
ንወዲ ገዛ-ብርሃኑ ወደ-ባሻውል ይፈልጦ 

ብፍላይ ኣብዚ እዋንዚ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት 
ዓለም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕለቕ ዘሎ ስለምንታይ ከምዝኾነስ 
ትፈልቱጡዎዶ?  

“ህዝበይ ጓሶተን ኣብ እምባ፣ ከም ዝሓደግወን ዝጠፍኣ ኣባጊዕ እዮም”። እርምያስ 50:6 

ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም (The 
Commission of Inquiry and the Special Rapporteur) ነቲ ብ“መንግስቲ” ህግደፍ ብፍላይ እኳድኣ 
ብትእዛዝ ልኡኽ-መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ፣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ዘስካሕክሕ ኢሰብኣዊ 
ተግባራት በብሓደ ጸባጺቡዎ። ካብቶም ነንሃገሮም ወኪሎም፣ ኣብቲ መጋባኣያ መርማሪ ኮሚሽን 
ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ተረኺቦም ዝነበሩ፣ ወከልቲ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ከኣ፣ 
ነቲ ዝቐረበ ጸብጻባት ደጊፎም፣ ነቲ “መንግስቲ” ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝፈጸሞን ዝፍጽሞ ዘሎን 
ኢሰብኣዊ ወፈራ ብምዂናን፣ “መንግስቲ” ህግደፍ ግህሰት ሰብዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ደው ከብልን፣ 
ሕገ-መንግስት ዝተሰነየ ዲሞክራስያዊ ምሕደራ ኣብ ኤርትራ ከተግብርን ኣማሕጺኖም። 

ነዚ ሓዲሽ ወፍሪ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት እዚ፣ ብኸመይ ክንርእዮ 
ይግብኣና? ብስምዒትን ብግርህነትንዶ ብሓደ ጎኑዶ ? ወይስ ብኻልኣይ ጎኑኡ ብንቕሓትን ብዓሚቚ 
ኣቕልቦ???  

ብስምዒትን ብግርህነትን እንተኾይኑ፣ ብባርባራዊ መግዛእቲ ኢሰያስ ስለዝተድሃልና፣ ካብ ኢሰያስ 
ዘጋላግሉና መጺኦምና ኢልና ኣንተድኣ ብእምነትን ብስምዒትን ብግርህነትን ንስዕቦ ኰና፣ ካብ ዝብኢ 
ሃዲምካ ኣብ ቶኹላ ምጽጋዕ እዩ ክኸውን። 

ብንቕሓትን ብኣቕልቦን ነዚ ጒዳይ ብኽልኣይ ገጹ ክንርእዮ እንተድኣ ፈቲና ግና፣ ካብ 1952 ዓ.ም.ፈ. 
ምፍራስ ፈደረሽን ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ቅድሚ 64 ዓመታት ክንፍትሽ ክንጅምር ኢና።  
ህዝቢ ኤርትራ ንምፍራስ ፈደረሽን ተቛዊሙ፣ ነጻነት ወይ ሞት ኢሉ ንሜዳ ወፊሩ፣ምስወፈረ ድማ ኣብ 
ውሽጡ ተላሒጎም ንሰውራ ኤርትራ ዕንክሊል ዘብሉዎ ዝነበሩ ንሶም እቶም ሓያላትን ስዉራትን 
ምዃኖም ክንግንዘብ ኢና። ንመረዳእታ ነጻነት ኤርትራ ኣብ 1978 ዓ.ም.ፈ. ክርከብ ዝነበሮ ብህልኽ 
ዕሱባት ስዉራት ሓይልታት መራሕቲ ክልቲኡ ውድባት ሓዲግ-መዲግ ከምዝገበሩዎ ንግንዘብ ማለትዩ። 
ኣብ መወዳእታ ድማ ብምዕዶ ጎይቶቱ፣ ልኡኽ ባዕዳውያን ኢሰያስ ምስ ውድብ ወያኔ ተላፊኑ ንጀብሃ 
ኣሕቂቑ፣ ነጻነት ኤርትራ ተረኺቡ ኢሉ ኣዊጁልና። ሓቂ መሲሉና ድማ ብግርህነት ብሳዕስዒትን 
ጨፍራን ዳንኬራን ተቐቢልናዮ። ብምኽሪ ጎይቶቱ ምዕራባውያን ግና፣ ነታ ብ1991 ዓ.ም.ፈ. ብደም 
ጀጋኑ ዝተረኽበት ነጻነት ኣብ ባርነት ከምዝተቐየረት ክንግንዘብ ክኢልና። ሎሚ ከኣ ንህዝቢ ኤርትራ 
ኢሰያስ ኣላሽ ምስ ኣበሎን፣ መንእሰይ ወለዶ ካብታ ዝፈትዋ ሃገሩ ሃጽ ኢሉ ኣብ ዘይደልዩኦ 
ምዕራባውያን ሃገራት ክውሕዝ ምስ ጀመረ፣ ዘይክኣል ኮነ ካብዝብል ራዕዲ ተበጊሶም፣ መርማሪ 
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ዝሕለቕ ተመሲሉ 
መጽናዕቲ ከምዝገብር ተፈቒዱሉ። እንሆ ድማ ትማል ጸብጻቡ ንዓለም ኣቕሪቡ። ኣብዚ ከነስተብህለሉ 
ዘሎና ጉዳይ ኣምብኣር፣ ንሕና ስለዝሰነፍና ጥራይ እዩ። ብፍላይ እቶም ንኣዲስ ኣበባ ክመላለሱ ዝሓገዩ 
ብስም ተቓወምቲ ውድባት ዝፍለጡ ሓርበኛ ቃልሲ ስለዘይ ፈጸሙ፣ እቶም ተዓዘብቲ ሃገራውያን ድማ 
ተፋላሊና ንቊዝም ስለዘሎና፣ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ድማ ብማእሰርትን ብኻልእ ባርባራዊ ግፍዕን 
ተዳኺሙ ኤህ! ጥራይ ይብል ከምዘሎ ስለዝተገንዘቡ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ተጋደልቲ ዝነበሩ ከኣ 
ጽሮራታት ኮሎኒልን ጀነራልን ብሰላዪ ኢሰያስ ምስተሸለሙ፣ በትሪ ኣብ ኢዶም ተመን ከኣ ኣብ እግሮም 
ከሎ ከምዝጀጀው ተገንዚቦሞም። ስለዚ እምብኣር ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ተመሲሎም ሎሚ ንኢሰያስ 
ዕድመ ባርባራዊ መግዛእቱ ከብቅዕ ኣለዎ ይብሉና ኣለው። እዚ ድማ እቲ ለውጢ ብኣና ዘይኮነስ በቶም 



ልኣኽቲ ኢሰያስ ኣፈውርቂ ክኸውን ከምዘለዎ ንዓሻን ደርጉሓሉ ንለባምን ኣምተሉ ዝዓይነቱ ክገብሩ 
ንርእዮም ኣሎና። 

ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ኣብዛ ኣዋን እዚኣ እንታይ ንግበር?? ዝብል እዩ እቲ ሕቶ። ኣቦኹም ኣብ 
ዘደቀሱና ኢሉዶ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ክተዂበሉ ይጸበ፣ ወይስ ነዚ ኣጋጣሚዚ ተጠቒሙ፣ 
ብሓባር ሓቢሩ እጃሙ ከበርክት? ኣምሆ ዘመን መስል ህዝቢ ኤርትራ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም 
ከምዝተጋህሰን፣ብድሕሪኡ ሰውራ ምስተጀመረ ከኣ ዝገደደ ህልቀትን ከይኣክልስ፣ ሎሚ ከኣ ድሕሪ 
ዓወት ዋሕዚ ስደት መንእሰያትን ዘኸተለ ቀንዲ ጠንቁ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዶከይኮነን። 
ሎሚ ከኣ ከይሓነኹ ሓላይ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ መጽናዕትን ምርምርን የካይደልና ኣሎ። ስለዚ ንሕና 
ብውሕልነትን ብልቦናን ነቲ ዘካዪዱዎ ዘለው ወፍሪ፣ ክንቅበሎ ኣሎና። ሓድነትና ግና ወሳኒ ከምዝኾነ 
ክንግንዘብ ኣሎና። ብርግጽ ታሪኽ ኤርትራ እንተድኣ ገንጺልና፣ ኣብዚ ኩሉ ዘብጽሑና መን ምዃኖም 
ክንፈልጥ ኣሎና። 

ሎሚ ግዳ ኣብ ልዕሊ ልዑላዊት ዩገዝላቭያ፣ ብመደብ ውድብ ናቶን ምዕራባውያንን እንታይ 
ከምዝተፈጸመ ንርእየሉ እዋን እኳ ኢና በጺሕና። ሎሚ ግዳ ወራር ኣፍጋኒስታንን፣ ኢራቕን ሊብያን፣ 
ከምኡውን ወራራር ኣፍሪቃዊት ሃገር በኒን ብመንግስቲ ፈረንሳን፣ ንርእየሉ እዋን እኳ ኢና በጺሕና። 
ብምርምር ዘስትብህለ ሰብ፣ ውዲት ምዕራባውያን ክሳብ ክንደይ ረቂቕን ሓያልን ንኻልኦት 
ልዑላውያንን ሃገራትውን ዘይንሕፍ ምዃኑን ዛጊት ኣብዚ እዋንዚ ክንርዳእ ክኢልና ኢና። 

እወ! እዞም ብሓያላት መንግስታት ዝፍለጡ ብፍላይ እኳድኣ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣንግሊዝን 
መሻርኽቶም እስራኤልን፣ ብሓፈሻ ድማ ውድብ ሕብረት ኤውሮጳን፣ ንሓንቲ ብባህርያዊ ጸጋ 
ዝበልጸገት ልዑላዊት ሃገር፣ ክወሩዋ እንተድኣ ደልዮም፣ ብሕጽር ዝበለ “ዲሞክራስያን ሰላምን“ ዝብል 
ጭርሖ  በቲናቶም ማስ ሜድያ ንህዝቢ ዓለም እንዳጨርሑ፣ ብረቂቕ ውዲት-ኣብ ዝኾነ ይኹን ዕለትን 
ስዓትን ንኽወሩ ዝዓግቶም ከምዘይብሎም ዘርከብና እዋን ኣኳዩ። ብርግጽ፣ንሓደ መራሒ ሓንቲ ሃገር 
እንተድኣ ተጠቒሞምሉ ቅያሩ ኣቐዲሞም ብምድላው ኣብ ሓጺር እዋን ከሳንብትዎ ጸገም ከምዘይብሎም 
ሎምስ ፈሊጥናዮ ኢና። እዚ ግን ንረብሓ ህዝቢ ዘይኮነ ንረብሓ ዋናታት ወርቅን ባጤራን ዝኾኑ 
ጽዮናውያን እዩ። 

እወ! ኣብዚ እዋንዚ ምዕራባውያን ህዝቢ ኤርትራ ንኢሰያስ ስለዝፈንፈኖን፣ ንውሑድን ብዙሕን ኣዋንን 
ስለዘታለሎን፣ ንዘልኣለም ከታልሎ ግና ከምዘይክእልን፣ ክስቆሮ ከምዝጀመረ ስለዘስተብሃሉ፣ ሓለይቲ 
ህዝቢ ተመሲልና ጭርሖ ህዝቢ ኣልዒልናን፣ ነቲ ህዝቢ ኣሽኪዕና ሕማማት ህግደፍ ጸባጺብና ኣብ 
ዓለም ነቃልዓዮ ይብሉና ኣለው። እወ! ዋላኳ ካብ ኣምሆ ዘመን ጀሚሮም ክሳብ ሎሚ፣ ህግደፍ ነቲ 
ዘውጻእናሎም ፕሮጀክት ብግቡእ ይፈጽሙዎ እምበር፣ ሕጂ ግና ሞዳኦም ስለዝኣረገ፣ ብሓዲሽ ስርዓት 
ክንትክኦም ኣሎና ይብሉና ኣለው። ከይሓነኹ ንብር ነይሮም ሎሚ ወለዶ ህዝቢ ኤርትራ ምስተሰደን፣ 
ጀጋኑ ኤርትራ ምስበተኹን፣ ኒሕን ሓቦን ጅግንነት ህዝቢ ኤርትራ ክጽንቀቕ ምስ ጀመረን፣ ሓለይትን 
ተደናገጽትን ህዝቢ ኤርትራ ተመሲሎም ጸብጻባት ግፍዒታት ኢሰያስ የቕርቡልና ኣለው። ክትበልዓ 
ዝደለኻ ኣባጉምባሕስ ዛግራ ትብላ። እወ፣ ነቲ ነፋጥ ኢሰያስ እኮ ባዕሎም ከምዝልኣኹዎ ኣምሆ ዘመን 
ኢና በጺሕናዮ። ንሶም ግና ጎጒዱ ንቐሺ ከምዝብሃል፣ ነቲ ዘይተኣደነ ባርባራዊ ተግባራት ኢሰያስ፣ 
ባዕሉ ጥራይ ከምዝገበሮ ኣምሲሎም የቃልሕዎ ኣለው። ንሕና ከኣ “ኣናፍራ ቆቛ ዘይፈለጠስ 
ኣይሃዳናይን“ ዝብል ምስላ ኣቦታት ተጠቒምና ክንርድኦም ንፈትን። 

ንሶም ግና ሰብ መደብን ሰብ ዓላማን ስለዝኾኑ፣ ተቓዳዲምና ድኣ ድልየትን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ  
መዝሚዝና፣ ንጭፍራ ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ክንዲ ዘልግሶ፣ ባዕልና በቲ ንደልዮ መደብ ዕዮ ገርና 
ንእለዮ፣ ካብዝብል ተበግሶ እዮም ንመርማሪት ኮሚሽን ኣዋፊሮማ ኣምብኣር ንወጽዓ ህዝቢ ኤርትራ 
ዓጂቡዎም ኣይኮኑን። ነዚ ዝገብሩዎ ዘለው ወፍሪ ግና ብንቕሓት ክንመራመረሉን ክንርድኦን ይግባኣና 
እምበር፣ ብባርባራዊ ዕዮ ልኡኽ መላኺ ተዳሂልና ከምሓለይቲና ገርና ብግርህነት ካብ ዝብኢ ሃዲምና 



ኣብ ቶዂላ ኣይንሃውትት። ንወዲ ገዛ-ብርሃኑ ወደ-ባሻውል ይፈልጦ ኢልና ነዚ ተበጊሶሞ ዘለው 
ተበግሶ ብሓድነት ኣብ ረብሓና ንኸንውዕሎ ብልቦና ንበገስ። 

ነቲ ብመርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝቐረበ ጸብጻብ፣ ን“መንግስቲ” 
ህግደፍ ወኪሉ ንኽከላኸል ኣብቲ ኣኼባ ተረኺቡ ዝነበረ ወኪል ወዲገራህቱ  እዩ። መርትዖ ዘይብሉ 
መግለጺ ሒዙ ድማ ከይሓፈረ ወታእታእ እናበለ መግለጺኡ ሃበ። ድሕሪ ሓያሎ ምቊራጽን ምዂላፍን  
ብኣቦ-ወንበር መርማሪት ኮሚሽን፣ ድሕሪ ክንደይ ወታእታእ ግና ነቲ ዝቐረበ ጸብጻብ መርማሪት ኮሚቴ 
ብምቅዋም፣ መግለጺኡ ኣቕሪቡ። እቲ ዘቕረቦ መግለጺ ግና ካብ መን ሰኒፈ ወይከኣ፣ ኣልሞት ባይ 
ተጋዳይ ብማለት ከይሓነኸ፣ መርትዖ ዘይብሉ ዓጀውጀው ኢሉ። ኣብ መደምደምያ ዘረብኡ ግና 
ኣቦመንበር ኣኼባ ኮሚሽን ዘረባኻ መስረትን መርትዖን ስለዘይብሉ ነጺናዮ ኢና ኢሉ ኣፋኒዩዎ። 
መስኪን ወዲ ገራህቱ ድማ ብሕፍረት ኣብ ማይ ዝኣተወት ኣንጭዋ ኮይኑ ተሰናበተ። 

ብሓደ ሸነኽ ከኣ ኣብ ከተማ ጀነቭ ስዊዘርላንድ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ገርሀኛታት ሃገራውያን 
ኤርትራውያን ካብ መላእ ኤውሮጳ ተጻዋዊዖም፣ ገሊኦም ብባጀት ህግደፍ ገለኦም ድማ ካብ ጀበብኦም 
መጒዓዝያ ከፊሎም፣ ኣብ ቅድሚ ኣፋቤት ቤት ጽሓፈት ሕቡራት መንግስታት ቀሪቦም፣ “ሓደ ልቢ ሓደ 
ህዝቢ፣ ንሕና ምስ መንግስትና፣ ሽምና ኣይተጥፍኡና“! ነቲ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት 
ሕቡራት መንግስታት ዓለም ንቃወም ኣሎና ፣ “ We Express as Indignation at the fallacious 
and defamatory reports of the Commission of Inquiry and the Special Rapporteur” 
“ሕጂ'ውን ጉዳይና ባዕልና! ሕቡራት መንግስታት ኣእዳዎም ኣክቡልና“! እንዳበሉ ገርሀኛ ተቓውሞኦም 
ኣስሚዖም። እወ! ክንደይኳ ሓቂ ነይሩ እዚ ጭርሖዚስ፣ እንታይሞ መራሒ ህግደፍ  ኢሰያስ ኣንድዩ 
ብውሽጢ ኮይኑ ሓዲግ መዲግ ዝገብረና ዘሎ። ነዚ ተገንዚብና ብሓባር ይኣክል ክንብሎ ክንበቅዕ 
ኣሎና። እቲ ጒዳይ ጒዳይና እዩ። እንተድኣ ንሕና ሰኒፍና ግና ኩሉ ኣብ ኢዶም እዩ ዘሎ። በሎ ከፊኡዎ 
ከሎ! ክብሉና እዮም። ኣይንተሃመል! ቅድሚ ሎሚ ዝተሃመልናዮ ይኣኽለና! በቲ ሓደ ሸነኽ ነቲ 
ዝገበሩዎ ሃገራዊ ሰላማዊ-ሰልፊ ክንርእዮ ከሎና የስደመመና እዩ። በቲ ካልእ ሸነኹ ክንርእዮ ከሎና ግና 
ገርሀኛታት ስዓብቲ መንግስቶም ዝኾኑ ሃገራውያን እዮም ነይሮም። እወ! ክንደይኳ! ምስጢር ኢሰያስን 
ህግደፍን እንድዩ ኣሞ ክሳብ ሎሚ ዘይተሰቆሮም ኮይኑ። “መንግስቲ” ህግደፍ ድኣ ጠላም ኮይኑ እምበር 
እዚኦምሲ መሳኪን ሃገራውያን ኣኮ እዮም። ጠላም ልኡኽ ባዕዳውያን ህግደፍ ግና ክሒዱዎም! 

ኣብቲ ከተማ ጀነቭ ዝነበረ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም ዝነበሩ ኤርትራውያን እዚኦም ነበሩ። 



 
ካብቲ ብዙሕ ጭርሖታት ስዓብቲ ህግደፍ ከምዚ ዝመስል ነበረ። እዚ ጭርሖዚ ብዓይኒ ሓቂ ክርአ 
ከሎ ኣይዝዩ ሓቅነት ኣለዎ። ግንከኣ ህግደፍ ብኣፉ ዝደርፎ ጭርሖ እዩምበር፣ ባዕሉ እዩ ጸረ ህዝቢ። 
ኣየወ! እቶም ሃገራውያን ተቓወምቲ ዝብሃሉን፣ ከምኡውን እዞም ሃገራውያን ኢና ዝብሉ ስዓብቲ 
ህግደፍን፣ ብሓባርን ብሓደ ድምጺን፣ ህግደፍ! ብሕገ-ኣልቦ ጥራይ ክንድቲ ኣብ ሰውራ ዝሓለፈ 30 
ዓመታት፣ ድሕሪ ነጻነት ከኣ ኣብ ስልጣን ጸኒሕኩም እሞ፣ ኣይፋልኩምን ዓገብ ሕጂስ ይኣክል! 
ኣንተዝብሉ ነይሮምስ ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ ብህዝቢ ዓለም ምተሰምዐ ነይሩ። ኣቦይን ኣደይን በበይኑ 
ጸሎቶም ኮንካ ግና ዕድመ ስልጣን መላኺ ኢሰያስ ቀልጢፉ ኣይሕጽሮን እዩ። ሕብረት ኣብ 
ኤርትራውያን ስለዘየሎ ከኣዮም ሎሚ ጽዮናውያን ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ተመሲሎም “ክንጣበቐሉ 
ኢና“! እናበሉ ጸብጻባት ዝእክቡን ዘቕርቡን ዘለው። ንወዲ ገዛ-ብርሃኑ ወደ-ባሻውል ይፈልጦ። 
 
 

 

ብወገን ተቓወምቲ መንግስቲ ህግደፍ ድማ ኣስታት 8000 ዝኾኑ ኤርትራውያን፣ ካብ ኩለን 
ከተማታት ኤውሮጳ ተኣኻኺቦም ብ26.06.2015 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከተማ ጀነቭ ኣብ ኣፋፌት ቤት 
ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ቀሪቦም፣ነቲ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት 
መንግስታት ዓለም ደጊፎም ቊጣዓኦም ድማ DOWN WITH ISEIAS ! እናበሉ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ 
ኣርእዮም። 

 
 

 



ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪኽ 
ተቓወምቲ ኤርትራውያን 
ብ26.06.2015 ዓ.ም.ፈ. 
ኣስታት 8000 ዝኾኑ 
ኤርትራውያን ካብ ኩለን 
ሃገራት ኢውሮጳ 
ተኣኻኺቦም ኣብ ኣፋፌት 
ሕቡራት መንግስታት ጀነቫ 
ንመንግስቲ ህግደፍ ዓገብ 
ይኣክል! ክብሉ ከለው ዘርኢ 
ስእሊ። 

 
 

እወ! ኣብ ታሪኻዊ መስርሕ ጒዳይ ኤርትራ ተመርኲስና፣ ሓቀኛን ጭቡጥን ፖለቲካዊ ትንተና ክንህብ 
ኣንተድኣ ኰና ግና፣ እቲ ሓቂ ካልእ እዩ። ርግጽዩ፣ ህ.ግ.ሓ.ኤ. ካብ ዝጅመር ክሳብ ሎሚ፣ እቶም ነዞም 
ሎሚ ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ተመሲሎም ጸብጻቦም ኣብ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዘቕርቡ ዘለው፣  
ልኣኽቶም ጽዮናውያን እዮም። ንሶም ከኣዮም ንኢሰያስ መልሚሎምን ብስለላን ኮለላን ኣሰልጢኖምን፣ 
ጸረ ሰውራ ኣካይዱ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ድማ ንራእዪናን ዓላማናን ሰሪቑ  ሓዲግ-መዲግ ንኽገብረናን 
እዩ ንሜዳ ኤርትራ ልኢኾሞ። እቲ ቀንዲ ውዲታዊ ዓላምኦም ድማ፣ ነቲ ሓደ ብእኦም ዝተመልመለ 
ልኡኽ-መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣማኺሮም፣ ሓለቓ ስለላን ኮለላን ገሮም ሸይሞም፣ ኣብ መወዳእታ 
እንኮ “መለኮታዊ ብዓል ዓቢይ ሃይለ-ስልጣን“ ከምዚ ሎሚ ዘለዎ ማለትዩ፣ ንሱ ጥራይ ጅግና፣ ንሱ 
ጥራይ ሓርበኛ፣ ንሱ ጥራይ ሓላይ ህዝቢ ኮይኑ ንኽርአ ሰኒዕም ኣብ ስልጣን ኣምጺኦሞ። እወ! ንሓደ 
ሰብ ኣብ ስልጣን ንምምጻእ ግና፣ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ሊቃውንትን ሓርበኛታትን ኤርትራ ብመንገዲ 
ስለላን ኮሎላ ኢሰያስ ተመንቊሶም እዮም። ኢሰያስ ዝገበሮ እከይ ተግባራት ኣሞ ክንደይ ኢልካ 
ክጽብጸብዩ። ውድብ ህዝባዊ ግንበር ኣኳ ከምቲ ሽሙ ግንባር ህዝቢ ምዃን ተሪፉ፣ ግንባር ማፍያ 
ህግደፍ ኮይኑ እዩ ተለዊጡ። ካብዚ ዝኸፍእ ውርደትን ሕፍረትን እኮ የልቦን! ግንከኣ ውድቀት ኢሰያስ 
ዓወት ንሓፋሽ ከምዝኸውን ኣየጣራጥርን እዩ። ሽዑ ከኣ እንቋዕ ኣርከብናሉ ክንብል ኢና። ነዚ 
ብመጽናዕትን ምርምርን ዝፈለጡ ጽዮናውያን ኣምብኣር፣ ሎሚ ኢሰያስ ንመደባቶም ኣብ ግብሪ 
ምስተርጎመ፣ ተሰልቢጦም ከም ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኖም ብውዲት ከሳናብትዎ ከምዝመደቡ፣ 
በዚ ሎሚቅነ ዝቐነየ ጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ክንግንዘብ 
ክኢልና። 

እወ! ነቲ ብታሪኽ ተኻላኻሊ መሰሉን መንነቱን ዝኾነ ዘይሕለልን ፍትሓዊን ደላይ ሰላምን ህዝቢ 
ኤርትራ፣ ነዚ ብስነ-ኣእምራዊ ሕማም ዝደንዘዘ፣ ብመንነታዊ ቅልውላው ዝላሕልሐ ሕልና-ኣልቦ ኢሰያስ 
ልኢኾም፣ ኣላሽ ከብልዎን ከጽንትዎም ፈቲኖምዮም። እወ! ንወራር ኮሎንያል ጣልያን ኣብ ደጒዓሊ 
ዝስዓረን፣ ንንግስነት ሃይለስላሴን ፋሽስትነት ደርግን ኣላሽ ዘበለ ህዝቢ ደይኮነን? ሎሚኸ እዞም ኣብ 
ታሕቲ ስእሎም ተሰቒሉ ዘለው ጀጋኑ እንተዝርእዩ እንታይኮን ምበሉ።  



 
ክትኲስ ከሎ ጥይት 
ከይውድኦምበር፣ 
ተኲሱ ዘይስሕት 
ሎሚ ሓውልቲ 
ክስርሓሉ ዝግብኦ 
ጅግና መልኣከ ተኽለ 

 
ሎሚ ክመርሕ 
ዝግብኦ ብውዲት 
ኢሰያስ ዝተቀንጸለ 
ሓርበኛ ሰለሙን 
ወ.ማርያም 

 
ሓውልቲ ክስርሓሉ 
ዝግብኦን ሃገር 
ክመርሕ ብቕዓት 
ዝነበኦን ኣቦ ሰውራ 
ሳልሕ ሳበ 

 
ጀጋኑ ሰራሕቲ ቅያ ተጋደልቲ ኤርትራ 

ጅግና ተጋዳልት ክትሕከም ከላ 

ከምዚ እዩ ነይሩ  እቲ 
መስዋእቲ ጀጋኑ ኤርትራ 
ጻማኦም ድማ ብዓል ማንኪን 
ስብሓት ኤፍሬምን ተኸፊሎሞ 
ኣለው። 

እዚኦምዮም እቶም ዓወት 
ዘምጽኡ፣ በዞም ኣብ ታሕቲ 
ዘለው ጠላማት ግና 
ተጠሊሞም ዘለው። 

ካብ ብዓል ጣፍሲ ብዓል ኣፍ 

ተንቤናይ ተመናይ ልኡኽ ባዕዳውያን 

ብራሾማይ ዘየቐበለ ሰላዪ ማንኪ

 
ፈላስፋ ሰልፊ ህግደፍ 

ብጾቶም ዝኸሓዱ ዋርድያታት 
ኢሰያስ 

 

ይኹን ኣምበር ነዚ ፍትሐኛን ሓርበኛን ዝኾነ ህዝቢዚ እምብኣር ከምዘይ ሓልፍ ተጻቢኦሞስ 
ከረብረቡዎ ፈቲኖም እዮም። ስለዚ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ብሰንኪ ኢሰያስ ኒሑን ሓብኡን 
ከምዝተዳኸመ ስለዝተገንዘቡ፣ ባህርያዊ ጸግኡ ንኽዘምቱ በብዓይነቶም ውዲታት ክምህዙ ንዕዘቦም 
ኣሎና። በዚ መኽንያትዚ እምብኣር ምዕንዳርን ኣሽካዕላልን ንዕቀትን ኢሰያስ ኣብ ልዕሊ ፈሪሃ 
እግዚኣብሄር ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ፣ እንሻኣላህ! ዳርጋ ዘብቅዕ ዘሎ ይመስል ኣሎ። እወ! ሓደ ህዝቢ 
ውሑድ ግዜ ክታለል ይኽእልዩ፣ ብዙሕ ግዜውን ክታለል ይኽእልዩ፣ ንዘልኣለም ክታለል ግና ዘበትዩ፣ 
ዝብል ብሂል፣ ክንደይኳ ዝእመንዩ። ስለዚ መድረኽ ማይቤት እካብ ወዲ-እካብ ህግደፍ (ስድራቤታዊ 
ትካል፣ፋሚልየን በትሪብ) ግድነት ከብቅዕ መጎታዊ እዩ! እንሻኣላህ! እወ! ኒሕን ሓቦን ጅግንነትን ህዝቢ 
ኤርትራ ከይተጸንቀቐ ከሎ ጒያ ጒያ መላኺ ኢሰያስ ግና ዛጊት ክጽንቀቕ ከነርክበሉ ኢና። ንመን ኢሉዎ!  
ኣብዚ በጺሕናዮ ዘሎና ዓመተ-ምህረት 2016 ስልጣን ኢሰያስ ሰንከልከል ትብለሉን፣ ውዲትን 



ምትላልን ኢሰያስ ድማ ዘብቅዓሉን እዋን ይመስል ኣሎ። ይሰርብ ኣሎ ይሃምም ኣሎ ሎሚ ዘበን 
ሓዲእሎ! ጥራይ እዩ ዝብሃል። 

እወ! እቲ ብፕሮጀክት ስለላ መርበብ ኣሜሪካን እንግሊዝን እስራኤልን ተጓስዩ ነስመራ ዝኣተወ፣ ኣምሆ-
ዘመን ብህ.ግ.ሓ.ኤ. ሎሚ ድማ ብህግደፍ ዝጽዋዕ፣ ብሰላዪ ኢሰያስ ከኣ ዝምራሕ ጒጅለ፣ ከዳሚ 
ጽዮናውያን ድኣንበር ከዳሚ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣይፈልጥን። ኢሰያስ ዓወት ንጽዮንነት ንኸተግብር 
ድኣምበር “ዓወት ንሓፋሽ“! ከተግብርስ ከቶ ሓሲቡዎውን ኣይፈልጥን። መኽንያቱ ድማ ተልእኾ ኢሰያስ 
ብሓቂ ከምኡ ስለዝነበረ። 

ስለዝኾነ ድማ “ድኣኽለን ጥሒነን ብዓለማርያም ይብላ“ ከምዝብሃል፣ ድሕሪ ፍርቂ-ዘመን ኣረባራብ፣ 
ማለት ኣብቲ 30 ዓመታት ዝወሰደ “ሰውራ ኤርትራ“ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ዝኣኽሉ ጀጋኑን 
ሓርበኛታትን፣ ምሁራትን ለባማትን ዓበይቲ ዓድን፣ ንመጻኢ ዝሓስቡን ንጹር ራእዪ ዝነበሮምን 
ኤርትራውያን ጸኒቶምዮም። ክሳብ ክልተ ሚልዮን ኤርትራዊ እውን ካብ መነባብሮኡ ተሳናቢቱ 
ኣብስደት ይበሊን ይኣርግን ኣሎ። ካብ 40 ሽሕ ዝበዝሕ ሰራዊት ሓርነት ድማ ብሰንኮም ካብ ሜዳ 
ኤርትራ ንሱዳን ሰጊሩ እዩ። ድሕርቲ “ብነጻነት ኤርትራ“ ዝፍለጥ ብግብሪ ግን ኣብ ባርነት ዝተቐየረ፣ 
ዛጊትኳ ርብዒ ዘመን ዕድመ ገሩ ዘሎ፣ መንእሰይ ወለዶ ንስዉኣት ኣቦታቱ ተኪኡን ወሪሱን ኣብ ክንዲ 
ዝስስን፣ ካብታ ዝፈትዋ ሃገሩ ሃጽ ኢሉ ኣብቶም ዘይደልዩዎ ምዕራባውያን ሃገራት ይውሕዝ ኣሎ። እወ! 
ኣብ ክንዲ ሕረስ ሓረስታይ ተምሃር ተመሃራይ፣ ስደተኛ ንሃገርካ ኣቶ ኢልካ ቅዋም ኣተግቢርካ ንሃገር 
ብዲሞክራስያዊ ምሕደራ ምምሕዳር፣ ብምኽርን ውዲትን ጽዮናውያን ንህዝቢ ኣጽኒትካ ነቲ ረብሓ ግና 
ኣብ መወዳእታ ነቲ ብዓል ጻማ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ፣ ንጽዮናውያን ከምዝውዕል ብዙሕ እዩ 
ብጭፍራ ህግደፍ ክሳብ ሎሚ ተኻይዱ። ጎጒዱ ንቐሺ ከምዝብሃል ግና፣ ኣንሆ ሎሚ ጽዮናውያን 
ተሓለቕትን ሓለይትን ህዝቢ ተመሲሎም፣ ነቲ ኲሉ ባርባራዊ ስቓይ ህዝቢ ኤርትራ፣ ተንቤናይ ተመናይ 
ኢሰያስ ንበዩኑ ጥራይ ከምዝፈጸሞ ኣምሲሎም፣ ጸብጻባት ንዓለም የቕርቡ ኣለው። ድሓንዩ “ንወዲ ገዛ 
ብርሃኑ፣ ወደባሻውል ይፈልጦ“ ከምዝብሃል፣ ውዲት ጽዮናውያንሲ ካብ ኣምሆ ዘመን ጀሚርና 
ኣለሊንዮን ፈሊጥናዮን ኢና። እወ! ነዚ ስለዝተረድኡን ዝተነበዩን ደይኮኑን፣ እቶም ንኤርትራ ጥራይ 
ዘይኮነስ፣ ንመላእ ኣፍሪቃ ክመርሑ ብቕዓት ዝነበሮም ሓርበኛታት “ብመንካዕን ብየሚን፣ ብዓማን“ 
ተወንጂሎም ኣብ ትሕቲ መሬት ዘለው። ሎሚ ካብ ጎደጒዶም ኣንተዝትንስኡስ እንታይኮን ምበሉ? 
ብርግጽ “ኣይበልናንዶ“! “ሃገር ምዓንደሪ ጽዮናውያን ንኽትከውን ደይኮነን ኢሰያስ ብመደብ ኣዋፊሮሞ“ 
ምበሉ ነይሮም። 

እቲ ብፕሮጀክትን መደብ ዕዮን ጽዮናውያን ተመሪሑ ዝኽድም ጭፍራ ህግደፍ፣ ብ“ሳዋ“ ወይከኣ 
“ሃገራዊ ኣገግሎት“ ዝብል ግንከኣ ባርነት ዝኾነ ብቐንዱ ፍሹል ወፍሪ ኣዋጅ ብምእዋጅ፣ ንህዝቢ 
ኤርትራ ኣዓንጂሉ፣ ነቲ ኣፍራዪ ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ ሓዲግ መዲግ ከምዝተርፍ ገሩ እዩ። ሓቂዶ 
ሓሶት? ብኣገልግሎት ሃገር ኣንዳነገደ፣ ኣስታት ርብዒ ሚልዮን ዝኾኑ መንእሰያት ኤርትራ ካብታ 
ዝፈትውዋ ሃገሮም ሃጽ ከምዝብሉ ገይሩ እኮዩ። ውርዙይ ባህልን፣ ቅዱስ ሃይማኖትን ኣርኪሱ እንድዩ። 
ፓትርያርክ ሃገር ዝኣክል ዝሓየረ ድያብሎስ እኳ እዩ!! ንቀልቢ ህዝቢ ብስነኣእምራዊ ሽበራ ኣደንዚዙን 
ኣደንቊሩን ደይኮነን። እዚ ኲሉ ኣከይ ተግባራት ድማ ጽዮናውያን ዘውጽኡዎ መደብ ዕዮ ጥራይ 
እዩምበር ወሪዱዎ ኢሰያስ ድኣ ካብኡ የድሕንኩም።  

እንሆ ኣምብኣር ሎሚ ጽዮናውያን “ጭጒራፍስ ገሪፋ ትእዊ“ ከምዝብሃል፣ ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ 
ተመሲሎም፣ “ኢሰያስ ኣብ ልዕሊ ገርሀኛ ህዝቢ ኤርትራ ኢሰብኣዊ ፍጻሜታት ስለዝፈጸመ ዓገብ 
ክብሃል ኣለዎ“ ይብሉና ኣለው። ንሕና ከኣ መኽንያት መሕበሪ ኮይኑና፣ ድሓን እዚ ድኣ ኣደይ 
ንጠስመይ ኣቦይ ከኣ ንገዝመይ ደይኮነን ኢልናዮም ንበገስ። ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእን ክትግበርን 
ኣለዎ፣ ዲሞክራስያን ስርዓተ ሕጊን ድማ ክነግስ ኣከዎ “ ይብሉና ኣለው። ኣየ ጉዳም! ካብ ዓብል ጣፍስ 
ብዓል ኣፍ። ብቐደሙስ ዘይከምኡ እዩ ዝነበረ ራእዪ ህዝቢ ኤርትራ። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪዚ ኩሉ 
ብሰንኪ ኢሰያስን ልኣኽቱን ዝወረዶ ጭቆና፣ ኣብ መወዳእታ ከም ኣመሉ ባዕሉ ብስሬኡ ነዚ ገበነኛ 
ልኡኽ ጽዮናውያን ኢሰያስ ከየልግሶ፣ ሕርሐራይ ገሮም ጓሲዮሞን ሓልዮሞን እዮም። እየወ! ገረብ 



ብሓኽላ ገሮም ኣባ ፈላልዮምና! ኒሕናን ሓቦናን ከኣ ጸንቂቖምና። ሕጂ ከኣ ባዕሎም ካብ ኣርዑት 
ኢሰያስ ክገልግሉና ይደልዩ ኣለው። እስከበሉ ክንብርኩት ከይንብኲት ኣብ ማይ ንብጻሕ። 

ኣቦታትና ክምስሉ ከለው፣ “እንተዘይደፍኣኒስ ኣይምጸደፍኩን“፣ እቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ብቅድመ 
ግንባርነት ህግደፍ ዝፍጸም ዘሎ ኢሰብኣዊ ባርባራዊ ተግባራት፣ ብትእዛዝን መደብን ጽዮናውያን ምዃኑ 
ዝፈልጦ ሰብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ሎሚ ግና ንኹሉ ግዜ ስለዘለዎ፣ ሓዲሽ ኮይኑ ጥራይ ዝነብር ንገር ከኣ 
ስለዘይልቦ፣ እቶም ጎይቶት ኢሰያስ፣ ህዝቢ ከምዝተቖጥዐን ንኢሰያስ ከምዝፈንፈኖን ስለዘስተውዓሉ፣ 
ንመኸተ ህዝቢ ቀዲሞም ንኢሰያስ ቀዪሮም ካብቶም ቀሪቦሞም ዘለው ኮራዂሮም ኤርትራውያን፣ 
እጀጠበብ ከዲኖም “እነሆልኩም በሉ እዝዩ ብሕጊ ዘካይደኩም“ ክብሉና ተቐሪቦም ዘለው እዮም 
ዝመስሉ።እወ! ክንደይኳ! ብቐደሙስ ጉዳይ ኤርትራ ኣቦኹም ኣብ ዘደቀሱና ደይኮነን ነይሩ። 
ገርሀኛታትን ስምዒታውያንን ስለዝኾና እንበር፣ ንሕና ግደይ ጆእግርፊካዊ ኣቀማምጣ እታ ብባህርያዊ 
ጸጋ ዝተዓደለት ምድረ-ባሕሪ ሃገርና ከምዝኾና እኮ እቶም ንመራመርን ብፍልጠት ንታሪኽ ኤርትራ 
ንከታተልንስ ካብ ኣምሆ ዘመን ጀሚርና ኢና እንፈልጦ። እንታይ ኣሞ ክንገብር፣ ወይጦታት 
ፕሮፈሰራት ደቂ ሃገር እንድዮም፣ ነቲ ጒዳይ ኣንዳፈለጥዎ ኣማዕድዮም ክርእዩዎ መሪጾም። ርግጽዩ 
ሓርበኛታት ተማጎቲ ጠበቓታትን ደቂ ሃገር ብግቡእን ጥርኑፍን ኣገባብ ንህዝቢ ዓለም ጥርዓኖም 
እንተዘቕርቡ ነይሮም ድኣ፣ ጒዳይና ብመጠኑ ምተፈትሐን ንህዝቢ ዓለም ድማ ምበርሃሉን ነይሩ። 
ብዘይካቶም ምሁራት ኤርትራ ንሜዳ ከይዶም ግዳይ ኢሰያስ ዝኾኑ፣ ከም ብዓል ዶር. ፍጹም፣ ዶር. 
ጎይትኦም. ዶር. እዮብ ዶር.ብእምነት ወዘተ. . ክንደይ ኢልናሞ ክንጽብጽቦም፣ ካልኦት ምሁራት 
ኤርትራስ ዘራያት ጽዮንነት ድኣምበር ሓለይቲ ህዝቢ ኣኤርትራ ኮይኖም ክሳብ ሎሚ ኣይረኤናን። 

ትማሊ እብቲ ኣኼባ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝነበረ፣ ወኪል 
ሃገር ቻይና ነቲ ብመርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዘቐረበ ጻብጻብ 
ተቓዊማቶ። ቻይና ንመንግስቲ ኤርትራ ደጊፉ፣ ንጸብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት 
መንግስታት ከኣ ተቓዊሙዎ። እወ! እቲ ጒዳይ ክልተ ጎርሓት ሓምኹሽቲ ስንቆም ከምዝብሃል፣ ቻይና 
ንተግባራት ኢሰያስ ደጊፋ ዘይኮነትስ፣ ጽዮናውያን ንረብሕኦም ከብሉ ሓለይቲ እቲ ባዕሎም ብኲኖ 
መጋረጃ ኮይኖም፣ ዘሰልጠንዎን ኢሰያስ፣ ቾብላ! እናበሉ ዝሰርሑዎ ዝሓገዩ ሎሚ ተሰልቢጦም ኣብ 
ቅድሚ ህዝቢ ዓለም ሕጹባት ከም ጲላጦስ ኮይኖም ንኽርኣዩ ዝገብሩዎ ዘለው ውዲት ምዃኑ 
ስለዝተረድአ ጥራይ እያ ነቲ ጸብጻብ ኮሚሽን ነጺጉዎ። ኢሰያስ ኮሚንስት እንተዝኸውን ነይሩ ትሕተ 
ቅርጻ ኤርትራ ብቻይናውያን ምትሃንጸ ነይሩ። ብኣንጻሩ ግና ኤርትራ ባዲማን እወ! ሎሚ ዕደና ወርቂ 
ቢሻ ብጥርሑ ተዘሚቱ ንጽዮናውያን ይግዕዝ ኣሎ። መንእሰያት ኤርትራ ድማ ወርቆም እንዳተዘምተ 
ለመንቲ ዋናታት ወርቂ ኮይኖም ኣብ ኮንተይነራት ሞዕራባውያን ከርፋሕ ናብራ ይነብሩ ኣለው። እዚ 
ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣብዚ ቀረባ እዋን፣ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ጥራይ 6 ዓበይቲ ትካላት ውርቅን በልዚንን 
ንኤርትራ ክኣትዋ ተዳልየን ኣለዋ። ሓንቲ ካብኣተን ከኣ “ኣንዲያሞ“ እትብሃል ትካል ዕደና ወሪቂ ድሮ 
ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣትያ ስርሓ ጀሚራ ኣላ። እዚዩ እምብኣር እቲ ሓቂ። ምስ ቻይና ጥቡቕ 
ስትራተጂካዊ ዝምድና እንተዝገብር ግና ጎይተቱ ከምዛ ንመለስ ዝሰመምዎ ንዕኡውን ቀደም መካርጅዎ 
ነይሮም። ወኻርያስ ንኸትምስል ዝዋወ ኣብ ክሳዳ ትኣስር ከምዝብሃል ንህዝቢ ኣኤርትራ ከታልል ግና 
ኢሰያስ ኮሚንስት ተመሲሉ መደብ ዕዮ ጽዮናውያን ዘተግብር ኣሎ፣ ኣምበር ኮሚንስት ኮይኑ 
ኣይፈልጥን። 

እምብኣር እቶም ዋናታት ባንክን ወርቅን ዝኾኑ ጽዮናውያን፣ ንፍርቂ ዘመን ዕንክሊል ከብሉና ድሕሪ 
ምጽናሕ፣ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ  ብሰንኪ “ሓደ ሰብናስ ኣብ ደማስቆ“፣ (“የኛ ሰው በደማስቆ“) ብቐሊሉ 
ትርጒሙ ካባና ዝተፈጥረ ሰብስ ሰላዪና ኮይኑ ማለት እዩ። ሰላዪ ኢሰያስ ከምዝደኸመን፣ ዝከላኸልሉ 
ኤርትራውያን ደቀባት ጀጋኑ ከኣ ስለ ዝተቐንጸሉን፣ተጸልጸሉን፣ ዝደስከሉን፣ ዝተኣስሩን፣ ዝተረፈ ህዝቢ 
ድማ ይኣርግን ብብህርያዊ ሞት ይውሕድን ኣብዘለወሉ እዋን፣ ንስርዓት ማፍያ ህግደፍ ብኻልእ ረቂቕ 
ማፍያዊ ስርዓት ንምትካእ፣ እንሆ ብመርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዓለም፣ 
ኣቢሎም ወፍሪ መፈንቅለ መንግስት ኢሰያስ ንኸካይዱ ኣጀንዳኦም ተኾልኲሎም ንጣበቐልኩም ኣሎና 



ይብሉና ኣለው። ኣቦኹም ኣብ ዘደቀሱና! እወ! ንመዓመር ጋዳፍን ንሳዳም ሑሴንን ከልግስዎም ክደልዩ 
ከለው እውን በብዓይነቱ ውዲታዊ ሜላታት እዮም ተጠቒሞም። ንኣይተ ኢሰያስ ድማ መድረኹ 
ስለዝኣኸለ እንሆ ኣብዚ እዋንዚ ተሓጽዮሞ ንዕዘብ ኣሎና። ዕድመን ጥዕናን ጥራይ ይሃበና እምበር 
ንኹሉ ከነርክበሉ ኢና። እወ! ኣናፍራ ቆቛሕ ዘይፈለጠስ ኣይሃዳናይን ከምዝብሃል፣እቲ ንፍርቂ ዘመን 
ዕንክሊል ክብል ዝኸረመ ውዲታቶም፣ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ግና፣ ነቲ ብደም ደቀባት ኤርትራ ክሳብ 
ሎሚ ተሓልዩ ዝጸንሐ ባህርያዊ ጸጋ ኤርትራ፣ ንኽሻመውሉ ከምዝኾነ በጺሕናዮ ኢና። 

 እቲ ካብ ኩሉ ዘስደምም ድማ፣ “ኤርትራ ድኻ ሃገር ንእሽቶ ሃገር እያ“ እንዳተባህለ ክዕለል ብዙሕ 
እዋን ሰሚዕናዮ ኢና፣ ኣይፋሉን ከምኡ ዘይኮነ! ካብ 1976 ዓ.ም.ፈ. ድሕሪ ምስንባት ሓርበኛ ተቓላሳይ 
ዑስማን ሳልሕ ሳበ ጀሚሮም፣ ህግደፍ ብሽያጥ ሓሺሽን ሕጽቦ ገንዘብን (Money Laundary) ብፍቓድ 
ሲ.ኣይ.ኤ፣ ባጤራ ዶላር ኣሜሪካ ኣብ ሳሕል ይሕተም ከምዝነበረ ኣምሆ ዘመን እዩ ተፈሊቱ። እቲ 
ገንዘብ ድማ ብሕጽቦ ገንዘብ ኣገባብ ኣቢሉ ኣብ (ኦፍ-ሾር ) ባንክታት ዓለም ይኹመር ነይሩ። ኣብ 
ወጻኢ ሃገራት ኣብ ስደት ዝነብሩ ገርሀኛታት ሓፋሽ ውድባት ዘዋጽእዎ ዝነበሩ፣ ካብ ብዓላት ቦሎኛ 
ዝተዋህለለ፣ ድራር ተጋደልቲ፣ ክልተ ካብ ሚእቲ፣ ምጽዋት ንደቂ ስዉኣት ወዘተ. . . እንዳተባህለ 
ዝተኣከብ ማእለያ ዘይብሉ ባጤራ ዶላር ንሜዳ ኣትዩ ኣይፈልጥን።  ካብ መሸጣ ኣጽዋር ዝተኣከበ 
ቢልዮናት ዶላራትውን ንወጽኢ ባንክታት ጽዮንነት እዩ ዝግዕዝ ነይሩ። መስኪናይ ተጋዳላይስ፣ ኣብ ግዜ 
ሰውራ ወዲዓከር ይቕለብ ነይሩ። ብስሙ ዝተኣከበ ገንዘቡ ድማ ብጽዮናውያን ይዝመት ነይሩ። ኣብቲ 
ፕረሲደንት ካቢላ ኣብስልጣን ዝነበረሉ እዋን፣ ጭፍራ ህግደፍ ድያሜንድን ሜርኩሪን ካብ ኮንጎ 
ገፋፊጦም ብጸሊም እንዳዘመቱ ከምጽኡ ከለው፣ ብጸሊም ዕዳጋ እንዳሸጡ፣ እቲ ገንዘብ ግና ኣብ ባንኪ 
ጽዮናውያን እዩ ዝዂመር ነይሩ። ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ፣ ሎሚ ዕደና ወርቂ ብሻን መንእሰያት 
ኤርትራን ብሓደ ይስደዱ ኣለው። ንሱ ከይኣክል ድማ ኣንሆ ሎሚ ንወለዶ ህዝቢ ኤርትራ ኣጽኒቶምን 
ንስደት ኣምሪሖምን፣ ወርቁን ካልእ ማዕድናቱን ንኽዘምቱ ይቀራረቡ ኣለው። ካብ ዕደና ወርቂ ቢሻ 
ጥራይ ብብልዮናት ዝቚጸር ዶላራት ኣብ ባንክታት ጽዮናውያን ይጓረት ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ  ድማ 
“ማይ ጠፊኣ ሉቸ ከይዳ ነይራ ተመሊሳ“ ወድና ኮብሊሉ፣ ጓልና ኣብ ባሕሪ ጥሒላ ኣንዳበለ ከርፋሕ 
ናብራ ክነብር ከሎ፣ ባንክታት ጽዮናውያን ግና ብገንዘብ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕቢቡ ኣሎ። ነዚ ዝርድኦ ሰብ 
ግና ኣዝዩ ውሑድ እዩ። ብዛዕባኡ ንኻልኦት ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ከተውግዖም 
ኣንተደለኻውን ከምጽሉል እዮም ዝቖጽሩኻ። ብሓጺሩ ኤርትራ ሎሚ በዚ ዘላቶ ጥራይ ሓንቲ ዓባይ 
ምንጪ ማእቶት(ሪሰወርስ) ጽዮናውያን እያ። ጽባሕ ንግሆ ድማ ኣዝያ ዝዓበየት ሕዛእቲ ጽዮናውያን 
ንኽትከውን እዩ እቲ ሕልሞምን መደቦምን። ስለዚ እዚ ኢንሹራንስ እዚ ስለዘለዎ እዩ፣ ኢሰያስ 
ብሳተላይትን ብድሮንን ጽዮናውያን ኣናተሓለወ፣ ሓዲሽ ምኽሪ ንረክብ ንቀጠር እንዳተማላለሰ፣ ሓንሳብ 
ንባጽዕ ሓንሳብ ድማ ኣብ ዓዲ ሃሎ እናሓከለ‘ዩ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ኣሽካዕላል ዝጻወተሉ ኣሎ። 

ሎሚ ግና ዕለቱ ስለዝቐረበ፣ ጽዮናውያን ክኣ ስለዝመነውዎን፣ መተካእታኡ ድሮ ቀሪቦምሉ ከኣ 
ስለዘለውን፣ እቲ ጒዳይ ንረብሕኦም ከምዝውዕል ገሮም ንኽኣልዮ መዲቦሞ ኣለው። ንሕና ግና ናትና 
ንግበር፣ ንውሃሃድ፣ ኣብ ነንሓድሕድና ምንዕዓቕ ንረብሓ ኢሰያስ ከምምዃኑ ይረድኣና! ኢሰያስ 
እንዳለከመና ተፋላሊና ኣይንለከም፣ ንሳነ ተሳኒና ከኣ ንመክቶ። ካብ ቀደሙውን ህግደፍ ንዋት 
ምዕራባውያን ኣምበር፣ ሓላዪ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣይፈልጥን። ስለዚ ንምዕርቃባውያን ድማ፣ ንወዲ 
ገዛ-ብርሃኑ ወደ-ባሻውል ይፈልጦ ከምዝብሃል፣ ተረዲኣናኩም ስለዘሎና፣እዚ ትሓልዩልና ዘሎኹም 
የቐንየልና፣ ንሕና ከኣ ሓቢርና ሃገራዊ እጃምና ክንገብር ኢና ኣምላኽ ይሓግዘና ክንብሎም ኣሎና። 

 

ህዝቢ ኤርትራ ንውሽጣውያንን ደጋውያንን ጸላእቱ እንተድኣ ፈሊጡ ክድሕንዩ! 

ዓወት ንሕዝቢ ኤርትራ ውድቀት ንህግደፍን ጎይቶቶምን! 
ብሓልዮት መርበብ ሓበሬታ ደቀባት ኤርትራ፣ 28.06.2015 ዓ.ም.ፈ. 


