
ምኽሪ ፣ ወቐሳን ተግሳጽን 

ዘይፈሊ ብዓል ስልጣን 

  

መራሒ መንገስቲ ኣርትራ ኢሳያስ ኣፍወርቂ ድሕሪ ሃግራዊ ናጽነት ኣብ ዝነበረ ጊዜ 

በብመዓልቱ ኣብ ዝተፋላለየ ቦታታት ሰሚናራት ብምዕዳም ኣብ ህዝቢ ቀሪቡ ኣኸባታት 

የካይድ 

ከምዝነበረ ይዝከር፣ እዚ ድማ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ ባዕሉ ሕልምታት ምእንቲ ከጣጥሕ 

ሐበሬታት ካብ ህዝቢ ክእክብ ስለ ዝደለየ ኢዩ። ነቲ ካብ ጽቡቕ ራእይን ድልየትን ዝተበገሰ 

ሕቶታት፣ ርእቶታት ኣብ ክንዲ ንሐተቲ ክብረት ምሃብ ተመሊሹ ዘሰንበደን ንሰማዕቲ 

ዘደንጸወን ዘይእሩም ቃላት ብምዝውታር ደማ ካበይ ዲና መጺእና ኣበይ ዲና ኔርና እንዳበለ 

ነቲ ወናኒ ቃልሲ ዝኾነ ህዝቢ በይኑ ተቓሊሱ ከም ዘምጸኣሉ በሽካዕላል ክምልስ ብታህዲድ 

ከሳናብድ ኣብ መልስታቱ ተራእዩ ኢዩ። ሕቶታትን ርእይቶታትን ኣኸበኛታት ኣኻኺቡ ድማ 

ንናይ ውሽጡ ህርመት ልቢ ዘማልእ ማለት ኣብቲ ዝትከል መንግስታዊ ስርዓት፣ ኣብ ዝቕጽል 

ምምራሕ መንግስቲ ትንቢት ህዝቢ ንምፍላጥን ንምግምጋምን ሐጊዙዎ ኢዩ። ግሩህ ህዝቢ 

ግን ብቕንዕና ራህዋን ዕብየትን ሃገር ዝመሰረቱ ሕቶ ኣምሲሉ ርእይቶታትን ሐሳባትን ይልግስ 

ነይሩ። ጠላም መራሒ ግን ነቲ ሪኢቶታትን ሐሳባትን መዝሚዙ ከም ዕዮ ገዛ ወሲዱ 

ተመራሚሩ ንነገራት ኣለልዩ ኣብ ስልጣኑ ተጫረቲ ንኸይፍጠሩ መጠዓዓሚ ስልጣኑ 

ተጠቒሙሉ። ቀጺሉ ብዘይ ሕቶን ርእይቶን ተማእዚዙ ዘገልግሎ ጭፍራ ህግደፍን ናይ ውሽጢ 

ሰለይትን መስሪቱ ዝተዋህቦም መልእኽቲ ተቐቢሎም ብዘይ ወዓል ሕደር ፍጺሞም ጸብጻብ 

ዘቕርቡ፣ ኣብ ውዑይን ዝሑልን ተጠቢሶም ናይ መደቡ ፈጸምቲ አዋፊሩ ሐይሊ ሰራዊት 

ከዳኽም፣ ሐይሊ ጸጥታ ከፍርስ፣ ሲቪል ሰራሕተኛታት መንግስቲ ክጽልጽልን ከደስክልን 

ኣኽኢልዎ ኢዩ።  

ኣብ ሃገር ኣፍረይቲ ዝነበራ ናይ ስራሕ ትካላት ገቢቱ ብምሐዝ ማእቶተን ኣምኪኑ ኣብ 

መወዳእታ ከም ዝዕጸዋ ገይሩ፣ ነቲ ኣብተን ተካላት ሰሪሑ መነባብሮኡ ዝመርሕ ዝነበረ 

ሰራሕተኛ ስራሕ ኣልቦ ገይሩ ኣብ ገዝኡ ከምዝውዕል ገይሩዎ። ዘገርም ግን ኣብ ጊዜ ሰውራ 

እታ ምስጢራዊት ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝተመስረተት ዘይጸፈፈትሲ ካልእ 

መጋበርያ ሰልፊ ( ህግደፍ ) ክትምስረት ከላ እቶም ተጋልቲ ታሪኽ ናይታ ዝፈረሰት 

ምስጢራዊት ሰልፊ እንዳፈለጡ ተመሊሶም ኣብታ ሐዳስ ዝቖመት ሰልፊ ህግደፍ ምውዳቦም 

ኢዩ።  

ካብ ኩሉ ዝኸፍኤ እቲ ኣውራ ጸገም ዝነበረ ድማ ጭፍራ ህግደፍ ሕቡእ ኣጀንዳ ሐለቑኡ ስለ 

ዘይፈልጥ ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ካብ ስራሕ ምድስካል ምእሳር፣ ኩሉ ሕብረተሰብ ከም 



ልምዲ ወሲዱ እከለ ደስኪሉ እከለ ተኣሲሩ እንዳበለ ነቲ ሕሰም ምስ ህዝብኻ መዓት ዳርጋ 

ገዓት ኢሉ ከምዝርዕሞ ክገብር ከሎ ነቲ ዝተረፈ ድማ ብፍርሒ ከምዝሰግእ ገይርዎ። 

መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝተጸንዔ ረቒቕ ኣዕናዊ መደባት፣ መሬትና፣ ባሕርናን ኣየርናን 

ምእንቲ ክባድም ዓቦይቲ ናውቲ ዕዮ ይትረፍሲ እቶም ነኣሽቱ መሳረሒ ኣቑሑት ዝብሃሉ ከም 

ሞዶሻ ኣፍራዛ፣ ባዴላ፣ ሑጻ፣ ሲሚንቶ ኣብዘይብሉ ናይ ስራሕ ቦታ መዲቡ እቲ ኣፍራይ 

መንእሰይ ኢዱ ኣጣሚሩ ከምዝውዕል ምግባሩ ኢዩ። ንገለ መንእሰያት ድማ ኣብ ናይ ህዝባዊ 

ኣገልግሎት ቤት ጽሕፈታት ብኣሽሐት ዝቑጸሩ ሐደ ኣብ ልዕሊ ሐደ ተመዲቦም ብዘይ ቁምነገር 

ዕድሜን ጊዜን ኣባኺኑ።  

ተንኮልን ክሕደትን ዝመበገሲኡ መዳህለሊ ሐሳባት ተጠቂሙ ዓመት መጽኤ ሐዲሽ ሐዲሽ 

መብጸዕታት ብምቕራብ ድሕሪ ሐደ ዓመት ድሕሪ ኽልተ ዓመታት ሃገር ክትለምዕ ህዝቢ 

ክጸገብዩ እንዳበለ ብግልባጡ ድማ ኣነ ዝበልኩኹም ግበሩ፣ ኣነ ዝብሎ በሉ፣ ኣነ ኢየ 

ዘብልዓኩም፣ ዘስትየኩም ብሐፈሻ ዘናብረኩም ብምባል ፍጹም መላኽነቱ ነጊሩናዩ። 

ኣዕናዊ ስርዓት ህግደፍ ከይዓኾኸ ከሎ ካብ እከይ ሕልሙ ጠጠው ከብል ብለባማት ደቂ 

ሃገር፣ ብሰበስልጣን መንግስቲ ተመኺሩ ክሰምዕ ኣይከኣለን በንጻሩ ተኣሲሮም። ዝተዋህቦ 

ምኽርታት ስለዝነጽጎ ድማ ኣብ ምሉእ ሃገራት ዓለም ዘሎ ኣርትራዊ ውቐሳኡ ኣስሚዑ። 

ምእንቲ ድሕነት ሃገር ተግሳጽ ንምውሳድ ብቆራጻት ወተሃደራት ኣብ ዝተፍተነሉ ጊዜውን 

በቶም ኣብ ማእከል ህዝቢ ተጸፍዮም ዝሰርሑ ኣገልገልቲ ልኡኻት ዕሉል መላኺ ካብ ክፍጸም 

ዝተዳለወ ስጉምቲ ተጟናዲቦም ሂወቶም ከፊሎም። 

ዓቕሉ ጸቢብዎ መተንፈሲ ሲኢኑ ኣብ ዓዲ ሃሎ ተሐቢኡ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ መንግስቲ ኢትዮ 

ጵያ ዶብ ብሰላም ክፈትሖየ ምስ በለት ተስፋ ረኺቡ መን ይፈልጥ ኢትዮጵያ ሐሳባታ 

ከይትቕይር ተጠራጢሩ ብቕልጡፍ ዶክቶር ኣብይ ኣስመራ ክመጽእ ዓዲሙ ምስረኸቦ 

ድልየት ዶክቶር ኣብይ ኣማሊኡ ካብታ ዝነበረት መሸንቆቛ ክወጽእ ዘይሕጋዊ ውዕላት 

ፈራሪሙ ሐንሳእ ክዳን ኣዋሳ ቀጺሉ ክዳን ጎንደር ለቢሱ ንኢትዮጵያውያን ከሕጉስ ቀልባዕባ 

ክብል ተራእዩ። 

ምኽሪ ዘይሰምዕ፣ ውቐሳ ዘይኣምን ካብ ተግሳጽ ከምልጥ ዝፍትን ስርዓት፣ ሎሚ ብቕጽበት 

ብሐድነት ኣረትራውያን ኣንጻር ስልጣኑ ዘቐንዔ ንሰላምን ፍትሕን ዝተበገሰ ጽቡቕ ስነሐሳብ 

ክለዓዓል ምስ ተዓዘበ ንምኽላፉ፣ ፍሉይ ረብሐ ብዘለዎም ውሑዳት ተለኣኣኽቱ ሰዲዱ 

ከድሕንዎ ናይ ሐሶት ደወል ከም አመሉ ይድውል ኣሎ።  



እቶም ንሱ እንተ ሃለወ ኣሎና ንሱ እንተጠፍኤ ክንጠፍእ ኢና ኢሎም ነብሶም ዘእመኑ ሰብ 

ጸቢብ እምነት ብዘብዘብ ህዝቢ ኣኪቦም ብዘይ ሕፍረት ከም ኣመሎም ኣብ ውሽጥን ኣብ 

ደገን ተዋፊሮም ነውራም መልእኽቲ ይዝርግሑ ኣለዉ። ኣቱም ደገፍቲ ኣባላት ውድብ 

ህግደፍ ኩኑ ኣይትኹኑ ብጻውዒት ኣብ ኣኼባታት ቀሪብኩም ቁምነገር ዘይብሉ መደረ 

ክትሰምዑ እምበር ዓገብ ክትብሉ ክትዛረቡ ሕልና ዘይብልኩም ኣብ ዝለዓለ ጽፍሒ ናይ 

መንግስቲ ናይ ስራሕ ቦታታት እተገልግሉ ክሳብ መዓስ ኢኹም ካብ ሐሳብካ ምግላጽ ትም 

መሪጽኩም ኣብ ልዕሌኹም ኣብ ልዕሊ ደቕኹም ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ወለዶ ናይ ጽባሕ 

ተስፋ ሃገር ግፍዕን ጥልመትን ክፍጸም እንዳረኤኹም ከም ዘይረኤኹም ካብዚ ዘለኹሞ 

ስቅያት ዝኸፍእ ኣሎድዩ ስቕ ኢልኩም ትዕዘቡ። 

ሕጂ ዝርኤ ዘሎ ኩነታት ታሪኽ ሃገር ዝደምስስ ክብሪ ህዝቢ ዝግህስ ፍጻሜታት ንዕዘብ ስለ 

ዘሎና ንልዕላውነት ሃገር፣ ንህላዌና፣ ንታሪኽናን ክብረትናን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎና ኣብ ደገ 

እንነብር ብሐደ ተጠሚርና ነዚ ምኽሪ፣ ወቐሳን ተግሳጽን ዘይሰምዕ ፈሊጡ ዝጸመመ ስርዓት 

ስዒርና ሃገርና ካብዚ ኣትያቶ ዘላ ጸልማት ወጺኣ ዝነበራ ናይ ሰላምን ፍትሕን ስልማት 

ንሰልማ። 

  

ሐርነታዊ ቃልስና ክዕወት`ዩ፣ ሕግን ፍትሕን ክነግስ`ዩ፣ 

ሐድነትና ክብርናን ዓወትናን`ዩ፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

  

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 
 


