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የኤርትራው “ሰውዬ” ዚሬም አሌባነኑም 

                         (ዲዊት ጋሞ - ከሽሮ ሜዲ) 

 

አቤት ፍጥነቱ ጊዛው እንዳት ይሮጣሌ በሌ ጃሌ! 12 ዓመት ዯፈነ። ትዜ ይሇኛሌ - 

ያኔ የዓሇም ጆሮዎች አንቴናቸውን መዜው ትኩረት የሰጡበት፤ ዓይኖች አጉሉ 

መነጽሮቻቸውን ተክሇው የወፍ እንቅስቃሴን ሳይቀር መከታተሌ የያዘበት ወቅት 

ነበር።  

 

ተፈጥሮአዊው ዑዯት ጊዛውን ሊይጠብቅ ከነአካቴውም ሂዯቱን እንዱያቋርጥ 

ተፈርድበታሌና ሁለም መጨረሻውን ሇማየት እጅጉን ጓጉቷሌ። እውነት 

እንዯተባሇው ጨሇማን እስከወዱያኛው ሊናየው ይሆን? ብዘዎች ተጨንቀዋሌ@ 

ተጠበዋሌም። ወርሃ የካቲት -1991 ዓ.ም.። 

 

ከዙያን ጊዛ ወዱህ በዓሇማችን ስንት ታሊሊቅ ክስተቶች ታሇፉ? ስንት ያሌተጠበቁ 

ዯራሽ ዛናዎች ተሰሙ? ምን ያህሌ አነጋጋሪ ዓሇም አቀፋዊና አህጉራዊ ወሳኝ 

ፖሇቲካዊ ጉዲዮች ታዩ? አሮጌው በአዱስ፤ ኋሊ ቀሩ በመናዊ ተሇውጧሌ፡፡ ያረጀ 

ያፈጀ አስተሳሰብ በስሌጡን አመሇካከት ተቀይሯሌ። በርካታ ቁምነገሮች፣ አስዯሳች 

አሳዚኝ፣ አስዯናቂና አስገራሚ ክስተቶች ታሌፈዋሌ። ጊዛ ክንፍ ያበቀሇ ይመስሌ 

ሩጫው ላሊ ሆኗሌ።  

 

በእነዙህ ዓመታት ውስጥ ብቻ በዓሇማችን የተሇያዩ አካባቢዎች በአገራት ይሁን 

በቡዴኖች መካከሌ ሌዩነቶች፣ አሇመግባባቶች፣ መቃቃርና ግጭቶች ተከስተዋሌ። 

ብዘዎቹም በውይይትና በምክክር ይህ አሌሆን ካሇም በሽምግሌና ዴርዴር እሱም 

ካሌተሳካ በህግ አግባብ ሲፈቱ ተመሌክተናሌ።  

 

በእነዙህ ዓመታት በዓሇማችን አዲዱስ የሳይንስና ቴክኖልጂ ውጤቶች ተፈትሸው 

ሥራ ሊይ ሲውለም ታዜበናሌ። 
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በእነዙህ ዓመታት በርካታ የሌማትና ዕዴገት ስኬቶች ተመዜግበው ዛጎች ኑሮአቸው 

ሲሇወጥም አይተናሌ።  

 

#ሰውዬው; #የአዯራ ዕቃ; ይመስሌ ምንም ሳይቀየሩ እንዯነበሩ እንዲለ ሳያቸው 

አንዴ ሇማሇት ፈቀዴሁና ብዕሬን አነሳሁ።  

 

ውዴ አንባቢዎቼ! #ቅጥፈት፣ ክህዯትና ችክ ማሇት…; የግሌ ባህሪያቸው ስሇሆኑት 

የጎረቤት አገር መሪ በተሇያዩ ጊዛያት ስሇሚያነሷቸው አስገራሚና አዯናጋሪ ጉዲዮች 

ሇመፃፍ እንዯተነሳሳሁ ሳትረደ አሌቀራችሁም። 

 

ከምን ሌጀምር፡፡ ይኼ ያሇንበት የካቲት ወር መሌካም አጋጣሚ ነው፡፡ ሻዕቢያ 

ኢትዮጵያ ሊይ ወረራ በፈጸመበት ወቅት ሇያዥ ገሊጋይ አስቸጋሪ እንዯነበር 

እናስታውስ፡፡ ሻዕቢያ ጥያቄውን በሰሊማዊ መንገዴ እንዱያቀርብ ዓሇም ቢማፀነውም 

ፈቃዯኛ እንዲሌነበር አሁንም እናስብ።  

 

የኤርትራው መሪ ይባስ ብሇው በወረራ የያዘትን ባዴመ ሇቅቆ መውጣት 

እንዯማይታሰብም ነገሩን። #ከባዴመ ሇቆ መውጣት ማሇት ፀሏይ እንዯጠሇቀች 

ትቀራሇች; ብሇውም ፎከሩ። ዓሇም ጉዴ አሇ። እውነት እንዯተባሇው ይሆን? ግና 

የታሰበው አሌሆነም። ፀሏይ ተፈጥሯዊ ዑዯቷን እንዯጠበች አሇች። ተመስገን።  

 

 

የሻዕቢያ ጦር በ#መቻ ፀሏይ ግባት; ተቀጥቅጦ የሽንፈት ፅዋን የግደን ተጎንጭቶ 

ወረራው ከተቀሇበሰ ዚሬ ዴፍን 12 ዓመት ሞሊው። ታዱያስ ኢሣያስ አፈወርቂ! ዚሬ 

ሊይ ቆመው ወዯ ኋሊ 12 ዓመት እንዱጓዘ ዕዴለ ቢሰጥዎ ስሇያኔው ውሣኔዎ 

ስህተት ምን ይነግሩን ይሆን?  

 

ሇነገሩ ይህን ሌበሌ እንጂ አሁንም ቢሆን ከእርስዎ ብዘም ሇውጥ አሌጠብቅም። 

አሌተወጡምና። ላሊ ላሊውን እንተወውና በዙህ ሰሞን ከአሌጀዙራ ቴላቪዥን 
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የእንግሉዜኛ ፕሮግራም ጋር ያዯረጉትን ቃሇ-ምሌሌስ እያነሳሳሁ አንዴ ሁሇት 

ሌበሌ። 

 

ጋዛጠኛዋ በጥናትና በመረጃ ሊይ የተዯገፉ በርካታ ጥያቄዎችን ብታቀርብም የረባ 

ምሊሽ አግኝታሇች ብዬ አሌገምትም። የተሇያዩ ጉዲዮችን ሇዲሰሰው ጥያቄዎቿ 

ቀጥተኛና በቂ ማብራሪያ አጥታሇች ብዬ አስባሇሁ። 

 

ኤርትራ አሌሸባብን ሇመሰለ አሸባሪ ቡዴኖች የጦር መሣሪያ እንዯምታቀርብ ዓሇም 

የሚያውቀው እውነታ ነው። በሶማሉያ ጉዲይ ጣሌቃ ገብነቷም እንዱሁ። በጦር 

መሣሪያ አስተሊሊፊነቷም በአዯገኛነት የምትፈረጅ አገር ሆናሇች - ኤርትራ። 

 

ሇኢሣያስ አፈወርቂ እነዙህ እውነታዎች #ጨርሰውኑ ያሌተፈፀሙ፣ ተራ ነገር፣ 

ቀሌዴ፣ ስሜት አሌባና የተዚባ መረጃ ነው።; በጣሙን ያሳፍራለ። ሇነገሩ ይኼን ሀቅ 

ሇመቀበሌ ጽናት ይኖራቸዋሌ ብል ማሰብም እንዱሁ የዋህነት ነው። 

 

ይህ ብቻ አይዯሇም። ላሊ ሊክሌ። የፕሬስ ነፃነት ያሌተረጋገጠበት፣ ዛጎች 

ሃሣባቸውን የመግሇጽ መብታቸው ያሌተከበረበት፣ ተቃዋሚ ፓርቲዎች በዙያች 

አገር እንዱንቀሳቀሱ የማይፈቀዴበት፣ በሕዜብ ይሁንታ የሚመራ መንግሥት መኖር 

እንዯ ቅንጦት የሚታይበት፣ የዛጎች ከአገር የመውጣት ነፃነት ከቶ የማይታሰብበትና 

በማጎሪያ እስር ቤቶች ውስጥ ሇዓመታት የሚሰቃዩበት #ሲዖሌ; አገር ኤርትራ 

ስሇመሆኗ ኢሣያስ አፈወርቂ ማሰብን አይፈቅደም።  

 

ባሇፈው ዓመት ብቻ 63 ሺህ ያህሌ ኤርትራውያን ዴንበር አቋርጠው ወዯ ሱዲን 

መሰዯዲቸው፣ ከአጠቃሊይ የአገሪቱ ሕዜብ ሁሇት ሦስተኛው በምግብ እጥረት 

የመጎዲቱ ሏቅ በኢሣያስ አፈወርቂ እይታ #ቅዠት፣ ፈጠራና በውሸት የተሞሊ 

ዓይኔን ግንባር ያዴርገው; ዓይነት የፈጠጠ መሏሊ ነው። 

 

አገራቸው በዙህ ሁለ ምስቅሌቅሌ ሁኔታ ውስጥ እያሇች የዛጎቻቸውን ሕይወት 

ሇመሇወጥ ሳይታክቱ እየሰሩ ስሇመሆናቸው ይነግሩናሌ። በዙህ አያበቁም። ኤርትራ 
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ከኢትዮጵያ፣ ከኬንያ፣ ከናይጄሪያ፣ ከሱዲንና ከሶማሉያ በሁለም መስክ ከእነሱ 

የተሻሇች እንዱያውም ከአህጉሪቱ #አንዯኛ ናት; ብሇው በአዯባባይ የሚዯሰኩሩ 

የሚገርሙ ዓይነት #ቀሌዯኛ; ሰው ናቸው። ወዯኋሊ ሊይ አገሪቱ በመሊው ዓሇም 

ንዴ በቀዲሚነት የምትፈረጅበትን ጉዲዮች እጠቃቅሳሇሁ። ሇጊዛው ይቆየኝ።  

 

ሊስጎመዥዎት አሉያም ሊስቀናዎት አይዯሇም። ምን በወጣዎትና ይህ በአሥመራው 

ቤተመንግሥት ዯጅ አይሇፍ። #አንዯኛ ነን; አለን። በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ 

አስተያየት ሲጠየቁ ሁላም ኢትዮጵያ ከአፋቸው አትጠፋም። ማነፃፀሪያ አዴርገው 

የሚጠቃቅሷት እሷኑኑ ነው። እስቲ ጥቂት ሀቅ ሌንገርዎ። 

 

ሚሉዮኖችን መቁጠር የቻለ ጀግና አርሶ አዯሮችና አርብቶ አዯሮች ከዙህች 

ከሚያውቋት ጎረቤትዎ ብቅ… ብቅ ማሇት መጀመራቸውን አሌሰሙ ይሆን? 

 

በመኖሪያ ቤት እጦት ሇዓመታት ይሰቃዩ የነበሩ ቤት አሌባ ዛጎች ዚሬ በመናዊ 

ህንፃ ውስጥ ወዲጅ መድቻቸውን #ቤት ሇእንግዲ; ብሇው መጋበዜ ስሇመያዚቸው 

ወሬ አሌዯረሰዎ ይሆን? 

 

ስሇ መዱናችን ሊውጋዎት። አዱስ አበባን ያኔ እንዯሚያውቋት አይዯሇችም። 

ሁሇንተናዊ ሇውጥ አሳይታሇች። ዕዴለን አግኝተው ቢሆን ኖሮ ዚሬ ያሇ መሪ ያሇ 

ረዲት ካንደ መንዯር ወዯ ላሊው ሠፈር መሄዴ እንዳት አስቸጋሪ እንዯሚሆንብዎ 

ማን በነገረዎ። እንዱህም ሆኖ ሇሇውጥ ብዘ እንዯሚቀረን እናምናሇን። 

 

በግሌገሌ ጊቤ ቁጥር አንዴ እና ሁሇት፣ በተከዛ እና በጣና በሇስ የኃይሌ ማመንጫ 

ፕሮጀክቶች ምን እንዯተከናወኑ መረጃው ሳይዯርስዎ አይቀርምና ይህንንም በዙሁ 

ሌሇፈው። መቼም የመረጃ እጥረት እንዲሇብዎት ተረዴቻሇሁ። በኬንያ ናይሮቢ 

ሙለ የብሔራዊ የእግር ኳስ ቡዴን አባሊት፣  በስኮትሊንዴ የአትላቲክስ ሌዑካን 

የፖሇቲካ ጥገኝነት ስሇመጠየቃቸው ከአሌጀዙራ ጋዛጠኛዋ አይዯሌ የሰሙት - 

ይገርማሌ። 
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የአገሪቱን ክሌልች ከመዱናዋ ጋር ስሇሚያገናኙት የመንገዴ ግንባታዎች 

ባሊጫውትዎት ይሻሇኛሌ። ሆኖም ስሇዴንበር ተሻጋሪ የመንገድች ግንባታ መፋጠን 

ግን ትንሽ ሹክ ሌበሌዎ። ሂዯቱ ላሊ ሆኗሌ።  

 

ስሇትምህርት፣ ጤናና ላልች የመሠረተ ሌማት አውታሮች መስፋፋት እንዱህ ነው 

እንዱያ ነው ብሌዎት #ይኼማ የገዥው ፓርቲ ፕሮፖጋንዲ ነው; ሉለ ይቃጥዎት 

ይሆናሌ። ማን እንዱያረጋግጥሌዎ ይሻለ? የአገሬ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ብዘዎቹ 

ምንም ሳያፍሩበት ከመቀመጫቸው ተነስተው ይነግሩዎታሌ፡፡ የግንቦት 7ቱ 

አመራር አንዲርጋቸው ጽጌ በአሥመራ ሇሸረባ ምክክር ሲያዯርግ በርዕሰ ጉዲዩ 

ዘሪያ ሳያነሳብዎ የቀረ አሌመሰሇኝም።  

 

 

 

በእርግጠኝነት ስሇመሌካም አስተዲዯርና ስሇሰሊም መስፈን፣ ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት 

በመገንባት ሊይ ስሇመሆኑ ሉነግርዎት ባይዯፍርም ሌማት ስሇመፋጠኑም ቢሆን 

እየቀፈፈውም ቢሆን ወሬ ያቀብሇዎታሌ ብዬ እገምታሇሁ። ግምቴ ካሇምንም መነሻ 

አይዯሇም።  

 

አሁን በዙያ ሰሞን በከፍተኛ የመንግሥት ባሇሥሌጣናት ሊይ ግዴያ፣ በመንግሥት 

ተቋማት ሊይ የማፈራረስና የማውዯም ሴራ ይው ጉዲዩን ሇማስፈጸም ሲንዯፋዯፉ 

ተጋሌጠው አይተናሌ። ብዘዎች በዙህ ጉዲይ ሊይ እጅዎ እንዲሇበት ያሙዎታሌ። 

ዓይንዎ ዯም ሇብሶ በምቀኝነትና ክፋት ተነሳስተው የፈጸሙት የሸረባ ሴራ ነው 

እያለ። 

 

#ፀሏይ እንዯጠሇቀች ትቀራሇች; ከባድ ፉከራዎ ወዱህ እንኳን በኢትዮጵያ 

ስሇተካሄደ ብሔራዊና ክሌሊዊ ምርጫዎች ሊነሳብዎ አሌፈሌግም። የምርጫ ነገር 

ሲነሳ አቋምዎ ምን እንዯሆነ ስሇማውቅ ቅር ይሌዎታሌና ሌሇፈው። እኔ ግን 

አሁንም ማስጎምዠቴ አሇመሆኑ ይታወቅሌኝ። ከሦስት ወራት ያነሰ በቀሩት ጊዛያት 

አንገፍግፎት የጠለት ጉዲይ በኢትዮጵያ ይከናወናሌ። መንበረ ሥሌጣን ሊይ 
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መቀመጥ የሚቻሇው በሕዜብ ይሁንታና ፈቃዴ ብቻ የመሆኑ እውነታ። እርስዎ 

የዙህ ዓይነቱ ጉዲይ እንዯሚጎረብጥዎት ከአሌጀዙራ ጋዛጠኛዋ ሆነ ከላልች ጋር 

ካካሄዶቸው ቃሇ ምሌሌሶች በተዯጋጋሚ ስሊዯመጥኩ አሊስጨንቅዎትም።  

 

ጽሐፌን ወዯማጠቃለ ተቃርቤያሇሁ። በቅርቡ የሻዕቢያ ሚሉሺያዎች የጅቡቲን 

ዴንበር ሌቀው ሇአካባቢው ፀጥታ ትሌቅ ስጋት ሆነው ከርመዋሌ። በዙህ የተነሳ 

ይሆን? ኤርትራ ከአህጉሪቱ #አንዯኛ ናት; ተብሊ ዯረጃ  ያሰጣት። ይህን ሁኔታ ወዯ 

ጎረቤት አገር የሚያዯርስ የአውራ መንገዴ ግንባታና የኤላክትሪክ ኃይሌ ዜርጋታ 

አዴርገን እንቁጠር? መሌካም እንቀጥሌ። 

 

ከአገር አገር የጦር መሣሪያዎችን ማስተሊሇፍ ብልም ሇአሸባሪ ቡዴኖች የትጥቅ 

ዴጋፍ በመስጠት ተግባር የመጠመዴ ሚስጢር ይሆን ከአህጉሪቱ አንዯኛ ዯረጃን 

ያሸሇማት? ይኼም ምናሌባት የቡና፣ የቆዲና የአበባ ውጤቶችን ሇዓሇም ገበያ ይዝ 

የመቅረብ ዴርሻን መተካት አዴርገን እንውሰዴ? 

 

ኤርትራ ከአጠቃሊይ ገቢዋ አንፃር ሇጦር መሣሪያ ግዥ በምታወጣው ወጪ ከአፍሪካ 

ቀዲሚ የመሆኗ ጉዲይ ዯግሞ አገሪቱ በየዓመቱ ሁሇት አሃዜ ያሇው ምጣኔ ሀብታዊ 

ዕዴገት በማስመዜገብ #አንዯኛ ናት; በሚሇው እንተካው? 

 

ኤርትራ አሸባሪ ቡዴኖችን ትዯግፋሇች፣ ቀጣናውን የማተረማመስ ዓሊማን 

ታራምዲሇች። ከዙህም አሌፎ ሇዓሇም ሠሊም ሥጋት ስሇመሆኗ በተባበሩት 

መንግሥታት ዴርጅት የፀጥታው ምክር ቤት ታምኖበት ማዕቀብ የተጣሇባት 

ብቸኛዋ አፍሪካዊት አገር ሆናሇች። በዙህ ስኬት ይሆን? ኤርትራ ከአህጉሪቱ  

#አንዯኛ ናት; የሚሇው ዯረጃ በፕሬዙዲንቷ የተሰጣት? ይገርማሌ። አሁንስ አሳኑኝ 

- የ#ኤርትራው ሰውዬ; ዚሬም አሌባነኑም። እሳቸው ባሇቡት ቆመዋሌ - ጊዛው ግና 

ይሮጣሌ። የኋሉት ጥሎቸው ሄዶሌ። ሠሊም። 
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