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ህግደፍ ልኢኽዎም፡ ህግደፍ ክሒድዎም፡ 

ግድስቲ ኤርትራዊት ኣመቶም ጌራ፡ ብኣኣ ድማ ድሒኖም 

ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር’ያ። ኣካል ኣምሳል ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ’ያ። ንዘቤታዊ ምሕደራ ዝምልከት ግን፡ 
ናይ ህዝቢ ድምጺ ኣይስመዐላን። ልኡላውነት ህዝቢ ኣይኽበረላን። ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነጻ ካብ እትኸውን 
30 ዓመት ከተቑጽር ተቓሪባ ክንሳ፡  ህዝባ ዛጊት ናተይ ዝብሎ ዝመሓደረሉ  ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም የብሉን። 
ምርሓኒ ኢሉ ብድምጹ ኣብ ስልጣን ዘደየቦን ዝቆጻጸሮን መንግስቲ’ውን የብሉን። ልኡላውነት ህዝቢ ኣብ 
ዘይኽበረሉ፡ ገዛኢ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ኣብ ዝበኾረሉ፡ ብህዝባዊ ምርጫ ኣብ ስልጣን ዝደየበ መንግስቲ 
ኣብዘይብሉ ኩነታት፡ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ህይወት ህዝቢ እንታይ ክመስል ከም ዝኽእል 
ንምግማት  ኣየጸገምን። 

 ልኡላውነት ህዝብን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ኣብ ዝጠፍኣሉ፡ ቦትኡ ዝትክእ ናይ ሓደ ሰብን መጋበርያኡ ዝኾነ 
ውሱን ጉጅለን ገባሪ ሓደግነት፡ ወይ ናይ ሃውሪ ኣገዛዝኣ ክኸውን ከም ዝኽእል፡ ተግባር ከይተጸበኻ ብገምጋም 
ዝብጻሕ’ዩ።  ብተግባር ኮይኑ ዘሎ ድማ ንሱ’ዩ። ናይ ሓደ ሰብ ፍጹም ምልክነት ነጊሱ ኣሎ። መጋበርያ ሓደ  
ሰብ ዝኾነ ውሱን ጉጅለ  ህዝቢ ምስቓይ ከም ህዝባዊ ልምዓት ዕማመይ ኢሉ ተታሓሒዝዎ ይርከብ። ኩሉ 
መግለጺኡ ተግባሩ  ናይ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ፖለቲካ፡ ናይ ሃውሪ ኣገዛዝኣ ምዃኑ ከኣ ንፈታውን ጸላእን ገሃድ  
ኮይኑ እነሆ።  

ልኡላውነት ህዝብን ልዕልና ግዝኣተ ሕግን ቀቲሉ፡ ልዕልና ሓደ ሰብ ዘንገሰ ፖለቲካዊ ሓይሊ፡ ሽዑ ንሽዑ 
ጸላኢ ህዝቢ’ዩ። ብዝኾነ መልክዕ ክቐርብ ይፈትን ምስ ህዝቢ ዘራኽብ ገመድ የብሉን። ካብ ናይ ፖለቲካዊ 
ምንዝርና ባህሪኡ ነቒሉ፡ ከይተሰከፈ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ዝቖምኩ’የ፡ ህዝባዊ’የ ክብል ይኽእል’ዩ። 
ዘይደለይቲ ጽቡቕኻ ተጻባእትኻን ጸላእትኻን በዓል እከለ’ዮም እናበለ፡ ኣጻብዕቱ ካብ ዶብ ኤርትራ ኣሳጊሩ 
ከመልክት ይኽእል’ዩ። እዚ ግን ኣነ ክምዝምዘካ፡ ኣነ ክገዝኣካ፡ ኣነ ክቐትለካ ኣፍቅደለይ ኣምየን ኢልካ 
ተቐበለኒ ዝዓይነቱ ደንቆሮ ፖለቲካዊ ድፍረት’ምበር፡ ኣይኮነን ናብ ሓቂ ዝቐርብ  ዘእምን ዘደናግር ትሕዝቶ 
የብሉን። 

እንኮ-ሰባዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብባህርን ብተግባርን ዘይውክሎ ክንሱ፡ ቅድሚ 1991 ናብ ዝነበረ መድረኽ ብረታዊ 
ተጋድሎን ኣብኡ ዝተመዝገበ መስተንክራዊ ሃገራዊ ሓርበኝነትን ደጋጊሙ ብምኩምሳዕ ንግሩሃት ከደናግር 
ፈቲኑ። ስድራ ቤታት ኣልቦ ሓድግን ዘርእን ክጸንታ እናገበረ፡ ሕድሪ ስዋኣት ከም ዘኽብር፡ ንስድራ ቤት 
ስዋኣት ከም ዝከናኸን ኣምሲሉ’ውን ብዙሕ ክብል ተሰሚዑ። ጸላእትን ተጻባእትን ኣብ ከበባ ኣእትዮም 
ንምጥፍኡ ይሰርሑ ከም ዘለው ንነዊሕ ዓመታት ለፍሊፉ። ብባህሪኡ ጽግዕተኛ፡ ብተግባር’ውን ተለኣኣኺ 
ኣብዚ ዞባ ፍሉይ ረብሓ ናይ ዘለዎም  ዞባውያን ሰብ ገንዘብን ኣህጉራዊ ጽልዋ  ናይ ዘለዎ ልዕለ ሓያል ሃገርን 
ክንሱ፡ ንኻልኦት ዕሱባት፡ መጋበርያ፡ ተለኣኣኽቲ …ወዘተ ብዝብል ኣብ ካልእ ዘይኮነ ኣብ ገለ ግሩሃት 
ኤርትራውያን ምድንጋር ክፈጥር’ውን ጸኒሑ።  

ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ኮነ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነበሩ፡ ኣብ’ቲ ብሓይልታት ምክልኻል ዝጽወዖ መኻዚኖ 
እኩባት ሰብ ብረት ዝኾነ ጸረ-ህዝቢ ትካል ዝርከቡ ኮነ፡ በርገስ ናይ ፖለቲካ በሃማት ብዝሃነጾ ዝንቡዑ ናይ 
ኣተሓሳስባ ድፋዕ ሰኺሩ ድማ፡ ዶብ ሰጊሩ፡ ህዝብታት ኤርትራ ዘይፈልጥዎ፡ ዘይፍትሓዊ ኲናት ምውላዕ፡ 
ተገልቢጡ ተበዳሊ ኮይኑ ምኽሳስ ዘይተርፍ መንግስታዊ መርሆኡ ገይሩ ክሰርሕ ጸኒሑ። ናይ ፖለቲካ 
በሃመት ድማ፡ ብዋጋ ሰብኣዊ ክብሮም፡ ቁጠባዊ ረብሓኦም፡ መንነቶም፡  ከም ቃሕታኡ ከሽካዕልል ዕድል 
ብምሃብ፡ ንሱ ዝብሎ ኩሉ ሓቂ ኩሉ ንሃገራዊ ረብሓ፡ ካልኦት ዝብልዎ ኩሉ ሓሶት፡ ኩሉ ንጥፍኣት ሃገር 
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እናበሉ፡ ብ “ንሕና ንሱ” ንኺድ ጥራሕ ብመገዲ ጥፍኣት ክጋልብ ኣተባቢዐሞ። ጥፍኣት ኣብ ርእሲ ጥፍኣት 
እናደመረ ድማ እነሆ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ’ዚ ንርከበሉ ኩነታት ክንወድቕ ገይሩና። 

ከም ሰብኣውያን ፍጡራት ከም ዜጋታት ኤርትራ ዘይኮነ፡ ከም ተራ ናይ ኮንትሮባንድ ሸቐጥ፡ ንሱ ጥራሕ 
ዝፈልጦ ዜጋታት ዘይፈልጥዎ ጽልኢ ይፈጥር። ኲናት ድማ ይጽሕትር። ኣብ’ቲ ዘይፍትሓዊ ኲናት 
ልዕልነት እንተረኺቡ ሓርበኛ ኮይኑ መሬት ኣይትኹኒኒ ዓይነት ይጭድር። ነቶም ኣብኡ ዝሞቱን ዝቖሰሉን 
መሳኪን ዜጋታት ብምስሊ ኣደጊፉ፡ ህዝቢ ንዓኻን ንስለኻን ክብሉ ንልኡላውነት እዛ ብደምን መስዋእትን 
ዓሰርተታት ኣሽሓት ዝመጽአት ሃገር ክብሉ ዝወደቑ ጀጋኑ ደቅኻ፡ ተመልከት ተሓበን ሕድሮም ድማ 
ኣኽብር ብዝብል ንሃላሊ ባህሪኡ ሓቢኡ፡ ህዝባውነት፡ ሕጋውነት፡ ግሉጽነት ዘለዎ መሲሉ ይቐርብ። ምስ ሃገረ 
የመን ብምኽኒያት ዋንነት ደሴታት ሓኒሽ ዝቑር ብዝብል ጉልባብ ዝወለዖ ሃንደበታዊ ኲናት፡ ዝረኸቦ ግዝያዊ 
ወተሃደራዊ ዓወት፡ ኣብኡ ንዝወደቑ መንእሰያት፡ ብኹሉ ናይ መራኸቢ ብዙሓን መሳርሒታት ማለት 
ብሬድዮ ቴሌቭዥን ብጋዜጣ ብኣኼባ ..ወዘተ ተጠቒሙ ዝገበሮ ጎስጓስን ምዝካር ጽቡቕ’ዩ። 

 እዚ ወሳኒ መሪሕነታዊ ጉጅለ፡ ንውልቃውን ጉጅላውን ረብሓኡ ክብል ካብ ህዝቢ ጥራሕ ዘይኮነ፡ ካብ ናይ 
ቀረባ መሳርሕቱ’ውን ከይተረፈ ተኸዊሉ ባዕሉ ጽልኢ ፈጢሩ፡ ባዕሉ ኲናት ወሊዑ ደቂ ድኻታት ንከንቱ 
ኣጥፊኡ ክሳራን ውርደትን ተጎልቢቡ ኣብ ዝወጽኣሉ ከኣ፡ ኣብ ሃገረ ሶማል ኢድ ምትእትታው ጌርካ  ዝብል 
ሕቶ እንክቐርበሉ፡ ኣነ ተውሳኸይ ኣይማየይ ኣይሰማየይ ዝብል መልሲ ሂቡ። ንሶማል ዝተላእኩ ጀነራል 
ዝርከቦም ወተሃደራትካ ኣብ ዶብ ሶማሊያን ኬኒያን ብጭብጢ ተታሒዞም፡ ከምኡ’ውን ንጥፈታት ኲናት 
ክስንዱን ክጽብጽቡን ዝተላእኩ ክልተ ጋዜጤኛታት ኣብ ኲናት ተማሪኾም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይዲ 
ኣትዮም ይርከቡ። እዚኦም ባዕልኻ ዝለኣኽካዮም ወተሃደራትካን ጋዜጤኛታትካን’ዮም። ብዛዕባ እዚኦም’ከ 
እንታይ ትብል ንዝብል ሕቶ ድማ፡ እዞም ትብልዎም ዘለኹም ዜጋታተይ ኣይኮኑን። ብዛዕባ ‘ዚኦም ዝፈልጦ 
የብለይን ኢሉ ክሒድዎም። ነቶም ካብ ሶማል ሃዲሞም ናብ ኬኒያ ክስገሩ ዝተታሕዙ ላዕለዎት መኮኖናት 
ዝርከብዎም ወተሃደራቱ ብወግዒ ኣይፈልጦምን ኢሉ፡ ብውሽጢ ውሽጢ ገንዘብ ከፊሉ ብምስጢር 
ከምዘፍተሖም፡ ነቶም ጋዜጠኛታት ግን ክሳብ መወዳእታ ከም ዝኸሓዶም ዝዝከር’ዩ። 

ምስ ጎረቤት ሃገረ ጅቡቲ ክልተ ግዜ ዘይግሉጽ ዘይምኹኑይ ኲናት ወሊዑ። ኣብ ክልቲኡ ኲናት ብዙሓት 
ኤርትራውያን መይቶምን ቆሲሎምን። ንክልቲኡ ድማ ምስ ጅቡቲ እንታይ መባህልቲ፡ ኣይኮነን ወተሃደራት 
ኣሰሊፍና ክንዋጋእ ብቃላት’ውን ኣይተጻረፍናን ክብል ክሒዱ። ኣብ’ቲ ክልተ ግዜ ዝተኻየደ ኲናት ብዙሓት 
ከም ዝሞቱን ከም ዝቖሰሉን ብዘይወግዓዊ ኣገባብ’ኳ ዝፍለጥ እንተኾነ፡ ብወገኑ ግን ዛጊት ንህዝቢ ዝሃቦ ወግዓዊ 
ሓበሬታ የለን። ኣብ’ቲ ዳሕረዋይ ኲናት ብወተሃደራት ጅቡቲ ንዝተመረኹ ብህትወት ንዘለው ማዕከናት ዜና 
ዓለምን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን፣ ምሩኻት ኲናት ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጅቡቲ 
ኣለው። ኣተሓሕዛኦም ድማ ከም’ዚ ይመስል ኢሎም እናጸብጸቡ’ውን ብዘይ ዝኾነ ስኽፍታ ኣሉ ቀጣን ኢሉ 
ክሒዱ።  

እቶም ሕሉፋት ተጣበቕቲ ልኡላውነት ሃገር መሲሎም ክቕርቡ ዝፍትኑ፡ “ንሕና ንሱ” ዝጭርሑ ልኩማት 
ደገፍቱ’ውን ነዚ ውጹእ ክሕደት ኣይፋልካን ክብሉ ኣይተሰምዑን። ነቲ ናይ መንግስቶም ክሕደት ከም ዘለዎ 
ከም ሓቂ ወሲዶም ምስ ጅቡቲ ኣይተዋጋእናን። ወተሃደራት ኤርትራ ብወተሃደራት ጅቡቲ ኣይተማረኹን። 
ንወተሃደራት ጅቡቲ ኢዱ ዝህብ ሰነፍ ኤርትራዊ ወተሃደር ድማ የለን። እቶም ትብልዎም ዘለኹም 
ንመንግስቲ ኤርትራ ንምጽላም ጸላእትን ተጻባእትን ካብ ገለ ኣራርዮም ንሃልኪ ህዝባዊ ርክባት ዝጥቀምሎም 
ሰባት ክኾኑ ኣለዎም ብዝብል ክከላኸሉ ምጽናሖም’ውን ዝፍለጥ’ዩ። 

እቲ ጉዳይ ግን ሓቂ ስለ ዝኾነ ብኽሕደት ተቐቢሩ ክተርፍ ኣይከኣለን። ኣብ 2008 ብጀማርነት ሃላሊ ጉጅለ 
ህግደፍ ኣብ ከባቢ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ኣብ ዝተኻየደ ኲናት 19 ወተሃደራት ህግደፍ 
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ከም ዝተማረኹ ብጭብጢ ተረጋጊጹ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጅቡቲ ሓታቲ ስኢኖም ብሕጽረት ማሕበራዊ 
ቀረባት ይሳቐየሉ ከም ዝነበሩ’ውን ተፈሊጡ። 

 ነዚ ሓቂ’ዚ ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ብምሕባር ንህግደፍ ዕርቃኑ ክወጽእ ዝገበረት ዳሬክተር “ሓልዮት ሰብኣዊ 
መሰል ኤርትራ” ወ/ሮ ኢልሳ ጭሩም፡ መጀመርታ እቶም ምሩኻት ኲናት ከም መግቢ፡ ጽሩይ ዝስተ ማይን 
መግብን ዝበለ ማሕበራዊ ጠለባት ክምለሰሎም፡ ብካልኣይ እቲ ናብ ኲናት ዝለኣኾም መንግስቲ ዝኸሓዶም 
ሓታቲ ዘይብሎም መሳኪን ስለዝኾኑ፡ ካብ ዘለውዎ ቤት ማእሰርቲ ክወጽኡ። ብሳልሳይ ህይወቶም ክመርሕሉ 
ናብ ዝኽእሉ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ዝብል መደብ ሒዛ ካብ 2013 ጀሚራ ክትሰርሕ ጸኒሓ። ደረጃ ብደረጃ ድማ 
ኩሉ መደባታ ሰሚሩ። ካብ’ቲ 8 ዓመት ዝነበርሉ ቤት ማእሰርቲ ብ2016 ወጺኦም። ናብ ተነጻጻሪ ደሓን ዝበሃል 
ቦታ ተሰጋጊሮም። ኣብ’ዚ ቀረባ ድማ ብሃገረ ካናዳ ናይ ፖለቲካዊ ዕቑባ ተቐባልነት ረኺቦም፡ ኣብ ሃገረ ካናዳ 
ኣትዮም ኣድላዪ ሕክምናዊ ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ንዳሬክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ 
ብምጥቃስ ዝተፈላለየ ማዕከናት ዜና ከቃልሐ ቀኒየን ኣለዋ።  

ነዚ ሓቂ’ዚ ዝሰምዐን ነቶም ብዝለኣኾም ኣካል ዝተኻሕዱ ምሩኻት ኲናት ወተሃደራት ዝረአየን ጥዑይ 
ኣእምሮ ዘለዎ ኤርትራዊ፡ “ንሕና ንሱ” ኣይብልን። “መንግስትና ንዓና ንሕና ንመንግስትና” ኢሉ 
ኣይጭርሕን። መንግስቲ ኣለኒ’ውን ኣይብልን። ካብ ከም’ዚ ዝበለ ብህይወት ዜጋታት ኮንትሮባንዳዊ ንግዲ 
ዘካይድ ከሓዲ ጉጅለ ናይ ጸገሙ ኣወንታዊ ፍታሕ ኣይጽበን። ንኸሓዲ ዘተባብዕ፡ ንኸሓዲ ዘምልኽ ድማ 
ከሓዲ ጥራሕ’ዩ። ብዝኾነ፡ ንዜጋታት ኤርትራ ህግደፍ ናብ ዘይፈልጥዎ ኲናት ልኢኽዎም፡ ህግደፍ ድማ 
ክሒድዎም። ዳሬክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ወ/ሮ ኢልሳ ጭሩምን መሳርሕታን ከኣ ኣመቶም 
ገይሮም። ብኣኣ ድማ ካብ ሞትን ሃገር ኣልቦን ድሒኖም። መጀመርታ ኣሕዋትና እንቋዕ ነዚ ኣብቀዓኩም። 
ብካልኣይ ወ/ሮ ኢልሳ ጭሩምን ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራን እንቋዕ ፍረ ጻዕርኹም ኣርኣየኩም። 
ብሳልሳይ ክሕደት ህግደፍን ዕሙታት ኣምለኽቱን ድማ እንቋዕ በዚ መሪር ሓቂ ተቓለዐ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 31-08-2019  


