
ሕማም ስቶክሆልም ኣብ ኤርትራውያን 

ዶ/ር ብርሃነ ወልደሚካኤል - 06 ሓምለ 2020 

ብሽም ዋና ከተማ ሃገረ ሽወደን፥ ብ`ስቶክሆልም ሲንድሮም` ዝፍለጥ  ናይ ሰነ-ኣእምራዊ ሕማም ኣሎ። 

ብሓጺሩ፥ እዚ ብ`ስቶክሆልም ሲንድሮም` ዝፍለጥ ሕማም ኣብታ ሃገር ብዘጋጠመ ናይ ስነ-ኣእምራዊ ኩነት 

ተመራመርቲ ዝተጠቕሙሉ መግለጺ ኢዩ። ኣብ 1973 ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ሰረቕቲ ኣብ ሓደ ባንክ 

ሰይሮም ብምእታው ገለ ካብቶም ኣብኡ ዝጸንሑዎም ሰራሕተኛታት ንመዓልታት ጅሆ ሒዞሞም ነይሮም። 

ኣብዚ ጊዜ`ዚ ገለ ካብቶም ጅሆ ተታሒዞም ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ምስቶም ብምፍርራሕ ሒዞሞም ዝነበሩ 

ሰረቕቲ ክደናገጹ ጀሚሮም። እንተኾነ ካብቲ ኩነታት ብፖሊስ ምስ ተገላገሉ፣ ንጠበቓ እቶም ጅሆ ሒዞሞም 

ዝነበሩ ሰረቕቲ ዝውዕል ናይ ገንዘብ ምውጻእ ጎስጓስ ኣካይዶም። ናይ ስነ-ኣእመሮ ተመራመርቲ ነዚ ዘይንቡርን 

ስግንጢር ጠባይ  ናይዞም ህይወቶም ንስከላ ዝደሓኑ ሰራሕተኛታት ኩነት ንምግላጽ `ስቶክሆልም ሲንድሮም` 

- ሕማም ስቶክሆልም - ዝብል መጸውዒ ሂቦሞ። 

ሕማም ስቶክሆልም ምናልባት ንዘበናት ዝነበረ ናይ ስነ-ኣእምራዊ ጸገም ከምዝኸውን ተመራመርቲ ይገልጹ። 

ብድሕሪ ሕማም ስቶክሆልም ተመራመርቲ ዝያዳ ከስተባህልሉ ስለዝጀመሩ፣ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት 

ተመሳሳሊ ኩነታት ተራእዩ ኢዩ። ብምንታይ ምኽንያት ግና ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ከምኡ ዝኣመሰለ ዘይንቡርን 

ተጻራሪን ኣተሓሳስባ ይኣቱ? ሓደ መግለጺ ክኸውን ዝኽእል፥ ብግፍዒ ዝተታሕዙ ሰባት ንኩነታቶም መፍትሒ 

ክዀኖም ኢሎም ዝጥቀምሉ ናይ ምምሽኻን ሜላ ኰይኑ ይጅምር`ሞ ብኡ ተሰቢልዎም ደገፍቲ ናይቶም 

ገፋዕቶም ይዀኑ።  

ኣብ ጊዜ ቃልሲ ኤርትራ፥ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ዝፍጸም ዝነበረ ጭካነን፣ ግፍዕን ቅትለትን ብኸፊል 

ሰሚዕናዮ ኢና። ገለ መራሕቲ ህግደፍውን በመራሒኦም ተጸፊዖም ዝሓለፉ ምዃኖም ተነጊሩና። እዚ 

ፍጻሜታት እዚ ኰነ ኢልካ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ድሕሪ ናጽነት ክኣ ብዝለዓለ መልክዑ ክስርሓሉ ዝጸንሐን ዘሎን 

ኣገባብ ኢዩ። ኣብ ኤርትራ ብግፍዒ ህግደፍ ዘይተተንከፈት ስድራ-ቤት ከቶ ክትህሉ ኣይትኽእልን ኢያ። 

ከምኡ ምዃኑ እንዳተፈልጠ ግና ተደናገጽቲ ስርዓት ህግደፍ ኰይኖም ንርእሶም ኣብ ግፍዒ ዝተዋፈሩውን 

ኣሎዉ። ገለ ክኣሞ፥ ካብ ባርነት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሃዲሞም፥ ብጨወይቲ ተሸይጦም፥ ንምድረበዳ ሰሃራን 

ማአከላይ ባሕርን ሰጊሮም፥ ንስከላ ካብ ሞት ወጺኦም ዑቕባ ሓቲቶም እንዳተቐመጡ፥ ህግደፍ ወይ ሞት 

ዝብሉ ከምዘሎዉ ኩሉ ኤርትራዊ ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። እዚ ክኣ ሕማም ስቶክሆልም ኣብ ውሽጢ ብዙሓት 

ኤርትራውያን ሰፊሩ ከምዘሎ የረድእ።  

እምበኣርከስ፥ ኣብዚ እዋን`ዚ ምስ ስርዓት ህግደፍ ዝደናገጽ ሰብ ብኸመይ ኢዩ ክግለጽ ዝክኣል? ካብ ሓማም 

ስቶክሆልም ንምሃሮ ነገር አንተሎኸ ብኸመይ ኢና ክንጥቀመሉ ንኽእል?  ናይ ስነ ኣእምሮ ተመራመርቲ 

ዝዀንኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣጽኒዕኩም ምኽርኹም ክትልግሱ ብትሕትና 

ነዘኻኽረኩም።  

ንግዚኡ ግና፥ ፈውሰይ ፈውሲ ዓሻ ኢልካ ገለ ሓሳባት ወስ ምባል ዝጐድእ ኣይመስለናን። ብ`ሕማም 

ስቶክሆልም ዝተጠቕዐ ሰብ እቲ ህግደፍ ኰነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ ግፍዒ ምናልባት 

ኣይርኣዮን ይኸውን። ባርነታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት መሪርዎ ማእለያ ዘየልብሉ መንእሰይ ኣብ ምድረ በዳ 

ሰሃራን ማእከላይ ባሕሪን ምስ ጠፍአ፣ ብጽጋቡ ኢዩ ተባሂሉ ። ኣብ ላምፓዱሳ ልዕሊ 300 ሚእቲ 

ኤርትራውያን ምስ ሃለቑ ዓለም ክትነብዓሎም ከላ ንመራሕቲ ህግደፍን ደገፍቶምን ግና ቅጭጭ ኣይበሎምን። 

ኣብ ኤርትራ ማእለያ ዘይብሎም ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ናይ ሓሶት መኽንያት ተኣሲሮም ዘስካሕክሕ 

ናብራ እንዳሕለፉ ፍትሒ ክረኽቡ ከምዝግብኦም ንህግደፍን ደገፍቶምን ኣይስቆሮምን ኢዩ። ህዝቢ ብጥምየት 

እንተተሳቐየ፥ አንተተሰደ፥ ነጸብራቕ ናይ ስርዓት ህግደፍ ዘይኰነስ ምስ ኣመሪካ ወይ ምስ ወያነ ብዝተሓሓዘ 

ሕልኽላኻት ከምዝተፈጸመ ገይሮም ኢዮም ዝወስድዎ። ኮታ፥ ኣብ ስነ ኣእምሮ ህግደፋውያን፥ ኣዚ ዘሎ ስርዓት 

ዝዀነ ግፍዕታት እኳ እንተፈጸመ ብሓላፍነት ከምዘይሕተት ኢዩ ርድኢቶም።  

 



ይኹን እምበር፥ ንደገፍቲ ህግደፍ ዝኾኑ ኣሕዋትን ኣሓትን ኤርትራውያን፣ ተጋጊኹም ብምባል ዘይኰነስ 

ብጭብጢ ምርዳእ ኢዩ ዘዋጽእ። ብሰንኪ ምልካዊን ዝንቡዕ ምሕደራን ስርዓት ህግደፍ፡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ 

ወሪዱ ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ክሳራ፣ ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ ዘሕልፎ ዘሎ ስቓይ ብኸፊል፡ ካብ ባሕሪ ማይ 

ብጭልፋ፥ ብኸምዚ ዝስዕብ ክግላጽ ይክኣል።  

➢ ስርዓት ህግደፍ ናይ ሕጊ-ኣልቦነት ሓይሊ ተጠቒሙ ኣብ ደሴታት ሓንሽ ኵናት ብምውሉዑ፡ ናይ 

ኤርትራ ደሴታት ብብይን መንጎኝነት ን`የመን ከም ዝውሃባ ስለዝተገብረ፥ 

➢ ዓዲ ሙሩግን ኣብ ኢሮብ ከባብን ዝርከብ ህዝብን መሬትን ኤርትራ ዝነበረ፣ ብሕምቀት ስርዓት ህግደፍ 

ናብ ምሕደራ ትግራይ ስለዝኣተወ፥ 

➢ ኣብ ጎቦታት ጾሮና ዝርከባ ዓሰርተ ሹዱሽተ ዓድታት፣ ብዘበነ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር 

ትግራይ ክኣትዋ ስለዝተገብረ፥ 

➢ ከተማ ዛላንበሳ መሬት ኤርትራ ከምዝነበረ ዘየጠራጥር ኰይኑ፡ ብሰራዊት ኤርትራ ስለዝዓነወት ናብ 

ትግራይ ከምትኸይድ ስለዝገበረ፥ 

➢ ባድመ ብብይን ኮሚሽን ንኤርትራ ተዋሂባ ከተብቅዕ፡ ብብድዓዊ ኣተሓሕዛ ህግደፍ ክሳብ ሕጂ ኣብ 

ትሕቲ ግዝኣት ትግራይ ከምትመሓደር ዝገበረ፥ 

➢ ምስ ጎረቤት ሃገር ዝዀነት ጅቡቲ ኵናት ብምጽሕታር ን`ራስ ዱመይራ መሬት ኤርትራ ኣብ ዋጋ 

ዕዳጋ ከምዝኣቱ ዝገበረ፥  

➢ ኣብዘይምልከቶ ኣብ ናይ ኮንጎ ናይ ሕድሕድ ኵናት ወተሃደራት ኤርትራ ኣእትዩ ብዙሓት 

ስለዘቕተለ፥ 

➢ ኣብዘየድልዮ ናይ ሶማልያ ሕድሕዳዊ ቃልሲ ኢድ ኣእትዩ ናይ ዓለም ማዕቀብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ 

ተበይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ድኽነት ስለዘእተወ፥  

➢ ብሰንኪ ስርዓት ህግደፍ፡ መባእታዊ መነባብርኡ ክመርሕ ስለዘይከኣለ ልዕሊ ክልተ ሚእቲ ሽሕ ህዝቢ 

ኤርትራ ንኢትዮጵያ ክስደድን ኣብ ሓሳረ መከራ ከምዝኣቱን  ዘገበረ፥  

➢ ባርነታዊ ሃገራዊ ኣገልግሎት መሪርዎ ኣብ ምድረበዳ ሰሃራን ማአከላይ ባሕርን ንክሃልቕ ጠንቂ 

ስለዝኾነ፥ 

➢ ኣብ ቤት መእሰርቲ ዝነብሩ ዘሎዉ ቍጽሪ ዘይብሎም ኤርትራውያን ብዘይፈርዲ ዘሳቒ ዘሎ ስርዓት 

ስለዝዀነ፥ 

➢ ብምግፋፍ ዓሳ ዝናበር ዝነበረ ህዝቢ ዓፋር ካብ መነባብርኡ ተኸልኪሉ ንስደት ንኢትዮጵያ 

ክምዝውሕዝ ስለዝገብረ፥ 

➢ ኣብ ሰሜናዊ መታሕት ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ከፊኡዎ ህይወቱ ከድሕን ናብ ሱዳን ብብዝሒ 

ከምዝስደድ ዝገበረ፥ 

➢ እትዋት ወርቂ ብዘይተሓታትነት ኣብ ናይ ግሊ ናይ ወጻኢ ናይ ባንክ ሕሳባት ብምእታው ብምጥፍፋእ 

ስለዝሕተት፥ 

➢ ኣቕርቦት ትምህርትን ጥዕናን ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ክወርድ ብምግብሩ፥ 

➢ ብሰንኪ ግዕዙይ ምሕደራኡ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ መዓሙቕ ድኽነት ከምዝኣቱ ስለዝገበረ፥  

➢ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕለፎ ቅዋም ኣወንዚፉ ብስርዓት ኣልቦነቱ ሃገርና ናይ ኣፍሪቃ ስሜን ኮረያ ተባሂላ 

ክትጽዋዕ ዝገበረ፣ ኣብ መወዳእታ፦ 

➢ መስወእቲ ሰማእታት፣ ንምውሓስ ልኡላውነት ሃገር፥ ህዝቢ ኤርትራ ብዲሞክራስያውን ሕጋውን 

ኣገባብ ዝነብረላ ክትከውን ክነሱ፥ ዕላማ ሰማእታት ኤርትራ ስለዝኸሓደ።  

ሕጂ ሓደ ሕቶ ክሕተት ይክኣል። ልኡላውነት ሃገር ዘየውሕስ፥ ንህዝቢ ሰላምን ቅሳነትን ዘይህብ ስሮዓት፥ 

ብምንታይ መርትዖ ኢዩ `መንግስቲ` ክብሃል?  ስለዚ ደገፍቲ ህግደፍ ኰንኩም ዝጸናሕኩም ኣሕዋትን ኣሓትን 

ልቢ ኣዕቢኹም ነዚ ዘሎ ህሉው ኩነታት ብዝግባእ ተረድእዎ። ተወፋይነትኩም ኣብ ድሕነት ሃገርኩምን 

ህዝብኹምን ይኹን።  ዓሻ ኤርትራዊ/ት የሎን`ሞ ኣዕሚቕኩም ሕሰብሉ።    


