ኤርትራ ዋና ሃብታ ህዝባዩ
ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናብ መግዛእቲ ብዝወረዳ መራግጽ ህዝባ መሰሉ ተገፊፉ፣ ሃብታ ብባዕዳውያን
ተበዝቢዙ ተወሲዱ፣ ዝነበረ ኣባታውን ባህላውን ምሕደራን መነባብሮን ብናይ ገዛእቲ ዝረብሕሉ ደቂ
ሃገር ዝጉድእሉ መሪር ምሕደራ ባዕዲ ዝመረሮ ህዝባ ኣንጻር መግዛእቲ ተቓሊሱ ሃገር ነጻ ክትከውን፣
ህዝቢ ባዕሉ ሃገሩ ከመሐድር፣ ኣብ ሃገሩ ዋና ክኸውን፣ ርእሱ ክኢሉ ካብ ድኽነትን ድንቁርናን
ወጺኡ ጥዕናኡ ተሐልዩ ክነብር ምእንቲ ምሉእ ህዝቢ ዝተሳተፎ ገድሊ መስሪቱ ብዘይ ዝኾነ ናይ
ካልእ ሐገዝ ብምሉእ ነብሰ ተወፋይነት ዋና ሃብቱ ዝኾነ ጉልበቱ፡ ፍልጠቱ፡ ገንዘቡን ንብረቱን ንሃገር
ወፊዩ፣ መስዋእትን ስንክልናን ጀጋኑ ደቁ ከፊሉ ሃገር ነጻ ገይሩ። ከም ትምኒቱ ኣብ ጊዜ ውግእ
ዝዓነወ መሬት ክሃነጽ፡ ካብ ቦታኡን መነባብሮኡን ዝተመዛበለ ሰብ ናብ ዓዱ ክምለስ፡ ስድራ ቤት
ስዉአት ክድበሱ፡ስንኩላን ክብሮም ክሕሎ፣ ኤርትራ ዋና ሃብታ ጉልበት ህዝባ ስለ ዝኾነ ሰላም ኮይኑ
ኩሉ ወዲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዓዱ ቁዋም ተኺሉ ብሕጊ ተማእዚዙ ከም ድላዩ ኣብ ውሽጢ
ተመላሊሱ፡ ሐሪሹ፡ ጓሲዩ፡ ሰሪሑ፡ ነጊዱ ክነብር፣ ምሁር ክምህር፡ ብዓል ሞያ ሞያኡ ከካፍል፣ ኣብ
ስደት ዝነብር ከም ድላዩ ንዓዱ ክኣቱን ክወጽእን፡ ሃብታም ኣብያተ ዕዮታት ከፊቱ ከስርሕን
ክረብሕን፡ ዝጠፍኤን ዝጎደለን ንብረት ተስተኻኺሉ ልምዓት መሬትን ጸጋ ህዝብን ክንርኢ ተመኒና።
እቲ ዘገርም ግን ክትኣምኖ ዘይከኣል ቃልስና ዘይተጸበዮ፡ ካባና ካብ ውሽጥና ንዓና ዝመስል
ብዝተፈጥረ ጸላኢ ዝሐፈስናዮ ዓወት ጨውዩ፣ ንብረትና፡ ህብትና፡ ጉልበትና ኩሉ ገቢቱ ኣብ ስግኣትን
ጥርጠራን ኣእትዩ ይገዝኣና ምህላዉዩ። ኤርትራ ሃብታም ብጻዕሪ ጉልበት ህዝባ፡ ሃብታም ብጉስነትን
ሕርሻን፡ ሃብታም ብዓሳ ባሕሪ፡ ወናኒት ክልተ ዓቦይቲ ወደባት ባሕሪ ከላ ብምኽንያት ዲክታቶር ህዝባ
ዝበልዖ ስኢኑ ጠምዩ ይሐደር ኣሎ። ብዙሐት መለኽቲ ስርዓታት ዓለም ስልጣኖም ኣደልዲሎም ነቶም
ኣብ ስልጣነይ ክጫረቱኒ ይኽእሉዮም ዝበልዎም ባእታታት ደድሕሪኦም ስዒቦም ሃላዋቶም ከም
ዝጠፍእ ይገብሩ። ነቲ ኣብ ስልጣን ዘይጥምት ሰላማዊ ህዝቢ ግን ግዲ የብሎምን። ሃገሮም ክብረታ
ክሕሎ ብጻዕሪ ይሰርሑ ፡ ካብ ናይ ደገ ጸላኢ ሐይሊ ከይትድፈር ይከላኸሉ፡ ዝተተኽለ ትካላት
መንግስቲ ኣየፍርሱን፡ ዝተተኽለ ናይ ብሕቲ ኣብያተ ዕዮታት ብንዕኦም ከርብሕ ዝኽእል ጥበብ
ኣገልግሎት ክህብ ክም ዝኽእል ይገብሩ። ህዝቢ ዝግልገለሉ ጽርጊያታት፡ ድልድላት ይሰርሑ፡
መነባብሮ ደቂ ሰባት ክመሐየሽ ክዓቢ ኣይጻረሩን። ወደባት ባሕሪ፡ መዕርፎ ነፈርቲ ይሰርሑን ይጽግኑን
እምበር ኣየዕንዉን።

እዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓማጺ ስርዓት ግን ኩሉ ሃብቲ ሃገር ገቢቱ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ኣእትዩ፡ ስልጣኑ
ከይትትንከፍ ተጻናጸንቲ ሐይልታት ኣዳልዩ፣ ብመሬት፡ ብኣየር፡ ብባሕሪ ብኹሉ ሽነኽ ካብ ጫፍ ናብ
ጫፍ ኣብ ኣገልግሎት ህዝቢ ዝውዕል ኣቑሑት ከይኣቱ ሐለውቲ መዲቡ ይኽልክል፣ በቲ ካልኣይ
ገጽ ድማ እቲ ንደቂ ሃገር ዝተኸልከለ ምጎዓዝያ ባሕርና፡ ምጎዓዝያ ሰማይናን መጎዓዝያ ጽርግያታት
ምድርና መመላለሲ ኣሽሐት ወተሃደራት ጸላኢትና ሃገር ኢትዮጵያ ኮይኑ ክፈርስን ክዓኑን ንርእዮ
ኣሎና። ሕጋውነትን ስነስርዓትን ዘይክተል ፋሉል፡ ጨካን ኢሳያስ ዝነበረ መንግስታዊ ትካላት
ዝፍንጥሕ፡ ዝተተኽለ ኣፍራይ ናይ ብሕቲ ትካላት ዝምንቁስ፡ ዝተሃንጸ ገዛ ዘፍርስ፡ ልምዓት
ዝዓግት፡ኣብ ፍርሒ ዝነብር ስርዓትዩ። መራሕ መንግስቲ ኣፍራይ መደባት ሐንጺጹ ህዝቢ ክምግብ
መሬት ከልምዕ ይግባእ ነይሩ፣ እንተዘይከኣለ ድማ ነቲ ካብ ደገ ብንግዲ ዝኣቱ ናይ ንግዲ መግቢ
ከፍቅድ ነይርዎ፡ ክኽልክል ግን መለክዒ ዘይብሉ ጽጉም ፈራሕ መራሒ ጥራይ ኢዩ ክብሃል ዝከኣል።
ፈራሕ ዓሰርተ በትሩ ይበሃል፣ ካብ ሐደ ፈራሕ ትጽበዮ ነገር የለን። ፈራሕ ነዲኡ ይኣትዋ እውን
ይብሃልዩ። እቲ ፈራሕ ነዲኡ ይኣትዋ ዝብል ቢሂል እቲ ሰብቲ ፈሪሑ ዘይኮነስ ጥቕምን ጉድኣትን
ናይቲ ነገር ኣለልዩ ዘለዎ ሐላፍነት መዚኑ ኣዲኡ ከይትሐዝን ኩሉ ቤተ ሰብ ከይጉሂ ኢሉ ዝገብሮ
ናይ ባዕሉ ቅኑዕ ሜላዊ ውሳነ ኢዩ። ኢሳያስ ግን ስልጣኑን ነብሱን ጥራይ ኢያ እተገድሶ፡ ዝጉህየሉ
ሰብን መሬትን የብሉን ኣይክህልዎንዩ ድማ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምዓገሲ ፍርሑ ጨካን ገበን ኣብ
ልዕሊ ንጹሃት ደለይቲ ሰላምን በደል ዘይብሎም ምንእሰያትን ብቁሩብ ንድሕሪት ተመሊሶም
ታሪኾምን ታሪኽ ህዝቦምን ዘይሐስቡ ተለኣኣኽቲ ሰዲዱ ሰብ ብሰብ ነንሕድሕዱ የጣፍእ
ኣሎ።በብግዚኡ ምስተን ኩለን ኤርትራ እትዳወበን ሃገራት ውግእ ወሊዑ ክቡር ሂወት ዕሸላት ቆልዑ
በሊዑ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ምስ ጎረባብቱ ጽልእን ቅርሕንትን ገዲፉሉ ሕጂ መንእሰይ ይዓድዮ ኣሎ
ክሳብ ኣብ ስልጣን ዘሎ ድማ ኣይክምሕሮንዩ ክኸፍሎ ኢዩ።
ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎኻ ህዝቢ፣ ኣብ ጊዜ ምልኪ ኢሳያስ እትሐልፎ ዝሎኻ ካብ ማንም ምኽሪ
ዘድልየካ ኣይኮነን ኣብ ልዕሌኻ ዘሎ ኣደራዕ ንዓኻ ይቐርብ ትፈልጦ ኢኻ ብኹሉ ኩርናዓት ከቢቡ
መተንፈሲ ከይትረክብ ኣትሪሩ ሕጂኳ ኣሎ። መሰልካ ተገፊፉ ብሕሰም ትነብር ኣሎኻ ትም በል
ምዩቕ በል ጽዋእካ ክሳብ ብሂወት ዘሎ ኣይትተርፈካንያሞ ካብዚ ዘሎኻዮ ሒማቕ ኣየር ውጺእካ
ከምቶም ኣብ መሬቶም ጽቡቕ ኣየር ዘተንፍሱ ርህዩካ ጽቡቕ ኣየር ከተተንፍስ ሃየ ብወኒ እሕሕ በል
ክትዕወት ኢኻ። እቶም ኣብ ስደት ዘሎና ቀዳማይ ጸላኢ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ኢሳያስ ከም ዝኾነ
ፈልጥና አብቲ ዘዘሎናዮ ሃገራት ኮንና ክንቃወም ዕድል ስለ ዝረኸብና ካብ ንግሆ ጀሚርና ኣንጻሩ

ተበጊሽና። ነዚ ዕድልዚ ተጠቒምና ምስ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መንእሰይ ዘራኽብ ተሪር መራኸቢ
ገመድ ክንፍሕስ ኣሎና። ኣብ ተመክሮና ብዙሕ ተደኺሙ፣ ብዙሕ ገንዘብ ጠፊኡ፣ ብዙሕ ዓመታት
ሐሊፉ፣ ኣፍንጫ እዚ ዕሉል መላኺ ግን ኣይተተንከፈትን። ብእምነትና ኩሉ ተቓዋሚ ሐይሉ ጸላኢኡ
ክስዕር ዘይደሊ የለን፣ እቲ ሐቒ ግን ከምኡ ኣይኮነን በይንኻ ወይ ብውድብካ ጥራይ ሐሲብካ ብዘይካ
መዓልቲ

ምቅጻል

ዕላማኻ

ዝሃርም

መወዳድርትና (ጸላኢና) መዚንና

ዝተሰርሔ

አካይዳና

ስራሕ

ብግብሪ

እንተዘይቅይርና

ሽግርና

ዝተራእየ
መዕለቢ

የለን።

ዓቕሚ

ኣይክህልዎንዩ።

ብዝሐለፈ ዝባኸነ ጊዜ ጉህዩ ርእሱ ዘይሐዘ የብልናን። ኣፈታትሐ ጸገምና ኩልና ንፈልጦ ኢና ካብ
ኩልና ዝተኸወለ ኣይኮነን። ተሪፉና ዘሎ ነቲ ነዊሕ መገዲ ዝወስድ ነናይ ነፍሲ ወከፍና ኣገባብ
መቃለሲ ኢልና ዝተለምናዮ ስነሐሳብ ኣብ ጥዑም ጊዜ ክቕጸል ከም ዝከኣል ኣሚንና ንግዚኡ ክጸንሕ
ኣወንዚፍ ና፣ በቢወገንና ኣብ ዝሐለፈ ጊዜ ምንቕስቓስና ሰሪሑ ዘጥረዮ መኽሰብን ክሳራን ገምጊሙ
ኣብ ሰነዱ ይሐዞ። ካብ ሕጂ ነቲ ኣብ ቅድሜና ዝጽበየና ዘሎ ብሩህ ጊዜ ናይ መንእሰያት ዘዓውት
ብሐደ ሐቢሩ ናይ ስራሕ መስመር ሐድነት ሐንጺ ጹ ሃገርና ዋና ሃብታ ህዝባ ስለ ዝኾነ ግዜና
ጉልበትና ገንዘብና ብፍልጠትን ክእለትን ኣወሃሂድና ቀሊልን ንጹርን ብኤር ትራዊ/ት ትምክሕትን
ኒሕን ሃጋርነት ተበግሶ ወሲድና ካብቲ በብጊዚኡ ዝፍጠር ዘይጉዳይና ብፍላይ ምስ እዚ ዝኸይ ድ
ዘሎ ዘይቅዱስ ናይ ውግእ ዝምድና ኢሳያስን ኣቢይን ወጺእና ክንኩንኖን ወተሃደርና ካብ ዶብ
ኤርትራ ክይሐልፍን ኣብ ጉዳይይና ክጥምትን ብሐደ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ጸላኢና ሰጒግና ሽግርና
ክፍታሕ ቅድሚ ኩሉ ጉዳይና ስለዝዓጠና ንሃገርና ዋልታ ንኹና።
ኤርትራ ብደቃ ከቢራ ክትንብርያ፣
ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣
ገብረዝጊ ኣፍወርቂ

