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 ሓይሊ ሓሳብ ዘይብሉ ሰብ ከምኡ’ዩ ዝገብር፡ 

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ናይ ኣእምሮ ሕሙም ይኹን ናይ ባህሪ ዕሱብ ኤርትራዊ፡ ካብ ሃገሩ ሃዲሙ ኣብ ዝተዓቑበሉ 
ደሞክራስያዊ ሃገር፡ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ እንኮ ሰባዊ ጸረ-ህዝቢ ጉጅለ ንዘቃለዐ ጋዜጠኛ ከም ዝሃረመ፡ ከም ዝተኣስረን 
ጸኒሑ ብዋሕስ ብቖጸሮ ከም ዝወጽአን ማዕከናት ዜና ከቃልሓ ምቕናየን ዝዝከር’ዩ። በቲ ተግባር ድማ ህግደፍን 
ህግደፋውያንን  መን ምዃኖም ተቓሊዖም። ለባማት ኤርትራውያን ድማ ሓፊሮም’ዮም። ዝያዳ ብሩህ መታን ክኸውን፡ 
ማዕከን ዜና ቢቢሲ መደብ ቋንቃ ኣምሓርኛ፡ ምስ’ቲ ብኤርትራዊ ዝተሃርመ ጋዜጠኛ ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ  ካብ 
ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ዝተወሰደ ትርጉም ብትግርኛ እነሆ። 

ኤርትራዊያን በጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት ጉዳይ ስለምንታይ ይቋሰሉ? 
 

 

 ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት   

ማርቲን ፕላውት፡ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዝተወልደ እንግሊዛዊ ይኹን ደኣምበር፡ ብዘልዕሎም ጉዳያት ናብ  ኤርትራውያን 
ቅርበት ኣለዎ። ስለዚ ከኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ከቋይቕ ይረአ።  ብጀግንነት ብኣድናቖት 
ዝገልጽዎ ኤርትራውያን ኣለው። ከም ደመኛ ጸላኢኦም ዝገልጽዎ ኤርትራውያን’ውን ውሑዳት ኣይኮኑን። ካብ’ቶም 
ደመኛ ጸላኢ ኢሎም ዝገልጽዎ ሓደ ያዕቆብ ገብረመድህን’ዩ።  

 ጋዜጣኛ ማርቲን ፕላውት ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ 30 ሕዳር 2018 ብዛዕባ ዘጋጠሞ ነገር ንቢቢሲ ከረድእ እንከሎ ከም’ዚ 
ይብል።  "ያዕቆብ’የ ዝብል ሰብ  ደዊሉ ካብ ኤርትራ ዝተረኽበ ኣገደስቲ ሓበሬታ ስለ ዘሎ ከቐብለካ ደልየ ይብለኒ። ኣነ 
ድማ እቲ ሓበሬታ ይጠቕመኒ ይኸውን ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ሕራይ ኢለ ንራኸበሉ ግዜ ቆጸሮ ገበርና። ኣብ ብሪቲሽ 
ላይብረሪ ክንራኸብ ድማ ተዘራሪብና። እንደገና መሊሱ ይድውል’ሞ ካብ’ቲ ቤት ንባብ ወጻኢ እንተተራኸብና ይሓሽ 
ይብለኒ። ንሱ ብዝበለኒ መሰረት ድማ ኣብ ጥቓ’ታ ቤት ንባብ ዘላ ቤት ሻሂ ተራኺብና።  ንሱ ቡን ኣዚዙ። ኣይደንጎየን 
ቁሩብ ጸኒሑ ካብ ኮፍ ዝበሎ ይትስእሞ፡ ኣብ ቀረባ ርሕቀትና  ኣብ ሳንኬሎ ኣቐሚጥዎ ዝጸንሐ ፈሳሲ ኣብ ነብሰይ 
ይደፍኣለይ።  ማርቲን ዘረባኡ ብምቕጻል፡ እቲ ዝሃረመኒ ኤርትራዊ ያዕቆብ ገ/መድህን ንስኻ ንኣመሪካን እንግሊዝን 
ዝተዓሰብካ ከሓዲ ኢኻ፡ ጸላኢ ኤርትራ ኢኻ ይብለኒ ብነድሪ። እዚ ሰብ ሓሲቡ መደብ ኣውጺኡ እንቋቑሖ ብጸባ 
በጽቢጹ ኣብ ሳንኬሎ መሊኡ ክሃርመኒ፡ ነዚ ተግባር እንታይ ኣበጊስዎ? እቲ ቁጠዐ’ኸ ካበይ መጺኡ? ኢሉ ነብሱ ከም 
ዝሓተተ ይገልጽ። 
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 ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት  ሌላኡ ምስ ኤርትራ፡ ማርቲን ፕላውት  ሓሙሽተ መጻሕፍቲ ደሪሱ’ዩ። ካብ’ተን ሓሙሽተ 
መጻሕፍቱ ሓንቲ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኮሪያ ንዝብላ ኤርትራ ዝምልከት፡ 'Understanding Eritrea' 
ትብል‘ያ። ጋዜጠኛ ማርቲን ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ወጻኢ ጉዳያት እንግሊዝ ናይ ኮመንዌልዝ ቤ/ጽ 
ኣማኻሪ’ውን ነይሩ’ዩ።  ኣብ ምብራቕን ደቡብን ኣፍሪቃ ብዓበይቲ መራኸቢ ብዙሓን ከም ቀዋሚ ተንታኒ ፖለቲካ 
ዝረአ ማርቲን ሌላኡ ምስ ኤርትራ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ዝኸውን’ዩ። 

 ማርቲን ኣብ 1984 ልኡኽ ማዕከን ዜና ቢቢሲ ነይሩ። ቅድሚኡ ግን ናይ ሰልፊ ዕዮ እንግሊዝ ናይ ኣፍሪቃ ተመራማርን 
ጸሓፍን ኮይኑ ሰሪሑ’ዩ። ምስ ኤርትራን ኤርትራውያንን ዝተላለየሉ ወቕቲ ድማ ሽዑ’ዩ።  ኣብ’ቲ ወቕቲ’ቲ ናይ ህዝባዊ 
ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናይ ኤውሮጳ ተወካሊ ዝነበረ ኤርሚያስ ደበሳይ (ፓፓዮ) ደልዩ ይረኽቦ’ሞ ናብ ሜዳ ኤርትራ 
ኣትዩ ኩነታት ክዕዘብ ይዕድሞ። ማርቲ ነቲ ዕድመ ምስ ስኽፍታኡ ተቐቢሉ ብሱዳን ኣቢሉ ኤርትራ ኣትዩ። ሻዕቢያ 
ንሜዳ ወሲድዎ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ተዓዚቡ። ኣብ ትሕቲ ህዝባዊ ግንባር ናይ ዝነበራ ማሕበር ደቂ-ኣንስትዮን 
ሰራሕተኛን  መስራቲ ጉባኤታት ድማ፡ ንሰልፊ ዕዮ ወኪሉ ተሳቲፉ። ካብኡ ንደሓር ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራ ናይ 
ምብጻሕ ዕድል ኣጋጣምዎ’ዩ። ሓራ መሬት እና ዘወረ ክዕዘብ ክኢሉ’ዩ። ኣብ ድፋዓት ከረን ተንቀሳቒሱ። ኮታ ኤርትራ 
ገዛኡ ኮይና። ካብ’ቲ ግዜ’ዚ ኣትሒዙ ድማ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህግሓኤ ዕርክነት ፈጢሩ። ማርቲን ኣብኡ ኣብ 
ዝጸናሕሉ ብዙሓት ፈተውቲ ከም ዘፍረየ’ዩ ዝገልጽ።  

ፓፓዮን ማርቲንን፡- ኤርሚያስ ደበሳይ ናይ ቃልሲ ስሙ (ፓፓዮ) ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህግ ሓደ’ዩ ነይሩ። ኣብ ግዜ 
ቃልሲ ናይቲ ግንባር ናይ ኤውሮጳ ወኪል፡ ድሕሪ ነጻነት ከኣ ኣባል ማእከላይ ሽማግለ፡ ኣብ ኡጋንዳን ቻይናን ኣምባሳደር 
ኮይኑ ንሓጺር ግዜ ኣገልጊሉ።  ፓፓዮ  ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ናይ ኤርትራ ክኣቱ ይጽዋዕ። ጻውዒት ኣኽቢሩ ድማ 
ይኣቱ። ንሓጺር ግዜ ተኣሲሩ ተፈቲሑ። ከም እንደገና ምስ ሰናይት ሓፍቱ ተኣሲሩ። ካብኡ ንደሓር ኣይተመልሰን። 
ብህይወት ይሃሉ ይሙት ኣይፍለጥን። ፓፓዮ ናይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ናይ ቀረባ መኻፍልቲ ምስጢሩ ከም ዝነበረ’ዩ 
ብሰፊሑ ዝዝረብ። ንጋዜጠኛ ማርቲን ናይ’ዚ ዓርኩ ንክልተ ዓሰርተ ዓመታት ምእሳር ኣየቕሰኖን። ኣብ ጉዳይ ኤርትራ  
ስቕ ከይብል ዝደፍኦ’ውን ንሱ ከይኮነ ኣይተርፍን። ሌላ ጋዜጠኛ ማርቲን ምስ ኤርትራ ‘ምበኣር ከም’ዚ ዝተገልጸ 
ይመስል። ማርቲን ድሕሪ’ቲ ዘጋጠሞ ማህረምቲ ንቐጻሊ’ኸ ብዛዕባ ኤርትራ ክትዋሳእ ዲኻ ክብል ብቢቢሲ ንዝቐረበሉ 
ሕቶ ክምልስ እንከሎ፡ ኤርሚያስ ደበሳይ (ፓፓዮ) ክሳብ ዝፍታሕ፡ ህዝቢ ኤርትራ ዝምነዮ ነጻነት ክሳብ ዝረክብ ፍጹም 
ስቕ ኣይብልን መሊሱ።   

ያዕቆብ ገ/መድህን ነቲ ተግባር ክፍጽም እንከሎ ዘርኢ ተንቀሳቓሲ ምስሊ፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክቃላሕ ቀኒዩ። 
ኣብ ዙርያ ፖለቲካ ዝዋስኡ ኤርትራውያን ድማ ኣብ ክልተ ተኸፊሎም ክቋየቑ ተሰሚዖም። እንቋዕ ከምኡ ገበርካ 
ኢሎም ዘመጉስዎ ነይሮም። ኣብኣ ተራኸብና መዓልትኻ ተጸበ ዝበልዎ’ውን ብዙሓት ነይሮም። ቢቢሲ ያዕቆብ ነቲ 
ተግባር’ዚ ክፍጽም ዝደፍኦ እንታይ ከም ዝኾነ ክሓቶ ዝገበሮ ፈተነ ኣይተዓወተን። ይኹን ግን ማርቲን ኣብ ትዊተር ገጹ 
ኣብ ኔዘርላንድስ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ’ዚ ጉዳይ ኢድ ከምዘለዎ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ 
ኤርትራ ናይ ሓሶት ዜና የቃልሕ’ዩ ዝብል ተደጋጋሚ ክሲ ዝቐርቦ ማርቲን ብመጀመርያ ነዚ ክሲ’ዚ ዘቕርቡ 
ኤርትራውያን በዓል መን’ዮም ዝብል ሕቶኡ ብሕቶ ይምልስ። ብዝኾነ  ደሞክራሲ ኣብ ዘለዋ ሃገር ዕቑባ ዝሓተተ 
ኤርትራዊ ከም’ዚ ዝበለ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ወዲ’ታ ሃገር እሞ ጋዜጠኛ ክፍጽም እንታይ ስምዒት ህይብዎ ይኸውን? 
ኣነ ጋዜጠኛ’የ፡ ሰብ’የ፡ ክጋገ ይኽእል’የ። ናይ ምንቅፋ መሰል ኣለዎም። ክሃርሙ ግን መሰል የብሎምን ይብል በቲ 
ኩነታት ዝተገረመ ጋዜጠኛ ማርቲን ፕላውት። ነቲ ተግባር ዝፈጸመ ያዕቆብ ፖሊስ ኣብ ቀይዲ ምስ ኣእተዎ ድሕሪ 
ቁርብ ግዜ ብዋሕስ ተለቒቑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐርብ ድማ 
ትጽቢት ይግበር። 

ምንጪ ቢቢሲ መደብ ቋንቃ ኣምሓርኛ፡  

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 05-12-2018 


