
ዓገ ብ! ስደተኛታት ኤርትራስ  እንታይ’ኮን  በዲሎም 

ብሃብተጽዮን ተወልደ 

 

ብ2018 ኣብይ ንኣስመራ፡ ኢሰያስ ድማ ንኣዲስ-ኣበባ፡ ናይ ምብጻሕ ጉዕዞ ምስ ፈጸሙ፡ ናይ ክልቲኦም 

ዕላማታት እንታይ እዩ? ኢልና ካብ ምሕታት ዓዲ ኣይወዓልናን። እቲ ኣጸቢቁ ከተሓሳስበና፡ ዝጸንሐ 

ድማ፡ እቲ ርኽክብ ናይዞም ክልተ ዲክታቶራት፡ ኣቢይን፥ ኢሰያስን፡ ብመንጎኝነት በተን ኣብዚ ዞናና፡ 

ብዝለዓለ ደረጃ ጻሕተርቲ ኲናት፡ ኮይነን ዘለዋ ናይ ክልተ ሃገራት መርሕነት፡ ስዑዲ ዓረብን፥ ሕቡራት 

ናይ ዓረብ ኢሚሬትን ዝተነድፈን፡ ኣብ ተግባር ንምፍጻሙ ድማ ጽዑቕ ንጥፈታት ዝተኻይደሉን 

እማመ ብምንባሩ እዩ። ዲክታቶር ኢሰያስ ድማ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣጋጣሚታት ረኺቡ ዘይኮንስ፡ ኣብ 

ዘይነበረሉ እዋን እውን፡ ኣብ ዞናና ውግእ ይጽሕትር ከም ዝነበረ፡ ወላ ምስ ኣልሸባብ ናይ ሶማሊያ 

ከይተርፈ ዝተመሓዘወ፡ ሕሱር ቁማርተኛ መራሒ ብምዃኑ፡ ዓለም ፈሊጥዎስ፡ ብሰንኩ ሃገርና ኤርትራ 

ኣሸባሪት ተባሂላ፡ ንዓመታት ናይ ቁጠባ ማዕቅብ ተበዩኑላ ነይሩ። ኮይኑ ግን ኢሰያስ ናይ መንግስቲ 

ዘይኮነስ ናይ ማፍያ ባህርያት ስለ ዘለዎ፡ ክሳብ እዚኣ ሰዓት እዚኣ ትሕዝቶ ናይዚ ስምምዕ፡ ብዘይካ 

ክልቲ’ኦም ዲክታቶራት፡ ማንም ከይፈለጦ፡ ብምስጢር ተታሒዙ ኣሎ። 

 

ግን ምስ ምምራጽ ናይ ኣሜሪካ ፕረሲደንት ትራምፕ፡ እተን ኣብ ዞናና ሓያላት ኮይነን ክረኣያ 

ዝደልያ፡ መንግስታት ስዑዲን፥ ኢሚሬትን፡ ዝያዳ ሓለፋ ስለ ዝረኸባ፡ ምስቲ ኣብ የመን ዝወልዕኦ 

ኲናት ኣተሓሒዘን፡ ንዲክታቶር ኢሰያስ፡ ንሕና ዝበልናካ ምስ ትፍጽም፡ ብሸነኽና ድማ ነዚ ኣብ 

ልዕሌኻ ተኣዊጁ ዘሎ ማዕቀብ ክልዓል ክንሕግዘካ ኢና፡ ብምባል ነቲ ንሰን ዝደልይኦ ምሕዝነት 

ዲክታቶር ኢሰያስን፥ ምስቲ ንዓና፡ ክድግፍ’ዩ ኢለን ዝጽዕራሉ ዝነበራ፡ ዝመጽእ ዝነበረ መራሒ 

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ክፍጽመለን ኣሰማምዕኦ። ካብዚ ብምብጋስ ድማ ዲክታቶር ኢሰያስ፡ ንዓሰብ 

ንኢሚሬት ከም ገጸ በረኸት ዓዲሉ ሃባ። ቀጺሉ ውን ምስቲ “ፍቅር ያሸንፋል - ፍቅሪ ይዕወት” በሃሊ 

መደናገሪ ናይ ሰይጣን ነቢይ፡ ዝኾነ ዲክታቶር ኣቢይ ኣሕመድ ምስ መጸ፡ ዘይወግዓዊ ውዕል 

ተፈጸመ። ከም ውጽኢት ናይዞም ክልተ ዲክታቶራት ዘይተባረኸ ቃል-ኪዳን ድማ፡ ኢትዮጵያ ኣብዘን 

ዝሓለፋ ክልተ ዓመታት፡ ኣብ ዘርኢ ዘተኮረ፡ ናይ ኣድሕድ ምቅትታል ዑደት፡ ተሸኺላ ኣላ። እዚ 

ሕጂ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ውግእ፡ ሳዕቤን ናይቲ ዘይቅዱስ ስምምዓት ዲክታቶር ኢሰያስ፥ 

ኣቢይን እዩ። 

 

ስዑዲን፥ ኢሚሬትን፡ ኣብዚ ኣብ ዞናና ኣብ ዝካየድ ዘሎ፡ ብሽም ምሃዚ ሕንፍሽፍሽ (creative chaos) 

ተብሂሉ ዝፍለጥ ፍልስፍና፡ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ፡ ናይ ሕልቀት ውግኣት ቀንዲ ተዋሳእቲ፥ 

ተሓተትን እየን። ኣብ ዘሎናዮ ዘመን ትርጉም ምሃዚ ሕንፍሽፍሽ፡ ብፖሎቲካዊ ሸነኹ ክርአ ከሎ፡ 

ባዕዳውያን ሃገራት ረብሓታተን ንኸረጋግጻ ኮነ ኢለን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ኣትየን፡ 

ነቲ ብንቡር ኣገባብ ዝጸንሐ፡ ናይ ሃገራት ካርታ ንምቅያር ተባሂሉ፡ ብቀጻሊ መልክዕ ነቲ ሕብረተ-ሰብ 

ናይታ ሃገር ንሕንፍሽፍሽን፡ ንህልቀትን ዘምርሕ ናይ ባዕዳውያን ሃገራት ኣዕናዊ ፕሮጀክት እዩ። ናይ 

ሶርያን፥ ኢራቅን፥ ሊብያን፥ የመንን ውግኣት ውጽኢት ናይዚ ብልሹው ፍልስፍና እዩ። ድሕሪ 

ዲክታቶር ዓቢይ ኣብ ስልጣን ምምጽኡ፡ ፍልስፍና ምሃዚ ሕንፍሽፍሽ ብሓልዮት ዲክታቶራት ኣቢይን፥ 

ኢሰያስን፡ ኮነ ኢልካ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ንምብትታን ዝስረሓሉ ዘሎ ናይ ዕንወት መስርሕ እዩ። እዚ ሎሚ 

ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ሕንፍሽፍሽ፡ ግቡእ መፍትሒ እንተዘይረኺቡ፡ ምናልባት ከምቲ ኣብ 

ሶርያን፥ የመንን ዝበጽሐ፡ ዕነወት ክሰጋገረሉ ዘኸእል ዕድል ስለዘሎ፡ ኩሉ ዝምልከቶ፡ ኣጥቢቁ ክሓስበሉ 

ይግባእ።  

 

ትልሚ ናይ ምሃዚ ሕንፍሽፍሽ፡ ብዲክታቶራት ኣቢይን፥ ኢሰያስን ተመሪሑ፡ ኣብ ኢትይጵያ ሂይወት 

ብዙሓት ንጹሓን ዜጋታት ኢትዮጵያ ቀዚፉ፡ ገና እውን ይቀዝፍ ኣሎ። እዚ ሎሚ ኣብ ትግራይ 

ዝተኣወጀ ውግእ መቀጸልታ ናይቲ ኣዕናዊ መደብ-ዕዮ፡ እዘን ጎረባብትና ሃገራት ኣዕራብ፡ ምስ ናይ 

ባዕዲ ሓያላን ሃገራት ብምሽራኸ፡ ብውክልና ዕሱባት ፍቅሪ ሃገር ዘይብሎም መራሕቲ ይፍጸም ኣሎ። 

ነዚ ብተግባር ክንርኢ ከሎና፡ ክልተ ሞት’ዶ ኣይኮንን? እቲ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ዘተሓሳስበኒ፡ 

ከምቲ “ውሕጅ እናኣስሓቀ ይወስደካ” ዝብለዎ፡ እዚ እኩይ ፕሮጀክት ኣብ መጀመርያ ንኢትዮጵያን፡ 

ንኤርትራን ኣዕንዩ፡ ቀጺሉ ድማ ንካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝለኻኽም፡ ናይ ውግእ ተላጋቢ ለበዳ 

ንኸይከውን፡ ኦ! ፈጣሪ ካብ ውግእን ወረ ውግእን ሰውረና፡ ክብል እፈቱ።  



 

ምስዚ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ: ናይ ኣብይ ወታሃደራዊ ዘመቻ፡ ናይ ዲክታቶር ኢሰያስ ተሳትፎ 

ሽቶ-መደብ (intention): እንታይ ኮን ይኸውን ዝብል ሕቶ: ንነውሕ ጊዜ ንኤርትራውያን ከካትዓና 

ጸኒሑ። ሎሚ ግን ሓደ ካብቶም መካትዒ ነጥብታት ዝነበሩ: እኒሆ ኣብ ቅድሜና ይፍጸም ኣሎ። ማለት 

እቲ ዘይሰብኣዊ ምጭዋይን፥ ምእሳርን፥ ግፋ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታትን፡ ኣብቲ ኣብ ትግራይ 

ተዓቊቦምሎም ዘለዉ መደበራት፡ ንናይ ስደተኛታትን፥ ሰብኣዊ-መሰላት ተጣበቅትን ዘሻቅል ምዕባሌ 

ኮይኑ ኣሎ። ቁጽሮም ብዘየገድስ፡ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተገብረ፡ ንተዓቊቦም ዘለዉ ኤርትራውያን 

ስደተኛታት፡ ብዘይ ኣገባብ፡ ካብ ተዓቊቦምሉ ዘለዉ ቦታ፡ ምጭዋዮም፥ ምእሳሮም፥ ምግፋፎምን፡ 

ብወተሃደራት ኤርትራ ኣገዲድካ ንኤርትራ ምምላስን፡ ጸረ-ዓለምለኻዊ ሕግታት ብምዃኑ፡ ነቲ ዕቁባ 

ዝሃበት መንግስቲ ኢትዮጵያን፡ ነቲ ዝጨዊን፥ ዝኣሰርን፥ ዝገፍፍን ዘሎ ፋሺስታዊ ስርዓት ኤርትራን፡ 

ብሕጊ ዘሕትት፡ ብሓቂ ዘሻቅል ገበን ይፍጸም ኣሎ። ነቶም ተሪፎርም ዘለዉ፡ ዝዓበዩ ኣሕዋትና፥ ዝነኣሱ 

ድማ ደቅና፡ ግቡእ ቈላሕታን፥ ረድኤትን ንኽረኽቡ ተስፋ እገብር። 

 

ኣብዚ ንሓበሬታ ንክኸውን፡ እተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ቀወምቲ መደበራት፡ ናይ ኤርትራ 

ስደተኛታት፡ ሽመልባ፥ ሕጻጽ፥ ዓዲ ሓሩሽ፥ ማይ ዓይኒ፡ እየን። ንእንዳባ-ጉና ግን ከም ጊዚያዊ 

መመዝገቢ ይጥቀሙላ። ሽመልባን፥ ሕጻጽን ንኤርትራ ቀረባ እየን። እቲ ከባቢ እዘን መደበራት፡ ዘሎ 

መሬት ትግራይ ድማ፡ ብሰራዊት ኤርትራ እዩ ተታሒዙ ዘሎ፡ ዝብል ወረ ይስማዕ። ካብ ወርሒ 

ሚያዚያ 2020፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ንመደበር ሕጻጽ፡ ክዓጽዎ እደሊ ኣሎኹ፡ ብማለት፡ ነቶም ኣብኡ 

ዝነበሩ ስደተኛታት፡ ብርቱዕ ተጽዕኖ ክገብረሎም ጸኒሑ። ስለ ምንታይ? ኢልና ምስ ንሓትት፡ እዚ 

ንመደበር ሕጻጽ ናይ ምዕጻው መደብ፡ ድሕሪ ዲክታቶር ኢሰያስ ንኢትዮጵያ ገይሹ ምስ ተመልሰ፡ 

ብምንባሩን፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልክዎ፡ እዚ መደበር እዚ ንኤርትራ ስለ ዝቀርብን፡ ኣብ ጥቃ ጽርግያ 

ሽሬ ዓድዋን ስለ ዘሎን፡ ምናልባት ነዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ጊዜ’ቲ ጀሚሩ መደብ ዕዮ 

ተሊሞምሉ ይሰርሑሉ ነይሮም ክብል እደፍር። 

 

ብጠቅላላ፡ ከባቢ 200 000 ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ይበሃል። ምናልባት 

ክልተ ሲሶ ናይዞም ስደተኛታት (130 000) ኣብ ትግራይ ዘለዉ እዮም። ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ፡ 

ሰራዊት ኤርትራ ካብ መደበር ሕጻጽ፡ ካብ 3000 ንላዕሊ ስደተኛታት፡ ግፊፉ ከም ዝወሰደን፡ ከምኡ 

ድማ፡ ካብ መደበር ሽመልባ’ውን ግፋን፥ ጭውያን፥ ምእሳርን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት፡ የካይድ ከም 

ዘሎ ተፈሊጡ። እተን ክልተ ካልኦት መደብራት ዓዲ ሓሩሽን፥ ማይ ዓይኒን፡ ኣብ ከቢድ ውጥረት ከም 

ዘለዋ ምንጭታት ኤርትራን፥ ዓለምን ይሕብራ ኣለዋ። 

 

ዝበሉኻ ግበረሎም፡ ወይ ከዓ፡ ዓዲ ግደፈሎም ከም ዝበሃል፡ እዞም ካብ ንስርዓት ህግደፍ ምፍትታንሲ፡ 

ዓዲ ይግፋሓልኩም ኢሎም፡ ብሰላም ንኽነብሩ፡ ሃገሮምን፥ ስድራቤቶምን ገዲፎም ኣደዳ ስደት ዝኾኑ፡ 

ንጹሃት ዘጋታት ስደተኛታት ኤርትራስ፡ እንታይ’ኮን ይኸውን በደሎም? ከምቲ “ንክበልዕዎ ንዝደለዩ 

ኣባ-ጉምብሕሲ፡ ዛግራ ይብልዎ” ዝበሃል ምስላ፡ ነዞም ብሕቡራት ሃገራት ዓለም፡ ናይ ስደተኛታት 

ላዕለዋይ ቤት-ምኽሪ፡ (UNHCR) ዝተመዝገቡ ስደተኛታት: ወላ ሓንቲ፡ ብመንግስቲ ኤርትራ ገበነኛ 

ዘብሎም መርትዖ የለን። የግዳስ፡ ኣሲርካን፥ ብሓይሊ ገፊፍካ ምውሳዶም ሰለስተ ሸቶ ንምምዝጋብ 

ይመስል። እቲ ቀዳማይ ካብ ኢድና ዘምልጥ የሎን፡ ብምባል ንሕዝቢ ንምፍርራሕ ዝጥቀሙሉ፡ ናብ 

ቤት ማእሰርቲ ድማ ምድጓኖም፡ እቲ ካልኣይን፥ ሓደገኛን ግን፡ ኣብ ሰራዊት ኣእቲኻ፡ መዝሓል 

ጥይትን፥ ነታጒታትን ክኾኑ ምግባር፡ እቲ ሳልሳይ ድማ ካብዚ ክልተ ተልእኾታት ምስ ዘይብጽሖም፡ 

ኣብቲ ናይ ዓስቢ ኣልቦ ክድምና ክዋፍሮም ዝብሉ ይኾኑ። ገበነኛ ዲክታቶር ኢሰያስ፡ ዘገም እናበለ ስለ 

ዝቀትል፡ ነዞም ዝተኣስሩን ዝተገፉን፡ ብተወሳኺ’ውን ንቶም ካብ ኣዲስ-ኣበባ ተጨውዮም፡ ንኣስመራ 

ዝተሰጉ፡ ኣባላት ውድባት ኤርትራ፡ ኣምላኽ ዕድሎም የጸብቀሎም ክብል እፈቱ። 

 

ዲክታቶር ኢሰያስ፡ ንህዝቢ ኤርትራ፡ ኣብ ክንዲ ትምህርቲ ድንቁርና፡ ኣብ ክንዲ ሃብቲ ድኽነት፡ ኣብ 

ክንዲ ጽጋብ ጥሜት፡ ኣብ ክንዲ ህዝባዊ ጥዕና ሕማም፡ ... ወዘተ፡ ከም መምርሒ ብምውሳድ፡ ኣብ 

ሰፍ ዘይብል፡ ከቢድ ጸበባን፥ ጭንቀትን ደቅዲቅዎ ይርከብ። ከም ውጽኢት ናይዚ ጭቆና እዚ፡ 

ብድሕሪ ውግእ 1998 – 2000 ዓ. ም.፡ መንእሰያትን፥ ስድራቤታትን፡ ብብዝሒ ናብ መንገዲ ስደት 

ኣምሪሖም፡ ገና እውን የምርሑ ኣለዉ። ሎሚ እቲ ንኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ዓቢ ስግኣት ኮይኑ 

ዘሎ፡ ዲክታቶር ኢሰያስ ነዞም ስደተኛታትና፡ ከረኻኽብሎም ዝኽእለሉ፡ ኩነታት ተፈጢሩ ምህላዉ እዩ። 



ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻሩ እንድሕሪ ወዲቆም፡ እቲ ክጓነፎም ዝኽእል መከራን፥ ስቅያትን፡ ኣምላኽ ጥራሕ 

ስለ ዝፍልጦ፡ በቢዘሎናዮ ኣብየቱታትና ንዓለም ከነስምዕ፡ ሰብኣውን ሃገራውን ግዴታና እዩ። እቲ 

ዝሐሸ ግን እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ፡ ስደተኛታት ይኹኑ ተወላዶ ደቂ ትግራይ፡ ነቲ ዝፍጸም 

ግፍዒ፡ ብዝተኻእለ መጠን፡ ክስንድዎ እንተ ዝኽእሉ፡ ነቲ ዝጸሓፍ ኣብየቱታ፡ ዓቢ ሓገዝ ክኸውን 

ይኽእል። ኣብ መጨረሽታ፡ መልእኽተይ ንኤርትራውያን ስደተኛታት፡ በዚ ኣጋጢሙኩም ዘሎ 

ሽግራት ተስፋ ከይቆረጽኩም፡ ጽንዑ፡ ኩሉ ሽግር ሓላፋይ እዩ፡ ክትዕወቱ እኹም፡ ክብል እፈቱ። 

 

ሎሚ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ኤርትራ፡ ከም ድሌቶም ይዕንድሩ ኣለዉ። ሰራዊት ኤርትራ እውን፡ 

ኣብ ዘይምልከቶም ውግእ፡ ሂይወቶም የወፍዩ ኣለዉ። እዚ ኣብ ኤርትራ ዝዕንድር ዘሎ ሰራዊት 

ኢትዮጵያ፡ መዓስ ክወጽእ እዩ? ወይ ድማ፡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝዋጋእ ዘሎ፡ ኤርትራዊ ሰራዊት፡ 

መዓስ’ዩ ዓዱ ዝምለስ? ወላ ሓንቲ ዝፍለጥ ነገር የልቦን። እዚ ድማ ዓገብ ዘይበሃሎ፡ ሕማቅ ዘመን፡ 

ከም ዘርከብና፡ የረድኣና። ሓደ ካብቲ ንዓይ ዘስግኡኒ ትግባራት፡ እቲ ናይ 1952፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ 

ንፈደረሽን ሽፋን ገይሩ፡ ንሃገርና ኤርትራ ዝወረረሉ፡ ይድገም ከይህሉ እጠራጠር። መሰረት ስክፍታይ 

ድማ፡ ኣብዚ ጊዜ እዚ፡ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኦሮሚያ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያን፥ ኤርትራን፡ 

ብጥምረት፡ ጎኒ ንጎኒ ተሓናፊጾም፡ ብናይ ሓባር ወተሃደራዊ መርሕነት፡ ውግኣት የካይዱ ኣለዉ። እዚ 

ውሁድ ሓይሊ፡ ተሓናፊጹ ሓደ ሰራዊት ምስ ዝምስርት: ነቲ ዝተመስርተ ኣፍሪስካ፡ ኣብ ዝነበሮ 

ንኽትመልሶ፡ ከቢድ፡ መስዋእትነት ዝሓትት ቃልሲ፡ ከድሊ እዩ። ብኻልእ መንገዲ፡ ዲክታቶር ኢሰያስ 

ኣብ እርጋኑ፡ ንኢትዮጵያ ኣረኪቡና ከይኸይድ ስግኣት ኣሎኒ።  

 

ብዙሓት የውሃት ናብ ኢትዮጵያ ምጽንባር ዘይሕሰብ እዩ ክብሉ እሰምዕ። ግን እንተገበሮ’ኸ 

ንዲክታቶር ኢሰያስ መን እዩ ኣይፋልካን ክብሎ ዝኽእል? ኣየናይ ትካል ሃልዩና እዩ፡ ግደፍ፡ ኢሉ 

ተቃዊሙ፡ ደው ዘብሎ? እቶም ሰራዊት ኤርትራ ዝመርሑ መኮንናት፡ ብደም ኣሕዋቶምን፥ ደቆምን 

ዝጨቀዉን፡ ብብልሽውና ዝተቆማጥዑን፡ ብቆራጽነት፡ “እምቢ” ምስ ኢትዮጵያ ኣይንጽንበርን፡ ንነጻነት 

ኤርትራ ኣሕሊፍና ኣይንህብን፡ ኢሎም ደው ከብልዎ’ዶ ይኽእሉ? ኣይመስለንን። ዲክታቶር ኢሰያስ 

ኣብዚ እዋን እዚ ኣልፋን-ኦሜጋን ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ፡ ዝደለዮ ክገብር ይኽእል እዩ። ብዓይኒ 

ዓለም-ለኻዊ ሕጊ’ውን ምስ ዝርአ፡ ዲክታቶር ኢሰያስ ወደር ዘይብሉ ርእሰ ብሔር ስለ ዝኾነን፡ እቲ 

እንኮ ዕላዊ ወካሊ ሕዝቢ ኤርትራ ንሱ ብምዃኑን፡ ኤርትራን፥ ኢትዮጵያን ሓድነት ገይረን እየን 

ንኽብል ሓደ ዝገትኦ የለን። እሱ ዝፍርሞም ውዑላት ድማ፡ ኣብ ዓለም ተፈላጥነት ይህልዎም። 

 

ኣብ መጨረሽታ፡ እቲ ኣብ ኢትዮጵያን፥ ኤርትራን፥ ኣብ ዞባናን ተዋዲዱ ዘሎ፡ ንሰላም ዝጻባእ 

ፍልስፍና ምሃዚ ሕንፍሽፍሽ: ብምዕራባውያን ሓይልታት ተነዲፉ፡ ብወረስቲ ዓራታት ስዑድን፥ 

አሚሬትን ተመዊሉ፡ ብዲክታቶራት ኣቢይን፥ ኢሰያስን ተሸሚቱ፡ ናብ ሃገርና ኤርትራንን ጎረባብትናን፡ 

ተኣታትዩ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ህቦብላ፡ እቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ህልቂትን፡ ናይ ኣሕዋት ምድማይን፡ 

ብቀሊሉ ኣነኣኢስካ፡ ዝርኤ ጉዳይ ኣይኮነን። እቲ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ፡ ንህልውና ኤርትራ፡ ከም 

ልዑላዊት ሃገር ዝፍታተን፡ ጽንኩር መድረኽ ምዃኑ፡ ክንስሕቶ የብልናን። ንኸምዚ ዝኣመሰለ፡ ሓደገኛ 

ዝኾነ፡ ናይ ወጻኢ ሓይልታት ምትእትታው ዘጣመረ ውዲታት፡ ብሃቦ ተረከቦ ዘይኮነስ፡ ዓሚቍ 

መጽናዕቲ ገይርካ፡ ንስነ-ሓሳብን፥ ተግባርን ኣዋሃሂድካ፡ ክምከት ዘለዎ ሓደገኛ ጉዕዞ እዩ። እቲ ቀዳማይ 

ዕማም ቃልስና ክኸውን ዘለዎ፡ ንሃገርና ኤርትራ፡ ካብዚ እኩይ፥ ቀይዲ ዝሰኣነ፡ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ 

ብዝለዓለ ደረጃ፡ ብዋጋ ሃገርናን፡ ብደም መንእሰያትናን፥ ዓቅምታት ህዝብናን ዝጣላዕ ዘሎ፡ ቂመኛ 

ዲክታቶር ኢሰያስ፡ ሓራ ብምውጻእ፡ ልዑላውነት ሃገረ ኤርትራ ምዕቋብ እዩ። ኣብ’ቲ ካልኣይ ደረጃ 

ድማ፡ ምስቶም ናይዚ ብውዲታት፡ ዲክታቶራት ኣቢይን፥ ኢሰያስን፡ ግዳይ ዝኾኑ፡ ናይ ከባቢና ህዝቢ፡ 

ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ትግራይ ተላፊና፡ ነዚ ኣብ ልዕለና ዘንጸላሉ ዘሎ፡ ናይ ጥፍኣት ሃቦብላ፡ 

ንሓንሳብን ንሓዋሩን ከነወግዶ ክንጽዕር ይግባእ። እዚ ጥራሕ እዩ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ሽግሩ ዘርህወሉ 

ኣማራጺ። ነቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ፡ ተኣሶሮም ወይ ተገፊፎም ዘይኮነስ፡ ኮሪዖም 

ኣብ መሬት ህገሮም ንኽነብሩ ዕድል ይፍጠር። 

 

ዓወት ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ 

ዘለኣለማዊ ክብሪ ንናይ ቀዳሞትን፡ ንኹሎም ናይዚ ስርዓት ግዳያት ዝኾኑ ስዉኣት ኤርትራ 

ውድቀት ንፋሺስታዊ ስርዓት ዲክታቶር ኢሰያስን፥ ኣቢይ ኣሕመድን 

የቀንየለይ 


