሕ ዘሰክፎም ወይ ዘጨንቖም ነገር ኣይነበረን።  የልቦን እውን። ሻቕሎት 

ኮነ ስክፍታ ህዝቢ ቅጭጭ ዝብሎም ዘይምዃኑ እውን  ዘይፈልጥ የልቦን።  

ከም ኣበሃህላ ገሊኣቶም ፕረሲደንት ኢሳያስን ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ናይ መወዳእታ ጽልእን  ምብታኽን ተባጺሖም 

ኢዮም። ፈጺሞም ክፋትሑን ሓዲኦም ከልግስን እንተዘይኰይኑ ከኣ ብድሕሪ ሕጂ ብሰላምን ብምትእምማንን ክልቲኦም 

ተሳንዮም ኣብ ሓደ ሃገር ተሰማሚዖም  ክነብሩ ማለት ከኣ ዘበት ኢዩ ብሃልቲ ኢዮም።  

ንሳቶም ብዛዕባዚ ክትንትኑ ከለዉ ከኣ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገጠር ይኹን ኣብ ከተማ ብዘይካ ዝረግሞን  ከምቶም 

ቅድሜኻ ዝሓለፉ መወዳእታኻ የርእየና ዝብሎን እንተዘይኰይኑ ብሕጂ ንሱ ንህዝቢ ኤርትራ ብቕዋምን ሕግን ከመሓድሮን 

ድንጋጸን ርሕራሔን ጽቡቕ ግብሪ ኮነ ጽቡቕ መልሓስ ካብኡ ክርኢ ወይ ክሰምዕ ተስፋ የብሉን።  ንሱ ኰይኑዎ እታ ናይ 

መወዳእታ ሰብ ክበጽሓ ዝኽእል በጺሑዋ ወዲኡ ምዃኑ ከኣ  የረጋግጹ። ብወገኑ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ተቓሊሰን 

ጽዒረን ደኺመን ንሂወተይ ከይሰጋእኩ ተጋዲለን ናጽነት ኣምጺኤሉስ  ምስ ሓለፈሉ ጠሊሙኒ ንዒቑኒ ክሒዱኒ ስለዝዀነ 

ክሳብ ብሂወተይ ዘሎኹ ኣነ መን ምዃነይ ከርእዮን ክምህሮን ኢየ ብማለት ኣብ ልዕሊኡ ተሪር ዘስካሕክሕ ስጕምቲ 

ክወስድ ወሲኑ የተግብሮ እውን ኣሎ  ኢሎም’ውን ይኣምኑ።   

ህዝቢ ኤርትራ ብኣማኢት ደቁ ኣብ ባሕሪ ጥሒሎም ንሱ ከም መራሕን ከም ውላዱን ጽንዓት ይሃብካ ካብ ዘይበሎ፡ ናይ 

ሕቡራት ሃገራት ኮነ ናይ ኢውሮጳ ሃገራት መንግስታት ንኽብሪ እቶም ኣብ ባሕሪ ዝጠሓሉ ኤርትራውያን ባንዴራ 

ሃገራቶም ኣብ ፍርቂ ክትስቀል ክእዝዙ ከለዉ ፕረሲደንት ኢሳያስን ተኸተልቱን ግን ኣብ ናይ ፈስቲቫል ሳዕሳዒቶም 

ኣድሂቦም ጓይላታቶም ይቕጽሉ ስለዝነበሩ ብድሕሪ እዝስ ካብዚ መራሒ እዚ እንታይ ተስፋ ዘይተጸበዩ ክንሓምዮም ዝብሉ 

እውን ውሑዳት ኣይኰኑን። እታ ብጽባቐኣ  ንዓለም ተገርምን ተዛርብን ዝነበረት ሃገርና ኤርትራ  ከም ዘይነበረት ኮይና፡ 

ከተማታትና ጸልማት ውሒጡወን ኣብ ዑና ተለዊጠን፡ ህዝብና ኣብ ስደትን ኣብ ልመናን ወዲቑ፡ ምሁራትናን 

ሃብታማትናን ሃገር ገዲፎም ተሰዲዶም፡ መናእሰይ ካብ ንቡር መነባብሮ ደቂ ሰባት ትሓይሮም ኣብ ስደትን ኣብ 

በረኻታትን ይጸንቱ ኣለዉ። ኣረገውቲ ወለድና ዝናብዮምን ማይ ቀዲሑ ዘስትዮምን ስኢኖም እናተሸገሩ ሰባት 

ንመጽለሊኦም ገዛ ከይሰርሑ ተኸልኪሎም’ኳ እንተዀኑ ንመንበሪኦም ጨቖቕ ኢሎም ዝሰርሑዎ ገዛውቲ ብዶዘራት 

ከፍርስ  ይውዕል ኣሎ። እሞ ነዚ ስርዓት’ዚ እንተጸልኡዎን እንተረገሙዎን ከኣ እዚኳ  ህዝቢ ኤርትራ ንሽግር ዝረዓመ 

ኣዝዩ ዕጉስ ህዝቢ ኰይኑ ዝብሉ እውን ኣይተሳእኑን። 

ብዝዀነ ለውጢ ዘይተርፍ ምዃኑ ዘየጠራጥር ኢዩ። እቲ ለውጢ ከኣ በቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝሳቐን ብሓለጊ ጭቆና 

ዝግረፍን ዝምቋሕን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝመጽእ ፍሉጥ ኢዩ። እቲ ተስፋ ዝህብ ግን ሎሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን 

ኣብ ደገ ህዝቢ ኤርትራ ለቢሙን ኵነታት ተረዲኡዎን ብግሉጽ ይኹን ብስዉር  ይወዳደብን ይጠራነፍን ይቀራረብን 

ምህላዉ ኢዩ።  እቲ ተሪፉዎ ዘሎ ከኣ ጥርንፍ ኢሉ ስጉምቲ ምውሳድ ጥራሕ ኢዩ። ነዚ ከኣ ሓደ መዓልቲ ሓደ ጅግና 

ካብ ውሽጢ ይኹን ካብ ደገ ብሎኽ ኢሉ ወጺኡ  ንህዝቡ መሪሑን ጠርኒፉን ካብዚ ዘለዎ ከቢድ ስቓይ መግዛእቲ ኣቶ 

ኢሳያስ ከም ዘውጽኦ  ዘጠራጥር ኣይኮነን።   ነቶም ኣብ ናጻ ዝዀኑ ሃገራት እናተንቀሳቐሱ  ብሕብእብእን ብሕሹኽሹኽን 

ለውጢ ከነምጽእ ኢሎም ክጓየዩ ንዕዘቦም ዘሎና ንህቦ ምኽርን ለበዋን ከኣ ሎሚ ሓባቢእካን ሸፋፊንካን ዝዕወት ፖለቲካን 

ድሕነት ሃገርን  የልቦን። እሞ ሕሹኽሹኽን ናይ ቲፎዞ ቃልስን ገዲፍኩም  ንድሕነት ሃገርናን ንሓድነት ህዝብናን ክጠቅም 

ዝኽእል ህዝቢ ዝቕበሎን ዝኣምኖን ቋንቋ ተዛረቡ’ሞ ህዝቢ ከኣ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ  ኣነ እኔኹ ክብለኩምዩ  ዝብልዩ። 

ዓወት ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ 

ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ህዝቦም ዝሓለፉ 


