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A Call for Concerted Efforts to Safeguard Eritrean Sovereignty 

 
  

ብምልኪ ዝርዓደ ህዝቢ ኤርትራ 
ካብ ኩሉ ነገራት ቦዂሩ 

 
ንቡር ፍርሂ ወይ ራዕዲ ውጽኢት ናይ ጥዑይ ሓንጎል እዩ። ምፍራህ ንርእሱ ጌጋ ኣይኮነን። ሰብ ካብ ሓደጋ፡ ካብ ሕማም፡ ካብ 
ሞት፡ ተማሃራይ ፈተና ከይወድቕ፡ ሰራሕተኛ ካብ ስራሕ ከይባረር፡ ነጋዳይ ከይከስር፡ ሓረስታይ ኣብ ክራማት ደርቂ ከየጋጥሞ 
ይፈርህ እዩ። ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ነገራት ከየጋጥሙ ምፍራህ ንቡር እዩ። እቲ ዘይንቡር ፍርሒ ወይ ራዕዲ ግን፡ ብፍርሓት 
ተዋሒጥካ ወይ ርዒድካ ክውገድ ንዝኽእል ጸገም ጠንቂ ፍርሃትካ መፍትሒ ዘይምድላይ እዩ። ትኾርሚኻ፡ ኢድካን እግርኻን 
ኣጣሚርካ፡ ሓንጎልካ ብድቁሱ፡ ነቲ ትፈርሆ ጸገም ኣምላኽ ብትኣምራት ከወግዳልካ ምጽባይ ግጉይ እዩ። ሓደ ናይ እንግሊዘኛ 
ብሂል ኣሎ፡" God helps those who help themselves”፡ ብዘቐረበ ትርጉሙ፡ "ኣምላኽ ነቶም ንገዛእ-ርእሶም ዝሕግዙ 
ይሕግዞም"። 
 
ሓደ ግዜ ዝሰማዕኩዎ ዋዛ ምስ ቁምነገር ክጠቅስ። ካብ ዕለታት ሓደ ኮውታ ለይቲ፡ ክልተ ሰረቕቲ ኣብ ሓደ ገዛ ኣትዮም ኣቑሑት 
ክሰርቁ ዝራኣያ ሰበይቲ፡ ኣብ ዓራቶም ከልዉ ንብዓል-ቤተን ጽግዕ ኢለን፡ " ኣቶም ተብራበሩ፡ ተስኡ፡ ሰረቕቲ ኣትዮምና ንብረትና 
የጉዕዝዎ ኣለዉ ኢለን ሕሹኽ ይብልኦም። ብዓል-ቤተን ድማ ትቕብል ኣቢሎም፡"ስቕ በሊ መላእክቲ ቅዱስ ገብሪኤልን ምኪኤልን 
እዮም" በልወን ይብሃል። ናብቲ ቁምነገር ክንምለስ፡ ኣብታ ቤትና ኤርትራኸ፡ ወልቃውን እኩብን ራእይን ሕልምን ተስፋታን 
ትምኒታትን ዝሰረቑ ዘለዉ ወለቀ-ማላኺ ኢስያስን የማነ ገብርኣብን፡ ቅዱስ ገብሪኤልን ምኪኤልን ኮይኖም ድዮም እንዳዘረፉና 
ከለዉ ኣጽቂጥና ንዕዘቦም ዘለና?  
 
ኣብ'ዚ ዝሓለፈ ክለተ-ዓሰርተታት ዓመታት፡ ኣብ ኤርትራ ዝበኾረን ዝመኸነን ብሕታውን ሃገራውን መደባትን ዕድላትን 
ዕማማትን፡ ብዙሕ ስለ ዘይዝረበሉን ኣቓልቦ ዘይግበረሉን፡ ሎሚ ካብ ብዙሕ ብውሑድ ብዝተፈላለየ መልክዓቱ ምጥቃስ ኣገዳሲ 
እመስለኒ፥ 
 

1. ሓረስታይ ሃገርና ድሕሪ 30 ዓመታት፡ ኣብዑር ጸሚዱ ደድሕሪ ኣብዑር ሓጸልጸል ካብ ምባል ተናጊፉ፡ ብትራክቶራት 
ክሓርስን ክዘርእን ክዓጽድን ምህርቱ ክሓፍስን ዝተገብረሉ ትጽቢት ቦዂሩ ተሪፉ። 

2. ዓበይትን ንኣሽቱ ሰብ-ዋኒናት ነጋዶ፡ ካብቲ ዝነኣሰ ሸቃጦ ኣብ ጎደናታት ሽጉርቲ ኮመደረ ድንሽ ሰሪዕካ ጽሓይ ቀራዕ 
እንዳበልካ ድራር እለታ ምምእራር ተንጊፎም፡ ነቕረብቲ ይኹን ንተገልገልቲ ብዝምችእን ጽሬቱ ዝሓለወን፡ ኣብ ውሽጢ 
ኣዳራሻት ዝካየዱ ስቱራት ዕዳጋታት ቦዂሮም ብምትራፉም ዘይጒሂ ስነ-ልቦና ዘለዎ ኤርትራዊ ዘሎ ኣይመስለንን። 
ካብኡ ብዘይፍለ ድማ ምብኳር ዘበናዊ ህንጻታት ትካላት ዕዳጋ እኽሊ ክጥቀስ ይክኣል። 

3. ተፈጥሮ ዝዓደለና ጸጋ ሃገራዊ ሃብቲ ቀይሕ ባሕሪ'ውን፡ ህዝብና ዓሳ ገፊፉ ከይነግድ፡ ተገልጋሊ ህዝቢ ድማ ካብቲ ጸጋ 
ተጠቃሚ ኮይኑ ዓሳ እንዳተምገበ ጥዕንኡ ከይሕሉ፡ ይትረፍ ብዘበናዊ ሃብቲ ዓሳ ተጠቃሚ ክኸውንሲ፡ ነቲ ዝነበሮ ናይ 
ቀደም ውሑድ ቀረብ ዓሳ'ውን ቦዂሩዎ፡ ስኢንዎ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዝነብሩ ዜጋታትና ካብ ዓሳ ምግፋፍን 
ጨው ምፍራይን መነባብሮ ተኣጊዶም ብኣደዳ ድኽነት ይሳቐዩ ኣለዉ። ዓበይቲ ዋኒነ-ትካልት ሰራሕተኛታት ቆጺሮም 
ከካይድዎም ዝግባእ ዝነበረ ምፍራይ ዓሳን ጨውን እውን ሕልሚ ኮይኑ ተሪፉ። 

4. ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ብዘበናዊ መገዲ ተሃኒጸንን ሰፊሐንን፡ ኣብቲ ጽዑቕ ናይ ንግዲ መራኽብ ዝንቀሳቐሳሉን 
ዝምሓላለፋሉ ጃኦ-ስትራተጂያዊ ቀይሕ ባሕሪ ተዶኲነን ብምህላወን፡ ዓለም-ለኻዊ ናይ ወደባት ኣገልግሎት ብምቕራብ 
ክርከብ ዝነበሮ ምልዮናት ዶላራት ኤርትራ ትኸስር ኣላ።  ሕጂ'ሞ ድማ፡ " ወሓጢዮ ተበልኩዋስ ትጎስመሉ" ከም 
ዝብሃል፡ ንህዝቢ ኤርትራ ዘይተገልጸሉ ወደብ ዓሰብ ንዒማራት ተኻሪያ ከምዘላ ተፈሊጡ'ሎ። እቲ ውዕል እንታይ 
ይመስል፡ ንኽንደይ ዓመታት ተኻሪያ፡ ክንደይ ተኻሪያ፡ ናይ ክራይ ኣታዊ ኣበይ ይኣቱ'ሎ ንዝብሉ ሕቶታት መልሶም 
እዝጊኣብሔርን፡ ኢስያስ ምስ ኮራኩሩን ጥራይ እዮም ዝፈልጥዎ። 

5. ተማሃራይ ተማሂሩ፡ ኣብ ማእከል-ምርምራት ተመራሚሩን መጽናዕቲ ኣካይዱን ፍልጠትን ክእለትን ኣጥሪዩ፡ ብዝሓደሮ 
ራይን ሕልምን፡ ብዘጥረዮ ክእለትን ድፊኢት ምሃዝነትን ኣብ ክንዲ ንነፍሱ ዓጊቡ፡ ንስድርኡ ኮይኑ፡ ንሕብረተ-ሰቡን 
ሃገሩን ዘገልግል፣ ናይ ጉልበት ስራሕ፡ እምኒ ክፍንቅልን ክሰብርን ክስከምን ጎዳጉዲ ክኹዕትን ሕርሻ ኣዘዝቲ ክፍለ-
ሰራዊት ከልምዕን ግዚኡን ጉልበቱን ከባኽን ተቐሲቡ ጸኒሑ። ምስዚ ተኣሳሲሩ ክዝከር ዝግብኦ ክኣ፡ ዝተማህረ ዓቕሙ 
ብዝፈቕዶ መሰረት ኣብ ዓለም-ለኻዊ ዓውዲ ስነ-ፍልጠት ከይሳተፍ ዕድሉ መኺኑ'ዩ። እቲ ካብ ኩሉ ዝገደደ ድማ ሃገሩ 
ጠንጢኑ እግሩ ናብ ዝመርሖ ንዓዲ ስደት ተጓሕጒሑ ወጺኡ። ኣብ ኤርትራ እዞም ኩሎም ራእይታትን ሕልምታትን 
ድልየታትን ክእለታትን ሞያታትን ተስፋታትን ዕድላትን እዮም ካብ ክውንነት ቦዂሮም፡ መኺኑኖም ተሪፎም ዘለዉ።  

6. መንእሰያት ኤርትራ፡ ኣብ ኲናት ዶብን ጎረባብቲ ሃገራትን ዝሃለቑ ሓዲግካ፡ ኣብቲ ስርዓት ህግደፍ ንዓመታት ዘዋደዶ 
ቅሳነት ዘይህብ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ ዋርሳይ፡ ይክኣሎ ብዝብሉ ዘቚጸልጽሉ ዝተፈላለዩ ኣስማት ዝጽውዑ፣ ብግብሪ 
ግን ኣብ ፈቐዶ በርኻ ዘበናዊ ባርነት ዝፈጠሮ ከርፋሕ መነባብሮ ሂወት ተጸሚዶም፡ ናይ ንእስነት፡ ናይ ትምህርቲ፡ ናይ 



 

ልዑላውነት ኤርትራ ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ ሓቢርካ መክት 

 
 

 

 

A Call for Concerted Efforts to Safeguard Eritrean Sovereignty 

 
  

ሓድርን ቆልዑ ወሊዳካ ምዕባይ ባህርያዊን ማሕበራዊን መሰሎም ተነፊግዎም እዩ። መጀመርያ ካብ ሕቝፊ ወለዶምን 
ምውቕ ስድራ-ቤቶምን ናብ መሰልጠኒ ነቚጣ ሳዋ፡ ከጺሎም ድማ ናብ ኣገልግሎት ተሰዲዶም፣ ብድሕሪኡ ክኣ ዝገደደ 
ካብ ወላዲት ሃገሮም ነፊጾም ከም ደቂ ዛግራ ናብ ኣርባዕተ ማኣዝናት ክፍለ-ዓለም ተበታቲኖም። እዚ ኩሉ ምዝንባል 
ስድራ-ቤታትን፡ ምድረበዳን ባሕርን ሰንጢቕካ ጉዕዞ ስደትን ዘስዓቦ ህልቂት ሂወትን ዝገደፎ በሰላን ክግምገም 
ኣይክኣልን እዩ። ኣብዚ መስርሕ'ዚ ዝቦኾረን ዝመኸነን ማሕበራዊ ዕብየትን ዝተፈጥረ ሕብረተ-ስብኣዊ ነቓዕን ሃጓፍን 
ታሪኻውያን ክስንዶዎ እሓድጎ። 

7. ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ብዘተፈላለየ ምኽንያት ናብ ወጻኢ ሃገራት ከይዶም፡ ኣብ ዝነብርሉ ሃገራት ኮይኖም ኣብ 
ቃልሲ እጃሞም ዘበርከቱ ዜጋታት፡ ድሕሪ ናጽነት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብዘጥረይዎ ፍልጠትን ሞያን ክእለትን 
ንዋታዊ ጸጋታትን ሃገር ከየማዕብሉ ብተጻባእቲ ፖሊሲታት ስራዓት ህግደፍ እግሪ ክተኽሉ ኣይክኣሉን። ድሌታትን 
ተስፋታትን ግዱሳት ዜጋታት ጥራይ ዘይኮነ ተጓናዲቡ፣ረብሓ እታ ብኽቡር መስዋቲ ደቃ ናጽነት ዝተጎናጸፈት ውልዶ 
ሃገርና እዩ ባኺኑ ተረፉ። እወ እዚ ኩሉ ክረጋግጽ ዝነበሮ ሃገራዊ ልምዓትን ምዕባለን እዩ በኒኑ ከንቱ ኮይኑ ። 

8. ከምቲ ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ፡ ጂኦ-ስትራተጂያዊ ኣቀማምጣ ቀይሕ ባሕሪ ምስቲ ጆኦ-ፖሊቲካዊ ኣገዳስነቱ ደሚርካ፡ 
ዓውደ-ቱሪዝም ኣብ ምብልጻግን ምዕባለን ኤርትራ ዓቢይ እጃም ክህልዎ ምስተገበአ። ሓሳድ ስርዓት ህግደፍ ግን፡ ኮነ 
ኢሉ፡ በብሓደ ምስ ኩለን ጎሮባብቲ ሃገራት ኲናት ኣንዳጻሕተረ፡ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ቅሳነትን ስለዝኸልኦ፡ እቲ 
ዞባ ብምትፍናን ግጭትን ስለዝትሓመሰ፡ ብቱሪዝም ክርከብ ዝነበሮ ጸጋታት ብተጻባኢ ፖሊሲታት ህግደፍ ቦዂሩ። 

9. ብዝተፈላልዩ ሽርሕታትን ምስምሳትን ውልቀ-ማላኺ፡ መብጽዓታትን ተስፋታትን ትጽቢታትን ምትካል ቁዋማዊ 
መንግስቲን ትካልዊ ምሕደራን፡ ግዝኣተ-ሕግን ልዕልና ሕግን፡ ግሉጽነትን፡ ተሓታትነትን፡ ፈጺሞም ቦዂሮም። ንጹር 
ፕላንን ፕሮግራምን ባጀትን ብዘይምህላዉ፡ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ሕሰመን ሃስያን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገረን ኣውሪዱ 
እዩ። ፈጻምን ሓጋግን ፈራዲን ኣካላት ቅዋማዊ መንግስቲ ብዘይምህላዎም ቁጽጽር ትካልዊ ስልጣን (checks and 
balances) ስለዘየለ፡ ንነፍሱ ልዕሊ ሕጊ ዝሰረዐ ጨካን ውልቀ-ማላኺ መራሒ ተፈጢሩ። ከም ሳዕቤኑ ድማ ባርነትን 
ማእሰርትን መቕተልትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ራዕድን፡ ሂወትካ ካብ ማእሰርትን ቕትለትን ከተድሕን ካብ ሃገር 
ምህዳምን፡ ሕሱም ስእነትን ድኽነትን ሎሚ ድሕሪ 30ናጽነት ኣብ ሃገርና ኣስፋሕፊሑ ልሙድ ኮይኑ ይርከብ። 

10. ስርዓት ህግደፍ ካብ ዕደናን፡ ክራይ ወደብ ዓሰብን? ብዝተፈላለየ ምትላል ዝረኽቦ ናይ ወጻኢ ሓገዛትን፡ ዝዓነወ ትሕተ-
ቅርጻታት መስመር ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ማይን ጽዓትን ጽሬትን (Utility lines Constructions) ክጽግን ወይ 
ሓድሽ ክዝርግሕ ኣይመረጸን። ስለዝኾነ ድማ እኹል ኣገልግሎት ማይን ጽዓትን ጽርየትን የልቦን። ትሕተ-ቅርጺ 
ወደባትን ከተማታትን ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይዓኑ ኣሎ። ንኣብነት ከተማ ኣስመራ ተደዊና ዓንያ ሎሚ ክትልለ ኣብ 
ዘይትኽእለሉ ደርጃ ወዲቓ ትርከብ።ኣብ ርእሲ'ዚ ብዋሕዲ መንበሪ ግዛውቲ ወጥሪ ከምዘሎ ኣዘውቲሩ ይሕበር። ድሕሪ 
30 ዓምታት ናጽነት፡ እዚ ኩሉ ዕድላት ምብኳርን ብርሰትን፡ ሕማቕ ሕልሚ ድዩ ወይስ ጋህዲ ክትኣምኖ ዘጸግም እዩ። 

11. ድሕሪ 30-ዓመት ብረታዊ ቃልሲ፡ ድሕሪ 30-ዓመት ስማዊ ናጽነት፡ ኤርትራን ህዝባን ብኹሉ መድያቱ ብዘይ 
ምግናን60 ዓመታት ንድሓር ተሸኺላ ትርከብ። ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ደስኪሉ ካብ ስራሕን 
ካልእን ቦዂሩ እዩ ዘሎ። ዋላኳ ኢሳይስ ብሓሶት ኣይከሰርናን ኢሉ ኣንተመደረ፡ ህዝቢ ኤትርትራ ግን ብርግጽ ማእለያ 
ዘይብሉ ኩሉ መዳያዊ ክስራንን፡ ክትምኖ ዘይክኣል ብኩራት ዕድላትን እዩ ኣጋጢምዎ። ቅድም ብምኽንያት ናይ ዶብ 
ግጭት ዝስዓበ "ኲነት ኣይሰላም ኣይውግእ" ቀጺሉ ድማ ብናይ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት መንግስታት"ግብረ-ሽበራ 
ተአንግዱን ትድግፍን  ኢኹም ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሕለፎ እገዳ" ሰበብ ኣመኽኒዩ፡ ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ 
ኤርትራ ንዓመታት ዝኣክል ጅሆሒዝዎ ምጉዓዙ ዘማጉት ኣኮነን።ማእለያ ዘይብሉ ብኩራት ምዕባለን ዕድላትን ኣስዒቡ 
። 

 
እቲ ልዕሊ ኩሉ ዘገርም ግን፡ እዚ ኣብ ላዕሊ ብዝርዝር ቀሪቡ ዘሎ ብስርዓት ህግደፍ ዝተተግበረ ሃገራዊ ዕንወትን ህዝባዊ 
ህልቂትን፡ ዝተጠልመን ዝተጠልፈን (hijacked) መብጽዓታትን ተስፋታትን፡ በኒኑ ዝተረፈን ዝቦኾረን ራእይታትን ሕልምታትን 
በጋጣሚ ዘጓነፈ ዘይኮነስ ብመደብ(not by accident but by design) ምፍጻሙ እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ካብ ምብዕዛዝና 
ብቕጽበት እንተ ዘይተባራቢርና ወይ ካብ ራዕዲ ዝፈጠሮ ምድስካል ቀልጢፍና እንተዘይነቒሕና፡ ብስዉር ሸርሕታት ዶር ኣቢይን 
ኢሳያስን፡ ኤርትራ ከም ሃገር'ውን ከይንስእና ዝእምቱ ምንቅስቓሳት ይቀላቐሉ ስለዘልዉ ኣብ ብዙሕ ብሃገሩ ዝቑርቚር ህዝቢ 
ስክፍታን ሻቚሎትን ፈጢሩ'ሎ። 
 
ዝኽሪ ንሰማእታት ሃገርና  
ልዕላውነት ኤርትራ ንዘልኣለም ይምበር 
 
 
ገብረየሱስ ወልደሚካኤል       ካብ ሕ.መ.ኣ 
 


