
ኩነታት ሃገርና ኣብ ንቡር ክምለስ 

ኣብ መንጎ መሪሕነታት ህግደፍን ሕወሐትን ዝተፈጥረ ጽልኢ ብሰበቡ ውግእ ዶብ ኤርትራን 

ኢትዮጵያን ተወሊዑ ካብ ኽሊቲኡ ሸነኽ ሂወት ደቂ ሰብ በሊዑ። ቀጺሉ ክልቲኦም መሪሕነታት 

ዝተሰማምዑሉ ዕርቂ ብይን ናይ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ውሳነ ወያነ ዶብ ከይሕንጸጽ ሐንጊዱ ኣብቲ 

ወሪሩ ዝሐዞ መሬት ኤሪትራ ብዙሕ ወተሃደር ኣዕጢቑ ክወጽእ ኣይከኣለን። ክልቲኡም ስርዓታት ኣብ 

ውግእን ወረ ውግእን ተሐቢኦም ስልጣኖም ከናውሑ ምርጫ ረኺቦም ኢዮም። ኣብ ዶባት 

ዕርድታት ዓሪዱም ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኖም ናይ ውግእ ጥሩምባ ካብ ምንፋሕን ምትፍናንን ሐሊፎም 

ስርዓት ህግደፍ ኣንጻር ስርዓት ወያነ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ይዕልም 

ነይሩ። ስርዓት ወያነ ድማ ንስርዓቱ ዝመሳሰል ናይ ብሄር ናይ ኣውራጃ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ 

ከተኣታቱ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይዕልም 

ነይሩ። ውልቀ መላኺ ሃገርና ብናይ ዓለም እገዳን ነድሪ ህዝብን ተጨኒቑ ከሎ፣ ብጻዕሪ ፖለቲካ 

መንእሰያት ኢትዮጵያ ዝተኻየ ደ ቃልሲ ኣንጻር ስርዓት ወያነ ዶክ. ኣቢይ 

ኣብ 2018 ዓ.ም. ተተኪኡ ስልጣን ምስ ሐዘ ቀልጢፉ እሱራት ፈቲሑ፣ ተቓወምቲ ፖለቲካውያን 

ውድባት ካብ ስደት ናብ ዓዶም ክምለሱ ጸዊዑ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ናይ ዶብ 

ጸገም ብሰላም ክፈትሖ ተመባጺዑ። ኢሳያስ ግን በቲ ዝተገብረሉ እገዳ ህዝቡ ኣብ ኣዝዮም 

ኣጨነቕትን ኣፍራሕትን መነባብሮ ኣትዩ ከሎ ናይ ሰላም ጻዊዒት ረጊጹ ጉዳይ ወያነ ኣብቂዑ ምባል 

ጥራይ ዘይኮነ ተዓሊም ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ብወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብቂዑ፣ መዓስከር 

ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ መሬት ትግራይ ኣብቂዑ ምስ በለ ኣተሐሳሲቡና። ኢሳያስ ኣብ 

ኢትዮጵያ ከይዱ ዘሕፍር ቃላት ተዛሪቡ ኣተሐሳሲቡና፣ ዘይተነጸሩ ውዕላት ፈሪሙ ኣተሐሳሲቡና፣ 

ድሕሪ ናይ ነንሕድሕድ ውግእ መንግስ ቲ ኢትዮጵያን ክልል መንግስቲ ትግራይን ምጅማሩ ካብ 

ወያነ ተባራዒ ሚሳይላት ኣብ መሬትና ተተኩሱ ኣተሐሳሲቡና፣ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውግእ 

ኢትዮጵያ ምስታፎም ስለ ዘተሐሳሲቡና ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተታሒዙ ዝነበረ 

መሬትና ኣምሊሱ ኣብ ዶብ ሃገሩ ክምለስ ጸዊዕና። ልዕሊ ኩሉ ግን ሕብረተሰብና ዘለዎ መኣዝን 

ሰላም፣ ጥዕና፣ ጥምየት፣ ስደት ማእሰርቲ የተሐሳስበና ኣሎ። ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ውሽጢ 

ጸጥታ ህዝብና ብዙሐት ጠንቅታት ይኽሰቱ ኣለዉ። እወ ኣብ ልብና ዘይነበሩ ዘይተጸቤናዮም ናይ 

ፖለቲካ ሕልኽላኻት ብውሽጥናን ካብ ደገን ዝፈጠርናዮም ካብ ቁጽጽር ናን መስመርናን ኣውጺኦም 

ሸንኮለል የብሉናሞ ጉዳይና ኣብ ሐደጋ ክወድቕ ከሎ ስቕኢልና ኣይንርእን። ኩሉ ሕብረተሰብና 

ድማ ብዝከኣሎ መጠን ሐድነቱ ክሕሉ ክዕቕብን ጽቡቕ ነገር ክገብር ጻዕርታት የካይድ ኣሎ። 

ጌጋታትና ክንእርም ክንብል፣ ህልኽ ቅርሕንቲ በለጽ ስለ ዝውሰኾ ጊዜናን ጻዕርናን ብላሽ ይጠፍእ። 

ዕርቂ ኣይርከብን ከቢድ ድኻምን ስቓይን ነሕልፈሉ ኣሎና፣ ይኹን እምበር ሕልና ኤርትራዊ ቃልስና 

ኣይክስበርንዩ፣ ጸላእቱ እንዳኣላለየ መመሊሹ ክሕይልን ክመሃረሉንዩ። ተኹሲ ተባራዒ ሚሳይላት 

ወያነ ከይቅጸል ዝኸፍኤ ሐደጋ ስቅያትን ሞትን ከየኸትል መጠንቀቕታ ሂቡ ዝዓገቶ እቲ ኣብ 

ነንሕድሕዱ ዝተኣማመን ብብጾቱ ዝምካሕ ሐይሊ ሰራዊትና ኢዩ። ክብሪ ይግብኦ። 



እቶም ካብ ውግእ ርሒቕና ኣብ ስቱር ቦታ ዘሎና በቲ ኩነታት ነንሕድሕድና ንወቓቐስ ኢና፣ 

ብርግጽ ሐቂ ዘይብሎም ነገራት ጥርጣረ፣ ፍርሃት ኣብ ምንጎና ኣለዉ። ብዛዕባኦም ምዝርራብ ኣገዳሲ 

ኢዩ ክንዝትየሎም ምንም ዝዓግተና ነገር የሎን። እቲ ዋና ነገር ብዛዕባ እንታይ ንዘራረብ ኢዩ፣ ወይ 

ድማ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ከመይ ንዘራረብ ኢዩ። ኩነታት ሃገርና ካብዘለዎ ክቕየር ፖለቲካውያን 

ውድባት ሰልፍታት ምንቅስቓሳት መስሪትና ከሎና ዘመስክር ስራሕ ስለ ዘይሰራሕናሉ ጉድለታት 

ከምዘሎና ይስመዓና ኢዩ። ናይ ብዙሕ ዓመታት ዝተስፋሕፍሔ ብስጭት፣ ምፍልላይ ግሉጽነት 

ዘይብሉ ምጥቕቓዕ ኣብ ነንሕድሕ ድና ኣሎ። ደሞክራሲ ናይ ኩሉ መሰል ስለ ዝሕሉ ኣብ ሐደ 

ከይንመጽእ ክይንሰማማዕ ክዓግተና ይኽእል ይኸውን። ከንስተውዕል ግን ይግበኣና`ዩ ደቂ ሐንት ሃገር 

ኢና፣ ከም ቤተሰብ ከም ኣዕሩኽ ከም መተዓብይቲ ከም ናይ ሐደ ዕላማ መቃልስ ቲ ኣብ ኣደባባይ 

ንዘራረብ´ሞ ዘሎና ጸገም ንእለዮ፣ እዚ ዘሎ ጸገም ምስ ሐለፈ ይኹን ሕጂ ዓይኒ ንዓይኒ ክንረኣኤ 

ክንክእል ዘየሕፍረና ስራሕ ክንሰርሕ ይግብኣና። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍ ብሐደ ሐቢርና 

ክንነብር ኢና ንደሊ። ከገልግሉና ዝኽእሉ ካብ ዓቦይቲ ወለድና ዝወረስናዮም ልሉያት ቃላት ኣለዉና 

ክሕግዙና ይኽእሉ ኢዮም ንጠቐመሎም። ኣብ ነብስና ነጻነት፣ እምነት፣ ሐላፍነት፣ ሕል´ና ክህልዉና 

ኣለዎም። 

ነጻነት ማለት ናይ ካልኦት ነጻነት ክትሕሉ ክትብል ናትካ ነጻነት ገደብ ምግባር ኣይኮነን። ነጻነት ናይ 

ኩሉ መሰል`ዩ። ኩሉ ሰብ መሰሉ ፈሊጡ ባዕሉ ክውስን ኣለዎ። እምነት ማለት ኣብ ነንሕድሕድና 

ክንተኣማመን ኣሎና፣ ዕዉር ምትእምማን ዘይኮነስ ምትእምማን ማለት ምእንቲ ከስርሐና ኣብ ውሽጥና 

ዘሎ ምጥርጣር ምሉእ ብምልኡ ዝሰዓርናዮ ኣይኹን`እምበር ብቕዓት ዘለዎ ምኽሪ ክንሰምዕ ክንክእል 

ኣሎና ማለት`ዩ። ሐላፍነት ማለት ዝተዋህበካ ስራሕ ተሐታቲ፣ ተጠያቒ ስለ ዝገብር ኣጽፊፍካ 

ምስራሕ ማለት ኢዩ። ሕል`ና ንኽፋእ ዝቓወም ንጽቡቕ ደጊፉ ስጉምቲ ዝወስድ ካብ ወቐሳ ነጻ 

ምዃን ማለት ኢዩ። ስለዚ 

ኣብ ደሞክራሲያዊት ኤርትራ ብዘይ ስግኣት ኣብ መንጎ ህዝብና ኣብ ዓድና ኮሪዕና ክንነብር ሕጂ 

ቕንዕና ዘለዎ ካብ ምጥርጣር ካብ በለጽ ካብ ሸለልትነት ወጺእና ብነጻ፣ ብእምነት፣ ብሐላፍነት 

ብሕል`ና በብዘሎና ዓቕሚ ንሃገርናን ህዝብናን ንቃለስ። ህዝብና ንእመን ህዝብና ድማ ኩሉ ጊዜ 

ምሳና`ዩ ኣይገድፈናን`ዩ ። ነቶም ድኻታት ህጻናት ጠምዮም ጽሚኦም ከለዉ ምስ ዕርቃኖም ኣብ 

ቀዝሒ ቁሪ ኣብ መሪር ጸሐይ ኣብ ከተማታት ሶፍቲ ክሸጡ ኮለል ክብሉ ዝውዕሉ፣ ነቶም ዕድል 

ትምህርቲ ዝተኾልፎም ዕሸላት መንእሰያት ሃገርና ከይትውረር ኣብ ኮረቢትን ሽንጭሮታትን ኮይኖም 

ብጊዜ ለይቲ በስሐይታ ቁሪ ዝሕለቡ ዘለዉ ብጊዜ ቀትሪ ብመሪር ጸሐይ ዝልብለቡ ዘለዉ ደቅና 

ለውጢ ክረኽቡ ዘለውዎ ሃለዋት ዝገልጽ ቅርጽን ምስልን ኣብ ልብና ኣሕዲርና ብኣእምሮና ኩሉ ጊዜ 

እንዳዘከርና ምእንትኦም ዘዕውተና ስራሕ ንስራሕ። 

ውልቀመላኺ ኣዛዚ ሐይልታት ሰራዊት ስለዝኾነ ሰራዊት ሃገር ኣብ ዘይምልከቶም ኣብ ውሽጣዊ 

ውግእ ኢትዮጵያ ኣእትዩ ሂወት ከኽፍሎም ንርኢ ኣሎና። ዝገደደ ድማ ብቑጽሪ ውሑዳት ደገፍቲ 

ውልቀ መላኺ ምስ ኣምሐራ ዝወገኑ ኣለዉ፣ እዚኦም እቶም በትሪ ኢሳያስ ኣብ ነብሶም ዘይበጽሔት 

ከይተርክበሎም ዝፈርሑ ኢዮም። ካልኦት ድማ ተቓወምቲ ስርዓት ህግደፍ ኢና በሃልቲ ትግራይ 



ትዕወት ዝብሉ ኣለዉ። እዚኦም ድማ እቶም ህዝብና ኣብ ትግራይ ምስ ተሰደ ተጸጊሙ ከሎ ሕወሐት 

ሸሐሒ ጦም ዘስድዕዎም ኢዮም። ክልቲኦም ወገናት ከይተፈለጦም ንስልጣን ስርዓት ህግደፍ ካብ 

ጥፍኣት የድሕንዎ ኣለዉ። ዓወት ህዝቢ ብሰንኮም ንድሕሪት ይጉተት ኣሎ። ካብ ሐቒ ወጺኦም ካብ 

ክውንነት ርሒቖም ኣብ ሐሶት ዝምርከኹ ብቐሊል ነገራት ዝጥበሩ፣ ውሽጣዊ ነጻነት ዘይብሎም፣ 

ተደናገርቲ ቕኑዕን ጌጋን ዘይፈልዩ፣ ተበለጽቲ፣ ሕርቃኖም ክቆጻጸሩ ዘጽግሞም፣ ሰብ ሒማቕ 

ቕርሕንቲ ዝተሐወስዎም ኢዮም። ካብ ክልቲኦም ወገናት እቶም ዝተጠዓሱ ኣብ ጉዳዮም ክምለሱ 

ኢዮም ዝኽልክሎም የለን። እቶም ብፍልጠት ብበለጽን ቅርሕንቲን ኣብ ክሕደት ኣትዮም ዘለዉ ግን 

ካብቲ ኣትዮሞ ዘለዉ ዓዘቕቲ ዝወጽኡ ኣይኮኑን በታ ተጻዒኖማ ዘለዉ መኪና ግዕዛኦም ክቕጽሉ 

ኢዮም። 

ኩነታት ጎረባብትና ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ክቀያየር ንርእዮ ኣሎና ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ክብለጽሉ 

ድዮም፣ ክዕንቕፍዎ ወይ ከዓውትዎ እቶም ኣብዚ ደረጃዚ ዘብጽሕዎ ክልቲኦም ተቐናቐንቲ ናይ 

ክልቲኡ ወገን መራሕቲ ፖለቲካ ይኹኑ መራሕቲ ውግእ እቲ ዝጀመርዎ ናይ ሰይጣን መንፈስ 

ክዳኸሙ ከለዉ እቲ ዝዓበየ ጸገም ተመሊሹ ኣብ ሂወቶም፡ ኣብ ሂወት ስድራቤቶም ከይበጽሕ፣ 

ዘጥረይዎ ሃብቲ ከይጠፍእ ብቐሊሉ ነቲ ዝፈጸምዎ እከይ ስራሕ ገዲፎም ካብቲ ዝወረርዎ ቦታ 

ብትዕቢት ተመሊሾ ም ኣብ ዕርቒ ክኣትዉ መተዓረቒ ሐሳባት የቕርቡ ኣለዉ። ውሑዳት ካብቶም 

ተለኣኣኽቶም ከም ቀደሞም ወደኽደኽ ክብሉ 

ክንርኢና እቶም ዝብዝሑ ግን ዘርጠብጠብ እንዳበሉ ኣብ ቦታኦም ክምለሱ ኢዮም። ነስተውዕል 

ኩነታት ጎረባብትና ይጸልዉና ኢዮም። እዚ ዘሎ ስርዓት በዚ ዘሎናዮ ዘይንጹር ኣካያይዳ ሐይሉ 

ቀልጢፋ ዝጽረግ ኣይኮነን፣ ኣብ ከበድቲ ነገራት ተጽሚድና ኣሎና ክሳብ ኣብ ዘየድልዩ ጉዳያት ከም 

ንልወጥ ይገብሩና ኣለዉ። ካብዚ ዘሎናዮ ክንወጽእ ካብ ዓቦይትን ለባማትን ሐላፍነት ዝወስዱ ሰባት 

ዝወሃበና ምኽሪ ንስማዕ። ኣብ ዋና ዋና ጉዳይ ሃገርና ክንላዘብ ግንዛቤ ክህልወና ንግደድ ኣሎና። 

ከረጋግጸልና ዝኽእል ድማ ነጻነትና ብሐድነትና ኣረጋጊጽና ኢና። ሕጂ ድማ ብናይ ውሽጥና 

ውልቐመላኺ መከራ ንርኢ ኣሎና ካብዚ ውጺእና ብተስፋ ተኣማሚንና፣ ሐላፍነትና ተረዲእና፣ ነብስና 

ነጻ ጌርና፣ ብሕል`ና ተቓሊስና ሃገርና ኣብ ጊዜ ሰላም በልጺጋ ክንርእያ ጽቡቕ ዕድል ክህልወና 

ብሐደ ተላዚብና ክብርታታ ክንሕልዎ ፈጣሪ ይሐግዘና። 

ክብሪ ኤርትራ ብሐይሊ ሰራዊታ ይሕሎ፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


