
ምስሊ ህዝብናን ሃገርናን እንታይ ይመስል 

ህዝቢ ክንብል ከሎና ብብዝሒ ንእተከበ ሰብ ብሐንሳእ ዝነብር ሐደ ረብሐ ዘለዎ ኣብ 

ነንሕድሕዱ ዝተሐጋገዝ ብሐደ ዘስቖርቍር ዝወሃብ ሐፈሻዊ መግለጺ ኢዩ። ሃገር ክንብል 

ከሎና ድማ ከም ሃገርና ኣርትራ ብዙሐት ብሄራት ኣብ ሐንቲ ባንዴራ ብሐደ መንገስቲ 

ዝመሐደሩላ ፍሉይ ናይ 

መሬት፣ ባሕርን ኣየርን ( ጠፈር ) ዶብ ዘለዋ ማለት ኢያ። ኩነታት ኣየር ሃገርና ደጋ ዝሑል፣ 

ወይነደጋ ምጡን፣ ቆላ ውዑይ ኰይኑ ንጥዕና ጽቡቕ ኢዩ። ባሕራ ዝተፋላለዩ ሃብቲ ዝውንን 

ብማያዊ እንስሳታት ዝመልኤ፣ መሬታ ምድረ-ሳዕሪ፣ ምድረ-እኽሊ–ጥሬታት-ኣታኽልቲ-

ፍሬታት፣ ምድረ 

እንስሳ ዘቤትን ዘገዳምን፣ ምድረ ማዕድን ወዘተ ኢዩ። 

ኣርትራ ሃገርና ብናይ ተፈጥሮ ኣቀማምጣአ ንደቃ ጥራይ ዝይኮነት ተፈታዊትሲ 

ንወጻእተኛታትውን ኣብ ሰላም ግዜ ንኽበጽሕዋን ክርእዩዋን ተባሃጊት ኢያ። ንፖለቲካዊ፣ 

ኤኮኖሚያዊ፣ ወተሃደ ራዊ ስትራተጂ´ ውን ተጠማቲት ስለ ዝኾነት ብስቱር መገዲ ወይ 

ብሐይሊ ብጎበጣ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም ከውዕልዋ ዝምነዩዋ ብዙሐት ኢዮም። እዚ ድማ 

ኣንፈት ናይ ኢሳያስ ስለ ዝተዓዘቡ ኢዩ። ምኽኒያቱ ኣብ ክንዲ በቲ ቅኑዕ ሕገ መንግስታዊ 

መገዲ ዝሰረቱ ድልየት ክልተኣዊ ሃገራት ዘማለኤ ስምምዕ ዝግበር ነቲ ዝተወስደ ዝምድናታት 

ድማ እቲ ዋና ዝኾነ ህዝቢ ዘይፍልጦ ብዊንታ ሐደ መላኺ ምስጢራዊ ስምምዓት ምስ 

ብዙሐት ናይ ከባቢና ሃገራት ከም ስዑድያ ዩናይተድ ኣራብ ኢማራትን ኢትዮጵያን ክካየድ 

ንርኢ ሎና። 30 ዓመታት ዝወሰደ መስዋእቲ ብሉጻት ጀጋኑና ዝኽፈልናሉ ብረታዊ ቃልስና 

ድማ ሳዕቤን ጎበጣ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርኽታን ዝፍጠርዎ ጸገም ከምዝነበረ ዘይርሳዕ 

ታሪኽና ኢዩ። 

ህዝብና ለዋህ፣ ኣፍቃር ሰብ፣ ሰራሕተኛ፣ ናቱ እምበር ዘይናቱ ዘይጥምት፣ ተንኮልን 

ቅርሕንትን ዘይብሉ ንቅድሚት ዝርኢ ስለ ዝኾነ ሰብኣዊ ግርህነቱን ናይ ስራሕ ተወፋይነቱን 

መዝሚዞም ንዕኡ ተመሲሎም ካብ ቀደም ኣትሒዞም ብምስጢራዊ ምኽሪ ዝለዓለ ስልጣን 

ኣብ ምጭባጥ ተዋፊሮም ኢዮም። ድሕሪ ስልጣን ምጭባጥ ቀጻሊ መደብ ዕዯኦም ሃገር ኣብ 

ምብራስ፣ ህዝቢ ኣብ ምብትታን ተዋፊሮም፣ መንእሰይ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ጉልበቱ 

ኣብ ክንዲ ንልምዓት ዝውዕል ብረት ኣትሒዞም ብውግእን ወረ ውግእን መንፈሱ ኣጨኒቆም 

ኣብ መዋጥር ኣእትዮም ሃገር ከም ዝገድፍ ንዝተረፈ ድማ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ብዘይ ድልየቱ 

ተቐባልን ፈጻምን ከም ዝኸውን ኣልሚደሞ።  

ምድረ-ምሬት ምድረ-ገነት ዝነበረት ብኣራግጽ ከበድቲ መጎዓዝያታትን ብዝሒ ምንቅስቓስ 

ወተሃ ደራትን መሬት ኣብ ደቦቅቦቛ ተለዊጣ ኣደዳ ሐመድን ደሮናን ገይሮማ። ዝነበረ ዱር 



ኣግራብ ተቖሪጹ መስርሕ ግዝያዊ መዓስከር መጽለሊ ናይ ወተሃደር ዳሳት፣ ኣጓዱ፣ ዝነድድ 

ሐዊ ኮይኑ በሪሱ መሬት ኣብ ምድረ በዳ ተለዊጣ። ብሰሪ´ዚ ዝናብ ዝዘንበሉ ወርሐት 

ኣቛሪጹ፣ እኽልን ሳዕርን ጠፊኡ ሰብ ጠምዩ፣ ከብቲ ጠለበጊዕ ብጽምኢ ማይ ብጥምየት 

ተሰኒፎም መኣስ ኢዩ ሽታ ማይ ዘለዎ ጥዑም ኣየር እነስተንፍስ ኢሎም ናብ ሰማይ 

ኣንቃዕረሮም ዝርእይሉ አእዱግ ገደና ኣብ በረኽቲ ቦታ ደው ኢለን ይልህልሃ ብጥምየት 

ኣዒንተን ሰም ኣቢለን ዝረኣያሉ ግዜ በጺሖም ኣለው። እንስሳ ዘገዳም፣ ነፈርቲ ኣዕዋፍ ሰላም 

ሐሪምወን፣ ዝብላዕ ስኢነን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲደን ይነብራ ኣለዋ። 

ከተማታትና ብሰላምን ብጽባቐን ንደቒ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነስ ንወጻእተኛታት ከይተረፈ ዓዳሚ 

ዝነበረ ሎሚ ህንጻታት መንደቑ ተበጂሉ ክወድቕ ጠልጠል ኢሉ፣ ቤትሮ ተሰይሩ፣ መገዲ 

ጽርግያ ተቐላሊጡ ተዃዓዒቱ ከይትወድቕ ትሃድመሉ፣ ጎደናታት ዕስለ ኣኽላባት ብጥምየት 

ተዓጺፎም ዝድቕስሉ፣ ንብረት ድኻታት ብሙኒቺፕዮ ተጨፋላሊቑ፣ ጓሐፍ ኣብ ትሕቲ 

ኣግራብ ተጓሒፉ፣ ግዳም ሐደር ኣደ ቆልዑ ገዛ መጽለሊ ስኢነን ካብ ጸሐይን ቁርን ክከላኸላ 

ደቀን ኣብ ልዕሊ ጓሐፍ ደቂሶም ብሕማም ተጠቂዖም ክትርኢ ዘደንጹ፣ ከተማታትና ወደባትና 

ኩሎም ምስሎም ተለዊጡ ይረኤ´ሎ። 

ገባራይ ( ሐረስታይ ) ዝሕረስ መሬት፣ ዝጓሰ መሬት፣ዝግረብ መሬት ፈላልዩ የማሐድሮ ስለ 

ዝነበረ መሬትና መሬት ገነት ነይሩ። ሰራሕተኛታት መንግስቲውን ብመጠኑ ሐልዮት 

ነይርዎም፣ ሙኒቺፕዮ ( ምምሕዳር ከተማ ) ብግቡእ ጽርየት ከተማ ይሕሉ ነይሩ፣ ሎሚ 

የለን። ሰባት መንግስቲ ለውጢ ክገብር ወይ ክልወጥ ብተስፋ እንዳተጸበዩ ዓይኖም እንዳረኣዩ 

ኣብ መሬት ዝወረደ ምጥፋእ ዘራእቲ፣ ኣግራብ፣ እንስሳ ድማ ጥምየትን ብርሰትን 

ኣኸቲልሎም ኣሎ። ስርዓት ህግደፍ ነዚ ሰናይ ስነምግባር ነባሪ ባህሊ ህዝቢ ስዒሩ፣ ስርሑን 

መደብ ዕዯኡን ኣነጺሩ ዝፈልጥ ስሩዕ ሃገራዊ ሰራዊት ኣብ ክንዲ ምትካል፣ ሐይሊ ሰራዊት 

ሃገር ንምደኻም ንምቑጽጻር ክጥዕሞ ንኩሉ መንእሰይ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ 

ውሽጢ ሰራዊት ሐዊሹ ኣብ ማእከሎም ገዲምን ሐዲሽን፣ ትዕቢትን ስግኣትን፣ እሙንን 

ዘይእሙንን ኣተኣታትዩ መሐለዊ ስልጣኑ ትካል ኣቑሙ ንብኹሉ እቲ ሰራዊት ኣብ ክንዲ 

ኣፍራይ ኣፍራሲ ገይርዎ።  

እንበኣርከስ ንሕና ደቂ ሃገር ኩልና ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎና ብዘይፈሊ ብሐባር ምስሊ 

ሃገርና ተደምሲሱ ትም ኢልካ ምራአይ ኣይጠቐመናን ጸላኢ ግን ዝተመነዮ ክፍጽም ዕድል 

ረኺቡ ኢዩ። ዝተፋላልየ ምኽንያታት መብጸዓታት ክንጽበ ብፍላይ እቶም ደገፍቲ ምልካዊ 

ስርዓት ጨሚርካ ኩላትና ደቂ ሃገር ብሐደ ተስፋናን ራኢናን ተዓጽዩ ንርእዮ ኣሎና። ድሕሪ 

ንምሉእ ዕማማት ስራሕና ምድኻምን ምብትታንን ሕጂ ድማ ካብታ ንበይኑ ተጨውዩ 

ተሐቢኡላ ዝነበረ በዓቲ መውጽኢ ዝረኸበ መሲልዎ ነቲ ዶብና ከይተሐንጸጸ ወያነ ካብ 

ልዕላውነት መሬትና ከይወጽኡ እንዳበለ ዘባልሖ ዝነበረ እከይ ተግባራት ከይሐፈረ ግምጥል 

ኢሉ ብዘይ ሐቦ፣ ድፍረት ኣጥፊኡ፣ ምጽማም ስኢኑ ንናይ ዶ/ር ኣቢይ ናይ ስላምን ዕርቕን 



ኣብ ምንጎ ክልቲኡ መንግስታት ዝነበረ ወጥሪ ብመሰረት ናይ ኣልጀርስ ውሳኔ ክፈትሖየ 

ምስበለ ዘይተጸበዮ ነጠባ ወሪድዎ ከኽመስምስ ኣየሕፈሮን።  

እዚ ገባቲ ስርዓት፣ ህዝቢ ውሽጣዊ ጸገሙ ክፈትሕ ተላዒሉ ከምዘሎ ፈሊጡ ስለ ዘሎ መኣዝኑ 

ንምቕያር ሎሚ ካብ ክሉ ዝሐለፈ ግዜ ብዝቀልጠፈ ልኡኻቱ ሰዲዱ ከሰናኽል ይሰርሐሉ ኣሎ። 

ሐንቲ ደቒቕ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ምጽንሑ ንዓና ዓባይ ዕንወት ስለ ተምጽኣልና ብውሕሉል 

መገዲ ካብ ስልጣኑ ዓሊና ጉዳይና ባዕልና ከም ቐደምና ንሕና ደቂ ሃገር ኢና እንሽከሞ´ሞ 

ነዚ ዓንዩ፣ ፈሪሱ፣ መልክዑ ተለዊጡ ዘሎ መሬት ሃገርናን ተደምሲሱ ዘሎ ገጽ ህዝብናን ኣብ 

ንቡር መልክዑ ንምምላስ ወዓል ሕደር ዘየድልዮ ነግ-ፈረግ ዘይብሉ ስጡም ንቕድሚት ዝርኢ 

ናይ ስራሕ ምእዙዛት ዝገብር ሐደ ሐያል መኸተ ኣብ ሐደ ተጠሚርና መጻኢ ዕላማና 

ንምዕዋት ደድሕሪ ተላዒሉ ዘሎ ጎበዛይ፣ ተሻሞ ጎበዝ ተሻሞ ንበል። 

  

ሐድነትና ዓወትና´ዩ 

ዓወትና ኽብረትና´ዩ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና 

  

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 


