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ሰሊም`ዶ ጸሊም!! 

ሓርበኛ ገዱም ተጋዲሊይ ሚኒስተር ነበር ብርሃነ ኣብረሀ ትማሉ ንግሆ ዕሇት 17/09/18 ብወተሃዯራት ስርዓት ህግዯፍ 

ተወሲደ ናበይ ከምዘበሇ ዛጊት ከምዘይተፈሌጠ ተሓቢሩ። ሕማቕ ወረ። ብርግጽ ጅግና ብርሃነ ኣብረሀ ኣብ ሕምብርቲ 

ህግዯፍ ኮይኑ መጽሓፍ ጽሒፉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቃለ እውን ተቢዑ ንውሌቃዊ ኣካይዲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ነቒፉ ንመሊእ 

ህዝቢ ኤርትራ ንሇውጢ ክድግፍ ክጽውዕ ከል ካብ ማእሰርቲ ንሊዕሉ እውን ከጋጥሞ ከምዝክእሌ ኣይፈሌጥን ኔሩ 

ክበሃሌ ኣይከኣሌን። ጅግና ግን ንዕሊማ እምበር ንመስዋእቲ ኣይፈርሕን። እሞ ንስሇ`ቲ ጅግንነቱ  - -  

 ብርሃነ ኣብረሀ ተባዕ ወዱ ሓሊሌ ሃገር 

 ነጋሪት ዝወቓዕካ ሃገር ክበራበር 

መድረክ ዝጸዋዕካ ንኢሰያስ በዱህካ ፍርሒ ክስበር 

 ትፈሌጥ`ዶ ኣይኮንካን ኢሰያስ ከምዘይፈቱ ድል-ብድል 

 ተንኮሌ ክኣሌም ዝውዕሌ ኣብ ዓዱ ሃል 

 ብቓጻ ከጥፍእ`ዩ ክእሇቱ ኣገብ ንዝበል 

በሌስከ ንዓኻስ ዘይገመትካዮ ኣይወረዯካን  

ግና ዝወሊዕካያ ሽግ ዝቕበሌዶ ገሇ ኣይሓዯግካን 

ሕድሪ ኢሌካ ዝተማሕጸንካዮም ክኾኑ ሃገራዊ ሓበን?  

 እንተቶም ንሱ ንሕና - ንሕና ንሱ ኣናበለ ዝገርዘሙ  

 ብውሌቃዊ ረብሓታት ዝተዓዘሙ  

ኣብ ነብሶም ከይወረዶም ኣይፈሌጥዎን ጥዒሙ ሓሲሙ 

እንተ ንሕና ሓንቲያ ማሕሊና 

ካብ ባዕዱ ዝኸፍእ ጉሒሊ ኣቐሚጥና 

ከቶ ኣይንድቅስን ቃሌሲያ ምርጫና 

እንተ ጉዲይ ሰሊም ብዝምሌከት ግን ፥   

ኣብ ዝሓሇፈ ክሌተ ሰሇስተ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓድሽ ናይ ሰሊም ሃዋሁ ምስ ተጀመረ ሰናይ 

ድላትናን ባህግናን ብጽሑፍን ብቓሌን ከነቃሌሕ ጸኒሕና ኢና። ንሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን፡ ባህርያትን ኣካይዲን ርእሰ- 

ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣጸቢቕና ስሇ ንፈሌጥ ምስ ህዝቡ ከይተዓረቐ ምስ ጎረባብቲ ዕርቂ ምባለ ካብ ውሌቃውን 

ጉጅሊውን ረብሓታት ንሊዕሉ ኣብ ሌዕሉ ህዝብና ዘሊቒ ሰሊም ከምጽእ ከምዘይክእሌ ክንሕብር ጸኒሕና ኢና። ናይ ቀዯም 

ቀዲማይ ሚኒስተር ሃገረ ኢትዮጵያ ኣቶ ሃይሇማርያም ዯሳሇኝ ቅድሚ ዓመት ኣቢለ ኣብ ጉዲይ ኤርትራ ሓዱሽ ፖሉሲ 

ንቐርጽ ኣሇና ኢለ ምስ ተዛረበ ውድብና ኤስዯሇ ነዚ ዝስዕብ ተንታን ኣቕሪቡ ኔሩ እዩ። 



 (ካብቲ ሰፊሕ ነንታን ናይ 29/09/17 ጽሑፍና ዝተቐንጨበ )   

መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ስርዓት ህግዯፍ ክተዓረቕ ዝኽእሇለ ዕድሊት 

ስርዓት ህግዯፍ መባእታዊ ዯሞክራስያዊ  ትካሊት ዘይብለ ኣብ ትሕቲ ገባርን ሓዲግን ርእሰ ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ 

ብዒም ዝበሇ ይተሓጎም ፖሉሲ ዝምራሕ ዝወጸለ ጸረ ህዝብን ጸረ ዯሞክራስን ስርዓት ምዃኑ ካብ ዘረጋግጽ ውዒለ 

ሓዱሩ ኣል። ስርዓት ህግዯፍ ቁሩብ ዕርቂ ዝበሃሌ ስነ ሞጎት ዝርዯኦ እንተኾይኑ ቅድሚ ምስ ካሇኦት ጎረባብትን ናይ ዓሇም 

ሃገራትን ምትዕራቕ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ክዕረቕ ዘሇዎ። ምስ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ክተዓረቐለ ዘይክእሌ ዯረጃ እዩ 

በጺሑ ዘል። ዝኾነ ናይ ዕርቂ ተበግሶ ክትወስድ ከሇኻ ከምቲ ዝጸናሕካዮ ምቕጻሌ ዝብሌዎ ነገር የሇን። ኣብ እንካን ሃባን 

ኣቲኻ ገሇ ሂብካ ገሇ ምውሳድ ናይ ግንድ እዩ። ህግዯፍ እንታዩ ክህብ ዝኽእሌ? ኩሇን እተን ሒዝወን  ዝጸንሐ ፖሉሲታት 

ምስ ናይ ቀረባን ርሑቕን ናይ ጉጅሇኡ ህይወት ኣጸቢቑ ዝተኣሳሰር ስሇ ዝኾነ ንሓዯ ነገር ሂቡ ነቲ ካሌእ ክገድፍ ዘጸግሞ 

ክኽውን እዩ። ኣብ ፖሇቲካ ንዛረብ ስሇ ዘሇና ግን ህግዯፍ ኣብ ዘተ ኮፍ ክብሌ ኣይክእሌን እዩ ኢሌካ ምድምዲም ቅኑዕ 

ኣይኮነን። ተገዱደ ክኣቱ ይክእሌ እዩ። ስሌጣኑ ክገድፍ እዩ ዘይዯሉ እምበር ተገዱደ 25 ኪል ሜትር ካብ ለኡሊዊ 

መሬትና ንባዕዲውያን ገዱፉ ክፍርም እውን ሰጋእ መጋእ ኣይበሇን። ስሇዚ መሬት ኣሕሉፉ ክዋገን ብኽብሪ ናይ ህዝቢ ኣብ 

ዋጋ ዕዲጋ ክኣቱን ድሕር ከምዘይብሌ ዘመስከረ እዩ። ሕጂውን ኢማራትን ንስዑድያን መሬትናን ወዯብናን ኣካርዩ (ዲርጋ 

ምሻጥዩ) ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ዜጋታትና ካብ ወሇዶ ናብ ወሇዶ ክመሓሊሇፍ ዝጸንሐ ባህሊዊ ናይ ዓሳ ምግፋፍ ነጻነቶም 

ተገፊፎም ብነፈርቲ ናይ ኢማራት ይቕዘፉ ኣሇዉ።  

ስርዓት ህግዯፍ ኣብ ዕርቂ እንተኣትዩ እቲ ንሌዕሉ ዓሰርተ ዓመታት ጸሊኢ ኣሇና እናበሇ ጅሆ ሒዝዎ ዝነበረ መንእሰይ፡ 
ኣንታይ ክገብሮ እዩ። ኩለ ኣብ ጎዯናታት ናይ ከተማታትና እንተውዒለ መቸስ ነዚ ስርዓት ካብ ምውጋድ ንሊዕሉ ካሌእ 

መዛረቢ ኣጀንዲ ክህሌዎ ዝክእሌ ኣይኮነን። ዯሓን ንሱውን ይጽናሓሌና፡ ሻሕጣይ ህግዯፍ ካብ ብዙሓት ግብረ ሰናይ 

ማሕበራት (ሓስዩ የሇዋን እኳ እንተበሇ) እዚ ዘይበሃሌ ሚሌዮናት እናተቐበሇ ዱጋታትን መንገድታትን እሰርሕ እሇኹ 

እናበሇ ናይ ሓሶት ናይ ሰራሕተኛታት ቅብሉት እናፈጠረ ንኣሕዋትና ዕማኾ ናቕፋ እናመጠወ ንዕኡ ግን ዶሊራት ብኻዕበት 

ይሓፍስ ኣል። ዕርቂ እንተጌሩ እቶም ድፍእ እናበለ ኣብ ባርነታዊ ወፍሪ ዝጸንሑ ቀያሕቲ ኣሕዋትና ኣበይ ከእትዎም እዩ። 

ስሇዚ ክዕረቕ እንተኾይኑ ኣቐዱሙ ምስቲ ተባኢስዎ ዝጸንሐ ሓሊሌ ህዝብና ክዕረቕ ኣሇዎ። ምስ ህዝቢ ከይተዓረቐ ምስ 

ጎረባብቲ እንተተዓሪቑ ናይ መወዲእትኡ መጀመርታ ክኸውንዩ።  ክብሌ ውድብና ገሉጹ ኔሩ`ዩ።  

እወ እቲ ሰሊም ኩለ ግዜ ሌባዊ ድላት ውጹዕ ህዝብና ስሇ ዝኾነ ዯሇይቱ ኢና። ከመይሲ ኲናትን ወረ ኲናትን ካብ 

ማንም ንሊዕሉ ህዝብና እዩ ዝፈሌጦ። እንተኾነ ግን በቲ ኣብ ሊዕሉ ዝተገሌጸ ምኽንያት ሙለእ ሰሊም ከምዘይኮነ ብሩህ 

እዩ። ዝተዛረበን ዝነቐፈን እናኣሰርካን እናቐተሌካን ሃገር ብሙለኡ ንስዯት እናዲረግካን ሰሊም ዝበሃሌ የሇን። ኢሰያስ 

ኣፈወርቂ ኢዯወነናዊ ውሳኔታት ኣናወሰነን ሃገርን ለዑሊውነታን ዝዯፍር ስምምዓት እናፈረመን፡ መንእሰያትና ከም 

ቆጽሉ ክረግፉ ከምዘይረኣየ “ኣይከሰርናን” ኢለ እናጨዯረ ዘሊቒ ሰሊም ዝበሃሌ ክመጽእ ኢሌካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። 

ብርግጽ ኲናትን ወረ ኲናትን ዯው ስሇ ዝበሇ ዝተወሰነ ርግኣት ክፈጥር ዝኽእሌ ምዃኑ ንኣምነለ ጉዲይ እኳ እንተኾነ ኣብ 

ሃገርና መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰሊትን ዯሞክራስን ሌዕሌና ሕግን ከይተረጋገጸ ሰሊም ዝበሃሌ ክህለ ኣይኮነን። ሕጂውን 

ህግዯፍን ወናኒኡ ኢሰያስ ኣፈወርቅን ክሳብ ዝሃሇዉ ሌዕሌና ሕጊ ተጋሂሱ ኤርትራዊ ኣብ ትሕቲ መሬት ጥራሕ ማዕረ 

ዝኾነለ ኣብ ሌዕሉ መሬት ግን ናይ ህግዯፍ ጊሊ ኮይኑ ዝነብረለ ኩነታት ጥራሕ`ዩ ክህለ። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ግን ገና 

ንጥፍኣትና ዝተዓጥቀ ስሇ ዝኾነ ሽግርናን ኣበሳናን ምስ ዕድመ ኢሳያስ ጥራሕ ዘብቅዕ ኣይኮነን። ድሕሪ ኢሰያስ እውን 

ኣብራሃም ወዱ ኢሰያስ ናይ ኣቡኡ በትሪ ተቐቢለ ክድህከና ይምሌመሌ ኣል። ንሕና`ኸ እንታይ ንግበር? 

ትማሌን ልምን ሓዯ ኣይኮነን። ትማሉ ዝነበረ ናይ “ቀሚሽ ኣዯይ ሓንኮሇኒ” ዝኣመሰሇ ጸረ ሓድነት ምኽንያታት 

ንድሕሪት ገዱፍና ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ሓቢርና ንቃሇስ።  

ዝኽሪ ንስዉኣትና ፍትሒ ንእሱራትና 

ዜናን ሓበሬታን ኤስዯሇ     




