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ረድኢ ክፈለ (ባሻይ) 

 “ካብ ቍጽጽር ወጻኢ ስለ ዝዀነ፡ ሕማቐ ነገራት ንዝዀነ ሰብ ክበጽሖ ይኽእል ኢዩ። እቲ ዘገድስ 

ግን ከመይ ጌርና ከም እንገጥሞ ክንቆጻጸሮ ንኽእል ምዃንና ኢዩ” “Any thing can happen to 

everyone. That is out of our control. But, we can control how we react”.  

ዝተረፈና የብልናን! ግን ከምቲ ጽኑዓት ለባማት ሓሰብቲ ዘብልዎ፡ “ ካብ ተስፋ ምቝራጽ 

ዝኸፍእ ሐደገኛ ነገር የለን” እንተድኣ ብጽንዓት ተቓሊስናን ማእከል ናይ ቃልሲ ክኣ ፈጢርናን 

ግን ተስፋና ተተርጓሚ ኢዩ። ኣብ ታሪኽ ሰውራና ብቐቢጸ ተስፋ መራሕትን ብሓይሊ ጸላእትናን 

ናብ ኢድና ምሃብ ተገማጊምና ኔርና ኢና፡ ብጅግንነት ተጋደልትናን ህዝብናን ግን ነቲ ክውጻእ 

ዘይክኣል ዝመስል ዝነበረ ዓቐበት ናይ ገድሊ ወጺእናዮ፡ ጸላእትና ዕረቃኖም ክወጽእ ታሪኽ 

መስኪሩ። 

ሕጂ ክኣ ብዙሓት ውሽጣውያንን ግዳማውያንን ጸላእቲ ኣለውና- ገና ክኣ መራሕቲ ኣየጥረናን፡ 

ተሪር ዓቐበት ተተሓሒዝናዮ ኣለና- ክንወጾ ክኣ ኢና። ይኣክል ካብዚ ንላዕሊ ዝዓቢ ስራሕ 

የብሉን። ፖለቲካዊ ትርጒም ናይዚ ኣበሃህላ’ዚ ከምቲ ሊቃውንቲ ዝብልዎ፡ መብዛሕትአን 

መንግስታት ዝፈሽላ፡ በቲ ቦዀራ ናይ ህዝቢ ኣብ ንጥፈታት ማእቶትን ፖለቲካን፡ 

ንሰራሕተኛታት ማለት ንህዝቢ ዘይምትብባዕን፡ ትካላት ምዕባለ ዘይምኽፋትን፡ ዕድል 

ምብልሓት ናይ ኣህዛብ ምምንጣልን ምዕጋትን’ዩ። እዚ ስለዝዀነ ኤርትራ ሃገርና ኣብ ፍሽለታዊ 

ስርዓት ትርከብ ኣላ። ሳዕቤን ናይ ውግእ ወይ ውግእ ዘንጸባርቕ ከም ውጽኢት ናይ ፍሽለታዊ 

ምምሕዳር ወይ ሳዕቤን ናይ’ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ’ዩ። 

እዚ ከም ሓጺር መእተዊ ኰይኑ፡ ናብቲ ዘምጽኣኒ ዋና ኣርእስተይ ክኣቱ ግን፡ ኣስራተ ካሳ 

ዘዳግም ምባለይ ምስ ህልዊ ኲነታት ብምንታይ ይዛመድ ከብርህ ይግብኣኒ።  

ከምቲ ኣቐዲመ ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፋተይ ዝበልክዎ፡ ሓደ ንህልዊ ኲነታት ክመዝን ዘይክእል 

ክመርሕ ወይ ክምራሕ ኣይክእልን ኢዩ፡ ሕጂ’ውን ኣብኡ’ለኹ። ንህልዊ ኲነታት ከብርህ 

እንተድኣ ኰይነ ኣብ ምንታይ ፖለቲካዊ ጫፍ ወይ ገምገም ንርከብ ኣለና? ሰንሰለታዊ 

ምክትታል ክሕደት (chronology of betrayal) ሓደ ድሕሪ ሓደ እንዳተኸታተለ ካብ ዝጅምረና 

ነዊሕ ኰይኑ ስለ ዘሎ ገለ ካብኡ ክጥቀስ ኣለዎ። 

ንምጥቃስ ዝኣክል ናይ ሜዳ ታሪኽ ብወገኑ ኣጽኒሕካ፡ ናይ ቀረባ ዓመታት ብፍላይ ኣብ 

ዲያስፖራ እንተ ጸብጺብና ካበቲ ብዙሕ ውሑድ፦ ሰውራ ኤርትራ ኣድለይነት ኣይነበሮን፡ ሃይለ 



ስላሴ፡ ደርጊ ምሓሸና፡ ናይ ሸፋቱ ሰውራ ኢዩ ነይሩ፡ ፈደረሽን፡ ኮንፈደረሽን፡ ኣግኣዝያን፡ ትግራይ 

ትግርኝ ኮታ ንምሕጻሩ ዝኣክል ክሳብ ብዓል ሓውና “ተመራማሪ” ከም ብዓል ኣማኑኤል ሳህለ 

ካብ እንዳ’ብኦም እንዳ’ኮኦም ዝረኣዮም በጺሕና። ናይ ፖለቲካዊ ሃንቀወትኦም ከም መርትዖ 

ዘቕረብዎ ክጥቀስ እንተድኣ ኰይኑ፦ 

ኤርትራውያን ካብ ጥልያን፡ ካብ ዓረብ ምንጽርጻርን ታህዋኽን ዘይምስምማዕን ኣብ ውሽጢ 

ውሑድ ዓመታት ቀልጢፍና ወሪስናዮ ተባሂሉ፡ ካብኣቶምከ ካልእ ዘርብሓና ነገር ዝተምሃርናዮ 

ኣሎዶ? ንዝብል ሕቶ መን ክዝክሮ። ነገሩ ነዳይ ናይ ልቡ’ሓሊ ኰይኑ ተሪፉ። ባዕልኻትኩም ግን 

ብፍላይ እቶም ቀዳሞት ከማይ እሞ ድማ ኣብ ከተማታት ትነብሩ ዝነበርኩም ነቲ ሓቅታት ናይ 

ጽልዋ ብዝተማልአ መልክዑ ሃሰስ ክትብልዎ ናባኻትኩም ክገድፎ ኢየ። ክንተሓጋገዝ ምእንቲ 

እንታይ ኣሉታን ኣወንታን ወሲድና ንኹሉ ሃስስ ብለዎ። ንምዃኑኸ ከም ሃገር ክንምዘን ከለና 

ኤርትራውያን ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራይ ዲና’ውን ምስኡ ተማልእዎ። 

ካብ ህዱእ ኣቀራርባን ለጋስነትን ተበቲኹ ዘይፈልጥ ዝምድና ናይ ሱዳናውያን ንኣሽሓት 

ዓመታት ምሳና ዝነበሩኸ ዝወረስናዮ ኣሎዶ? መን ክዝክሮ! ካብ ሶማላውያን ተሰዲዶም ምስ 

መግዛእቲ ጥልያን ዝመጹ ዝተመሃርናዮ ጠባይከ ኣሎዶ? ካብ ኣምሓሩ ኣብ ሃገርና ንነዊሕ 

ዓመታት ዝተቐመጡን ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ዝተዋስኡን ዝወረስናዮኸ ኣበይ ኣተወ? ብዓቢኡ 

ግን ካብ ተጋሩ ዳርጋ ንክቝጸር ዘይክኣል ኣሽሓት ዓመታት ጎረባብትና ጥራይ ዘይኰኑስ ቅድሚ 

ጥልያንን ድሕሪ ጥልያንን ኣብ ሕምብርቲ ከተማታት ኤርትራን ገጠራትን ዝነበሩን፡ ኣብ 

ምዕበለ ኤርትራ ዝልዓለ ግደ ዝተጻወቱን እንታይ ጽልዋ ወይ ውርሻ ኣለዎ ክብሃልከ ይክኣል 

ደዀን ይዀውን? 

ናይ ወለዶ ርኽክብ ተጋሩ ካብ ምስ ኤርትራውያን ንላዕሊ ምስ ኣምሓራ ዝበዝሕ ከይከውን 

ኣማኑኤል ሳህለ “ተመራማሪ” ኢኻሞ ይትረፈኒ ድሓን ይጽናሕ ካብ ዝበልካዮ መጽናዕቲ ደዀን 

ኰይኑ። “ተመራማሪ” ኣማኑኤል ሳህለ ኣብ ኣቐዲሙ ዘስፈርካዮ ጽሑፋትካ፡ ተጋሩ ጥዑማት 

ለውሃት ከም ዝዀኑ ዝገለጽካሉ ግዜ ነይሩ። ሓደ ካብቲ ናይ ቀረባ ጽሑፋትካ ስለዝዀነ 

ይዝከረካ ኢዩ ብሃላይ ኢየ። ካብኡኸ ገለ ጽልዋ ኣይወረስናን? 

ኣብቲ ግዜ’ቲ ኣነ ልግስን ቍጡብ ምዃንን ምስ ወዲ ሰብ ዝፍጠር ዘይኰነስ፡ መቦቆሉ ካብ 

ዝምድና ደቂ ሰባት ምስ ማእቶት ዘለዎምን ዘውጽእዎ ጒልበተ-ዕዮን መዃኑ ገሊጸ፡ ከም 

ኣብነት ክኣ ብሸነኽ መቐለ ዘለዉን ማለት ኣብ ሕርሻን መጓሰን ዝነባበሩን፡ ኣብ ምዕራብ 

ትግራይ ዘለዉን ማለት ብፍላይ ኣብ ኣዂሱም ዘለዉን ዘለዎም ናይ ምህዞን ንግድን ኣነባባርን 

ምስ ዕዳጋ ዘለዎም ዝምድና መኽሰብን ክሳራን ሓደ ከም ዘይኰነ ገሊጸ። ክብርኻ እንዳሓለኹ 

ካብ ናትካ ርእይቶ ዘተፈልየ ከም ዝነበረኒ ኣቐሚጠ። ኣበሃህላኻ ግን ዘይስነፍልጠታዊ ከም 

ዝዀነ ሓደ ካብቲ ኣብ ሕልናይ ዘዕቆብኩዎ ኢዩ ነይሩ። ንታሪኻዊ መጽናዕቲ ተማሂርካዮን 

ሰሪሕካሉን ከተብቅዕ ካብኡ ሃዲምካ። ስለምንታይ? 



ንሱ ጥራይ ዘይኰነ፡ ኣብ ኤርትራ’ውን ካብኡ ናብኡ፡ ኣብ መንጎ ደቂ ከበሳን ደቂ መታሕትን 

ዘሎ ናይ ህድኣትን ልግስን ምስ ናብርኦም ማለት ዘውጽእዎ ጒልበተ ዕዮ ብምዝማድ ኣቕሪበ። 

ንሰብ መጋርያ ከብቲ ህዝቢ ባርካ’ውን ከም መረዳእታ ጠቒሰ። ኮታ ብሓጺሩ ምልጋስን 

ዘይምልጋስን ምስቲ እተውጽኦ ጒልበተ ዕዮ ኣብ ማእቶት ክምዘን ኣለዎ ማለተይ ምዃኑ 

ኣብሪሀ። ብዝዀነ እቲ ይኹን እዚ፡ ካብ ጎረባብትና ተጋሩ ሓደ ኢና ኢልካ እትዝምረሎም 

አንዳ’ኮታትካ፡ ንብዙሓት’ውን  ብተመሳሳሲ ናይ ወለዶ ዝምድናታት ክተኣሳሰሩ ዝኽእሉ 

እንታይ ወረስና? ንተዓዘብትን ንዓኻን ክገድፎ ኢየ። ከም’ዛ ናትካ ፖለቲካዊ ሸፈጥ ከይትኸውን 

ግን ኣዚያ ተፍርሃንን ተተሓሳስበንን’ያ። ምኽንያቱ ሕቡእ ሕልምኻ ከተግህዶ ከለኻ ብዘይካ 

ትግርኛስ ኩሉ ኢዩ ዝሰማማዕ ኢልካዮ። ኢሳይንሳዊ ተንታን ነዚ ኣብ ታሕቲ ጠቒሰዮ ዘለኹ 

ክትብል የገድደካ፦ 

 “ዋሕለልና ክብላ ጻሕሊ ’ዓጥና” ለከ ከምቲ ኣብ ኣርእስተይ ኣቐሚጠዮ ዘለኹ ብዛዕባ 

ኣስራተ ካሳ ዘዳግም ካባና ዝያዳ ምስጢራዊ ሓበረታን ጽምኣትን ነይሩካ። እዚ ብኣምሆይ 

ኣሉላ ዘዳግም ዝበልኩዎ ኤርትራውያን ዘፍሸልናዮ ፖለቲካዊ ሃርገፍገፍ፡ ከምኡ ድማ እዚ ሕጂ 

ኣነ ብ “ፕረሲደንት” ኢሳያስ ኢየ ተወኪለ ዝዛረብ ዘለኹ ዝበሎ ዶ/ር ኣቢይ ብምስጢራዊ 

መስርሕ ናይ ሸፈጥ ናይ ሰላም ንሻን ዝተሸለመ፡ ብዓል ውራይ ምንባርካ ክፍዳሕ ከሎ ናይ 

ዓለም ዜና ማዕከናት ብግህዶ ዝመስከራሉ፡ ኣብ ልብኻ ዝነበረ ኢዩ ዝመስል። 

ሓድነት ናይ ኢትዮጲያ ኢዩ ዘድልየና ዝበሃል ፖለቲካዊ ብልሓት ሓያላን መንግስታት 

እንተውሓደ ክኣ ናይ ወለዶ ጸብጸብቲ ናይ ትግራይ ትግርኝ ኣስፋሕፋሕቲ፡ ካብ ዘለዉ 

መጋበርያታት ሓደ ኰንካ ተረኺብካ። ክሳዕ DNA ከይተረፈ ምርመራ ብምግባር’ውን ካብ 

60% ንላዕሊ ፈላሻ ምዃንካ ኣረጋጊጽካ። እሞ ከም ጃንሆይ ሞኣ ኣምበሳ ዘእምነገደ ይሁዳ ካብ 

ኰነ ነገሩ፡ ሕጂኸ ናበይ ከተብል ኢኻ? 

 “ተመራማሪ” ኣማኑኤል ሳህለ ብዛዕባ ጥልመት መራሕቲ ኣማሪርካ ጠቒስካ። ጠላም-ጠላም 

ኣይበልካ። እታ ንስኻ ዝገበርካያ ጥልመት ስለምንታይ ሰጊርካያ ሓሊፍካ። ኣብ ሰውራና ብፍላይ 

ኣብ ታሪኽ ኤርትራ ክኣ ብሓፈሻ ጥልመት መራሕቲ ምንባሩ ቅድሜኻ ኣስፊሕና ዘርዚርናዮ 

ከነብቅዕ ክሳብ ሕጂ ግን ብኸማኻ ዝኣመሰሉ ይቕጽል ኣሎ። ነታ ጠለምቲ እትብል ቃል 

ተለቂሕካያ ድኣ ከይትኸውን! 

ንእግረ-መንገደይ ንእሽቶይ ዕላል ክሕውሰሉስ፦ ክልተ መሓዙት ኣንስቲ ነይረን። ሓንቲአን 

ውሕልነት ዘጎደላ፡ ሓንቲአን ክኣ ውሓለ እያ። እታ ብጒድለት ውሕልና እትሕመ፡ ነታ ውሓለ ሽሮ 

ሰሪሓ ዓዲማታ። እታ ዝተዓደመት ውሓለ ክኣ ነቲ ሽሮ እንተጠዓመቶ መቂሩዋ ገሪሙዋ ግርም 

ጌራ ክሳዕ ትጸግብ በሊዓ። ስቕ ኢላ ዶ ንገዝኣ ትመለስ፡ ምሉእ ዘይብሉ ምስጋና፡ “ ኣንትን 

ምሓዛይ ተለቂሕክንኦ ድኣ ከይትዀነ’ምበር ጥዑም ሽሮ” ኢላ ይብሃል። ኣቶ ኣማኑኤል ሳህለ 



ክኣ እዛ ጠላማት እትብል ቃልሲ ካብ ዝተቓለሱ ኣጸቢቖም ዝፈልጡዋ ተለቂሕካ ዝበልካያ እያ 

ትመስል እምበር ዝወዓልካላስ ኣይመስለንን። 

ናትካን ከምዚ ናትካን ኣብ ካዝና ናይ ሰንሰለታዊ  ዕንቅፋታት ኣቐሚጠ፡ ናብ’ዚ ናይ ለንቅነ 

መቐጸልትኡ ዝቐነየና ሰላሕታ ወራር ሽልማት ዶ/ር ኣብይ ክኣቱ። ውሩያት ጋዘጠኛታት ክሕተቱ 

ከለዉ ምስጢራዊ መስርሕ (Secretive process) ከምዝነበረ ገሊጾም፡ ብኣረኣእያይ “ቀስ 

በቀስ እንቍላል በግሩ  ይሄዳል” ማለት በብቝሩብ እንቋቝሖ ብእግሩ ይኸይድ ኰይኑ፡ 

ፖለቲካዊ ትርጒሙ ብሰለይታ ወይ ብሰላሕታ ንኤርትራ ናብ ክልል (ኣውራጃ) ንቐይራ’ሞ 

ኣብኡ እንደራሴ ንወክል ማለቶም ኢዩ ነይሩ።  

ታሪኽ ግን ካልእ መስኪሩ። ኣይኰነን ኤርትራውያን ወይ ውጹዕ ህዝቢ ዓለም፡ 

ኢትዮጲያውያን’ውን ክዓግብሉ ኣይክኣሉን። እግሪ-እግሪ ናይ ሸፈጥ ሽልማት ዶ/ር ኣብይ፡ ኣዲስ 

ኣበባ ብተቓውሞ ናይ ዝተፈላለየ ዕላማታት ዘለዎም ብሸቦሮ ኣዕለቕሊቓ። ወያ ናይ “ሰላም” 

ሽልማት ናብ ናይ ህውከት መንጠሊና ተቐይራ። ኤርትራውያን ክዀርዑ ከለዉ፡ ገዛእቲ 

ሓይልታትን ተሓበበርቶም ኢሳያሰ-ኣብይን ክኣ ካብ ሰንሰለታዊ ናይ ዓመጽ ፈተነ ናብ 

ሰንሰለታዊ ናይ ፍሽለት መደምደምታ ወዲቖም። ወድዕነት ከምቲ ንሱ ተሳኢሉን ተወሪቑን። 

ዶ/ር ኣብይ ከም ሃይለ ስላሴ፡ ከምኡ ድማ ኢሳያስ ከም እንደራሴ ኣስራተ ካሳ ዘዳግም 

እንተገበርካ’ውን ኣይሰለጠን። ኣሉላ ዘዳግም ክብል ጸኒሐ፡ ኣስራተ ካሳ ዘዳግም 

ዘበለኒ’ውን እዝን ወዲ ኸምዝን ኢዩ።  

እቲ ዘገርም ሓድሽ ነገር ግን ንመስርሕ ኣስራተ ካሳ ዘዳግም ብምስጢረ ፍሕሶ ናይ ፖለቲካ፡ 

ንዓመጻዊ ሽልማት ዶ/ኣብይ ክኣ ብግህዶ ድሕሪ ምዕዛብና፡ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ብፍላይ 

ብኣባላት ባይቶ ውድባት ደምበ ተቓውሞ (ENCDC) ከምኡ ድማ ብ (UDC) ንዶ/ኣብይ 

ብዝረኸቦ ሽልማት ናይ እንቛዕ ሓጎሰኩም ደብዳበን ጋዜጣዊ መግለጽን ርኢና። ዘበን 

ግርምቢጥ ማይ ንዓቐብ ከም ዝብሃል፡ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ፖሊሲ ምኻኑ መስደመም 

ንኣዳም ገረሞ ኰይኑ’ሎ። ኣብ ተመኲሮ ሰውራና ክሳዕ ስርዓት ኣስመራ ዝትከል፡ ህዝቢ 

ዘይፈልጦ ምስጢራዊ ብልሓት ልሙድ ስለዝነበረ፡ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎ ይቕጽል’ውን 

ስለ ዘሎ፡ እንታይ ዓይነት ሚስጢራዊ ብልሓት ኮን ሕጂኸ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ተጠጂኡ ይህሉ 

ክትብል የገድደካ። ለከ ገሊኦም ከም ብዓል ዶ/ር ዳንኤል ረዘነ ገለ ምስጢራዊ ርኽክባት የካየድ 

ኣሎ ዘበልዎ’ውን ምግሃዱ ጸጊሙዎም ’ምበር ገለ ሓቅታትሲ ኣይስኣኖን’ዩ ዘብል ኢዩ። ጸኒሕና 

ክንዕዘቦ ስለእንኽእል ግን እቲ ጣቓ ክሳዕ ዝቕንጠጥ አብ መትከልና ደው ኢልና ይኣክላውያን 

ጒዕዞና ኣብ ምቕጻል ጥራይ ከነድህብ ከድልየና ኢዩ። ኣብ ባህሪ ናይ ቃልሲ ከም እንዕዘቦ ሰበ 

ስልጣን ክዳኸሙ ከለዉ ናብ ዘተ ይኣትዉ። ዝሓለፈ ግሁድ ይኹን ዘይግሁድ ዘተታት ክፈሽል 

ከሎ፡ ሓድሽ ናይ ዘተ ተዋስኦታት’ውን ክርአ ይክኣል ይኸውን’ዩ እሞ እንዳተቓለስና ከንከታተል 

ይኣክላውያን ለባም ስጒምቲ ከድሊ ኢዩ። 



ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ ንውድባት ደምበ ተቓውሞ ምስ ይኣክል ደው ክንብል ኢና ብምባሎም 

ብጣዕሚ ኣመስጊነዮም ነይረ። ግን ካብ ተመን ዝፈርሀስ ብልሕጺ ተዳህለ ዝብሃል ምስላ ዘኪረ 

ግዲ ዀይነ፡ ምናልባት መፍለስ ኣብ ኦም ከይድይብሲ ምሳር ተማላእ’ውን ወሲኸ፡ ከድንቖምን 

ከመስግኖምን ከለኹ፡ ትጽቢትናን ተስፋናን ብጥንቃቐ (cautiously optimistic) ክኸውን 

ከም ዘለዎ ኣጥቢቐ ኣተሓሳሲበ። ግምተይ ብዙሕ ከይደንጎየ እንሆ ምልክታት ሂቡ ብግህዶ 

ተወሪቑ ክንበብ ተኻኢሉ ኣሎ። 

ካብ ዝፈራህኩዎ ኣይወጻእኩን። እንተዀነ ግን ከም መርገጸይ መጠን ይኣክላውያን ከምቲ ኣብ 

መእተውየይ ዝበልክዎ፡ ካብ ቍጽጽር ወጻኢ ዚዀነ ብዙሕ ሕማቕ የጋጥም ኢዩ፡ ከመይ ጌርካ 

ከም እትገጥሞ ግን ክትቆጻጸሮ ይክኣል ስለዝዀነ፡ ይኣክላውያን ናይ ምቍጽጻር ሓይልኹም 

ክትጥቀሙ ተበገሱ፡ ናይ ቃልሲ ቀላጽምኩም ክኣ ገትሩ። ኩሉ ሰንሰለታዊ ፈተነ ሃጸያውያንን 

ሃዋርያታቶምን ተፈቲኑ፡ ኩሉ ክኣ ወድዓዊ ኲነታት ፈንፊኑዎ። ሓንቲ ፈተነ ኣብ ቅድሜና 

ከተጋጥመና ትኽእል ኢያ። ንሳ ክኣ ድሕሪ እዚ ኹሉ ፍልሰት ህዝብና ናብ ርሑቕን ቀረባን ከም 

መተካእትኡ ክኣ ግዳማዊ ሰፈራን፡ ኤርትራውያን ተዳኺሞም ኢዮም መብዛሕትኦም ክኣ 

የለዉን ተባሂሉ፡ ወያ ናብ ሕጋውነት እተሰጋግር ደሞክራሲያዊ ጒልባብ ተኸዲና እትመጽእ 

ረፈረንደም (referendum) እትበሃል ክትቀላቐል ትኽእል ኢያ’ሞ፡ ይኣክላውያን ካብ ሕጂ 

ጒልባባ ቀሊዕና ኣለናያ ንሃገርና ኤርትራ ኢልና ህልውናናን ውክልናናን ንምሉእ ህዝቢ ዓለም 

ከነመስክር ኣብ ቅድሜና ዘሎ እዋናዊ ዕማም ምዃኑ ክንፈልጥ ከድልየና ኢዩ።   

ኩልኻ ሓደ ኣይትኹን ከም ዝብሃል፡ ነቲ እዋናዊ ቃልሲ ክኣ ጥምጥም ተተሓሒዝናዮ ኣለና። 

ብተዓጻጻፊ ሚዛን ናይ ግጥምያ፡ ቆራጻትን ሊቃውንትን መደርትን ጸሓፍትን ፕሮፌሰራትን 

ዶክተራትን ከይተረፈ፡ ንይኣክል ዝሕብሕቡ ስለዘለዉና፡ ይኣክል ተስፋ መጻኢት 

ደሞክራሲያዊት ኤርትራ እንዳዀነ ይኸይድ ኣሎ። እወ ዕንቅፋታት መሊኡ’ሎ፡ እንተዀነ ግን 

ስኣን ኣፍልጦን ብኣፍልጦን ዝዋስኡ ተሓዋዊሶም ስለዘለዉ፡ ይኣክላዊ ህዝባዊ ምንቅስቓስ 

ነቶም ስኣን ፍልጠት ኣብ ዘይመንገዶም ዘለዉ፡ ዝኣክል ናይ ምርድዳእን ምክንኻንን ዘመተ 

ክገብረሎም፡ ነቶም ብፍላጥ ዝጽይቑ ክኣ ዝኣክል ምጽራይን መኸተን ከካይደሎም ከም 

ዝግባእ ኣብ ኣጀንዳ ክሰፍር ኣለዎ።  

እታ ናይ መወዳእታ ጥይት ናይ ኣስራተ ካሳ ካብ ኣስመራ ናብ ሰውራ ኤርትራ ወፊራ፡ 

ኣንጻር ናይ መጀመርታ ጥይት ናይ ኢድሪስ ዓወተ ገጢማ ከይተተኰሰት፡ ናብ ኣስመራ 

ተመሊሳ፡ ተለጒማ ጸኒሓ ሕጂ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዶ/ር ኣብይ ተተኲሳ፡ ከሺፋ ክኣ 

ተሪፋ። ይኣክል ነዚ ምሰጢር’ዚ ከተለልዮን ክትመራመረሉን ከድልየካ ኢዩ። ኣብ 

ቅድሚ ዓይንኻ ብተግባር ትርእዮ ስለዘለኻ ብዙሕ ኣይክኸብደካን’ዩ ብሃላይ ኢየ።  

ይኣክል ዝብሃል ጭርሖ፡ ጭርሖ ናይ ምሉእ ውጹዕ ህዝቢ ዓለም ኢዩ። ኣብ ክውንነትና 

በበሓጎታትናን ቅድሚኦምን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተባሂሉ ኢዩ። እንተዀነ ግን 

መድረኻዊ ጭርሖ ስለዝዀነ፡ ኩሉ ግዜ ዋናታቱ ሰብ መድረኽ ኢዮም። የዋሃን ተቓለስቲ፡ 



ቀደም ኢና ኢልና ብዝብሉ ሸፈጥቲ ተደናጊሮም ነዚ ሕጂ ዘሎ መኸተ ንምንእኣስ ክጥቀሙሉ 

ከለዉ ዝግባእ መድረኻዊ መልሲ ኣብ ምሃብ ሓላፍነት ናይ ይኣክላውያን ክኸውን ኣለዎ። ኩሉ 

ጭርሖ በበቲ መድረኽ ዝወለዶ ዕማም ክውነን ከምዘለዎ ክበርህ ይግባእ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 

ዋናታት ይኣክላዊ ተበግሶ፡ ናይ’ዚ መድረኽ’ዚ ተቓለስቲ ኢዮም። መርገጽና ኣነጺርና ዋንነትና 

ኣረጋጊጽና መድረኻዊ ዕዳና ክንከፍል ክኣ ይግብኣና። 

ኣብ ጒዳይ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ይኣክል ንምድሃብ ዝኣክል  መዘኻኸርን ለበዋን ከቐምጥ 

ክፍትን’የ። ቅድሚ ሒጂ ኣብ ሓያለይ አጋጣሚታት ብዛዕባ መድያ ናይ ይኣክል ህዝባዊ 

ምንቅስቓስ ክህሉ ከም ዘድልን ወሳኒ ናይ ዓወት ምዃኑን መልእኽተይ ኣመሓላሊፈ ነይረ። 

ብዝያዳ ድማ ኣብ ናይ ሰሜን ኣመሪካ ይኣክል ብመንገዲ ፌስ ቡክ (facebook) ኣብ ዘቕረብክዎ 

መልእኽቲ ኣስፊሐ ኣድላይነቱ ኣቕሪበ። ክሳብ ሕጂ እቲ ተበግሶ ከም ሓባራዊ ዕማም ዕድል 

ኣይረኸበን ኣሎ። ምስ’ዚ ዘሎ ናይ ውደባ ሕልኽልኽ ቀሊል ከም ዘይኰነ እርድኣኒ ኢዩ። 

እንተዀነ ግን እንተውሓደ ከም ጭርሖ ይኣክላውያን ከበግስዎን ከወዓውዕዎን ወሳኒ 

ኣድላይነቱ ክትንትኑን ክበቕዑ ኣለዎም። 

ሕጂ’ውን ኣድላይነቱ ዕዙዝ ከም ምዃኑ እንዳጠቐስኩ፡ ተወሳኺ ርእይቶን ለበዋን ክህበሉ 

እደሊ። ኣብ ብዙሕ ከተማታት ብዓላት ይግበር ኢዩ። እንተዀነ ግን ኣዚዩ ወሱን ተርእዮ 

ስለዝዀነ፡ ቍጠባዊ ይኹን ፖለቲካዊ መጸዋዕትኡ (political impact) ድሩት ስለዝዀነ 

ተለላይነቱ ውሑድ’ዩ። ብዓላት ናይ ይኣክል ንሳዕስዒት ጥራይ ዘይኰነስ ፖለቲካዊ መጸዋዕታ 

ናብ መንግስታትን ህዝብን ዓለም ክህልዎ ኣዚዩ ኣገዳሲ ኢዩ። ስለ’ዚ ካብዚ ዘለናዮ ናይ ይኣክል 

ኣበዓዕላ ንላዕሊ ክሰጋገር ኣለዎ ብሃላይ ኢየ። ይኣክል ዓለም ለኻዊ ፖለቲካዊ ተለላይነት 

ምእንቲ ክረክብ፡ እዞም ዝስዕቡ ስጒምትታት ከም ሓሳብ ከቕርብ እደሊ፦ 

1) ግዚያዊ ናይ ዲያስፖራ ይኣክላዊ ምዓልቲ ብፈጸምቲ ኣካላት ናይ ይኣክላዊ ቅርጻ 

ብስምምዕን ምይይጥን ናይ መሰረታት ዘጠቓለለ ክውሰን፡(Yiakil’s global statutory 

holiday) ምናልባት ነዚ ታሪኻዊ ቃልሲ ብምዝካር ኣብ ሃገርና ባይቶ ምስ ተመስረተ ኣብ 

ግምት ክኣቱ ዕድል ይረክብ ይኸውን። 

2) ይኣክላዊ ብዓል በብዘለናዮ ከተማታት ብዝተረኽቡ ስነ-ክነታውያን ምዕባለ ዝዓደለና 

መሳሪሒታትን ተጠቒምና ኣብ ሓደ ምዓልቲ ሎምን ጽባሕን ክኸውን ይኽእል ከከም ዞናና  ናይ 

ግዜ ስዓታት ኣቆጻጽራ ኣብ ግምት እንዳ ኣእተና ክካየድ። 

3) ዝታአከበ ገንዘብ ይውሓድ ይብዛህ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ሳጹን ክውህለል። 

4) ስነ ክነታውያን ኣኣብ ዘለውዎ ከተማታት ክሳተፉ ወይ ብዘሎ ተክኒካዊ ዓቕምታት 

ተጠቒምካ ምስራሕ፡ ማለት ብዝወሓደ ክሳራ እትዋት ምኽዕባት። ውራይና ልዕሊ ገንዘባዊ 

መኽሰብ ፖለቲካዊ መኽሰብ ከም ዝዕብልል ምግባር። 



5) ዘድሊ ፐሮፓጋንዳ ብዛዕባ ናይ ሓባር ይኣክላዊ ዓለም ለኻዊ ብዓል ይካየድ ምህላዉ 

ንመንግስታትን ፖለቲካውያንን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ከም ዝባጻሕ ምግባርን፡ እንተተኻኢሉ 

ድማ ወጻእተኛታት ፖለቲካውያን ተዓዲሞም ንዝተወሰነ ደቓይቕ ቃል ከም ዝህቡ መደባት 

ምውጻእ። 

6) በዝን ከምኡ ዝኣመሰለ ብልሓታትን ፖለቲካዊ ተሰማዕነትን፡ ቍጠባዊ ውህላለን ከም 

ዝርከብ ብምግባር መበገሲ ናይ ይኣክላዊ መድያ ምፍጣር ይክኣል ኢዩ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ። 

ፈጸምቲ ኣካላት ነዚ ከም ሓሳብ ወሲዶም ዘድሊ ጽገና ክገብርሉ ከም ዝክኣል ርዱእ ኰይኑ፡ 

ይኣክል ብትካላት ደረጃ ናብ ተግባር ክሰጋገር ኣለዎ ብሃላይ ኢየ። ብዝተረፈ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ 

እዋን ዝበልክዎ ምርኲሰኛ ናይ መድያታት ኰይኑ ይኣክል ክዕወት ኣዚዩ ከጸግሞ’ዩ። 

ይኣክል ኣብ ግበሩለይ ዝምርኰስ እንተድኣ ኰይኑ፡ ደናኒቶ ኰይኑ ፖለቲካዊ ሓያልነቱን 

ንጹርነቱን ብዘርዓ ናይ ሓያላት መድያታት ክሳቐ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን። ኲነታት ናይ 

ዓንቀፍትናን ናይ ጸላእትናን ይቕድመና ስለዘሎ፡ ግዜ ከይሃደመና ኸሎ ብዛዕባ ዘዝገበሩዎ 

ከነስተንትን ዘይኰነስ፡ ብዛዕባ ይኣክላዊ ተግባራትን ተበግሶታትን ጸላእትና ክስንብዱ፡ 

ፈተውትና ክበራትዑ፡ ዓለም ለኻዊ ውደባታትን መንግስታትን ኣድህቦ ምእንቲ ክገብሩ 

ኣሰራርሓ ይኣክል ብፍላይ ብመድያ ደረጃ ተግባራዊ ስጒምቲ ክውሰድ ኣለዎ።  

ኣብ መወዳእታ ምስቲ ዘበገስክዎ ኣርእስተይ ንምትእስሳር ዝኣክል በዛ ሓጻር ዘይናቱ ዝደሊ 

እትብል ግጥሚ ዛዚመ ክሳብ ኣብ ዝጥዕመና ንራኸብ ክፋነወኩም ኢየ። ዶ/ር ኣብይ ምስጋና 

ዘይግብኦ ካብ ዘይናቱ ዝህብ ኢሳያስ፡ ናይ ዘበኑ ኣስራተ ካሳ፡ ዘይናቱ ዝደሊ ወራሪ ስለዝዀነ፡ 

ዘይናቱ ዝደሊ ከም ሳእኒ ይበሊ ኰይኑ ክተርፍ ኢዩ። 

  

ዶ/ር ኣብይ ዘይናቱ ዝደሊ 

ተፈዲሕካ ኣንታ ድጒል ሓዊ 

ሰላም ኢልካ ነገር ትጠዋዊ 

መቐጸልታ ደርጊ ኢትዮጲያዊ 

  

ጒዳም ሃይማኖቱ ሕማም ዛርቲ 

ኣስላማይ ዝኸውን ለይተ-ለይቲ 



ክርስትያን ዝቕየር ብምዓልቲ  

  

እምነት ኣይጽላእን’ዩ ንዝደልዮ 

ንስኻ ግን መስረቒ ገርካዮ 

ለይትን ቀትርን ኣበራሪኻዮ 

  

ሎም ምዓልቲ ሸኽና መዐመምያ 

ጽባሕ ድማ ቀሺ መጠምጠምያ 

ሓድነት ኢትዮጲያ ተበላሽያ 

  

ሎም ምዓልቲ ትኸውን ኦሮሞ 

ጽባሕ ድማ ወዲ ሽዋ ማሞ 

እትዮጵያ ገርካያ ዘርምዘርሞ 

  

ኢሳያስ ኢሉካ ሉዋ-ሉዋ 

ባሪኹልካ ናይ ኣዋሳ ስዋ 

ትኽስ ድሙ መዘንግዕ ኣንጭዋ 

  

ካብ ኢሳያስ ዋህዮ ተማሂርካ 

እንደራሴ ክኸውን ኢሉካ 

ምኽሪ ሰይጣን ሓቂ መሲሉካ 

  



ካብ መረጽካ ናይ ጃንሆይ ስራሕ 

በል ተጸበ ዝመጸካ ጽባሕ 

ነታ ጒድጓድ ትኣትዋ ብሰላሕ። 

  

ሰናይ ቅነ። ረድኢ ክፍለ (ባሻይ) 

 


