
ዕዉት ኣኼባ ኣብ መንጎ ወከሌቲ ኤምባሲ 

ሃገረ ኤርትራ ኣብ ስካንዱኔቪያን ሃገራትን 

ተቐማጦ ኦስልን ተኻይደ 

ተጋዲሊይ ኣቶ ተኽሇ መንግስቱ፣ ሓሊፊ ህዝባዊን ኮማዊን ጉዲያት ከምኡ’ውን ኣቶ ቴዴሮስ ጎይትኦም 

ካብ ቤትጽሕፈት ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ስካንዱኔቪያን ሃገራት ብዕሇት 25/10/2009 ኣብ ኦስል 

ምስ ኤርትራዊያን ሓባራዊ ዘተ ኣካይድም። 

እቲ ዘተ ብዛዕባ ህለው ኩነታት ሃገርናን ኣከባቢናን ዝዓሇመ ኢዩ ኔሩ። ኣቀራርባ ተጋዲሊይ ተኽሇ 

መንግስቱ ንጹርን ብትሕዝቶ ዓሙቕን ኔሩ። ዝሓሇፍናዮ ኩነታትን ሕጂ ዘልናዮ ብምንጽጻር እቲ 

ዝሓሇፈ ንቡር ኩነታት ከምዘይነበረን ሕጂ’ውን እንተኾነ ምስ እዚ ኹለ ተጻብኦታት ናብ ንብር 

ኩነታት ንኽንምሇስ ቅኑዕ መስመር ሒዝና ከምዘልና ኣተንብሁ። 80 ሚሌዮን ሕዝቢ ምስ 4 ሚሌዮን 

ሕዝቢ ገጥመሙለ ኣብዘሇውለ እዋን ናይ ውሽጢ ብዴሆታት ከም ኮራብሽን፣ ህዴማ፣ ሰርቂ፣ ትሕቲ 

ሃገራዊ ስርሓት ኽቀሊቐለ ባህርያዊ ምዃኑ ገሌጹ። እዚ ኮይኑ ግን ብተናጸሌ ብውሌቀሰባት ዯረጃ 

ዝተፈጸመ ጉዴሇታት እምበር ዝተዴራጀወ ኮራብሽን ከምዘይነበረ ገሌጹ። ኤርትራ ሚንስትርታት 

ይኹኑ ዓበይቲ ሓሇፍቲ ነዚ ዘይንቡር ኩነታት ንምስጋር ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ብዘየሰጋግር ዯሞዝ 

ብተዋፋይነት ይሰርሑ ከምዘሇዉ ገሌጹ። 

ኤርትራ ብሰሇስተ ጽኑዕ፣ ብታንኪ ዘይወዴቕ ዓንዴታት ጠጠዊ ኢሊ ከምዘሊ። እሳቶም ከኣ ሕዝቢ 

ኤርትራ፣ መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ከምዝኾኑ ኣብሪሁ። ቀጺለ ኩነታት ሃገርና ኣብ 5 

መዴረኽ ብምኽፋሌ ሰፍሕን ዝርዝራዊን ጸብጻብ ኣቕሪቡ። 

ቀዲማይ መዴረኽ ካብ 1961 ክሳብ 1969  

ሕዝቢ ኤርትራ ስሇምንታይ ንነጻነት ኽጋዯሌ ወጺኡ ፍለጥ ኮይኑ መሪሕነት ግን ጥዑይ ስሇዘይነበረ 

ንምእራሙ ዝተገብረ ቃሌሲ ክዕወት ኣይክኣሇን። 

ካሌኣይ መዴረኽ ካብ 1970 ክሳብ 1991 

እቲ ዝሓሇፈ ጌጋ ንኸይዴገም ትርግታ ሌቢ ሕዝቢ እንዲሰማዕና ንስራሕ እሌና። ሓፋሽ ይወዯብ፣ 
ይንቃሕ፣ ይዕጠቕ እሌና ተበግስና ብኡኡ መሰረት ሓፋሽ ተወዱቡ ትሕተ ሃገራዊነት ስሚዕታት 

ኣወጊደ ብሓዯ ተሰዊኡ ነጻነት ኣሚጽኡ። ሕዝቢ ኤርትራ ብሃይማኖት ይኹን ብብሄራት ኽትፈሊሌዮ 

ኣይትኽእሌን። ምኽንያቱ ብሓዯ ተሰዊኡ ኣብ ሐዯ ቦታ ዝተቐብረ ከመይ ጌርካ ኽተፈሊሌዮ 

ትኽእሌ። 

ሳሌሳይ መዴረኽ ካብ 1991 ክሳብ 1997 

እቲ ሕቶ ከመይ ጌርና ንበገስ ዝብሌ ኢዩ ኔሩ። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ፈጺማ ዓንያ 

ስሇዝነበረት ከም እንዯገና ንምህናጻ ዝተበገስናለ እዋን ኢዩ ኔሩ። ምስቲ ኣብ ገዴሉ ዝፈጠሮ ኩነታት 

ናይ ኮማንዴስ ዝነበሩ፣ ምስ ጸሊኢ ዝተሓባበሩ ዝነበሩ ከምኡ’ውን ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ዯምርካ ብሓባር 

ኩለ ሕዝቢ ኤርትራ ተወጺዑ ስሇዝነበረ ኣብ ክንዱ ዝሓሇፈ ገበናት ምጽብጻብ ብሓባር ንበገስ 

ዝበሌናለ እዋን ከምዝነበረ።  



ብ1980 ዝተኣመመ ሬፈራንዯም ብ1993 ተግባራዊ ኮይኑ። ኣብ ግዜ ነጻነት እቲ ዝርካቡ ዝነበረ ድሊር 

ብበዓሌ ጀነራሌ ሑሴን ሒዞሞ ስሇዝሃዯሙ ባድ ካዝና ከም ዝነበረ። ንግዝኡ ብር ናይ ኢትዮጵይ ኡኳ 

ንጥቀም እንተነበርና ምስ ምሕታም ናቕፋ ግን ሽግራት ምስ ኢትዮጵያ ኽጎሃሃር ከምዝጀመረ። ሽሕ 

ኡኳ ዓሇማዊ ባንክ ኢትዮጵያ ገንዘባ፣ ብር፣ ካብ ኤርትራ ኽትእክብ ይወስን እምበር ኢትዮጵያ 

ተግባራዊ ስሇዘይገበረቶ ክሳብ ሕጂ ኣብ ካዝና ኤርትራ ከምዝርከብ።  

ኤርትራ ካብ ዝነበራ ኣሰታት 95000 (ተስዓን ሓሙሽተን ሽሕ) ሰራዊት ኣብ ግዜ ምሕራር ኤርትራ 

በብግዚኡ እንዲኣጠየሰት ከሊ ወራር ወያኔ ኣጋጢሙ። ሃገር ንምኽሌኻሌን ካብ ወራር ንምዴሓን 

መንእስየ ከምዝኸተት። ክሳብ ሕጂ ከኣ ኣይሰሊም ኣይኩናት ኣብ ዝኾነለ ኩነታት በቲ ሓዯ ወገን ሃገር 

ምህናጽ በቲ ካሌእ ወገን ከኣ ንኹለ እንተታት ዴለው ምዃን ኣዴሊይ ከምዝኾነ። 

ራብዓይ መዴረኽ ካብ 1998 ክሳብ 2009 

እዚ ግዜ’ዚ ግዜ መኸተ ከምዝኾነ። 22000 (ኣሰታት ዕስራ ክሌተን ሽሕ) ዝኸውን መስዋእቲ 

ዝኸፈሌናለ በሰሊ እነሕውየለ ግዜ’ውን ኢዩ። ስዴራ ቤት ስውኣት ንምሕብሓብ ንረባረበለ ግዜ 

ምዃኑ። ኤርትራ ማዕረ ምዕቡሊት ሃገራት ኽትስጉም ትሕተ ባይታ ምንጽፍ ነንብረለ ኣብ ቁጠባዊ፣ 
ፖሇትካዊ ከምኡ’ውን ማሕበራዊ ህይወትና ነሕውየለ ግዜ ቀሌሌ ከምዘይነበረ ኢዩ። መምስ ዝመጸ 

ውሑጅ ይወስዯና ኔሩ እንተዝኸውን ኣብዚ ሕጂ ጠጠው እሌናለ ዞልና ባይታ ኣይምዃናን። ጉዲይ 

ሶማሌ ከም ሕዝብን ሃገርን ባዕልም ሶማሊዊያን ዕዴልም ክውስኑ ዝዯገፍናለ እዋን’ውን ኢዩ። 

ተዋግእና ስዕርና፣ ሞጉትና ረቲዕና። 

ሓሙሻይ መዴረኽ ካብ 2010 ንዲሓር ዘል ግዜ 

 ቀጻሉ ምዕባላ ንምምዝጋብ ምትርናዕ መንእሰይ ወሇድ።  

 ሓዴሽ መዴረኽ ምህናጽ ፖሇቲካዊ ትካሊትና። 

 ምጽፋፍ ቅዋምና። 

 ምህናጽ ቅርጡው ሰራዊት። 

 ምርግጋጽ ኣብ ኩለ መዲያዊ ምዕባላና። 

 ንትሕጃ ዝኸውን ምፍራይ። 

ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተጠቕሱ ዝርዝር ስርሓት እዝኦም ዝስዕቡ ሒዯት ካብቲ ብዙሕ እዮም። 

 ዱጋታት ብምስራሕ መሰረት ይንጸፍ ከምዘል። ኣብነት ናይ ዱጋ ገርሰት ከም ሞዳሌ ክውሰዴ 

ይከኣሌ። 

 ካብ ፍረታትን ዘርእን ከም ተምሪ፣ ማሸሊን ካሌእን ዝኣመሳሰለ ዝተባብዕ ውጽኢት ይርከቦ 

ከምዘል። 

 ቅዴሚ ሕጂ፣ ከብቲ ባርካ፣ ንተከዜ እንዲሶጎማ ማይ ይሰትያ ከምዝነበራ። ኣብዚ ግዝ’ዚ ግን 

ኣብ ቦትኤን ብቐረባ ማይ የረኽባ ኣሇዋ። 

 ካብ ፋብርካ ሳሌሳን ባናናን ዴሓን ናይ ወጻኢ ሸርፊ ኽርከብ ጀሚሩ ከምዘል።  

 ኣብ ኣፍ ሂምቦሌ ዝርከብ ውጽኢት ሕርሻዊ ፍርያት ንውሽጢ ሃሌኪ ይኸወን ኣል። 

 ዓሉ ግዯር ከም ትራንዝትን ማእከሌ ዕዲጋ ትኸውን ከምዘሊ። 

 ዕዯና ብዝምሌከት መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዝበዝሔ ብርኪ ብምውናን ጸጋታት ሃገር ተምሉሱ 

ናብ መዓሊ ሃገር ንምውዕሌ ይሰርሕ ከምዘል። 

ኣብ መወዲእታ እቲ ኣኼባ ሕቶን መሌስን ብምክያዴ ብውዕዉዕን ዝሐጉስን ኩነታት ተዯሚዴሙ። 



ተጻሕፈ 

ብተስፋሚካኤሌ ዮሃንስ 

ሕዝባዊ መኸተ ኦስል። 

 

 


