
እቲ ኣቦ ዘለዎስ ኣቦ ንዘይብሉ ከብኪ። 

ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ነቲ ብማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ገዛእ ህዝቡን ልዕሊ ኹሉ ክኣ ኣብ’ቲ ዞባ 

ምስ ዝተፈላለዩ ኣሸበርቲ ጉጅለታት እናተማሓዘወ ክገብሮ ዝጸንሐ ካብ ዓለማዊ ሕጊ 

ዝወጸ ጽዩፍ ናይ ሽበራ ተግባራት ንዓ ግደፍ እናተባህለ ንዓመታት ክወሃቦ ዝጸንሐ 

ምኽርን ለበዋን ክሕሰም ከም ዘይጸንሐ፣ እታ ኣብ ልዕሊ ውልቀ መለኽቲ እትውሰድ ናይ 

መወዳእታ ሓለንጊ እናተቓረበት ብምምጽኣ እንሆ ጆሪቑ ኣብዚ ቅኒያት’ዚ ዝተፈላለየ 

መድሓን ነብሱ ዝኾኖ ስጉምትታት ክወስድ ይርአ’ሎ። እዚ ማለት ነቲ ኣብ ሶማሊያ 

ብተደጋጋሚ ንኣል ሸባብ ኩለንታናዊ ደገፍ ዝህቦ ዝነበረን ከምኡ’ውን ብሰንኪ’ቲ ኣብ 

2008 ዓ.ም ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡቲን ዝተኻየደ ኲናት’ሞ ግን ክኣ ንህዝቢ ኤርትራ 

ዝተሓብኦ፣ እንሆ ከመዮ “ተሓቢአን’ሞ ይጠንስኦ ሰብ ኣኪበን ይሓርስኦ” ዝተባህለ ኮይኑ 

ነገሩ ድሕሪ 8 ዓመት ነቲ ብዛዕባ ኲናት ኮነ ሙሩኻት ጅቡቲ ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ 

ኣጽቂጡ ዝጸነሐ መራሒ ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ፣ ድሕሪ ናይ ቀጠር መገሻኡ ብሃንደበት 4 

ምሩኻት ኲናት ጅቡቲ ከም ዝፈትሐ ዝተፈላለያ ኣህጉራውያን ናይ ዜና ማዕከናትን 

ብዓባያ ክኣ ቴለቪጅን ሃገረ ጁቡቲ ኣቃሊሓቶ’ላ። እንተ’ቲ መራሒ ሽፍታ ስርዓት 

ህ.ግ.ደ.ፍን ናይ ዜና ትካሉን ግን ሓንቲ ቃል’ውን ብጩቕ ኢሎም ኣየፍኣሙን።  እንታይ 

ከ ክብሉ? እቲ ምንታይሲ ትማሊ ንግሆ ኲናት ምስ ጅቡቲ ኣየካየድናን ይብሉ 

ስለዝነበሩ። ወዮ ድኣ ስቕ ኢሎም’ምበር መን’ዩ ኸ ክሓቶም? ኣብዚ 25 

ዓመታት’ውን’ኮ፣ ቃሕ ከም ዝበሎም እንተደሊዮም ኲናት ይውልዑ፣ መምስተዘበጡ 

ክኣ “ጭጉራፍ ሲ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተአዊ” ከምዝብሃል ተወሪርና ኢሎም እንዳኣሎም 

ዝጠርዑ። 

 



  

ብዝኾነ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ምልቃቕ ናይ’ዞም ጅቡታውያን ምሩኻት ኲናት፣ መንግስቲ 

ጅቡቲ ብኣወንታ ድሕሪ ምጥቃሱ፣ ንቐጻሊ’ውን እቶም ተሪፎም ዘለዉ 7 ምሩኻቶም 

ጥራሕ ዘይኮኑ እንተላይ ናይ ሓደ ዜጋኦም ሬሳ ከይተረፈ ብተመሳሳሊ መንገዲ 

ክወሃብዎም ኣጥቢቖም ተማሕጺኖም ኣለዉ። ዝገርም’ዩ! “ኣቦ ዘለዎስ ኣቦ ንዘይብሉ 

ከብኪ” ኣብዚ እነሀልኩም መንግስቲ ማለት። ንሳ እኮ’ያ እታ ኣብ ሓደ እዋን እዚ ዕቡድ 

መራሒ ጃንዳ ህ.ግ.ደ.ፍ “ጅቡቲ ድኣ ዘይ ወረዳ ዓዲ ግራት’ያ። ”ኢሉ ዘቃጨጨላ። 

ብዝኾነ፣ ናብቶም’ቶም ብመንግስቲ ጅቡቲ ተማሪኾም ዘለዉ ኤርትራውያን ምሩኻት 

ኲናት ተመሊስና ምስ እንዕዘብ ክኣ፣ ከም መባድልቲ ናይ’ዞም ምሩኻት ኲናት ጅቡቲ 

መንግስቲ ኤርትራ ክሓተሎም እኳ ዝግባእ እንተነበረ፣ ብዓንደ ርእሱ ምሩኻት ኲናት 

ከም ዘለውዎ’ውን ከይጠቐሰን ከይዘከሮምን ኢዩ ዝተረፈ። እቲ ዘሕዝን እምብኣር እዚ 

ዝርኣየ ኣፈኛ ፕረዚደን ጅቡቲ ዶ/ር እስማዒል ዋዒስ ኣብ ናይ ዕለት 21/03 2016 ዓ.ም 

ንድምጺ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ’ውን፣ እቶም መንግስቶም ዝረስዖም ንዓመታት 

ዝተሓየሩ ኣሕዋትና ቅድሚ ሕጂ “መንግስትኹም ምሩኻትና ሒዙልና ስለ ዘሎ 

ከይለቐቖም ኣይንለቀኩምን ኢና” ይብልዎም ከም ዘይነበሩ፣ ሎሚ ግን ብዛዕባ 

ኤርትራውያ ምሩኻት ተሓቲቱ ዝሓዝናዮም ምሩኻት ኲናት የብልናን ክብል ጠቒሱ’ሎ፣ 

ስለዚ እዞም ኣስታት 8 ዓመታት ተሓይሮም ዘለዉ ኣሕዋትና ብቐንዱ በቲ ስልጣኑ 



ንምድልዳል ኣብ ኲናት ጠቢሱ ግዳይ ምምራኽ ዝገበሮም ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ ተኻሒዶም 

ሲ ሕጂ ኽኣ በቶም ዘይእንታዮም ማረኽቶም’ውን ይክሓዱ ኣለዉ። እሞ ኸ ድኣ 

እንታይ’ዩ ክኸውን መጻኢ ናይዞም ኣሕዋትና? ከምዚ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ በዚ ኣብ 

ሃገርና ሂወት ዜጋታት እናበልዐ ስልጣኑ ዘደልድል ዘሎ ጃንዳ ፍታሕ ክረኽቡ’ዮም ኢልካ 

ምሕሳብ ፍጹም የዋህነት ጥራይ ኢዩ። ምኽኒያቱ ቅድሚ ሕጂ’ውን ነቶም ናብ ሶማል 

ልኢኹ ግዳይ ምምራኽ ዝገበሮም ከም ብዓል ጋዜጠኛ ተስፋልደት ኪዳነን ሳልሕ እድሪስ 

ጋማን ሳምሶን የማነን ዝኣመሰሉ ዜጋታትና ኣብ ኢትዮጵያ ንዓመታት ተሓይሮም 

እናሃለዉ ክሓተሎም ስለ ዘይርኣና። ስለዚ እምብኣር ኩልና ደለይቲ ፍትሒ እዚ ዓቢ ጾር 

ናይዞም ግዳያትና ኣብ እንግድዓና ኢዩ’ሞ በብዘለናዮ ናብ ማሕበረ ሰብ ዓለም ጥርዓናን 

ኣቤቱታናን ኣቕሪብና ዜጋታትና ፍትሒ ዝረኽብሉ ኩነታት ክንፈጥር ጊዜ ይጠልበና’ሎ። 

ቁጽሪ ብመንግስቲ ጁቡቲ ተማሪኾም ዘለዉ ዜጋታትና ኣብ’ቲ መጀመርታ 20 እኳ 

እንተነበሩ ሓደ ካብኦም ግን ብርቱዕ ናይ ኣብዶሚን መውጋእቲ ስለዝነበሮ ኣብ ኢድ 

ጁቡታውያን ተሰዊኡ’ዩ፣ ብድሕሪ’ዚ ካብ’ቶም ዝተረፉ 19 ክኣ ሓደ ናይ ኣእምሮ ጸገም 

ገይሩ ይርከብ፣ ከምኡ ድማ 2 ዜጋታትና ብቐጻሊ ይሓሙን ይሳቐዩን ከም ዘለዉ ኢዩ 

ዝፍለጥ። 

ንምዝዛሙ’ምብኣር ፍትሒ ምድላይ ካብ ንኡስ ነገር ኢዩ ዝጅምር’ሞ ኩላትና ኣብ 

ምሉእ ዓለም እንርከብ ደለይቲ ፍትሒ ብሓደ ድምጺ ንምድሓን እዞም ኣሕዋትና እንተ 

ተላዒልና፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ጅቡቲ ድምጽና እንተስሚዕና 

ዘይኸውን ነገር ኣይኮነን’ሞ ሃየ! ሓደራ! ብሓባር ንልዓል። 

 

ፍትሒ ንምሩኻት ኲናት ኤርትራውያን። 

ኢሳያስ ኣስፍሃ ሎንዶን 23-03-2016። 

 


