
ደቂ ሃገረይ ንዑ`ስከ ሎምስ ንለብም። 
 

 

ኣብ`ዚ ቅኒያት እዚ፡ እቲ ቀንዲ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ፡ 

ኣብ መንጎና ንእሽቶ ዘይትቕህም ባድመ ፈጢሩ፡ ነንሕድሕድና ከም ንናቖር 

ብምግባር ሓዊ ረኲዑልና እንሆ፡ ንሱ`ንከ ኣብ ዝኣጎደልና ሓዊ ኣማዕዲዩ 

ክስሕን ክኣ ንርእዮ ኣለና። እዚ ማለት፡ እቲ ዓመት መጸ ገንዘብ ንምግሓጥን 

ነቲ ግናይ ምስሉ ንምምልኻዕን ዘዋፍሮም ዝነበረ ናይ ፕሮፓጋንዳ ‘’ናውቱ’’ 

(ናውቱ ዝብሎም ዘለኹ፡ ሰባት ክንሶም ከም ሰባት ብዘይምሕሳቦም ኢየ።) 

ብሰንኪ`ቲ ኣብ`ዚ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ዝተኸተሎ ሃገር ኣሕሊፍካ ናይ 

ምሃብ ተግባራቱ፡ ብመላእ ህዝቢ ኤርትራ ተጸይኖምን ተፈንፊኖምን`ኳ 

እንተጸንሑ፡ ሕጂ ኣብ`ዚ ዓመት እዚ ግን፡ ንሱ እቲ ጎራሕ ጸላኢና፡ ኣብ መንጎና 

ብዘስሎኾምን ብዝጸፈዮምን ዕሱባቱ ኣቢሉ፡ ንደምበ ተቛውሞና ኣብ 

ድንግርግር ኣእቲዩ፡ ብዝተራኣየ ናይ ኣገባብ ቃልሲ ፍልልይ ተባሂሉ ዝጥቀስ 

ምኽኒያት፡ በቶም ዝበልክዎም መጋበሪያታቱ ጌሩ፡ ከም`ዚ ንርእዮ ዘለና ናብ 

ዘይተደለየ ኩነተ ምትፍናን ኣዕሪግዎ እንሆ ይርከብ። 

እዚ ዝመንቀሊኡ ክኣ፡ ገለን ጭርሖ “ትግራይ ትስዕር” ብዘድምቑ ሸነኻት፡ 

ምስ ሰራዊት ትግራይ ተሻሪኽካ ንስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍን ሰራዊቱን ምእላይ 

ዝብሉ በቲ ሓደ ሸነኽ፡ በቲ ሓደ ሸነኽ ካኣ፡ ኣይፋል! ከምኡ እንተኾይኑስ ካብ 

ትግራይ ክትስዕር፡ ምስ`ቲ ህዝብን ሃገርን ዘብርስ ዘሎ ጽዩፍ ስርዓት 

ህ.ግ.ደ.ፍ ምስላፍ እባ ይሓይሽ ዝብሉን ኢዶም ንምሃብ ኣብ ቀረባ ዝጸንሑን 

ክኣ ንርኢ። 

እዚ ክልቲኡ ዘይክውንነታዊ ኣተሓሳስባታት፡ ኣንጻር ኤርትራዊ ሃገራውነት 

ዘንቀደ ሓደገኛ ወስታታት ኢዩ ዝኸውን ዘሎ፡ እቲ ምንታይ? ህግደፎም 

ይኹኑ ወያኔኦም፡ ንልዕሊ 30 ዓመት፡ ኣብ`ቲ ሽሙ ናጽነት እናተባህለ 



ዝጽዋዕ፡ ግን ክኣ ሕሉፍ ባርነት፡ ብቐጥታን ብተዘዋዋሪን ተሻሪኾም፡ ክሳዱ 

ረጊጾም፡ ደም ዘንብዕዎ ካብ ሓደ ሩባ ዝተቐድሑ ናይ`ዚ ዞባ ቀተልቲ መርዚ 

ኢዮም። ብግስ ክብሉ ጸረ ኤርትራን ኤርትራውነትን ኢዮም፡፡ 

ስለ`ዚ ደቂ ሃገረይ፡ ንዑ`ባ ሎምስ በጃኹም ንለብም። 

 

ካልእ መስደመም ነገር ንሰምዖ ዘለና፡ ካበይን ብመንን ከም ዝብገስ ኣዳቒቕና 

እንፈልጦ፡ ኣልማማ ንሕብረተ ሰብ ዘዋርድ ጸርፍን ዘለፋን`ውን፡ እቲ ግናይ 

ገጽ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ምዃኑ`ዩ፡ ቀሊል ይመስል፡ ``ተቓወምተይ ሓደ 

ወገን ኢዮም`` ስለ ዝበለ እቲ ሃንዳሲ ጽልእን ቅርሕንትን ውልቀ መላኺ፡ 

እቶም ስዓብቱ ‘’ኣንቱም ዓጋመ`ባ በላዕቲ ኩዕንቲ`` እንክብሉ፡ ብኣንጻሩ ክኣ፡ 

ንስርዓት ውልቀ መላኺ ደገፍቱን ሓብሓብቱን ሓደ ሸነኽ ኢዮም ካብ ምባል 

ዝነቐለ ``ኣንቱም ደምቢያ`ባ በላዕቲ ሳዕሪ`` ዝብሉ ኢዮም፡፡ ምኣስ ንሱ 

ጥራይ፡ ንኣመንቲ ምስልምና እንተኾኑ`ውን፡ እንታይ ኣእተወኩም ኪዱ ንዓዲ 

ዓረብኩም ክብሃል`ውን ይስማዕ ኢዩ። ብዙሕ ኢዩ`ቲ ዝብሃል፡ ከም ኣብነት 

ግን ይኣኽለኒ። 

 

ኣሕዋት ንዑ በጃኹም ንለብም፡ እዚ ንመን የርብሕ? እዚ! እንትርፎ ነቲ ኣብ 

ጽልእናን ኣብ ምፍልላይናን ዝነብር ውልቀ መላኽን ስርዓቱን እንተዘይኮይኑ 

ንመን? እዛ ብኽንደይ ኣማኢት ኣሽሓት ዝተረኽበት ሃገር ኣብ ከም`ዚ ደረጃ 

ክትወድቕ ዘሕፍር ኢዩ፡ ስለ'ዚ ደቂ ሃገረይ ደጋጊመ  ክልምነኩም 

በጃኹም ንዑ ንለብም። 

እዚ ስርዓት እንተኾነ ባዕሉ ብዝፈጠሮ ዕንደራ፡ ዝጭብጦ ስኢኑ ኣብ 

ቆንጠጠፈ ተንጠንጢሉ፡ ዝለከመ ለኪሙ ከም ኩሎም መሰልቱ ናይ ምኻዱ 

ሰርቢ የንጠጢ እንሆ፡ ስለ`ዚ ኣብ መወዳእታ ታሪኽ ውልቀ መለኽቲ ከም 

ዘረጋግጾ፡ ``ካብ`ታ ሕማቕ ዝገብሩኻ እታ ሕማቕ ዝገድፉልካ`` ኢዩ`ሞ፡ 

ንብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ሜላ ውልቀ መለኽቲ ዕድል ኣይንሃብ ደቂ 

ሃገረይ።  

 ስለ`ዚ እዞም ዝጠቐስናዮም ኣብ መንጎና ዝርከቡ ጸየቕትን ሓንከርትን፡ ከም 

ኣብ ሓንቲ ቆፎ ስርናይ ዝተሓወሱ ቁንጣሮ ክርዳድ ወይ ማእረ ኢዮም፡ 

ነዚኦም ክኣ ተኲርና ክንጎልሎምን ክንኣሪዮምን እንተኺልና፡ እቲ ኤርትራን 

ኤርትራውነትን ዝሕላገቱ ሓቒቕ ሓቢሩ ኣብ መትረብ ሓርነት ክዛሪ ኢዩ። 

 



መተሓሳሰቢ፦ ኣብ`ዛ ሓጻር ጽሕፍተይ ኩሉ ሰብ ከየልዕሎ ዝፈርሖ፡ ግን ክኣ 

ብውሽጡ ዝሓመሉን ዝቕንዘወሉን ነጥብታት ኣልዒለ ስክፍታታተይን 

ስክፍታ ህዝበይን ኣቕሪበ ኣለኹ፡ ኩሉ ሓላፍነት ዝስምዖ ሃገራዊ፡ ካብ`ዚ 

ተበጊሱ ነዚ በታኒ ኣተሓሳስባታት ክቃለሶን መፍቶ ጸላእትና ንከይንኸውን 

ክጽዕትን እጽውዖ። ብዙሓት ለባማትን ወራዙትን ኣብ`ዚ ኣቕሪበዮ ዘለኹ 

ጽሑፍ ከም ገለ መንቅብ እንተረኺብኩምለይ ክእረም ድልው ኢየ፡ ካልኦት 

ደገፍቲ ናይ`ቲ ስርዓት ክትቃወሙኒ ከም ንቡር እወስዶ፡ ግን ክኣ መተካእታ 

እቲ ዘቕረብክዎ ሓሳብ ብምክብባር እንተ ኣቕሪብኩም ክጽበየኩም ኢየ፡ 

ካልእ ካብ`ዚ ወጻኢ ከም`ዚ ልሙድ ኮይኑ ዘሎ ጸርፍን ዘለፋን ንእተቕርቡ 

ግን፡ መምዘኒኹም ስለ ዝኾነ ፋዓራኹም ኣይክህልወንን ኢዩ። ንምዝዛሙ 

ሕጂ`ውን ደቂ ሃገረይ ብሓበራ! ጉዳይና ባዕልና ንሓዞ፡ ጉዳይ ህዝብናን ሃገርናን 

ልዕሊ ውልቃዊ ጥሙሓትና ነቐምጦ፡ ጉዳይና ካብ ኢድና እንተመሊቑ፡ ርሑቕ 

ከይከድና ኣብ ከባቢና ምህሮ ገዲፈን ዝተበተና ሃገራት ሓያለይ ኢየን`ሞ፡ 

ካብአን የድሕነና፡ ኣሜን!!!  

 

ኢሳያስ ኣስፍሃ፡ 

ሎንዶን ዓባይ ብርጣንያ። 

 
  
 
 

 


