
መዓልትን ለይቲን 

ኣብ መነባብሮና ብተፍጥሮ ዝቀያየር ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ልዑል መቕይሮ ዘርኢየካ ሰሪሕካ 

ትዕወተሉ ደኺምካ ተዕርፈሉ መዓልትን ለይትን ኢዩ። ሰብ ሞያ ብመጽናዕቲ ተመራሚሮም ዝበጽሕዎ 

ኻልእ መግለጺ ክህብሉ ይኽእሉ ይኾኑ፣ መዓልቲ ዝብሃል ጸሐይ በሪቓ ክሳብ እትዓርብ፡ ለይቲ 

ዝብሃል ድማ ጸሐይ ዓሪባ ክሳብ እትበርቕ ዘሎ እዋን 24 ሰዓታት ናይ ስራሕን ዕርፍትን ኮይኑ ኣብ 

ጊዜ ሰላም ብድልየት ደቂ ሰባት ኣብ ጸዘጽባሕ ብሞያን ክእለትን ዝግበር ልሙድ ዕዮ 

ኢዩ። ሸቃሎ ኣብ ጊዜ መዓልቲ ወይ ለይቲ ፍሉጥ ዕርፍቲ ዘለዎ ኣብ ወርሒ ውሱን ሰዓታትን 

መዓልታትን ሰሪሖም ኣብ መወዳእታ ወርሒ ጻማ ርሃጾም ይኽፈሉ`ሞ በቲ ዝረኸብዎ ገንዘብ ከከም 

ዓቕሞም ነናቶም ናብራ ይመርሑ። ናይ ኣእምሮ ቅሳነት፡ ሐጎስ ኣብ ርእሲ ምፍጣር በቲ ዝረኸብዎ 

እቶት ገንዘብ ኣዋህሊሎም ንቕድም ዝመርሕ ቀጻሊ ብሕታዊ መደብ ይምስርቱ። ሐረስቶት መሬት 

ሓሪሾም በብዓይነቱ ዘራእቲ ዘሪኦም፣ ኣታኽልቲ ተኺሎም የፍርዩ`ሞ ኣብ መወዳእታ ፍረ ጻዕሮም 

ይሐፍሱ። ጓሶት ከብቲ ጠለበጊዕ ወዘተ ... ናብ ማይን ሳዕርን ዝርከቦ ቦታ ጓስዮም ጸባ-ጠስሚ-ስጋ 

የፍርዩ። ብሐባር ሸቃሎ፡ ሐረስቶት፡ ጓሶት ብዓይነት ስራሕ ኢዮም ዝፈላለዩ እምበር ኩሎም ኣብ 

ማሕበራዊ ናብራኦም ሐደ ኢዮም፣ ሐዳር መስሪቶም ቆልዑት ይወልዱን ይዝምዱን፡ ብኸምዚ ድማ 

ማሕበረ ስብ ናይ ሐንቲ ሃገር እንዳተወራረሰ ይቕጽል። እዚ ግን ኣብ ሰላም ዘለዋ ሃገር ጥራይ`ዩ 

ክርከብ ዝኽእል። ኣብ ውግእን ወረ ውግእን ዘለዋ ከም ሃገርና ግን ዝርከብ ኣይኮነን። መንእሰይ 

ኤርትራ ብምኽንያት ዘይምዕሩይ ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዕድሚኡ ብዙሕ ዕድላት ሐሊፍዎ 

ኢዩ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ወለዶ ዘይቑጸር በደልዩ ፈጺሙ። 

ኣብ ሃገርና ሰላም ስለዘየለ ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን፣ ናይ ሰሐቦ ጉተቶ ውሽጣዊ ጎንጽታት፣ 

ኣብ መንእሰይ ዘቕንዔ፡ ማእሰርቲ-ግፋ-ህድማ-ስደት ኣሎ። መንእሰይ ኣብ ሃገሩ ሰላም ሰፊኑ ብሰላም 

ክነብር ሂወቱ ክመርሕ ኢዩ ትምኒቱ ግን ትጽቢቱ ኣይረኸቦን። ህዝቢ ሰላም ይጽበ ኣሎ። 

1. ስለዚ መንግስቲ ጻዊዒት ህዝቢ ስሚዑ ቀዳማይ ስትራተጂ እሱራት ክፈትሕ ኣለዎ፣ ሃገራዊ 

ኣገልግሎት ብሕጊ ዝተወሰነ ናይ ጊዜ ገደብ ክግበረሉ ኣለዎ። ሕብረተሰብና ካብ ናይ ኣእምሮ ውግእ፣ 

ካብ ፍርሐት፣ ካብ ድኽነት ካብ ማእሰርቲ ቀሲኑ ብሰላም ክነብር ኣብ ዝኽእሎ ሸቂሉ፡ሐሪሹ፡ ጓሲዩ፡ 

ተማሂሩ ገዛ ክኣቱ ብነጻነት ክሐስብ ክግደፍ ኣለዎ፣ መንግስታዊ ትካላት ጸፊፉ ጽቡቕ ህዝባዊ 

ኣገልግሎት ክህብ ናይ መንግስትን ህዝብን ርክብ ተመሐይሹ መንግስቲ ብግቡእ ህዝቢ ዝጠልቦ 

ክፍጽም፣ ህዝቢ ድማ መንግስቲ ግበር ዝበሎ ከገልግል ቅድም መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ 

ውሽጣዊ ኲነተ ቅልውላው ወጺኡ ኲነተ ሰላም ክፈጥር ኣልዎ። 

2. ካልኣይ ስትራተጅ ንናይ ደገ ዝመጽእ ኣዕነዊ ናይ ጸላኢ ሐይሊ ክምከት መንግስትን ህዝብን 

ሐቢሩ ክሰርሕ ናይ ግድን ይኸውን። ኣብ ዝኾነ ጊዜ ብዝኾነ ኩነት ልዕላውነት ሃገርና ከይድፈር 

ህዝብና ከይመዛናበል ምክላኻል ሰራዊት ሃገር ክሕይል፣ ናይ ውሽጥን ደገን ክፍልታት ጸጥታ 

ክሕይል፣ መሳርዕ ፖሊስ ግቡእ ስርሑ ክሰርሕ ኣብ ነንሕድሕዱ ክደጋገፍ ኣለዎ። ኣብ ሐይልታት 

ሰራዊት ኤርትራ ዘገልግሉ ባእታታት ኣድላይ ሞራልን ስነስርዓትን ዘማልኤ ምስ ጊዜ ዝጎዓዝ 

ወተሃደራዊ ተዓሊምን ትምህርትን፣ ጊዜ ዝጠልቦ ወተሃደራዊ ዕጥቕን ስንቕን ክውንኑ ኣለዎም። እቲ 

ስሩዕ ሐይልታት ሰራዊት፣ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተፈልዩ ንነብሲ ወከፍ ወተሃደር ኣብቲ ዝተሰለፈሉ 

ክፍሊ፡ ማለት ሐይሊ መሬት፣ ሐይሊ ኣየር፣ ሐይሊ ባሕሪ፣ መሳርዕ ፖሊስ ወዲ ይኹን ጓል ክንደይ 

ዓመታት ከምዘገልግሉ ፈሊጦም ውዕል ( Service Contract) ክፍርሙ ክኽእሉ ኣለዎም። ድሕሪ 

ናይ ኣገልግሎት ዓመታት ውዕል ምእካሉ ብድልየቶም ካብ ስራሕ ይሳናበቱ ወይ ኣብ ዘለውዎ ስራሕ 



ይቕጽሉ ። ብግቡእ ወርሐዊ ደሞዝ ይኽፈሎም፣ብግቡእ በብደረጃ ዝሰጋገር መዓርግ ይወሃቦም፣ 

ንኹሉ ሰራዊት ናይ መንግስቲ መንበሪ ገዛ ተሰሪሑ ይወሃቦ። ሽዑ ቀሲኖም ሐዳር ክገብሩ ክወልዱ 

ክዝምዱ ዕድል ይህልዎም፡ ቆልዑት ወሊዶም ኣብ ኣፍልቢ ሕቕፎም ሒዞም ፍሽኽታ ደቆም ርእዮም 

ይሕጎሱ። 

ውሕስነት ሰላም ክህሉ፣ ስራሕ ናይ ኩሉ ትካላት ሰራሕተኛታት መንግስቲ ቅኑዕ ኣገልግሎት 

ንተገልገልቲ ክህብ እንተኺኢሉ ህዝቢ ካብኡ ዝድለ እንተ ፈጺሙ መንግስትን ህዝብን ነንሕድሕዱ 

ተሐጋጊዙ ሐደን ንጹርን ንቅድም ዘስጉም ፖለትካ ይሕዝ ናይ ኩሉ ስርሐት ድምር ድማ ሐያል 

ምጣነሃብቲ ኣብ ሃገር የውሕስ። ከም እንዕዘቦ መግቢ ይውሕድ ኣሎ፡ ሕማም ይበዝሕ ኣሎ፡ ኣብ 

ዝተፈላለየ ቦታታት ዓለምና ድርቂ፡ ማይ ኣይሂ፡ ባርዕ ሐዊ፡ እሳተ ጎመራ፡ ብከላ ኣየር፡ ሕማም ቪሩስ 

ኮቪክ-19 ብዝፈጠሮ ሐደጋ ፍጡር ይሳቐን ይመውትን ኣሎ። ካብ ውግእ ሃዲሙ ሂወቱ ከድሕን 

በሽሐት ቁጽሪ ዘይኮነስ ብሚሊዮናት ዝቑጸር ብዝሒ ህዝብታት ቆልዓ ሰበይቲ ካብ መንበሪኦም 

ተመዛኒቢሎም ክሳብቲ ነተን ጎረባብቲ እቲ ባርዕ ውግእ ዝበጽሔን ኣብተን ጎረባብተን ዘለዋ ሃገራት 

ይስደዱ ኣለዉ። ሰማይ ጠቀስ ህንጻታት፣ ዓብይቲ ጽርግያታት፣ ቢንቶታት መስጋገሪ ዓቦይቲ 

መጎዓዝያታት፣ ብተወንጫፊ ሚሳይል ኣብ ሐደ ደቒቕ ዘይኣክል እዋን ክፈርስ ንዕዘብ ኣሎና። 

መራሕቲ ሐያላት መንግስታት ዓለም ነቲ ብዝተፈላለየ ርብሐታትን በለጽን ብናይ ሒደት ድልየት 

ዕብለላን ሸለልትነትን እንታይ ገደሰንን ዝተፈጥረ ውግእ ዘይንጹር ኣኼባታት ከካይዱን ኣብ ሐደ 

ውሳነ ከይበጽሑ ፋሕ ክብሉ ንርኢ ኣሎና። ከምኡ`ውን ኣብ ነኣሽቱ ሃገራት ከምዚ ኣብ ጎረቤትና 

ዘሎ ውግእ ክለዓል ከሎ ምእንቲ እቲ መስኪን ህዝቢ ክጠፍእ ዓድታት ክዓኑ ህዝብታት ተዛናቢሉ 

ቆልዓ ሰበይቲ ብጥምየት ክመውት ነቲ ሐደ ሸነኽ ናቶም ተለኣኣኺ ክሕግዙን ኣጆኻ ክብሉን ከለዉ 

ነቲ ሐደ ወገን ድማ ቀንዲ ጸላኢ ተባሂሉ ከይንቀሳቐስ ኣሎ ዝበሃል እገዳ ኣብ ልዕሊ ህዝብን 

መንግስትን ክውስኑ ቕጭጭ ኣይበሎምን። እዚ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን መንግስትን 

ከይፈሌኻ ዝፍጸም ጉዳይ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። 

ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ሐይልታት ሰራዊት ጠጠው ክብል ኣለዎ ክበሃል ከሎ ካብ ናይ ደገ 

ጽላኢ ወራር ዘስዕቦ ምድፋር ሃገር፣ ሞትን መቑሰልትን ኣብ ሰብ፣ ኣብ እንስሳ፣ ኣብ ዝኾነ ኣብ 

መሬት ዘሎ ፍጥረት ዝቐትል፣ ዘራእቲ ሐዊ ዘንድድ፣ ዝተሃንጸ ዘፍርስ. ..ወዘተ ስለዘጥፍእ ናይዚ ኩሉ 

ዕርዲ ድማ ሐይልታት ሰራዊትና ሂወቱ ዝውፍየሉ ጉዳይ ስለዝኾነ ኢዩ። ኤርትራውያን ውግእ ምስ 

ኢትዮጵያ ዝተገብረ ቕድሚ ነጻነትን ድሕሪ ነጻነትን ዘስዓበልና ክሳራታት ንዝክሮ ኢና። ኣብ 

ጎረቤትና ዘላ ኢትዮጵያ ፣ ኣብ ርሑቕ ዘለዋ ራሻን ኡክራይነን ዝወርድ ዘሎ ዕነወት ዘሕዝን ኢዩ። 

ንሕና ተቓወምቲ ውድባት፣ ህዝባውያን ምንቅስቓሳት ማሕበራት ንስርዓት ህግደፍ ክንቃወም 

ዝጀመርናዮ ቅዱስ ዕላማ ኣብ ነንሕድሕድና ክንቆራቖስ ብዙሕ ዓመታት ወሲዱልና ኢዩ፣ ሕጂ ድማ 

ሕማም ጽልኢ ዘለወን ገለ ውድባትን ምንቅስቓሳትን ምስ ኣሕዋተን ምሕባር ነጺገን ጉዳይ ሃገረን 

ገዲፈን ምስ ናይ ጸላእቲ ሐይልታት ሐቢረን ክሰርሐ ውዕል ኣትየን ኣለዋ። ኩልና ብግብሪ ዘይኮነስ 

ብኣፍ ኤርትራውያን ሃገሩ ዘይፈቱ ኤርትራዊ የለን ኢና ንብል፣ ተወላዲ ካልእ ሃገርከ ሃገሩ ዘይፈቱ 

ኣሎድ`ዩ? ርግጽዩ ኤርትራዊ በብውልቁ ሕሉፍ ሃገራዊ ፍትወት ኣለዎ፣ ይኹን`እምበር እቲ ፍትወት 

ሃገር ንበይኑ ኢዩ ዝገብሮ። እዚ ድማ ስስዔ ኢዩ። ኢሳያስ ስሱዕ ስለ ዝኾነ ኢዩ ህዝባዊ ስልጣን 

ጨቢጡ ምኽሪ ለባማት ዓቦይቲ ዓዲ፣ ምኽሪ መቃልስቱ ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ምኽሪ ምሁራት፣ 

ምኽሪ ጋዘጠኛታት ነጺጉ ኣብ ዲክታተር ተለዊጡ ነዚ ብረሃጹ ፋሕቲሩ ዝነብር ህዝብና ዘማስኖ ዘሎ። 

ናተይ ስነሐሳብ ይበልጽ፣ ውድበይ ይበልጽ ምንቅስቓሰይ ይበልጽ ዝብል ምስ ወገኑ ሐቢሩ ምስራሕ 

ዘይኣምን፣ ዘስቕጥ ካብ ምስ ወገኑ ዝማሙቕ ካብ ወገኑ ተነጺሉ ምስ ካልኦት ጸላእቲ ተጸጊዑ ዝቖርር 



ስሱዕ ተቓወሚ ሃገረይ እፈቱ`የ እንተበለ የምሕረሉ`ዶ መስለኩም? እዚ ድዩ ሃገር ምፍታው 

ማለት? ኩሉ ህዝቢ ሐደ ጸላኢ ኢሳያስ ኣሎና ኢዩ ዝብል፣ ኣብ ውሽጥና ብናይ ደገ ጸላኢ ደገፍ 

ዝበቆሉ ጸላእቲ ከለዉዎም እንዳፈለጡ ክፈልጡ ስለ ዘይደለዩ ብዘሐት ደቂ ሃገር ብጊዜ፡ ብፍልጠት፡ 

ብጉልበት፡ ብገንዘብ ብድፍረት ምስ ወገኖም ሐቢርካ ምስራሕ ተሐሲሞም ምስ ኣብ ስግር ዶብ ዘለዉ 

ተቐናቐንቲና ወያነ ምስራሕ መሪጮም ከምዘለዉ ብዕሊ ይዛረቡና ኣለዉ።ነቲ ኮነ ኢሉ ኢሳያስ 

ዝፈጠረልና ናይ ደገ ጸላኢ ምድጋፍ ማለት ድልየት ኢሳያስ ምፍጻም ማለት`ዶ ኣይኮነን። ወያነ 

ምድጋፍ ማለት ኢሳያስ ምድጋፍ ንሕዝቢ ኤርትራ ምቑጣዕ ተስፋ ምኽላእ ማለት ኢዩ። ኤርትራ 

ዝፈቱ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ጽላእቱ ኣለልዩ ኩሉ ዓቕሙ ኣብ ሃገሩ ከውዕሎ ኣለዎ። 

ሐይልታት ሰራዊት ኣብ ጊዜ መዓልቲ ወይ ለይቲ ፍሉጥ ዕርፍቲ ዘለዎ ከከም ኩነታቱ ኣብ ወርሒ 

ውሱን ሰዓታትን መዓልታትን ሰሪሖም ብሕጊ ክነብሩ ዝግባእ ከሎ ብትእዛዝ ሐደ መላኺ ኣብ 

ድፍዓት ብጽሐይን ቁርን ይልብለቡ ኣለዉ፣ ካብዚ ዘለውዎ ሐሳረ መካራ ክወጽኡ ንሕና እቶም 

ብደገ ዘሎና ኢና ነታ ነነጻጽራ ዓይኒ ብዕራይ ኣብቲ ሐደ ዲክታቶር ከም እትዓልብ ክንገብራ ዘሎና፣ 

እዚ ድማ ሰራዊትና ነታ ዘላቶ ተስፋን ሐቦን ዝያዳ ከሕንኖ ይኽእል ሐሳቡ ድማ ይፍጸም። ናትና 

ዕማም ኣብ ስደት ተቐሚጥካ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ፍታሕ ከተምጽእ ዘኽእለና ኣይኮነን። ብዝሕና 

ክንደይ ኢዩ ንፈልጦዲና? ኣብ ክንደይ ብዝሒ ተመቓቒልና ኣሎና? ኣብ ሃውሪ ኣይንንበር፣ ዓቕምና 

ንምዘኖ። መጠን ዓቕምና ፈሊጥና ንጹር ተግባራዊ ዝኾነ ኣብ ሐይልታት ሰራዊትና ጸግዒ ምሐዝ ኢዩ 

ዘዋጽኣና። ኣይንጋገ፣ ድሕነት ሃገር ክሕሎ ኩሉ ዓቕምና ኣብ ሐይልታት ሰራዊትና ዝቐንዔ ክኸውን 

ኣለዎ ኢልና ናይ ሐባር ስራሕ ናይ ኩልና ዓወት ከምዝኾነ ኣሚና ንበገስ። 

ሐይልታት ሰራዊትና ጽላል ህዝብን ሃገርን፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


