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ካብ ሕማም መንሽሮ ድሒንካ`ዶ ብጥዕምቶ ትጠፍእ? 
 

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ታሪኽና ብዙሕ መሪር መግዛእቲ ኣሕሊፍና ኒና። ኩሎም 

ንኤርትራ ዝገዝእዋ ዝተፋላለየ ጉድኣት እኳ እንተኣዉረዱ፡ ስርዓት ህግደፍ ዘዉረዶ ጉድኣትን ብርሰትን ግን 

መወዳድርቲ የብሉን።  

እቲ ዘሕዝን፡ ኩሎም ገዛእቲ ሓይልታት ካብ ቱርኪ፡ ጣልያን፡ እንግሊዝ፡ ድሒሩ ድማ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ገዚፍ 

ዓቅሚ ዝነበሮም መንግስታት እዮም። ብፍላይ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ነዊሕን ከቢድን ቃልሲ ዝሓተተ መግዛእቲ 

ምንባሩ ካብ ኩልና ዝተሰወረ ኣይኮነን።  ኢትዮጵያ ብዝነበራ ጅኦግራፍያዊ ቅርበትን፡ ዝነበራ ዓርሞሾሻዊ ዓቅሚ 

ሰራዊትን ዕጥቅን፡ ንኤርትራዉያን ናይ ሞትን ሕየትን ከቢድ ፈተነ እዩ። እቲ ፈተነ፡ ከም ቀዛፊ ሕማም መንሽሮ 

ስዒርካ ምዉጻእ እዩ ነይሩ ተተባህለ ምግናን ኣይመስለናን።  እዚ ቁስልና ምሕካኽ ባህ ኢልና ዘይከነ፡ ዘለናዮ 

ኩነታት ክንግምግም ግድን ስለዝኾነና እና። ዓቅሚ ስርዓት ህግደፍ ወይ ኢሰያስ ብመንጽር እዞም ኣብ ላዕሊ 

ዝተጠቅሱ ሓይልታት ክረአ እንከሎ ከም ሕማም ጥዕምቶ ክምሰል ይኽእል። 

እንተኾነ እዚ ኩሉ መስገደል ዝሰገረ ህዝቢ ሎሚ፡ በዚ ፍጮ ዝኾነ ጉጅለ፡ ካብ ዝኾነ ዘመን ንላዕሊ ንሓደጋ ተቃሊዑ 

ይርከብ። ኣብዚ ዘለናዮ ምዕቡል ዘመን፡ ህዝብና ካብ ዓድግራት ባኒ፡ ካብ መቀለ ነዳዲ ክምጽወቶ ክትዕዘብ ከለኻ፡ 

ናይ ሞት ይጽናሕ ናይ ሕልፈት ይበኸ ዘብል ኩነታት ከምንርከብ ዘይበርሃሉ ኤርትራዊ እንተሎ፡ የእምርኡ ዝሳሓተ 

ክኸዉን ኣለዎ።  እቲ ዘሕዝኒ እዚ ብምድንጋርን ብራዕድን ጥራይ ክገዝእ ዝፍትን ሕልና ኣልቦ መራሒ ህግደፍ፡ 

ህዝቢ ነታ ቀደም ብድኽነት ትፍለጥ ዝነበረት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ንትግራይ ድማ ብፍላይ በጺሓቶ ዘላ ምዕባለን 

ቁጠባዊ ዕብየትን ተገንዚቡ ከይክዕቦ፡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምዝሰርሐ ህዝቢ ኤርትራ ግን ብስንፍንኡ ከምዝተረፈ 

ዘስምዕ ናይ ብደዐ ቃል ብምዝራብ፡ 48 ሰዓታት ክንሰርሕ ከምተወሰነልና ሰሚዕናዩ ኣለና።  

እቲ ሓቂ ግን፡ ጉዳይ ኣይኲናት ኣይሰላም  ኣይኮነ፡ ጉዳይ እገዳ ኣይኮነ፡ እንታይ ድኣ፡ እቲ ኣብ ሕምብርቲ ዓዲ ኮይኑ 

ፊኖ ካብ ዱባይ ከይኣቱ ኣብ ወደባት ዘባሳብስ፡ ኣብ ዞባታት ዝፈረየ ዝርካቡ ምህርቲ ዋላ ብመልክዕ ቢሒቕ 

ተመሲሉ ናብ ከተማታት ከይኣቱ ከይተረፈ ዝከታተል ነዉራም ስርዓት ኢሰያስ፡ ህዝቢ ዝባኑ ብዕሩቑ ጨቖቕ ኢሉ 

ዝሰርሖ ኣባይቲ ዘፍርስ ጉጅለ እዩ፡ ገንዘብ ህዝቢ ብባንክታት ዝራሲ፡  ንህዝቢ ኤርትራ ከምዓለቕቲ ኣብ ጎርርኡ 

ሰፊሩ፡ ሃገር ኣማሲኑዋ ዝርከብ ዘሎ እቲ እንኮን ዋና ተሓታቲ ዉድቀት እዛ ሃገር ኮይኑ ዘሎ፡ ጉጅለ ኢሰያስ እዩ። 

እክብ ድምር ናይዚ ኩሉ ዉርደትን ግፍዕን ድማ፡ ህዝብና ሃገራዊ ስምዒቱ ኣጥፊኡ፡ እግሩ ናብ ዝመርሖ፡ ኣብ 

ፈቀዶ ዓለም ፋሕ ኢሉ ይርከብ። ኣብዚ ዓለም ከም ሓንቲ ቁሸት ኮይናትሉ ዘላ ዘመን፡ ህዝቢ ዉላደይ ዝራኣየ 

ዓይኑ ይብራህ ክብል ይዉዕል ኣሎ። እታ ከምቀንዲ መጸግዒትን ግዝያዊ መዕቆቢትን ኮይና ዘላ፡ ኢትዮጵያ በዚ 

ትገብሮ ዘላ ሰብኣዊ ረዲአት ክትምስገን ዝግባኣ`ኳ እንተኾነ ንኤርትራ ከምሃገር ግን ንቀጻልነታ ዝፋተተን 

ምዕባሌታት ንዕዘብ ከምዘለና ግን፡ ከምዜጋታት ስክፍታና ካብ ምግላጽ ዓዲ ኣይንዉዕልን።  

ባይቶ ወከልቲ ህዝብታት ኢትዮጵያ፡ ንስደተኛታት ኣፍቂድዎ ዘሎ መሰላት ስራሕ፡ ትምህርቲ፡ ፍቃድ መምርሒ 

መኪናን፡ ናይ ልደትን መርዓን ሰነዳት ምምዝጋብን፡ ናይ ባንክ ሕሳብ ምኽፋትን ምፍቃዱ ዝናኣድ ተበግሱ 

ብምዃኑ፡ ኤርትራዉያን ኣሕዋትና ዝርከብዎም ካልኦት ስደተኛታት ዘለዎም ጸገማት ናብራ ከምዘቃልል 

ኣይሳሓትን። ብሰብኣዊ ኣጣማምታ ክረአ እንከሎ፡ ኣብነታዊ ስጉምቲ ንቅድሚት ምዃኑ ኣይከሓድን። 

ከም ኤርትራዉያንን ብሃገራዊ ረብሓታትና ክጥመት እንከሎ ግን፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብዛ ብጸጋታት ዞባ ምብራቅ 

ኣፍሪቃ ከተዕንግል እንዳ ኸኣለት፡ ባኒ ከተፍሪ እኳ ዝተሓረመት ሃገር፡ ብዘይካ መከራ ዝረኸቦ ሞሳ ስለዘይብሉ 

ህዝቢ፥ ዘፍቅራ ሃገሩ ነዚ ሕማም ጥዕምቶ ዝኾነ ዘየደቅስ ስርዓት ራሕሪሕዋ፡ ንኢትዮጵያ ይጓረት ከምዘሎ ንኩሉ 

ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ ዘየደቅስ ሓቂ እዩ። እዚ ብኤርትራ ወገን ኣጻቢብካ ብኢትዮጵያ ወገን ምስትርሃዉ፡ 

ስርዓት ህግደፍን፡ መንግስቲ ዶክተር ኣብያን ኤርትራ ንምብርኻኽ ዝዓለመ መጻወድያ ከይከዉን ክንነቅሓሉ 

ይግባእ። ደድሕሪ ራህዋ ክንሳግም ካብ ንነብር፡ ከምካሎኦት ህዝብታት፡ ኣብ ገዛእ ሃገርና ራህዋ ከነምጽእ 

ሓንሳብን ንሓዋሩን ሕማምና ክንፍዉስ ይግባእ።  

እዚ ከምቃንጥሻ ኣብ ህዝቢ ሱር ዘይብሉ ስርዓት፡ ህላዌ ሃገር ኣብ ሓደጋ ከዉድቅ፡ ኣብ ዉሽጥን ኣብ ስደትን 

እንርከብ ሓላፍነት ዝስማዓና ዜጋታት ካብ ሱሩ ነቂልና ናብ ናይ ታሪኽ ጓሓፍ ክንድርብዮ ይግባእ። ሎሚ ፈሊጡ 
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ዝደቀሰ ተዘይኮይኑ፡ ጉጅለ ኢሰያስ ዝኾነ ቅንጣብ ራኢ ዘብሉ፡ ደምና ክመጺ ዝነብር ጭርናዕ ካብ ምዃን ሓሊፉ፡ 

ህላዌን ልኡላዉነትን ሃገር ኣብ ምልክት ሕቶ ኣእትዮ ከምዘሎ ትንታነ ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን።  

መራሒ ህግድፍ ኢሰያስ፡ መቦቖሉ ካብ ትግራይ ወይ ኣቦሓጉኡ ኣብ ጎንደር እንተተቀብረ ንህዝቢ ኤርትራ ዘገድሶ 

ኣይኮነን። ኢሰያስ ኢትዮጵያዊ መበቖሉ ካብ ኤርትራዊ ዜግነቱ ዝዓዞ እንተኾዩኑ፡ ምስ መላእ  ስድራቤቱ  ጠቅሊሉ 

ክኸይድ ቀይሕ መንጸፍ ኣንጺፍና ከነፋንዎ ሽግር የብልናን።  እንተ እዛ ብዝኸነ ብዋጋ ዘይትመን ዝተረኽበት ዉጻእ 

ማዓት ሃገርና ግን፡ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክትኣቱ ኣእዳዉና ኣጣሚርና ኣይንዕዘብን እና። ህዝቢ ኢትዮጵያ ከምጎረቤትና 

መጠን፡ ሰላሙን ዕብየቱን ንምነ፡ ዝምድናና ድማ ዶብናን ደረትናን ኣነጺርና እምበር፡ ንሕና ተመጽወቲ ንሳቶም 

ኣዉፈርትን ነጋዶን ኮይኖም ኣብ ገዛእ ሃገርና ክንዕሰብ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ኩነታት ቅቡል ኣይኮነን። 

ኤርትራ ከምዝኾነት ሃገር ቅዋምን ግዝኣተ ሕግን ጥራይ እዩ ንቅድሚት ዘሰጉሟ  እንኮ ኣማራጺ። ህዝቢ ኤርትራ 

ዝጽበዮ ለዉጢ ድማ፡ ዝተሰደ ዉላዱ ብዘይዝኾነ ስክፍታን ሕቶን ዝምለሰላ፡ ኣብ መላእ ሃገር ፍቀዶ ኣብያተ 

ማሕዩር ተሰዊሮም ዘለዉ ደቁ ዝፍትሕሉ፡ ከምዓቅሙ ጤስኡን ዑና እንዳ ኣቡኡ ክሃንጽ ክፍቀደሉ እዩ ዝጽበ ዘሎ። 

መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ግን፡ ቅዋም`ዶ ምፍታሕ እሱራት ንድሕሪት ምኻድ እዩ፡ ብምባል ብዘይስክፍታ ኣብ ናይ 

መወዳእታ ቃለመጠየቑ ጠመትኡ ኣነጺሩ እዩ። ንኢሰያስ ንቅድሚት ምኻድ ማለት፡ መንገዲ ጥፍኣት ህዝቢ 

ኤርትራ ምዃኑ ብወግዒ ኣነጺርልና እዩ።  

ክቡራት ኤርትራዉያን ኣሕዋት እቶም ክንሰርሕ እንደሊ ፍልልያትና ኣጽቢብና ምስ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ብጾትና 

ብምትሕብባር ክንሰርሕ ይግባእ። እቶም ኣብ ዉሽጢ ሃገር ትርከቡ ዜጋታት ብፍላይ ኣብሓላፍነት ዘለኹም፡ 

ኣብዚ ሕሱር ህዝብኻ ናይ ምብስባስ ገበን ክትቑጠቡ ይግባእ። እቲ ክቃወም ዓቅምን ባይታን ትብዓትን ዘይብሉ 

ብዉሕዱ፡ እታ እንስሳ`ኳ ዝኽእላ ምሕሳም ወይ ምኽናብ ከምኣገዳሲት መባእታዊት  መልመሲትን መዳኸሚትን 

እዚ ስርዓት ክንሰርሓላ ይግባእ።  

መኽንያቱ እዚ ደመኛ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ጉጅለ፡ ዘየድመዮን ዘየብረሶን ኤርታራዊ ስድራቤት የለን። ሎሚ ኣብ 

ኤርትራ ብዘይካ ስድራቤት መራሕ ህግደፍ ኢሰያስ፡ ምስ ደቁን ደቂ ደቁን ዝነብር`ሲ ይትረፍ ዝዓረፈ ሽማግለ 

ዝቀብሩ መንእሰያት`ያ እኳ ተሳኢኖም ምህላዎም ኩሉ ዝፈልጦ ሓቂ እዩ። እዚ ፍንፉን ስርዓት ገረብ ብሓኽላ 

ዝሜልኡ ኣማሓድራ የጥፋኣና ከምዘሎ ተገንዚብና፡ ጽባሕ ማይን ሑጻን መታርፍቲ ከምዝባሃል፡ የእዳዉና 

ኣርሲሕና ከይንርከብ፡ ሎም ምስሕልናና ንመኽረሉ መድረኽ በጺሕና ንርከብ ኣለና። ሃገር ብዓመጽን፡ ሓሶትን፡ 

ምድንጋርን ክትማሓደር ኣይትነብርን እያ፡፡ ህዝቢ ንዝተወሰነ ግዜ፡ ከተደናግሮን ከተርዕዶን ትኽእል ኢኻ፡ ኣብ 

ቅዋምን ፍትሕን ዘይተሰረተ ምሕደራን፡ ሃገርን ግን ቀጻልነት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ። እዚ ስርዓት ኣብ ኣፍደገ 

ዕርበቱ እዩ ዝርከብ ዘሎ፡ እቲ ሕቶ ነዕርቦ ዶ ወይስ የዕርበና እዩ። ግዜ ከለካ ግዜ ኣይትጸበ ስለዝኾነ፡ ንናይ ጽባሕ 

ራህዋ ሎሚ ብሓባር ክንሰርሕ ብህጺጽ ንጽዉዕ። 
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