
ናብ ሐይልታት ምክልኻል ኤርትራ 

ሐይልታት ምክልኻልና ዩኒፎርም ክዳን፡ ቆቡዕ፡ ሳእኒ ዝለበሰ በብክፍሉ መለለይ ኣርማ ዘለዎ ኩርዓት፡ ክብሪ፡ 

ህዝብን ሃገርን ኢዩ። ወተሃደር ክበሃል ከሎ ወተሃደራዊ ተዓሊም እተዓለመ ናይ ምምሕዳር ትምህርቲ 

ክእለት ዘለዎ ጸጥታ ሃገር ከይድፈር ክከላኸል እተቆጽረ ወርሐዊ ደሞዝ ዝኽፈል ኣካል ሐይልታት ውግእ ናይ 

ምድሪ፡ ኣየር፡ ባሕሪ ብጠቕላላ ተልእኾ ህዝብን ሃገርን ዝፍጽም ኢዩ። ወተሃደር ነቲ ናይ መጀመርያ 

ትምህርቲ ተዓሊም ወይ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ኣብ ዝዛዝመሉ ጊዜ ነቲ ዝተዋህቦ ትምህርቲ ብግብሪ 

ክሰርሐሉ ሃገሩ ከይክሕድ ነቲ ዝበሎ ነገር ብሐቂ ክፍጽም፣ ከገልግል ቃለ ማሕላ ይኣቱ። ሃገሩ ካብ ናይ ደገ 

ጸላኢ ከይትውረር ዶባት ኣጽኒዑ ይሕሉ፡ ከጥቅዕ ንዝመጽእ ሐይሊ ጸላኢ ይከላኸል ይዋጋእ። ኣብ ውሽጢ 

ሃገር ዘጋጥም ንናይ ተፍጥሮ ሐደጋታት ከም ሕማም፡ ወራር ኣንበጣ፡ ባርዕ ሐዊ፡ ውሕጅ ማይ፡ ህቦቡላ 

ንፋስ ወዘተ.....ምስ ካልኦት ተሐባቢሩ ብምክልኻል ሐገዝ ኣገልግሎት ይህብ። ሐይልታት ሰራዊት 

ዝተማህርዎን ዘጥረይዎ ተመክሮን ብግቡእ ኣብ ስራሕ ከውዕልዎ ክኽእሉ ግን መንግስታዊ ትካላት ናይታ 

ሃገሩ ብቑዋማዊ ሕጊ ተገዚኡ ምስ ዝሰርሕ ጥርይ ኢዩ። ዝለዓለ ብዓል ስልጣን መንግስቲ ሕጋውን ሕጊ 

ከይጠሐስ ዝቆጻጸር ኣርኣያ ክኸውን ይግባእ። መንግስቲ አንተዘይጠዓየ ድማ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳሩ ዘለዋ 

ትካላት ክጥዕያ ክትጽበ ዝከኣል ኣይኮነን። ኣብዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ሃገርና ሐደ እትምርሐሉ መሰረታዊ 

ቁዋም ዘይብላ፣ ፈጻሚ ኣካል ዘይብላ፣ ቤት ምኽሪ ዘይብላ፣ ነጻ ቤት ፍርዲ ዘይብላ፣ ብሐደ ረጋጽ ሕጊ 

ባዕሉ ዝመክር፡ ባዕሉ ዝፍጽ ም፡ ፍጹም ዲክታቶር እትምራሕ ሃገር ኮይና ትነብር ኣላ። ኩሉ ኣብ ትሕቲ 

ግዝኣቱ ዘሎ ትካላት ስራሕ መንግስቲ ካብ ንቡር ኣገልግሎት ወጻኢ ብብልሽውና ከም ዝፍጸም ርዱእ ነገር 

ኢዩ። ላዕለዋይ በዓልስልጣን መንግስቲ ኣብ ክንዲ ንሐላፍነት ንጸይቂ ዝሰርሕ ካብ ኮነ ኩሉ ኣብ ትሕቲኡ 

ዝተመደበ ሰብ ሲቪል ሰራሕተኛ ይኹን ወተሃደር ዓቢ ሐላፍነት ይሃልዎ ንእሽቶይ ሐላፍነት ይሃልዎ ዋላ 

ብልቡ ጽቡቕ ክሰርሕ እንተደለየ እቲ ጉዳይ ብመሰረቱ ስለ ተበላሸወ ከስልጥ ኣይክእልንዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ 

ሐደ ዓይነት ጸገም ከለዎ ኣብ ክንዲ ብሐደ ሰሚሩ ብሐደ ተላዒሉ ንዘለዎ ጸገም ክፈትሕ ዝጽዕር፣ ፋሕ ፋሕ 

ኣትዩዎ ኣብ ዘየርብሕ በይናዊ ሐሳብ ኣትዩ በበይኑ ስለ ዝሐስብ፡ ኩሉ በዓል ዓቢ ስልጣን ይኹን ብዓል 

ንእሽቶ ስልጣን ከይተረፈ ድማ ኣብ ሐደጋ ኣትዩ ግደ ማእሰርትን ስደትን ኮይ ኑ ይዋረድ ኣሎ። መፍቶ 

ጸላኢ። ንክፉእ ተግባራት ናይ ሐደ ዲክታቶር እንዳፈለጥካ ብዝነዝሖ ናይ ሐሶት መብጽዓታት ተዓሺኻ ካብ 

ትድግፍን ትእዘዝን ሕሉፍ ኣረጊት ምብጽዓታቱ ተመልከቶ`ሞ ብስነፍልጠት ድማ እንተ ተረዲእካዮ ብግብሪ 

ብዓይንኻ ትርእዮ ኣሎኻሞ ካብዚ ዘይተርፈካ ሕሰም፡ ኣብ ሂወትካ ውርደት ተሸኪምካ ክትዛረበሉን 

ክትገልጾን ዘጸግም፡ እሞ ዘይተርፍ ኣብ ሂወትካ ተኸቲሉ ዝመጽእ ሒማቕ ታሪኽ ከይትወድቕ ኣቐዲምካ 

ክብረትካን ክብረት ህዝቢን ዘኹርዕ ካብ ኩሉ ሐደጋታት እተድሕን ሐንትን ቀላልን ንኹሉ ጠርኒፋ መገዲ 

ዓወት እትመርሕ መስመር ኣይፋል ንኽሕደት እወ ንሕድሪ ስዉኣት በል። 

ኣብ ውጻኢ ሃገራት ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ኤርትራዊ/ት ዓቢ ምስ ንእሽቶ ኩሉ በብዝከኣሎ ምእንቲ ድሕነት 

ሃገሩን ህዝቡን ኣንጻር ጨፍላቒ ስርዓት ይቃለስ ኣሎ። ክቡር ሐይልታት ምክልኻል ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎካ ዓቢ 

ሃገራዊ ሐላፍነት ብተወሳኺ እታ ካባኻ እትድለ ዝዓበየት ዕዳኻ ምስ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ተጽንቢርካ እምቢ 

ንኽሕደት እወ ንፍትሒ በልሞ ነቲ ሒዝናዮ ዘሎና ነገራት ጥርናፈ ናይ ፖለቲካ፡ ኤኮኖሚ፡ ማሕበራዊ ጉዳያት 

ስራሕ ዝድለ ዘበለ ካብ ዝለዓለ ናብ ዝለዓለ ተዓጻጸፈ ዓቕሚ ብናይ ጽቡቕ ሕልና ህልኽን ናይ ልቢ ኒሕን 

ክንሰርሕ ክሕግዘና ኤዩ። 

ናይ 1998 ዓ. ም ዶባዊ ውግእ ዘይሐላፍነታዊ ወስታ ብድልየትን ቀንጠብጠብን ኢድ ኢሳያስ ተጀሚሩ 

ብፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሳኔ ኣብ ውግእ ኣቲና። ዘየድሊ መስዋእቲ፡ ስንክልና ከፊልና፣ ብዙሕ 

ንብረት ከሲርና። ናይ ጸላኢትና ወተሃደር ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሐዘ ሒዙ ኣብ ውሽጢ ሃገርና 



ዓስኪሩ ከይወጽእ ኣብዩ። ኢሳያስ ውርደትን ሕፍረትን ተሸኪ ሙ ተቐቢልዎ። ቀጺሉ ጸላኢ ካብቲ ወሪሩ 

ሒዝዎ ዘሎ መሬትና ከነውጽኦ ኢና ብምባል ወተሃደርና ኣብ ሰጣሕ ዕርዲ ዓሪዱ ውግእ መኣስያ እትጅመር 

ክብል ኢሳያስ ድማ ጥሩምባ ወረ ውግእ ክነፍሕ ንዓመታት ጸኒሑ። ኩሉ ናይ ጽልእን ፈኸራን ዝወሃብ 

ዝነበረ ምኽንያታት ሐሶት ኮይኑ ተሪፉ። ኣረጊት ፕሮፖጋንዳ ተዓጽዩ ብሐዲሽ መድረኽ ተተኪኡ 

ካብ 2018 ዓ. ም ጀሚሩ ንኽልቲኡ ሃገራት ዘየርብሕ ብዛዕባ ፖለትካዊ፡ ኤኮኒሚያዊ፡ማሕበራዊ ጉዳያት 

ዝምድና ዘይብሉ፣ ህዝቢ ዘይፈልጦ ኣብ መንጎ ክልተ መራሕቲ ጥራይ ዝተርፍ ፍቕሪ መስሪቶም ክፍክሩ 

ድሕሪ ምጽናሕ ናይ ክልቲኡ ሃገርት ወተሃደራት ኣብ ሐደ ሕዊሾም ንኽልል ትግራይ ንምስዓር ውግእ 

ተጀሚሩ ይቕጽል ኣሎ። 

ክቡር ሐይሊ ምክልኻል ሰራዊት ኤርትራ፣ ካብቲ ኣብ ውሽጢ መሳቱኻ ኣሕዋትካ ዘጥሬኻዮ ዕርክነት፡ 

ብጻይነት፡ ዓቢ ተመክ ሮ፡ ተፈሊኻ፣ ካብቲ ንድሕነትካን ድሕነት ሃገርካን ዝተመሃርካዮ ወተሃደራዊ 

ተዓሊምን ኣካዳሚን ተፈሊኻ፣ ኣብ ዘይመሬትካ ኣብ ዘይትሰርሐሉ ቦታ ተገዲድካ ምስቶም ገዛእትኻ ዝነበሩ 

ካብ ዓድኻ ተዋጊእካ ስዒርካ ዝሰጎግካዮም ናይ ደገ ጸላእትኻ ናይ ውሽጢ ጸላኢኻ ዝሃበካ ትእዛዝ ተቐቢልካ 

ምስ ዘይትፈልጦም ወተሃደራት ተሐዊሽካ ዘይንቡር ውግእ ተካይድ ኣሎኻ። እዚ ጉዳይዚ ክትሐስበሉን 

ክትጠራጠረሉን ንእሽቶ ጊዜ ዘድልዮ ኣይኮነን፣ በቲ ዝቐለለ ምዘኖ፣ ርኣዮ ብኣኻ ዝሐስብን ዝግደስን ሐላፊ 

ኣብ ዘይብሉ ጊዜ ንኽትጠፍእ ተባሂሉ ዝተኣለመ ጉዳይ ኢዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ትዋጋእ ዘሎኻ ወተሃደር 

ኤርትራ ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ኣብ ስለላ ተዋፊርካ ዘሎኻ ክፍሊ ጸጥታ ኤርትራ ኣብ መሬት እንዳማትካ 

ዘቑስልን ዘምውትን የብልካን፣ ንጽምኣት ዲክታቶር መርወይ ኢኻ እትኸውን ዘሎኻ። ባዕሉ ፈሪዱካ ኣሎ። 

ጽባሕ`ውን ከምቶም ቀዳሞት ኣብ ካላኦት ሃገራት ሊኢኹ ዘጥፍኦም`ሞ ብዛዕባ ሃላዋቶም ህልዋት ድዮም 

ምዉታት መግለጺ ዘይሃበ ብዛዕባኹም ድማ ዝወረደ ይውረድኩም ከምዘይዓጦ ኣብ ቀዳሞት ብጾትኩም 

ዝበጽሔት ዕድል ኣባኹም ክትበጽሕ ኢያ። ብሂወት ክሳብ ዘሎ ድማ ክትደጋገም ኢያ። ቅድሚ ኩሉ ግን ንሱ 

ክህሉ የብሉን። ስለዚ ሰራዊትና ብናትካ ሜላ መምስ ዝመስሉኻ ተማኺርካ ነቲ ዘሎኻዮ ቦታ ጸላኢ 

በብዝጥዕመካ መገዲ ራሕሪሕካዮ እንተዘይወጺእካ ጉዳይ ሃገርካ ገዲፍካ ብቀጻሊ ኣብ ምልእቲ ኢትዮጵያ 

ዝፍጠር ዕግርግር ከምትካፈል ፍለጥ። ኢሳያስ ፈታዊ ከምዘይብሉ ይፈልጥዩ፣ ኣብ ውግእ ክዕወት ከም 

ዘይክእል ይፈልጥዩ ግን እታ ሐንቲ ሐይሉ ጎነጽ ስለ ዝኾነት ክጉንጽ ክነብር ኢዩ። ተረድኣዮ። 

መዘኻኸሪ፣ ኣቱም ኣብ ኤርትራ ዘሎኹም ወተሃደራት`ዛ ሃገር፣ መኣስ ጊዜ እያ እታ ናይ ተለዓል 

እትብል ወተሃደራዊ ትእዛዝ ብተለኣኣኽቲ ዲክታቶር እትመጽኣኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። 

ለይቲ ጸልማት፡ቀትሪ መዓልቲ፡ ደቂስካ ክሎኻ፡ ኣብ ስራሕ ከሎኻ፡ ሕሚምካ ከሎኻ ክትከውን 

ስለ እትኽእል ሕጂ ከይቀደመኩም ከሎ ብዘይ ውዓል ሕደር ካብታ ኣብ ዘይሃገርኩም 

ዘይትደልዩዋ ጽዋእ ሞት ከይበጽሔት ከላ ሐንቲ መውጽኢ ት ዕድል ዘላትኩም ኣንጻር እዚ ኣብ 

ጸልማት ተሐቢኡ እምበር ብቃልዕ ኣብ ብርሃን ትእዛዝ ዘይመሐላልፍ ጠላም ይኣክል እምቢ 

ንውግእ እወ ንሰላም ኢልኩም ኣብ ኢድኩም ዘሎ ብረት ኣብ ድሕነትኩምን ድሕነት ህዝብን 

ኣውዕልዎ። 

 ምጥርጣር፡ ፍርሒ፡ ንዓይ ይጥዓመኒ ይሰበር፣ 

ብድፍረት፡ብትብዓት፡ብምትእምማን ክንዕወት ኢና፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና። 

 ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 


