
ባርነት መንእሰያት ኤርትራ ምስ'ቲ ናይ ጸለምቲ ኣመሪካውያን ባርነት ማዕረ ዝገብሮ ረቛሒታት ኣሎ፡  

ኣብዚ ኣልዒለዮ ዘለኹ ዛዕባ ብዙሓት ምስ ናተይ ሞጎተ ዘይሰማምዑ ክህልዉ ይኽእሉ'ዮም፡ እቲ ሓቂ ዳህሲስና 
ሓቂ ክንዛረበሉ ትብዓት እንተ ጌርና ግን እቲ ኣብ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝተፈጸመ ግፍዒ 

ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ኤርትራወሪዱን ይወርድ ኣሎን፡ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ኤርትራ ዝወረደ ማሕበራውን ቁጠባ

ውን ፖለቲካውን ባርነት ተፈጺሙን ይፍጸምን ኣሎ፡ እዚ ሞጎተ'ዚ ብዓይኒ ፖለቲካዊ ኣረኣእያይ ዝመዘንክዎ ዘይ

ኮነ እንታይ ደኣ ኣብ መሰረታዊ ሓቅታት ተሞርኲሰ 'የ ዝዛረብ ዘለኹ፡ ነዚ ሞጎተ'ዚ ኣብ መርትዖታ ዝተሞርኲሰ 

ጭብጥታት ሓደ ብሓደ ክዝርዝር ክፍትን'የ፡  

1.ቁጠባዊ ባርነት፡ኣብ ታሪኽ ከም ንረኽቦ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝተፈጸመ 

ቁጠባዊ ባርነት ካብዚ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፍጸም ዘሎ ቁጠባዊ ባርነት ፍልልይ የብሉን፡ ክልቲኦም 

ብዘይ ሓደ ደሞዝ ይሰርሑ፡ ናብራ ጎይተቶም'ምበር ናይ ግሎም ናብራ ኣይውንኑን፡ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ንጸዓ

ዱ ኣብ ኩሉ መዳይ ናብርኦም ፍጹም ኣገልገልቲ ክኾኑ ከለዉ መንእሰያት ኤርትራ ከኣ ከደምቲ ጀነራላትን ኮነሬ

ላትን ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ኮይኖም የገልግሉ፡ ካብኡ ሓሊፎም ከኣ ነዚ ዘሎ ስርዓት ብነጻ ይኽድሙ፡ ክ

ልቲኦም ቁጠባዊ መሰል የብሎምን፡ ዝውንንዎ ቁጠባዊ ትካል የብሎምን፡ ጸለምቲ አሜሪካውያን ዝሰርሕዎ ኩሉ

 ዓይነት ቁጠባዊ ሃብቲ ብጸዓዱ ክውነን ከሎ ኣብ ኤርትራ'ውን ብተመሳሳሊ ብረሃጽ መንእሰይ ወለዶ ዝፈረየ ኩ

ሉ ዓይነት ቁጠባዊ ፍርያትብላዕለዎት መራሕቲ መንግስትን ወተሃደራዊ ራእስታትን ተወኒኑ እቲ ረሃጹ ዘፍሰሰ 

መንእሰይ ግን ብባዶ ጅብኡ ሓንቲ ባኒ ጥራሕ እንዳበልዐ ባርያ ኮይኑ የገልግል፡ ነዚ ሓቂ'ዚ ሓሶት ዝብል እንተሎ

 ከኣ ሓቂ ከምዘይኮነ ዘረጋግጽ ጭብትታት ከቕርብ ይግባእ፡ ኣብ ኤርትራ ቁጠባዊ ሓርነት የለን ቁጠባዊ ባርነት 

እንተዘይኮይኑ፡  ጸለምቲ አሜሪካውያን'ውን ከምኡ ቁጠባዊ ሓርነት ኣይነበሮምን፡መንእሰይ ወለዶ 

ኤርትራ ከም ዜጋ ሰሪሑ ፍረ ጻምኡ ረኺቡ ኣይፈልጥን፡ ብሰንኪ እዚ ዘመናዊ ባርነት ከኣ መንእሰይ 

ወለዶ እንሆ ግዳይ ስደትን ጥፍኣትን ኮይኑ ይርከብ፡  

2.ማሕበራዊ ባርነት፡ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ፍጹም ማሕበራዊ ሓርነት ኣይነበሮን እኳ ደኣ ማሕበራዊ ባርነት ረ

ጊጽዎም ንዓመታት ተሳቕዮም ኢዮም፡ ጸዓዱ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ማሕበራዊ መሰል ጸለምቲ 

አሜሪካውያን ፍጹም ኣይነበሮምን፡ ነታ ሽንቲ ማይ ዝደፍኡላ ዓይኒ ምድሪ'ኳ ማዕርነት ተነፊግዎም ጸሊምን ጻዕ

ዳን ዝብል ዓይኒ ምድሪ ተፈልይሎም ከምዝነበረ ታሪኽ ይምህረና፡ መንእሰይ ኤርትራ'ውን ብተመሳሳሊ ማሕበ

ራዊ ሓርነት የብሉን፡ ኣብ ጉቡእ ጊዜ ተመርዕዩ ክወልድን ክዝምድን ዝግብኦ፡ 

ንዓመታት ከም ኣራዊት ኣብ በረኻ ከም ዝድርበ ተጌሩ፡ ክመሃርን ክመራመርን ዝግብኦ ብዕላማ ከም ዝጎድብ ተ

ጌሩ፡ እታ እንኮ መንቋሕቋሕታ ዝኸፍተላ ዩኒቨርሲቲ ተዓጽያ ግዳይ ድንቁርናን ልምሰት ኣእምሮን ከም ዝኸውን 

ተጌሩ፡ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ኩሉ ዓይነት ማሕበራዊ ሂወት ተነጺሉ ኣብ በረኻ ከም ዝበሊ ተጌሩ፡ ኣብ ሕማቕ

ን ጽቡቕን ካብ ቤተሰቡን ዓዱን ህዝቡን ተነጺሉ ደሞዝ ዘይብሉ ጎቦታት ኤርትራ ንኽፍሕር ብሓይሊ ተገዲዱ፡ 

መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ዓዱ ብሰላም ንፋስ ሓርነት ከይስተማቕር ተሓሪምዎ ከም ጤለ በዱ ኣብ ጎቦታ

ትን ስንጭሮታትን ተሓጺሩ ሕማቕ ባርነት ከሕልፍ ተገዲዱን ይግደድን ኣሎ፡ እዚ ዓይነት ባርነት ኣብ 

21 ክፍለ ዘመን ብዘይካ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ዓዲ ኣሎ ክብሃል ኣጸጋሚ'ዩ፡ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ፍጹም 

ማሕበራዊ ፍትሒ ዝጎዶሎ ሂወት የሕልፉ ኔሮም፡ መንእሰይ ኤርትራ'ውን ኣብ ፍጹም ማሕበራዊ ፍትሒ 

ዝጠፍኦ ሂወት ይነብር ኣሎ፡ ፡ብሰንኪ ጉድለት ማሕበራዊ ፍትሒ ክእሰርን ክሙቆሕን ይነብር፡ ግዳይ 

መጭወይትን ሞትን ኮይኑ እግሩ ናብ ዝመርሖ ክጠፍእ 

ይርአ'ሎ፡ ጉጅለ ህግደፍ ነዚ መርትዖ'ዚ ክኽሕዶ ይኽእል ይኸውን ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ልዕሊ ደቁ ዝፍጸም 

ዘሎ ጊዝያዊ ባርነት ደንጽይዎ መርሃዊ ይደሊ'ሎ፡  



3.ፖለቲካዊ ባርነት፡ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ፍጹም ፖለቲካዊ ባርነት ይነብሩ ነበሩ፡ ክመርጹን ክምረጹን ፍ

ጹም ኣይፍቀድን ነበረ፡መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ'ውን ኣብ ፍጹም ፖለቲካዊ ባርነት ክነብር ተገዲዱ'ሎ፡ኣብ 

ምርጫ ዘይግበረሉ ሃገር ባርያ ኮይኑ ይነብር፡ ኣብ ውትህድርና ተጸሚዱ ኣገልጋሊ ላዕለዎት ሓለፍቱ 

ኮይኑ፡ ንመሰሉ ክዛረብ ፍጹም ኣይክእልን እንተ ተዛሪቡ ከኣ ተጨውዩ ይሓቅቕ፡ ብላዕለዎት ሓለፍቱ ዝፍጸም 

ገደብ ዘይብሉ ግፍዕታት ክዛረበሎም ፍጹም መሰል የብሉን፡ ሓዉ ወዲንኡ ኣብ ቅድሚኡ ክቕጥቀጥ ከሎ ርእዩ 

ከምዘይረኣየ የጽቅጥ ምኽንያቱ ዝመጾ ሳዕቤን ስለ ዝፈልጥ፡ መንእሰይ ኤርትራ ብኹሉ አተሓሳስብኡ ከም 

ዝለምስ ተጌሩ፡ ናይ ዕስራ ዓመት ዘይቁዋማዊ መንግስቲ ዘኸተሎ ፖለቲካዊ ባርነት መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ክንዲ 

ንለውጢ ንስደት ጥራሕ ከምርሕ ተገዲዱ ምኽንያቱ በትሪ ህግደፍ ኣርዒድዎ እንተ ተቛዊሙ ዝመጾ ሰበብ 

ተረዲእዎ ዋጋ ኽኸፍል ትብዓት የብሉን፡ ናይ ዕስራ ዓመት ፖለቲካዊ ባርነት ንኹሉ ኣተሓሳስባ መንእሰይ 

ኣልሚሱ ንመሰሉ ከይቃለስ ስነ ኣአምሮኣዊ በሰላ ገዲፍሉ'ዩ፡ መንእሰይ ወለዶ ትብዓት ኣጒዲሉ ጥራሕ ዘይኮነ 

ምእንቲ ሓርነቱን መሰሉን ዋጋ ክኸፍል ዘኽእሎ ሕልናዊ ናጽነት ኣጥፊኡ፡ እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ከኣ እቲ 

ዘስካሕክሕ ኣተሓሕዛ መንእሰይ ወለዶ'ዩ፡ ጭካኔ ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ክጻወርዎ ኣይከኣሉን፡ ኣብ ኤርትራ 

ዘይተነግረ'ምበር ዘይተፈጸመ ዓይነት ግፍዕታት ኣይነበረን፡ ካብ ኣጽፋር ወዲ ሰብ ምልቃቕ ክሳብ ሽኮር ተነስኒሱ 

ብሃመማን ካልኦት ለመምትን ከም ትብላዕ ምግባር ዝኣመሰሉ ጽዩናት መቕጻዕትታት ኣብ ልዕሊ መንእሰይ 

ኤርትራ ተፈጺሙ፡ እዚ ባርነት ክንብሎ እንተ ዘይክኢልና እንታይ ደኣ'ዩ ባርነት? 

ኣብ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ አብ መንእሰይ ወለዶ ከኣ ብፍላይ ኣብ ዓለም ዘይተዘርበሉ 

ዘመናዊ ባርነት ይፍጸም ኣሎ፡ ብዉሑዳት ራእስታት ዝተባሕተ ቁጠባዊ ባርነት ይካየድ ኣሎ፡ ብረሃጽ መንእሰይ 

ዝስራሕ ዘሎ ሃገራዊ ቁጠባ ብዘይ ደሞዝ ካብ ኮነ ባርነት የለን ዝብል ሞጎተ ውዱቕ ይኸውን፡ ኣብ ኤርትራ 

ባርነት ህያው ኢዩ፡ ንሕና ኤርትራውያን ብሰንኪ ሕመቕና ኣብ ባርነት ክንነብር መሪጽና፡ ዝፍጸም ዘሎ ባርነት 

ኣብ ልዕሊ ደቅና ርኢና ከም ዘይረኣና ንኸይድ ኣለና፡ ብሕሉፍ ብድዐ ውሑዳት ዜጋታት ባርነት ብሸፈጥ ሃገራዊ 

ኣገልግሎት ይገልጽዎ'ዮም፡ እዞም ብሸፈጥ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሽቅጡ ንዱያት ሕልና ኤርትራውያን ግን 

ዝወለድዎም ደቆም ኣብዚ ዝብልዎ ዘለዉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ክሰዱ ኣይመርጹን'ዮም፡ ንኣብነት ብተደጋጋሚ 

ኣብ ሓፋሽ ህዝቢ ወጽዮም ኣስተምህሮ ዝህቡ ናይ ሙሁራት ደንቆሮ ኤርትራውያን ኣለዉ፡ ንአብነት ዶክተር 

ተስፋይ ኣርዓዶም፡ ዶክተር ጊደዎን ኣባይ፡ ከምኡ'ውን ወይዘሮ ሶፍያ ተስፋማርያም ዝኣመሰሉ ሕልና ዝጎደሎም 

ኤርትራያን እንተ ርኢና ሃገራዊ ኣገልግሎት ከም ክድምና ዘይኮነ ከም ጸጋ ክገልጽዎ ንዕዘብ፡ እቲ ሓቂ ግን እዚ 

ዘመናዊ ባርነት'ዚ ከም ጸጋ ዝቖጽርዎ እንተኮይኖም ንምንታይ ደቆም ከገልግሉ ዘይሰድዎም?ኣብ ሓፋሽ ወጺኻ 

እትሰብኮ ዘይቅዱስ ዕላማ ንስኻን ደቅኻን ካብኡ ትሃድም እንተኮንካ ንካልኦት ኣብ ባርነት ከገልግሉ ምፍራድ 

ዓገብ'ዩ፡ እዞም ውልቀሰባት እዚኣቶም ጽባሕ ብገበን ክሕተቱ ይግባእ፡  

ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ዓድና ዘመናዊ ባርነት ከምዘሎ ንዓለም ክነእምን ብዘይምኻአልና ናትና 

ድኻምነት'ዩ፡ መንእሰይ ወለዶ ናይዚ ዘመናዊ ባርነት ግዳይ ኮይኑ ከንሱ ንህዝቢ ዓለም እዚ ሓቂ'ዚ ከእምን 

ብዘይምኽኣሉ ክሳብ ክንደይ ለሚሱ ከምዘሎ ዘረድእ'ዩ፡ ንኣብነት ኣብ አስራኤል ዘጋጥም ዘሎ ናይ ዑቕባ መሰል 

ድኻምነት ናትና ዘረድእ'ዩ፡ መንእሰይ ወለዶ ሓድነቱ ሓልዩ ንመሰሉ ኣብ ክንዲ ምጥባቕ ካብ ሃገር ብሰንኪ ጉጅለ 

ህግደፍ ወጽዩ ከንሱ ምስ ወጸ ምስቲ ስርዓት ምስዕሳዑ ዘስደምም'ዩ፡ ምስቲ ዝቐጥቀጦን ዝኣሰሮን ጉጅለ 

ክመሳሰል ክልተ ሞት'ዩ፡ ኣሕዋትካ ኣብ ጎቦታት ሲናይን ማእከላይ ባሕርን ዝገደፍካዮም ዋና ምኽንያት ኣብ 

ሃገርካ ዘሎ ሕሱም ባርነት ምጽዋር ስኢንካ ከንስኻ ሕድሮም ጠሊምካ ኣብ ዓድኻ ባርነት ከምዘይለ፡ ምስ 

ህግደፋውያን ክትስዕስዕ ዘሕዝን'ዩ፡ንሕና ኣብ ባርነት ንነብር ዘለና ህዝቢ ኢና፡ መሰልናን መሰል ህዝብናን 

ክንመልስ አንተኾይኑ ንሕና መጀመርታ ኣብ ባርነት ከምዘለና ክንኣምን ይግባአና፡  

ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እምበኣር መንእሰይ ወለዶ ኤርትራ ኣብ ዓድኻ ባርነት ኣሎ'ዶ የሎን ሕልናኻ 

መርምር፡ ብፕሮፓጋንዳ ህግደፍ ዓዊርካ ነቲ ከም ጸሓይ ቀትሪ ተኾሊዑ ዘሎ ሓቂ እወ ባርነት ኣሎ ኢልካ 



ብትብዓት ክትሙጉት ይግባአካ፡ ህግደፋዊ ኣተሓሳስባ ኣልሚሱካ ናብ አዳራሽ ህግደፍ አብ ክንዲ ምኻድ አብ 

ዓድኻ ዝፍጸም ዘሎ ዘመናዊ ባርነት ምስቲ ቀደም አብ ልዕሊ ጸለምቲ አሜሪካውያን ዝተፈጸመ ባርነት 

እንተዘይልዒሉ ከምዘይንእስ ኣሚንካ ንነብስኻን ህዝብኻን ነጻ ክተውጽእ ተቓለስ፡ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን 

ባዕሎም ተቓሊሶም'ዮም ነጻ ወጽዮም፡ ሓፍ ዘይብል ዋጋ ከፊሎምሉ'ዮም፡ ሂወት ተኸፊልዎ'ዩ ሓራ 

ወጽዮም፡ ንስኻ መንእሰይ ኤርትራ ከኣ ነዞም ኣብ ዓድኻ ባርነት የለን ዝብሉኻ ዘለዉ ንዱያት ሕልና ይኣክል 

ክትብሎም ትብዓት ግበር፡ ኣነ ብርእይቶይ ኣብ ዓድና ክትገልጾ ዘጸግም ባርነት ኣሎ ኢለ'የ ዝኣምን፡ ኣብ ኤርትራ 

ሕሱም ባርነት ኣሎ፡ ኣብ ኤርትራ ግፍዒ ይፍጸም ኣሎ፡  ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ገበን ዝፍጸመላ ሃገር ኮይና ደቃ 

ጠቕሊሎም ንስደት ዝፈልሱላ ሃገር ኮይና'ላ፡ ባርነት ቀይሕን ጸሊምን የብሉን፡ ብነጻ እንተሰሪሕካ ባርያ 

ኢኻ፡ ንስኻ መንእሰይ ወለዶ ብነጻ ከም ዝሰራሕካ ትኣምን እንተኮንካ ባርነት ከምዘሎ ኣሚንካ ኣብ ሓደ ሰሚርካ 

ጸረ ባርነት ይኣክል ክትብል ታሪኽ ይሓተካ'ሎ፡ እዋኑ ትብዓት ትገብረሉ እዋን'ምበር ቁስልኻ ሓቢእካ ትኸደሉ 

ኣይኮነን፡ ብፍርህን ራዕድን ኣብ ባርነት ክትነብር ኣይትምረጽ፡ ትብዓት ከድልየካ'ዩ መንእሰይ ወለዶ፡ 

ሓርነትና ናይ ግድን'ዩ 

ፍትሒ ይንገስ 

ወልዱ ተኽለ  

 


