
ኤርትራ ዋና ሃብታ ህዝባዩ  

3ይ ክፋል 

ዜና ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኣብ ክፍሊ ዓለም ዝተገብረን ዝትባህለን ጽቡቕ ይኹን ክፉእ ብዛዕባ ኩነታት 

ኣየር፣ ፖለቲካ፣ ውግእ፣ ሰላም ደሞክራሲ፣ ፍትሒ፣ ቑጠባ፣ ምሕደራ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ወዘተ....ሰብ 

ክሰምዖ፣ ክርእዮ፣ ከንብቦ ተባሂሉ ብተለቪዢን፣ ብረድዮ፣ ጋዜጣን ኢንተርነትን ዝንዛሕ ጸብጻብ ወይ 

ሐበሬታ ናይ ህሉው እዋን ኢዩ። ኣብ ምምሕዳር ናይ መንግስታት ግን ይፈላለ ከከምቲ ኣብ ሃገረን 

ዘሎ፡ ኣብ ደሞክራስያዊ መንግስቲ ብነጻ ክዝርጋሕ ዕድል ኣሎ። ብፖሊሳዊ መንግስቲ ዝመሐደራ 

ሃገራት ከም ኤርትራ ሃገርና ድማ ኣብ ክንዲ በቲ ህዝቢ ዝደልዮ ዝዝርጋሕ ብምስጢራዊ ፖሊስ 

እናተጠቕሙ ዜጋታቶም ጨቚኖም ይነብሩ። ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝነብር ሰብ ካብ ፍልጠት 

ተዓፊኑ ይነብር፣ ኣብ ሃገርና ብዘይካእተን መንገስቲ ዝቆጻጸረን ቲቪ፣ ረዲዮ፣ ጋዜጣን ሰብ ዝመሃረሉ 

ኢንተርነትን ናይ ብሕቲ ምንጭታት ዜና የለዋን። ህዝቢ ድማ ሐቀኛ ዜና ብዛዕባ ፖለቲካዊ፣ 

ኤኮኖምያዊ ማሕበራዊ ሂወቱን ኩነታት ዓለምን ከመይ ይኸይድ ኣሎ ክፈልጥ ኣይክእልን። ኤርትራዊ 

ፍትሒ ዝፈልጥ፡ ብሕጊን ስርዓትን ዝኸይድ፡ ደሞክራሲያዊ ባህልን ልምድን ዝውንን፡ ሕያዋይ፡ ሰሪሑ 

ብረሃጹ ክነብር ዝደሊ፡ ዘይናቱ ዘይጽበ፡ ህርኩት ህዝቢ ኢዩ። ብምኽንያት ግርህነቱን ለውሃቱን ድማ 

ትዓሚጹ ይነብር ኣሎ። መራሒ ግጅለ ህግደፍ ህዝቢ ፈትዩ ስልጣን ከም ዝህብ፡ ጸሊኡ ከም ዝኸልእ፡ 

ኣቐዲሙ ስለ ዝፈለጠ ካብ ህዝቢ ከይተጸበየ ዝለዓለ ቦታ ሕጁ ክነብር ባዕሉ ስልጣኑ ዘጣጥሔ ሰብ 

ኢዩ።ሰብ ዘይፈልጦ ሕቡእ ተፈጥሮኣዊ ጠባይ ሐሶት ከእምን ዝኽእል ፡ ሰብ ዝትምነዮን ብተስፋ 

ዝጽበዮን ዘይትግበር መብጽዓታት በብዓመቱ ብመደብ ሐንጺጹ ምትላል ዝኣመሉ ሰብ ኢዩ። ብዙሕ 

ህዝቢ ተታሊሉ ብግርህነት ዘይትግበር ማሕላታት ክጽበ ኩሉ ሕሰም ኣብ ልዕሊኡ ይውዕል ኣሎ። እቲ 

ኣቐዲሙ ሕልምታት ትሕዝቶ ኣበሃህልኡ ተንኮል ምዃኑ ዝገምገመ ግን ጠንጢንዎ ተሰዲዱ ይነብር 

ኣሎ። ኣብ ስደት ዝነብር ህዝቢ ነቲ ኣብ ትሕቲ ጭቆና ዘሎ ኣካሉ ካብቲ ዘለዎ ጸገም ነጻ ከውጽእ 

በብዝኽእሎ መደባት ሐንጺጹ ኣብ ፖለትካውያን ሐይልታት ተወዲቡ፣ ሲቪክ ማሕበራት መስሪቱ፣ 

ምንቅስቓስ ይኣክል፣ ማሕበር ደቀንስትዮ፣ ምልዕዓል ኣደታት፣ ምሁራት፣ ሰብ ሞያ ውዘተ..... ኣቑሙ 

ኣንጻር ምልኪ ይቃለስ ኣሎ። ኣብ ትካላት ክፍሊ ዕዮ ዜና ድማ ከም ኣሰና ቲቪ፣ ኣለና መድያ፣ 

ኤሪሳት፣ መስትያት ቤትና፣ ዓወተ.ኮም፣ ቶጎሩባ.ኦርግ፣ ስኒትና.ኮም ወዘተ....ንምሉእ ኤርትራዊ ኣብ 

ውሽጢ ሃገር ዘሎን ኣብ ደገ ኣብ ስደት ዝነብርን ብቲቪ፣ ብረዲዮ፣ ብኢንተርነት ዝዝርጋሕ ዘሎ 

ኣስተምህሮን ምንቕቃሕን ገዚፍ ህዝባዊ ኣገልግሎት ይህብ ኣሎ። ንጉጅለ ህግደፍ ድማ ሰንከልከል 

የብሎ ኣሎ። ክፍሊ ዕዮ ዜና ፍልጠት፣ ሐያል ጉልበት ሰብ፣ ነዊሕ ጊዜ፣ ብዙሕ ገንዘብን ንዋትን 

ዝሐትት ትካል ኢዩ። እዚ ኩሉ መንፍዓት፣ ክእለት፣ ትብዓት፣ ትዕግስትን ተጸዋርነትን ብሐደ ኮንኩም 

ትኸፍልዎ ዘለኹም ዕላማ ዓማጺ ጉጅለ ህግደፍ ተጓሒፉ ፍረ ጻዕሪኹም ውጹዕ ሐራ ክወጽእ ኢዩ። 

ነዚ ኩሉ ክኢልኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ሰናይ ኣገልግሎት ሐይልን ጥዕናን ሂቡ ድልየት ህዝብን 

ድኻምኩምን ብዓወት ተዛዚሙ ክትርእዩ ደገፍ ህዝቢን ሐገዝ ልዑል ኣምላኽን ምሳኹም ይኹን። 

ክንድዚ ዝኣክል ዓቢ ስራሕ እንዳተሰርሔ ግን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ተቓዋማይ ዝቐርብ ኩሉ ህዝብን ኩሉ 

ደላይ ሰላምን ፍትሕን ዝሐቶ ዘይተመለሸ ሐደ ሕቶ ኣሎ። ንሱ ድማ ንሐደ ዕላማ ንሐደ ዓወት 

ብግብሪ ብስራሕ ኩሉ ምንቅስቓሳት እንዳ ፈጸመካ ስለ ምንታይ ኣብ ሐደ ሰሚርካ ዘይትሰርሕ ዝብል 

ሕቶ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዘሎ ኢዩ? ብሃገራዊ ዋዕላ፡ ብሃገራዊ ባይቶ፡ ከምኡ`ውን ብዙሕ ጊዜ 

ኣኼባታት ተፈቲኑ ዝተበጽሐ ሐድነት የለን። ኣብቲ ዝሐለፈ ፈተናታት ኣይሰለጠን ኢልካ ትም ምባል 

እንታይ ፋይዳ ይርከቦ። ካብ ናይ ትም ቦታ ወጺእካ፡ ካልእ ከስልጥ ዝኽእል ሜላታት ከምዘሎ ኣሚንካ 



እውን ክትደሊ ኣሎካ። ንሐደ ዕላማ ንሐደ ዓወት እተገልግል ሐንቲ ናይ ስራሕ ምምሕዳር መስሪትና 

ጊዜና፣ ጉልበትና፣ ገንዘብና ኣብ ክንዲ ፋሕ ዝብል ኣብ ሐደ ቆፎ ኣትዩ ንኣድማዒ ስራሕ 

ክንጥቀመሉዶ ኣይምሐሸን። እቲ ዓቢ ጸገም ዘየስምረና ዘሎ ናይ ስልጣን መን ሐዘ ጉዳይዩ ይበሃል። 

ናይ ስልጣን ምሐዝ እንተኾይኑ ጸገምና፣ ሰልጣን ብኸመይ ከም ዝመጽእ ንፈልጦ ኢና። እታ ኩርሲ 

ሐንቲ ኢያ ነዞም ኩሎም መራ ሕቲ ውድባት፡ ኩለን ምንቕስቃሳት ከምዘይትኣክል ንኹሉ ንጹርዩ። 

ቁዋማዊ መንግስቲ ክንተክል ኢዩ ዕላማና። ኣብ ብቁዋም ዝመሐደር መንግስቲ፣ ህዝቢ ፈትዩ ስልጣን 

ይህብ ጸሊኡ ስልጣን ይኸልእ። ከምዛ ናይ ኢሳያስ ሰለስተ እግራ ሰንከልከል እትብ ል ኩርሲ ክትሕዝ 

ምድላይ፣ ግዚኡ ሐሊፉ ኢዩ። ስልጣን ክግብት ዝጽበ ምልኪጥራይ ኢዩ። 

ምሁራት ኤርትራውያን ኣሕዋት በቢሞያኦም ተወዲቦም ከም ካልኦት ኣሕዋት ኣብ ጉዳይ ሃገር ገዚፍ 

ኣገልገልት ኣንጻር ገባቲ ጉጅለ ህግደፍ ይቃለሱ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። ህዝቢ ኣብ ሐደ ተጠርኒፉ 

ብደሞክራሲ ሐንቲ ናይ ስራሕ ሽማግለ ክመርጽ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዕድል ኣይረኸበን። ብዙሕ 

ጊዜ ተፈቲኑ ኣይተዓወትናሉን። ብዘይ መሪሕነት ዝፍጸም ስራሕ ድማ የለን። ኣብ ህዝብና ዝወርድ 

ዘሎ ኣደራዕ ካብ ዓይንና ኣይተኸወለን። ስርዓት ህግደፍ ምስ ኩለን ጎረባብትና ኣጻሊኡ ስምብራት 

ገዲፉልና ክኸይድ ኢዩ። ተሸከምቲ ዕዳ ድማ ንሕና ደለይቲ ፍትሕን እዚ ሕጂ ብስርዓት ህግደፍ 

ዝግፋዕ ዘሎ መንእሰይ ትውልዲን ኢና። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋትን/ኣሐትን ምሁራት ኤርትራውያን 

ኣብ ዝሃለኹም ሃልዉ ነንሕድሕድኩም ትፋለጡ ኢኹም ተደላሊኹም በዚ ሐዲሽ ሞዴሎ ናይ 

ተክኖሎጂ ክትራኸቡ ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኣብ ነንሕድሕድኩም ተዘራሪብኩም ምስ ኣባላት ትካላት ዕዮ 

ዜና ተሐባቢር ኩም ተላዚብኩም ካብ ውሽጥኹም ሐንቲ ናይ ስራሕ ኣከያዲት ሽማግለ መሪጽኩም 

ተለኣኣኽቲ ንህዝቢ ዘገልግሉ መሪጽና ኣሎና ስዓቡና ኢልኩም ኣዋጅ ኣውጁ፣ ንሕና ድማ 

ክንስዕበኩም ኢና። ህዝቢ ዘይወከለና ከይትብሉ ኣብ ህጹጽ ጊዜ ኢና ዘሎና ህጹጽ ስራሕ ክስራሕ 

ኣለዎ። ህዝቢ ዝመርሖ ይደሊ ኣሎ፣ ኩሉ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ሐይሊ፡ ብሐጎስ ክሳዕ ዓወት 

ብሐባር ምሳኹም ክምርሽዩ ሃየ ተለዓሉ። ብዙሐት ተስፋ ዝግበረሎም እትጽበዮም ዓቢ ኣበርክቶ 

ዝነበሮም ተቓለስቲ ዝነበሩ ክበኹሩ ንርኢ ኣሎና፣ ንጠንቀቕ ኣብቲ ናቶም ደረጃ ቅድሚ 

ምብጻሕና ድኽመታትና ኣቐዲምና ብምሉእ ልብና ንኣርም። 

ኤርትራ ብደቃ ከቢራ ክትነብርያ፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


