
ብዛዕባ እቶም ኣብ ሃገር ዘለዉ ሰበስልጣንን ሓለፍትንከ  ህዝብና እንታይ ይብል? 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትን ተኸታተልት 

ብዛዕባ እቶም ኣብ ሃገር ዘለዉ ካልኦት ሰበስልጣናትን ሓለፍትንከ ህዝብና እንታይ  ይብል?   

ነቲ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሓን ንፕረሲደንት ኢሳያስ ዘትሓላለፍኩሉ መልእኽቲ ከኣ ኤርትራውያን ብኣሽሓት ከም 

ዝተኸታተሉዎን ከም ዝሰምዑዎን ካብ ምሉእ ዓለም ብዝረኸብኩዎ  ሓበሬታት ክፈልጥ  ክኢለ ኣሎኹ።  ዝቐረበለይ ሓደ 

ሓደ ርእይቶን ወቐሳን እውን ኣሎ። ገለ ካብኡ ከኣ መጀመርያ ንምንታይ 

ነቲ ንሃገርናን ህዝብናን ዘጽንት ዘሎ መራሒ ክቡር ፕረሰደንት ኢልካዮ 

መን ዝመረጾ ፕረሲደንት ኢዩ?  ቀጺልካ ህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ ድዩ  

ለውጢ ባዕሉ ብቕልጽሙ  ዘየምጽእ ንምንታይ ለውጢ ካብኡ ክመጽእ 

ተስፋ ገርካስ  ኣብ ምልማኑ ኣቲኻ ? ንምንታይከ ኣብ ክንዲ ሕቶታት 

ጥራሕ ተቕርበሉ ነቲ ዓለም ዝርእዮን ዝፈልጦን ዘሎ  ኣብ ልዕሊ ሃገርናን 

ህዝብናን ዝፍጽሞ ዘሎ ርኡይ ገበናቱ ብጋህዲ ዘይትሕብሮን ንህዝቢ 

ዘይተቃልሖን ወዘተ ዝብሉ ኢዮም። ንዝተዋህበኒ ርእይቶ መልሲ ኮነ ናይ 

ርእይቶ ርእይቶ ክገብር ኣይደልን። ናይ ኵሎም ወሃብቲ ርእይቶ ግን 

ብኣኽብሮት እቕበሎ።  

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብና ንጸገማቱ ኮነ ንኵነታቱ ክገልጽ ዕድል የብሉን። ብውሽጢ ልቡ ግን ንመራሒኡ ኮነ  

ነቶም ኣመሓደርቱ ይምርቖም ድዩ ክረግሞም ይውዕል ኣሎ ዘይንፈልጦን ዘይንሰምዖን ኣይኮነን። ብዝዀነ ኣብ ሃገርና ፍረ 

ናይቲ ንሰላሳ ዓመታት ብረት ሓንጊጥና ዝተቓለስናሉን ዝሰንከልናሉን ዝተሰዋእናሉን ሎሚ ከም ደቂ ሰብን ከም ዜጋታትን 

ብሕግን ብኽብረትን ቀሲንና ካብ ስደትን ውርደትን ንኽንድሕንን ንስዉኣትና ከነመስግንን ገለ ናይ ምምሕዳርን ናይ 

መነባብሮን ለውጢ ንኽግበር እሞ ህዝብና ምዩቕ ከይበለ ቀሲኑ ክነብር መንግስቲ ለውጢ ክገብር ኵልና ደቂ ሃገር 

ንሰማምዓሉን ንምነዮን ጕዳይ  ኢዩ።  

ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ነጽንሓዮሞ  ብዛዕባ እቶም ካልኦት ኣብ ሃገር ዘለዉ ሰበስልጣናትን ሓለፍትንከ ህዝብና እንታይ 

ይብል? ሓደ ሰብ  ፍልይ ዝበለ  ሓበሬታን ርእይቶን  ስለ ዝሰደደለይ እሞ እታ ርእይቶ ኣገዳሲት ኰይና ስለዝረኸብኩዋ  

ንሎሚ ናባኹም ናብ  ሰማዕትን ተኸታተልትን ከትሓላልፋ መሪጸ ኣሎኹ’ሞ  ክትከታተሉኒ እዕድመኩም። እታ 

መልእኽቲ ከም ዘለዋ ኮይና ሓደ ሓደ  ናይ ፊደላት ወይ ቃላት  ምእራም ከም ዝገበርኩላ ግን ንጽሓፊኣ ኮነ ንህዝቢ 

ኣቐዲመ እሕብር። 

ዝኸበርካ ኣቶ ቀለታ 

ብምኽንያት መበል 25 ብዓል ናጽነት ኤርትራ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፍወቂ ዘትሓላልፍካዮ  መልእኽቲ ሰሚዔዮ።  

ብመጀመርያ መልእኽትኻ ካብቲ እቶም ተቓወምቲ ኢና ትብሉ ኣብ ረድዮ ኮነ ፓልቶክ ተቕርቡዎ ስነስርዓትን  

ኤርትራዊ ባህልን ክብረትን ዝጐደሎ  ብጸርፊ ጀሚሩ ብጸርፊ ዝውድእ ንኽትሰምዖ ዝዀዅየካን  ዘጽልኣካን ከቀራርብ 

ዘይክእል ናይ ድሑራት ቆየቛታት  ዝሓሸን ፍልይ ዝበለን ስለዝነበረ ንመጀመርያ  ግዜ ከይሓረቕኩ ብትዕግስቲ ከም 

ዝሰማዕኩዎ እናገለጽኩ በቀራርባኻ ብልቢ አመስግነካ። ቀጺለ ብዛዕባቲ ንፕረሲደንት ኢሳያስ ዘቕረብካሉ ሕቶ  ንዕኡ 

ስለዝምልከት ኣብኡ ክእቱ ኣይደልን እየ።  ከምቲ ንስኻ ተገዲስካ ዘቕረብካዮ ሕቶ ኮነ ለበዋ ኣነ’ውን  ብወገነይ ብዛዕባ 

ኵነታት እታ  ክብርቲ ሃገርና  ዘሎኒ ኣፍልጦ ክሕብር ግን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ። ብፍላይ ካብተን ሕቶታትካ ሓንቲ  

ንፕረሲደንት ኢሳያስ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዅላትና ኤርትራውያን ስለ ትምልከት ከኣ ኣነ’ውን ብዛዕባኣ ብዓቕመይ ክገልጽ 

ክፍትን እየ።  

እታ ሕቶ ስለምንታይ ኵነታት ሃገርናን ህዝብናን  ኣብ ከምዚ ዘሎናዮ ሕማቕ ኵነታት ወዲቑ? ትብል ኢያ።  

 ከም ዝመስለኒ  ሃገርና ኣብ ከምዚ ኵነታት’ዚ  ወዲቓ ዘላ ብርእይቶይ እቲ በደል ንፕረሲደንት ኢሳያስ ጥራሕ ዝወሃብ 

ኣይኮነን። ነዚ ዝብለሉ ዘሎኹ ምኽንያት ከኣ ብዓቕመይ  ክገልጾ  ክፍትን ኢየ። ብመጀመርያ ግን ኣነ መን ምዃነይ 

ስመይ ክገልጽ’ኳ ኣድላዪ እንተዘይኮነ ኵነታተይ ክሕብር ግን ግቡእ ይመስለኒ።  ኣነ ደጋፊ መንግስቲ ወይ ተቓዋሚ 



ኣይኮንኩን። ኣነ  ምዕባለ ሃገረይን  ቅሱን ናብራ  ህዝበይን ዝናፍቕ ግዱስ ሃገራዊ ጥራሕ እየ። ስለዚ እውን ስመይ 

ንግዜኡ ‘’ ግዱስ ሃገራዊ’’  ከም ዝበሃል እንተወሰድካዮ ዝሓሸ እመስለኒ።    

እቲ ዝህቦ ርእይቶ ከኣ ንመንግስቲ ወይ ነቶም ተቓወምቱ ንምሕጋዝ ወይ ንምቅዋም ዘይኮነ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዕስራ 

ዓመታት ባዕለይ ኣብ ኤረትራ ተቐሚጠ ዝርኣኹዎን ዝፈልጦን ዘይጠራጠረሉ ሓቂ ኵነታት ንምብራህ ኢዩ።  ብተወሳኺ 

ቅኑዕ ፍታሕን ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን  ዘሎ  ምፍልላይ ንምጽባብን ይሕግዝ ይኸውን ኢለ እውን ስለዝኣምን ኢዩ። 

ምፍልላይ ንምጽባብ  ክብል ከሎኹ ግን ኵላትና ሓደ ኣርኣእያን ሓደ ልብን ይሃልወና ማለት ዘይኮነ ኣራእያና 

ዝተፈላለየ’ውን እንተኾነ እቲ ናይ ሓባር ዕላማና ግን ንዕቤት ሃገርናን ንድሕነትን ሓድነትን  ህዝብናን ክኸውን ኣለዎ 

ንማለት ጥራሕ ኢዩ።  

ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ካብቶም ቀልጢፎም ንሃገር ዝተመልሱን ብዓቕሞም ገለ ትካላት ብምግባር ገንዘቦም ኣብ ሃገር ካብ 

ዘዋፈሩን ኣብ ዓደይ ክመውትን ክቕበርን እምበር እንደገና ንኽስደድ ፈጺሙ ኣብ ሓሳበይ ዘይነበረን ሰብ እውን ኢየ። 

ብዛዕባ ውልቃዊ ኵነታተይ ገዲፈ ብዛዕባቲ ዝሓተትካዮ ሕቶ ንኽምልስ ግን፡ መብዛሕትኡ ሰብ ብፍላይ ከኣ እቶም 

ተቓወምቲ ኢና ትብሉ ነቲ ኵሉ ኣብ ሃገር ዝፍጸም ሓጥያት ንሓደ ሰብ  ንፕረሰደት ኢሳያስ ጥራሕ ከተሰክሙዎ’የ 

ዝሰምዕ። እዚ ከኣ ብርእይቶይ ፍጹም ጌጋ ኢዩ።   

ዝሰርሕ  ከም ሰብ መጠን ስለዝጋገ   ፕረሲደንት ኢሳያስ እውን ናቱ ጕድለታትን ጌጋታትን ክህልዎ ይኽእል ኢዩ። 

ብዛዕባ ንሱ ፈጺሙዎ ዝበሃል ገበናት ዝፈልጦን ዝሓዝኩዎን ዘረጋግጾን ጭብጢ እውን የብለይን። ኣነ ዝፈልጦን ዝኣምነሉን 

ናይ ምምሕዳር ጌጋታት ብፍላይ ከኣ ንሱ ከይደለዮን ከይኣዘዞን ክግበር ዘይክኣል ከም ንመንእሰያት ብዘይ ገደብ ኣብ 

ሃገራዊ ኣገልግሎት ምሓዝ፡ ገዛውቲ ድኻታት ኣብዚ እዋን’ዚ ምፍራስ፡ ከም  ዝዀነ ሰብ ካብ ሓሙሽተ ሽሕ ናቕፋ 

ንላዕሊ ካብ ባንክ ከየውጽእ ብምኽልካል ብዙሕ ሰብ ከም ዝሽገርን ዝከላበትን ምግባር፡  ከም ግሉጽነት ዘይምህላውን 

ንህዝብኻ ዘይምስማዕን፡ ከም ንህዝቢ ሓበሬታ ዘይምሃብን ሕቶ ካብ ህዝቢ ዘይምቕባልን፡  ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ዝርኣዩ 

ምምሕዳራዊ ጌጋታት ግን ብቕጥታ ክሕተተሉ ዝግባእ ንሱ’ዩ ዝብል እምነት ኣሎኒ። 

ካብኡ ሓሊፉ ግን እቶም ኵሎም ክሰርቁን  ከጣፍኡን ዝውዕሉ ኣብ  እዋን ብረታዊ ቃልሲ ንዝኸሰሩዎ ጊዜ ብስርቅን 

ብምዕማጽን ብጉቦን ኣብ ሓጺር እዋን ክመልሱዎ ኣብ ንሰብ  ብገንዘብ ንስግረዶብ ምጕዕዓዝን ምስግጋርን ዝነጥፉ ኰላሊት 

ደቂ ሃገር ከይተረፈ ኣብ ምሻጥ ዝጥርጠሩን ዝሕመዩን ድሕሪ ናጽነት ጥራሕ ኣብ ሓጺር እዋን ብሚልዮናት ገንዘብ ክገብሩ 

ዝኸኣሉ ናይ ሲቪል ኮነ ወትሃደራት ሓለፍቲ  እውን ኣብቲ ተረኺቡ ዘሎ ውድቀት ሃገርን ህዝብን ዓቢ ተጻዊቶም እዮም።   

እዞም ኵሎም ኣብ ምምሕዳራት ኣብ ፍርድ ቤታት ኣብ ወትሃደራዊ ምክልኻላት ኣብ ፖሊስ ወዘተ ኣብ ክንዲ ጕዳይ 

ሃገር ውልቃዊ  ንግዶምን ምጥፍፋኦምን ስርቅታቶምን ከካይዱ  ዝውዕሉ ዘለዉ ተጋደልቲ ነበር  ከምኡውን ንዓታቶም 

ተኸቲሎም ዝሰርሑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝዀኑ መንእስያት ነቦታቶምን ኣዴታቶምን ከይተረፈ  በባትር ክቕጥቅጡን 

ብዘይግባእ ክኣስሩን ህዝቢ ከጋፍዑን ደቂ ኣንስትዮ ክዕምጹን ሰብ ዘይገብሮ ክገብሩን ዝውዕሉ ዘለዉ  ሰበስልጣን ከምኡ 

ንክገብሩ ፕረሲደንት ኢሳያስ’ዩ ልኢኹዎም  ክበሃል እንተኾይኑ ግን ኣነ ብወገነይ ኣይቅበሎን ኢየ።  

ከምዚ ክብል ከሎኹ እሞ እቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ንሱ እንድዩ፡ ስለምንታይ ዘይኣስሮም፡ ዘይቀጽዖም፡ ዘየጥፍኦም እሞ  

ፍትሕን ጥዑይ ምምሕዳርን  ዘይፈጥር ክበሃል ይከኣል ይኸውን። ብወረ ዝሰማዕናዮ ዘይኮነ ብዓይንና ከም ዝርኣናዮን 

ንፈልጦን  ግን ክንደይ ሓለፍቲ ክሰርቁን ከደናግሩን ትኣሲሮም እዮም።  ክንደይ ደስኪሎም፡ ክንደይ እውን ሃዲሞም 

ኣምሊጦም  ኢዮም። ነቶም ዝተረፉ ንዅሎም ብኣልማማ ወሰን ኢሉ ዘይኣሰሮም   ክበሃል እንተዀይኑ ግን ኵሉ ሰራቒ 

እንድሕሪ ኮይኑስ ንኽንደዮም ኢዩሞ  ክኣስር? እቲ ንሰራቒ ክኣስር ዝግብኦ ንባዕሉ ሰራቒ እንተዀይኑኸ እንታዩ ክግበር?  

ንዅሎም ኣሲሩዎምከ መንዩ  ክልኣኾ? ነዞም ኵሎም ክንደይ ዓመታት ዝመልመሎምን ዘሰልጠኖምን ኣገልገልቱን 

ተልኣኽቱን  ንዅሎም ኣሲሩኸ መንዩ ክሕልዎ? ንፍትሒ ምዝራብ ጽቡቕ ስለዝዀነ ብወገነይ ኣነ ንሱ እውን በቶም 

ሰረቕቲ ሰበሰልጣናቱ ጅሆ ተታሒዙ  ኣብ ሽግር ወዲቑ ዘሎ ሰብኣይ ኢዩ  ብሃላይ እየ። 

እዞም ኵሎም ትኣሲሮም ኣለዉ እናተባህለ ብብዝሒ ዝንገረሎም ከኣ መብዛሕትኦም ብስርቂ፡ ብምጥፍፋእ፡ ብምዕማጽ፡ 

እምበር ብፖለቲካዊ ኣረኣእያኦም  ኣይኮነን። እዚ ማለት ግን ብዙሓት ናይ ፖለቲካ እሱራት የለዉን ማለተይ ኣይኮነን።  

ኣብቲ ሃገር ሓደ ሕማም ኣትዩ ኣሎ። እቲ ሕማም ባዕሉ ብንፋስ ድዩ መጺኡ ወይሲ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣታኣታትዮዎ  

ግን መጽናዕቲ ዘድልዮ ጕዳይ ኢዩ። ሎሚ ኣብታ ሃገር  ዋላ ኣብ ንእሽቶ ሓላፍነት ዝተቐመጠ ሰብ እውን እንተኾነ 



መብዛሕትኡ ከይውዓለ ከይሓደረ ሰራቕን ዓማጽን’ዩ ዝኸውን።  ኣብ ኤርትራ እቲ ትማሊ መልኣኽ  ዝነበረ ሓላፊ ሎሚ 

እቲ ዝኸፍኤ ዓማጺ ሰይጣን እዩ ተቐይሩ ዘሎ። ብሓጺሩ ሎሚ ኣብታ ሃገር ዘይሰርቕን ዘይዕምጽን ብሕግን ብስነስርዓትን 

ንሰብ ከም ሰብ ተቐቢሉ ብኽብረት ዘገልግል ሓልፊ ንኽትረክብ ከኣ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢዩ።   

ብርእይቶይ እቲ መንግስቲ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ብሙሉኡ ተበኪሉን ተበላሽዩን ኢዩ። ሃገራዊ ፈውሲ  

እንድሕሪ ዘይተረኺቡ ከኣ ኵነታት ሃገርናን ህዝብናን ፕረሲደንት ኢሳያስ ጥራሕ ንበይኑ ዝሕመየሉን ከዓርዮ ዝኽእልን 

ኣይኮነን ክብል መልእኽቱ  ኣትሓላሊፉለይ። ‘’ግዱስ ሃገራዊ’’ ኣብ ልበይ ዘይጸንሔ ርእይቶ ዘቕረበለይ ናይ ዓይኒ 

ምስክርን ኣብ ዘሎ ኵነታት ምምሕዳር ሃገር ኣፍልጦ ዘለዎን ብምዃኑን ግን  ርእይቶኡ ኣዝዩ ዝገርምን ኣገዳስን   ኮይኑ 

ከም ዝረኸብኩዎ  ክሓብኦ ኣይደልን።  

ብወገነይ እንተዀይኑ ግን እቲ ዝቐረበ ምኽንያታት ገለ ገለ ንኣሽቱ ሓቅታት ክህልዎ ይኽእል ይኸውን። ብቕንዕናኡን 

ብጽፉፍ ኣከያይዳኡን ብሕልናዊ ኣሰራርሓኡን ብሓቅነቱን ዝትኣማመን መራሒ ብፍላይ ተመክሮኡ ኣብ ግምት 

ብምእታው ፕረሲደንት ኢሳያስ ነዛ ክንዲ ሰፍኢ ትኸውን ሃገር ምእካባን ምምሕዳራን ከጸግሞ ይኽእልዩ ዝብል እምነት 

የብለይን።  

ብእምነተይ ከኣ ህዝቢ ኤርትራ መራሒ ድኣዩ ስኢኑ ዘሎምበር ብተፈጥሮኡ እዝጊ ከይጸልእ ዝብልን ሕጊ ዘኽብርን 

ስለዝኰነ ባዕሉ ዝመሓደር ሰላማዊ ህዝቢ ኢዩ። ብወገነይ  ከኣ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ክንዲ ኣብ ጕዳይ ሃገርን ህዝብን 

ስልጣኑ ምሕላው ከቢዱዎ  ለይትን መዓልትን ኣብቲ ቀዳምነት ዝህቦ  ስልጣኑ ምሕላውን ምቍጽጻርን ጥራሕ ተጸሚዱ’ሎ 

ብሃላይ ኢየ።  እታ ሃገር ኮነት እቲ ህዝቢ ከምኡውን ዓለም ከምቲ ዝደለዮን ዝሓለሞን  ስለዘይከደትሉ ኣዝዩ ጸጊሙዎ 

ኣሎ ብሃላይ እውን ኢየ። ነቲ ጕዳይ ሃገር ማዕረ እቲ ጸጥታኡን  ስልጣኑን እንተዝርእዮን ዝግደሰሉን ከኣ ከምቲ ንጸጥታን 

ንስልጣኑ ምሕላውን  ቀጥ ኣቢሉ ክቆጻጸሮ ክኢሉ ዘሎ ነቲ ምምሕዳር እውን መስርዕ ከትሕዞስ ኣይምጸገሞን ነሩ ዝብል 

እምነት እውን ኣሎኒ። 

እቲ ብወገነይ ዘሎ ተወሳኺ ገምጋም ከኣ እቶም ኣብ ስራሕን ሓላፍነትን ዝምደቡ ሰባት ኣብ ክንዲ ብዓቕሞምን 

ብኽእለቶምን ብትምህርቶምን ዝምደቡ  ንስልጣን ፕረሲደንት ኢሳያስ ንምሕላው ብዘለዎም  ትኣማነንት ስለዝኸውን እሞ 

ንሳቶም እውን ፕረሲደንት ኢሳያስ ስለምንታይ ከም ዝመደቦምን ሓላፍነት ከም ዝሃቦምን ስለዝፈልጡ፡ ኣብ ክንዲ 

ንሃገሮምን ንህዝቦምን ብሕልናን ብሓላፍነትን ዝሰርሑ ነቲ ቀንዲ ዝተመዘዙዎ ሓለዋ ስልጣን ፕረሲደንት እንድሕሪ 

ሰሪሖም ገንዘብ ይስረቑ፡ ሰብ ይዓምጹ፡ ይእሰሩ፡ ይቕተሉ ዝቆጻጸሮምን ዝቐጽዖምን ሰብ ከም ዘየሎ ስለዝፈልጡ ኵሎም 

ነታ ስልጣኑ እናሓለዉ ኣብ ስርቅን ኣብ ምጥፍፋእን  ኣብ ናይ ሃገር ማፍያን ክቕየሩ ኮይኖም ኣለዉ። እሞ እቲ ጌጋ 

ካብቲ መጀመርያ ናይ ስራሕ ኣመዳድብኦም ኢዩ ዝጅምር ዝብል እምነት ኣሎኒ። ንከብቲ ክሕሉ እምነት ከተንብረሉ 

ዘይትኽእል ሰብ ሎሚ ህዝቢ ክጓሲ ወይ ህዝቢ ከምሓድር ኢልካ ክትምድቦ ከኣ ናይ ብሓቂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ  ኤርትራ 

ዝፍጸም ዘሎ ዓቢ በደል ኢዩ።  

እቶም ሰበስልጣንን ሓለፍትን እቲ ቀንዲ ስርሖም ስልጣን ምሕላው ምዃኑ ስለዝንገሮም ከኣ ንሰብ ቀጥቂጦም ቀጣቒጦም 

ኣሲሮም ኣጋፊዖም ነታ ስልጣን ምሕላው ቀጥ ኣቢሎም ይፈልጡዋ ኢዮም። ነዚኣ ክገብር ዘይክእል ሰብ ከም ዝይቅኒ ከኣ 

ኣዳዕዲዖም ይፈልጡ ኢዮም። እቲ ስሞምን ሓላፍነቶምን ግን ስመሓደርቲ ኢዮ። 

ብርእይቶይ ብኸምዚ ዓይነት እዚ ገንዘብ ህዝቢ ክሰርቁን ንህዝቢ ክዕምጹን ከጋፍዑን ንዝውዕሉ ዘለዉ ሰበስልጣንን 

ሓልፍትን  ሓንቲ ስጉምቲ ክውሰደሎም ዘይምኽኣሉ ከኣ ትሓተትቲ ንሳቶም ጥራሕ ዘይኮነ ባዕሉ ፕረሲደንት ኢሳያስ 

እውን ኢዩ ብሃላይ እየ። እቲ ዝገርም ግን እዞም ትማሊ በጃ ህዝቢ ክንሓልፍ ክንስዋእ ንጋደል ኣሎና ዝብሉ ዝነበሩ 

ተጋደልቲ ዝነበሩን ሽግርን መከራን ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጡን ብኸመይ ኣብ ሓጺር እዋን ንህዝቢ ክጠልሙዎን ገንዘቡ 

ክዘርፉዎን ክኣስሩዎን ክቐትሉዎን ይውዕሉ ኣለዉ? ዝብል ኢዩ።  

ሎሚ እዞም ውሑዳት ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሎም  ህዝቢ  ነመሓድር ኣሎና እናበሉ ሃገር በኪሎም ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ 

ብቕንዕና ዝጋደልን ሃገር ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ከውጽእን ከርተት ክብል  ዝነበረን ዝሰንከለን ዝተሰውኤን ንጹህ 

ተጋዳላይ ለኪሞሞ ብምሉኡ ነቲ ብሰውራ ኤርትራ ዝተገብረ ቃልስን ዘመስከሮ ጅግንነትን ታሪኽን ስምን ደቂ ከይተረፈ  

ከበላሽዉዎን  ከኽፍኡዎን ከጸልሙዎን ክኢሎም ኣለዉ።   



እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ዘውርዱዎ ዘለዉ ገበናትን ግፍዕን ካብ ስድራቤቶም ዝዝርፉዎ ዘለዉ ንብረትን ማስጣ ከም ዘለዎ 

ዘጠራጥር ኣይኮነን። እቶም መንእሰያት ሎሚ ካብዚኣቶም ሕማቕ ባህልን ስርቅን ዓመጽን ክምሃሩ  ክትርኢ ግን  ኣዝዩ 

ዘሰክፍ ጕዳይ ኢዩ። 

እዞም ሎሚ ንሃገሮምን ህዝቦምን ዘበሳብሱ ዘለዉ ስቪል ኮነ ወትሃደራት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ  ብሂወቶም ጸኒሖም   

ጽባሕ ሰላምን ፍትሕን ተረኺቡ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ክሕተቱ ከለዉ  ባዕሉ ፕረሲደንት ኢሳያስ’ዩ ዝደለየ ዝገብር 

ዝነበረ ንሕና ትኣዘዝቲ እምበር እንታይ ስልጣን ነሩና ከም ዝብሉ ፍሉጥ ኢዩ። እሞ ኣብዚኸ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈልጦን 

ብዓይኑ ዝርኣዮን ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈጸመን ክገልጽን ንገበናቶም ክምስክርን ዘጸግሞ እንታይ ክኸውን ኢዩ? ንምዃኑ እዞም 

ሃርጋፋት ሰረቕትን ማፍያን  እዚኣቶም ካበይ ዝበቘሉን ዝተፈጥሩን ሰባት ኢዮም? እቲ ንድኻታት ስድራ ቤቶምን ነታ 

ውጽዕቲ ሃገሮምን ምብዳልከ ካበይ ዝረኸቡዎ መበገሲ ኢዩ?   

መዓልቲ ይነውሕ እምበር  ውዒሉ ሓዲሩ ንውጹዕ ፈጠሪኡ   ኣይርስዖን ኢዩ።  ርሑቕ ከይከድና እቲ ንድኻታት ኣብ 

ጐደና ዝሓርድን ብስልኪ ዝሓንቕን ገዛውቲ ድኻታት ኤርትራውያን ዘንድድን ኣጥባት ኤርትራውያን ኣዴታት ዝቖርጽን 

ዝነበረ   ሰራዊት ሃይለስላሰን ደርግን ብኸመይ ከም ዝጠፍኤን ዝሃለቐን እኮ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ብእምነተይ ነዚ ክገብር 

ዝኸኣለ ከኣ ሓይሊ ፈጣሪ እምበር ሓይሊ ሰብ ጥራሕ ኣይነበረን።  

እዞም ሎሚ ካብ ማህጸን ሃገር ዝተወልዱ ጽዩቓት  ገበነኛታት ከኣ ጽባሕ ኣጣፍኦኦም ካብኡ ዝኸፍኤ ከም ዝኸውን ፍሉጥ 

ኢዩ።  ህዝቢ ክገብሮ ዝግብኦ ከኣ ነቲ በብዕለቱ ዝግበር ገበናትን ዓመጽን ምምዝጋብን ብሰነዳትን ብጭብጥን ከም ዝትሓዝ 

ምግባርን ጥራሕ ኢዩ። ዕድመን ጥዕናን ንዝሃቦ ከኣ ዘይሓልፍ ነገር የልቦን’ሞ እዚ  ኵሉ ሎሚ ንህዝቢ ኤርትራ 

ኣጋጢሙዎ ዘሎ ሕሱም ኵነታት እውን ጽባሕ ክሓልፍ ምዃኑ ፍጹም ዘጠራጥር ኣይኮነን።  

ካልእ ነዚ ሎሚ ኣብ ሃገርና ኣጋጢሙ ዘሎ ኵነታት ምስ ፍልስፍና ምስ ፖለቲካ ‘’ትግራይ ትግሪኚ’’ ዘትሓሕዙዎን ምስ 

መበቆላዊ መንነት ገለ መራሕቲ ዘትኣሳስሩዎን  እውን ኣለዉ። ብርእይቶይ ግን ገለ ናይ ከምኡ ዝኣመሰለ ቂምን ጽልእን 

ቅርሕንትን ኣትሓሒዞም ዝርእዩዎ  ሰበስልጣን ክህልዉ ይኽእሉ ኢዮም።  ንሳቶም ግን ዋላ ኣብ ዝለዓለ ስልጣን ኣለዉ  

ዝበሃሉ እንተዀኑ ምስ ቍጽሪ ህዝቢ  ከተረኣእዮም ከሎኻ  ኣዝዮም ውሑዳት ስለዝኰኑ ብርእይቶይ እቶም ዝበዝሑ 

ንሃገርን ህዝብን ብዘይቀልዓለም ዝብድሉን ኣብ ገዛእ ህዝቦም ኣብ ገበናት ተጸሚዶም  ዝርከቡን  ዘለዉ  ህዝቢ ኤርትራ 

ዝወለዶምን ዝፈልጦምን ዘዕበዮምን ዓሰርተ ዕስራ ወለዶኦም ዝፈልጦም ደቁ ኢዮም። ‘’ወደን ከይሓምያስ ሰበይቲ ወደን’’ 

ከም ዝበሃል ከኣ ንስንፍናናን ንሕመቕናን ንኽፍኣትናን ኣብ ካልኦት ከነጸግዖን  ንፍሉያት ሰባት ከነላግበሎምን  ጽቡቕ 

ኣይኮነን። 

ንእግሪ መንገደይ ከኣ ኣብ ኤርትራ ዝተወልደን ዝዓበየን ዝተቓለሰን ጥራሕ ዘይኮነ ንረብሓ  ሃገርናን ህዝብናን  ዝሓሊ 

ዝግደስ እሞ ምስ ኤርትራውያን ሓቢሩ ንሃገር ዕቤትን ሰላምን ዝሰርሕ ኤርትራዊ ዜግነት ክረክብ  ዘጸግም ዘሎ 

ኣይመስለንን። ስለዚ ንሰብ ብግብሩን በተሓሳስብኡን እምበር ብመበቆሉ ምምዛንን ምፍራድን ካብ ጠቕሙ ጕድኣቱ ዝዓበየ  

ኢዩሞ ኣብዚ እቶም ደቂ ሃገር ልቦና ከነጥሪ ይግባእ።  

ንምዃኑ ኤርትራ ኣብ ምሉእ ዓለም ተሰዲዶም ዝርከቡ ብዙሓት ክኢላታት ፕሮፌሰራት፡ ዶክተራት፡ ፖለቲከኛታት፡ 

ጀነራላት፡ ጠበቓታት፡ ኣምባሳደራት፡ እናሃለዉዋ ንምንታይ እቲ ኵሉ ኣብ ሃገርናን ህዝብናን ዝወርድ ዘሎ በደልን 

ጸገምን ስደትን ንምድሓን ኣብ ክንዲ ብዘይ ድኻም ጻዕርታት ዘካይዱ መብዛሕትኦም ነቲ ጸገም ሃገሮምን ህዝቦምን ከም 

ዘይናቶም ሸለል ኢሎሞ ኣስቂጦም ይርከቡ ኣለዉ? እሞ  እዚኦምከ ጽባሕ ሃገሮም እናጠፍኤት ህዝቦም እናተሰደን  

እናጸነተን  ስቕ ኢሎም ይርእዩ ብምህላዎም የሕትቶምዶ ይኸውን? ብርእይቶይ እቲ መልሲ ብርግጽ እወ ዝብል ኢዩ።   

እቲ ሕቶ ጽባሕ ምስ ወግሔ ንዅላትና ደቂ ሃገር ትማሊ ሃገር ክትሳቐ  ከላ ኣበይ ነርካ? እንታይ በዲልካ ወይ እንታይ 

ኣበርኪትካ? ዝብል ሕቶ ከም ዝህሉ ርግጸኛ ኢየ። እዚ ማለት ግን ንሃገርካን ንህዝብኻን ዝግበር ዝዀነ ይኹን ኣበርክቶ 

ብድሌትን ብሕልናን እምበር ንኸይትሕተት ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ማለተይ ኣይኮነን። 

ሎሚ ኤርትራውያን ኵነታት ሃገር ንድሕሪት ቍሊሕ ኢሎም ከይርእዩ ተስፋ ቆሪጾም ኣብ ስደት መነበብርኦም ዘጣይሱን 

ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ከኣ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ውግእ ኢትዮ-ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈጸመ 



ግፍዕን  ንብረት ምዝማትን ምብስባስ ህዝብን  ስርዓት  ወያነ  ድሮ ረሲዖሞ ኣብ ኢትዮጵያ ክጣየሱን ገንዘቦም ከፍስሱን 

ምርኣይ ከኣ ካብቲ ኣዝዩ ዝገርም ኢዩ።  

ከምቲ ቅድሚ ሎሚ እውን ደጋጊመ ዝገለጽኩዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት (ስርዓት ወያነ) ሓለይትን ደንገጽትን 

እናመሰሉን በቲ ኣትሓሳስባኦም ንዅልና ኤርትራውያን ዓያሱ  ስለዝግምቱናን ናይ ሕውነትን ፍቕርን ቃላት እናተዛረቡን 

እናታለሉን ‘’ልደርሆ ብመሸላ ልሓማሴናለ ብማሕላ’’ እናበሉ ናይ ኣቡኦም ኣሉላ ምስላ ብምኽታል ንሃገርና ንምድኻምን  

ንህዝብናን ንምብታንን ኣብዚ ዝሓለፈ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት ሚልዮናት ገንዘብ ኣዋፊሮም  ብዙሓት ኤርትራውያን 

ደቂ ሃገር ዓሲቦም  ዓቢ ተራ ተጻዊቶም ኢዮም።  

ዕድመ እንተቐጺሎም ገና’ውን ዝኸፍኤ ክገብሩ ኢዮም።  ነዚ እውን ገለ ገለ ሰባት ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ ምስቲ 

ጕዳይ ‘’ትግራይ ትግሪኚ’’ ዘትኣሳስሩዎ ኣለዉ። ነዚ ምኽንያት ክዀኖም ዝኽእል ገለ ካብ ኣፍ መራሕቲ ወያነ ዝመለቘ  

ዘረባታት እውን ነሩ ኢዩ። እቲ ሕልምታቶም ንምትግባር ሎሚ’ኳ እንተዘይተኻእለ ውዒሉ ሓዲሩ ኣብ ዝተናውሔ እዋን 

ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ምስ ተዳኸመን ኵሉ ኣብ ድኽነትን ልመናን ምስ ወደቐን ምስ ጸነተን እታ ሃገር  

ዝከላኸለላ ኮነ ዝሰርሓላ ሰብ ምስ በተኸትን ግን  ክኸውን ኣይክእልን’ዩ ክትብል ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኢዩ። ዕላማ ወያነ እውን 

ንርሑቕ እምበር ንቐረባ ዝጠመተ ኣይኮነን። እዚ ዕላማ ወያነ ግን ናታቶም ጥራሕ ዘይኮነ ናይቶም ንዓለም ክገዝኡን 

ክቆጻጸሩን ኣብ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ውግኣትን ነንሓድሕዱ ከም ዝጣፋእ ብምግባርን ህውከትን ዕግርግርን 

ዝዅስዅሱ ዘለዉ ሓያላት  መደብ ምዃኑ እውን ዘጠራጥር ኣይኮነን። ኣብዚ ክህሉ ዘለዎ  ከኣ ናይ ኤርትራውያን 

ጽንዓትን ልቦናን ሓድነት ምሕላውን  ጥራሕ ኢዩ። 

እቲ ንሎሚ ክገልጾ ደልየ ዘሎኹ ግን ብዛዕባ ኵነታት መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ጥራሕ ስለዝኰነን ከይትሓዋወሰንን  እቲ 

ንኢትዮጵያን ንተቓወምቲ ውድባት ኤርትራን ዝምልከት ዘሎኒ ርእይቶ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ክገልጾ ይሓይሽ ብማለት 

ክሓልፎ ኢየ። 

ኣብ መደምደምታ እቲ ናይ ሃገርናን ህዝብናን ለውጢ ወይ ፍታሕ ካብ መን ኢና ንጽበዮ? ንዝብል ሕቶ ፕረሲደንት 

ኢሳያስ ነዚ ባዕሉ ዝፈጠሮ ሎሚ ኣብ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ዘይምርግጋእን ዘይቅሳነትን ህዝቢ መፍትሒ ክረኽበሉ ይደሊ 

ድዩ? ይኽእል ድዩኸ?  ብወገነይ ኣይመስለንን።  እቲ መፍትሒ ከምጽእ ዝኽእል እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር  ዝሳቐ ዘሎ 

ህዝብ’ዩ ንዝብሃል ከኣ እዚ ናብ ድራሩን ድራር ቀለውዑን ጥራሕ ክጓየ ንኽውዕል ንነዊሕ ዓመታት ብዙሕ በደብ 

ዝወጸሉን ዝተሰርሓሉን ዓወት ዝተረኽበሉን  ኣብ ስቓይ ዝነብር ዘሎ ድኻ ህዝቢ ኤርትራስ ንመንግስቲ ክቃወም ኮነ 

ክቕይር ሓይልን ዓቕምን ክህልዎ ይኽእልዩ ኢልካ ክትሓስብ ንዓይ ኣዝዩ ይኸብደኒ ኢዩ። እዚ ኣብ ወጻኢ ሃገራት 

ብመንገዲ ኢንተርነታትን ፓልቶካትን እዚ ስርዓት ሸፋቱ ዝዀነ ጕጅለ  ኢሳያስ  ከይውዓለ ከይሓደረ ክንጸርጎ ኣሎና!! 

እናበለ  ክፍክር ዝውዕልን ዝሓድርን ዘሎ ተቓዋሚ ዝበሃል ከኣ  ብፍላይ ነንሓድሕዱ ከይተሳነየን ከይተሰማምዔን 

ብማዕከናት ዜና ፈኪሩ ጥራሕ ከምጽኦ ዝኽእል ለውጢ ክህሉ ፈጺመ ኣይጽበዮን ኢየ።   እሞ እቲ ፍታሕሲ ክርከብ 

እንተዀይኑስ ካበይ ድኣዩ ክመጽእ? 

ብድሓን የጽንሓና ኣብ ዝመጽእ ክንዘራረብሉ ይሓይሽ  ብማለት ናይ ሎሚ መልእኽተይ ዛዚመ ኣሎኹ።                                                                                               

ሰላምን ቅሳነትን ነቲ ውጹዕ ህዝብና                                                                                                     

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገሮምን ህዝቦምን ዝሓለፉ 

ቀለታ ኪዳነ (ሎንዶን) 

 


