
ቅዳሕ: ንጠ/ሚ Iትዮጵያ Aቶ መለስ ዜናዊን መሳርሕቱን፡ ንሃገርኩም ተካላከሉ!  
ቅዳሕ: ንመሪሕነትን ካድራትን ተቃወምቲ ሓይልታት ኤርትራ፡ ንሃገርኩምን ህዝብኩምን ተካላከሉ! 

መEተዊ። ስርዓት ህግደፍ: ንሱስ ሞይቱ 
ንሕና ህዝቢ ኤርትራኸ‘ሞ መዓስ ኣለና። Aቱም ሰባት ድሃይ G-15 Aለኩምዶ ? ፍርሒ Eንተ ውሒጡካ 
ኩሉ የሕምቐካ። Eላማ ናይ’ዚ ዜናውን ዲፕሎማስያውን ዘመተ ነቲ ብግጉይ ክስታት ንሰላምን ምEባለን 
Iትዮጵያ-ኤርትራ ንምድዋን ዝዓለመ ተሰሚU ዘይፈልጥ መስደመም ስትራተጂ ህግደፍ ንምቅላE Iዩ፣ 
ቅልጥፉ መዔገሲ ወይ መግትI Eንተዘይ ረኪቡ ነዚ ከባቢ ክብክሎ Eዩ፡ ህግደፍ ገና ካንሰር ዝዓይነቱ 
ብዝከፍኤ መልክU ኽዘርE Eዩ፡ ምድግጋምን ታህዲድን ናይዚ ጭፍራ ህግደፍና ነተን Aብ ልEሊ ህዝብና 
ዘተግብረንን ከተግብረን ዝወጠነንን ናብ ካልOት ሃገራት ከምዝትግበራ ንምስትምሃርና ዝዓለመ ምኻኑ 
ዘይፈልጥ Eንተሊዩ ብደዉ ዝሞተ’ዩ፡ ሎሚ ሃገር ኤርትራ ብዘይሕግን ቅዋማዊ መንግስትን Eትመሓደር 
ሓንቲ ካብ ዓለምና Eናሃለወት፡ ብኣንጻር’ቲ ዝከፈለቶ መስዋEትን ዝተጸበዮቶን ትከይድ ምህላዋ ጥራሕ 
ዘይኾነ ሐሶትን ምድንጋርን ተስተማቅር ምህላዋ‘ውን Iዩ። ካብ ተስፋ ዝቖረጸ ስርዓት ለባም ስጉምቲ 
ምጽባይ ስለዘይከኣል፡ ዝሰራሕናዮ ታሪኽ ክንደግም ኣይከኣልናን። Eናመረረና Eሽሽ Iልናዮ። ጭፍራ 
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ይርከቡ; ፍሽለቱን ንምሕባE ካብ ጎረባብታን ዓለምን ምንጻላ። ንሓቂ ንምጉልባብን ዓቅምካ ዘይምፍላጥን 
ዝEላምU ኣብ ልEሊ ሓዊ ላምባ ምኽስካስ’ውን Eዩ፡፡ ህግደፍ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዝኣጎዶ ግጭትን ሓዊን። 
ኣብ ጉዳይ ዶብ ካብ 2000-2008 ብመራኸቢ ብዙሃኑ ምስ ኣEወየ “ብቐያድን ናይ መወዳEትን” ጀሚሩ 
“ብቐያድን ናይ መወዳEታን” ወዲU ኣበይ ኣሎ Eቲ ብደምን መስዋEትን ዝተረኽበት ናጽነት። 
ምድንጋርን ሐሶትን ስርዓት ህግደፍ ብኣጉል ጃህራ Eናተናኸሰት ናይ ህዝቢ ሓልዮት ዘይብሉ ከምዝነብር 
ገይሩዎ ? ሐደ ካብ 1000 ክሳብ ረፈረንዶም ዝውዳE ተጸመሙና ? ክሳብ ቅዋምና ዝውዳE ተጸመሙና ? 
ወያነ ክወረና ይደሊ Aሎ ? ክሳብ ዶብና ዝሕንጸጽ ሕቶ Eሱራት AይተልUሉልና ተጸመሙና ? “Eቲ 
ውዲት ግብረ ሽበራ ህግድፍ ሰሲኑ ዶብ ኣብ ባይታ ኣይተሓንጸጸን ህዝቢ ከም ቀደሙ ተበታቲነ ኣሎ፡፡  Eዚ 
ነቲ ሕልናU ዓሪቡዎ ዘሎ ስርዓት ጥራይ ዘይኮነ፡ ነቲ ምዉት ስርዓት ጸይሩ ዘሎ ህዝቢ‘ውን ዘነውር Eዩ። 
ትያትራዊ ጸወታ ናይዚ ብEድልን መጻEን ህዝቢ ኤርትራን Iትዮጵያን ብዘይ ንሕስያ ዝጣላE ጉጅለ 
ህግደፍ፣ ነዚ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኲናት ገበንን ኣብ ዞባና መዳርግቲ ዘይብሉ ብህዝቡ ዝተፈንፈነ  
ስርዓት ንስሙ ኣብ ውሽጢ Eዚ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ፓርላማ ዝበሃል ሃገራዊ ትካል‘ውን ዘይብሉ፣ ናይ ነብሰ-
ቅትለትን ቀይዲ-በተኽን ጉጅለ’ዩ።  

ሓተታን መግለጽን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻI ኤርትራ (ፕረዚደንት Iሳይያስ) Eንሆ፡፡ 

ቀዳማይ ግዳይ Eንደራ ወያነ ህዝቢ Iትዮጵያ ! (1) 
ህዝቢ Iትዮጵያ ፍረ ህዝባዊ ቃልሲን መስዋEቲን ህዝብታት Iትዮጵያ መንዚU ኣብ ስልጣን ዝደየበ ጉጅለ ወያነ። 
ንባህግን ሃንቀውታን ህዝብታት Iትዮጵያ ጠሊሙ። ንIትዮጵያ ናብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ቁጠባዊ ዓዘቕቲን 
ዝሸመመ ስርዓት ከቕውም ምብቅU። ናይዚ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ትራጀድያዊ Eጫ ህዝብታት Iትዮጵያ Eዩ፣ ዘመነ 
ስልጣን ወያነ። ዓሌትነት ሕጋውነትን ወግዓውነትን ለቢሱ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት Iትዮጵያ ሓድሕዳዊ ግጭታት 
ዝተጓሃሃረሉ። መጠን ድኽነት ድሕረትን ሕማምን ኣዝዩ ዝዓረገሉ። መቕዘፍቲ መንEሰያት Iትዮጵያ ኣብ ውግE ብዝኸፍA 
መልክE ዝቐጸለሉ። Iትዮጵያ ምስ ኩለን ጎረባብታ ሃገራት Eናተናኸሰት። ጠንቂ ሕማም ናይዚ ዞባ ዝዀነትሉ። ተስፋ 
ልምዓት። ሰላምን ደሞክራሲን ካብታ ሃገር ኣርሒቑ ዝሃደመሉ። ህዝቢ ንከቢድ ቁጠባዊ ጸገምን ጥሜትን ሞትን 
ዝተቓልዓሉ። ብሓጺሩ Iትዮጵያ ናብ ምድራዊት ሲOል ዝተቐየረትሉ ሕሱም ዘመን Eዩ፣ ቀንዲ መAቀኒ ናይ ሓደ 
መንግስቲ ተዓዋትነቱ ኣብ ምርግጋጽ ሰላምን ልምዓትን Eዩ፣ በዚ መንጽር’ዚ Eንታይነት ወያነን ዘመነ ስልጣኑን ንምግላጽ 
Eዚ ዝስEብ ሒደት ካብቲ ብዙሕ ሓቅታት ምጥቃስ ይከኣል፣ 



1) ስEነት ሰላምን ቅሳነትን ህዝቢ Iትዮጵያ ንኣስታት ፍርቂ ዘመን ኣብ ዘይEዉት መስፋሕፍሒ ኲናት ከም ሕሱም 
ዝተለብለበ ህዝቢ Eዩ፣ 17 ዓመታት ዘመነ ስልጣን ወያነ ከኣ ብመንጽር ስEነት ሰላምን ቅሳነትን Eቲ ዝኸፍA Eዩ ነይሩ፣ 
ወያነ። መስፋሕፍሒ Eላማታት ጸቢብ ጉጅለU ንምውቃE ኣብ ልEሊ ኤርትራ ዝወልO ወራር። ዓለም ዘስካሕክሓሉ መጠን 
ኣልቦ ህልቂት መንEሰያት Iትዮጵያ Eዩ ኣኸቲሉ፣ Eቲ ስርዓት በዚ ከየብቅA። ንግዳማውያን ሓይልታት ክኽድም ኣብ 
ሶማል ዝገበሮ ዘይሕጋዊ ወራር። ህይወት ዓሰርተታት ኣሽሓት መንEሸያት ቐዚፉን ገና ይቐዝፍን ኣሎ፣ ወያነ ንህዝቢ 
Iትዮጵያ ብግዳም ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ ኲናትን ዘይምርግጋEን ከምዝነብር ገይሩዎ ክበቅE። ኣብ ውሽጢ ሃገር Eውን 
Eንተኾነ ቅሳነት ኣይሃቦን፣ ጸቢብ Eላማታቱን ዓሌታዊ ምልኩን ንምርግጋጽ። ብሰላማዊ ኣገባብ ተቓውሞU ንዝገለጸ ህዝቢ 
ጥይት Eናዀለሰ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ብሓርነትን ማEርነትን ናይ ምንባር መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታቱ ረጊጹ። ብጃምላዊ 
ማEሰርቲ። ምጭዋይ። ምስቓይን ምቕንጻልን ሰባት። ነታ ሃገር ናብ ዓባይ መድረኽ ሽበራ ዝቐየራ ጸረ-ህዝቢ ስርዓት Eዩ፣ 
2) ደሞክራሲ ዝሳጓU ዓሌትነት ወያነ ህዝቢ Iትዮጵያ ዘይተሳተፎን ዘይባረዀን ንሃገር ብዓሌት ዝጎዛዚ። ንጸቢብ ጉጅለኣዊ 
ረብሓU ዘገልግል ሕገ- መንግስቲ ብIደ ዋኒኑ ጽሒፉን ባEሉ ኣጽዲቑን። ኣብዚ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ብስም ደሞክራሲ ናይ 
ውሑዳን ዓሌታዊ ምልኪ ብዘረጋግጽ ስርዓተ-ምምሕዳር ንህዝብታት Iትዮጵያ ዝደሃኸ ስርዓት Eዩ፣ ውጽIት ናይዚ 
ደሞክራሲ ዝተሰምየ ዓሌታዊ ፖለቲካ ድማ። ዓሌታዊ ጎንጽታትን ብርቱE Eጥቃዊ ተቓውሞታት ኣንጻር’ቲ ስርዓትን 
Eምበር ካልE ኣይነበረን፣ ነዚ ድማ ህዝቢ Iትዮጵያ ብህይወትን ንዋትን ከቢድ ዋጋ ኪኸፍለሉ ተገዲዱ Eዩ፣ 3) ቁጠባዊ ሃሚ 
ወያነ። ኣብዚ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ዝተኸተሎ ቁጠባዊ ፖሊሲ። ንብሕታዊ ቁጠባ ሓኒቑ ብምሓዝ። ብኣባላት ጉጅለU 
ንዝመሓደራ ዘይሕጋውያን ኩባንያታትን ንግዳዊ ትካላትን ዘሰውድ። ንደቂ ሃገር ሰብ ርEሰማል Eድል ዝኸልE። ንሓረስቶት 
ዘልምስ። ንዜጋታት ናይ ስራሕ Eድላት ኣጽቢቡ ሽቕለት ኣልቦነት ዘEርግ ፖሊሲ Eዩ፣ ወያነ። “ክንዲ’ዚ ሚEታዊት Eብየት 
ከምዘርኣና ምስክር ወረቐት ተዋሂቡና” Eናበለ ንህዝቢ ከታልል Eኳ Eንተጸንሐ። ከም ውጽIት ናይቲ ዝተኸተሎ ሓልዮት 
ህዝቢ ዘይብሉ ስስUን ዓማጺን ቁጠባዊ ፖሊሲ። ኣብዚ ሕጂ Eዋን መነባብሮ ዝበዝሕ ህዝቢ Iትዮጵያ ካብ ዝኾነ Eዋን ንላEሊ 
ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ይርከብ፣ ጸቢብ ረብሓታቱ ንምርግጋጽ ዝተኸተሎ ጸረ-ህዝቢ ቁጠባዊ ፖሊሲታቱ ከኣ ንIትዮጵያ 
ኣብ ዝኸፍA ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ሸሚምዋ ኣሎ፣ 4) ክድምና ከም ባህልን ሞያን ከም ኩሎም ብህዝቦም ዝተፈንፈኑ ስርዓታት። 
ጉጅለ ወያነ ከም ብላይ ኣቕሓ። ንነብሱ ብዝኾነ ወገን ክለዓል ድልዊ ስለዝገበረ። Eቶም ለኣኽቱ ድማ። ኩሉ ናይ ከዳሚ 
ቅድመ-Eያር (criteria) ዘማልA። ማለት ብህዝቡ ዝተፈንፈነ። ክብረት ኣልቦ። ዘይሕጋዊ ጉጅለ ስለዝረኸቡ። ኣብዚ ዞባ 
ከዳሚ ቁጽሪ ሓደ ክግበርዎ Eዮም ወሲኖም፣ “ምስ ፈረስ ዝዘረት ኣድጊ ንበቕሊ ረጊጻታ ሓለፈት” ከምዝበሃል ከኣ። Eቲ 
ስርዓት ንኽድምና ምምራጹ ናይ ጽጋባ ጓሳ ባህርይ ስለዘልበሶ። ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ምንጻይን ሰላምን 
ምርግጋEን ዞባና ኣብ ምሕምራግን Eናነጠፈ። ንኽብረት ሃገረ Iትዮጵያ Eምብዛ ኣሕሲርዎ ይርከብ፣ ቀዳማይ ግዳይ ናይዚ 
Eንደራ’ዚ ከኣ ህዝቢ Iትዮጵያ Eዩ፣ ብዘይካ ህርፋነ ስልጣንን ዝምታን ካልE ዝኾነ ሃገራዊን ህዝባዊን Eላማ ዘይብሉ ጉጅለ 
ወያነ Eምበኣር። ኣብዚ ዝሓለፈ 17 ዓመታት። ብEድል ህዝቢታት Iትዮጵያ Eናተጻወተ። ንመላE ህዝቢ Iትዮጵያ 
ዘድመየን ዝደሃኸን ጉጅለ Eዩ፣ የግዳስ። Eቲ ጉጅለ Eምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ። ኣብ ጎረባብቲ ሃገራትን ኣብ ውሽጢ ሃገርን 
ዝኣጎዶ ግጭትን ሓዊን። ኣብ መወዳEታ ተገልቢጡ ንባEሉ ይልብልቦ ኣሎ፣ ጸረ-ህዝቢ ፖሊሲታቱ ከኣ። ኣብ ገምገም ገደል 
ኣብጺሕዎ ይርከብ፣ ከም ውጽIት ዘይቅኑE EላማU ወያነ ኣብዚ ሕጂ Eዋን ከም ኩሎም ጸረ-ህዝቢ ሓይልታት ናብ 
ዘይተርፍ ውድቀቱ Eዩ ዘምርሕ ዘሎ፣ ንህዝባዊ Eላማ ጠሊሙ ሃገር ዘንብAን ኣብ ሕሱም ድኽነት ዝሸመመን ብምዃኑ ድማ። 
ኣብዚ ዝሰሓገሉ ዘሎ Eዋን Eኩይ ተግባራቱን ፍሽለቱን ንምሕባE ዝበለ Eንተበለ ንማንም ከደናግር ዝኽEል ኣይኮነን፣ 
ምኽንያቱ። ህዝቢ Iትዮጵያ ንካልኣይ ግዜ ክታለል ኣይክEልን Eዩ፣ ሓደ ግዜ ምትላል ውርደት ንወያነ ካልኣይ ግዜ 
ምትላል ግን ውርደት ንህዝቢ Iትዮጵያ ስለዝኾነ !!! (2) 
Iትዮጵያ ኣብ ዓሚቚ ቁጠባዊ ሃሚ ጉጅለ ወያነ ኣብ ጎድኒ Eቶም ሓልዮት ህዝቢን ሃገርን ዘይብሎም ጸረ ህዝቢ 
ሓይልታት ግቡE ናይ ታሪኽ ቦታU ንምሓዝ ናብ ዘይተርፍ ውድቀቱ ኣብ ዘምርሓሉ ዘሎ መድረኽ። ንIትዮጵያ 
ክትወጾ ኣብ ዘሸግር ከቢድ ቁጠባዊ ሃሚ ሸሚሙ Eዩ ዝፋነዋ ዘሎ፣ ከምዝፍለጥ Eቲ ጭፍራ ኣብዚ ዝሓለፈ 5 
ዓመታት ቁጠባና ብ10% ዓብዩ Eናበለ። ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ዘይሕባE ሓቅታት ከዊሉ። ብናይ ሓሶት ኣሃዛት 
ክጅሃርን ህዝቢ ከታልልን ጸኒሑ Eዩ፣ ብሓሶት ዝኸድካዮ መገዲ ግን መምለሲ ስለ ዘይርከቦ። Eንሆ ሎሚ ቀዳማይ 
ሚኒስተር ናይቲ ጭፍራ ኣብ ፓርላማ ቀሪቡ በቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዝቐባበን ናህሪ 
ዋጋታትን ክEመን ተገዲዱ ኣሎ፣ ናህሪ ዋጋታት ብ30% ምEራጉ ከይኣክል። Eቲ ስርዓት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ 
ቀረብ ሓይሊ ኤለትሪክን ማይን ብመቚነን ኪገብሮ ተቐሲቡ ኣሎ፣ Eኽሊን ካልOት ሃለኽትን ብመገዲ “ሕብረት 
ሱቅ” ዝተሰምዩ ትካላት ጥራይ ክዝርጋሕ ብምውሳን ከኣ። ኣብ ልEሊ ነጋዶ ሰፊሕ ጎርጓርን ናይ ምEሳር ስጉምቲን 
ክወሰድ ምዃኑ ይገልጽ ኣሎ፣ Eዚ ዓቕምኻ ፈሊጥካ ካብ ቅድም ክግበር ዝግብO ጥንቃቐ። ከም EንቊርOብ 
ብኣጉል ጃህራ ክትንፋሕ ሓጊኻ። ቁጠባ ሃገር ኣብ ዓሚቝ ዓዘቕቲ ምስተሸመ። ድሕሪ ማይ ኣብ በዓቲ ዝውሰድ 
ዘሎ ስጉምቲ ብምዃኑ ግዳ። ኣብታ ሃገር ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀት በዚ Eውን ዝፍታሕ ከምዘይኮነ ክIላታት 
ይሕብሩ ኣለው፣ ብልሙE መሬትን ዓበይቲ ኣፍላጋትን ወሓይዛትን Eተሸፈነት። ባህርይ ጸጋታት ኣብዚሑ ዝዓደላ 



Iትዮጵያ። ኣብ Eዋን ስርዓተ ሃይለስላሰ ብዘጋጠማ ኣማIት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈ ሓያል ደርቂን ኣብ Eዋን 
ስርዓት ደርግ ብዝወረዳ ልEሊ ሓደ ሚልዮን ሰባት ዝቐዘፈ ሓሪን። ንጥሜትን ዓጸቦን ደቂ - ሰብ ዝምልከት ታሪኽ 
ኣብ ዘስፈሩ ኩሎም ጽሑፋትን መዝገብ ቃላትን ዓለምና። ብምሳሌነት Eትጥቀስ ሃገር Eያ፣ ኣብ ዘመነ ስልጣን 
ወያነ ድማ። ብኣንጻር’ቲ ክቃላሕ ዝጸንሐ ጃህራን ሓሶትን። ኣብ ዝኸፍA ዓዘቕቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ሰጢማ። 
መልክዓ ብዘፈንፍን ምርIት ተደዊኑ። ኣብ ዓለምና መርኣያ ዘስካሕክሕ ድሕረትን ስEነትን ኮይና ትርከብ፣ ናይ 
ወያነ Iትዮጵያ። ሓንቲ ካብተን ዓመታዊ ዝለዓለ መጠን መግቢ ረድኤት ዝትኰበለን 4 ሃገራት ዓለምና ኮይና። 
ብደረጃ ኣፍሪቃ ብልማኖን ተመጽዋትነት ቀዳመይቲ ተሰሪዓ Eትርከብ። ክብረታ ጥራይ ዘይኮነ ክብረት 
ኣፍሪቃውያን ዘሕሰረት ሃገር Eያ፣ በዚ ገዚፍ መጠን ትኳቦ ግን። ሕሰም Iትዮጵያውያን ንEሽቶ Eኳ ክቕየር 
ኣይከኣለን፣ ዝተቐየረ Eንተሎ። Eቲ ስርዓት። ሕሩይ ከዳሚ ናይዚ ከባቢ ኮይኑ ብኸድምና ኣብ 1ይ ደረጃ ምስርU 
ጥራይ Eዩ፣ ሕጂ Eውን Eንተኾነ ኣስታት ፍርቂ ካብ ህዝባ። ማለት ልEሊ 30 ሚልዮን ህዝባ። ብዓጸቦ ምስተጠቕA 
Eዩ፣ ኣብዚ ዓመት’ዚ ከኣ። ልEሊ 9 ሚልዮን ዜጋታታ ብጥሜት ኣብ ኣፍሞት በጺሖም። ኣብ ማEከናት ዜና ዓለም 
ኣፈርክቡ ይበሃለሎም ኣሎ፣ Iትዮጵያ ኣብ ዘመነ ስልጣን ወያነ። ኣስታት 25 ቢልዮን ዶላር ልምዓታዊ 
ረድኤታውን ሓገዝ ከምዝረኸበት። ልEሊ 10 ቢልዮን ዶላር ድማ ብልቓሕ ከምዝተዓደየት ዝፍለጥ ኮይኑ። ነዚ። 
ናብ ውጹE ህዝቢ Iትዮጵያ ክውሕዝ ዝጸንሐ ገዚፍ ዝመጠኑ ልምዓታዊ ሓገዝን ረድኤትን ዝወሓጡ ጋህሲታት 
ፍሉጣት Eዮም፣ ኲናትን ብልሽውናን፣ ኣብ ትሕቲ’ዞም ብስነ - ምግባር ዝጠሰጠሱ። ኣEምሮOም ብህርፋነ 
ስልጣን ጥራይ ዘይኮነ ብሕልናን ሕስድናን ዝደንዘዘ። 
ብኽድምና ክብረት ህዝቢን ሃገርን ዘሕሰሩ ፉንፉናት መራሕቲ። ኣብ Iትዮጵያ ዘሰፋሕፍሐ ብልሽውናን ግEዘይ 
ምሕደራን ኣብ ዝኾነ ካልE ሃገር የለን፣ ከም ውጺIቱ ከኣ። Eዛ ንነዊሕ Eዋን ከም ኣብነት ናይ ድሕረትን 
ድኽነትን ክትግለጽ ዝጸንሐት ሃገር። ክሳብ ሕጂ ካብተን 49 ኣዝየን ድኻታት ዝበሃላ ሃገራት ዓለምና። ብደረጃ 
ሰብኣዊ ምEባለ መወዳEታ ተሰሪዓ ከምዘላ ናይዚ ቀረባ ግዜ ጸብጻባት የመልክቱ፣ ኣብ ዓለምና ብዘይ ትኳቦ ንሓንቲ 
ለይቲ Eውን ክትሰርር ዘይትኽEል ሃገር Eንተላ Iትዮጵያ Eያ፣ ስለዚ ድማ። ዓመታዊ ኣስታት ሓደ ቢልዮን ዶላር 
Eናተለቅሐት። 70% ካብ ዓመታዊ ባጀታ። ብምጽወታ Eናተሸፈነላ ኣይ ምውትቲ ኣይ ስርርቲ ኮይና ሰልከም 
ትብል ኣላ፣ ብደረጃ ዓለም። ካብ 900 ዶላር ንታሕቲ ዓመታዊ Eቶት ዘለዎም ሰባት። ትሕቲ መስመር ናይ ድኽነት 
ከምዝነበሩ Eዩ ዝውሰድ፣ በዚ መንጽር’ዚ ዓመታዊ Eቶት ሓደ Iትዮጵያዊ ካብ 80 ዶላር ዘይሓልፍ ምዃኑ 
ምስEንEዘብ ሕሰምን ድኽነትን ውጹE ህዝቢ Iትዮጵያ ክሳብ ክንደይ ዘሰክሕ ምዃኑ ንምርድU ኣየጸግምን፣ Eዛ 
ዓቢ ናይ ረድኤት ጉንO Eትረክብ ሃገር። ኣስታት 75% ካብ ህዝባ ዛጊት ጽሩይ ዝስተ ማይ ክረክብ ዘይክኣለ። ልEሊ 
80% መሃይም ህዝቢ ዝሓዘት ሃገር Eያ፣ ልEሊ 70% ካብ ህዝባ ኣገልግሎት ሕክምና ፍጹም ዘይፈልጥ። ኣብ 
መስርሕ ወሊድ ካብ 1000 ህጻናት ኣስታት 200 ዝሞቱላ Eንኮ ሃገር ኣብ ዓለምና Eንተላ Iትዮጵያ Eያ፣ ናይ ወያነ 
Iትዮጵያ። ብቁጽሪ ሕሙማት ኣይድስ ኣብ ዓለምና 3ይቲ EትስራE። ሚልዮናት ዘኽታማት ኣይድስ 
Eተሰከመት። ዜጋታት ኣውራ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ሕክምናዊ ኣገልግሎት ስIኖም ከም ዋና ዘይብሉ Eንስሳ 
ብቐሊል ሕማማት ዝቕዘፋላ ሃገር Eያ፣ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን። ኣዝዩ Eሩቕ። ተደርብዩ ዝተረኽበ በብዓይነቱ ብላይ 
ኣጭርቕቲ ተኪቡ ሕፍረቱ ብምሽፋን። ኣብ ዝባኑ ካብ ቁሪ ዝከላኸል ኣጎዛ ተሰኪሙ። ጥራሕ Eግሩ ዝዛወር ሰብ 
መሰል ፍጡር Eንተሎ ኣብ Iትዮጵያ ጥራይ Iኻ ትረኽቦ፣ ርEሲ ከተማኣን ካልOት ከተማታታን። ንዓይኒ 
ተዓዛቢ ብዘስክሕ መልክE ብለመንትን ጽርግያ ሓደርን ዘEለቕለቐት ሃገር Eንተላ ዝያዳ ኹሉ Iትዮጵያ Eያ፣ 
ብሓጺሩ ናይ ወያነ Iትዮጵያ ንዜጋታታ ምድራዊት ገሃነም Eያ፣ ብEንግድዓ ህዝቢ ትግራይ ተጸይሩ። ኣብ 
መንበረ ስልጣን ኣዲስ - ኣበባ ዝደየበ ጉጅለ ወያነ። ከምዚ ዝተጠቕሰ ነታ ዘይሓልየላ Iትዮጵያ ኣብ ከቢድ ሕሰም 
ክሸማ Eንከሎ። ነቲ ናተይ ዝብሎ ህዝቢ ትግራይ’ከ Eንታይ ኣርብሖ Eንተድኣ Iልና። ዝኸፍA Eምበር ዝሓሸ 
መልሲ ኣይርከቦን፣ ውጹE ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ዝሓለፈ 17 ዓመታት መነባብሮU ዝያዳ ሓሲሙ Eምበር ንEሽቶ 
ናይ ምምሕያሽ ኣንፈት Eውን ኣየርኣየን፣ ህዝቢ ትግራይ። ኣብ ዘመን ስልጣን ወያነ ሰላም ረኺቡ ቅሱን ህይወት 
Eንተዘሕልፍ ነይሩ። ካብ ወያነ ደገፍን ምጽወታን ከይደለየ። ብርሃጹን ህርኲትናUን ጥራይ መነባብሮU 
ከመሓይሽ ምኽኣለ ነይሩ፣ Eንተኾነ። Eዚ ብድሑር ዓሌታዊ ፖለቲካን ናይ ክድምና Eንደራን ሃገርን ህዝቢን 
ዝለከመ ሕሱርን ውርደተኛን ጉጅለ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት Iትዮጵያ ከምU Eውን ኣብ ኤርትራን ሶማልን 
ኣብ ዝወለO ሓዊ ተጠቢሱ ዝያዳ ዝቐምረረ ህዝቢ ትግራይ Iዩ፣ ብኣንጻር’ዚ ዝተጠቕሰ ተካል Eጫ ህዝቢ 
ትግራይ። መራሕቲ ወያነ። ብቤተሰቦምን ኣዝማዶምን ዝውነና። ጁባ መራሕቲ ወያነን ኣዝማዶምን ጥራይ 
ዘህጥራ። ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ትግራይ ጭቡጥ ኣበርክቶ ዘይገበራ። ትካላትን ናይ ንግድ ኩባንያታትን መሰሪቶም 



ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት Iትዮጵያ ዘይተኣደነ ሃብቲን ንብረትን ክራስዩ Eዮም ጸኒሖም፣ Eቲ መጋበርያ ናይ 
ዘይረብሓሉ ራስያ ዝኾነ ውጹE ትግራዋይ። ብEሩቕ ዝባኑ ሕፍንቲ ዘይኣክል ቆሎ ተደሪሩ Eናሓደረ። ብኻልOት 
ህዝብታት Iትዮጵያ ሃብቲን ንብረትን ህዝቢ Iትዮጵያ ከምዝራሰየ ጒሒላ ክጥመትን ብኸፋE ዓይኒ ክረAን ከኣ 
ኣዝዩ ዘጒሂ Eዩ፣ ህዝቢ ትግራይ መሪር ቃልሲ ኣካይዱ። ብዙሕ መስዋEቲ ዝኸፈለ ነዚ ኣይነበረን፣ ፍትሓዊ 
ቃልሱን መስዋEቱን ኣብ መወዳEታ ንረብሓ ውሑዳት ከገልግል ምርኣይ ድማ። ዘሕዝን ፍሽለትን 
መደምደምታን  ናይቲ ህዝቢ ትግራይ ክቡር ዋጋ ዝኸፈለሉ ህዝባዊ ቃልሲ ብድሆ ንኤርትራ Eዩ !!! (3) 
ወያነን ትሕተ-ሃገራዊ ፖለቲካUን ብዘይካ ንነብሱ ንዝኾነ ካልE ክፋል ህዝቢ Iትዮጵያ ዘይውክል ጉጅለ ወያነ። 
ድቀቱ ካብ ዝፈጠረሉ ነብስ-ምትሓትን ከቢድ ስግኣትን ነቒሉ። ንኻልOት ኣዳቒቑ ፍሩይ ኮይኑ ክወጽE ዝመረጾ 
ሜላ ትሕተ-ሃገራዊ ዓሌታዊ ፖለቲካ Eዩ፣ በዚ ድማ። ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ መሰሉ ንምኽባር ዘንቀሎ ቃልሲ። 
ናብ ጸቢብ ሕነ ሕሉፍ ጭቆና ናይ ምፍዳይ Eላማ ቀይሩ። ንህዝቢ ትግራይ ከም መጋበርያ ተጠቒሙ። ንካልOት 
ህዝብታት Eናጨፍለቐን Eናናቘተን። ንትሕተ-ሃገራዊ ፖለቲካ ካብ ዝሓለፉ ስርዓታት ብዝኸፍA መገዲ። ማለት 
ቅዋማዊ መልክE ኣትሒዙ ክሰርሓሉ ተራEዩ፣ ዓሌታዊ ፖለቲካ። ጎንጽን ህውከትን ከስEብ Eምበር ሰላምን 
ቅሳነትን ከምጽE ከምዘይክEል ብኣጋ ዝተገንዘበ ህዝቢ Iትዮጵያ። ነቲ ወያነ ብጉልባብ ፈደራሊዝም ሕጋውነት 
ከልብሶ ዝፈተነ ትሕተ-ሃገራዊ ፖለቲካ። ካብ ፈለማ Eዩ ተቓዊምዎ፣ Eንተኾነ። ወያነ። ነዚ ድሑር ፖለቲካ’ዚ። 
ካብ ምEቡላት ሃገራት ዝተወርሰን መርኣያ ስርዓት ደሞክራሲን ኣምሲሉ ብምቕራብ። ርEይቶ ብዙሓን ኣወጊኑን። 
ስልጣኑ ተጠቒሙን ብዘይ ባርዀት ህዝቢ ኣብ ግብሪ ኣውIሉዎ፣ ውጽIቱ ከኣ። ካብቲ ህዝቢ Iትዮጵያ ከሎ ገና 
ዝገመቶ ዝተፈልየ ኣይነበረን፣ Iትዮጵያ ኣብ ዘመነ ስልጣን ወያነ። ኣብ ምሉE ታሪኻ ርEያቶ ብዘይትፈልጥ 
ዓሌታዊ ጎንጽታትን ናEብታትን ክትሕመስን ብደም ክትጭቅውን ተራEያ፣ ተቓውሞ ህዝቢ Iትዮጵያ። ነዚ 
ትሕተ-ሃገራዊ ፖለቲካ’ዚ። ብሓይሊ ብረት ንምድቋስ። ወያነ። በብግዜU ዝፈጸሞ ጭፍጨፋ። ተጸብጺቡ 
ዘይውዳE ታሪኽ Eዩ፣ ጉጅለ ወያነ። ኣዲስ-ኣበባ ዝኣተወሉ ቀዳመይቲ Eለት ደም ንጹሃን ብምፍሳስ’ዩ Eምሪ 
ስልጣኑ ፈሊሙ፣ ርሑቕ ከይከድና። ኣብ 2001 ኣብ ኣዲስ-ኣበባ ኣብ ልEሊ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝፈጸሞ ቅንጸላ። 
ኣብ 2002 ኣብ ነቀምቴ። ኣምቦን ካልE ከባቢታት ክልል Oሮምያን ኣብ ልEሊ መንEሰያት Oሮሞ ዘካየዶ ጃምላዊ 
ቅትለት። ድሕሪ ምርጫ ግንቦት 2005 ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት Iትዮጵያ። ኣብ ልEሊ ህዝቢን ተማሃሮን 
ብኣልማማ ዝፈጸሞ ጭፍጨፋ ውሑድ ካብቲ ብዙሕ ገበናት ናይዚ ስርዓት’ዚ Eዩ፣ ወያነ ብዘይካ’ቲ ባEሉ ዝፈጸሞ 
ተጸብጺቡ ዘይውዳE ናይ ቅትለት ገበናት። “ስልጣንካ ንምውሓስ ህዝብታት ቊልቊል ምትፍናን” ብዝብል Eኩይ 
ሽርሒ። ኣብዚ ዝሓለፈ 16 ዓመታት ኣብ በበይኑ ከባቢታት ዘሳወሮ ዓሌታዊ ግጭትን ዘኸተሎ ህልቂትን Eውን 
ማEለያ የብሉን፣ ኣብ መንጎ ህዝብታት ገሪናን ቦረናን። መዠንገርን ሽኮን። ጉጂን ቦረናን። ሲዳማን ጉጂን። 
ጌደOን ጉጂን። ጋሞን ዳውሮን። ሃድያን ከንባታን። ስልጤን ጉራጌን። ሃረሬን Oሮሞን። ዓፋርን ሶማልን። ኑዌርን 
ኣኝዋክን በብግዜU ዝተኸስተ ብዙሕ ህልቂት ዘስዓበ ግጭታት ምጥቃስ። ጒሉሕ መርኣያ ሳEቤናት ትሕተ-ሃገራዊ 
ፖለቲካ ወያነ Eዩ፣ የግዳስ። ብራEዲን ሽበራን ህዝቢ ኣፍሪሕካን ኣንበርኪኽካን ንሓዋሩ ኣብ ኮረሻ ስልጣን 
ምቕማጥ ዝከኣል ኣይኮነን፣ ወያነ ስልጣኑ ንምውሓስ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ዝፈጸሞ ጭፍጨፋን ዘሳወሮ 
ህውከትን Eግርግርን። ኣብ መወዳEታ። ሓያል ሰላማዊን Eጥቃዊን ቃልስታት ወሊዱ። ናብ ፍጹም ዘይቅህም ሓዊ 
ተቐይሩ። ነቲ ስርዓት ናብ ገደል ክድርብዮ ተቓሪቡ ኣሎ፣ ከም ወያነ ዝኣመሰለ። ንሓደ ውሱን ክፋል ሕብረተሰብ 
ወኪሉ ናብ ስልጣን ዝመጸ ጉጅለ። Eንተድኣ ብሓቂ ብሱል። ለባምን ኣርሒቑ ዝጥምትን ዝያዳ ኹሉ ድማ ሓላዪ 
ናይቲ ወገነይ ዝብሎ ህዝቢ ኮይኑ። ቅድም ቀዳድም ነቲ ወገነይ ዝበሎ ህዝቢ ክፈጥረሉ ዝግባE ዓቢ ጸጋ። ሰላምን 
ጽቡቕ ዝምድናን ምስ ካልOት ህዝብታት Eዩ ነይሩ፣ ምኽንያቱ። ኣብ መንጎ ህዝቡን ካልOት ህዝብታትን ሰላምን 
ምክብባርን ከምዝህሉ ብምግባር ጥራይ Eዩ። ንምEባለን ብልጽግናን ህዝቡ ውሑስን ርጉEን መሰረት ከንጽፍ 
ዝኽEል፣ በዚ መንጽር’ዚ። ዘመነ ስልጣን ወያነ። ነቲ መሰል ርEሰ-ውሳነU ንምርግጋጽ። ብዙሕ መስዋEቲ 
ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ Eንታይ ኣርቢሕዎ Eንተድኣ Iልና። Eቲ መልሲ ኣዝዩ ዘሕዝን Eዩ፣ ህዝቢ ትግራይ ኣብ 
ዘመነ ስልጣን ወያነ ሰላምን ቅሳነትን ረኺቡ ዝሓደረሉ ለይቲ ኣይነበረን፣ ብኣንጻሩ። መሪሕነት ወያነ። ጸቢብ 
ስምIት። ስስAን ባህጊን ጉጅለU ንምርዋይ። ንህዝቢ ትግራይ ብዘይ ቅንጣብ ሓልዮት። ኣብ ሓዊ Eናጠበሰ ከም 
መጋበርያን Iደቤዛን Eዩ ተጠቒሙሉ፣ ዋልታ ህዝቢ ትግራይ ተኣንጊቡ። ኣብ ልEሊ ካልOት ህዝብታት 
ብዝፈጸሞ ግፍIን በደልን ከኣ። ንህዝቢ ትግራይ ምስ ካልOት ህዝብታት ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሮ ደምን ቅርሕንትን 
ተኺልሉ ኣሎ፣ ወያነ ዝፈጸሞ ኣሰቃቒ ግፍIታት። ንትግራዋይ ብኻልOት ህዝብታት Iትዮጵያ። ከም ግፍAኛ 
ኣጠሚትዎ Eምበር ዘምጽኣሉ መኽሰብ የለን፣ ጉጅለ ወያነ። ንህዝቢ ትግራይ ምስቶም ናይ ዘልዓለም መናብርቱ 



ህዝብታት Iትዮጵያ ኣብ ምትፍናን ኣEትይዎ ከይኣክል። ምስቲ ቀረባ ጎረቤቱ። ፈታዊUን መዛምድቱን ህዝቢ 
ኤርትራ ኣናቚቱ Eውን ሕማቕ በሰላ ገዲፉሉ Eዩ ዝሓልፍ ዘሎ፣ ጉEዞ ዘመነ-ስልጣን ወያነ ናብ መኸተምታU 
ርሑቕ ኣይኮነን፣ ውድቀት ወያነ ጎሊሑን ቀሪቡን ኣብ ዝርኣየሉ ዘሎ መድረኽ Eምበኣር። ህዝቢ ትግራይ ኮነ 
ካልOት ህዝብታት Iትዮጵያ። ኣውራ ድማ ፖለቲካዊ ሓይልታት’ታ ሃገር። ድሕሪ ደጊም ካብዚ ዘሕዝንን 
ዘሕፍርን ህልቂትን Eንወትን ጥራይ ዝመኽሰቡ ትሕተ-ሃገራዊ ዓሌታዊ ፖለቲካ ተሞኩሮ ቀሲሞም ልቦና ክገብሩ። 
ትጽቢት ኩሉ ደላይ ሰላምን ምEባለን Eዩ !!!  
ዓንቀጽ 39-ምስሉይነት Eቲ ጉጅለ ! መራሒ ስርዓት ደርግ ዝነበረ ኰለኔል መንግስቱ ሃይለማርያም። 
ድሕሪ ውድቀቱ። ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ብዛEባ መራሕቲ ጭፍራ ወያነ ተሓቲቱ ክምልስ Eንከሎ። “ናይ ስለያ 
ትካልና ነዞም ሰባት Eዚኣቶም ካልEሲ ይትረፍ ኣስማቶም Eውን ኣብ መዝገብ ኣየስፈሮን፣ ኣበይ 
ከምዝነበሩ ዘይንፈልጦም ውሕጅ ገፊU ዘምጽOም Eዮም” ክብል ተዛሪቡ ነይሩ፣ ብርግጽ ድማ። ቅድሚ 17 
ዓመታት ስርዓት ደርግ ብኣሰምባሪ መጥቃEቲታት ሰውራ ኤርትራን ኣብ በበይኑ ከባቢታት Iትዮጵያ 
ብዝተባርA ተቓውሞ ህዝብታትን መንበረ ስልጣኑ ኣብ ዝተነቓነቐሉ። Eዞም ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለዉ 
መራሕቲ ወያነ ብቓልሲን ከቢድ መስዋEቲን ውጹE ህዝቢ ትግራይ ተጸይሮም። ናይ ስልጣን ሃጓፍ 
ንምትካE ናብ መንበረ-ስልጣን ኣዲስ-ኣበባ ከንሳፍፉ Eድል ከምዝረኸቡ ኩሉ ዝፈልጦ ታሪኽ Eዩ፣ Eዞም 
ብውሕጅ ቃልሲ ህዝቢታት ኤርትራን Iትዮጵያን (ብፍላይ ድማ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ) ተገፊOም ኣብ 
መንበረ-ስልጣን ኣዲስ-ኣበባ ዝተቐመጡ መራሕቲ ወያነ። ነዚ ኣብ ሓሳቦም ዘይነበረ ወርቃዊ Eድል’ዚ 
ምስረኸቡ። ሕመረት Eላማን መንቀልን ጉጅለOም ንግዜU ወንዚፎም። መንጠሊና Iትዮጵያዊ ሃገራውነት 
ክለብሱ Eዮም መሪጾም፣ በዚ ድማ ንIትዮጵያ ዝምልከት ዘይተጸንAን ብልቢ ዘይኣምንሉን ናይ ተብተብ 
ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣስፊሮም። ንግዝያዊ ስልታዊ ረብሓ ብዝጠፍጠፉወን ኣብ ፖለቲካዊ ታሪኽ 
Iትዮጵያ ዝኾነ ተራን ተፈላጥነትን ዘይነበረን ሳተላይት ውድባት ተዓጂቦም። Iትዮጵያዊ ምስሊ ዘለዎ 
መንግስቲ መስሪቶም ንጸቢብ Eላማታቶም ዘገልግል ሃገራዊ ቅዋም ምጽዳቖም ይፍለጥ፣ መራሕቲ ወያነ 
ኣብቲ ማንም ከይወከሎም ባEሎም ጽሒፎም ባEሎም ዘጽደቕዎ። ህዝቢ Iትዮጵያ ይኹን ህዝቢ ትግራይ 
ዘይረዓሞ ሓድሽ ሕጊ-መንግስቲ። ኣብ ዓንቀጽ 39። “መሰል ርEሰ ውሳነ ብሄራት ክሳብ ምንጻል ፍቑድ 
Eዩ፥ ምንጻል ዝደለየ ድማ። ካብ ዝተጠርየ ሃብቲ ሃገር (መሬትን ጸጋታቱን ገዲፍካ) Eጃሙ ኣልIሉ 
ክንጸል ይኽEል” ዝብል ዓንቀጽ ምስፋሮም ዝፍለጥ Eዩ፣ Eዚ ዓንቀጽ’ዚ ሓልዮት ህዝቢ ትግራይ ወይ 
ካልOት ውጽዓት ብሄራት Iትዮጵያ ዘበገሶ ኣይነበረን፣ Eንታይ ድኣ። መራሕቲ ወያነ። ክምዝመዝ ዝኽEል 
ጸጋታት Iትዮጵያ ንግዜU ተበሊጾም። Eንተዘይቀደዎም። ኣብ መወዳEታ ነታ መንቀሊት ቦታOም 
ትግራይ ሒዞም ምንጻል ምEንቲ ክጥEሞም ዝመድመድዎ ባይታ Eዩ ነይሩ፣ ኣብዚ ዝሓለፈ 17 ዓመታት 
ምንጻል ኣብ ልEሊ ዝጠለቡ ወገናት ክወስድዎ ዝጸንሑ ጨፍላቒ ስጉምቲታት ነዚ ሓቂ’ዚ Eዩ ዘጒልሕ፣ 
ሕቶ ህዝቢ Oጋዴን ብሓይሊ ብረት ንምድቋስ ኣብቲ ዞባ ዝፈጸምዎ ዓለም ዝሰክሓሉ ናይ ኲናት ገበንን 
ንህዝቢ Oጋዴን ብጥሜት ንምጽናት ዝወሰድዎ ዓሌት ናይ ምጽጻይ ገበን ኣብ ልEሊ ሰብኣውነትን ሓደ 
መርኣያ ናቱ Eዩ፣ መራሕቲ ወያነ። ብስም ፈደራላዊ ምምሕዳር። ብሄራትን ቋንቋታትን መሰረት 
ብምግባር። ንIትዮጵያ ኣብ ክልላት ጎዛዝዮም። ናይ ብሄራት ፖለቲካን ሰልፊታትን ምትEትታዎም 
Eውን። ቀቢላነት ብምትብባE Iትዮጵያዊ ሃገራውነትን ስምIትን ቀቲሎም። ህዝቢ Iትዮጵያ ንሓድሕዱ 
ብዓሌታዊ ጽልI ተጠማሚቱ ከምዘይተኣማመን ብምግባር። ጥምረቱ በታቲኖም። ተቓውሞU ብምልማስ። 
Eምሪ ስልጣኖም ንምንዋሕ ዝኣለምዎ ውዲት Eዩ ነይሩ፣ መራሕቲ ወያነ ብዘይካ’ዚ። ኣብቲ ዝወቀጥዎ ናይ 
ዘረፍቲ ሕገ-መንግስቲ። “ዝተወጽU ክፍልታት ሕብረተሰብ። ዝያዳ ሓለፋ ክግበረሎም ኣለዎ” ዝብል ንራስያ 
ሕጋውነት ዘልብስ ዓንቀጽ ምስፋሮም ዝፍለጥ Eዩ፣ ነዚ ሕጊ’ዚ ብIደ ዋኒኖም ድሕሪ ምጽሓፍ ከኣ። 
ብኣባላት ጃንዳOም ዝመሓደራ ዓበይቲ ንግዳዊን ቁጠባዊን ትካላት መስሪቶም። ሃብቲ Iትዮጵያ 
Eናጓሕጒሑ ናብ ትግራይ ከግEዙ ተጓይዮም፣ ካብዚ ቅሉE ዝምታ’ዚ። ብዘይካ ንሶምን ቤተሰቦምን ናይ 
ቀረባ ኣዝማዶምን Eቲ መሪር ቃልሲ ኣካይዱ ብዙሕ መስዋEቲ ዝኸፈለ ውጹE ህዝቢ ትግራይ ሓንቲ Eኳ 
ኣይረብሐን፣ መራሕቲ ወያነ ንመስዋEቲ ህዝቢ ትግራይ ከም መስገሪ ናብ ስልጣን ክጥቀምሉ 
Eንተዘይኮይኖም። ንህዝቢ ትግራይ ተኻፋሊ ረብሕOም ክገብርዎ። ካብ ፈለማ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ወይ 
ውጥን ከምዘይነበሮም ዘግህድ ድማ Eዩ፣ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝለሓዃ ምስጢራዊ 
ሓበሬታ ኣብዚ Eዋን’ዚ ብልሽውና ወያነ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በጺሑ ምህላው። ኩሉ ናይ ወያነ ካድርን ምስ 



ሓለፍቲ ወያነ ጥቡቕ ርክባት ዘለዎም ነጋዶን ከኣ ኣባይቲ ይሃንጹን ወፍርታት ይገብሩን ከምዘለው 
ዝፍለጥ’ዩ፣ ኣብዚ ቀረባ Eዋን ጥራይ። ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ስርዓት ምስ በዓልቲ ቤቱ ልEሊ 42 
ሚልዮን ዶላር ኣብ ባንክታት ኣሰጋጊሮም ምህላዎም። ብርክት ዝበለ ኣዋርቕ ድማ ብመንገዲ ካድራት 
ወያነ ዝኾኑ ኣባላት መንገዲ ኣየር Iትዮጵያ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ይሰግር ከምዘሎ ምንጭታት 
የረጋግጹ፣ Eዚ ንህዝብታት ብድሑር ዓሌታዊ ፖለቲካ ኣባIዱ። ብመንግስታዊ ሽፍትነትን ራስያን ሃብቲ 
ሃገር Eናጓሕጒሐ። ንIትዮጵያ ኣብ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ኣብ ዘስካሕክሕ ዓዘቕቲ ድሕረትን 
ድኽነትን ዝሸመማ ናይ ውሑዳን ጉጅለ ወያነ Eምበኣር። ሃገራዊ ናይ ፖለቲካ ጉጅለ Eዩ ክበሃል ፍጹም 
ኣይክኣልን፣ ንሓደ ውሱን ክፋል ሕብረተሰብ ዝውክል Eውን ኣይኮነን፣ ካብ ማህጸን ትግራይ ይፈጠር 
Eምበር ብዘይካ ንረብሓ ጸቢብ ጉጅለU ንራህዋን ቅሳነትን ህዝቢ ትግራይ ክሰርሕ ኣይተራEየን፣ ክንዲ 
ዝኾነ ድማ Eዩ። ህዝቢ ትግራይ ገና ሕጂ’ውን ኩEንቲ Eናለቐመ ከሎ። ስድራቤት ወያነ ነፍሲ ወከፎም 
20-25 ሚልዮን ዶላር ኣብ ባንክታት ዜስግሩ ዘለው፣ ብሓቂ ክርA Eንከሎ Eምበኣር። ወያነ ዝያዳ ኹሉ 
ንህዝቢ ትግራይ ጨፍላቒUን ደመኛUን’ዩ፣ Eከይ Eላማን Eንደራን ጉጅለ ወያነ ካብ ህዝቢ Iትዮጵያ 
ሓሊፉ ኣብ ሰላምን ምርግጋEን ህዝብታት ዞባና Eውን ዓቢ ሃስያ ምውራዱ Eኳ Eንተዘይተረፈ። ዝያዳ 
ኹሉን ቀዳማይን ግዳይ ናይዚ Eንደራ’ዚ ግን ህዝቢ Iትዮጵያ ካብ ንናብU ድማ ውጹE ህዝቢ ትግራይ 
Eዩ !!! 

ብጨለ መደረታት ዘይምኽነ ፍሽለት ፖሊሲ ምምሕዳር ኣመሪካ !! 
ዝኾኑ ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ። ንላEለዋይ ባይቶ ዘስምEዎ ዝምቡE ጸብጻብ። ኣብ 
ክንዲ ብሓላፍነታዊ መገዲ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ኣመሪካ ዘገልግል መAረምታ ናብ ምግባር ዝድርኽ። “ዝያዳ 
Eና ክትከስር ዝያዳ ተጣላE” ናብ ዝብል ፈሊጥ ተቛመርቲ ዝደፍE Eዩ ነይሩ፣ ምኽንያቱ ብኣንጻር’ቲ ሰብ መዚ 
ምምሕዳር ኣመሪካ ንላEለዋይ ባይቶ ከEምንዎ ዝፈተኑ። ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቅን ክውንነትን ዝምስክሮ ካልE Eዩ፣ 
ነዚ ዝስEብ ዓንደ ክውንነታት ንርA፣ 1) ሶማል።- ኣብ መፋርቕ 2006። ህዝቢ ሶማል ካብ ውሽጡ ንዳግመ-
ምቛምን ጥምረትን ሃገር ዝቐንA ምንቅስቓስ ኣብ ዘፍለቐሉ Eዋን። ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ ነቲ ምንቅስቓስ 
ዘይመልክU ኣልቢሶም። ንወያነ ኣኸዲሞም። ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኪቘጽይዎ ህውኽን ዘይተጸንAን ስጉምቲ 
Eዮም ወሲዶም፣ ሳEቤኑ ድማ Eግርግር ሶማል ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ልEሊ ቁመቱ ዝኸውን ዱላ ለኣኽቱ ዝዓትAተ 
ከዳሚ ወያነ ናይ ጽጋባ ጓሳ ባህሪ’ውን ኣላቢስዎ’ዩ፣ ኣብቲ Eዋን’ቲ መንግስቲ ኤርትራ። ግዳማዊ ምትEትታው 
ኣብ ሶማል። ዝኸፍA ምEባለታት ዝወልድ። ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ዝተናውሐ ኲናት ዝሸምም ምርጫ ምዃኑ 
ብምEማት። ጉዳይ ሶማል ንሶማላውያን ክግደፍ Eዩ ተማሕጺኑ፣ ልክEነት መርገጺ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 
ዓመትን ሰለስተ ወርሒን ብግብሪ ተራEዩ ኣሎ፣ ምርጫ  ህዝቢ ሶማል ብወራር ምድቋሱ ኣይተኻEለን፣ ምርጫ 
ህዝቢ ንምEባስ ዝተወስደ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ድማ። ኣብ ዓለምና Eቲ ዝኸፍA ጸጥታዊን ሰብኣዊን ቅልውላው 
ኣኸቲሉ። ግጉይነት ናይቲ ኣመሪካን ከዳሞኣን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ጽቡቕ ገይሩ ኣቃሊEዎ ይርከብ፣ Eንተኾነ 
ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ። ሕጂ Eውን ነቲ ሓቂ ተቐቢሎም ጌጋOም ክEርሙ ትብዓት 
ኣየጥረዩን፣ ነዚ ዓለም ብዓለሙ ዘስካሕክሓሉ ሰብኣዊን ጸጥታዊን ቅልውላው ሶማል ከዊሎም። ንላEለዋይ ባይቶ 
ኣመሪካ። ፖለቲካዊ። ጸጥታዊን ሰብኣዊን ኩነታት ሶማል። Eናተመሓየሸ ይመጽE ከምዘሎ ከEምኑ Eዮም 
ሃቂኖም፣ ኣብቲ ርክብ ንጉዳይ ሶማል ኣመልኪቶም Eዚ ዝስEብ ምስ ሰማEካዮ ክትነብE ዲዩ ዘለካ ወይስ 
ክትስሕቕ ዘየውስነካ ቃልዮም ኣስሚOም።- “ሎሚ ሶማል ሓዳስ ብልጽግቲ ቅስንቲያ ኮይና ዘላ፣ ኣውጺEናዮ 
ዘሎና 149 ሚልዮን ዶላር ወሲኽካ ድማ ድሕሪ ዓመት ሓንቲ ዲሞክራስያዊ ምርጫ Eተካይድ ሃገር 
ከቶግላEልEያ” ቃል ሓንቲ በዓልቲ ስልጣን፣ ፍሽለትካ ንምምኽናይን ካብ ሓላፍነት ንምህዳምን ተሓሲቡ 
Eተባህለ ይኸውን - Eንተኾነ Eቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት። ብጨለ መደረ ዝምኽነን ካብ ሓላፍነት ንምህዳም 
ዝሕግዝን ስለዘይኮነ ክሳብ ክንደይ ኣEምሮ ህዝቢ ዓለም ንኪጎድU ድሕር ከምዘይብሉ ዝያዳ ዘቃልE ጥራይ’ዩ፣ 
2) Iትዮጵያ።- ከምዝፍለጥ ኣብ ግንቦት 2005። ስርዓት ወያነ ድምጺ ህዝቢ ሰሪቑ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል 
ብዝፈጸሞ ቅጥፈት። Iትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣስታት ሰለስተ ዓመታት ኣብ ምሉE ታሪኻ ርEያቶ 
ብዘይትፈልጥ ዓሚቚ ፖለቲካዊ ቅልውላውን ህይወት ኣማIት ዝቐዘፈ ህዝባዊ ናEቢን Eያ ሓሊፉ፣ ኣብ ከምዚ 
ዝኣመሰለ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው። ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ። ወያነ ኣብ ልEሊ 
ህዝቢ Iትዮጵያ ዝፈጸሞ ጃምላዊ ጭፍጨፋን ገበን ኣብ ልEሊ ሰብኣውነትን ተቓዊሞም ድምጺ ህዝቢ ኪኽበር 
ኣብ ክንዲ ምጥላብ። ነዚ ገበነኛ ስርዓት ብኹሉ መዳያት ኣብ ምጥንኻርን። ንተቓወምቲ ብጸቕጢን ግንOታትን 



መቓቒሎም ኣብ ምድኻምን ብምውፋሮም። ኣመሪካ ነቲ ምርጫU ዘፍለጠ ህዝቢ Iትዮጵያ ከሲራቶ ጥራይ 
ዘይኮነ። ኣብ ጉዳይ ደሞክራሲን ሰብኣዊ መሰላትን ዘለዋ ድርብ Eያር Eውን ጽቡቕ ገይሩ ተቓሊU Eዩ፣ ሰብ 
መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ። ኣብ ክንዲ ንመላE ህዝቢ ነዚ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ናይ ኲናት ገበንን ኣብ ዞባና 
መዳርግቲ ዘይብሉ ብህዝቡ ዝተፈንፈነ ስርዓት ክሓቚፉ Eዮም መሪጾም፣ ግጉይ ምርጫ ስለዝነበረ ግዳ። ነቲ 
ስርዓት ካብ ጎደና ውድቀት ከድሕንዎ ኣይተኻEሎምን፣ ሎሚ Iትዮጲያ ሞቱ ናይዝተቓረበ ጨጓር ከልቢ 
መሰለት’ያ ሒዛ  ዘላ፣ ምስሉይነትን ምጉፍጓፍ ግዳማዊ ጸጉሩን ገዲፍካ ውሽጡ ዝሰሓግ ዘሎ ፍጥረትዩ ስርዓት 
ወያነ !!  ሎሚ Iትዮጵያ ኣብ ዝኾነ Eዋን ክነቱግ ዝኽEል ድጉል ባርE ሓቚፋ Eያ ትጉዓዝ ዘላ፣ Eቲ ስርዓት ኣብ 
ኩሉ ከባቢታት ናይታ ሃገር ብEጥቃዊ ተቓውሞ Eናተለብለበ። ጸጥታዊ ኩነታት Iትዮጵያ መዓልታዊ ካብ 
ዝኸፍA ናብ ዝበኣሰ። Eቲ ስርዓት ድማ ብዓቕሊ ጽበት ገበን ኣብ ርEሲ ገበን Eናደረበ Eዩ ዝኸይድ ዘሎ፣ ክንዲ 
ዝኾነ። “ነዚ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተፈልጠ ኣሉታዊ ምስሊ ዘለዎ መንግስቲ Iትዮጵያ ምድጋፍ 
ንስትራተጂ ሃገራዊ ድሕነትና ዜግድEዩ” ዝብል ሓድሽ ድምጺ Eንተላይ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ምምሕዳር ኣመሪካ 
ከድሂ ጀሚሩ ኣሎ፣ ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ግን። ሕጂ’ውን ጌጋOም ኣብ ክንዲ 
ምEማን። ነቲ ኣብ Iትዮጵያ ዘሎ ሓያል ተቓውሞ ህዝቢን ናብ ሓደገኛ ምEባለ ከምርሕ ዝኽEል ድጉል ሓዊን 
ሸፋፊኖም። ህዝቢ Iትዮጵያ ድሕሪ ናይ ክልተ ሚለንዩም (ድሕሪ ክልተ ሺሕ ዓመት ምዃኑ Eዩ) መስፍናዊ 
ኣገዛዝኣ ንፈለማ ግዜ ሓድሽን ስልጡንን ፖለቲካዊ ባህሊ ከስተማቕር ጀሚሩ ከምዘሎ ያI ብምግላጽ። 
ንላEለዋይ ባይቶ ከጋግይዎ ፈቲኖም፣ ኣብ ዞባ Oጋዴን ተኸሲቱ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ህልቂትን ብምኽሓድ 
ድማ። ካብ ሓላፍነት ንምህዳም ወያነ ዝፈጸሞ ገበን ምጽጻይ ዓሌት ክኽውሉ ብዙሕ ከማኽንዩ ተሰሚOም፣ የግዳስ 
ጸሓይ ብግናE Iድካ ንምኽዋል ካብ ምህቃን ዝኸፍE ሃዚል ሃቐነ ስለዝኾነ በዚ ፈተነ ዝነድድ ኣEዳው’ምበር 
ዝኽወል ሓቂ ክህሉ ኣይኮነን፣ 3) ጐበጣ ልዓላዊ መሬት ኤርትራ ብIትዮጵያ ሓቂ ንምጉልባብ Eቲ ዝበለጸ 
ሜላ ክውንነት ገምጢልካ ምቕራብ’ዩ ዝብል መርሓ ፈሊጥ ናይ ኩሎም ማክያቪላውያንዩ። ክንዲ ዝኾነ ጸብጻብ 
ናይዞም ብሰንኪ ግጉይ ፖሊሲን ኣተሓሕዛን ንሃገሮም ኣብ ዘይትወጾ ዓዘቕቲ ዝሸመምዋ ሰብ መዚ ምምሕዳር 
ኣመሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ። ዝያዳ ዝጐልሐ። ኣብቲ ንኩነታት ጐበጣ መሬት ኤርትራ ብIትዮጵያ 
ብዝምልከት ዘቕረብዎ መብርሂ Eዩ፣ ከምዝፍለጥ ኤርትራ። ሕጂ ውጽIቱ ብጭብጢ ይርA ንዘሎ ግጉይን 
ኣEናዊን ፖሊሲታቶም። ኣብ ጉዳይ ሶማል ይኹን ፖለቲካዊ ቅልውላው Iትዮጵያን ካልEን ከሎ ገና ተቓዊማቶ 
Eያ፣ ሕጂ ድሕሪ ማይ ኣብ በዓቲ ድማ። ልክEነት መርገጺ ኤርትራ ቅኑE ምንባሩ ዝEመን ድምጽታት ኪቃላሕ 
ይስማE ኣሎ፣ ሃናጺ ተራን ኣበርክቶን መርገጺን ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ዞባዊ ሰላም Eውን ብጭቡጥ ፍረ 
ዝተመስከረ Eዩ፣ ኤርትራ ብኣንጻር’ቲ ኣብ ዞባና ዘሎ ክውንነት ኣብ ውሽጢ ሃገራ ከተረጋግጾ ክIላ ዘላ ሰላምን 
ቅሳነትን ኣብ ዞባና መወዳድርቲ ከምዘይብሉ ድማ ክትክሕዶ Eንተደለኻ Eውን ዘይክሓድ ሓቂ Eዩ፣ የግዳስ 
Eዞም። ሓቂን ክውንነትን ክቕበሉ ትብዓት ዘየጥረዩ ሰብ መዚ። ፍሽለቶም ንምምኽናይ ቅኑEነት መርገጺ 
ኤርትራን ኣብነታዊ ኣበርክቶኣ ኣብዚ ዞባን ክጎስይዎ Eዮም ሃቂኖም፣ ኤርትራ ሰላምን ፖለቲካዊ ርግኣትን 
ዝተሓረማ ሃገር ክብሉ ንዝሃብዎ ሓተታ ድማ በቲ ዝጸበቐ መግለጺU ዘይክውንነታዊ በቲ ዝኸፍA መግለጺU 
ድማ ሃዚል Iዩ ክበሃል ዝግበO፣ ወያነ ነቲ ብኣህጉራዊ ኮምሽን ዝተዋህበ ናይ መወዳEታን ቀያዲን ብይን ነጺጋ። 
ብኣይዞነት Eዞም ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ። ካብ ሕጊ ወጻI ኣብ ልUላዊ መሬት ኤርትራ ሰፊራ። ንሰላምን 
ምርግጋEን ዞባና ዓቢ Eንቅፋት ፈጢራ ምህላዋ። ብዝኾነ ጨለ መደረ ዘይክወል ጽሩይ ሓቂ ከም ማይ ንግሆ Eዩ፣ 
መርገጺ ኤርትራ ከኣ። “ልEልና ኣህጉራዊ ሕጊን መትከላትን ይከበር…” ዝብል ዝኾነ Iንታ ከተውጽኣሉ 
ዘይክኣል ንጹር። ሕጋዊን ቅኑEን መርገጺ Eዩ፣ ነዚ ክስገር ዘይክኣል ቅኑEን ሕጋዊን መርገጺ ኤርትራ ሰጊርካ። 
ኣብ መሰረታዊ ዘይኮነ ጉዳያት ምህውታት ከኣ ንሚዛን በሃልቱ ዘፍኲስ ህድማ ካብ ሓቂ Eምበር ካልE ኣይኮነን፣ 
4) ኬንያ።- መርገጺ ኤርትራ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት። ሓደን ዘይቅየርን Eዩ፣ ግዳማዊ ምትEትታው ኣወጊድካ ንሰብ 
ጉዳይ ሽግሮም ክፈትሑ። ክፉት ሃናጺን Eወታዊን ሱታፌ ምግባር፣ ካብዚ ወጻI ብግዳም መጺEካ መድሃኒት 
ምEዛዝ ግን ብዘይካ ዝያዳ ሕልኽላኽ ምፍጣር ፈውሲ ከምዘይከውን ኤርትራ ደጋጊማ ከተመሓላልፎ ዝጸንሐት 
መልEኽቲ Eዩ፣ ኣብ ኬንያ ዝተኸስተ ብዙሕ ሞትን Eንወትን ዘኸተለ ፍጻመ ድሕረ-ምርጫ ከኣ ነዚ ሓቂ’ዚ Eዩ 
ዘጒልሕ፣ ቅልውላው ኬንያ ዝዓረገን ዘይተደልየ Eንወት ዘኸተለን። ብሰንኪ ግጉይ ፖሊሲን ምትEትታውን ሰብ 
መዚ ምምሕዳር ኣመሪካን ካልOት ግዳማውያን ሓይልታትን Eዩ፣ ወዮ ድኣ ልቦና ህዝቢ ኬንያ ገቲEዎ Eምበር። 
ሓንቲ በዓልቲ ስልጣን ኣመሪካ “Eቲ ጸገም ዓሌታዊ ግጭት Eዩ” ዝብል መግለጺ ሂባትሉ ምንባራ ኣይርሳEን፣ 
ድሓር መንግስቲ ኣመሪካ ውልቃዊ ርEይቶኣ Eዩ Iሉ ኣሪምዎ Eምበር ኣብ ልEሊ ሓዊ ላምባ ዝኽስክስ መግለጺ 



Eዩ ነይሩ፣ ናብ ላEለዋይ ባይቶ ኣመሪካ ጸብጻቦም ዘቕረቡ ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ። ሕጂ Eውን ግጉይነት 
ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ኣብ ክንዲ ምEማንን ንድሕሪ ሕጂ ተሞኩሮ ዘቕስም ጸብጻብ ኣብ ክንዲ ምሕላፍን። ጉዳይ 
ኬንያ ብጻEሮም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከምዝወዓለ። ኬንያ ናብ ዝበለጸ መድረኽ ደሞክራስያውነት ኣብ ዘሰጋግራ 
ደረጃ ከምዝደየበት ከረድU Eዮም ሃቂኖም፣ ‘’ንፕረሲደንት ኪባኪን ተቓዋሚU ራይላ Oዲንጋን በብውልቂ ሳላ 
ዘዝነብናሎም ምጉብEባE ኬንያ መወዳEትU ረጊኣትልና’’ ዝብል መግለጺ ናይ ሓንቲ በዓል ስልጣን ምስማEን ነቲ 
“ስርሐን ኣርIናየን” ዝዓይነቱ ቃንU ብምስትምቓርን ድማ ወሃብቲ መግለጺ ክሳብ ክንደይ ኣተሓሳስበOም Eሸል 
ሙዃኑ ዘዘኻኽረካ’ዩ፣ 5) ሱዳን።- መርገጺ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን Eውን ዝተፈለየ ኣይኮነን፣ ሕጂ Eውን 
ጉዳይ ሱዳን ብሱዳናውያን ጥራይ Eዩ ክፍታሕ ዝኽEል፣ ቅኑEነት Eዚ መርገጺ’ዚ ኣብ ጉዳይ ምብራቕ ሱዳን 
ብጭብጢ ተራEዩ Eዩ፣ ብዙሓት Eውን ኣተሓሕዛ ኤርትራ ብምድጋፍ። ክሰዓብ ዘለዎ ኣብነት ምዃኑ ክገልጹ 
ጸኒሖም ኣለው፣ ብኣንጻሩ ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ። ኣብ ሱዳን ዝኽተልዎ ዘለው 
ፖሊሲ “ንሕና ንፈልጠልኩም” ዝዓይነቱ ግጉይ ሓኪም ዝኣዘዞ ግጉይ ግዳማዊ መድሃኒት ናይ ምስግዳድ 
ኣተሓሕዛ Eዩ፣ Eዚ ድማ ኤርትራ ብቐጻሊ ክትቃወሞ ጸኒሓ ኣላ፣ ጣልቃ ምትEትታው ሰብ መዚ ምምሕዳር 
ኣመሪካ። ኣብ 2007 ነቲ ኣብ ኒፋሻ ዝተበጽሐ ስምምE ከይተረፈ ንሓደጋ ኣቃሊEዎ ምንባሩ ኣይርሳEን፣ ጉዳይ 
ዳርፉር ካብ ዓቐኑ ንላEሊ ብምግናን ቅልውላው ንምEራግን ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣርን ክጻወትዎ ዝጸንሑ ኣሉታዊ 
ተራ ድማ ዝተኸወለ ኣይኮነን፣ Eንተኾነ Eቶም ሰብ መዚ ሕጂ’ውን ግጉይ ኣተሓሕዛOም ኣሪሞም ቅኑE መስመር 
ዘትሕዝ መAረምታ ኣብ ክንዲ ዝገብሩ። ምምሕዳሮም ኣብ ሱዳን ሰላም ንምምጻE መሪሕ ተራ ይጻወት ከምዘሎ 
ብምግላጽ። ቅልውላው ኣሳዊርካ ናይ ምምሕዳር EላማOም ብዝለዓለ ደረጃ ክቕጽልዎ ምዃኖም ንላEለዋይ ባይቶ 
ዘቕረብዎ ጸብጻቦም የተንብህ፣ Eቲ ዝኸፍA ሸነኽ መግለጺ ናይቶም ሰበስልጣን ድማ “ብልጽግና ደሞክራሲ 
ክብርታት ዋላ ኣብ ሃገራት Eስላም - ክንደግሞ Iና- ዋላ ኣብ ሃገራት Eስላም ክትግበር ዝኽEል’ዩ ዝብል 
ሃይማኖታዊ ንEቀት ዝሓዘ መግለጺOም’ዩ፣ ሃገራት Eስላም ከምዘይሃገራት ዋላ ኣብAን ተባሂለን ምግላጸን 
መቐጸልታ ናይቲ ምምሕዳር ኣመሪካ ብሰንኪ ጥረ ኣተሓሕዝU ኣብ ዓለም ኣስIብዎ ዘሎ ሃይማኖታዊ ምትፍናን 
Iዩ፣ ህዝቢን መንግስቲን ኤርትራ ኣብ ቅኑEን ሕጋዊን መርገጺOም። ከምU Eውን ኣብ ሃናጺ ኣበርክቶOምን 
ወድዓዊን ክውንነታዊን ርEይቶOምን ስለዝተኣማመኑ። Eዚ ፍሽለት ንምምኽናይ ዝቐረበ ጸብጻብ ሰብ-መዚ 
ኣመሪካ ሚዛን ዘይህብዎ። ስለዚ ድማ ከምቲ ጸኒሕ ፖለቲካዊ ባህሎም ስቕታ ዝመርጹ Eኳ Eንተኾኑ Eናሓንሳብ 
ከምዚOም ዝኣመሰሉ መርዛም መግለጺታት ብስቕታ ምሕላፎም ንማህደር ታሪኽ ጽቡቕ ስለዘይኮነ ታEሊቕ 
ክገብሩሉ ይግደዱ ኣለዉ፣ Eዞም ከቢድ ዞባዊ Eልቕልቕን ዘሕዝን ሰብኣዊ ቅልውላውን ዝፈጠሩ ሰብ መዚ፥ ኣብ 
ልEሊ ህዝብታት ዞባና። ህዝቢ ኣመሪካን ዓለምን ብዘለዎም ዓቐኑ ዝሓለፈ ንEቀት። ንEኩይ ተልEኮOምን ኣEናዊ 
ኣተሓሕዛOምን ከም ተልEኮ ሰላም። ምድራኽ ቁጠባዊ Eብየትን ሰብኣዊ ምEባለን ብምቕራብ። ንፍሽለት ከም 
ዓወት። ንፍዂሰት ከም ርዝነት ኣምሲሎም ክገልጽዎ Eንከለዉ፥ ስቕ Iልካ ክሕለፍ ኣይከኣልን፣ ፍሽለት 
ፖሊሲታት ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩሉ ብዓይኑ ዝEዘቦ ዘሎ ኮይኑ ጠንቂ ፍሽለቱ Eውን ንዋላ ሓደ ዘደናግር 
ኣይኮነን፣ ግጉይ ስትራተጂ ምምሕዳር ኣመሪካን መጋበርያ ስርዓታቱን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ። ከም ኣብ ካልE 
ክፍልታት ዓለም ብፍትሓዊ ቃልሲ ህዝቢታት ዞባና ክምከትን ክፈልሽን ናይ ግድን ምዃኑ። ሰብ መዚ ምምሕዳር 
ኣመሪካ ኣሚኖም ኣገባቦም ክEርሙ ጥራይ Eዩ ዝግባE፣ ህድማ ንቕድሚት ብዘይካ ናብ ጸድፊ ናብ ካልE 
ስለዘየምርሕ:: 6) ኣመሪካ ንሓቀኛ ምስላ EንተትርI ! ንሰላምን ቅሳነትን ህዝብታት ዓለም ክትጣበቕ። 
ንምኽባር መሰላት ኣዳምን ሰብኣዊን ምEባለን ክትሕለቕ ሰናይን ቅዱስን ተግባር Eኳ Eንተኾነ። በዚ ቅዱስ Eላማ 
ቅድሚ ምውርዛይ ምስልኻ ምጥማት ልቦና Eዩ፣ ናትካ ገዲፍካ ኣEዳውካ ናብ ካልOት ምምልካት ግና 
ኣሽካEላልን ንEቀትን Eምበር ካልE ኪበሃል ኣይክEልን፣ ነተን ብዓመጽ ደቂ ኣዳም ዝሓበላ የIንትኻ Eናኾሓልካ 
ረኣዩኒ ምባል መጠመቲ ሓባል የIንትኻ ካብ ምዃን ዝሓልፍ ትርጉም የብሉን!! Eቲ ሰብ ዝብለክን EንተትሰምOO 
ከምዝበሃል። ምድሪ ኣመሪካ ዝሰተሮ። ኣብ ዓለምና ዛጊት መዳርግቲ ዘይተረኽቦ ስፍሪ ኣልቦ ገበን ኣብ ልEሊ ደቂ 
ኣዳምን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን መን ይርስO ? ናይ ጥንቲ ታሪኽ ገዲፍካ። ናይ ትማልን ሎምን ታሪኽ ኣመሪካ 
Eንተተመልከትካ Eውን ንሱ Eዩ፣ ዝተለወጠ የለን፣ ናይዚ ቀረባ ጸብጻባት ከምዝሕብርዎ። ሰብ መዚ ምምሕዳር 
ኣመሪካ Eውን ከምዝፈልጥዎ ኣመሪካ ብብዝሒ ዘለውዋ Eሱራት ማለት 2 ሚልዮን Eሱራት። ቀዳማይቲ ሃገር 
ኣብ ዓለምና ምዃና ናይ Eዳጋ ምስጢር Eዩ፣ ዝበዝሑ ካብዞም Eሱራት ጸለምቲ ምዃኖም Eውን ሰብ መዚ 
ምምሕዳር ኣመሪካ። ናይ ኣጋጣሚ Eዩ። ወይ ጸለምቲ ብተፈጥሮOም ገበነኛታት ኮይኖም ስለዝተወልዱ Eዮም 
Iሎም ከEምኑና ኣይክEሉን፣ Eዛ ተሓላቒት መሰላት ኣዳም ዝኾነት ሃገር Eቲ ንጸለምቲ ዜጋታታ ካብ ቁጠባዊ። 



ፖለቲካዊን ማሕበራዊን Eድላት ዝሃመሸ (ማርጂናላይዝ ዝገብር) ገበናት ማሕበራዊ ዘይፍትሓውነት Eታ ሃገር 
ንድሑርን ዓሌታዊን ፖሊሲ ገና ከምዘይሰገረቶ መን ዘይፈልጥ ኣሎ፣ ግፍI ምምሕዳር ኣመሪካ። ኣብ ምድሪ 
ኣመሪካ ዝተሓጽረ ስለዘይኮነ Eውን። ኣብዚ ሕጂ Eዋን ተግባራት ኣመሪካ ህጻን ከይተረፈ ዝፈልጦ Eዩ፣ Eዛ 
ብመሰል Eሱራት ንኻልOት Eትኸስስ ሃገር። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለምና። ብውክልና ካልOት ሃገራት 
ዝዳጎነቶም Eሱራት ማEለያ የብሎምን፣ ዓለም ዘስካሕካሓሉ ነውራም ተግባራት ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ 
ዝተቓልዓሉ ኣብያተ ማEሰርቲ ኣቡቚሬብን ጓንታናሞን ገለ ካብU Eዩ፣ ኣብ ሓያሎ ካልE ከባቢታት ዓለም። 
Eንተላይ ኣብ Iትዮጵያ ከይተረፈ ኣገልጋሊኣ ዝቈጻጸሮ። ብናታ ኣገላልጻ ኣሸበርቲ ዝዳጐንሉ ተመሳሳሊ 
ኣብያተ ማEሰርቲ ኣቚማ ብዘይፍርዲ። ብዘስካሕክሕ ጭካነ። ደቂ ኣዳም ኣብ ምስቓይ ከምEትርከብ ክሕባE 
ዘይክEል ምስጢር Eዩ፣ ካብዚ ናይ Eሱራት ጉዳይ ሓሊፋ። ኣብ ካልE ጉዳያት Eውን ኣመሪካ ሓቀኛ ምስላ 
ክትርI EንተትኽEል ብዓመጽ። ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት። ገበናት ኲናት ኣብዛ ፕላኔት መዳርግቲ ከምዘይብላ 
ምተገንዘበት’ሞ። ብውሑዱ ካብ ምውርዛይ ምተቘጠበት፣ Eዛ ዓለምና ሓራ ዳኛ Eንተዝህልዋ ምምሕዳር 
ኣመሪካ መሰል ደቂ ኣዳም ዝብል ረዚን ቃል ቡጩቕ Iሉ ከይጠቅስ ዝባን ሕጊ። ዝባን ሕልና ተባሂሉ ምተገዘተ- 
ብኩሉ መለክIታት መሰል ደቂ ኣዳም መላEልቲ Eቲ ምምሕዳር ኣይኮነን። ኣብ ዝተሓተ መዓሙቚ ዝተነቚተ 
ምምሕዳር ኣመሪካ ልEሊ ካልOት ተጠሊU ብመሰላት ደቂ ኣዳም ክምድር ዜኽEሎ ቁመት ሕልና የብሉን። ካብ 
ኩሉ ዓይነት መንፈሳዊ ንጽህና ርሒቑ ብስነምግባር ዝጠስጠሰ ነውራም ስርዓትን ትካላቱን ንኤርትራ ብመሰላት 
ደቂ ኣዳም ክቕንጥE ድማ። ሕጋዊ ኮነ ምግባራዊ ብራኸ የብሉን። ሰብ መዚ ምምሕዳር ኣመሪካ Eምበኣር። 
ድሕሪ’ዚ ብሰሪ ጉድለት ብቕዓቶም ዘጋጠመ ዘሕፍር ፍሽለት’ዚ። ብሕልናን ሞራልን ከልEልዎ ዘይግባE ረዚን 
ኣርEስቲ ኣልIሎም። ኣብ ልEሊ ካልOት ጽያፎም ዝኸተቱ። ዘነውር ተግባር ዘይብሎም ንጹሃት ህዝብታት ኣብ 
ክንዲ ዝወራዘዩ ጌጋታቶም ምEራም ምሓሸ፣ ፍሽለት ምውጋድ ዘኽEል Eንኮ መገዲ ከኣ። ዝኾነ ዓይነት ጸወታ 
ክልተ ወይ ካብ ክልተ ንላEሊ ተጻወትቲ ዜኤንግድ Eምበር ንስኻን ንበይንኻን ትጋበጦ ከምዘይኮንካ ተገንዚብካ። 
ርEይቶ ካልOት ምስማEን ምርጫOም ምኽባርን Eዩ !!!! 
መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻI ኣብ ጸብጻብ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ! 

ዝሓለፈ ሳምንቲ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት - ንዓቃብ ሰላም ኣብ ኤርትራን Iትዮጵያን ኣመልኪቱ 
ብባይቶ ጸጥታ ቆላሕታ ክወሃቦ ዝዓለመ ፍሉይ ጸብጻብ ኣቕሪቡ ኣሎ፣ Eዚ ደጊሙ ወርቃዊ Eድሉ ዜጥፈA 
ፍሉይ ጸብጻብ - ሕጂ’ውን ንሕመረት ጉዳይ ማለት - ክብረት ልEልና ሕግን ሕቶ ጎበጣ ልUላዊ መሬት 
ኤርትራን ክጎሲ ብምምራጹ መንግስቲ ኤርትራ ቅሬታU ይገልጽ፣ መንግስቲ ኤርትራ ብተደጋጋሚ 
ከምዝገለጾ በዚ 9 ዝገጻቱ ጸብጻብ - ጽላል ኣህጉራዊ ሕግታትን ስምምዓትን ማለት !! 1- ክብረት ልEልና 
ሉUላውነትን መሬታዊ ሓድነትን ኣባል ሃገር ውድብ ሕቡራት ሃገራት: 2- ብጽEና መግዛEታዊ ዶባትን 
ተዛመድቲ ውEላትን ሃገራት ኣፍሪቃ: 3- መዓልቦ ክርክራት ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ዝበረኸ ሕጋዊ ብይን 
ምዃኑ: 4- ክብረትን ልEልናን ውEላት ተዘሪፉ ኣሎ፣ ብዓንደ ርEሱ Eቲ መግለጺ ንፍወሳ ናይቲ ቀንዲ 
ሕማም ረጊጹ። ኣብ ደቀቕቲ ምልክታትን ጓል ውጽIትን ናይቲ ሕማም ኬሽከርክር ምምራጹ። ጫሌዳነቱ 
ዜረጋግጽ’ዩ፣ Eቲ ጸብጻብ ኣብ ልEሊ Uንሚ ዜጋጠመ ሕጽረት ብዝብሎ ሓረግ ንመንግስትን ህዝብን 
ኤርትራ ክውንጅል ሃቂኑ ኣሎ፣ ኣብ ዝሓለፉ መግለጺታት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻI ብዘየሻሙ ቃላት 
ከምዝ-ነጸሩ። ኤርትራ ኣብቲ ንኩነተ-Uንሚ ዝወሰነ ፍጻሜታትን ኣመቱን ዝኾነ ተራ ኣይነበራን፣ Eኳ ድኣ 
ከምቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ ናይ ገዛE ርEሱ ጸብጻብ ተናሲሕዎ ዘሎ Eቲ “ግዝያዊ ምግዓዝ Uንሚ ናብ 
Iትዮጵያ” ዝብል ክስተት። ኣብ ጐድናዊ ርክባት ዋEላ ሕብረት ኣፍሪቃ። ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት 
ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ስርዓት Iትዮጵያ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ድሕረ-ማEጾ ዘተ ዝተጠጀA Iዩ፣ ክንዲ 
ዝኾነ መንግስቲ ኤርትራ ብርሑቕ ኮነ ብቐረባ ብዛEባ’ዚ ብምስጢር ዝተገብረ ውሳኔ ክሳብ ድሮ ናይቲ 
ምግዓዝ ኣፍልጦ ኣይነበሮን፣ ዳግመ ምትEኽኻብ ሰራዊት Uንሚ ናብ ኣስመራ ተባሂሉ ዝተገለጸ 
ስጉምቲ’ውን ገለ ክፋል ናይቲ ጸብጻብ ኮይኑ ኣሎ፣ በቲ መልክE ዝኣቃውምU ክንድU ዓቐን ዝEብየቱ 
ሓይልታት Uንሚ ብዘይ ኣፍልጦን ርድየትን ናይታ ኣAንጋዲት ሃገር - ማለት ኤርትራ - ከምEተጓEዘ ግን 
Eቲ ጸብጻብ ኣይገለጸን፣ ብሓፈሻ Eምበኣር ኣተና ናይቲ ሓበሬታ - ዘይምሉE ደብዛዝ Eዋናውነት ዘይብሉ 
ብመንጽር ግዜ ድማ ጎሳስዩ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ’ውን Eንተኾነ ንመጻI ኩነት Uንሚ ዝምልከት 
ካብ ሰክረታርያት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ዘይምሉEን ዘይንጹርን Iዩ፣ ጸብጻብ ዋና 
ጸሓፊ ድሕሪ’ዞም ኩሎም ሕጽረታቱ ሕጂ’ውን “ነቶም ተንጠይጥዮም ዘለው ጉዳያት - Eንተላይ ትግባረ 



ብይን ኮሚሽን ዶብ ንምስላጥ ግሩም ቤት ጽሕፈቱ ድልዊ ምህላው” ገሊጹ ኣሎ፣ “ግሩም ቤት ጽሕፈት 
ዋና ጸሓፊ ዜገልግሎ Eንኮ ጉዳይ Eንተሎ - ምንቃል (ምስጓግ) ሰራዊትን ትካላትን ስርዓት Iትዮጵያ ካብቲ 
ተጐቢጡ ዘሎ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ጥራይ ምዃኑ ካብዚ Eንኮ መስመር ወጻI ብስም መማረጺ ኣልያ 
ንምልኩት ዶብ ኬተሀውትት ምህቃን ግን-ዘይምኽኑይ-ዘይፍይድ-ዘይቅቡል ምዃኑ መንግስቲ ኤርትራ 
ኣኽሪሩ የረጋግጽ፣ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዓቃብ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ብኽብርን ግርማን Iዮም 
ክሕዝዎ ጸኒሖም፣ Eዚ ንዓቃብ ሰላም Eተመጠወ ምቕሉል መንፈስን Eንግዶትን Eተን ሰራዊት ዜዋጽኣ 
ሃገራት ዝምስክረO ሓቂ’ዩ፣ Eዚ ይኹን’ምበር መንግስቲ ኤርትራ ቅቡላት ክብርታት ዘይሻርነትን 
ዘይወገናውነትን ክግድU። መሰረታዊ የEኑድ ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሽርሸሩ ከለው። ግቡEን 
ኣራሚን ስጉምቲ ክወስድ መሰሉ’ዩ ጥራይ ዘይኮነ ግዴታU’ውን ምዃኑ የዘኻኽር !! 
 ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻI ኤርትራ -  -----///------ 
 

መግትI Eንተዘይ ረኪቡ ህግደፍ ገና ካንሰር ዝዓይነቱ ብዝከፍኤ መልክU ኽዘርE Eዩ፡፡ 
 ኽቡራት Aንበብቲ ዘይሓፍር ጭፍራ ህግደፍና ነተን Aብ ልEሊ ህዝብና ዘተግብረንን ከተግብረን 
ዝወጠነንን ናብ ካልOት ሃገራት ከምዝትግበራ ንምስትምሃርና ዝዓለመ ምኻኑ ዘይፈልጥ Eንተሊዩ ብደዉ 
ዝሞት Eዩ፡፡ ጭፍራ ህግደፍ ²ÿ—œ‡M ‹Ë†} MÃö¥i lBEgñ ‹mkXpq|} Iዩ; …mk e©öLð B›kï 
—Xd~M ›‘ÃöDê K©öS‹ � …X‰ïké; mkXŒM o[kïT: FnM DLð[é: …†MX‡M sXl—l— „ïDê 
„ï£; qLDï ›kDr D÷Lð s§q©´M „ï¥ ‰÷§|; †sï ›·]·[ MMIªX B´©Ï ©öIU ‰êDê 
¹knM cÿ·l| ‰{L–VU X©ö„ê| ›mkF gsòL ²š ²š †|Š�úI‰êGê ›FM}D÷M Šú©Spq …mk 
MMFLF ተዋፊሮም ይርከቡ; Eስከ ገለ ካብቲ ሕሱር መራሒA ዝብሎ ዝነበረ ንርኤ፡፡ - ኣቶ Iሳያስ 
ምስ ጋዜጠኛታት ስUዲ-ዓረብ: ሓዳስ ኤርትራ: 5 ሰነ: 1993)፥ 1. ሕቶ:- ...ብመሰረቱ ንምንታይ መሰጋገሪ 
መንግስቲ ኣድለየ ? መልሲ Iሳያስ፥ “መዘጋገሪ መንግስቲ ንምንታይ ኣድለየ ንዝብል ሕቶ: ንሕና ብሓቂ 
ካብ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ኣይኰናን ንሰጋገር ዘሎና። “ሀ” Iልና ኣብ ምህናጽ ሃገር ንኣቱ ዘሎና ህዝቢ 
Iና። ኣብዛ ሃገር’ዚኣ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብ ሕጊ ዝተመርኰሰን ንሕጊ ዝግዛEን ስርዓት ኪኸውን ስለ 
ዘሎዎ: ናይዚ መሰረት ከኣ ቅዋምን ካልOት (ናይ ሰልፍታት: ናይ ጽሑፍን ዘረባን: ናይ ዜግነት..ው.ዘ.ተ.) 
ሕግታትን ስለ ዝዀኑ: መጀመርታ Eዚኣቶም ኪጸሓፉን ህዝቢ ከጽድቖምን ይግባE።” 2. ሕቶ:- ምስ 
ፖለቲካዊ ታሪኽናን ኩነታት ሕብረተሰብናን ብምዝማድ ህዝባዊ ግንባርን መንግስቲ ኤርትራን ንደሞክራስን 
ኣብ ግብሪ ኣወዓEላUን ብኸመይ ይርEዩዎ ? መልሲ Iሳያስ:- “ጉዳይ ደሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ኣካራኻሪ 
ሕቶ ኣይኰነን።...ኣብ 1987 ዝተገብረ ካልኣይ ወድባዊ ጉባኤና: ህ.ግ. ብናጻ ድልየቱን ብዘይ ተጽEኖን: 
ንታክቲክ ዘይኰንስ ከም Eስትራተጂ ኣረኣEያ መርገጺU ኣብ ደሞክራሲ ንዓለምን ንኣባላቱን ኣረጋጊጹ 
Iዩ። ኣብ ኤርትራ ዝቐውም ፖለቲካዊ ስርዓት ብዙሕ ሰልፍታት ዝሓቖፈ ከም ዚኸውን: ብዘይ ህላወ 
ብዙሓት ሰልፍታት ኣብ ኤርትራ ብዛEባ ደሞክራስን መሰል ሃገራውያንን ክንዛረብ ከም ዘይንኽEል 
ኣረጋጊጹ Iዩ። ... ኣብ ዝዀነ ሃገር ሕጊ Eንተ ዘይነጊሱ ብዝEባ ደሞክራሲ ምዝራብ ቁምነገር የብሉን። 
ኣብ ሓደ ደሞክራሲያዊ ስርዓት ንምብጻሕ ብቐዳምነት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ተሳቲፉ ዘረጋግጾ ቅዋም ኪህሉ 
ኣሎዎ….::  ህዝቢ ኤርትራ ዝተጸበዮን Iሳያስ ዝጠጅO ተንኰል ንስልጣን ኪEብልልን ኣብ ኤርትራ ድላዩ 
ኪገብርን’ዩ: ገና ድማ ብዝልዓለ ተንኾላት ክሳብ ሕጂ ይቅጽሎ ምህላዉ ዓለምና ትምስክሮ ዘላ Eዩ !!!  

 

ብኣንጻር’ዚ ምትዅታዅ’ዚ ወዳጀ ህድማ ንቅድሚት ‘’ባይቶ ጸጥታ ኤርትራ’’ ጥራሕ በሉለይ !! 
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