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05.03.2018 

ድሕንነታውነት ኤርትራ፡- ሃገር ƒብ ጅሆ! 

 

እቲ ድሕሪ ናይ ሰላሳ ዓመት ”ናት ዚተጸንÅለ ምውላድ ናጻ ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራ ብዋጋ ናይ (1) 
ዚተናውሐ፡ ጽንኩርን ጥውይዋይን ብረታዊ ቃልሲ፣ (2) ዓርሞሸሻዊ መስዋእቲ ናይቶም ዚÅለጹ 
መንእሰያት ኤርትራ፣ (3) ሰፊሕ ዕንወት ሃገራዊ ቍጠባ ኤርትራ፣ (4) …ቢድ ጕድƒት ደረጃ መነባብሮ 
ህዝቢ ኤርትራ፣ (5) ዓቢ ዝርገት ስድራቤታዊ ህይወትን ማሕÅራዊ እልሞን (fabric) ሕብረተሰብ 
ኤርትራ ዚተሓፍሰ ድሙቕ ዓወት ኢዩ። ƒብ ጽባሕ ናጽነት ግን፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ሕማቕ ƒጋጣሚ 
—ይኑ፡ ነቲ መስዋእትታቱ ዚድብስ —ነ ነቲ ናይ ዘመናት ሃረርትኡ ንሰላም፡ ፍትሒ፡ ልምዓትን 
ራህዋን ዘማልእ ደሞŒራስያዊ ስርዓተ መንግስቲ …ቕውም ƒይ…ƒለን።  

ጥልመት ምልÃዊ ስርዓት ነቲ መሰረታዊ ዕላማታት ብረታዊ ቃልስን ዓሚቝ ሃረርታታት ህዝቢ 
ኤርትራ ንናጽነትን፡ ነቲ ንህዝብን ሃገርን ዘሳቒ ዘሎ ተÃል ሕሰም ƒስዒቡ። ሎሚ፡ ዕስራን 
ሸውዓተን ዓመታት ድሕሪ ናጽነት፡ ኤርትራ ዚለዓለ ደረጃ መነባብሮ፡ ዚÅለጸ ዓይነት ህይወትን ንቡር 
ሰብƒዊ ድሕነትን ዚሰፈና፡ ህዝባ Àነብረላ ዚብህጋ ሃገር Àት…ውን ምተገብ¡ ነይሩ።  

እቲ መንግስቲ፡ ƒሽን‘ይ ዶ ነቲ ልዑል ትጽቢታት …ማልእ፡ ነቲ መሰረታዊ ጠለባት ህዝቢíውን 
…ቕርብ ƒይÅቕዐን ጥራይ ዘይ—ነስ፡ ነታ ሃገር ብዘንሕስያ እናረገጸ ƒብ ሕሱም ስቓይ ሸሚሙዋ 
ይር…ብ። እቲ ስርዓት …መይ ገይሩ ƒብቲ እ…ይ ስርሑ …ም ዚተዓወተ፣ ማለት፡ ሓደ ስትራተጅያዊ 
ጽውያ ፈጢሩ ንመላእ ሃገር ንነዊሕ እዋን ጅሆ Àሕዝ …ም ዚŸƒለ ምርዳእ …ድሊ ኢዩ።  መስርሕ 
ድሕንነታውነት ነቲ ንኤርትራ ናብቲ ዘላቶ መንቀራቕሮ ዘምርሐ ሰንሰለት ፍጻመታት ንምርƒይን 
ብዚÅለጸ ንምርዳእን ዘኽእል መነጸር የወፊየልና።  

ድሕንነታውነት (securitisation)፡ ሓደ መንግስቲ ወይ ፖለቲÃዊ ተዋሳኢ (1) ህላወ ንምርግጋጽ (2) 
ምልላይን ምምልÃትን ናይ (3) ሓደ …ም ጽንኩር ወይ ዘንጠጠወ ታህዲድ ዚረ¡ ጕዳይ እሞ (4) ነቲ 
ታህዲድ ንምዝሃም ፍሉይ ƒገባባት …ም ዘድሊ ዚሕብር ኢዩ። ብሰንÀ ጽንኩርነት ናይቲ ÷ነታት፡ 
እቲ ነቲ ታህዲድ ንምብዳህ ዚውሰድ ፍሉይ ስጕምቲታት ንቡር ትÃላዊ ይÊን ደሞŒራስያዊ 
ሰንሰለት ƒወሳስዳ ውሳነታት ወይ ሜላታት Àኽተል ƒድላዪ ƒይ…ውንን። ንƒብነት፡ ዋላí‘ 
ዘይእዉጅ ይÊን እምÅር፡ ƒብ Œሊ ዚተናውሐ ህጹጽ ÷ነታት፡ ብግብሪ ወተሃደራዊ ግዝƒት ወይ 
ƒገዛዝƒ ምስግዳድ።  

ዕዉት ድሕንነታውነት ƒብ ሰለስተ ቀንዲ ረቛሒታት ይምር—ስ፡- 

1. ነቲ ÷ነት ናይ ሞትን ሕየትን ዚቐርብ ታህዲድ ንምቕናይን ነቲ ሰማዒ (ህዝቢ) ንምእማንን ሓባባሊ 
Œእለት (ጽውያ)፤ 

2. እቲ ሓደጋ ሓቂ ይÊን ƒይÊን ብዘየገድስ፡ ምቕባል ናይቲ ጽውያ ብህዝቢ፤ 

3. ነቲ ጽውያ ብምርዓም እሺ ኢሉ ንምምእዛዝ ዘስገደድ ዝውታረ ጸጥታዊ መሳርዕን Ãልኦት ትÃላትን 
መንግስቲ።  

ንኤርትራ ብዚምል…ት፡ ƒንጻር ሳልሳይ ዓለማዊ ገዛኢትን ዚዓÅየት ጐረቤት ሃገርን፡ ንሰላሳ ዓመታት 
(1961-1991) ”ናት ሓርነት፣ ስዒቡ Ãብ 1998 Œሳብ 2000 ድማ፡ ”ናት ዶብ ƒÃይዳ። እቲ ”ናት 
ዶብ፡ ƒስታት 90 % ናይ ኤርትራ ጠቕላላ ዘቤታዊ ምህርቲ (Gross Domestic Product) ƒብ 1999 
ዘቕውም፡ 580 ሚልዮን ዶላር ƒመሪÃ ወዲኡ፣ ነቲ ድሮ ድ⁄ም ዚነÅረ ቍጠባ ብዝያዳ ድዋዕዋዕ 
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ƒቢሉ፣ ነቲ ƒዐሪዩ ዘይሓወየ ቍስሊ ብምጕዳእ ሓድሽ ደም ƒፍሲሱ፣ ƒማእት ƒሽሓት ህዝቢ 
ƒመዛቢሉ። ƒብ መወዳእትኡ፡ እቲ ”ናት ዶብ ነቲ Œሳብ ሕጂ ዚቕጽል ዘሎ ጐÅጣ ሓይልታት 
ኢትዮጵያ ƒብ ሰፊሕ ቦታታት መሬት ኤርትራ ƒስዒቡ። 

ጐÅጣ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያን፡ እቲ ቀጻሊ እምቢታƒ Ãብቲ ወሪራ ሒዛቶ ዘላ መሬት 
ኤርትራ ንምንስሓብን፡ ነቲ Åቲ ስርዓት ብዛዕባíቲ ƒብ ልዕሊ ልኡላውነት፡ ግዝƒታዊ ምሉእነት —ነ 
ድሕነት ኤርትራ ዘንጠጠወ ሓደገº ታህዲድ ኢትዮጵያ ዚተሃንጸ ìወግዓዊî ጽውያ ይዕንግልን 
የሐይልን። ብመሰረቱ፡ ነዚ ƒብ ƒፍደገ ኤርትራ ÷ድጭ ኢሉ ዘሎ ርኡይ ጸጥታዊ ታህዲድ …ም 
ድሉው መሳርሒ ብምጥቃም፡ ብዛዕባ ƒድላዪነት ምውሳድ ፍሉይ ስጕምቲታት ንሰማዒ ንምእማን 
ይÊን ምኽኑይ ንምግባር ውሑድ ጻዕሪ ዚሓትት ኢዩ። እቲ ዚተናውሐ ባህርይ ናይቲ ንሰላሳ ዓመታት 
ዚተ‹የደ ብረታዊ ቃልሲ ሓርነት ነቶም ምእንቲ ናጽነትን ርእሰ-ውሳነን ደርማስ መስዋእቲታት 
ዚŸፈሉን መሪር ስቓይ ዘሕለፉን ወለዶታት ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ƒንስትዮን ዘሳተፈ 
ኢዩ። ብመንጽር እቲ ምስቲ ”ናት ሃገራዊ ሓርነትን እቲ ንናጽነት ዚተŸፍለ ልዑል ዋጋን ዚተƒሳሰር 
ፍሉይ መንፈስ ሰውራዊ ባህሊ፣ ልኡላውነትን ግዝƒታዊ ምሉእነትን ኤርትራ፡ እቲ ዚኽፈል ዋጋ 
ብዘየገድስ፡ Àሕሎ ይግባእ።  

 …ም ሳዕቤኑ፡ እቲ ግዝƒታዊ ጐÅጣ፡ ምስቲ ድስኩል ÷ነት ናይ ëƒይሰላም፡ ƒይ”ናትí ተደሚሩ፡ 
ንትግባረ ናይቶም ንማሕÅራዊ፡ ቍጠባዊ —ነ ፖለቲÃዊ እልሞ ኤርትራ ብመሰረቱ ዚቐየሩ 
ተŸታተልቲ ለውጥታት ንምትእትታው ዘድሊ ምቹእ ባይታ ƒንጺፉ። እቲ Ãብ ÷ሎም ንላዕሊ 
ƒዝዩ ƒዕናዊ ዚ·ነ ለውጢ ድማ፡ እቲ ንዚ·ነን ንÊሉን ግዳማዊ (ኢትዮጵያዊ) ወራር ÀምŒት 
ዚኽእል ቀዋሚ ሰራዊት ምዕቃብ ብዚብል ምኽኒት፡ ነቲ ግዴታዊ ንጡፍ ሃገራዊ ƒገልግሎት ብግብሪ 
ደረት-ƒልቦ …ም ዚŸውን ምግባር ኢዩ። መንእሰያት ኤርትራ መሰል ንቡር ስድራቤታዊ ƒተዓባብያ 
—ነ ዕድል ላዕለዋይ ትምህርቲ ተነፊጎም ጥራይ ዘይ—ነስ፣ እንተላይ ƒብቲ ንገዛእ ርእሱ ጸቢቡ፡ ƒብ 
ትሕቲ …ቢድ Œትትልን ጥቡቕ ቍጽጽር ƒትዩ ዘሎ ዕዳጋ ዕዮ፡ ሃፈጻማ ዘለዎ ሽቕለት ስኢኖም፣ 
እቶም ዘይተƒደነ ጕድƒት ዚወርዶም ዘለዉ ኢዮም። 

እቲ ሕማቕ ƒመሓዳድራ ናይቲ ƒዝዩ ዚŸÅረ ጸጋ ኤርትራ (መንእሰይ) ዘስዓቦ ቍጠባዊ ጕድƒት 
ድማ፡ ነቲ ƒብተን ቀዳሞት ውሑዳት ዓመታት ናጽነት ተመዝጊቡ ዚነÅረ ተስፋ ዚህብ ልምዓታዊ 
ግስጋሰ ብምቕልባስ፡ ነታ ሃገር ናብ ዘየቋርጽ ምንቍልቋል ƒብ ምምላስ ƒÅርÀቱ ኢዩ።ሃገራዊ 
ƒገልግሎት፡ ነቲ ƒብ መስርሕ ናይቲ ዚተናውሐ ብረታዊ ቃልሲ ሓርነት ዚዓነወ ትሕተ-ቅርጺ 
ኤርትራ ዳግም ንምህናጽን ነቲ ዚተረመሰ ቍጠባ ብቕልጡፍ ንምብርባርን ዚዓለመ —ይኑ፣ ƒብቲ 
ፈለማ እዋን፣ ንዓሰርተው ሸሞንተ ƒዋርሕ፡ ማለት ሽዱሽተ ƒዋርሕ ወተሃደራዊ ታዕሊም፡ 
ዓሰርተው Œልተ ƒዋርሕ ድማ ወለንታዊ ስራሕ፡ ተሓሊኑ ኢዩ ተÅጊሱ። ብቐንዱ ድማ፡ ነታ ƒብቲ 
ብቐጻሊ ሓድሕዳውን ዘቤታውን ህው…ት ዚልለ፡ ƒዝዩ ተቐያያሪ ዞባ እትር…ብ፡ ዓቢ ቀዋሚ 
ሰራዊት Àትውንን ዘየድልያን ዓቕማ ዘየፍቅደላን ሓዳስ ሃገር፣ ƒብ ዘድለየሉ እዋን ዘተƒማምን 
ዓቕሚ ነብሰ-ምŒል‹ል …ም ዚህልዋ ንምርግጋጽ፡ ነቲ ናይ ስዊዘርላንድ ƒርƒያ (ሞደል) …ም ƒብነት 
ብምውሳድ ዚተወጠነ ኢዩ። 

እቲ ስርዓት፡ ንÊሉ መዋቕራት ንቡር ቍጽጽር ብምግባት፣ ነቲ ወግዓዊ ሰንሰለት እዚ ብምዝራግ፣ 
ጥቡቕ ሕብረተሰባዊ Œትትል ብምስራብ፣ ንመላእ ህዝቢ ƒብ ትሕቲ ጽኑዕ ሓለዋ ዘእቱ ƒወዳድባ 
ብምትእትታው —ነ ሃዋህው ጥርጣረን ፍርሕን ብምስፋን፣ ነቲ ƒገባብ ሃገራዊ ƒገልግሎት ƒብ መዓላ 
ናይ ገዛእ ርእሱ ረብሓታት መታን …ውዕል ƒዘንቢዑዎ። ምብጋስ መንእሰያት ናብ ሃገራዊ 
ƒገልግሎት ƒብ ውሽጢíቲ ጽኑዕ ቍጽጽር ናይቲ ናይ ኩፖን ስርዓተ መቝነን ዚተነጽፈ —ይኑ፣ 
ብመንገዲ እቲ ምትሓዝ ወተሃደራዊ መልŒዕ ናይ ትምህርቲ ƒቢሉ፣ ƒብቲ ƒጋ ዓቕመ ƒዳም 
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ዚÅጽሑሉ መወዳእታ ዓመት ናይ Ãልƒይ ደረጃ ኢዩ ዚጅምር። ሓንሳእ ምስ ተŸትቡ፡ እቶም 
መንእሰያት ግዜኡ ƒብ ዘይተወሰነ፣ ምስ ስድራኦምን ቤተሰቦምን ድሩት ርŒብ ƒብ ዘፍቅድ፣ 
ƒገልግሎትን ተƒማንነትን ነቲ ስርዓት ጥራይ Àህቡ ƒብ ዚጠልብ ƒገልግሎት ብስም ኤርትራ 
ተዋፊሮም ናብ ዚተፈላለዩ ÷ርናዓት ናይታ ሃገር ፋሕ ይብሉ። እቲ ብዘይ ግቡእ ደሞዝ ዚሰላሰል 
ንጡፍ ደረት-ƒልቦ ሃገራዊ ƒገልግሎት፡ መንእሰያት ተመርዕዮም ናይ ገዛእ ርእሶም ስድራቤት …ም 
ዘይምስርቱ፣ ርጡብ ሓዳር …ም ዘይህሉዎም —ነ ስድርኦም …ነባብሩ …ም ዘይŒእሉ ብምግባር፣ ነታ 
ቀንዲ ሰረት ሕብረተሰብን ሃገርን እተቕውም ስድራቤታዊ ƒሃዱ የዳኽም።  

እቲ ብቐንዱ …ም ምንጪ ናይ œማዊ Œትትልን መሳርሒ ናይ ፖለቲÃዊ ቍጽጽርን ንምግልጋል 
ዚዓለመ ናይ ኩፖን ቍጠባ ኤርትራ፡ …ም መግብን ነዳድን ዚƒመሰሉ መሰረታውያን ƒድለይቲ 
ƒቕሑ ብመቝነን የመቓርሕ። እቲ ንህዝቢ ዘሳቒ ዘሎ ቀጻሊ ሕጽረት ናይ ƒድለይቲ ƒቕሑን 
ƒገልግሎታትን ብመሰረቱ ሰብ-ሰርሖ ኢዩ። ብርግጽ፡ ውጽኢት ናይ ሕማቕ ƒመሓዳድራ ሃገራዊ 
ቍጠባ፣ ዝምቡዕ ዘቤታዊ ዕዳጋ፣ እቲ ቀንዲ ƒÃል ቍጠባ Œነሱ ግቡእ ƒቓልቦ ዚሰƒነ ሕርሻዊ ጽላት 
ኢዩ። ተደጋጋሚ ደርቂ፡ ዘይምስሳን ዘረእቲ፡ ዋሕዲ ምህርቲ ንሳዕቤናት ናይቲ ግጉይን ዘይርጉእን 
ቍጠባዊ ƒ…ያይዳ ናይቲ ስርዓት ƒጋዲዱዎ። 

እዚ ƒብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት፡ ነቲ ƒብ ጽባሕ ናይቲ ዶባዊ ”ናት ዚተŸስተ ሰንፈላል ÷ነት ናይ 
ƒይ”ናት፡ ƒይሰላም፣ ነቲ ƒጠቓላሊ ሰንሰለት እዚ ብስሩዕ ƒገባብ ƒብቲ ዚለዓለ ጥርዚ ƒብ 
ትሕቲíቲ ፕረዚደንት ንምምእÃል …ም ምቹእ ƒጋጣሚ ተጠቒሙ፣ ንÊሉíቲ ደድሕሪ ናጽነት፡ 
ደሞŒራስያዊ ስግግር ኤርትራ ንምፍጻም ƒድላዪ ዚነÅረ ሜላዊ፡ ሓጋጋዊ ይÊን ትÃላዊ መስርሓት 
ƒደስÀሉ። ምድስÃል ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ፣ ዘይምትግባር ናይቲ ƒብ 1997 ዚጸደቐ ቅዋም፣ 
ርትዓውን ናጻን ምርጫታት ዘይምŒያድ፣ ርኡይ ƒብነታት ናይ ብŸመይ ዚÅለ ƒገባብ ደሞŒራስን 
ደሞŒራስያውነትን እቶም ቀዳሞት ግዳያት ናይ መስርሕ ድሕንነታውነት …ም ዚ·ኑ ኢዮም። 

…ም ሓዳስ ሃገር መጠን፡ ኤርትራ ነቲ Åይናዊ ውሳµታት ምምእÃል ስልጣን ንምብዳህ ዘኽእል፣ 
ደሞŒራስያዊ ምእዘዛን ተሓታትነትን ዘረጋግጽ ቢሮŒራስያዊ —ነ ትÃላዊ ዓቕሚ ƒይነÅራን። 
ብሰንኩ፡ እቲ ብሕታዊ ፕረስ ተÅቲኑ፣ እቶም ተቓውሞ ዘርƒዩ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መ—ነናት —ነ 
ሰÅስልጣን መንግስቲ፡ ታሕተዎት መ—ነናትን ሰብመዝን፡ ነቐፌታዊ ƒመለ‹ኽታ ዘለዎም ተራ 
ወተሃደራትን ƒባላት ግንባርን፡ ጋዜጠºታትን፣ ብዘይ ሕጋዊ ƒገባብ፡ ብሰረት-ƒልቦ ጠቐነ Œድዓትን 
ምንዕዓብን፡ ብሃውሪ ተƒሲሮም ƒብ ቀይዲ ƒትዮም። ƒብቲ ƒብ 2001 ዚተወስደ ዓመጸº 
ስጕምቲ፡ እቶም …ስምዑ ዚኽእሉ ዚÅሃሉ፣ ፍልይ ዚÅለ ርእይቶ ዚነÅሮም፣ ነቲ Åይናዊ ውሳነታት 
Àጻረሩ ወይ ነቲ ሓደ-ጐድናዊ ጽውያ …ቃልዑ ዚኽእሉ ዚነÅሩ፣ እቶም ቀዳሞት ዚተገለፉን ብƒፎም 
ዚተለጕሙን ኢዮም። እቲ Êሉ ብƒልማማ ዚተወስደ ስጕምትታት ድማ፡ ፕረዚደንታዊ ስልጣን 
ንምድልዳል ዚዓለመ ኢዩ ነይሩ። 

ምቕጻል መድቈስቲ ተቓዋሚ ድምጽታት Åቲ ስርዓት፡ ምስቲ ëወግዓዊí ጽውያ ንዚ·ነ ዚተፈልየ 
ƒረƒእያን ተቓዋሚ ርእይቶን ዘለዎ ነቓፊ …ም መሳርሒ ወያነ (ኢትዮጵያ) ወይ ሲƒይኤይ (ወÀል 
ማእ…ላይ ስለያ ƒመሪÃ) እና·ነነ፣ ብፍርሒ ናይ …ም ቀይድን ስቅያትን ዚƒመሰሉ ሳዕቤናት 
ዚድረኽ œማዊ ነብሰ-መመያ (self-censorship) Àሳለጥ ጸኒሑ ኢዩ። እቲ …ምዚ ዓይነት ተርእዮ ናይ 
…ቢድ ድሕንነታውነት ሜላታት፣ ንነገራት …ም ጻዕዳን ጸሊምን ዝርኢ ƒዝዩ ጥሩፍ ዚ·ነ ፖለቲÃዊ 
ƒጠማምታ ወሊዱ፣ ƒብ ገለ ደገፍትን ተደናገጽትን ናይቲ ስርዓት፡ ብፍላይ ƒብ ዳያስፖራ፡ ƒዕሚቑ 
ሰሪቱ ወይ ሰሪጹ ይር…ብ። Àግመት …ም ዚ…ƒል ድማ፡ …ምዚ ዓይነት ማኒŒያን ÷ነተ-ƒእምሮ፣ 
ንዚተሓላለ⁄ ጕዳያት ናብ ቀሊል ድርባዊ ƒረƒእያ ህላወ ናይ ንሳቶም ብመንጽር ንሕና ዘውርድ፣ 
ንŒፉት Œትዕ ወይ ምቕሉል ልዝብ ቦታ ዘይህብ ኢዩ። 
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ብŸምዚ ƒገባብíዚ ድማ፡ እቲ ብደገፍቲ ናይቲ ስርዓት ዚሰላሰል መድረ‹ት ማሕÅራዊ መራŸቢ 
ብዙሃን ëƒብ-መስመርí (online) …ም ዘረጋግጾ፣ ነቲ ንኤርትራውያን ƒብ ውሽጥን ƒብ ወጻእን 
ዚትንŒፍ ƒቃጫጭን ሃዋህውን ናይ መጥቃዕቲ፡ ጽልእን ጥርጣረን የተባብዕ። እቲ ብማሕÅራዊ 
መራŸቢ ብዙሃን Àፍጸም ዚ…ƒል ስመ-ስዉርነትን ቅልጡፍ ምስግጋር ሓÅሬታን ን¡ጀንዳ ናይቲ 
ስርዓት Àሕግዝ ጸኒሑ። ብፍላይ ƒብ …ም ትዊተር ዚƒመሰሉ መስመራት፡ ምስልታት ናይ ƒብ እዋን 
ሓርነታዊ ”ናት ዚተፈጸሙ፣ ብጸሊምን ጻዕዳን ዚተቐርጹ ስእልታት ናይ ጅግንነታዊ ተግባራትን 
መስተንŒር ስርሒታትን፣ ናይቲ ዘደንቕ ባህርያዊ ጽባቐ ቅርጸ-መሬት ኤርትራ ወይ ናይ ብጥንቃቐ 
ዚተሓርዩን ዚተ·ሓሓሉን ፎቶግራፋት ናይ …ተማዊ …ባቢታት፡ ብፍላይ ƒስመራ፣ ብንዓወታትን 
ፍረታት-ዕዮን ዚውድስ ሓጺር ጽሑፋዊ ምግለጺታት ዚተሰነዩ፡ ብዙሕ ግዜ ምስቲ ስርዓት 
ዚተƒሳሰሩ፡ ስእልታት ብስሩዕ ƒገባብ ብተደጋጋሚ ይዝርግሑ።   

ሓደ ብዙሕ ግዜ ብስመ-ስዉር ዚሰርሕ ንኡስ ሰራዊት ናይ ëƒብ-መስመርí ሕሳባት፡ ነቲ ëወግዓዊí 
ጽውያን ነቲ Åቲ ስርዓት ብዓቢ ጥንቃቐ ዚተቐርጸ ስኑዕ Œዉንነትን ዘንጸባርቕ ምስሊ ናይ ሓንቲ 
ርግƒት፡ ሰላምን ራህዋን ዚሰፈና ሃገር ÀÊስ÷ስን …ስገድድን ይዕልም። ብŸምኡ ድማ፡ ነቲ 
ስርዓትን ነቲ ዚተ·ሓሓለ ምስሉን ëƒብ-መስመርí ዚድግፉ ውሑዳት ኤርትራውያን መንእሰያት ƒብ 
ዳያስፖራ ይŸስብን ይŸትብን ƒሎ። እዚ ዘይመስል ዓወት እዚ፡ Åቲ ዕዙዝ መቐረት ናይ ሓÅንን   
ሓባራዊ መንነትን ናይቶም መንእሰያት፣ ምስቲ ƒብተን ዚነብሩለን ƒእንገድቲ ሃገራት ብዙሕ ግዜ 
ዘጋጥሞም ተነጽሎ —ነ Åቲ ናይ ëተጻብኦ ታሪኽí ዘለዎ ƒህጕራዊ መራŸቢ ብዙሃን ጐድኒ-ንጐድኑ 
ብቐጥታ ተሰሪዑ ዚቐርብ ተጻይ-ጽውያ ናይቲ ደረቕ Œዉንነት እናተራጸመ ዚፍጠር ኢዩ። ƒብነታት 
ናይ ƒጥቃዒ ተገባብሮን ዘለፋን ƒብ ትዊተር፣ ምስ ዚተወሃሃዱ ዘለፋታት ንዚ·ነን ንÊሉን ነቲ 
ህሉው ስርዓት ዚነቅፍ ዚመስል ወይ ንመዳያት ቍጠባዊ ዕብሰት፡ ፖለቲÃዊ ልምሰት፡ ሕብረተሰባዊ 
ዝርገት ወይ ጽልሙት ÷ነታት ሰብƒዊ መሰላት ኤርትራ ዘጕልሑ ትዊታት ልሙዳት ኢዮም። 

እዚ ሽግር ናይ ƒጥቃዒ ተገባብሮ ƒብ ውሽጢ ገለ Œፋላት ኤርትራዊ œም ƒብ ዳያስፖራ ብሰንÀíቲ 
ƒብ ብዙሓት ዚር¡ ነቲ ƒብ መንጎ ሃገረ ኤርትራ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ፍልልያት 
መሚ‹ ምርዳእ ዘይምኽƒል ዚፍጠር ኢዩ። መንግስቲ እቲ ƒብ ትሕቲ ሓልዮት ናይቲ፡ ምስቶም 
ዚÅዝሑ ናይቶም ƒዝዮም ፍሉጣት ƒባላት ናይቲ Ãብ ነዊሕ እዋን ዚደስ…ለ ማእ…ላይ ሽማግለኡ ƒብ 
ቤት ማእሰርቲ ወይ ƒብ ስደት ምህላው፡ ዳርጋ ምዉት ዘሎ ህዝባዊ ግንባር ንደሞŒራስን ፍትሕን 
(ህግደፍ) ƒብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኢዩ። እቲ ƒብ ውሽጢíቲ ስርዓት ƒብ ገለ ላዕለዎት ወተሃደራዊ 
መ—ነናትን ፍሩያት ሰብመዝን ሳዕሪሩ ዘሎ ምምሽጣር፡ ምትሕብባርን ምትላልን Ãብቲ ንዚፍጽሙዎ 
Åዳሊ ተግባራት Ãብ መቕጻዕቲ ናጻ ም‰ን …ም ዚነቅል ዘረባ ዘድሊዮ ƒይ—ነን። እዚ ድማ ብƒምሳያ 
ናይቲ ዚግÅረሎም ቀጻሊ ምŒል‹ል ነቲ ስርዓት ዘለዎም ተƒማንነትን ደገፍን ዘደልድል፡ ንሓባራዊ 
ረብሓ ዚሰርሕ ስርርዕ ኢዩ። ገለíውን ብምኽንያት ናይቲ ናይ ቀደም ሕሉፍ ƒÅርŒቶ ናይቲ ቅድሚኡ 
ዚነÅረ (ቀዲም) ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ (ህግሕኤ)፣ ƒብ ስርዓት ህግደፍ፡ ግጉይ ይÊን 
እምÅር፡ ዕዉር ተƒማንነት ዘንብሩ ƒለዉ። …ምዚ ዓይነት ደገፍ ዘስደምም ኢዩ፣ ብፍላይ ምስቲ 
ርኡይ መርትዖታት ናይቲ Åቲ ስርዓት ዚፍጸም ተደጋጋሚ ምŒልባትን ጥልመትን ህዝቢ ኤርትራ 
ይÊን Œድዓት ናይቲ መÅገሲ ዕላማታት ብረታዊ ቃልሲ፡- ናጻ፡ ደሞŒራስያዊትን ብልጽግትን 
ኤርትራ ንደቅናን ንመጻኢ ወለዶታትን። 

እቲ ድምር ናይ ƒረመናዊ ቀስቢ፣ ዝውታረ ናይ ሓያልን ƒድማዕን መሳርሒታት መመያ(censorship) 
—ነ ስርጭት ናይ ሓሶት ሓÅሬታን ƒደናጋሪ መግለጽን፤ Œትትልን ቍጽጽርን መርÅብ ኢንተርነት፤ 
ተደጋጋሚ ምዕጋት መርÅብ ማሕÅራዊ መራŸቢ ብዙሃን፣ ንዚ·ነን ንÊሉን ተጻይ ጽውያታት 
ንምድቋስን ንምጥፋእን ይሰርሕ። Œዉንነት ÷ሉ ግዜ Åቲ ëወግዓዊí ጽውያ ናይቲ ስርዓት ጥራይ 
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ይግለጽ፣ Åቲ ቀዳምነታቱ፡ ረብሓታቱን ንዕኡ ዚርƒዮ ጸጥታዊ ስግƒታትን ድማ ይቕረጽ። ዚ·ነ 
ተቓውሞ፡ ዘይምስምማዕ ይÊን ነቐፌታ ብጭÃነ ይድቈስ። እዚ Êሉ ድማ፡ ነቲ ƒብ መንጎ ድሕነት 
ሃገርን ድሕነት ስርዓትን ዘሎ መስመራት ፍልልይ ውጅብርብር የብሎ። 

ƒብ Œዉንነት፡ ƒብ መንጎ ድሕነት ሃገረ ኤርትራን ድሕነት ናይቲ ስርዓትን መሰረታዊ ፍልልይ ƒሎ። 
ይÊንíምÅር፡ እቲ ƒብ መንጎ ሃገርን ስርዓትን ዘሎ ፍልልይ ብዕላማ ሓደን ዘይፈላለን ንምምሳል 
ጽልግልግ …ም ዚብል ይግÅር። ነቲ ጽልግልግ ብዚለዓለ ደረጃ ብምምዝማዝ፡ ƒብ ƒገልግሎት ነብሰ-
ዕቃÅ ናይቲ ስርዓት፡ ብእኡ ƒቢሉ ድማ ነቲ ንዕኡ ዘጋጥሞ ëታህዲዳትíን ëሓደጋታትíን …ም ጕዳይ 
ድሕነት ሃገረ ኤርትራ ገይሩ የቕርብ። Ãብዚ ዚተላዕለ፡ እቶም ታህዲዳት ብቕልጡፍ፡ ብጭÃነን 
ብዘይን ንሕስያን Àግጠሙ ƒለዎም። 

እታ ƒብ መሰንጥቖ ናይ Œልተ ዘይርጉእ ተቐያያሪ ዞባታት ቀርኒ ƒፍሪቃን ሓውሲ ደሴት ደቡብ 
ዓረብን እትር…ብ ኤርትራ ብተጻባእቲ ዚቝጸራ ወይ ተጻባእቲ ዚተገብራ ጐረባብቲ ብቐጥታ 
ዚተŸÅት ኢያ፡- ጂቡቲ፡ ኢትዮጵያ፡ ሱዳን፡ የመን። Àኖ እቲ ናይ ቀረባ …ባቢƒ፡ ኤርትራ 
ሎሚ፡ ልŒዕ …ምቲ ƒብቲ እዋን ቃልሲ ምእንቲ ርእሰ-ውሳነ፡ ƒህጕራዊ ተነጽሎ ƒጋጢሙዋ ƒሎ። 
ይÊን እምÅር፡ ƒብ መንጎ Œልቲኡ ÷ነታት ዓቢ ፍልልይን ƒገዳሲ ፍሉይነትን ƒሎ። ተነጽሎ 
ኤርትራ ƒብ እዋን ፖለቲÃውን ብረታውን ቃልሲ ንርእሰ-ውሳነ Åቲ ƒህጕራዊ œም ተስገዲዱ ዚነÅረ 
ÀŸውን እን…ሎ እዚ ህሉው ተነጽሎ ግን Åቲ ናይ ገዛእ ርእሳ መንግስቲ ዝተደፋፍ¡ ኢዩ። ብርግጽ፡ 
እቶም ቀንዲ ደረኽቲ ናይዚ ህሉው ተነጽሎ ኤርትራ እቶም ዘቤታዊ ተግባራትን ግዳማዊ ሜላዊ 
መልሰ-ግብርታትን ናይቲ ƒብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ኢዮም። ነቲ ëዕላማ ዚምûእí ስትራተጅያዊ 
ውሳነ ነቲ ስርዓት ብዘይ Œትዕ፡ ብዘይ ትንታነ፡ ብዘይ ተሓታትነት፡ ብዘይ ገምጋም ናይ ሳዕቤን፡ …ም 
ዚተራእዮ ንÀውስን የፍቅደሉ። እዚ ስርርዕíዚ፡ ምስቲ ÷ሉ ትርጉም-ƒልቦ ቅልÅሳታት ሜላ፣ 
ጐዳኢ ጥልየታት፣ ƒረሜናዊ መድቈስቲ፣ ንውሽጣዊ ፖለቲÃ ኤርትራ ሕንፍሽፍሽ …እትወሉ 
እን…ሎ እቲ ግዳማዊ ሜላ ድማ፡ ብሰሪíቲ ƒብ ውሽጢíቲ ፖለቲÃዊ ƒÃል ኤርትራን ƒብታ ሃገርን 
ቀጻሊ ÷ነተ ውጥረት ዚዘርእ ዘይምዕሩይ ውሳነታት ዚባŸኑ ተŸታተልቲ ዕድላት የንጸባርቕ። 

ንተነጽሎ ኤርትራ ብዚምል…ት፡ እቲ ተƒሊሙ ንህዝቢ ዚሽየጥ ጽውያ፡ ብሓቂ፡ ነቲ Œዉንነት 
ይÊን ነቲ እሙት ተራ ናይቲ ስርዓት ƒየንጸባርቕን ኢዩ። ƒብ Œንድኡ፡ ታሪ‹ዊ ተዘŒሮታት ናይ 
ተነጽሎን ብዕላማ ዳግም ምቕልቃሉን መÅገሲ ብምግባር፡ እቲ ስርዓት ነቲ ƒህጕራዊ እገዳ …ም 
ምኽኒት ዘይብሉን ዘየድልን ተግባራት ናይ መጥቃዕቲ ƒንጻር ኤርትራ ገይሩ ይገልጾ። ብርግጽ፡ እዚ 
ምጕትíዚ ፍርቂ ሓቂ ƒለዎ። ብዓይኒ ፍትሕን ርትዓውነትን፡ ብመንጽር ቻርተር ሕሃን ƒህጕራዊ 
ልሙድ ሕግን፡ እቲ ƒንጻር ኤርትራ ዚተወስደ እገዳ ብሓቂ ፈልዩ ዘጥቅዕ፡ ዘይምኽኑይን ዘየድልን 
ኢዩ፤ ብርግጽ ግን ዘይተደፋፍ¡ ƒይ—ነን። የግዳስ፡ ƒብ ልዕሊ ሓንቲ ሃገር፡ ምስ ጐረቤት ንዘጋጠመ 
ርኡይ ዶባዊ ግጭት ምእማን ብምእባይን መርትዖ ብዘይብሉ Œስታት ደገፍ ንƒሸባሪ ጕጅለ 
ብምውንጃልን፡ እገዳ ምግባር፤ ƒብ ልዕሊ እታ ƒህጕራዊ ሕጊ ብግልጺ እትጥሕስ፣ ውዕላዊ ግዴታƒ 
ምፍጻም እትƒቢ፣ ልኡላዊ መሬት ጐረቤታ ብቕሉዕ እትጐብጥ Ãልእ ሃገር ተመጣጣኒ ስጕምቲታት 
ዘይምውሳድ፣ ብርግጽ ድርብ መለŒዒታት ምዝውታር ኢዩ። ብተወሳኺ፡ እቲ ስርዓት፡ ልŒዕ 
…ምቶም ተጻባእቲ ጐረባብቲ ስርዓታት፡ ነቲ ìጸላእ ጸላኢ ዳርጋ ፈታዊî ዚብል ግጉይን ƒርሒቑ 
ዘይጥምትን ሜላ ብምኽታል፡ ብዋጋ ዞባዊ ርግƒት፡ ንናይ ሓድሕድ ፖለቲÃውን ብረታውን 
ተቓወምቲ ጕጅለታት …ም ዚድግፍ Àፍለጥ ይግባእ። 

ብዚ·ነ፡ ƒህጕራዊ እገዳታት ዘየድምዑ መሳርሒታት ግትƒት ም‰ኖምን ƒብ ልዕሊíቲ ህዝቢ 
ዘይመጣጠን ጽዕነት …ም ዘንብሩን ብተደጋጋሚ ተረጋጊጹ ኢዩ። ብግልባጡ፡ ነቲ ƒብ ስልጣን ዘሎ 
ስርዓት …ም መÅጀዊ ናይ ሳዕቤናት ፖለቲÃዊ ጌጋታቱን ሕማቕ ቍጠባዊ ƒ…ያይዳኡን ዘገልግል 
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ጠቓሚ መዳይ ƒለዎም። Œንዲ ዚ·ነ፡ እቲ ስርዓት ነቲ ቀጻሊ ሕጽረታት ናይ መሰረታውያን 
ተደለይቲ —ነ ƒድለይቲ ƒቕሑን ƒገልግሎታትን፣ ነቲ ቍጠባዊ ልምዓትን ማሕÅራዊ ግስጋሰን 
ƒልሚሱ ዘሎ ስእነት ርእሰማልን ግዳማዊ ቀጥታዊ ወፍርን፣ …ም ሳዕቤናት ናይቲ ተጻባኢ ƒህጕራዊ 
እገዳታትን …ም ታህዲድ ንድሕነትን ራህዋን ƒርትራ ገይሩ ይሸጦም። 

ስለዚ፡ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብመንገዲ ተደጋጋሚ ጽውያታት፡ ሕጂíውን …ም ቀደሙ፡ ëሓድነቱí 
…ደልድልን ናብቲ ዳርጋ ጽውጽዋያዊ ëርእሰ-ምር—ሳí Àምለስን ይጽዋዕ፣ ዓቢ ጻዕሪ Àገብርን 
ደርማስ መስዋእቲ ÀŸፍልን ይግደድ ƒሎ። ብመፈለምታ ƒብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ብሰሪ ስእነት 
እ⁄ል ƒህጕራዊ ደገፍ Ãብ ƒድላዪነት ዚተላዕለ፡ ርእሰ-ምር—ሳ፡ ብቐንዱ ምስቲ Œምህ ዘይብል 
ቈራጽነትን ምሕዝነትን ƒብ ጽላል እቲ ልዑል ኤርትራ ሃገራዊ መንነት፡ ናጽነት ƒብ ምጭባጥ 
ሓጊዙ። ብመሰረት ግጉይን ብፍላጥ ዚተገብረን ዝንባዐ ናይ መት…ል ርእሰ-ምር—ሳ፡ Œቱባት ሃገራዊ 
ƒገልግሎት፡ ብስም ምህናጽ ሃገር፡ ƒብ ስራሓት ምህናጽ ትሕተ-ቅርጺ ወይ ƒብ ዕደና፡ ብዘይ ዋላ 
ነቲ ብዚተሓተ ዘድሊ መቝነን ኩፖን ዘየኽፍል ግቡእ ወይ ብቑዕ ደሞዝ ተዋፊሮም። ƒብዚ ዘመነ 
ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ስነÀነት (technology)፡ እቶም Œቱባት ƒብ መወዳእታ ዘየብሉ፡ ሕቘ 
ዚሰብር፡ ብርቱዕን ጽዑቕን ƒÃላዊ ጻዕሪ ዚሓትት ዘየርብሕ ጕልÅታዊ ስራሓት …ም ዚለፍዑ 
ይግÅር። ƒሰቃቒ Œዉንነት ብመንጽርíቲ ƒዝዩ ƒኽሳቢ ዕደናታት ወርቅን ፖታሽ! ብዘይ ዚ·ነ 
ግሉጽነት ወይ ተሓታትነት ƒብቲ ናይታ ሃገር መንግስታዊ ፋይናንስ፡ እቲ ƒታዊታት ናይተን 
ዕደናታት ዚተሓሳሰቦ የብሉ ዋላ ƒብ መዓላ ረብሓ ናይታ ሃገርን ህዝብን ƒይውዕል። 

እቲ መሪር Œዉንነት ናይዚ ተስፋ ዘይብሉ ስርዓት ኤርትራ ጃምላዊ ስደት፡ ብፍላይ ናይ መንእሰያት፡ 
ደሪ⁄፤ ብዙሓት ግዳያት ናይ ሰብƒዊ ፍልሰትን ባርነትን ƒብ ሰሜን ƒፍሪቃ፣ ናይ ምህርቲ ƒÃላት 
ƒብ ሲናይ፣ ናይ ሞት ƒብ ምድረÅዳ ሳሃራ፣ ናይ ጥሕለት ƒብ ማእ…ላይን ቀይሕን ባሕርታት፣ 
—ይኖም። ነዚ ዓይነት ሓደጋታት ዘድፍር ውሳነ ሰራሪ ምርጫ ዚŸውን እቲ ƒማራጺ Ãብኡ ƒመና 
ዚŸፍ¡ ምስ ዚŸውን ጥራይ ኢዩ። እቲ Ãብ ብዝሒ ናይቶም Ãብ ኤርትራ ብ…ም ምስቓይ፡ 
ስቅያትን ቀይድን ዚƒመሰሉ ምኽንያታት ዚሃድሙ ሰባት ዚቐርብ ብሃር ጸብጻባትን እናዛየደ ዚመጽእ 
መርትዖን፡ Åቲ ስርዓትን ደገፍቱን ብƒሉታ፡ ብስንብታ ወይ ነቲ ወቐሳ ናብ ìÃልኦትî ብምዝባል ኢዩ 
ዚምለስ። እቲ ëወግዓዊí ጽውያ ናይቲ ስርዓት፡ ሓላፍነት ናይቲ ስእነት ግስጋሰ ይÊን Œዉንነት ናይቲ 
ƒብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዚወርድ ማእለያ ዘይብሉ ስቓይ ን…ም ƒመሪÃ፡ ሕቡራት ሃገራት ወይ 
ወያነ ዚƒምሰሉ ንድሕነት ኤርትራ ዚህድዱ ናይ ግዳም ተጻባእቲ ƒÃላት የሰŒም። ƒብቲ 
ንመንቀራቕሮ ኤርትራ ብግዳማዊ ጠንቅታት ዚገልጽ ዘየቋርጽ ƒቀራርባ፡ እቲ ሰÀዔት ናይ ወቐሳ 
ƒብ 2018 እንተላይ ንƒዴታትን ናይ ቀረባ ƒባላት ስድራቤትን ናይቶም Œቱባት …ም ƒተባባዕቲ 
ህድማ ንምሕዋስ ብዝያዳ ስፍሓት ተዘርጊሑ ƒሎ። 

…ም ህዝቢ፡ ኤርትራውያን፡ ብፍላይ ƒብ ዳያስፖራ፡ ብŒፉት ልዝብ ናብ ዕርቅን ሓድነትን ዘምርሕ    
መንገዲ …ናድዩ የድሊ። እቲ ድምር ናይቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዚŸደ ቀጻሊ ግዳማውነትን ጥሩፍ 
ፖለቲÃውነትን ሽግራት ኤርትራ፣ Åቲ ዘይፋርግ ጽውያ ናይቲ ስርዓት እናተዓንገለ፣ መፍቶት ናይቲ 
ƒብ ህሉው ስርዓት፣ ተጠርኒፉ ƒብ ውሁድ ƒወንታዊ ስራሕ Àሰማማዕ ዘይŒእል፣ ዚተመቓቐለ፡ 
ዚተፈናጨለን ዚተተፋነነን ዳያስፖራ ወሊዱ። ዋላ እቶም ብዝያዳ ƒኽብሮታዊ ተገባብሮን ምቕሉል 
ልዝብን ዚውሰዱ ዚነƒሱ ስጕምትታት፡ ንናይ ቀደም ቅርሕንቲታት ƒብ ምሕዳግን ቍስልታት ƒብ 
ምሕዋይን Àሕግዙ ይኽእሉ ኢዮም። ንሕና …ም ህዝቢ ƒብ ሓባራዊ መረዳእታን ሓባራዊ 
Œብርታትን ዚተመስረቱ ድንድላት ብምህናጽን œማዊ ምትእስሳርና ብምድልዳልን፣ ÷ነታትና 
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