
ቅልዕቲ ዯብዲቤ ንኣቦ መንበራት ፖለቲካዊ ሓይልታት አርትራ 
 

« ዯም ከይነጥረካ ርሕቕ በል » 

 ሓዯ ካብ ኩሉህዜቢ አሪትራ ዜምነዮ፡ ዜዯልዮን ዜሰርሓሉ ሎን ሓቢርካ ወይ ሰሚርካ ምስራሕ 
ዜብል ሓሳብ`ዩ ። እዙ ሓሳብ`ዙ መሰረት ህዜባዊ ቃልስና ኮይኑ ኣብ ናጽነት ኣብጺሑና። ኣብዙ ሕጂ 
ሓርነታዊ ቃልሲ ነካይዶ ሎና ድማ ተዯላይነቱ ዓዙዘ ይረአ። ነዙ ናይ ሓቢርካ ምስራሕ ጐዲይ ብዜያዲ 
ኣትኲሮና ናብ ፖለቲካውያን ሓይልታትና `ዩ። ናሳተን ክሰምራ ከለዋ ተስፋና ላዕሊ ዪበጽሕ፡ ክፈናጨላ 
ከለዋ ድማ ሞራልና ባይታ ዪብጥ። 

 ኣብዙ ቀረባ እዋን መብዚሕቲአን ፕለተካውያን ውድባትና ሓቢረን ክሰርሓ ምርኣይና  ንዓይ 
ሓዯ ካብቲ ዓቢይ ሞራል ሕዯረለይ ጐዲይ `ዩ። ህዜቢ`ውን ኣተኲሩ ዜከታተሎ ሎ መስርሕ ምዃኑ 
እን ውድባትና ዜንግዕዖ ኣይመስለንን። ስለዙ ኣብ ምድጋፈን ጥራሕ ይኮነ ኣብ ምንቃፈን `ውን 
ግቡእና ስለ ዜኾነ እንታይ ተረኽበ ክንብል ሓላል`ዩ። 

ኣብዙ ወርሒ`ዙ ኣብ ትግራይ ክልል ሓዯ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያውያን ኣካታዒ ዜኾነ ምርጫ 
ተኻይደ። ነዙ ምርጫ`ዙ ብዜምልከት እን ውድባትና ሓድ መግለጺ ብዕለት 11 መስከረም 2020 
ኣውጺአን። » ዮሃና ንዕዉት ምርጫ ክልል ትግራይ «   ዜብል ነበረ ።   

ነዙ ዮሃና`ዙ ምርኩስ ብምግባር ድማናይ ሓጏስ መልእኽቲ ንመላእ ህዜቢ ትግራይ፡ ንክልላዊ 
መንግስቲ ትግራይ፡ ካብቲ ገርም ድማ ንመላእ ህዜቢ ኢትዮጵያ ዜብል ኔሩ። 

ብኻልእ ወገን ድማኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ለዋ ፖለቲካውያን ሓይልታት ፍልልይ ከም ለወን 
ብምእማት፡ ፍልልያተን ብግቡእ ወጊነን ብድምጽን ድልየትን ህዜቢ ለወን ጸገም ክፈትሓ ምኽሪ 
ውድባትና ለጊሰን። 

ሽሕ`ኳ ቅደስ ሓሳብ ይኹን እምበር ነንሕድሕደ ዜገራጮ ሓስብ`ዩ፡ ምኽንያቱ ኲነታት 
ኢትዮጵያ እንተ ርኢና ኣብ ክወጽእሉ ይክእሉ ዓቕቲ ኣትዮም ከም ለዉ ዓለም ለኻዊ ፖለቲካውያን 
ተንተንቲ ረጋገጽዎ`ዩ። ብሓዯ ወገን ነቲብወገን ማእከላይ መንግስቲ ዜተኸልከለ ምርጫ ዮሃና ምባል 
ምስ ማእከላይ መንግስቲ (ዓርኪ ኢሱ) ምግርጫው ክሕሰብ ከሎ፡ በቲ ኻልእ ድማ ዜተባእሳ ውድባት ከም 
ለዋ ብህዜባዊ ምርጫ ክፈትሐኦ ምትንባህሲ ኣይግድን። ንምዃኑ ምርጫ ኣብ ኢትዮጵያ ብባይቶ 
ንይተወሰነ ብሰንኪ ኮሮና ጠጠው ኢሉ`ዩ ሎ። 

ገርም`ዩ !!! ንሕና አሪትራውያን ጐዲይ ሃገረ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ዜምልከት ስለ ዜኾነ 
ዮሃና፡ ምኽሪ ወተ….. ውህብ ምኽንያት ንዓይ ኣይረኣየንን`ዩ። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሎ ጽንኩር 
ኲነታት ግዯፍዶ ኢድና ከነእትወሉስ፡ ከምቲ ሓዯ ብጻይ ዜብሎ « ዯም ከይነጥረካ ርሕቕ በል » ይብል 
እንተረኸበ፡  ብወገንና ርግእ ኢልና ክንዕቦ ዜግባእ`ዩ። 

ጐዲይና ጐዲይ አሪትራ ካብ 70ታት ጀሚሩ ብሰንኪ እን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት 
እንዲተሓናለ`ዩ መጺኡ። ሕጂ`ውን እንተኾነ እቲ ነገር እንዲገዯዯ እምበር ዜተቐየረ ነገር የብልናን። 
ኣብነት ክነግረኩም ድሊ ኣይኮነን፡ እዙ ማፍያ መራሒ ምስቲ መራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካይዶ 
ስምምዓት ዓለም ዜፈልጦ ዛና`ዩ። 

እዙ ማእከላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ክልላዊ ምርጫ ናይ ትግራይ ይሕጋዊ ምዃኑ 
ረጋገጸ ሓይሊ። ስለዙ ነቲ ይሕጋዊ ዜብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ  ውድባትና ንምርጫ ናይ ክልል 
ትግራይ ከም ሕጋዊ  ምእማን ኣንጻር ማእከላይ መንግስቲ ምዃኑ ተራ ሰብ ክርድኦ ዜኽእል ሓቂ`ዩ። 
ከምቲኣብ ውሽጢ ሃገር ሎ ማፍያ፡ ንሕናውን ኣብ ጐዲይ ኢትዮጵያ ኢድና ነእቱ ከም ሎና 
ስለምንታይ`ዩ ይተራእየና ? ወይ ድማ እቲ ማፍያ ምስ ጠ/ሚ. ኣቢይስለ ዜወገነ ንሕና ድማ ምስቲ 
ጸላኢ ኢሳያስ ዜኾነ ወያነ ክንውግን ኣሎና ማለት`ድዩ ? ክሳብ ክንድዙ የዋሃት ኢኹም ኢለ 
ኣይኣምንን`የ፡ ኮይኑ ግን ስእላዊ መልክዑ  ክርኢ ከለኹ ንዕኡ እዩ ዜመስል። 

ካብ ገለ ብጾት ዜብልዎ ነቲ ዜተወስዯ ስጐምቲ መራሕቲ ውድባትናዜተራእዮም ጐዲይ (ተራ 
ሰብ ይረኣዮ) ይህሉ ይኸውን ይብሉ። እሞ ይረኣናዮ ነገር እንታይ ኮን ይኸውን ? ካልእ ድማ 
ውድባትና ዜወስድኦ ስጐምቲ ብዯሞክራስያዊ ውሳኔ ኣብ ሞንጎኦም ክኸውን ስለ ዜኽእል ውሳኔኦም 



ክኸብር ኣለዎ። እዙ ውን ክኸብር ለዎ መስርሕ`ዩ። ተስፋ እገብር ወይ ብተጽዕኖ ወይ ብስምምዕ 
(consensus) ከይከውን። 

ብወገነይ ኣብ መወዲእታ ክብሎ ዜዯሊ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዜበልክዎዜምድናና ምስዙ ዯቡባዊ 
ሓይልታት ንጹር ዜኾነ ህዜብና፡ መሬትና፡ ታሪኽና ካብ ኩሉ ድማ ናጽነትና ክንገብር፡ ሽሕ`ኳ ክሳብ ሕጂ 
እንተይተግብረ፡ ክጸዓር ለዎ`ዩ። ጐዲይና በስመ « ኣብዙ እዋን`ዙ ዜኾነ ዜምድና ንቓልስና ዜድግፍ » 

ብዜብል ምኽንያት ምስ ዯቡባውያን ምግባር ክሳብ ሎሚ ብሰንኮም ዜወረዯና ዕንወት ምዜንጋዕ`ዩ። 
ጐዲይና ባዕልና ኣብ ኢድና ሒዜና ኢና ክንፈትሖ ሎና። ዜምድና ክንገብር እንተኾነ ድማ ኣብ 
ታሪኽና ኮነ ኣብ ህዜብና ኢደ የእቱ ሓይሊ፡ መንግስቲ፡ ሲቪላዊ ማሕበር ወተ. . . ምንዲይ ቅኑዕ ኮይኑ 
እረኽቦ። 

እንተ እዙ ጐዲይ ናይ ትግራይ ክልል፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ዱሞክራስያዊ ምርጫ ዜብል ግን 
ከምቲ ኣቐዱመ ዜበልክዎ፡ ኢትዮጵያውያን ጐዲዮም ባዕሎም ክፈትሑ ንግዯፎም። ንሕና ድማ ዯም 
ከይነጥረና ብማዕዶ ክሳብ ርግእ ዜብል  ምዕዚብ ንጥቕምን ድሕነትን ሕብረተሰብ አሪትራ ምዃኑ 
ኣይኒንግዕ። እቲ ዜተጻሕፈ ናይ ዮሃና ጽሑፍ ተገሩ`ዩ፡ እዙ ድማ ሒጂ ክንቅይሮ ኣይንክኣልን ኢና፡ 
ብድሕሪ ሕጂ ከምዙ ዜኣመስለ ጌጋ ከይንገብር ጥራሕ`ዩ ምሕጽንታይ። 

 
        ሰናይ ንባብ 
        ብርሃነ ረዲ (ባቡረይ) 
                                                                                 


