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ትሕዝቶ መጽሔት!! 
 

 

▪ ቃል መጽሔት፡ ኤርትራ፡ ኣብ መንጎ ናብ ፈደረሸን ምምላስን ምቋም ዓባይ ትግራይን 
ዝብል ከንቱ ሕልሚ!! 

▪ ዝተፈላለዩ ዜናታት 
▪ ነጻ ዓምዲ፡ ቀቢላውነትን ኣውራጃውነትን ዝፈጥሮ ዕንቅፋታት!! 

▪ ዶር. ሃብተ ተስፋማርያምን ናብ ኣባይ ወልዱ ዝሰደዶ መልኣኽቲ 
                  

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ  
 

ጽሑፋትኩምን ርእይቶኹምን ክትልእኩልና ተስፋ ንገብር። ምስ መጽሔት 
”መቓልሕ ድሕነት” በዚ ዝስዕብ ኢ. መይል ተራኸቡ!!  ensf.info@gmail.com 
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ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ዝፍንጨል 

ኣትሒዙ፣ ኣብ ውሽጢ’ቲ ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ኣመሪካ መደበር 
ቓንዮው (Kagnew Station) ምስጢራዊ ኣኼባ ምክያዱን፣ ንሕናን 
ዕላማናን ዝብል ኣዋጅ ምውጻኡን፣ ንተጻረርቱ ምቅንጻልን፣ ሜዳ 
ኤርትራ ብቃል ጥራሕ ዘይኮነስ ብተግባር፣ “ሜዳ ኤርትራ ካብ ሓደ 
ውድብ ንላዕሊ ኣይጸውርን” ምባሉን፣ ኩሉ ዝሓለፈ ጉዕዞታቱ ምስ 
እንዕዘብ፣ መርገጻቱ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዘሎ ነገራት ዝጋጮ 
ኮይኑ፣ ንመጻኢ ዕድል ኤርትራ ሓደገኛ ምዃኑ ካብቲ ግዜ ጎሊሁ 

ዝተራእየ ኢዩ። 

ኣብ መዋእል ሰውራ፣ ሓይሊታቱ ንተጋደለቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ 
ንምጥቃዕ መምሪሒ ብምምሕልላፍ፣ ዝካየድ ዝነበረ ናይ ክልቲኡ 
ውድባት ዘተ ብቐጻሊ ከም ዘይዕወት ይገብር ምንባርይ ኩሉ ኤርትራዊ 
ዝፈልጦ ሓቂ ኢዩ። ውግእ ሕድሕድ ጠጠው ንምባል ዝግበር ዝነበረ 

ስምምዓት እውን ይጥሕስ ነበረ። ከይዱ ከይዱ ድማ፣ ምስ’ቶም ሎሚ 
ተጻረርቱ ዝኾኑ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ተሻሪኹ፣ ንተጋድሎ 
ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ከም ትወጽእ ገበረ። 

ኢስያስ ካብ ጽባሕ ነጻነት ጀምርካ ንሰላሳ ዓመታት ዝኣክል ኣብ 
ኤርትራ ንስልጣን በይኑ ብሒቱ መላሲ ዘይብሉ ፍኑው ውልቀ መላኺ 

ኮይኑ ይጓዓዝ ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ቅዋም የልቦን፣ ባይቶ (ባርላማ) 
የልቦን፣ ናይ ፍትሒ ስልጣን ይኹን ፈጻሚ ኣካል የልቦን። ስልጣን 
ብምሉኡ በይኑ ዓትዒቱ ሓዳግን ገባርን ብምዃን፣ ዓቀኑ ብዝሓለፈ 
ምእዙዝነት ጥራሕ ዝተቀየዱ ኣካላት ሒዙ ይዋፍር ኣሉ። ኣብ ልዕሊ 
ህዝቢ ኤርትራ ድማ ብቓላት ክትገልጾ ዘጸግም ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት 
ብምፍጻም፣ ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ጥምየትን፣ ድንቁርናን፣ ስደትን 
ገይርዎ ይርከብ። ንተጻረርቱ ድማ ይቅንጽልን፣ ይኣስርን፣ የባርርን 

ኣሎ። በዚ ምኽንያት’ዚ ድማ ኤርትራ፣ ነጻነታ ዝተጒናጸፈት ሃገር ኮይና 
ከተብቅዕ፣ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለም ዝበዘሔ ቁጽሪ ስደተኛታት 
ተሰድድ ሃገር ኮይና ኣላ። ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝግህሳ ሃገራት ከኣ 
ኣብ ቀዳማይ ቦታ ተሰሪዓ፣ ምስ ሰሜን ኮርያ መን ቀዳማይ ቦታ ሓዘ 
ኣብ ውድድር ትርከብ ሃገር ኮይና ኣላ። 

ፖሊሲ ወጻኢ ዝምድናታቱ ብዝምልከት፣ ካብ ድሮ ናጽነት ጀሚርካ፣ 
ዝምድና ኢሳይያስ ምስ ጎሮባብቲ ሃገራት፣ ዘይብሩህን ድንግርግር 
ዝበለን ኮይኑ፣ ምስ ኩሎም ጎሮባብቲ ሃገራት ኣብ ወትሃደራዊ 
ምርጻማት ኣቲዩ እዩ። እቲ ቀንዲ ክሳራ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ 
እዩ ወሪዱ ክበሃል ይከኣል። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ’ቲ ንሰላሳ ዓመት 
ዝኣክል ዘካየዶ መሪር ቃልሲ፣ እፎይታ ረኺቡ ቁስሉ ኣሕዊዩ፣ ምስ 
ጎሮባብቱ ሕውነታውን ሰናይን ዝምድና ንምህናጽ እዩ ምንዮቱ ዝነበረ። 

ኢሳይያስ ግን ቀዳምነታቱ፣ ህዝቢ ኤርትራ ዝብህጎ ሰላምን፣ ቅሳነትን፣ 
ምምላስ ስደተኛታትን ዝብል መደባትን ወዘተ. ዝጠመተ ኣይነበረን። 

ኣብ ከም’ዚ ዝኣምሰለ ዘተሓሳስብ ሃለዋት፣ ኢሳይያስ ዓመት መጸ 
ዓመት ከደ፣ ኣብታ ብሕታዊ ዋንነቱ ዝኾነት ኣብ ሃገር ዘላ እንኮ 
ተለቪዥን እንዳ ተቀልቀለ ብዛዕባ ዝፈልጦን ዘይፈልጦን ነገራት 

ሃተፍተፍ ብምባል፣ ነዊሕ ግዜ ዝወሲድ ቃለ ምልልስ፣ ኩነታት ቁጠባ 
ኤርትራን ወደባታን፣ ኣብ መዋእል መግዛእቲ ዝሓሸ ነይሩ ክብለና 
ተሰሚዑ። ኣብ መወዳእታ ፍታሕ ናይዚ ሽግር ኣብቲ ብኣቢይ ኣሕመድ 
ዝቀረበ “ምድማር” ዝብል ርእይቶ ዝተራኸበ ይመስል። ሎሚ ዘመን 
ኣብዚ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ፣ ርእይቶኡ ብፍልይ 

ዝበለ ዘይተጠርነፈ መልክዕ ብምቅራብ፣ ኣብ ሞንጎ ሃገራት ቀርኒ 

ኣፍሪቃ፣ ምምልላእ ክህሉ ኣለዎ ብምባል፣ ኣብኡ ንምብጻሕ ኣብ 
ከመይነት ኣፈታተሓ ሽግራት ዞና ሃገራት ትምህርቲ ክህብ ሃቂኑ። እቲ 
ሓቂ ግን ብክልቲኦም ዝቀርብ ዘሎ ናይ ምድማርን ምምልላእን 
ስነሓሳብ፣ ንልዑላውነት ኤርትራ ዝፈታተን፣ ስሚ ዝተሓወሶ ማዓር 
ከም ምቕራብ ኢዩ። ስለዚ ከም’ቲ ክልቲኦም ዝብሉዎ ብግዳሙ ናብ 
ሃገራት ናይዚ ዞና ዘቕነዐ ይምሰል እምበር፣ ድጉል ዕላምኡ ግን፣ 
ንኤርትራ ዳግም ምስ እትዮጵያ ንምቁራን ዝህቅን፣ ንናጽነት ኤርትራ 

ዝፈታትን ነገር ከይኮነ ኣይተሪፍን ዝብል ዕግበት ኣሎና።  

እቲ ብኣቢይ ኣሕመድ ዝቀረበ ናይ ምድማር ሓሳብ ብመሰረቱ ኣንጻር 
ፈደራላዊ ምሕደራ ዝኾነ፣ ንስልጣን ማእከላይ መንግስቲ ንምሕያል 
ዝዓለመ እዩ። እቲ ዝኸይድ ዝነበረ ፈደራላዊ መንግስቲ ብምሕዝነት 
ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይን ዝተመስረተ ንኣስታት ሰላሳ ዓመት 

ዝኣክል ኣብ ስልጣን ዝጸነሔ፣ ብሄራት ንክልላተን ብመጠኑ 
ከማሓደራን ኣብ ማእከላይ መንግስቲ ዘሳተፈንን ልፍንቲ ስለ ዝነበረ፣ 

ንመጀመሪያ ግዜ፣ ካብቲ ዝሳዓረ ንዝተሳዕረ ብሓይሊ ይገዝእን 
ይመርሕን ዝብል፣ ነዊሕ ግዜ ዝኸደ ፖለቲካዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ 
ብመጠኑ ለውጢ ዘርኣየ ስጉምቲ ነይሩ ክባሃል ይካኣል ። 

ኣብዚ ተሞክሮዚ ዝተራኣየ ጉድለት ወይ ፍሽለት እንተዳኣ ኮይኑ ግን 
ብርእይቶና፣ ኣብ ግብሪ ኣወዓዓላኡ እምበር ኣብቲ ቀንዲ ስነ ሓሳብ 

ኣይነበረን ባሃልቲ ኢና። ምኽንያቱ ድማ ነቲ ዝተፈላለየ ብሄራውን 
ሃይማኖታውን ኣካውና ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ምስ እንምልከት፣ 
ከምኡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት፣ ፍሉይ ወገን ሕብረተሰብ 
ኢትዮጵያ፣ ኣብ ልዕሊ ዝበዘሔ ማሕበራዊ ወገናትን ወይ ሃይማኖታዊ 
ኣካላትን ናይቲ ሃገር ዘካይዶ ዝነበረ ጭቆናን ምንጻልን ምስ ዝረኤ፣ 
ምስ’ቲ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብኣዊ ብዙሕነት ዘሎዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ 
ዝሰማማዕን፣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍሉያት መራሕቲ 
ኢትዮጵያ ዝወሪድ ዝነበረ ታሪኻዊ ግፍዕታት ንምእራምን፣ ዝተፈላለዩ 

ኣካላት ብሓይሊ ጨፍሊቅካ ብዘይድልየቶም ናይ ምሕባሮም 
መረረታት ተሪፉ፣ ሓድነት ኢትዮጵያ ክዕቊብን፣ ዘተኣማምን 
ክኾውንን፣ እቲ ብህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝቀረበ ፈዳራላዊ 
ስርዓት ኮይኑ ይራኣየና ።  

ኢትዮጵያውያን ፍልልያቶም ብዘተ ንምፍታሕ ይካኣል ነይሩ ክነሱ፣ 
ኣብ መፈንጠራ ናይ ውግእ ምእታዎም ዘሕዝን ኢዩ። ፖለቲካዊ ኣገባብ 
ተኸቲሉ፣ ንክልቲኡ ወገናትን ካልኦት ፖለቲካውን በርጌሳውን 
ሓይልትትን፣ ምሁራት ኢትዮጵያዊያንን ዘካተተ፣ ብዛዕባ ኢትዮጵያ 
ትምራሓሉ ወይ ትማሓደረሉ፣ ምድማር ይኹን ፈዳራላዊ ስርዓት፣ ወይ 

ቃል መጽሔት 



 

3  መቓልሕ ድሕነት ሳልሳይ ሕታም                                                             ለካቲት 2021 

ካልእ ጉዳያት፣ ዘተ ብምክያድ ኣብቲ ዝሓሸ ምርጫ ዝብሉዎ 
ዝሰማማዑሉ ፍታሕ ክብጻሕ ምተኻእለ ነይሩ። እንተኾነ ኣቢይ 
ኣሕመድን ወያነ ትግራይን፣ ፍልልያቶም ብዘተ ኣብ ምፍታሕ ፈሺሎም 

ኢዮም።  ክልቲኦም ነናቶም ኣርአኣያን ኣጀንዳን ብሓይሊ ንምዕዋት 
ስለዝተጓየዩ ድማ፣ ኣብ ዝሓለፈ መጀመሪያ ወርሒ ሕዳር 2020 ናብ 
ሰፊሕ ወታሃደራዊ ምርጻም በጺሖም። እዚ ውግእ’ዚ ንኢትዮጵያ ናበይ 
ገጹ ከምዝመርሓ ኣብ ዘይተፈልጠ ኩነት ተሸሚማ ትርከብ። 

ኣቢይ ኣሕመድ ካብ ሓደ ግዜ ንላዕሊ፣ ብዛዕባ ምድማር ኣብ ዝሃቦ 

ገለጻታት፣ ካብ ሕቅፎ ኢትዮጵያ ዝወጸ እውን ክምለስ እዩ ዝብል 
መግለጺ ሂቡ ምንባሩ ዝዝከር ኢዩ። ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘይብላ ሃገር 
ክንሳ ድማ፣ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዳግም ክህነጽ ምዃኑ ዝሕብር 
ምልክታታት ከም ዝሃበ’ውን ዝተፈልጠ ኢዩ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት 
ትግራይ ድማ፣ ዋላ’ኳ ኣባገቡ ዝተፈላለየ እንተኾነ፣ ኣብ ስልጣን ኣብ 
ዝነበሩሉ ግዜ፣ ኣብቲ ብምኽንያት ምምስራት ወያኔ ትግራይ ዝተኻየደ 
ባዓሎም፣ ተንቀሳቃሲት መርከብ ናይ ባሕሪ ሰሪሖም ኣብቲ ሜዳ ከም 

ምርኢት ኣቅሪቦም ከም ዝነበሩ ንብዙሓት ዘገረመ ጉዳይ ኢዩ። እዚ 
ድማ፣ ዋላ’ኳ ከም’ቲ ኣቀዲምና ዝጠቕስናዮ ኣብ ኣገባብ እንተ 
ተፈላለየ፣ ዕላማኡ ምስ’ቲ ኣቢይ ዝበሎ ዝሰማማዕ ጉዳይ እዩ። ካብ 
ኣቢይ ኣሕመድ ብመንገዲ ፈደረሸን ናብ ባሕሪ ምምላስ ዝብል 
ወስታታት ንሰምዓሉ ዘሎና ግዜ ድማ፣ ሎም ቕነ ኣቶ መስፍን ሓጎስ 
ምስ ተሊቭዥን ኣሰና ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠየቕ፣ ኢሳይያስ ምስ ኣብይ 
ኣሕመድ ንኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ብፈደረይሽን ንምቕራን ምስጥራዊ 

ስምምዕ ገይሩ ኣሎ ዝብል ሓበሬታ ካብ ኣስመራ ከምዝበጸሖ ገሊጹ። 
ህወሓት ቅድሚ ኣብ ቅሉውላው ምእታዋ፣ ናብ ኤርትራ ናይ ምእታው 
ሓሳባታ፣ ብመገዲ ኣግኣዝያንን፣ ገለ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ኢና 
ዝብሉ ሳዓብቲ ብምጥራይን፣ ክፍጸም ይኽእል ኢዩ ዝብል ከም ዝነበረ 

ብዙሕ ምልክትሳት ኣሎ። ትግራይ መዲያ ሃውስ ዝብል ዜናዊ 
ማዕከኖም ድማ፣ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘሎዎም ፈላላይን ውዲታውን 
መናፍሕ ብቐጻሊ ኣብ ምቅላሕ ይርከብ። መሪሕነት ህወሓት ድማ፣ 

ኤርትራ ዝሓወሰ፣ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዘሎ ወደባት ንምቁጽጻር 
ዘኽእሎም መደብ “ዓባይ ትግራይ” ዝብል መናፍሕ ካብ ምዝርጋሕ 
ኣይተቆጠቡን። ኢሳይያስ ድማ ንኣካየዳ ወያነ ንምጥምዛዝ ብዝካየዶ 
ምስጥራዊ ንጥፈታት ፣ ነዚ ጉዳይ ግርም ገይሩ ብምምዝማዙ 
ተጠቅሙሉ እዩ።  

ብዝተረፈ ሕጂ እቲ ዓባይ ትግራይን ኣግኣዝያንን ዝብል ትልምታት 
ብምኽንያት ምኽዋል ህወሓት፣ ንድሕሪት ተመሊሱ እሎ ክባሃል 
ይካኣል።  እንተ’ቲ ብማሓውራት ጸጥታ ኤርትራ ምስ ክልቲኡ ወገናት 
ዝካየድ ዝምድናታት፣ ዓይነቱ ይኹን ጠባያቱ ብዘየገድስ፣ መጽናዕትን 
ምጽራይን ዘድልዮ ጉዳይ እዩ። ምምላስ ፈደራላዊ ምትእስሳር 
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል ኣምር ኣብ ቃልዕ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ፣ 
ዋናታ’ትዚ ሓሳብ’ዚ ዝኾኑ ወገናት፣ ድሕሪ ውግእ ትግራይ ተበሪሁዎም 

ኣሎ ክባሃል ይካኣል። ካብ’ዚ ሓቂ’ዚ ብምንቃል ድማ፣ ኣብዚ እዋን’ዚ 
ጉዳይ ኤርትራ ኣዚዩ ሓደገኛ ኩነታት የንጸላሉዎ ምህላዉ ንርኢ። ስለ 
ዝኾነ ድማ፣ እቲ ጉዳይ ግዜ ከይ ወሰደን ናብ ካልእ ጥርዚ 
ከይተሰጋገረን ብሓይሊ ክንምክቶ ዝግባኣና ጉዳይ’ዩ።  

 በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፣ “ንሃገሩ ክሒዱ ዝሸጠ ሰብ፣ ከም ሓደ ካብ ወላዲኡ 

ገንዘብ ዘሚቱ፣ ንሰራቂ ዝዕንግል ዉላድ ኮይኑ፣ ኣማስያኡ ብኣቡኡ 
ኣይይማሓርን፣ በቲ ሰራቂ እውን ኣይምስገንን” ዝበሃል ጥቅሲ 
ብምዝካር ናይ ሎሚ ሓተታና ንድምድም። 

                                               ኣዳለውቲ መጽሔት 

 

        
 
 

ሓርበኛ ኣምባሳደር ኣድሓኖም ገብረማርያም፡ ኣባል ማእከላይ ባይቶ ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራ፡ ብሕማም ምኽንያት ካብ’ዛ ዓለም 
ምፍላዩ፡ ንህዝብናን ንደምበ ተቓዉሞናን፡ ከቢድ ክሳራ እዩ።  

ተጋዳላይ ኣድሓኖም ገብረማርያም፡ ሓደ ካብ’ቶም ምሉእ ህይወቱ ንህዝቡን ብትብዓት ዘገልገለን፡ 
ብተወፋይነት ተቓሊሱን ዘቓለሰን ልሉያት ሓርበኛታት ኤርትራዉያን ኮይኑ፡ ፈታዉ ሃገሩ ምንባሩ ከኣ ታሪኹ 
ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። 
ኣብ ጉዳይ ሃገር፡ ዘራኽበናን ዝፈላልየናን ሓሳባት ብዘየገድስ፡ ኣብ ምጥርናፍ ተቓዉሞ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ 
ዝተኻየደ ጻዕርታት ዝነበሮ ልዑል ተራ፡ ከምኡ’ዉን ኣብ ምምስራት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ 
ለዉጢ ዘበርከቶ ግደ፡ ካብ ቅኑዕ ሃገራዊ መስመር ዝነቐለ መርገጽ ተረድኦን ምንባሩ ምስክርነት ዘድልዮ 
ኣይኮነን። 
ኣብ ኤርትራ ፡ ሱር ነቀል ለዉጢ ኣረጋግጽካ፡ ብልጽግቲ ዝኾነት ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምህናጽ ዝነበሮ ባህግን 

ሕልምን፡ ካብ ንእስነቱ ኣትሕዙ ክሳብ ዕለተ መስዋእቱ፡ ከይተሓለለ ንድሕነት ህዝቡን ሃገሩን ዝተቓለሰን፡ ፍትሕን ማዕርነትን ዝሰፋና 
ሃገር ንምህናጽ ጽኑዕ እምነት ዝነበሮ ሓርበኛ እዩ። 
ብመስዋእቲ ሓርበኛ ኣድሓኖም ገብረማርያም ዝተሰመዓና ሓዘን መሪር ምዃኑ ብምግላጽ፣ ብስመይን ብስም ኩሎም ኣባላት ግንባር 
ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን፡ ተኻፈልቲ ናይ’ዚ ሓዘን’ዚ ምዃና፡ ንክቡራት ስድራቤቱን ንብጾቱ ኣባላት ሰልፊ ዲሞክራሲ ኤርትራን ንደምበ 
ተቓዉሞን፣ ከም’ዉን ንኹሎም ኤርትራዉያን ደለይቲ ለዉጥን፡ ጽንዓት ይሃብኩም እናበልኩ፡ ንስዉእ ነፍስሄር መንግስተ ሰማያት 
የዋርሶ። 
 

ክብርን ዝኽርን ንጀጋኑ ስዉኣትና!! 
 

ዶር. ዩሱፍ ብርሃኑ 
ኣቦ መንበር ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ 



 

4  መቓልሕ ድሕነት ሳልሳይ ሕታም                                                             ለካቲት 2021 

 
• ኣቦ ወንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ ምስ መደበር ምርምር ዲሞክራሲ ሰሚናር ኣካይዱ ። 

ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ተጋዳላይ ነጋሽ ዑስማን፣ ምስ ሱዳናዊ መደበር 

መጽናዕት ንዲሞክራስን ስትራቲጂካዊ ጉዳያትን ብዕለት 06/02/2021 ብመንገዲ ዙም፣ “ራእይን ድልየታትን (ጥሙሕ) ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶን፣ ዞናዊ ጽልዋታትን” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሰሚናር ኣካይዱ። ኣብቲ ዘካየዶ ሰሚናር ንጉዕዞ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ካብ 

መዋእል ኣርባዓታት ኣትሒዙ ብሰላማዊ ኣገባብ ዝተኻየደ ቃልሲ ይኹን ፣ ክሳብ እቲ ብዕለት 24 ግንቦት 1991 ናጽነት ኣብ ምጉንጻፍ 
ዘብጸሐን ብዓወት ዝተዛዘመን መዋእል ብረታዊ ተጋድሎ ዝተኻየድ ምዑት ቃልሲ ብዑምቀት ኣብሪሁ። 

ካብኡ ብምቕጻል፣ ስርዓት ኢሳይያስ፣ “ሓሸውየ ውድባት” ኣይክሁልን ኢዩ ዝብል ኣብ ኤርትራ ወጻኢ ካብ ህዝባዊ ግንባር ፖለቲካዊ 
ንጥፈታት ዝእግድ ውሳኔኡ፣ ዓንቃፍን ኣዕናውን ከይዲ ስርዓት ኢሳይያስ ምጅማሩን፣ እዚ መርሆ’ዚ ድማ ብከመይ ናብ ፍጹም ውልቀ 
ምልካዊ ስርዓት ንምድኳን ከም ዘምረሐን፣ እቲ ስርዓት ክሳብ ናይ ትማሊ መቃልስቲ ብጾቱ ክጸወር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ከም 
ዝተሰጋገረን ሓቢሩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ’ዚ ምልካዊ ስርዓት ዘሕልፎ ዘሎ ስቅያት ብምጥቃስ፣ ካብዚ ጭቆና ንምግልጋል 
ብሓይልታት ለውጢ ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝካየድ ዘሎ ምዑት ቃልሲ ተንቲኑ። ኤርትራዊ 
ሃገራዊ ባይቶ ፖለቲካዊ ዕላማታቱ ይኹን፣ ብሓፈሻኡ ብዛዕባ ኤርትራ ወይ ዞናና ዘሎዎ ራእይን ብዝርዝር ገሊጹ።  

ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ባይቶ፣ ንሱዳን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፣ ህዝቢ ኤርትራን ሃገራዊ ሓይሊታቱን፣ ሱዳን 
ኣብ ዝተፈላለየ መዋእል ስትራቲጂካዊ ደጀኖም ምዃኑ እምነቶም ምዃኑ ኣብሪሁ። ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ንምርግጋጽ 
ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ካብ’ቲ ዲሞክራስያዊ ሓይልታት ዞናና ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ዝፍለ ኣይኮነን ብምባል፣ ኣብ መንጎኦም 
ምትሕግጋዝን ምምልላእን ክህሉ ተማሕጺኑ።  

ኣብ ምብራቅ ሱዳን ናይ ዝተኸስተ ኩነታት ኣመልኪቱ ድማ፣ ንተቃውሞ ሓይልታት ኤርትራ ኣብቲ ዝተኻየድ ግርጭታት ኣካል ኢዩም 
ዝብል ጠቐነ ኣጥቢቁ ነጺጉ። ምብራቅ ሱዳን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝኣክል ዓቢ ቁጽሪ ኤርትራዊያን ስደተኛታት ዘዕቚበ ቦታ ክነሱ፣ 
ብኤርትራዊያን ንጸጥታ ሱዳን ዝግህስ ተግባር ተራእዩ ኣይፈልጥን ክብል ኣቦ መንበር ፈጻሚ ቤ/ጽ ሃገራዊ ባይቶ ገሊጹ። ኣብ 
ሰማንያታት ናይ ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን፣ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብምሕዝነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት 
ትግራይን ምስ ምስ ተጠቕዐት ሰራዊት ተሓኤ ብረቱ ከውርድ ዘገደደ ምኽንያት ምስ ህዝቢ ሱዳን ኣብ ረጽሚ ንኸይእቱ ተባሂሉ 
ዝተወስደ ልቦናዊ ውሳነ መሪሕነት ተሓኤ ምንባሩ ብተወሳኺ ኣብሪሁ። 

ተቃወምቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሕለፉዎ ግዜ እንታይ ተጠቂሞም ንዝብል ሕቶ ኣብ ምምላስ፣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 
ሃገሮም ክንቀሳቐስ ምፍቃዶም ኣወንታውን ክምስገን ዝግበኦ’ኳ እንተ ነበረ፣ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ናይ 
ምቕያሩ ድልየት ስለ ዘይነበሮ፣ ምስ ተቓወምቲ ሓይልታት ምሉእ ምትሕብባር ኣየርኣየን። ስለ’ዚ ከኣ ተቓወምቲ ሓይልታት፣ ናብ’ቲ 
ዘማዕድውዎ ዝነበሩ ለውጢ ዝመርሕ ኣድማዒ ስራሕ ከሰላስሉ ኣይከኣሉን ክበሃል ይከኣል ክብል ተጋዳላይ ነጋሽ ዑስማን ኣብሪሁ። 

ኣብ መደምደምታ ናይዚ ሰሚናር ምትእስሳርን ምትሕግጋዝን ዲሞክራስያውያን ሓይልታት ቀርኒ ኣፍሪቃ፣ ዕዙዝ ተዳልይነት ከም ዘለዎ 
ብምጥቃስ፣ ዲሞክራሲ ዓንቢቡ፣ ንህዝብታት ካብ’ቲ ከቢቡዎም ዘሎ ጸጥታውን፣ ምጣነ-ሃብታውን፣ ፖለቲካውን ሓደጋታት 
ንምግልጋል ገድላዊ ምሕዝነት ምምስራት ተደላይ ኢዩ ክብል ኣቦ መንበር ሃገራዊ ባይቶ ገሊጹ።  

• መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ዓሰብ ዘሎ መደበራ ተግዕዝ ኣላ!! 

ማዕከን ኣሶሸይትድ ብረስ ኣብ ዝሃቦ ዜና ሕቡራት ኢማረይት ዓረብ፣ ካብ መስከረም 2015 ኣትሕዛ ፣ ሰራዊትን ኣጽዋርን ናብ የመን 
ንምጉዓዝ ትጥቀመሉ ዝነበረት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መደበራ ተግዕዞ ኣላ ክብ ገሊጹ። 

ኢማራት ንወደብ ዓሰብ ንምምዕባልን ማዕረፎ ነፈርቲ ንምስፋሕን፣ ምልዮናት ዶላራት 
ከምዘውጸአትን፣ ኣብቲ መደበር ተወሳኺ ትሕተ ቅርጻ ከም ዝሰረሔትን ድማ እቲ ዜና 
ብተወሳኺ ሓቢሩ። 

መንግስቲ ሊቢያ ብወገና፣ እቲ ስዉርን ወጻኢ ካብ ሕግን፣ ንሊቢያ ዝኣቱ ዝነበረ ኣጽዋር 
ካብ ዓሰብ ይመጽእ ከምዝነበረ ተኣሚና 

ወታሃደራዊ ተመራመርቲ ከምዝሕብሩዎ፣ መንግስቲ ኢማራት ኣብዚ መደበር ዝተፈላለየ ዓይነት ኣጽዋር ውግእ ኣእቲያ ከም ዝነበረትን፣ 
ገለ ካብኡ ታንክታት፣ ከቢድ ኣጽዋርን፣ ናይ ውግእ ዱሩዓት ማካይንን፣ ሄሊኮብተራትን፣ ዱሮናት ነፈርትን፣ ከምኡ’ውን ዝተፈላለያ 
ዓይነት ናይ ውግእ ነፈርትን ዝሓዘ ምንባሩ ገሊጾም። ከምኡ እውን መዕረፊ ገዛውቲ ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ንየመን 
ዝላኣኹ ወትሃደራት’ውን ዘጠቓለል፣ ኣብ የመን ዝተማረኹ ዝዳጎኑሉ ቤት ማእሰርቲ’ውን ኣብ ዓሰብ ሰሪሓ ምንባራ ገሊጾም። 

ዝተፈላለዩ ዜናታት !! 
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ሓደ ኣብ ዋሽንቶን እንስቲቲዩት ብፖለቲካዊ ጉዳያት ጥቃ ምብራቅ (Near East) ዝመራመር ባእታ፣ ንኣሶሸይትድ ብረስ ኣብ ዝሃቦ 
መግለጺ፣ ኣብቲ መደበር ዝነበረ ሕክምና፣ ኣብ ምሉእ ማእከላይ ምስራቅ፣ እቲ ዝሓሸ ናይ ሜዳ ሕክምና ከምዝነበረ ሓቢሩ። ቤት 
ማእሰርቲ ምሩኻት የመን እውን ኣብኡ ከም ዝነበረ ኣረጋጊጹ። ማዕከን ኣሶሸይትድ ብረስ ብተወሳኺ፣ መንግስቲ ኢማራት ኣብቲ 
ዝተሓላለኸ ቅሉውላው የመን ዝካኣላ ገይራ እያ ድሕሪ ምባል፣ ሓድሽ ናይ ሳታላይትስ ስእልታት ከምዘብርሆ፣ መንግስቲ ኢማራት 
ብሓጋይ 2018 ንወታሃደራታ ከምዝሳሓበት ምስ ኣፍለጠት፣ ንብረታ ካብቲ መደበር ምውጻእ ከም ዝጀመረት፣ ብላነት ላብስ ( Planet 
Labs ) ዝባሃል ትካል ኣብ ዘልዓሎ ስእልታት ከምዘረጋግጾ፣ ኣብ ወሰናስን ናይቲ መደበር ዝነበረ መንበሪ ወታሃደራት ዝመስል ገዛውቲ 
የፍርሱ ምህላዎምን ፣ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይ’ቲ ወደብ ዘብጽሑዎ ዘሎዉ ንብረት ድማ፣ ንኸዕዝዎ ዝተዳለወ ይመስል ክብል 
ብተወሳኺ ሓቢሩ።  

እዚ ናይ ንብረት ምጥርናፍ መደብ ከም’ቲ ተመራመርቲ ዝበልዎ፣ ማዕረ ማዕረ ናይቲ ነፈርቲ ዝወርዳሉ መንገዲ ንተዋጋእቲ ነፈርቲ 
ዝተሰርሔ ዝመስል፣ ሓድሽ ጋብላታት ዘጠቃለለ ምዃኑ ድማ ተሓቢሩ። እዚ ማዕከን ዜና ፣ ከም ዝበሎ እቲ ንነፈርቲ ዝተሰርሔ 
ጋብላታት ምፍራስ፣ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2020 ነፈርቲ ድሮን ናይ ኢማራት ንመደበራት ትግራይ ደብዲበን ዝብል ክሲ ኣብ 
ዝተሰምዓሉ እዋን፣ ዝተጀመረ ስጉምቲ እዩ ክብል ብተወሳኺ ኣመልክቱ።                

• ኣስታት ዕስራ ሽሕ ዝኾኑ ስደተኛታት ኤርትራዊያን ካብ መደበራት ትግራይ ሃዲሞም። 

“ሉምበርግ” ዝባሃል ዜናዊ ኣገልግሎት ኣመሪካ ከም ዘቃለሖን፣ “ኣናዶል” ዝተባህለ ማዕከን ዜና’ውን ብወገኑ ከም ዝዘርገሖን፣ ኣብ 
መደበራት ሸማልባን ሕጻጽን ዝነበሩ ሰደተኛታት ኤርትራዊያን ብሰንክ’ቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ውግእ ከቢድ ሓደጋ ስለ ዘጋጠሞም 
ኣስታት ዕስራ ሽሕ ዝኾኑ ካብኣቶም ዝዕቀብሉ ዝነበሩ መደበራት ሓዲጎም ናብ’ቲ ከባብን ካልእ መደበራትን ገጾም ፋሕ ከምዝበሉ 

ተሓቢሩ።  

ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ዜናዊ ጸብጻባት ከም ዝሓበርዎ፣ ሓደ ካብዚ 
መደበራት ንዶብ ኤርትራ ቀረባ ስለዝኾነ እቲ ካልኣይ ድማ ንመንበሪ 
ዝጥዕም ቦታ ስለዘይኮነ፣ ሰብ ስልጣን ኢትዮጵያ ናይ ምዕጻዉ መደብ 
ከምዘለዎም ክፍለጥ ተኻኢሉ። 

ረድኤታዊ ትካል ሕቡራት መንግስታት፣ ብዛዕባ መዐቀኒታት ምቋም 
መደበር ስደተኛታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝህቦ መምረሕታቱ ድማ፣ እቲ 
መደበራት ካብ ዶብ ናይቲ ዝተሰዱሉ ሃገር ወይ ካብ ተሃውሲ ዝኾነ 
ወታሃደራዊ መደበራትን፣ ካብ ሓምሳ ኪሎ ሜተር ዘይውሕድ ወይ ናይ 

ሓደ ማዓልቲ ግዕዞ ርሕቀት ክህሉዎ ይግባእ እዩ ከም ዝብል’ውን ተፈሊጡ። 

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ፣ ኣብ ልዕሊ ክልተ መደበራት ገዚፍ ዕንወት ከምዝተፈጸመ ብሳታላይት ዝተላዕለ ስእልታት ከም ዝተረጋገጸ 
ዝተፍለለዩ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሖም። ነዚ ብዝምልከት ብወገን ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ይኹን ኢትዮጵያ፣ ክሳብ ሕጂ 
ዝኾነ ዝተዋህበ መብሪሂ ይኹን ገምጋም ናይቲ ዝወረደ ሃሰያታት የልቦን። 

• ዓለምለኻዊ ሻቅሎት፣ ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰታትን ሰብኣዊ ሽግራትን ። 

ሕቡራት መንግስታት ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደን ጌና’ውን ዝቅጽል ዘሎ ግፍዕታት ሻቅሎት ከምዘሎዎ ገሊጹ። ንከይቅጽል ድማ 
ኣጠንቂቁ። እዚ ዓሌታዊ ቅንጸላን ናይ ጽልእን ሃይማኖታዊ ጎስጓሳትን ብቕጽበት ጠጠው እንተዘይኢሉ ግፍዕታት ቀጻሊ ከምዝኾውን 
ርዱእ እዩ ክብል ብተወሳኺ ኣመልኪቱ።  

ብዛዕባ ኣልማማዊ ቅንጸላ እትግደስ ፍሉይቲ ኣማኻሪት ሕቡራት መንግስታት (ኣሊስ ወሪሞ ኒድሪቶ) ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እትርከብ 
ክልል ትግራይ፣ ብክልቲኦም ተገራጨውቲ ኣካልታን ታሓባበርቶምን ሓደገኛ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጽም ምህላዉ ዝሕብር 
ጸብጻብ ከምዝበጸሓ ኣረጋጊጻ። ወ/ሮ ኣሊስ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፣ እዚ ግህሰት’ዚ ካብ ሕጊ ወጻኢ ዝኾነ ቅትለትን፣ ስጋዊ ምዕማጽን፣ 
ምዝራፍ ንብረትን፣ ጃምላዊ መቅተልትን ዘጠቕላለ ኮይኑ፣ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብኡ ንከይበጽሕ ድማ መሰናኽላት ይፍጸም ምህላዉ 
ኣብሪሃ። ብተወሳኺ ኣብ ካልእ ዞባታት ናይ ኢትዮጵያ’ውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዜጋታት፣ ኣብ ሃይማኖትን ዓሌታዊ 
ምፍልላይ ዝተሞርኮሰ ኣዚዩ ዘሰክፍ መጥቃዕትታት ይፍጸም ምህላዉ ጸብጻብ ብጽሑኒ ኣሎ ክትብል ወ/ሮ ኣሊስ ሓቢራ። 

ቅድሚ ሕጂ ድማ ኣቶ ማርክ ሉኮክ ታሓጋጋዚ ሓላፊ ዓለምለኻዊ ሰብኣዊ ጉዳያት፣ ንናይ ዓለም ጸጥታ ምኽሪ ቤት፣ ኣብ ትግራይ 
ዝካየድ ዘሎ ጎነጽ ኣስፋሕፊሑ ኣብ መላእ ሃገር ቅሉውላው ክፈጥር ከምዝኽእል ኣመልክቱ ምንባሩ ማዕከናት ዜና ሓቢረን።  

ምስዚ ዝተሓሓዝ ካልእ ጉዳይ’ውን፣ ናይ ኣምሓራ መሊሽያ፣ ኣብ “ጉሙዝን በኒ ሸንጎልን” ሓይልታቶም ንምዝርጋሕ ምሕታቶም 
ንኢትኒካዊ ምፍልላይ መሊሱ ዘጓሃህር ኣብ ርእሲ ምዃኑ፣ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ውግእ ግንባራት ንምኽፋት ዝዕድም እዩ 
ክትብል እዚ “ለሞንድ” ዝተባህለት ናይ ፈረንሳ ጋዜጣ ኣቃሊሓ። 
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• ሱዳን ፣ ኢትዮጵያ ኣብ ዶብ ዘሎ ቦታታት ደብድባ ኢሉ ዘቅረቦ ክሲ ፣ ኢትዮጵያ ኣሉታ ህባትሉ ።  
 

ሓላፊ ኣሃዱታት ሓለዋ ዶብ ሱዳን ኣብ ምምሕዳር ገዳርፍ፣ ብሓይልታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ወትሃደራቱ መጥቃዕቲ ከምዝተኻየደ 
ኣፍልጡ። ኢትዮጵያ ግን ኣብ መስመራት ዶብ ዝኾነ ወትሃደራዊ 
ምርጻማት ከምዘይተኻየደ ገሊጻ።  
“ሱዳን ትሪብዩን” ዝተባህለ ሱዳናዊ ጋዜጣ ኣብ ልዕሊ’ቲ ኣብ ስናር 
ዝርከብ ክፍለ ሰራዊት 17 ኣካላት ዝኾኑ ናይ ሓለዋ ኣሃዱታት፣ ኣብ 
ሞንጎ ዶባት ምምሕዳር ገዳርፍን ሲናርን ዝርከብ “ጃባል ሓላዋ” ኣብ 
ዝተባህለ ቦታ መጥቃዕቲ ከምዝተኻየደ’ውን ኣረጋጊጻ። 
 
ብካልእ ሸነኽ’ውን ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተፈጢሩ ዘሎ ዶባዊ 
ግጭት ንምፍታሕ ዝፍትን ዘሎ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮጳ፣ ኣብ ሱዳን 
ዑደት የካይድ ምህላዉ ተፈሊጡ። ከምቲ ዝፍለጥ ድማ ኣብ ሞንጎ 
ሱዳንን ኢትዮጵያን ርኡይ ናይ ዶብ ምትፍናን ዝተጀመረ፣ ኣብ ዝሓለፈ 

ወርሒ ሕዳር፣ ሱዳን ኣብ ዞባ “ፈሸጋ” ሰራዊታ ናይ ምዝርጋሕ ስጉምቲ ምስ ወሰደ እዩ። ናይ ክልቲኦም ሃገራት ሰራዊት ድማ ኣብ 
መስመራት ዶብ ክእክቡ ጀሚሮም ምህላዎም ብዙሓት ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን።መንግስቲ ሱዳን ብ 1995 ብኢትዮጵያዊያን ዝተታሕዘ 
መሬታ ከምዝመለሰት ክትሕብር ከላ፣ ኢትዮጵያ ግን ብወገና እዚ ሽግር ብሰላም ክፍታሕ እንተዳኣ ኮይኑ ኩነታት ኣብቲ ቅድሚ ወርሒ 
ታሕሳስ ዝነበሮ ክምለስ ኣለዎ ክትብል ገሊጻ። ከም ተጻይ መልሲ ናይ’ዚ ድማ፣ መንግስቲ ስዳን፣ ሰራዊቱ ኣብ መሬቱ ስለዘሎ ቦትኡ 
ኣይክለቅቕን ኢዩ ክብል መሊሱ። ጉዳይ ዶብ ድማ ብመሰረት ዓለምለኻውን ናይ ክልቲኦም ካዕባዊ ስምምዓትን ቀደም ዝተተጨረሸ 
ነገር እዩ ክብል’ውን መንግስቲ ሱዳን ሓቢሩ።     

 

 

 
 

 

                                                                        
 

                                                                 ብማሕሙድ ኢብራሂም - ኣቡ ራሚ 

ድሕሪ ብርቱዕ ህልኽን ምትፍናን፣ ብወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ 
ሞንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን፣ ክልል ትግራይን፣ 
ንሓድነት መሬት ኢትዮጵያን ህዝባን ዝፈታትን ብርቱዕ ውግእ 
ተባሪዑ። እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያውያን ዝተኻየድ ውግእ፣ 
መቐጸልታ ናይ’ቲ ቅድሚ ነዊሕ ዘመን ዝነበረን ሕጂ’ውን 
ዝቅጽል ዘሎ ውግእ እዩ። እዛ ዝተፈላለየ ብሄራትን፣ 
ሕብረተሰብን፣ ቋንቋዊ ጉጅለታትን፣ ቀጻሊ ጎነጽ ኣብ መንጎ 
ክልላታ ዝካየደላ ኢትዮጵያ፣ ሽግራታ ምስ ምውራር ገዛእቲ 
ንቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመጸ እዩ ክባሃል ይካኣል። ምስ ብሄራዊ 
መሰላት፣ ምሕንጻጽ ዶብ፣ ወይ ምእንቲ መሰል ርእሰ ውሳኔ 
ዝብል ጉዳያት ምትእስሳር ዝነበሮ ኣይኮነን። በዚ ምኽንያት እዚ 
ድማ እዩ፣ ኢትዮጵያ እቲ ምስ ሶማልን ኤርትራን ዝተራኣየ ናይ 
ዶብ ግርጭታት እንተዘይኮይኑ ምስ ጎሮባብታ ሱዳንን፣ ከንያን፣ 
ጀቡቲን ዘሎ ዶባታ ፍሉጥ ዝኾነ።  

ካብ 1882 ዓ.ም. ክሳብ 1913 ዓ.ም፣ ማለት ምስፍሕፋሕ 
ኢጣሊያ ኣብ ኤርትራ ዝተራኣየሉ ግዜ፣ ኢትዮጵያ’ውን ናብ 
ምብራቅ ገጻ ምስፍሕፋሕ ጀመረት። ሽዑ ዝነበረ ንጉስ ሽዋ ድማ 
ንወሎን ኦሮሞያን፣ ሃረርን፣ መሬት ዓፋርን፣ ኦጋደንን ብምውራር 
ተቆጻጸሮ። ምሕንጻጽ ዶብ ምስ ብሪጣንያ   ብ1889 ድሕሪዚ 
ወራራት እዩ ዝተገብረ።  

ከም ሳዕቤን ናይ’ዚ ባህሪ ኣብ ዝተፈላለየ ወገናት እትዮጵያ 
ውሽጣዊ ቅሉውላዋት ተፈጥረ። ኣብ መንጎ ማእከላይ 
መንግስትን፣ ራእስታትን፣ መሳፍንትን ፍልልያት ስለ ዝተኸስተ፣ 
ናይ ምስፍሕፋሕ መደባት እትዮጵያ ጠጠው በለ። ኣብቲ 
እዋን’ቲ፣ ሃይማኖታውን ዓሌታውን ፍልልያትን ተባረዐ። ኣጼ 
ምንሊክ ኣንጻር እስላም ብሓፈሻ፣ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞን ኦጋደንን 
ካልኦት ወገናትን ድማ ብፍላይ ዝተፈላለየ ግፍዕታት ከም 

ነጻ ዓምዲ 
”መቓልሕ ድሕነት” ዝተፈላለየ ርእይቶታት ንምቕራብ ዝእንግድ ነጻ 

ዓምዲ ከፊቱ እነሆ። እብዚ ዓምዲ ዝቐርብ ጻሓፊኡ ዝሕተተሉ 
ደኣ’ምበር ናይ ኤሃድግ  ርእይቶ ዘንጸባርቅ ክኸውን ናይ ግድን ኣይኮነን። 
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ዝፈጸመ፣ እዞም ኣህዛብ ክሳብ ሕጂ ብምረት ኢዩም ዝዝክርዎ። 
ይኹን እምበር ኣጼ ምንሊክ ነቲ ኩነታት ብምቁጽጻር፣ ነቲ ዝሓዞ 
መሬት ኣጽኒዑ፣ ሓንቲ ሓዳስን ነጻን ኢትዮጵያ ክሃንጽ ስለ 
ዝኻኣለ፣ ኣብ ቅድሚ ክፋል ካብ ኢትዮጵያውያን ሓደ ካብ’ቶም 
ዓብይ ዝና ዘሕደረ ሃጸይ ክኾውን ካኣለ። ኢጣሊያ ድማ ሶማል 
ብምሓዛ ሽውሃታ ስለዝተኸፍተ እትዮጵያ ንምውራር ፈተናታት 
ኣካይደት። ኢትዮጵያ ግን ካብ ዓባይ ብሪጣኒያ ሓገዝ 
ስለዝረከበት ኢጣልያ ክትዕወት ኣይካኣለትን ። 

ኣብ 1936 ዓ.ም. ፋሽስታዊያን ኣብ ስልጣን ምስ መጹ፣ ኢጣሊያ 
ንኢትዮጵያ ሓዘታ። ኣብ’ቲ ግዜ’ቲ ንጉስ ኢትዮጵያ ዝነበር ሃይለ 
ስላሴ፣ ናብ ብሪጣኒያ ሃደመ። ኢጣሊያ ኣብ ካልኣይ ውግእ 
ዓለም ብ1941 ምስ ተሳዕረት ሃይለስላሰ ንግስነቱ መለሰ። 

ከም ዝሓለፉ ነጋውስ ኢትዮጵያ፣ ሃይለስላሴ ናይ ምስፍሕፋሕ 
መደባት ኢትዮጵያ ብምቅጻል፣ ኤርትራ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ እያ 
ብምባል፣ ድልየታት ናይ’ቶም ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም 
ዝተዓወቱ ገዛእቲ ሓይልታት ብምምዝማዝ፣ ኣብ ልዕሊ 
ሃገራውነት ኤርትራ ምጥርጣራትን ውዲታትን ክኣልም ጀመረ።  
ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን’ውን ከይተረፈ፣ ሕብረት ምስ 
እትዮጵይያ ዝብል ብ “ማሕበር ኣንድነት” ዝፈለጥ ጉጅለ ፈጠረ። 
በዚ ተንኾለኛ ሜላ፣ መደባቱ ንምሉኡ ከረጋግጽ ብዘይምኽኣሉ፣
ህዝቢ ኤርትራ ንምንጻት ኣስካሕካሒ ግፍዕታት ፈጸመ። 

ሃይለስላሰ ከም’ቶም ዝሓለፉ ሃጸያት ኢትዮጵያ፣ ኣሬሚናዊ ናይ 
ምጽናት መደባት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ፈጸመ። “ኤርትራ 
መሬታ’ምበር ህዝባ ኣይየድልየናን” ኣብ ትሕቲ ዝብል እከይ 
ዕላምኡ፣ ጃምላዊ ህልቀታት መቕዘፍትን ኣብ ሃገርና ብምክያድ፣ 
ይትረፍ ዶ ደቂ ሰባት እንስሳ እውን ካብ’ዚ ኣረመናዊ ተግባራት 
ኢትዮጵያ ኣይዳሓኑ። ብዙሕ ዓድታት እውን ኣንደደት። 
ብሰንኪ’ዚ ብቃላት ክትገልጾ ዘጸግም ኢ ሰብኣዊ ተግባራት 
ባዕዳዊ ገዛኢት ኢትዮጵያ፣ ብዙሓት ኤርትራውያን ዓዶም 
ራሕሪሖም ናብ ስደት ከምርሑ ተገደዱ።  

እንተኾነ ግን ህዝብና ነቲ ኩሉ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕታት 
ወረርቲ ከይ ተዳህለ፣ በቲ ገዛእቲ ዝርድኡዎ እንኮ ቋንቋ፣ 
ብመሪሕነት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ጀመረ። 

ብኻልእ ሸነኽ፣ ግፍዕታት ሃይለ ስላሴ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጥራሕ 
ዝተደረተ ስለዘይነበረ፣ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ኣህዛብ እትዮጵያ 
ብዝካየዶ ዝነበረ ግፍዕታትን ጭቆናን፣ ጥምየትን ሕማምን 
ተወስኹዎ፣ ኣህዛብ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ክጸርዎ ዘይክእለሉ ደረጃ 
ስለ ዝበጽሑን፣ ናብራ ስለ ዝመረሮምን፣ ናይ ምቅዋም ድምጺ 
ክብ እናበለ ናብ ቅልውላው ገጹ ተሰጋገረ።    

ብዕለት 12 መስከረም 1974 ድማ፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 
ስርዓት ሃይለስላሰ ዕልዋ ብምክያድ፣ ኢትዮጵያ ብወትሃደራዊ 
ግዝያዊ ምሕደራ “ደርግ” ክትምራሕ ጀመረት። ጃንሆይ ከኣ 
ተኣሰራ። ናይ መጨረሽታ ነጋውስ ኢትዮጵያ ከኣ ኮነ። ብዙሕ 
ከይጸንሐ ድማ ህይወቱ ሓለፈ።  

ደርግ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ግፍዕታቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ 
ኤርትራ፣ ካብ ናይ ሃይለስላሴ ብዘይፍለ፣ እኳ ደኣ ብዝኸፈኤ 
መልክዑ ቀጸሎ።  ኣብ እትዮጵያ’ውን ዓብይ ጭፍጨፋ ኣካየደ። 
ብኣሻሓት ዝቁጸሩ ሰባት ብዘይ ፍርዲ ዳጒነ። ኣብ ሞንጎ ኣባላት 
ወትሃደራዊ ምሕደራ “ደርግ” ፍልልያት ክረአ ጀመረ፣ ኣቐዲሞም 
ንመራሒኦም ጀነራል ኣማን ዓንዶም ቀተልዎ፣ ቀጺሎም’ውን 
ነቶም ድሕሪ ኣማን ዓንዶም ዝመጹ መራሕቲ በብሓደ 
ቀትልዎም።ንገሊኦም’ውን ኣሰርዎም።   

ኣብ መጨረሽታ ስልጣን ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኮረነል 
መንግስቱ ሃይለማርያም ተጠቕለለ። መንግስቱን ጉጅልኡን 
ስልጣን ምስ በሓቱ፣ ምስቲ ብ“ልፍንቲ ዋርሶ” ዝምራሕ ዝነበረ 
ምብራቃዊ ኮሚንስታዊ ደምበ ጥቡቕ ዝምድና ፈጠሩ። ኣብ 
ኤርትራ፣ ነቲ ብምሉእ ምትሕብባር ሕቡራት መንግስታት 
ኣመሪካ ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራ ተዋፊሩ ዝነበረ ሰራዊት 
ኢትዮጵያ፣ ብሰውራ ኤርትራ ሓያል መጥቃዕታት ዝወረዶን፣ 
ስርዓት ደርግ ነዚ ሰራዊት ከም እንደገና ኣኽቲቱ፣ ብሶፊየት 
ሕብረትን ኲባን ዝዋሃቦ ዝነበረ ወታሃደራዊ ኣጽዋር ታሓጊዙ፣ 
ኣብ ልዕሊ ህዝብና ብዙሕ ወራራት ኣካይዱ። ኣብ ትግራይ’ውን 
ነታ ሽዑ ዕሽል ዝነበረት ሰውራ ትግራይ ንምጥፋእ ተላዒሉ እዩ። 
ምስ’ዚ ተታሓሒዙ ኣብቲ እዋን መብዛሕትኡ ህዝቢ ኢትዮጵያ 
ብጥምየት ተጠቂዑ ኣሻት ይሞቱ ምንባሮም ዝዝከር ኢዩ። 
ስርዓት ደርግ ግን ነዚ ጉዳይ ድልየት ህዝቢ ንምዕፋን ይጥቀመሉ 
ስለዝነበረ፣ ካብ ዉጹዓት ደርብታት ሓረስቶትን ሰራሕተኛታትን 
ማለሽያታት ኣሰሊፉ፣ ኣብ ኤርትራን ሰሜን እትዮጵያን 
(ትግራይ)፣ ዘባረዖ ውግኣት ደቕደቖም።  

ይኹን እምበር ስርዓት ደርግ ንኤርትራ ንምጉባጥ፣ እቲ ካብ 
ዴሳዊ ደምበ ዝጓርቶ ዝነበረ ናይ ኣየር ይኹን ምድሪ ወይ ባሕሪ 
ኣጽዋር ፈጺሙ ኣይጠቀሞን። ብፍላይ ድማ እዚ ዴሳዊ ደምበ 
ኣብ ዝበታተነሉ ዝነበረ እዋን። ደርግ ንኤርትራ ናይ ምጉባጥ 
ትልምታቱ ድማ ዓቢ ፍሽለት ኣገጠሞ፣ ከይዱ ከይዱ ከኣ 
ትምክሕታዊ ወራራቱ ኣብ ክቕጽሉ ዘይክእል ደረጃ በጽሐ። 

ኣብ መደምደምታ ድማ መግዛእቲ እትዮጵያ ድሕሪ ርብዒ ክፍሊ 
ዘመን ዝኣክል ግዜ ተደምዲሙ፣ ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ናጽነቱ 
ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ከፊሉ፣ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ደርግን 
ንብረቱን ዝተፈላለየ ዓቅምታቱን ዓቢይ ክሳራ ወሪዱ ሕፍረቱ 
ተሰክሙ ካብ መሬት ኤርትራ ተጸሪጉ ወጸ። 

መንግስቱ ሃይለማርያም ድማ ብ1991 ንዚምባቡይ ሃዲሙ፣ 
ክሳብ ሕጂ ኣብኡ ተሰድዱ ይርከብ። ሃገርና ኤርትራ ብዕለት 25 
ግንቦት 1991 ሓራ ወጺኣ፣ ብ1993 ድማ ኣብ ውሽጥን ወጻእን 
ዘሎዉ ኤርትራዊያን ዝተሳተፉዎ፣ ኣብ ትሕቲ ምክትታል 
ሕቡራት ሃገራት ዝተኻየደ ረፈራንዱም (ህዝባዊ ውከሳ) 
ብምክያድ፣ 99,5 ሚእታዊ ንናጽነት ኣድመጸ። ኤርትራ ሃገርና 
ኣብ ማሕበረ ሰብ ዓለም እቲ ዝግበኣ ክብርን ቦታን ረኸበት። 
ስለ’ዚ ጎበጣዊ ምስፍሕፋሕ ኢትዮጵያ ብጽኑዕ ኤርትራዊ መንነት 
ተሓምሺሹ ተረፈ። 
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• ዓሌታዊ ስልጣን ኣንተ ሓይሉ፣ ናይ መንግስቲ ስልጣን ይዳኸም፣ መንግስታዊ ስልጣን እንተ ሓይሉ ድማ ዓሌታዊ ስልጣን ይደክም። 

• ጭቆና፣ ናይ ስነ ምግባር ባህርያት ይቅይሮ ኢዩ፣ ሰናይ ስነ ምግባር ከም እከይ ተግባራት ይግለጽ፣ ብኣንጻሩ ከኣ ግናይ ስነ ምግባር ከኣ ከም 
ሰናይ ስነ ምግባር ይቊጸር።  

• መራሕትን መኮንናትን ኣብ ንግድን ሕርሻን ኢዶም እንተ ኣእትዮም፣ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ቅልጡፍ ማህሰይቲ ብምስዓብ፣ ብልሽውና ይስዕርር፣ 
ህንጸት ይዳኸም። 

• ንግስነት ብወትሃደራት፣ ወትሃደራት ብገንዘብ፣ ገንዘብ ብቀረጽ፣ ቀረጽ ብምህናጽ፣ ምህናጽ ብፍትሒ፣ ፍትሒ ብምምሕያሽ ሰራሕተናታት፣ 
ምጥዓይ ሰራሕተናታት ድማ ቅኑዓት ሚኒስተራት ይፈጥር። 

• ኣብ ድሕረት ተመስረተ ቀቢላዊ መንነት ርግኣት ሃገር ይዕንቅፍ። 

• ደቂ ሰባት መሰላቱ ንኸይምንዛዕ ምስ ዝሰግኡ ፍትሒ ይፈትዉን ብጸጋታቱ ይዝምሩን፣ ቅሳነት ምስ ዝረኸቡን ክውጽዑ ዘኽእሎም ሓይሊ ምስ 
ዝውንኑ ፍትሒ ይገድፉ። 

• ፍርሒ፣ ዓሌታውን ወገናውን ጉጅለኣውን ቁርቁሳት የበራብር፣ ርግኣትን ፍትሕን ድማ የልግሶ።  

• ብልጽግናን፣ራህዋን፣ሰላምን ናይ ጥሩፍ ስሚዒታት ገደብ ይገብረሉ፣ ኲናትን ፍርሕን ድኽነትን ድማ ጥሩፍ ስሚዒታት የዕዝዞ 

• ፍትሒ እንተ ተሳኢኑ ልምዓት ይፈርስ፣ ማእቶት ይጎድል፣ ሰባት ይደኽዩ፣ ቀጻሊ ሰንሰላታዊ ውድቀታት ይረአ፣ ስልጣን ይወድቕ። 

• ማዕርነት ብቐጻሊ እንተ ሰፊኑ የልምዕ፣ ግፍዒ እንተ ነጊሱ ድማ የዕኑ። 

• ኣብ ፍትሒ እምነት እንተ ጎዲሉ ዕግርግር ይበዝሕ፣ እዚ ድማ ቀዳማይ ምልክታ ናይ ጽገና ተደላይነት ኢዩ፣ ፍርዲ ኣእምሮ ህዝቢ ኢዩ፣ ንዕኡ 
እንተ ስኢኑ ኣእምርኡ ከም ምስኣን ኢዩ። 

• ቀንዲ ቅድመ ተዳልየንት ህንጸት፣ እቲ ቀንዲ ህዝቢ ዘድልዮ ምዕንጋልን ርግኣተን ኢዩ።  

• ምስፍሕፋሕ ብልሽውና ንሓፋሽ ህዝቢ ናብ ድቕድቕ ድኽነትን፣ መባእታዊ ተዳልይነት ናብራ ክትምእርር ኣብ ዘይምኽኣልን የምርሕ። እዚ ከኣ 
ሃገር ናብ ምዕናው የብጽሕ። 

• መዓልትታት ሰላምን ብልጽግናን ቀልጢፉ ይሓልፍ፣ መዓልትታት ጥምየትን ውግእን ድማ ይነውሕ። 

• ሃገር ካብ ወሰናስና ክትጭርመምን ፣መራሕታ ኣብ ምድላብ ሃብቲ ሃገር ክጓየዩ ምስ እትሪኢ ቃጭል ሓደጋ ደውል። 

• ህዝቢ ጨቋኒ መራሒ ዋላ’ውን ብኣፉ ከም ዝድግፎ ይግለጽ’ምበር ብልቡ ግን ይጸልኦ ስለ ዝኾነ፣ ዓቢ ጸገም ምስ ዝወርዶ ቁሊሕ ኢሉ 
ኣይርእዮን፣ ከምኡ’ውን ይድርብዮን። 

• ገዛኢ ምቾትን ብልጭልን ኣብ ዝመልኦ ህይወት ምስ ዝጥሕል፣ ብዙሓት ዑሱባትን ተበለጽትን ይኸብዎ፣ ካብ ህዝቢ ከም ዝኸውል’ውን 
ይገብርዎን፣ ሓሶት የስንቕዎን።  

• ሃገር ክትፈርስ ኮላ ፣ጥንቆልትን፣ ሓሰውትን፣ ተበለጽትን፣ ተወራዘይትን ይበዝሑ፣ ቤላ በለው ይበዝሕ፣ ከንቱ መጎት ይዝርጋሕ፣ልቦናዊ 
ኣቓልቦን ምስትውዓል ይሓጺር፣ ቅኑዕ ሰነ ሓሳብ ይድብዝዝ። 

• ስርዓተ ሃገር እንተ ኣሪጉ፣ ዋላ’ውን እቶም ገዛእቲ ክጽግንዎ እንተ ፈተኑ ከተዕርዮ ኣይከኣልን ኢዩ። ዝኾነ ስርዓት ናቱ ዘበን ኣለዎ።   

• ኣብ ውግእ፣ ሽሕ’ኳ ኣጽዋርን ተዋጋእትን ኣድላይነቶም ዕዙዝ እንተኾነ፣ ቀንዲ ወሳኒ ናይ ዓወት ግን ስነ ኣእሞራኣዊ ጉዳያት ኢዩ። ከምኡ ስለ 
ዝኾነ ኢዩ ድማ፣ ኣብ ውግኣት ወሳኒ ግደ ናይ ዓወት ኣቲ ዝግበር ፕሮፓጋንዳዊ ጎስጓሳት ኢዩ።  

• ፖለቲካዊ ቁርቁሳት፣ ሃይማኖታውን ቀቢላውን ድርኺት ምስ ዘስንዮ፣ መራሕቲ ነቶም ሰዓብቶም ክዋግኡን ክብጀዉን ክደፋፍው ቀሊል 
ይገብሮን፣ እቶም ሰዓብቲ ከኣ በቲ ህይወቶም ዝኸፍልሉ ዘለዉ ጉዳይ ዑጉባት ይኾኑ።  

• ግዝኣት ጨቋንን ባርበራውን ምስ ዝኸውንን፣ ዕርቃን ናይ ሰባት ዘናድይን፣ ሓጥያቶን ጉድለታቶምን ዝጽብጽብን ግዝኣት ምስ ዝኸውን፣ ህዝቢ 
ኣብ ራዕድን ስግኣትን ይጥሕል። ኣብ ግዜ ኩናት ድማ ነቲ ዋናኒ ስልጣን ክኸድዕዎ ዓቢ ተኽእሉ ኣሎ።  

• ምውዳብ ሕብረትሰብኣዊ ህይወትን ምምሕዳራዊ ጉዳያት ሃገር ምስራዕን፣ ኩሉ ዝምእዘዞን ብእኡ ዝቐየድን ፖለቲካዊ ሕግታት ክህሉ ናይ ግድን 
ይኸውን። 

 
 
 
 

 

ኢብን ኸልዱን ዝተባህለ ዓቢ ማሕበራዊ ተመራማርን ሊቅን ኣብ ምሉእ ዓለም ዉሩይ 
ኮይኑ፣ ከም መስራቲ ስነ ፍልጠት ማሕረሰብ ኢዩ ዝቑጸር። (27 ግንቦት 1332 ተወሊዱ ኣብ 
17 መጋቢት 1406 ዓሪፉ) ካብ’ተን ውሩያት መጻሕፍቱ “ሙቐዲመት ኢብን ኸልዱን” 
ትበሃል። ፍልጠት ክቡርታ ኣንበብቲ መጽሔትና ንምዕባይ ገለ ካብ ጥቕስታቱ ንቕርበልኩም፡  

ፖለቲካዊ ኣምር  
ግፍዒ ፍጡር እንተዝኸውንን መንነቱ ንምግላጽ ከም’ዚ ዝስዕብ ምበለ፦  
ኣነ ክፉእ፣ ኣቦይ ግፍዒ፣ ኣደይ ጸለመ፣ ሓወይ ክድዓት፣ ሓፍተይ ምስቑራር፣ ሓወቦይ ቃንዛ፣ ኣኾይ ሕሱር፣ 
ወደይ ድኽነት፣ ጓለይ ሰራሕ ኣልቦነት፣ ሃገረይ ዑና ፣ እንዳይ ድንቁርና ምበለ። 
 
ናይ ርሑቕን ቀረባን ሕሉፍ መረረታት ንምስጋር፣ ውሽጣውን ግዳማውን ፖሊሲታት ንምሕንጻጽ፣ ስላምን፣ 
ሓርነትን፣ ፍትሕን፣ ሕድ -ሕድ ምእማን፣ ተኸባቢርካ ብሓባር ምንባርን፣ ብዛዕባ ስርዓት ምሕደራ ምስምማዕ፣ 
ክብርን ሰረትን ውሽጣዊ እቅዋምካ ክኸውን ይግባእ። ሰናይ ጉርብትና፣ ምሕላው ሓባራዊ ጠቕምታት ከኣ 
መሰረት እቅዋም ወጻኢ ዝምደናታትካ ከውን ይግባእ።  
 

 


