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ወያነ  ዝብሉዎን ዝገብሩዎን ከም ዘይቃረብ ይጠፍኣና ማለት ድዩ? 
ቀለታ ኪዳነ 

 
 

 

ሓለፍቲ ኣመራርሓ መድረኽ ብሃንደበት ንኢትዮጵያ  ወይ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም  ምስ ተሰምዔ ኣብ ዜና ማዕከናት ደምበ ተቓውሞ ዝተራእየ  

ጫው ጫው ክሳብ ሎሚ ኣይዓረፈን።  ዝዓርፍን መገሻኦም ብመብዛሕትኦም ሃገራውያን ብቐሊሉ ተቕባልነትን እምነትን ዘሕድር እውን 

ኣይመስልን። እቲ ቀንዲ ምኽንያት ከኣ ካልእ ዘይኮነ እቲ ክሳብ ሎሚ ሒዞሞ ክጕዓዙ ዝጸንሑ መርገጽን ከናፍሱዎ ዝጸንሑ መግለጽታትን 

ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ።  ኤርትራውያን ንኢትዮጵያ ክኸዱን ንሽግሮም ብመንገዲ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ሃገራት  ፍታሕ ክደልዩን ሓገዝ ክሓቱን ገበን 

ኣይኰነን። ዝኸውን መሲሉኒ ኣነ’ውን ቅድሚኦም ንኢትዮጵያ 

ገሸን ምስ መሪሕነት ወያነ ተራኺበን ተዘራሪበን ኢየ።  ስለዝዀነ 

ከኣ  እዞም መራሕቲ መድረኽ ንኢትዮጵያ ንምንታይ ዝኸዱ 

ዝብል ተቓውሞ የብለይን። ከይዶም እንታይ ኣስሊጦምን ሓድሽ 

መርገጽ ኢትዮጵያ ረኺቦምን ዝብል ግን ንኵላትና ደቂ ሃገር 

ይግድሰና ኢዩ።  መሪሕነት መድረኽ  መራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ 

ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኮነ ካልኦት ሰበስልጣን ዝገበሩሎም 

ኣቀባብላን ዝሃቡዎም ተስፋን ኣዝዩ ከም ዘሓጐሶም ኣብ ድምጺ 

ኣመሪካ ዝሃቡዎ ቃለ ምሕትት ሰሚዔዮ። ካብቲ  ኣነ ብሕማቐይን 

ብንእሽቶ ዓቕመይን ቅድሚ 12 ዓመት  ንኢትዮጵያ ከይደ ምስኦም 

ብምርኻብ ዝሃቡኒ  መግለጺን ናይ ምድንጋር መብጽዓን ሓሊፉ 

ግን  ኣቶ ሃይለማርያም ኮነ ካልኦት ሰበስልጣን ዝሃቡዎ ሓድሽ 

መግለጺ ወይ ካብቲ ናይ ቀደም ዝቐየሩዎ መርገጽ ዋላ ሓንቲ ቃል 

ኣይረኸብኩሉን።  

ካብ ጽልኢ ፍቕሪ ይበልጽ። ካብ ነገር እውን ልዝብን  ምትእምማንን ይምረጽ። ምስ ጐረባብትኻ  ብፍላይ ከኣ ምስ ኢትዮጵያ ብሰላምን  ነናትካ 

ሒዝካ ብምክብባርን ብምትሕግጋዝን ንረብሓ  ክልቲኡ ኣህዛብ እናሰራሕካ ክንበር ከኣ እቲ ዝሓሸን ዝበለጸን ኢዩ። እቲ ጸገም ግን ጐረቤትካ  

ብዘይካ ክፍኣትን ተንኮልን ከምቲ ንስኻ ትሓስቦ ንናይ ክልቲኡ ኣህዛብ ፍቕርን ሕውነትን ምስ ዘይሓስብ ጥራሕ ኢዩ። ኣብ መንጎ ህዝቢ 

ኢትዮጵያን ኤርትራን ዳግማይ ዝተፈጥረ ኵናትን ተበጺሑ ዘሎ  ኵነታትን  ከኣ ብሰንኪ እቶም  ክልቲኦም ስርዓታት ህግደፍን ወያነን ኢዩ። 

እዞም ክልተ ስርዓታት እዚኦም ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተማሂሮም፡ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ወዲኦም፡ ሓደ ዓይነት ምስክር ወረቐት ዘለዎም፡ 

ክልተ ሕሉፋት መለኽቲ  ጸይቅታት፡ ብሓጺሩ ክልተ ገጽ ናይ ሓደ ቅርሺ ኢዮም። ክልቲኦም እናተጸራረፉን እናተኻሰሱን ግን ከኣ እናትሓላለዩን 

እናትሓላለዉን  ንክልቲኡ ኣህዛብ ዝፈላልዩሉን  ዘጻልኡሉን ነገራት እናምሃዙን እናታለሉን ከምኡ’ውን ንህዝቢ ብሓይልን ምቕንጻልን እናካየዱ 

ብሓይሎም ዝነብሩ ዘለዉ ስርዓታት እውን ኢዮም።   

እቲ ንሎሚ መዛረቢ ገረዮ ዘሎኹ ግን ናይ ወያነን ህግደፍን ዘይኮነ ናይ ወያነን መድረኽን ኢዩ። ወያነ ካልእ ጽቡቕ ነገር’ዮም ዘይሰርሑን 

ዘይሓስቡን እምበር ንመደቀስን ንመታለልን ዝኸውን ዝኣክል ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎም ምኩራት ሰባት  ኢዮም።  እቲ ዝገብሩዎ ከምቲ 

ዝብሉዎ ከም ዘይኮነ ከኣ ብተደጋጋሚ ንህዝቢ  ኤርትራ ክንገልጾን ክንሕብሮን ዝጸናሕና ኣብ ርእሲ ምዃኑ ህዝብና ኣጸቢቑ ይፈልጦ ኢዩ።  

ወያነ ዝብሉዎን ዝገብሩዎን ዝተፈላለየ ምዃኑ ግን ቅድሚ ሎሚ ብሰፊሑ ዝተገልጸ ስለዝዀነ መድረኽ ካብቶም ቅድሚኦም ንኢትዮጵያ 

ዝበጻሕናን ምስኦም ዝተዘራረብናን ተመክሮ ዝጸገብናን ኤርትራውያን ተቓለስቲ ክርድኡን ክፈልጡን  ክምሃሩን ምተገብኤ ነሩ ዝብል እምነት 

ኣሎኒ። ካብኡ ሓሊፉ መድረኽ ወያነስ ነቲ ዝበሉዎም ኣብ ግብሪ ከውዕሉዎ ዝኣምኑዎም እንተዀይኑ ግን ንሕና’ውን ነቲ  ሕቈ ኤርትራውያን 

ደቂ ከበሳ ክስበር ኣለዎ፡ ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራ ክዳኸም ኣለዎ፡ ከምቲ ትማሊ ንዓና  ለማኖ ዝብሉና ዝነበሩ ህዝቢ ኤርትራ ክስእንን 

ክስደድን ክልምንን ኣለዎ  ዝብሉዎ ክፉእ ሕልና ገዲፎም ንሕውነትን ፍቕርን ሰላምን ክልቲኡ ኣህዛብ  ክሰርሑ እንተ ርኢና ከኣ ክንኣምንን 

መርገጺና ከምቲ ናይ መድረኽ ክንቅይርን ክንኣምኖምን  ዘጸግም ኣይመስለንን።  

ብርእይቶይ ግን ወያነ ሎሚ መሬት እናጸበበቶም ትኸይድ ስለ ዘላ ኣይፍለጥን እምበር ንኤርትራውያን ዓያሱን ተታለልትን ስለዝግምቱናን እቲ 

ብዘይካ ንኽፉእ ጽቡቕ ዘይሓስብ ተፈጥርኦምን ታሪኾምን  ንኽቕይሩ  ቀሊል ኣይመስለንን።  

ስርዓት ወያነ  ኣብ ኤርትራ ክመጽእ ዝደልዩዎ ለውጢ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዝጠቅም ክኸውን ከም ዘይክእል ህዝብና ኣጸቢቑ  ይፍልጦዩ  

ብማለት ክምህሩን ክጕስገሱን ዝጸንሑ ተባሂሉ ዝንገረሎም፡ ፍጹም ዝዀነ ኤርትራዊ  ኒሕን ሓቦን ዝውንኑ  ዝበሃሉ፡  ንረብሓ ሃገሮምን 

ህዝቦምን ሸለል ንምባል ብተንኮላት ወያነን ብቐሊል ዘይታለሉን ዘይዝንግዑን ምኩራት  ተባሂሉ ክጕስጐሰሎም ዝጸንሔ ላዕለዎት ኣመራርሓ 

መድረኽ  ግን ኣቐዲሞም ንህዝቢ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ምልክት ኮነ መግለጺ ከይሃቡ ናይ ህዝቦምን ስዓቢኦምን ርእይቶን ስምዒትን 

ከይመረመሩን፡ ነቲ መሪሕነት ወያነ ፈታዊ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ምስቲ ስርዓት ከለዉ ኮነ ሎሚ ተቓወምቱ ምስ ኮኑ 

ንህዝብና ክምህሩዎን ክሕብሩዎን ዝጸንሑ ዝበሃሉ መድረኻውያን ፖለቲካዊ መርገጾም ብቕጽበት ጥንጥን ኣቢሎም ንኣዲስ ኣበባ ምጕያዮም ግን 

ንብዙሓት ኣገራምን ኣካታዕን ኰይኑ ኣሎ።  እዚ ከኣ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ መድረኽ ቃልስን ዕላማን ኣሓይሉዎዶ ኣዳኺሙዎ? ክግምግሙዎ 

ንዓታትቶም ገዲፈዮ ኣሎኹ።  ኣብ ሃገርናን ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ግፍዕታትን ስደትን ውርደትን ስለዘይንስሕቶ ግን ፈቲና ጸሊእና መድረኽ 

ይኹን ካልእ ንድሕነት ዝሰርሕ መተካእታ ክርከብ ኣለዎ። መድረኽ ድዩ ካልእ  ካብኦም ዝሓይሽን ዝቐንዕን ዝነፍዕን  ዝጥርንፍን  ካልእ ውደባ 

ክርከብ ግን ንጊዜ ዝግደፍ ኢዩ።  



2 
 

ብዝዀነ መድረኽ ንኢትዮጵያ ብምኻዶምን ምስ መራሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዝራቦምን ንዓና ንኤርትራውያን ብፍላይ ከኣ ነቶም ናይ 

ስርዓት ኤርትራ ተቓወምትን ደለይቲ ፍትሒን ንብል  የኽስበናዶ የኽስረና?  ኵላትና  ከከም ኣረዳድኣናን ዓሚቍ ኣፍልጦናን  ክንፈላለ ንኽእል 

ኢና። 

መገሻኦም ንዓታቶም ዘይኮነስ ንህዝቢ ኤርትራ ዘርብሕን ዝጠቅምን ጕዳይ ኢዩ ኢሎም ዝኣምኑሉ እንተ ኰይኖም ግን ንምንታይ ንህዝብና 

ኣቐዲሞም ብግልጺ ዘይሕብሩዎን ዘየረድኡዎን? ርእይቶታቱ ዘይእክቡን? ንምንታይከ ነቲ ውዒሉ ሓዲሩ ምፍላጥን ምግላጽን ኣብ ዜና ማዕከናት 

ምቅላሑን  ዘይተርፎ መገሻኦም ንህዝቢ ኤርትራ ከይነገሩን ከየማኸሩን ብምስጢር ክገብሩዎ መሪጾም?   

ሓቂ ክንዛረብ እንተዀይኑ መድረኽ ቀንዲ ዝኽሰሱሉ ዘለዉ ምኽንያት  ኣዲስ ኣበባ ብምኻዶምን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምርኻቦምን 

ዘይኮነ እቲ ዘይግሉጽን  ዘየዕግብን ንጽባሕ ተስፋ ዘይህብን ልዕልና ህዝቢ ዘየረጋግጽን ነቲ ዝጸንሔ ናይ ህዝባዊ ግምባር ኣሰራርሓ ዝመስል  

ምስጢራውን ብውሑዳት ዘይፍለጡ ሓለፍቲ ዝውዳእ ኣሰራርሓኦምን  ምዃኑ ኢዩ ዝዝረብ። ኣነ ብወገነይ’ኳ እስከ ቅሩብ ንጸመም ንርኣዮም 

ጊዜ ንሃቦም ግን ከኣ ንከታተሎም ብሃላይ ኢየ ጸኒሔ። ሎሚ እውን መርገጸይ ንሱ ኢዩ።   

ካልእ ኣብዚ ክገልጾን ከብርሆን ዝደሊ ነገር ኣሎ። እቲ ኣነ ህዝቢ ዝብሎ መንዩ?  እቲ ‘’ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና’’ ብማለት ስርዓት ኢሳያስ ዝበሎን 

ዝገበሮን ኰይኑ ንግፍዕን ንጭቆናን ዓገብ ዘይብል ዓይኑ ትዓሚቱ ክግዛእን ክጭቆንን ዝመረጸ ህዝቢ ድዩ? ወይሲ እቲ ኣብ ሰማንያታት 

ብህዝባዊ ግምባር ብሓይሊ ተደፊኡን ተሳዒሩን ንሜዳ ኤርትራ ገዲፉ ኣብ ስደት ዝነብር ዘሎ ገና ናይ ሜዳ ኤርትራ ውግእ ሓድሕድ ጽልእን 

ቅርሕንትን ነኺሱ ነታ ዋናታታ ሒዞማ ንሱዳን ዝኣተዉ ጀብሃ ሎሚ ካብ ሞት ከተንስኣን ትንፋስ ክሰኵዓላን  ዓረር ክብል ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ናይ 

ዘበን ውቤ ዝጸመመ ዝብሃል ምስላ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኢዩ? ክልቲኡ ኣይኰነን።  

ኣነ ህዝቢ ዝብሎ እቲ ኣብ ጀብሃ ይኹን ሻዕብያ ዝነበረ ኮነ ዘይነበረ ግን ከኣ ብሃገራውነቱን ብኤርትራዊ መንነቱን ኣሚኑ ንሓድነት ህዝብን 

ንፍትሕን ዝቃለስ ብዘይካ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድሕነትን ሰላምን ናይ ዝዀነ ይኹን ቲፎዝነትን ጸግዕነትን ዘይብሉ ዝርገጽን ዝጭቆንን ዝስደድን 

ዘሎ ዝበዝሔ ንጹህ ህዝቢ ጥራሕ ኢዩ።   

እቲ ክስማዕ ዝግብኦ ህዝቢ ዝበሃል መን ምዃኑ ካብ ገለጽኩ እምበኣር መድረኽ ምስ ድሌትን ሕቶታትን  ህዝቢ እናኸዱ ንሕቶታትን 

ስኽፍታታትን ህዝቢ እናመለሱን ህዝቢ እናእመኑን እናዕገቡን ዘይኮነ እቲ ኣሰራርሓኦም ገንዘብ ኣሎና፡ ሜድያ ኣሎና፡ ኣብ ውሽጢ እውን 

ዝስዕቡናን ዝሕግዙናን ሰባት ኣለዉና። ህዝቢ ይፍቶ ይጽላእ ከኣ እቲ ለውጢ  ከነምጽኦ ኢና። ሽዑ ለውጥን ሰላምን ምስ ኣምጻእናሉ ከኣ ከምቲ 

ሻዕብያ ናጽነት ምስ ኣምጽኤ ህዝቢ ኤረትራ  ንዅሉ ገበናቱ ዝደምሰሶን ዝሳዕስዓሉን ዝሰገደሉን  ንሕና ከኣ ለውጢ ምስ ኣምጻእናሉን ካብዚ 

ሎሚ ዘለዎ ጸበባ ምስ ኣውጻእናዮን ህዝቢ ፈትዩ ጸሊኡ ክርዕምን ብኣና ክሕጐስን ኢዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም ብዙሓት ዝዛረቡሉን 

ዝኣምኑዎን ዘለዉ ጕዳይ ኢዩ።  መድረኽ  ከምቲ ዝብሉዎ ንምቅርራብ ኮነ ንምዕራቕ  ደምበ ተቓውሞ ይኹን ንስልጣን  ዕላማኦም ብዘየገድስ 

ኣሰራርሓኦም  ከምቲ  ህዝቢ ዝደልዮ ግሉጽን ንዅላትና ደቂ ሃገር ዝጥርንፍን  ልዕልና ህዝቢ ከም ዝኣምኑ ዘረጋግጽን  ትሕትናን ሓልዮትን 

ፍቕርን  ህዝቢ  ከም ዘለዎም ዘተኣማምንን  ኣይኰነን ዝብሉ ሰባት እውን  ውሑዳት ኣይኮኑን።  

መድረኽ ኣብ ኣሰራርሓኦም ፈቲኹም ጸሊእኩም ነቲ ንሕና  ንሓስቦን ንገብሮን ክትቅበሉዎ እንተዘይኰይኑ ኣብ ስራሕናን  ምርጫናን  ክትኣትዉ 

መሰል የብልኩምን፡ ዝብሉ ካብቲ ናይ ስርዓት ኢሳያስ ዝተፈልየ ስምዒትን ናይ ስልጣን ዲክታቶርነትን ዝተፈልየን ዝሓሸን እምነት ዘለዎም 

ኣይኰኑን ኢሎም ድሮ ካብቲ ስርዓት ኢሳያስ ፈሊኻ ዘይርኣዩ ምዃኖም ዝቐበጹዎምን ዝዀነኑዎምን  ትማሊ ካብኣቶም ብዙሕ ተስፋ ዝነበሮም 

ፈተውቶም ከም ዘለዉ ዝፈልጦ ጭብጥታት እውን  ኣሎ። ንኽደግሞ ስለዘሰክፈኒ ክጠቕሶ ኣይደልን እምበር ወረ ገሊኦምስ ካብኡ ንላዕሊ እውን 

ይኸዱ ኢዮም። ምናልባት ህዝቢ ዘይፈልጦ  ዝኣመኑዎ ግዲ ኣልዩዎም ኮይኑ ብዛዕባ ተቓውሞ ህዝቢ   ኣይግደሱን ኢዮም፡  ህዝቢ ይስዓቦም 

ኣይስዓቦም ይቀበሎም ይዀንኖም እውን ብፍጹም ስኽፍታ  ህዝቢ ዘለዎምን ዝሻቐሉን ኣይኰኑን ዝብሉ እውን ውሑዳት ኣይኰኑን።  

ወለድና ኣሰራርሓኦም ብትሕትና’ዩ ዝጅምር። ሓደ ንፉዕን ሓያልን ከይተረፈ ኣብ ባይቶ እንዳቡኡ ክዛረብ ከሎ ‘’ሕማቕ ከምዚ ከማይ’’ ‘’ንፉዕ 

ዉፉይ ከም ኣገለ ሓወይ  ወይ ኣቦይ’’ እናበለዩ ዝዛረብ። ኣብ ስራሕ ክኸውን ከሎ እውን ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳዱ ናይ ህዝቡን ከባቢኡን 

ርእይቶን ሓሳባትን ኢዩ ዝእክብ። እዚ ባህሊ እዚ ከይመለስናን ንህዝብና ትሕትና ከየርኣናን ከየእመናን ክመጽእ ንጽበዮ ለውጢ ግን መንጮ 

እንተገምጠልካዮ መንጮ ካብቲ ናይቲ ዘሎ ስርዓት ዘይሓይሽ ኣሰራርሓ ጥራሕዩ  ክኸውን ኢሎም ዝኣምኑን ዝካትዑን ደቂ ሃገር እውን 

ቍጽሮም ሒደት ኣይኮነን።   

መድረኽ ህዝባዊ ኣኼባታትን ርክባትን ምምይያጣትን ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ድሕሪ ማይ ኣብ ብዓቲ ድኣ ኰይኑ እምበር ጽቡቕ ሓሳባት 

ኢዩ።  ነቲ ንነዊሕ ዓመታት ብብዙሓት ፖለቲከኛታት ኢና ብሃልቲ ተታሊሉን ተደናጊሩን ዝጸንሔ ኣብ ስደት ዝነብር ህዝብና ከዕግቡዎን 

ክጥርንፉዎን ኵላትና ትሓባቢርና ከኣ ንሃገርናን ህዝብናን ካብዚ ዘለዎ ሽግር ከንውጽኦን  እውን ተስፋ እገብር።  

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገሮም ዝሓለፉ 


