
 

 እዚ ኣብ መደምደታ 4ይ ጉባኤ ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ ብድ/ር 

መሓመድ ብርሃን ዝተገበረ መደረ። 

ዜኸበርክንን ዜኸበርኩምን 

ኣብዙ እዋን ሃገርና ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ኩናትን ጸበባን ዝባና ቀርኒ ኣፍሪቃ 

ብሓፈሻ ኻኣ ኣብ ዋዛማ ከቢድ ንመላእ ኣህጉርና  ብኣሉታ ክጸሉ ዜኽእል 

ኣዕናውን ደማውን  ህውከት ተኽእሎ ዜላዓለ ብርሰትን ጥፋኣትን ምምዜባልን 

ተሸሚሙ ኣብ ኣዜዩ ተእፋፊ ኣሰካፍን ኣሻቓልን ኩነታት ይርከብ፡ በዙ ምኽንያት  

ጉባኤና ኣብዙ ፍሉይ እዋን  ይካየድ  ምህላው ረዙንን ታሪኻውን፡ ሓላፍነት 

የስክመና።  

ሃገርና ኤርትራ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ጉዕዝ ከቢድ ጾር መግዚእቲ ሓፍ ይብል 

መስዋእቲ ኣብ ድሮ ሕንፍሽፍሽ ትርከብ። ፍትሕን ደሚክራስን ጥራይ ኣይኮነን 

በኺሮምና ለው፡ ኤርትራ ከም ልኡላዊት ሃገር፡ መሬታን ባሕራን ዓቂባ 

ክትቅጽል ድያ? ኣይክትቅጽልን እዩ እቲ ሕቶ። 

ሎሚ ንሕና ኣብዙ ተኣኪብና ክንዜቲ እንከለና ሃገርና ኣብ ውግእ እያ ላ። እወ  

ኣብ ውግእ፡ እዙ ብዘሕ ከሻቅለና ክርብሸና ዜግባእ ጉዳይ እዩ፡ ንግዛኡ ውግእ 

ኣብ ዶብን ጎረቤት ሃገርን ዜካየድ እኳ እንተሎ ናይ ግዛ ሕቶ  እምበር 



ንማእከላይ ሃገር ንውሽጢ ኤርትራ ናይ ምስግጋር ምስ ዓሰርተታት ኣሽሓት 

ዜቅንፈሉ፡ ምዜንባል፡ ጥምየት ተኽእሎ ኣሎ። 

ትማሊ ሓቂ እንተኾይኑ ኣብ ከባቢ መቐለ  ልዕሊ 150 ሰባት  ብጥምየት 

ሞይቶም፡ ኣብ መበል 21 ክፍለ መን ፍቆድኡ እኽሊ ዜጓሓፍሉ ኣብ ሎ እዋን፡ 

ኣብ ዓለም ወዲ ሰብ  ብጥምየት ክመውት ስደምም እዩ፡ ኣንታይ ገዲሱኒ  

ዜብል ኤርትራዊ፡ እንተሃልዩ፡ ርህራሄ ዜጎደሎ ጥራይ ይኮነስ፡ ምስ ብዘሕ 

ይቅሬታ  ዓሻ ውን እዩ። እዙ መዓልቲ ጸብጺቡ ናባና እውን ክበጽሕ ስለ ዜኾነ 

ንዓና ኣብዙ ሎና ከይተረፈ ዜትንክፍ እዩ፡ ወላኳ ዓቅሚ ገንብ፡ ሃልዩና ስድራና 

ክንረድእ እንተበልና ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ፡ ምኽንያቱ ናይ መግቢ ሕጽረት 

ስለ ዜህሉው። ካብዙ ተላዒልና ኣብ መግለጺና ውግእ ኣዕናዊ ስለዜኾነ ንኹንኖ 

ብለና።  ብተን ብደሞክራሲያዊ መስርሕ ክፍታሕ  ይኽእል  ከምዜነበረ ሕጂ 

ውን ንዓግበሉ እምንቶ እዩ። ኣብዙ ውግእ ኩሎም ተሳተፍቲ ማዕረ  ሓላፍነት 

ኣለዎም፡ ማዕረ ኻኣ ተሓተቲ እዮም። ብተ ክፍታሕ ይካኣል ዕጽው መንገዲ 

ኣይነበረን።  

እቲ ብውግእ ሕድሕድ ዜተበገሰ ግርጭት ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክልሕም 

ምዃኑ ብሩህ  እዩ ነይሩ። 

ኣብ ዕለት17 ጥቅምቲ 2020 ካየድናዮ ሲምፓዜዩም ብዚዕባ  ቀርኒ ኣፍሪቃ 

ኩነታት ዝባና ብፍላይ ካኣ ሎ ሃለዋት ኢትዮጵያ ኣመልኪትና ኣብ ሓጺር ግዛ 

ኩናት ክውላዕ  ከምዜኽእል፡ ኤርትራ ሃገርናን ከባብን ዜጽልው፡ ከም ዜኸውን 

ኣተንቢህና ነይርና፡፡ ወላኳ ገለ ሰባት፡ መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን  ሕብረት 

ኣውሮጳ፡ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ክትኣትው ኣይፍቀዱን፡ ገለ ገለ ሰባት ካኣ፡ 

ኢትዮጵያ ዜረኸበ ይርከባ እንታይ ገደሰና ዜብሉ እንተነበሩ፡ እቲ ሓቂ ግን  እቲ 

ውግእ ተከሲቱ፡ ኤርትራ ሃገርና ካኣ  ኣካል ናይዙ  ውግእ ኮይና። በቲ ኣጋጣሚ 

ናይ ዶባት ምዜንባዕ ክርከብ ከምዜኽእል እውን ተሓቢሩ ነይሩ፡ እዙ ውን ሓቂ 



ኮይኑ፡፡ ሱዳን ልዕሊ 40 ኪሎ ሜተር ኣብ ግዜኣት ኢትዮጵያ ዜነበረ  መሬት  

ተቆጻጺራቶ፡፡  ክልል ኣምሓራ ኣብ ትሕቲ ክልል ትግራይ  ዜመሓደር ዜነበረ 

ሰፊሕን ለምለምን ዜኾነ መሬት (ወልቃይት፡ ጸለምቲ፡ ሑመራ፡ ራያ) ኣብ 

ግዜኣታ ኣእትያቶ፡፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኤትዮጵያ ዜነበረ መሬት  

እንደጌና  ተቆጻጺራቶ። ኣብ ውሽጢ ኤትዮጵያ እንተኾነ ውን ዜተፈላለዩ ናይ 

ዶብ  ምስሕሓብ ተፈጢሩ፡ ናይ ኣሻሓት ምዜንባል፡ ቅንጸላ ህይወት ይካየድ 

ኣሎ፡፡ ድሕሪ ምርጫ እንተተገይሩ ናይ ቀደም ኢትዮጵያ ህላወ ኣብ ምልክት ሕቶ 

ዜኣትው ኮይኑ ንግዛኡ ኢትዮጵያ ኣብ 3 ዓበይቲ  ውግኣት ተሸሚማ ትርከብ። 

ኣብ ሰሜን ምስ ሱዳንን ህወሓትን፡ ኣብ ምዕራብ ምስ ኦነግ ተባሂሉ ዜጽዋዕ 

ሓይሊ። ንውግእ  ከምርሕ ኽእል ጉዳይ ግድብ ሕዳሰ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ፡፡ ክሳብ 

ክንደይ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዜርከብ፡ ጸገም ከምዜጸልወና እዙ ዓቢ ኣስተምህሮ 

እዩ። 

ኤርትራ ድኻ ሃገር ኣብ ውግእ ኣትያ’ላ፡ እዙ ውግእ ብቐሊል  ብቅዕ 

ኣይመስለናን፡፡ እንተቀጺሉ ግን  ዓቅሚ ኤርትራ  ፍጹም ባኽን ኮይኑ ሃገረ 

ኤርትራ ናይ ምፍራስ  ተኽእሎ ኣሎ፡፡  

ብተወሳኺ ሽግርና ናይ ውሽጥና ቁመናን ናይ ወጻኢ ሽርሕን እዩ፡፡ እዙ ውን ኣብ 

ጉባኤና ገምጊምናዮ ኣሎና፡ ህዜቢ ኤርትራ ብሕልፊ መንእሰይ ኤርትራ፡ ብሓደ 

ሸነክ በቲ ስርዓት ዜፍጸም ግፍዒ፡  በቲ ካልኣይ ሸነኽ  ብፍላይ ኣብዙ እዋን፡ 

ዜካየድ ሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ኤርትራዊ ብኤርትራውነቱ ከም ዜስኩን  

ከም ዜሓፍር፡ ኣብ ክንዲ ብኤርትራውነቱ  ዜኾርዕ ዜሕበን፡ ክሸማቀቅ ናይ ነብሰ 

ምትእምማን ከጥፍእ፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነቱ ክሽርሸር፡ ድኹም ንኽቃለስ 

ይኹን  ነብሱ ክካላኸል ይበቅዕ ዛጋ ንምግባር ብመደብ ዜተጸንዔ ኣጀንዳ 

ይካየድ ኣሎ፡፡ ነዙ እከይ ወፍሪ ከነቃልዖ ክንቃለሶ ይግባእ። ኤርትራ እኮ ነታ ኣብ 

ጸላም ኣፍሪቃ ዜሓየለት ሃገር ዜበደሀት ከም ኡውን ተጻብኦታት ሶቭየት ሕብረት 

ሑብራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ኢስራኤል፡ ፍሸልናዮ ናይ ሞራል ልዑልነት፡ ናይ 



ነብሰ ምትእምማን ስለ ዜነበረና ዳኣምበር ብዓቅምን ብዜሕን ፈጺምና 

ኣይንመጣጠንን ነይርና። 

 ሰራዊ ኢርትራ ንዶብ ተመሊሱ ልኡላውነት ኤርትራ ረጋግጽ መርሆ ክኽተል 

ይግባእ ኢልና ዜሃብናዮ መግለጺ ምስዙ ዜተኣሳሰር እዩ፡ ሰራዊት ኤርትራ 

እናደመየ፡ እናቆሰለ፡ እናሰንከለ ሎሚ ነዚ ኣብ ሓደጋ እትርከብ ሃገር ንልኡላውነታ  

ክካላኸል ዜኽእል ሓደ ሓይሊ ንሱ ጥራይ እዩ፡፡ ሰራዊት ኤርትራ  ካብ ህዜቢ  

ኤርትራ ዜወጸ ሓይሊ ንሃገርካ መስዋእቲ  ከፈል እንተተበሃለ ዋጋ ዜኸፍል ንሱ 

ጥራይ እዩ። ንሕና ንልኡላውነት ኤርትራ ኣብዙ ሰዓት ክንካላኸል ኣይንኽእልን። 

ንሕና ናትና  ምርጫ ኣብ ወጻኢ ክነብር ወሲድና ኢና፡ መጀር ጀነራል ጻድቃን 

ኤታሹም ነበር (chief of staff) ዜላዓለ ወተሃደራዊ ስልጣን ዜወነነ ኣብ 1998 

ቀይሕ ባሕሪ ንምቁጽጻር ንዓሰብ ክኸይድ ኣይተዓወትኩን ይብል። ነዙ ጎበጣ ኣብ 

ቅድሚ ተሰጢሑ ፍሽሎ ሰራዊት  ኤርትራ ምዃኑ ክርሳዕ የብሉን።  

ዓሰብ ንምቁጽጻር ካብ ናይ ትማሊ ናይ ሎሚ ጥምሑ ይዓቢ፡፡ ነዙ ክካላኸል 

ዜኻኣለ  እንኮ ዓቅሚ ሰራዊት ኤርትራ፡ ህዜቢ ኤርትራ እዩ። 

ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ውግእ ትግራይ ገበን ፈጺሞም  ይባሃል፡ ነዙ ገበን 

ዜፈጸሙ ወተሃደራት  ይኹን ላዕለዎት ሓለፍቲ (Regue 

soldiers)እንተሃልዮም፡ ምኽንያቱ ኣብ ግዛ ውግእ ቀዳማይ ግዳይ ሓቂ 

ከምዜበሃል ( trurth the first victim dring a war time)  ብኢሻራዊ 

ዓለምለኻዊ  ምኩራት ሰብ ሞያ ተጻርዩ ገበነኛታት ኣብ ፍርዲ ክቀርቡ ዜግበኦም 

መቅጻዕቲ ክወስዱ ናይ ኩልና ጻዕሪ ክክኸውን ኣሎዎ፡ ኣብዙ ውግእ ንጹሃት  

ስደተኛታት ኤርትራ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ዜተጎድኡ ድሕሪ ምጽራይ ክካሓሱ 

ከም ለዎም ርዱእ ክኸውን  ኣሎዎ። ሰራዊ ኤርትራ ብኣልማማ ምቁንጻብ  

ቁኑዕ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ባዜራ (ዒራቅ) ወተሃደራት  ኢንግሊዜ ዜገበርዎ ገበን  ኣብ 

ፍርዲ ቤት እዩ  ተመዓራርዩ። ኣብ  ፈሉጃ ኣብ ባቅዳድ ኣቡ ግረብ፡ ኣብ ሚላይ 



(ቬትናም) ዜተፈጸሙ  ግፍዕታት  ገበነኛታት ኣብ ፍርዲ እዮም ቀሪቦም፡ ኣብ 

ኣፍጋኒስታን  ዜተገበረ  ጌጋ ውሳኔ ህይወት ንጽሃት ዜቀፈ ብጀርመናዊ 

ላዕለዋይ ወድተሃደር ኣብ ፍርዲ እዩ ዓሊቡ። ካልኦት ጌጋ ዜፈጸሙ ወተሃደራት 

ጀርመን እውን ናብ ፍርዲ  እዮም ከይዶም።  እቲ ሰራዊት (ቡንደስ ቨር፡ ብርቲሽ 

ኣርሚ፡ ኣሜሪካን ኣርምሚ) ግን ክቡር ትካላት እዩ። 

ዲክታቶራዊ ስርዓት ስለ ዜበደለ ሰራዊት ኤርትራ ምንእኣስ  ሰራዊት ኤርትራ 

ክሳዓር ምብሃግ ኤርትራ ጥራሓ ገይርካ ልኡላውነታ ኣብ ሓደጋ ምስጣሕ እዩ። 

ንባሃግቲ ቀይሕ ባሕሪ ማዕጾ ምኽፋት እዩ። 

ስርዓት ኢሳያስ ብኤርትራውያን ብኣገባብ ክትካእ  ዳኣ እዩ ለዎ እምበር  

ትካላት ሃገር (ፓሊስ ምክልኻል) ክፈርስ የብሉን። እዙ ኣብ ኤርትራ ዜዜምቢ 

ሎ ሓደጋ ኣብ ግምት ከም ምእታው ትካላት ኤርትራ ከይፈረሱ ድሕሪ ለውጢ 

ክመሓየሹን ክእረሙን እዩ ለዎም፡ ንሰራዊት ኤርትራ ደጊምና ደጋጊምና 

ክነጠንቅቆን ከነተንብሆን፡ ንለውጢ ከነተባብዖ ይግባእ። 

ካብዙ ለናዮ ኩነታት ክንወጽእ ናይ ግድን ይኾነና ብኸመይን እንታይን ከምኡ 

ውን እንታይ እንተገበርና ይሃይሽ ኢልካ ምሕሳብ፡ ሓሳብ ምቅራብን ኤርትራዊ 

ሓላፍነት እዩ። ንገለ ውሑዳት ዳቃይቅ ወይ ካልኢታት ምስ ነብስና እንተተዚቲና፡ 

ሎሚ ኢሳያስ ኣንተተኣልዩ መንግስቲ እንተወዲቁ እንታይ ይፍጠር? ኢልና 

ምስእንሓስብ ብጣዕሚ ሰንብድ እዩ። ምኽንያቱ ብቁዕ ምቅርራብ ስለ 

ይገበርና። ከምዙ  ኢልካ ምሕሳብ ግን ምናልባት ንፍታሕ ምቅድዳም፡ ሕድገት 

ንምግባር ይሕግና ይኸውን። 

ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ፡ ኢሳያስ ኣንተይ ሃልዩ ዜብል ስነናሪዮታት 

ብዕሊ ይካየድ ከምሎ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ፡ ኩሉ ስናሪዮታት ካኣ 

ልኡላውነት ኤርትራ ዜብድህ ( ብፍላይ ቀይሕ ባሕሪ ተኮረ) ኤርትራዊ 



ሕብረተሰብ ፋፍሕፋሕ ንምባል ዜዓለመ፡ ገለ ገለ ውን ፋሽሽታዊ ትሕዜቶ ለዎ 

እዩ። 

ኤርትራዊ ሽግር ብኤርትራዊ ጣራይ እዩ ክፍታሕ ለዎ፡ ንዕኡ ብርግጽ ዓቅሚ 

ኣለና፡ ድሕሪዙ ትርጉም ኣልቦ ዜኾነ ጉዷይካ ገዲፍካ ኣብየድልየካን ሳዕቤኑ 

ይርዳኣካን ኣጀንዳኻ ይኮነ ፖለቲካ ጎረቤት ሃገር ምውፋር ገዲፍና ናብ ጉዳይና 

ተመሊስና መፍትሒ ነናዲ። 

ኣብ ጉዕዝ ፍታሕ ከም ሓደ ኣገዳሲ መስርሕ እዩ ዜበልናዮ ቅርጺ ሓሳብ ኣሎና እዙ 

ኣጋጣሚ ተጠቂምና ሸፈፍ ኢልና ክንሓልፎ ንፈቱ፡ እዙ ቅርጺ ሓሳብ ወይም 

እማመ 5 ዓንድታት። 

1. ሰፊሕ ኤርትራዊ ጥርናፈ ከነዕውት፡፡ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ይኹን 

ካልኦት ውድባት በገሰኦ ናይ ምውህሃድ መደብ ናብ ዜለዓለ፡ ህዜባዊ 

ጥርናፈ ክሳጋገር። ኣብ መጨረሽታ ናይ ሓባር ሰፊሕ ህዜባዊ 

ምንቅስቓሳት፡  ውድባት፡ በርጌሳዊ ማሕበራት፡ ማሕበራት ሰብ ሞያ 

ጠቓለለ ኤርትራዊ ጥርናፌ ምምስራት። 

2. እዙ ሰፊሕ ህዜባዊ ጥርናፈ ናቱ ባይቶ ይቕውም። 

3. እዙ ባይቶ ካብ ሰብ ሞያ፡ ሰብ ዓቅሚ ብዜተኻኣለ መጠን ኢሻራውያን 

ኤርትራውያን ፈጻሚት ሽማግለ ይመርጽ። 

4. ቤት መኽሪ ፖለቲካዊ ሓይልታት ክቋቖም። ዜግባእ ምምኽኻር፡ ተ፡ 

ብዚዕባ ሕግታት ምርጫ ወዜተ፡ ብሓጺሩ ምድላው ብሰልፍታት ትምራሕ 

ኤርትራ ዜዓለመ ይኸውን፡፡ 

5. ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ፡፡ ክብርታት ኤርትራ ንጻባርቁ መራሕቲ 

ሃይማኖታት፡ ጥሮታ ዜኣተው ምሁራት ወተ፡ እዙኦም ከም ኣለይቲ 

መከርቲ ኣረምቲ ሓበርቲ ተሓጋገዜቲ የገልግሉ።  



ከምዙ ዜበለ ቅርጺ ለዎ ፖለቲካዊ መስርሕ ከካይደና ይኽእል እዩ በሃልቲ 

ኢና፡፡ ምስዜኾነ ፖለቲካዊ መስራሓት ዜጋረጨው እውን ኣይኮነን። ከድና 

ከድና ሓደ ናይ ሓባር ጥርናፈን መሪሕነትን ብኣግኡ እንተሃልዩና ካብ ዜኾነ 

ክፍተት ሃጓፍ ከድሕነና ይኻል ዜብል እምንቶ ኣሎና። 

 

ዘልእለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋኣትና 

ሰልፊ ሕዳሰ ኤርትራ ንፍትሒ 

17 ሚያዝያ 2021 

 


