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           ዕለት 12/02/2019 ብስም "ፋሲል ቀለታ" ኣብ መስከረም ዝተጠቅዐ "ንህግደፍ ድሕሪ መጋረጃ ተሓቢኡ ዝጸርፍ 
እምበር ፊት ንፊት....” ዘርእስቱ ጽሑፍ ኣንቢበ፡ እዚ ጽሑፍ'ዚ ነቲ ቅድሚ ቅሩብ መዓልታት "ዝተቐብረ ህግደፍ ከተምልኹ 
ኣይትንበሩ" ብዝብል ኣርእስቲ ነቶም ብዘይ ህላዌ ህግደፍ ህግደፋውያን ኮይኖም ዝነብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ዜጋታት 
ዝጸሓፍኩዎ መልእክቲ  መልሲ ክህብ ዝፈተነ ይመስል። 

        ቅድሚ ኣብ መልሲ ናይቲ ብ"ፋሺል ቀለታ" ዝቐረበ "ነቐፌታ፣ ተቓውሞ ….. ወዘተ" ምእታወይ ሓደ ነጥቢ ከቐድም 
እደሊ፡ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋን ዝቕርቦ ጽሑፋት፣ ግጉይ ይኹን ቅኑዕ፣ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ መልእክቲ ኢዩ። ብወገነይ 
ኣብ ሓቅታት ዝተመስረተ ትንታኔ ክኸውን ይጽዕር፣እቲ ናተይ ሓቅታት ናይ ካልኦት ሓቅታት ክኸውን ኣይጽበን፣ እቲ ዝወሃብ 
መልሲ ግን ነቲ ዘቕረብክዎ ሓቅታት ኣፍሪሱ ካሊእ ንኣይን ንካልኦትን ዘዕግብ ሓቅታት ሒዙ ክቕርብ ትጽቢተይ ኢዩ። ብኣንጻሩ 
ክንዲ ኣብ ትሕዝቶ ዘተኩር ኣብ ታሪኽ ሂወትን መንነትን ናይቲ ጸሓፊ ኣተኩሩ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ደማሚሩ ንምክፋእን 
ንምንኣስን ዝብገስ እንተኮይኑ ከይተበገሰ ዝፈሸለ ፕሮጀክት ምዃኑ ኢየ ዝርዳእ። ገለ ሰባት ግን ኣብቲ ዝጸሓፈ ውልቀ ምትኳር 
ከም ባህሊ ወሲዶም ናይ ገዛእ ርእሶም ውሽጣዊ ቅልውላው መናፈሲ ክጥቀምሉ ክትርኢ ከሎኻ ዘሕዝን ኢዩ። ኣነ ብወገነይ 
ኣሉታዊ ይኹን ኣዎንታዊ መዳያት ሂወት ታሪኸይ ምስ ጊዜን ኩነታትን ኣመዛዚነ  ብምርጫይ ዝሃንጸኩዎን ባዕለይ ዝውንኖን 
ዝፈልጦን ታሪኸይ ስለዝኾነ ጨሪሸ ኣይጠዓሰሉን፣ ኣይቅጨጨሉን። ምርጫኹም ውልቀሰባዊ ቅርሕንቲ ምትፋእ እንተኮይኑ 
ክትቅጽሉ ዝኽልክለኩም የለን። 

     ኣብቲ ቀንዲ ኣርእስተይ ክእቱ። ብመሰረቱ  ኣርእስቱን ትሕዝቶኡን ነንሕድሕዱ ዝጋጮን  ካብ ጭንቀት ተበጊስካ ዝግበር 
ምዕግርጋርን ምኳኑ ተረዲአ። 

         "ፋሺል ቀለታ" መን ምዃኑኳ ዘይሕባኒ እንተኮነ (እቲ ሓሳብ'ምበር እቲ ስም ስለዘየገድሰኒ ግን ኣብ ሂወት ታሪኹ 
ምዝርዛር ኣይኣቱን፡)  ስምካ ሓቢእካ (ድሕሪ  መጋረጃ ዝበሃል እዚ ኢዩ)  ክትጸርፍን ከተጸልምን ምፍታን ንገዛእ ርእሱ ኣብ 
ነብስኻን ኣብቲ ትከላኸሉ ዘሎኻ ውድብን ተኣማንነት ዘይብልካ ምዃንካ  ዘብርህ ኮይኑ ረኺበዮ። ኣነ ግን እቲ ዘሎኒ ርእይቶን፡ 
ባዕለይ ዝውንኖ ኣተሓሳስባን ፣ ስመይን ስም ኣቦይን ጠቒሰ  ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ዘይኮነስ፣ ተቐሊዐ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ 
መረኸቢታት ስለ ዝጸሓፍኩ፣ እነሆኳ ንኣኻ ን"ፋሺል ቀለታ"  እቲ ሓሶትካን ጸለመኻን ክተፍእን፡ ብጎይቶትካ ኣገናዕ ክትበሃልን 
ኣብቂዑካ ።  ንእሽቶ ማዕዳ ከወፍየልካ "ፋሺል ቀለታ"፣ ከም ነፋሒቶ ሕብሪ  እንዳቐርካን እንዳተሓባእካን፣ መንነትካ በሊልካ 
ምንባር ሂወት ኣይቁጸርን፡ ስለዚ ክትብሎ ትደሊ ተቐሊዕካን ዓው ኢልካን ፈንዎ። ተሓቢእካ ትብሎን ትጽሕፎን ካብ ሓቂ 
ዝረሓቐ ከምዝኾነ ስለዝፍለጥ፣ ተሓቲትካ ክትምልሶ ከምዘይትደልን ከምዘይትኽእልን  ኣቐዲምካ ባዕልኻ ትሕብር ከምዘሎኻ 
ተረዳኣዮ። ኣፍካን ኢድካን ሒዝካ ስቕ ምባል'ውንኮ ርዝነት ኢዩ። 

      እቲ ንውልቀይ ዝምልከት ሕቶታት ብምክዳዕ ፡ ምጥዓስ ፡ ህርፋን ስልጣን ገርካ ከተቕርቦ ምፍታንካ፣ ዝላደየ ሜላ 
ስለዝኮነ፣ መልሲ ክህበሉ ኣይምደለኩን። ኮይኑ ግን ሓድሓደ ምብራህ ዘድልዮም ኣገደስቲ ርቀት ሓሳባት ስለዘለዉ ክትንክፎ 
ይግደድ። 

•  ክድዓት ዝበሃል እቲ ንነዊሕ ዓመታት ህዝቢ ኣእሚንካ ዝተቃለስካሉን ኣሽሓት ጀጋኑ ዝተሰውእሉን መትከላት 
ክርገጽን ክድምሰስን እንዳረኣኻን እንዳሰማዕካን ምጥቓዕ ዲዩ? ወይስ ኣይፋልን ምባል? ።ከምዚ ኣብ እዋን'ዚ " 
ኣይከሰርናን... ንስኻ ምርሓና ኩሉ ስልጣን ሂበካ ኣለኹ …. ወዘተ ወዘተ" ዝኣመሰሉ ክስተታት  ክትሰምዕን 
ክትርእን ከሎኻ ምድኻርን ምምጓስን ዲዩ ክድዓት? ወይስ ኣይፋልን  ምባል ?    ፍርዲ ንኣንባቢ ይገድፎ። 

• መን ተጣዒሱ መንከ ናይ ጣዕሳ መልእክቲ ሰዲዱ እቶም ለኣኽትን ተለኣኽትን ብሂወት ስለዘለዉ ንግዜ 
ክገድፎ'ምበር ኣብ ሕሱርን ባዕላውን ሃጠውቆጠው ኣትየ ጊዜይን ጊዜ ኣንበብትን ከባኽን ድልየት የብለይን። 



•  - ሓደ ካብቲ ብዙሕ ዘገርም ናይ "ፋሺል ቀለታ" ጽሑፍ ግን ንገለ ናብቲ ኣኬባ ክኣትዉ ዝደለዩ "ደቂ መዛሙርቲ" 
ዝብሎም ምኽልካሉ ብሓበን ክገልጾ ምፍታኑ  ኢዩ። 

         ነዚ ሕቶ'ዚ ዝምልከት ኣንበብቲ ከፈልጥዎ  ዝግበኦም ኣገዳሲ ነጥቢ ክጠቅስ ይደሊ። ካብ ነዊሕ ዓመታት ጀሚሩ፣ 
ብፍላይ ኣብ ሚላኖ ብሓፈሻ ድማ ኣብ ኢጣልያ፣ ካብ ኣረኣእያ በዓል "ፋሺል ቀለታ" ፍልይ ዝበለ ኣራእያን ሓሳብን ዘለዎም 
ኤርትራውያን፣ ኣብ ኣኼባታት ህግደፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣኼባታት ናይቲ "ካብ ፖለቲካ ነጻ ኢዩ" ተባሂሉ ዝቖመ ማሕበረ 
ኮም'ውን ከይተረፈ ምእታው ከምዝኽልክሉ ክሕበር ይግባእ፣ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብቲ ስድራቤት ምዉታት ንምጽንናዕ  ኣብ 
ማሕበረ ኮም ዝካየድ ናይ ሓዘን ኣጋጣሚታት'ውን ከይተረፈ ከምዝኽልክሉ ክፍለጥ ዝግበኦ ካልእ ሓቂ ኢዩ። ነዚ 
ፍንፉንን፡ዘይንቡርን ተግባር'ዚ  ዝሓንጸጹን ዝትርጉሙን "ፋሺል ቀለታን" ተምሳሉን ኢዮም። 

     ብኣንጻሩ ደለይቲ ፍትሒ ኩነታት ኤርትራ ንኢጣልያውያን ንምሕባር  ኣብ ዘዳለውዎ ኣኼባታት ክሳተፉ ተፈቒዱሎም 
ከብቅዕ፣ ኣብ ጸርፍን ጸለመን ስለዝኣትዉ በቶም ተሳተፍቲ ተቐባልነት ምስ ሰኣኑ ከም ኣባጊዕ ተመራርሖም ኣኼባ ገዲፎም 
ክወጹ ዝተገደድሉ ጊዜ ብዙሕ ከምዝኮነ ክሕበር ኣድላዪ ኢዩ። ከም በዓል "ፋሺል ቀለታ" ዝኣመሰሉ ህግደፋውያን ፖለቲካዊ 
ቃልሲ ናይ ሓሳብ ዕዳጋ ምኳኑ ክርድኡ ዘጸግሞም ጥራይ ዘይኮኑ ፣ኣብ ነብሶም ምትእማማን ስለዝጎድሎምን፣እቲ ዓፊኖም 
ሒዘምዎ ዘለዉ ለዋህ ህዝቢ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ሰሚዑ ከይገድፎም ብርቱዕ ስግኣት ስለዘለዎም ፍሉይ ርእይቶ ዘለዎ ዜጋ ኣብ 
ዝኮነ ይኹን ኣኼባ፣ባህልን ሓዘንን ከየሳትፉ  ከምዝመርጹ ብሩህ ክኸውን ይግባእ።ኣብቲ ዝሓለፈ ኣኼባ'ውን እዚ ስጉምቲ'ዚ 
ከምዝተወስደ ተነይትካ ምጽሓፍ ንነብስኻ ንሕፍረት ምቅላዕ ጥራይ ምዃኑ ግን ምግንዛብ'ውን ኣይክእሉን። ድንቁርና  ከም 
መንፈዓት ዝቑጸረሉ ዘመን ተሰጊሩ ከብቅዕ በዓል "ፋሺል ቀላቲ"ግን ካብቲ ዘመን'ቲ ኣይወጹን ኣለዉ። 

• ንሓበሬታ! እቲ ኣነ "ዝተጠምጠምኩዎ ሻርባ" ኣብ መቐለን ወይ ዓዲግራት ኣይኮነን፡ ኣብ ኣዋሳ(ስም እታ ከተማ 
ምጥቃስ ካልእ ተዘክሮ ስለተምጸኣልካ ዝፈራሓካያ ትመስል) ከምዝነበረን እቲ ሻርባ ድማ ናይ ወያኔ ዘይኮነስ  ናይ 
ብሄረሰቦች ደቡብ ኢትዮጵያ ከምዝነበረ ምብርሁ ቅሩብ ንኣፍልጦኻ'ዶ ይሕግዘካ ይኸውን? እቲ ዝገርም ግን ኣብቲ 
ኣነ "ሻርባ ዝተጠምጠምኩሉ" ከተማ  ኣዋሳ፣ድሕሪ 7 ዓመት ኢሳይስ ኣፈወርቂ ተረኺቡ፣ እንታይ ኣዊጁ? እንታይ 
ተጠምጢሙ (ተሸሊሙ)? እንታይ'ከ ፈሪሙ? ብክሊቲኡ እዝንኻ ሰሚዓካ፣ በቲ ባዕልኻ ትውንኖ ሓንጎል 
ኣመዛዚንካ፣ ኣብ ቀጻሊ ጽሑፍካ መልሲ ይጽበ። ኣብ ሶሻል ሜድያ ክትረኽቦ እንተዘይክኢልካ  ክሕብረካ ደውለለይ። 

• ብዛዕባ ኣዋሳ ሓደ ነገር ግን ከርጋግጸልካ ይደሊ፡ ኣነ ኮንኩ እቶም ኣብቲ ኣኬባ ዝነበሩ 600 ኤርትራውያን ግን ኣብ 
ልዑላውነት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኣይተዋገናን።    

•  ክሳብ መልስኻ ዝርኢ ግን ብዛዕባ እተን ኣነ "ሻርባ ጠምጢመ" ምስ ረኣያኒ ዝሰንበዳ ጀጋኑ ኣዴታት ዓዲ ጥልያን  
ድሕሪ ጉዕዞ ኢሳያስ ናብ ከተማ ኣዋሳ፣ "ሞት ሕጹይ ዓው ኢልካ ዘይብከየሉ" ኮይኑወን "ኣይከሰርናን" ክበሃል ሰሚዐን 
መስዋእቲ ዕምባባታት ደቀን ዘኪረን  ኣብ ገዛ ተዓጽየን ክበኽያን፣ነንሕድሕደን ብተለፎን  ክጸናንዓን ይውዕላ 
ከምዘለዋዶ ደሃይ ኣሎካ? 

• ብዛዕባቲ ንምንቅስቓሰይ  ዝምልከት "ካብ ሓደ ጉጅለ ናብ ካልእ ጉጅለ ምግምጣል" ኢልካ ዘቕረብካዮ "ትዕዝብቲ" ፣ 
ከም ኣምር መጠን ክትርደኦ ከምዘይትክእል  ይርዳእኒ ኢዩ፣ ምስ ደለይቲ ፍትሒ ዘሎኒ  ዝምድናን ምንቅስቓስን በቶም 
ዝጠቀስካዮም ጥራይ ዝዕገት ከምዘይኮነ ከፍልጠካ ይደሊ።ብዙሓት ካልኦት'ውን ከምዘለዉ ክሕብረካ ይፎቱ። 
መበገሲኡ ድማ ናይ ሓባር ዕላማን ናይ ሓባር ቃልስን ምዃኑ ፍለጦ።ቀጻሊ ምኳኑ'ውን ኣይትዘንግዓዮ። 

• ብዛዕባ'ቲ "ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ሓደ ንኡስ ጭፍራ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ …..” ኣካይደሞ ዝበሃል እንተኮይኑ፣ 
ዘገድሰኒ'ኳ እንተኮነ፣ ብቐጥታ ዝምልከተኒ ስለዘይኮነን ከምቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝመሃረኩም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ 
ካልእ ሃገር ኢድካ ምእታው ስለዘይኣምነሉ ንኢትዮጵያውያን ክገድፎ ይመርጽ። ቀዳምነት ንሃገርን ህዝብን ኤርትራ 
ክህብ ይቐንዕ። 

• እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብወያኔ  ዝተፈጸመ ግፍዕ ጥራይ ዘይኮነ እቲ  ፖለቲካዊን ሰብኣዊን ደገፍን፣  ብኣንጻሩ 
ድማ ብወገን መንግስቲ ኢሳያስ ዝተፈጸመ ግፍዕን ነቶም ናጽነት ኤርትራ ዘይፈልጡ ተቓወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ 
ዝተዋህበ ደገፍን ዝባኸነ ገንዘብን  ኩሉ ኣብ መዝገብ  ታሪኽ ዝሰፈረ ስለዝኮነ ኣብ መጻኢት ደሞክራስያዊት ኤርትራ 
ሃዲእና ክንግምግሞ፣ ክንጸባጸበሉን ዝግበኦ መዓልቦ ክግበሮን ንጸበዮ። እቲ ዝግበር ገምጋም ግን ንሓደ ወገን 
ዝምልከት ጥራይ ኣይከውንን ኢዩ። 



 

        ኣብቲ ሕሉፍ ጽሑፈይ ዘስፈርኩዎ ትሕዝቶ፣ ነቲ ካብ 2000 ዓ.ም ጀሚሩ ህላውነቱ እናጥፈአ ዝመጸ ውድብ ህግደፍ 
ዝምልከት፣ ብጉልባብ ሰላም ኣብዚ እዋን'ዚ ዝካየድ ዘሎ ንቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓክኽን፣ ልዑላውነት ሃገር ኣብ ሓደጋ 
ዘእተወን ስምምዓት፣ ኣብ ህዝቢ ዝሓደረ ስክፍታን፣ ኣምበሳደራት ዘካይድዎ  ዘለዉ መደዓዓሲ ሰሚናራትን ብምዝርዛር 
ሓሳበይ ከምዝገለጽኩ ዝዝከር ኢዩ። 

       ሰላም! ህዝቢ ኤርትራ ኣጣቒዑን ዓሊሉን ከምዝተቐበሎ ህዝቢ ዓለም ዝመስከሮ ስለዝኾነ ማንም ክመጻደቐሉ ኣይክእልን፡ 
እቲ ጸገም በቲ ብሰላም ተጎልቢቡ ዝፍረም ዘሎ ንብዙሕ ጉዳያት ሃገር ዝምልከት ሚስጢራዊ ስምምዓት ኢዩ። ኣምባሳደራት 
ንዝቐርበሎም ሕቶታት ኣብ ዝህብዎ መግለጺ "ኩሉ ዝፈልጦ ኣቐዲሙ ዝተፈረመ ውዑል ኢዩ ... "ህ.ግ. ናታ ኣሰራርሓ ኣለዋ 
ካልእ ኢሉን ገይሩን ኢላ ኣይትሰርሕን" "ህ.ግ. ኩሉ ብዝግታን ብርግኣትን ኣብ መጽናዕቲ ዝተሞርኮሰ ስጉምቲ ከምትወስድ 
ትፈልጡ'ንዲኹም፣ኣካይዳና ኣካይዳ ጎብየ ኢዩ'ኮ ብዘይ ሓደ ምክንያት ኣይተባህለን …. ወዘተ" ብብዝል መግለጺታት 
ዝፈልጡዎን ዘይፈልጡዎን  ጉዳያት ክዓጽዉ ይፍትኑ። እዚ መልስታት'ዚ ግን ነቲ ኣብ ብዙሕ ጉዳያት ዝውጠን ዘሎ ስምምዓት 
ዘሕደሮ ስክፍታት ከብርህ ይኽእል'ዶ? 

       ኣብ ጽሑፈይ ዝያዳ ኣተኩሮ ዝገበርኩሉ ህግደፍ ዝበሃል ውድብ ህላውነቱ ብኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዝተጨፍለቐን ኩሉ 
ኣካላቱ ከምዝሓቐቐን ብጭብጥታት ሰንየ ኣቕሪበ ኣሎኹ።ወይ ነቲ ዘቕረብኩዎ ሓቅታት ኣፍሪስኩም  ህላውነት ህግደፍ 

 ኣረጋግጹ፣ እንተዘኮይኑ ድማ ኣብ ድሕሪ ስም ህ.ግ ተሓቢእኩም ህዝቢ ኣይተታልሉ። ህ.ግ ዝብል ኣደናጋሪ ኣጠቓቕማ ነቲ 
ርኹስ ልዑላውነት ሃገር ዝፈታተን ዘሎ ዕላማ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክትወቕዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣየፍቅድን። 

      ወይ" ህግደፋውያን ብዘይ ህግደፍ" ኢልኩም ተጠመቑ ወይ ድማ  ናብ "ኢሳያሳውያን" ስምኩም ቀይሩ። ህ.ግ. ን 
ስውእቱን 

ድቃስ ኣይትኽልእዎም። 

 

    ልዑላውነት ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይኣቱን። 

   ዋሕስ ናጽነትና ምሕንጻጽ ዶብና። 

 

        


