
ህዝቢ ኤርትራን ሓድነታዊ ብድሆታቱን 

ቀለታ ኪዳነ 

                          

04 September 2015። መንግስቲ ይፍጠር መዓልቱ ምስ ኣኸለ ከኣ ይፍቶ ይጽላእ ይሓልፍ።  

እቶም ዝነብሩን ዝቕጽሉን ግን እታ ሃገርን ህዝብን ኢዮም። ኣብዚ እዋን’ዚ ህዝቢ ኤርትራ 

ንልዑላውነቱ ጥራሕ ዘይኮነ ንሓድነቱ ዝፈታተኑ ገለ ብድሆታት ኣጋጢሞሞ ከም ዘለዉ  ማንም 

ዘይስሕቶ ኢዩ።  ህዝቢ ኤርትራ  ነቶም ብድሆታት ኣለልዩዎምን ነቒሑሎምን መፍትሒ ክረኽበሎም 

እንተዘይክኢሉን ዓቢ ንእሽቶ፡ ተቓዋማይ ደጋፋይ፡ ጀብሃ ሻዕብያ፡ ቆላ ከበሳ፡ ኣስላማይ ክስታናይ፡ 

ብማለት  ኣብ ርእሲ ምውሓዱ እንተተተፈላልዩን  ግን  እዛ ብብዙሕ መስዋእትን ጻዕርን ዝተረኽበት 

ሃገር መፍቶ ጸላእቲ ህላዌኣ ኣብ ኣስጋኢ ኵነታት ከይትወድቕ ዘስግእ ኢዩ።  

ኣብ ሃገርን ህዝብን ዝወርድ ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ  ኵነታት ከኣ ንብምሉኡ ሃገርናን ህዝብናን ብሓባር 

ዝወርድ እምበር ተቓዋማይን ደጋፋይን ኢሉ ዝፈላሊ ኣይኮነን።  እሞ እዋን ከይሓለፈን ዋይ ኣነ 

ከምዚ ከይገብር ነበርኩ ኣብ ንብለሉ ጊዜ ከይበጻሕናን ምእንቲ ረብሓ ሃገርናን ህዝብናን ጥራሕ ሎሚ 

ኣቀዲምና ክንልብምን ክንቀራረብን ክንረዳዳእን ዝሓሸ ኢዩ።  

ብዙሓት ሰባት ኤርትራ ብመስዋእቲ ደቃ ናጻ ወጺኣ ኢያ። ድሕሪ ሎሚ ዝደፍራን ንልዑላውነታ 

ጥሒሱ ንህላዌኣ ክፈታተን ዝኽእል ብሕጊ ኮነ ብክውንነት ክመጽእ ዝኽእል ሓይሊ የልቦን ክብሉ 

ይስምዑ ኢዮም። ብርእይቶይ ግን ሃገርና ዋላ እቲ ሎሚ ዘለዋ ህላዌ እውን ምህላው ፈተውተይ 

ኣይግበሮ ክብሎ ዝደፍር ኢዩ።።  እቲ ዘፍርሕ ዘሎ ግን ካብዚ  ሎሚ ዘሎ ዝኸፍእ ኣተሃላልዋ ወይ 

ዘይምህላው ከየጋጥም ኢዩ።  

ገለ ገለ ሰባት ካብዚ ዝኸፍእ እሞ እንታይ ኣሎ? ክብሉ ይኽእሉ ኢዮም። ኣነ ግን ካብዚ ዘሎናዮ 

ዝኸፍእ ኣሎምበር ብሃላይ ኢየ።  

እቲ ጸገም እንታዩ? እቲ ነዛ ሃገር ኣጋጢሙዋ ዝበሃል ዘሎ ብድሆታትከ እንታዩ? 

1. እቲ ሎሚ ዘሎ ኣትሃላልዋ ሃገርናን ህዝብናን መንግስትናን፡ 

2. እቲ ብጐረባብትና ስርዓት ኣዲስ ኣበባ (ወያነ) ዘጋጥመና ዘሎ ተጻብኦታት፡ 

3. በቶም ሓደስቲ  ኣንድነታውያን ወለዶ ዝግበር ዘሎ ጻዕርን ዕንቅፋታትን፡ 

4. ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ገለ ትካላት ወይ ካልእ ስርሓት ስለዝገበሩ ዓይኖም ዓሚቶም ንረብሓ 

ኢትዮጵያን ንጠቕሚ ስርዓት ወያነን ዝጕስጕሱ ዘለዉ ደቂ ሃገር፡ 



5. ንናይ ግሊ ረብሓኦም ኣብ ስልጣን መደየቢ ንኽጥቀሙሉ ብገለ ውሑዳት ደቂ መታሕትን 

ኣመንቲ ሃይማኖት ምስልምናን  ዝተዃተዅ ዘሎ ናይ ሃይማኖትን ዓሌትን ጐስጓስ። ወዘተ 

ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል። 

 

ንምዃኑ ጸገምና እቲ ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ኰይኑ ናይ ውሽጥና ድዩ  ወይሲ ናይ ወጻኢ ናይ ጐረባብቲ 

(ወያነ)  ኢድ ምትእትታው ኢዩ?  እዚ ማንም ሰብ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ ኢዩ። ብወገነይ ክልቲኡ ኢዩ 

ብሃላይ ኢየ። 

 

እቲ ተሰኪምናዮ ዝኣቶናን ኣብ ሃገርና ዘሎን  ንዕስራን ኣርባዕተን ዓመታት ብጊዜዊ መንግስቲ 

ዘምሓድር ዘሎ ስርዓት ኣነ ክምዚ’ዩ ኢለ ክገልጾ ስለዝኸብደንስ ብፍላይ እቶም ቅኑዕ ዉፉይ 

መንግስቲ ኣሎና ኢሎም ዝኣምኑ  ደቂ ሃገርና ምሳና ክመዝኑዎስ እስከ ኵላትና ብሓደ ንርኣዮ።  

ሃገር ትመሕዳደረሉ ቅዋም የብላን። ህዝቢ ዝመረጾምን ነቲ ዝመረጾም ህዝቢ ዝውክሉን  ባይቶ 

የብላን። ህዝብን ዓለምን ዝፈልጦ ብሕግን ብምቍጽጻርን ዝካየድ ባጀት የብላን። ካብቲ ኣብ እዋን 

መግዛእቲ ዝኸፍኤ ኣገባብ ሰብ ዝእሰረሉ ምኽንያትን ዝወሃቦ ፍርድን ዝፈልጦ ሓደ ኣምላኽ ኰይኑ 

ቤተሰቡ ኮነ ጠበቓታቱ ክሓቱሉን ሃለዋቱ ክፈልጡን መሰል የብሎምን። ብሓጺሩ እሱራት ይሃልዉ 

ይሙቱ ብዘይካ እቲ ስርዓት ንሓዳሮም ኮነ ደቆም ንቤተሰቦም ኮነ ንናይ ሕጊ ጠበቓታቶም ዝወሃብ 

ሓበሬታን መግለጽን የልቦን። መናእሰይ ዓሰርተ ሓደ ክፍሊ ምስ በጽሑ ንብረት መንግስቲ እምበር 

ወለዶም ኮነ ቤሰቦም ኣብ ንዓኦም  ምእላይን ምሕብሓብን ናይ መጻኢ ጕዕዞኦም  ምምኻርን 

ምውሳንን ዕድል የብሎምን። ብሓፈሽኡ እቲ መንግስቲ ካብ ጽቡቑ ሕማቑ ካብ ኣወንታዊኡ ኣሉታኡ 

ከም ዝበዝሕ’ዩ ዝዝንቶ። ርግጽዩ ናትናን ካብናን ስለዝዀነ ንንህቦ የብልናን። ሕማቕ ኮነ ርጉም 

ውላድካ ግን ንንህቦ የብልናን ኢልካ ለኪሙካ ክሳብ ዝጠፍእ ስቕ ክበሃልሲ ንዅልኻ ክሳራ ጥራሕ 

ኢዩ።  

ሎሚ ሃገር ኣብ ናይ ምቾትን ቀብጠርጠርን ዘይኮነ ህዝቢ እታ ዝበልዓ እንጌራ እውን ኣብ ትሕቲ 

ምቍጽጻር መንግስቲ ኣትያ ሓርጭ  ከም ድላይካ ኣብ ድላይካ ከተንቀሳቕስ ስለዘይከኣል  ህዝቢ 

ኣብታ ናይ ቀደም ፕረሲደንት ኢሳያስ ከይተረፈ ዝፈልጣን ዝተዛረበላን ቢሑቕ ለዊስካ ምጋሽ 

ተመሊሱ ኣሎ ይበሃል ኣሎ። መንግስቲ ብሕጋዊ መንገዲ ነዳዲ ምእታው ካብ ዝገድፎ እዋናት 

ኣቝጺሩ ኣሎ። እቲ ዝርካቡ ኣብ ሃገር ዝኣቱ ነዳዲ ብኣድገ በቕሊ ካብ ሱዳን ብኮንትሮባንዶ’ዩ ዝኣቱ 

ንሰምዕ። ኤለትሪክ እሞ ከኣ ሎሚ ከም መጋየጺ ኰይኑ ጸልማት ክልመድን ናተይ ኢልካ ክትቅበሎን 

ሃገራዊ ግቡእ ምዃኑ ቅቡል ኮይኑ ኣሎ።  

ማይ ኣብ ዘለዎ ክትከይድ እምበር ኣብ ትነብሮ ማይ ክወሃበካ ግድነት ኣይኮነን። እቲ ገበን ዝቝጸር 

ጠምየን ጸሚኤን ኢልካ ንመንግስትኻ ምምራር ጥራሕ ኢዩ። ሃብታም  ካብ ዓሰርተ  ሽሕ ንላዕሊ  

ብሓደ ጊዜ ካብ ገንዘቡ ካብ ባንክ ከየውጽእ ክልኩል ኢዩ።  ኣብ ሰሙን ካብ ዕስራ ሽሕ ንላዕሊ 

ምውጻእ እውን ዘይሕለም ኢዩ። ካብዚ ንላዕሊ ገንዘብ ኣብ ገዝኡ ዝጸንሔ ከኣ ከም ገበነኛ ተቘጺሩ 

ስጉምቲ ክውሰደሉ ምዃኑ ብሕጊ ተነጊሩ ኢዩ።  ብርክት ዝበለ ዋጋኡ ንብረት ገዚእካ  ንኽትከፍሎ 

ኣብ ሰሰሙን ዓሰርተ ሽሕ እናውጻእካ ንዓመታት ኣብ ባንክ ክትመላለስ ኣሎካ ማለት ኢዩ።  



ገዛ ምስራሕ ኮነ ምዕራይ ምልቕላቕ ኮነ ምጽብባቕ ብሕጊ ክልኩል ኢዩ። መንበሪ ሓሲሙዎ 

ብዘይፍቓድ ገዛ ዝሰርሔ ከኣ ብዘይ ድንጋጽ ገዝኡ ብግሬደር ትፈርስ። ብዘይካ ትካላት መንግስቲ 

ዝዀነ ወዲ ሃገር ኢምፖርት አክስፖርት ዝበሃል ክገብር ክልኩል ኢዩ።  ምናልባት ገለ ብፍሉይ 

ምኽንያት ዝተፈቕደሎም እሞ ተለቂሖም ተለቓቒሖም ካብ ወጻኢ ሃገራት ንብረት ዘእተዉ  

ብኣሽሓት ዝቝጸር ኮነተይነራት ካብ ወደብ ከይወጽእ ተኸልኪሉ ሚልዮናት ዝዋግኡ ንብረት ብኸንቱ 

ጠፊኡ እቲ ወደብ ብጨና መሕለፊ ተሳኢኑዎ ከም ዘሎ  ይስማዕ። ዋላ እቲ ኣበስመራ ኣብ 

መኻዚኖታት ዝኣተወ ዝበላሾ ኮነ ዘይበላሾ ኣቝሑትን መግብን ከይተረፈ ከይወጽእን ንህዝቢ 

ከይሽየጥን ተኸልኪሉ እውን ይበሃል። ካልእ እውን እቲ መንግስቲ ዘተግብሮ ዘሎ ንምስማዑ ዘደንጹ 

ንኽትኣምኖ ዘጸግም ጸረ ህዝብን ረብሓን ብዙሕ’ዩ። እግዚኣብሔር ከምቲ ዘምጽኦ ባዕሉ የቕልሎ 

ምባል ጥራሕ’ዩ።  

ምርጫና ስለዝዀነ ዘይኮነስ ጐረባብትና ስለዝዀኑ ስደትና ንሱዳንን ኢትዮጵያን ከም ዝዀነ ዘይስሓት 

ኢዩ። ሎሚ ኣብዘን ክልተ ጐረባብቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕን በደልን ከኣ 

ቆጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ኣብ ዓዱን ኣብ ገዝኡን ብሰላም ክነብረሉ ዝኽእል ዕድል ስለዝሰኣነ ግን 

ህዝብና እዚ ኩሉ ግፍዕን ኰላሊትካ ተጠቢሑ ምሻጥ ከም ዘሎ  እውን ከይተረፈ እናፈለጠ ስደቱ 

ኣየቋረጸን። እቶም ዝፈትዉና ጥራሕ ዘይኮነ  ዘኽብሩናን ዝሓፍሩናን ዝነበሩ ሱዳናውያን ከይተረፈ 

ሎሚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኮነ ደቂ ኣንስትዮና ክላገጹን ብንዕቀት ከባጭዉን ከም ዝውዕሉ ክትሰምዕ 

ከሎኻ ዝያዳ ትሓዝን። ስለምንታይ ይንዕቁናን የጋፍዑናን ግን መንቀሊኡ እቲ ኣብ ሃገርና በቲ 

መንግስትና ንብሎ ዝተዋህበና  ሕስረትን ንዕቀትን ኢዩ።  

ስርዓት ወያነ እውን እንተዀነ ብወገኖም ንባዕሎም ኣብ ገምገም ጥፍኣትን ምብትታንን ከለዉ በታ 

ንእሽቶ ዓቕሞምን ሰሪቖም ሰራሪቖም ከምኡ’ውን ለሚኖም ዝኣከቡወን ገንዘብ   ነቲ ኣብኦም 

ተጸጊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይ ስደተኛ ሓገዝ ክጽበ  ዝጸንሔን ዘሎን ህዝቢ ኤርትራ 

እንተወሓደ ኣነ ካብ ዝፈልጦም  ጥራሕ ን15 (ዓሰርተ ሓሙሽተ)  ዓመታት ስጋኡ ወዲኦም  ደሙ 

መጽዮም  ሓንጎሉ ኣበሳቢሶም ሓድነቱ ብምዝራግ ለይትን መዓልትን ብምስራሕን ኣሽሓት ገንዘብ 

ብምፍሳስን ደም ከንብዕዎን ክበታትኑዎን ምጽንሖም  ንመብዛሕትና ሃገራውያን ግሉጽ ኢዩ። እዚ ከኣ 

ልቢ ብምዕባይ እንተዘይኮይኑ ኣብ ምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ጓሂ ፈጢሩ ዘሎ ምዃኑ ዘይስሓት ኢዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ ግን ብሕያውነቱ ድዩ ብግርህነቱ ንማንም ክፉእ ዘይሓስብን ንሰብ ከም ሰብ መጠን 

ዝቕበልን ዘኽብርን ኣማኒ ህዝቢ ኢዩ። ስለምንታዩ ብውሽጢ ኮነ ብደገ እዚ ኵሉ መቕጻዕቲ ክወርዶ 

ተፈሪዱዎ ዘሎ ግን ምናልባት ንሕና ዘይርኣናዮን ዘይንፈልጦን ሓጥያት ከይህልወና  ዘጠራጥር ኢዩ። 

ስርዓት ወያነ  ነቲ ኣብ ሃገሮም ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ  ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ዓቢ ቍምነገር 

ከይገብር’ኳ እንተዓንቀፉዎ ከምቲ ዝተለሙዎን ዝሓንጸጽዎን ነንሓድሕዱ ብሃይማኖትን ብብሄርን 

ዓሌትን ከባእሱዎን ከመናቝሱዎን ዝገበሩዎ ፈተናታት ግን ኣይሰለጦምን። እዚ ምስላጥ ስለዝኣበዮም 

ከኣ ሎሚ ነቲ ቅድሚ ሎሚ ዘይፈለጦም ኣብ ዲያስፖራ ዝነብር ዘሎ ህዝብና ነንሓድሕዱ ንኽብኣስን 

ተሰማሚዑ ሓድነቱ ከየደልድልን   ናይ ሃይማኖትን ዓሌትን ጕዳያት ብምልዓል  ክፈላልዩናን 

ሓድነትና ክዘርጉን ሓደስቲ ካድራት ዓሲቦም ነቲ ስራሕ ብውሕልነት ተበጊሶሙሉ  ከም ዘለዉ 

ክዝረብ ንሰምዕ ኣሎና።  



ይኹን እምበር እቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ  ብምኽንያት ፖለቲካ ኮነ ብኻልእ ኣብ ስደት ዘሎ 

ህዝብና ሎሚ ዳርጋ መብዛሕትኡ ፈሊጡዎም ኢትዮጵያ ትብሃል ሀገር መጸግዒት  ባይትኡ ከም 

ዘይኮነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ህዝቢ ትግራይ ዘይኮነስ ስርዓት ወያነ እውን ከምቲ ገለ  ኤረትራውያን 

ዝሰብኩሉን ዝጕስጕሱሉን  ፈተውትና ዘይኮኑስ ቀንዲ ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ብዕሊ ክዛረብን 

ምንቅስቓሳቱን ጥርናፈኡን ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ክገብርን ጀሚሩ ምህላዉ እውን  ካብ ባዶ ዝተበገሰ 

ኣይኮነን። እዚ ማለት ግን እቲ ሓጥያት ንወያነ ጥራሕ ዝወሃብ ዘይኮነ እቶም ካብ ምጅማር ሰውራ 

ኤርትራ ጀሚሮም ንኹሉ ኵነታት ውድባት ገድልን ህዝቢ ኤርትራን ክሓናዅሉን ንተጋደልቲ ኣብ 

ክንዲ ምስ ጸላኢ ምእንቲ ስልጣኖም ነንሓድሕዱ ከዋግኡን ዓመታት ዝወሰዱ መራሕትን ካድራትን 

ሰውራ ኤርትራ ነበር እውን  ስልጣን ድኣ ኣይረኸቡን እምበር ሓጥያቶምስ ካብቲ ናይ መራሒ 

ህግደፍ ዝውሕድ ኣይኰነን።  

ኣብ መደምደምታ ከኣ ናይ ዝሓለፈስ ሓሊፉ ሕጂኸ ነዚ ገጢሙና ዘሎ ናይ ህዝቢ ኤርትራን 

ብድሆታቱን እንታይ ይገበር? ንዝብል ሕቶ  ብርእይቶይ ፈቲና ጸሊእና እቲ ለውጢ ክመጽእዩ። 

ለውጢ ዝመጽእ ከኣ ብስራሕ እምበር ብዘረባ ኣይኮነን። እቲ ዘምጽኦ ከኣ ወያነ ኣይኮነ ኣሜሪካ 

ተቓዋሚ ኣይኮነ መርማሪ ኮሚሽን ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ክኸውን ኢዩ። እቲ ብቐዳምነት ክሰርሕን 

ለውጢ ብምምጻእ ንሂወቱ ኮነ ንሃገሩ ናጻ ክገብር ዝግብኦ ከኣ እቲ ብገዛእ ደቁን መንግስቱን 

ንውርደትን ንጥሜትን ንጸላምን ንስእነትን ርዒሙ ከይዛረብ ኮነ ጠምየ ጸሚኤ ከፊኡኒ ከይብል ኣፉ 

ትዓቢሱ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ኢዩ። እቲ ህዝቢ የሎን መይቱ’ዩ ዝበሃል 

እንተዀይኑ ግን እቲ ስርዓት ሓሚሙ ኣብ ኢንተንሲቭ ሕክምና ስለዘሎ ባዕሉ ክሳብ ዝመውትን 

ዝቕበርን ንቝሩብ እዋን ምጽባይ ጥራሕ ኢዩ። እዚ ማለት ግን ኵሉ ንሃገረይን ህዝበይን እፈቱየ 

ዝብል ወይ ትብል ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝቢ እውን ደጋፊ ይኹን ተቓዋሚ እቲ ለውጢ ሃገራዊ ሕቶ 

እምበር ቲፎዘነት ስለዘይኮነ ምእንቲ እቲ ኣብዚ ንዛረበሉ ዘሎና ሕሱም ናብራ ኣብ ውሽጢ ሃገር 

ዝነብር ዘሎ ህዝብና ንኽሓልፈሉን ካብዚ ዘለዎ ሽግራት ክርህዎን ኵልና በብዓቕምናን በብኽእለትናን 

ክንትሓባበር ሕልናዊ ግዴታና ኢዩ። 

 ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገር ዝሓለፉ      

 


