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ለውጢ መድረኽ ሐልዩ እቲ ግቡእ እዋን ተጸብዩ ናይ ዝሐሸ ወይ ዝገደደ ውጽኢት ካብ ዓመጽቲ 
ሐይልታት ኣብ ልዕሊ ተዓመጽቲ ሕብረተሰብ ዝፍጸም በቲ ካልኣይ ገጽ ድማ እቲ ውጹዕ 
ሕብረተሰብ ጸላኢኡ መን ምዃኑ ብንጹር ኣለሊዩ ኣብ ሐደ ሰሚሩ ኣንጻር ጸላኢ ተላዒሉ 
ተቓሊሱ ነጻነት ዘበስር ኵነት ኢዩ ክበሃል ይከኣል። ተወዲብካ ናይ ዓወት መደብ ዕዮ ሰሪዕካ 
ብተዋፋይነት ሰሪሕካ ባዕልኻ እትፈጥሮ መድረኽ ናብ ዝሐሸ የሰጋግረካሞ ካብቲ ዘሎኻዮ 
መድረኽ ናብቲ ዝቕጽል መድረኽ ነጢርካ ካብቲ ቀዳማይ ናብቲ ካልኣይ እንዳተሰጋገርካ ኣብቲ 
እትደልዮ ዓወት ትበጽሕ። ጸላኢ ካብታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ብግሉጽን ብስዉርን 
ዘገልግልዎ ሰባት ወዲቡ ሃብትን ንብረትን ሃገር ገቢቱ ሕግን ፍትሕን ጠምዚዙ ንስልጣኑ 
መናውሒ ዘገልግል ኣብ ግብሪ ዘይውዕል ምብጽዓታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይእውጅ ኣይሰርሐሉን 
ይዓብጦ ኣብ ዝደለዮ ጊዜ ሐደስቲ ሐሳባት ብምቕራብ መድረኻት ይፈጥርሞ ነቲ ህዝቢ 
ብተስፋ ከም ዝጽበ ይገብሮ። መዓልታት፡ ዓመታት ይሐልፍ ድኽመታት ሸለልትነት ይረኤ፡ 
እንታይ ገደሸኒ ይፍጠር እቲ ጸገም ድማ ይልመድ። ነቶም ጌጋታት ተመልኪቶም ክጸርዎ 
ዘይከኣሉ ብሰላም ዝተዛረቡን ዝሐተቱን ዜጋታት ድማ ኣቐዲሙ ሐሶት ዘይቅዱስ ፕሮፓጋንዳ 
ዘርጊሑ ካብ ወገኖም ነጺሉ ኣብ ልዕሊኦም ዓመጽ ይፍጽም። ሕቶ ስንኩላን፣ ሕቶ ተጋደልቲ 
ኣብ 1993ዓ. ም፣ ሕቶ ሰበስልጣን መንግስቲ፣ ማእሰርቲ ናይ ብሕቲ ጋዘጠኛታት፣ ሕቶ ኣቦና 
ኣንጠንዮስ ጳጳስ ተዋህዶ ቤተ ክሪስትያን፣ መስዋእቲ ወዲ ዓሊ ከምኡ`ውን ክሕደት ኢሳያስ 
ኣብ 2018 ዓ.ም ኣብ ቕድሚ ኢትዮጵያውያን ዘስምዖ መደረ ካብቶም ክዝከሩ ዘለዎም 
ከይተጠቐምናሎም ዝሐለፉ ዓቦይቲ መድረኻት ኢዮም። ስንኩላን ተጋደልቲ ብተኹሲ ብረት 
ብጥይት ወገኖም ተረሺኖም ዝተላዕለ ነገር ኣይነበረን ሰብ በቲ ዝተፈጸመ ጉዳይ ጉህዩ ነቲ 
መድረኽ ሐሊፍዎ። ተጋደልቲ ኣብ 1993 ዓ. ም ጎነጽ ዘይብሉ ብሰላማዊ መገዲ ሐለፍቶም 
ዝፈልጥዎ፡ ሲቪል ሰራሕተኛ፡ ህዝቢ ዝፈልጦ ብዛዕባ ከቢድ መነባብሮ ዝሐተቱ ብተንኮል 
ዝተሸፈነ ጽቡቕ ዝመስል መልሲ ተዋሂብዎም ኣብ ሰሰፈሮም ምስተመልሱ ከካብ ቦታኦም ካብ 
መሳርዕ ሐይልታት ሰራዊት ብታሕቲ ታሕቲ ብስዉራት ዕጡቓት ተተሳሒቦም ተኣሲሮም። ካብ 
ሐፋሽ ህዝቢ ድምጺ ዘድምጽ ኣይተረኽበን፣ ካብቶም ኣብ ጊዜ ገድሊ ምስኦም ሐቢሮም ካብ 
ኵሉ መሪር ጸበባ ሐሊፎም ዝወጽኡ ብጾቶም`ውን ዋላኳ ግብረ መልሲ ኣይተዋህበን። ድሕሪ 
ናይ ዶብ ውግእ ኢትዮ-ኤርትራ ብምኽንያት እቲ ዘይምዕሩይ ምምሕዳር ዘጋጠመ ኩነታት ካብ 
ህዝቢ ጫውጫውታ ተሰሚዑ ገለ ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ደሞክራሲይዊ ለውጢ ክግበር 
ሕቶታት ኣቕሪቦም። ህግደፍ ኣመትን ሐይሊን ህዝቢ ገምጊሙ ምስ ኣረጋገጸ ኣሲርዎም። 
ዝተወስደ ግብረመልሲ ኣይነበረን ኩሉ ሰብ ማእሰርቲ ኣብ ነብሱ ከይትመጽኦ ኣስቂጡ። 
ማእሰርቲ ብጽልእን ህልኽን ቀጺሉ። ካብ ማእሰርቲ ዝተረፈ ድማ ብስግረ ዶብ ክስደት መሪጹ። 
ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ቀደም ሕቡእ ተግባሩ ወሲኹ ፈቲኑና። ካብዚ ዝዓቢ ርኹስ ፈተነ 
የለን፣ ትም ምባል ይሐይሽ ኢልና መሪጽና ኣስቂጥና። ኣብ ዘዝጠዓሞ ጊዜ ጸጸኒሑ ተዳልዩ 
ባዕሉ ዝፈጠሮ መድረኽ ተተመሊሹ የእትወና፣ ኩሉ ሰብ ኣብቲ ዝተፈጥረ ኵነት ኣብ 
ዘይተጠርነፈ ነገር በብውልቁ ዋጭዋጭ ይብል`ሞ ለሚድዎ ብዘይ ሐደ ፍረ ኣብታ ዝነበራ 
ተመሊሹ የስቅጥ። እቲ ኩሉ ዝሐለፈ መድረኻት ብደለይቲ ሕግን ፍትሕን ስለ ዘይተፈጥረ 
ባዕሉ እቲ ዓማጺ ስርዓት ስለ ዝፈጠሮ እሞ ስለ ተዳለወሉ ከም ልምዲ ተወሲዱ ኩሉ በቲ ንሱ 
ዝሐንጸጾ ኸይዱ። ሕጂ`ውን ይኸይድ ኣሎ። 



ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ኢዱ ጠቕሊሉ፣ ቁጠባዊ ማእቶት ገቢቱ፣ ማሕበራዊ ጉዳያት ከም 
ዝዝናበል ገይሩ ነቲ ኩሉ ቀረብ ኣብ ሕብረተሰብ ዝውዕል ተቆጻጺሩ ብናቱ ዕማኾ ከምዝነብር 
ገይሩ ተጸባይ ኮይኑ ከይንቀሳቐስ ጆሆ ሒዙ ኣብ ክንዲ ፋብሪካታት ዝኸፍት ቤት ማእሰርቲታት 
ከፊቱ ይኣስር የፋራርሕ ሰባት የሳናብድ ኣሎ። ትካላት ምፍራስ፣ ኣብያተ ዕዮ ምዕጻው፣ 
መንእሰያት ገፊፉ ኣብ ሳዋ ወተሃደራዊ ተዓሊም ሂቡ ንጥቕሚ ሃገር ዘይኮነስ ኣብ ንሱ 
ዝሕጎሰሉን ድልየቱ ዝፍጸመሉን መደባት ከም ዘገልግሉ ይገብር። ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት 
ተወልዔ ኵናት ሐገዝ ይሰዶም። ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ወለዲ ርእዮም ሰሚዖም ትም ይብሉ 
የስቅጡ፣ ኣብ ስደት ዘሎና ውድባት፣ ምንቅስቓሳት ኣብቲ ንርእዮን ንሰምዖን ንሽዑ ዋጭዋጭ 
ንብልሞ ናብቲ ዝለመድና ዮ ተመሊሽና ነስቕጥ። ከቆጣዓናን ከነድረናን ነይርዎ ግን ክንገብሮ 
ኣይከኣልናን። መድረኽ ጸላኢ ይፍጠሮ ደላይ ፍትሒ ይፍጠ ሮ ናብ ጸገም ወይ ናብ ምፍልላይ 
ጥራይ ኣይኮነን ዝመርሕ እንተሰሪሕካሉ ናብ ዝሐሸን ሐድነትን`ውን ይመርሕዩ። ኢሳያስ 
ይገዝእ ኣሎ ጸገምና ድማ እንዳኸፍኤ ይቕጽል ኣሎ። ህዝቢ ብእኩብ ወይ ብበብሐደ ጸገሙ 
ዘይፈልጥ የለን። ኣብ ስደት ዘሎና ኣብ ሐደ ተጠርኒፍና ኣብ ክብርናን ዕላማናን ጸኒዕና በቶም 
ዘምለጡና መድረኻት ተጸጺትና ተጣዒስና ሐሳብናን እምነትናን ሐደ ኮይኑ ሰሚርና ዓቕምና 
ዝኽእሎ ሰሪሕና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብን ሰራዊትን ኣብነት ኮንና ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣሎና 
ክንብሎ ኢዩ እቲ ዝበለጸን ዝቐለለን መገዲ ቃልሲ። ወተሃደርና ብዘይ ድልየቶምን ድልየት 
ህዝብን ብትእዛዝ ሐደ መላኺ ኣብ እዉጅ ኵናት ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ። ውግእ ቀታሊ 
ኢዩ። ስንክልናን ሞትን ከምዘሎ ዘይፈልጥ የለን። ግምት ንግበር። 

ኣብዚ ተኸሲቱ ዘሎ መድረኽ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኣብ ከባቢ ቤት ጽሕፈት ስርዓት ህግደፍ ዝዞሩ 
እቱው ውጽእ ዝብሉ ሰባት 

ኣብ ሰለማዊ ሰልፍታት ናይቶም ዝሰዓርናዮም ቀንዲ ጽላእትና ተሐዊሾም ዘገርምዩ ብፍርሐት 
ተሸቑሪሮም ከለዉ ደገፎም ክገልጹ ተዓዚብና። ብኣንጻርዚ ድማ ገለ ውሑዳት ኤርትራውያን 
ካብ ደለይቲ ፍትሒ ተቓወምቲ ምልካዊ ስርዓት ኣብ ማእከል ሰለማዊ ሰልፍታት ትግራይ 
ኣትዮም ትግራይ ትስዕር ዝብሉ ኣለዉ። ኣብ ክንዲ ነቲ ኣብ ውሽጥና ኤርትራውያን 
ዘየሰማማዓና ዘሎ ነገራት መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ምስ ኣሕዋቶም ዝሰርሑ ተፈንጪሎም 
ካልእ ምርጫ የለን እታ ሐንቲ ምርጫ ምስ ትግራዎት ሐቢርክ ምስራሕያ ዝብሉ ኣለዉ። 
ክቡራት ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣብ ስደት እንነብር ተፋላሊና እንሰርሖ ነገራት መግለጺ 
ድኻምና ጥራይ ኢዩ ክኸውን። ዓቕምና ንፈልጦ ኢና፣ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ሐንቲ ስድሪ 
ክንውስኸላ ክእለት የለን። ናይ ኩልና ድልየት ሐደ ከሎ ብሐደ ክንሰርሕ ግን ኣይከኣልናን። 
ሎሚ ኣብ ሒማቕ ጊዜ ኣይተስማማዕናን ማለት ጽባሕ ኣብ ጽቡቕ ጊዜ ኣይንስማማዕን ማለት 
ግን ኣይኮነን፣ እንሰማማዓሉ ጊዜ ክህሉ ኢዩ። ኣብ ማእከልና ዘሎ ጸገም ብባዕልና ከም ዝፍታሕ 
ንእመን፣ ካብዚ ሰናይ ተግባር ሐንሳእ ሸተት ዝበለ/ዝበለት ክንደይ ስምብራት ከምዘለዎ 
ኣጸቢቖም ባዕሎም ይፈልጥዎ ኢዮም። ንጸይቂ እንተኾይኖም ድማ ኣብ ልቦም ተመሊሾም ነቲ 
ዘየሰማምዓና ነገራት ብትዕግስቲ ተጸዋዊርና ዘቲና ኣብ ውሽጢ ገዛና ኮንና ነቲ ኣብ ገዛና 
ተኾዲሙ ዘሎ ጸላኢ ብኤርትራዊ ሐይሊ ከነልግሶ ካብ ኩሉ ቀዳምነት ንሃቦ። ኤርትራ ንደቃ 
ማዕጾኣ ክፉት መሬታ ገፊሕ ኢዩ። ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ውድባት ሲቪክ ማሕበራት ምንቅስቓስ 
ይኣክል ማስመድያ ኣብርክቶ ዘለኩም ኣብዚ ዝሐለፈ ብዙሕ ዓመታት ሐቢርካ ክስራሕ 
ተፈቲኑ ተጻዒርዎ ክሳብ ሎሚ ህዝቢ ዝሰዓቦ ንጹር ብውሳነ ዝተበጽሔ የለን። 



እንብኣርክስ ካብ ካልኦት ተጸበይቲ ጥራይ ካብ ምዃን ውጺእና ሐላፍነት ተዋሂቡዎም ሰሪሖም 
ከፍርዩ ዝኽእሉ ለባማት፣ ፈላጣትን ምኩራትን ሰብ ጸጋ ዕድመ ናይ ቀረባን ርሑቕን ራእይን 
ትምኒትን ዘለዎም/ዘለወን ኣሕዋትን ኣሐትን ስለ ዘለዉና ካብ ህዝቢ ሐንቲ ኣካያዲት ስራሕ 
ሽማግለ ክትምስረት፣ ከካብ ዘዘለውዎ ቦታ አስማት ረቑሕና ኣብቲ ንጽበዮ መድረኽ ምእንቲ 
መሪሖም ከብጽሑና ንጸውዓዮም። ጻውዒት ህዝብን ሃገርን ብኽብሪ ክቕበልዎ ኢዮም ሽዑ 
ቀዳማይ ጽላኢ ኤርትራ ሐቢርና ከነልግሶ ኢና፣ ድሕሪ ምልጋሱ ማሕበራዊ ዕርቂ ይግበር። 
ጌጋታት ክፍትሑ ቁስልታት ክሕከሙን ክፍወሱን ኣለዎም። ብምኽንያት ጨካን ስርዓት ህግደፍ 
ተበቲኹ ዝነበረ ዝምድናታት ተፈላልዮም ዝነበሩ ስድራቤታት ተራኺቦም ምረቶም ክዝክርዎ 
ኢዮም፣ ጀጋኑ ስዉኣትና ብኽብሪ ክዝከሩ ሕድሮም ድማ ክፍጸም ኢዩ። ኣጸቢቕና ነዚ 
መድረኽ ንርኣዮ ንመልከቶ ንቆጻጸሮ ብብሩህ ዓይንና ንራአዮ። ነቶም ብዘይ ድልየቶም ብዘይ 
ሕጊ ብድልየት ዲክታቶር ተገዲዶም ኣብ ውግእ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ 
ክልል ትግራይን ኣትዮም ዘለዉ መንእሰያት ደቂ ኤርትራ ክንዝክሮምን ድምጺ ክንኮኖምን 
ኣሎና። እቶም ኣብ ኩሉ ግንባራት ሃገር ኣብ ተጠንቀቕ ዘለዉ መንእሰያት ኣሰር እቶም ኣብ 
ውግእ ትግራይ ኣትዮም ዘለዉ ከይስዕቡ ንሕና ኩሉ ዘሎና ምፍልላይ ገዲፍና ኣብ 
ነንሕድሕድና ተኣማሚንና ብሐደ ተጠሚርና ከነድምጽ ከሎና ተተባቢዖም ተስፋን ሐቦን 
ገይሮም ኣብ ሐደ ነጥቢ ክበጽሑ ኢዮም፣ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ሕብረተሰብና`ውን ኣብ ሐደ 
ጊዜ ክልዓል ተኽእሎ ኣሎ። ተስፋ ናይ ኩልና ንኹልና ሐቁፉ ዘቃልሰና ናይ ባዕልና ሐዲሽ 
መድረኽ ንፍጠር፣ ክንዕወት ኢና። 

  

ብሐድነት ተቓሊስና ክንዕወት ኢና፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

  

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


