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መትከል ስርዓት ህግደፍ ምስ ታሪኽ
ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፊት ንፊት ይራጸም

ኣብ መጀመርያ 2020 ዓ.ም መራሒ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ምስ ገዜጠኛታት ቲቪ ኤሪ(ERI-TV) ኣብ ዝገበሮ ቃለ-
መሕትት፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣትዩ፡ " ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ህዝቢ ኢትዮጵያ ገፊሕ ዕድል ኣጥፊኡ" ክብል 
ተዛሪቡ።  ብምቕጻል ድማ "ዝኸፈአ ናይ ሕብረተ-ሰብ ፍልልያት፡ ምትፍናን፡ ፍልልይ ብሔራትን፡ ዝዓበየ ሃስያ ኣብ 
ህንጸት ሃገር (National Building) ኢትዮጵያ ኣስዒቡ" ኢሉ ። ሕጂ ግና “(Game Over) ብናህና ቋንቋ 
ይኣክል" ከምዝበለ ይዝከር። ቀጺሉ "እቲ ዝያዳ ዘሰክፍ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክንድርዖን ክንድርኾን ዘሎና ናይ 
ኢትዮጵያ ምዕበለ ምሕያል ዝምድና፡ ናይ ዝሓለፈ80 ዓመታት ገዲፍና ናይ 30 ዓመታት ገምጋም ምግባር እዩ ዘድሊ" 
ኢሉ ገሊጹ። ኣብቲ ቃለ-መሕትት ብተወሳኺ፡ "ኢትዮጵያ ናብ ዝኸፈአ ከይትወድቕ ክንምክቶ (ህዝቢ ኤርትራ)ኣለና፡ 
ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ክነብር ኣለዎ፡ ሕማቕ ዂነታት እዩ ዘሎ። ናይ ፖለቲካ ሕርያታትን ብስለትን መርሓ ጎደናን 
የብሎምን" ዝብል ፖለቲካዊ ትንታኔ ሂቡ ነይሩ። ሽዑ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ወይስ ናይ ብሓቂ መርገጺኡ 
እዩ ዝገልጽ ዘሎ? ዝብል ምድንጋር ይፈጥረልካ። ብርግጽ ኢሳያስ "ካብ ጳጳስ ንላዕሊ ካቶሊክ ምዃን(To be more 
catholic than the Pope himself)” ከም ዝብሃል፡ ካብ ኢትዮጵያውያን ንላልዕሊ ሓላዪን ተቖርቋሪን ኢትዮጵያ 
ኮይኑ ክምድር ንሰምዖ ኣለና።ድሕሪ ዓመትን መንፈቕን፡ ሕጂ ኣብ ባይታ ዘለዉ ክውንነትን ጭብጢታትከ እንታይ 
የመልክቱ? ንዝብል ሕቶ ድሒርና ክንፍትሾ ኢና።

እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ቅድሚ ምምላስ ግን፡ እቲ ኣዚዩ ዘርመመኒ ሕንቅልሕንቅሊተይ ዝኾነኒ ካብ ልበይ 
ከውጽኦ'ሞ ክፎኽሰኒ፡ ካብ ኣንበብቲ ሰብ-ብርኪ እውን ከምዚ ከማይ ከምዘለዉ ስልዝኣምን፡ ክገልጾን ክምጉቶን 
ንኣንባቢ እቕሬታ እሓትት። ካብ ስኩፍ ኤርትራውነት ብምብጋስ፣ ነቲ ወልቀ-መላኺ ናይ 80 ዓመት ገዲፍና ናይ 30 
ዓመት ገምጋም ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ እዩ ዘድልየና ዝብል መረመምን መስደመምን፥ መሰረት ትንታኔኡ ካበይ 
ተበጊሱ፡ ስለምንታይ ከምኡ ኢሉ፡ ዕላምኡኸ እንታይ ንምውቃዕ እዩ ዝብሉ ተኣፈፍቲ ሕቶታት ኣጨኒቖሙኒ። ንምጻሩ 
ዝኣክል፡ ምስ ኢትዮጵያ ዝጸንሓና ዝምድና ሕማቕ ይኹን ጽቡቕ ጥራይ ናይ 30-ዓመት ገምጋም ምግባር እዩ ዘድሊ 
ይብል ኣሎ። ብሓጺሩ ኣብ 40ታት፡ 50ታት፡ 60ታት ክሳብ 91 ዓ.ም. (ናጽነት ኤርትራ)፡ ኢትዮጵያ ብግዜ ሃይለስላሰ፡ 
ዝፈጸምቶ ቅንጸላን ግፍዕታትን፡ ብግዜ ደርጊ፡ ኣብ 30-ዓመት ዘመነ-ገድሊ ንናጽነት ዝሃለቐ ሂወት 65 ሺሕ ሰማእታት 
ዝተቐትሉ ዜጋታት ዝተቓጸለ ዓድታት ዝበረሰ ንብረት ገምጋም ኣየድልዮን እዩ ዝብል ዘሎ።  ኣብዚ እቲ ጉልቡብ ምስጢር 
ብሓጺሩ፡ ንስርዓት ኣምሓራ ነጻ ወይ ሓራ ንምግባር እዩ። ሃይለስላሰ፡ "መሬታ እምበር ህዝባ ኣይድልየናን"፡ ደርጊ 
"እምቢ ያለ ሰው፡ ጥዪት ኣግርሶው"ብዝብል ጨርሖታት ንምጽናት ህዝቢ ኤርትራ ዝክኣሎም ዝገበሩ፡ ገምጋም 
ኣየድልዮን እዩ ዝብል እማሜ፡ ንሰማዒኡ ኤርትራዊ ዜጋ ዝድንጽው፡ "ክበልዕዎ ዝደለዩ ኣባጉንባሕሲ ዛግራ ይብልዎ" 
እዩ ንዓይ። ስለምንታይ "ሓደ ህዝቢ ኢና፡ ክልተ ህዝቢ እዩ ዝብል ሰብ ታሪኽ ዘይፈልጥ'ዩ " ዝብል ስነ-ሞጎተ ተጠሊዑ 
ሓሲቡ(calculated/planned) ዝፈንጀሮ ቦምባ ካብዚ'ዩ ዝነቅል።እቲ ዓቢይን ቀንድን ክፋል ታሪኽና ዘይዝክርን 
ዘይጠቅስን ዝግበር ገምጋም ዝምድና ኢትዮጵያ ምስ ታሪኽ ወሎዶታት ቃልስታት ህዝቢ ኤርትራ ብቕጥታ እዩ 
ዝራጸም(collide)።

መራሒ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ፡ ብሃንደበት ሓልዪ ኢትዮጵያ ኮይኑ ምቕራቡ ንብዙሓት ኤርትራውያንን ንትዮጵያውያንን 
ንዓለምን ኣደናጊሩን ኣገሪሙን ይኸውን። ገለ ኤርትራውያን ግን ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት፡ ፖለቲካዊ ምዕበለ 
ህግደፍ ብኣትክሮ ዝተኸታተሉ፡ ኣብ ሓደ ወገንን ዕላማን ዘነጻጸረ ናይ ጽልእን፡ ጸለመን፡ቅርሕንትን፡ ፖለቲካዊ ቅንጸላን 
ኣብ ኩሩምቱ ነኺሱ ይኸይድ ከምዝነበረ ተገንዚቦሞ እዮም። ህዝቢ ኤርትራ ብ"ጸቢብ ዓሌታዊ ጃንዳ ወያኔ" “ 
ከደምቲ ኣመሪካ" “መጋበሪያ ወጻኢ ሓይልታት"ወዘተ ብዝብሉ ቃላት፡ ኣእዛኑ ን20ዓመታት ጸሚመን እየን። እቲ ኣብ 
ስልጣን ዝነበረ፡ ስርዓት ኢሂወደግ ብዓብላልነት ወያኔ ዝምራሓ ይኹን እምበር፡ ብወከልቲ 4 ብሄራውያን ክልላት 
ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝቖመ እዩ ዝነበረ። ካብአን ክልተ ዓበይቲ ክልላት ኣምሓራ(ታሪኻውያን ገዛእቲ ኢትዮጵያ) 
ኦሮምያን ምጥቃስ ይኣክኣል። ስለምንታይ ድኣ ብጥቁል ወይ ፍልይ ኣቢልካ ጃንዳ ወያኔ፡ ጃንዳ ወያኔ እንዳበልካ 
ምምራር ኣድለየ። ናይ 50-ዓመት ጸልእትና ድኣ ስርዓት ኣምሓራ፡ ስርዓታት መግዛእቲ ሃይለስላስን ደርግን እንድዮም፡ 
ወያኔ ድኣ ምዓስ'ዮም ግዚኦሙና ደመኛ ጸላእትና ክኾኑ። መልሱ ቀሊልን ብሩህን እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ጸላኢኻ 



               ልዑላውነት ኤርትራ ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ ሓቢርካ መክት

    A Call for Concerted Efforts to Safeguard Eritrean Sovereignty         

ኢትዮጵያ ኣይኮነት እንታድኣ ጃንዳ ወያኔ እዮም ኢሉ ብሓሶትን ሽርሕን ክእምኖ ስለደለ፡ ኣብ ዝኾነ መደረኡን ቃለ-
መሕትታትን ከምኡ ድማ ብጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን፡ ኤሪ-ቲቪን ንዓምታት ክደጋግምዎ ዝጸንሑ ጽዑቕ ናይ ምስይጣን 
ጎስጓስ እዩ ነይሩ። እቲ ሓቂ ድኣ፡ እቶም ካብ ግዜ ገድሊ ጀሚሮም፡ ድሓር ድማ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ  ከይተወላወሉ ነቕ 
ዘይብል ኣብ መትከል ርእሰ-ውሳኔን ልዕላውነት ሃገርና ኤርትራ ዝኣመኑን ዝደገፉን ዝኣወጁን ትግራዎት ኣንድዮም፡ ምዓስ 
ኣምሓሩ ኮይኖም። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ንዓና ኤርትራውያን፡ ናይ መግዛእቲ ታሪኽናን ታሪኽ ሃገርናን፡ ናይ 
ኣባሓጎታትና፡ ናይ ኣቦታትና፡ ናይ ኣሓትና፡ ኣሓውትና፡ 20+30 ዓመታት ዝወሰደ ሰላማውን፡ ብረታዊ ደማዊ ቅልሲ፡ 
ክንርስዖ እዩ ከእምነና ዝጽዕር ዘሎ። ቅድሚ ናጽነት ኤርትራ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይሕልዩ 
ጨርሖታት ኣንዳቐያየሩ እንዳደርዕዎን ኣግሃድዎን ክንሶም፡ "ሓደ ህዝቢ ኢና" ኢሉ ነቲ መሪር ታሪኽና ክዓብጦን 
ክዓጽዎን ፈቲኑ። ድሕሪ ናጽነት ክኣ ንቶም ኣብ መሪሕነት ኢሂወደግ ዝነበሩ፡ ሰበ ስልልጣን ኣምሓራን ኦሮምያን ንሒፉ 
ንውያኔ ነጺሉ ምስይጣንን ነዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ፡ ኣብ ኩሩምቱ ነኺስዎ ዝጸንሐ 
ቅርሕንቲ ሕነ ንምፍዳይ እዩ። ብዝኾነ መልኽዒ፡ እዋናዊ መርገጺ ስርዓት ህግደፍ ምስ ፍትሓዊ ታሪኻዊ ቅላሲ ህዝቢ 
ኤርትራ ዘይቃዶ፡ እኳድኣ ፊት ንፊት ዝራጸም ኮይኑ ንረኽቦ። 

ብርግጽ መራሒ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ከምቲ ኣብ ቃለ-መሕትት ዘማሓላለፎ መልእኽቲ ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ 
ኢትዮጵያ ብግብሪ ኢዱ ኣእትዩ፡ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ዕሱባት (merceneries)ተቐይሮም፡ ኣንዳማቶም ሃገር ወሪሮም 
ይህውኹን፡ የባሳብሱን ንምእማኑ ዘጸግም፡ ይቐትሉን ደቀ-ንስትዮ ይዕምጹን፡ ንብረት ህዝቢ ይራስዩን፡ የብርሱን፡ 
ሞራላውን ሕጋዊን ታሪኻዊ ገበን ይፍጽሙ ኣለዉ። ስለዝኾነ ድማ ኣብቲ ቃለ-መሕትት ዝሃቦ ትንታኔ ንፖለቲካዊ 
ሃልኪ ከምዘይነበረ ብግብሪ ተረጋጊጹ። ጉጅለ ህግደፍ ናብ ትግራይ ሰራዊት ልኢኹ፡ ንኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ድዩ 
ኣምጺኡ ወይስ ህልቂት ሂወት ሰብን፡ ጥሜትን፡ ስደትን፡ ምዝንብላት ኣኸቲሉ? ናተይ መለሲ ወይ ርእይቶ ዘድልዮ 
ኣኮነን። መላእ ዓለም መሊሳቶ ኣላ፡ "ሰራዊት ኤርትራ ሰላማውያን ሰባት ይቐትሉ ኣለዉ ፡ ጾታዊ ዓመጽ ይፍጽሙ 
ኣለዉ፡ ንብረት፡ ትሕተ-ቅርጺ- የዕንዉ ኣለዉ፡ ብቕጽበት ካብ ትግራይ ክወጽኡ ኣለዎም" ዝብሉ ምሕጽንታ ስምዕታ 
ጠለባት ዝሓዘሉ ብዓበይቲ ናይ መድያ ማዕከናትን፡ ዉርያት ጋዜጣዊ ትካላትን፡ ናይ ብዙሓት ሃገራት ዲፕሎማስያውያን፡ 
ልኡኻት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን፡ ተጣበቕቲ መሰል-ደቂ-ሰባትን ብተደጋጋሚ ክቐርቡ ንሰምዕን ነንብብን ኣሎና። 
ክሓድቲ መራሒቲ ህግደፍን ፓርቲ-ብልጽግናን፡ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስን መሻሪኽቱ ዶክ ኣብይን ገና ጸማም እዝኒ 
ሂቦሙሉ ኣለዉ። ካብዚ ሓሊፉ ውን፡ "ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ክልል ኦሮምያ ይንቀሳቐስ ኣሎ" ዝብል ሓቅነቱ ገና 
ዘይተርጋጋጸ ዜና ይነፍስ ኣሎ። እቲ ኣብ ትግራይ ዝወልዖ ባርዕ ሓዊ ከይኣኽሎ ኣብ ክልል ኦርምያ ኣቲዩ ንኢትዮጵያ 
ከረጋግኣ ዝይኮነስ፡ንምምብርካኽ ህዝብታት ትግራይን ኦሮምያን ኣብ ትሕቲ መላኺ ስልጣን መሻርኽቱ ዶር ኣብይን 
መላፍንቱ ኢትዮጵያውያን አሊትን(Ethiopian Elites)ዝምራሕ ኣሃዳዊ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብደም 
ኤርትራውያን መንእሰያት ንምትካል እዩ። ዓባይ ኢትዮጵያ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቖፈት ሃገር፡ ብ4 ሚልዮን 
ዘለውዋ ንእሽቶይ ሃገር ሰላም ከተስፍን ምርግጋእ ኢትዮጵያ ከተምጽእ ዝብል ናይ ምትላል ጉልባብ፡ " ዘይስንኻስ ሑጻ 
ቆርጥመሉ" ኮይኑ እዩ ዝርድኣኒ። ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ክምሃሩ፡ ሓድሮም ክግብሩ፣ ሓላዪ ዘይብሎም 
ኤርትራውያን መንእሰያት ክኣ ኣብ ዘይምልከቶም ሃገር ኣትዮም መዝሓል ጥይት ክኾኑስ፡ " ኣይበልዐ ኣይስተየ ኣብ 
ጎንደር ከይዱ ሞተ" ዝብል ምስላ ቀዳሞት የዘኻኽረካ። "ብሓደ እምኒ ክለተ ኣዕዋፍ" ከምዝብሃል፡ እዚ ንእግረ 
መገዱ፡ ንመንእሰያት ኤርትራን ትግራይን ንምህላቕን ንምጽናትን ዝተዋደድ እኩይ ሸርሒ ኮይኑ ይርኣየኒ። 

ኣብ ልዕሊ ኣበሳ ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ዘስካክሕ ገበን እንደተፈጸመ፡ እሞ ደቅና ኣሓውትና ኤርትራውያን ኢዶም 
ዝሓወስሉን፡ ዓገብ ዘይምባልና ብተዘዋዋሪ ተኻፈልቲ ኣብቲ ገበን ይገብረና ኣሎ። ምንቲ እቲ ዝሃልቕ ዘሎ ውጹዕ 
ህዝቢ ትግራይን ምእንቲ እቲ ትዓፊኑ ድምጹ ተዓቢሱ ደቁ ተመንዚዑ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ዝሃልቁ ዘልዉ ኤርትራዊት 
ወላዲትን ወላዲን ስድራ-ቤታትን፡ ካብ ኣጀንዳ ህግደፍ ወጺእና፡ ድምጺ ንኹኖም፡ ነቲ  ወራር ንኾንኖ፡ ኣይፋልን ዓገብ 
ንበል፡ ካብ ትግራይ ድማ ብዘይ ውዓል-ሕደር ንኽወጹ ብሓባር ጠለባትና ነስምዕ። ተልእኾ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ 
ትግራይ ፡ምስ ፍትሓዊ ታሪኽ ዝሓለፈ ቃልስና ገጽ ንገጽ ዝራጸም እዩ። 

ህዝቢ ኤርትራ ንፍትሕን ሰላምን ንብዙሕ መዋል ወሎዶታት ደልይወን፡ ብጅግንነት ብዙሕ ደም ኣፍሲሱ፡ መጨርሻ፡ ኣብ 
1991 ዓ.ም. ሞሳኡ ወይ ጻማ መሪር ቃልሱ፡ ምስ ናጽነት ፍትሕን ሰላምን ተጎናጺፉ፡ ቆጽሊ ስዬ ዓቲሩ ብዝላን 
ሳዕሳዒትን ዕልልታን ሓጎሱ ኣንጸባሪቕዎ። ሕጂ ክኣ "ተሓጺብካ ናብ ጭቃ" ንወራር ዓመጽን ግፍዕን ኣብ ዘይምልከቶ 
ውሽጣዊ ጉዳይ ጎረቤት ደመኛ ጸላኢት ሃገርና መሬት ኢትዮጵያ ዘሚቱ ወይ ወፊሩ ደሙ ከም ደም ከልቢ ክፈስስ 



               ልዑላውነት ኤርትራ ከይድፈር ኤርትራዊ ዜጋ ሓቢርካ መክት

    A Call for Concerted Efforts to Safeguard Eritrean Sovereignty         

ኣይምተገበአን። ስኣን ንሓደ ክሓዲ ሃገር ወልቀ-መላኺ ካብ ስልጣን ምእላይ ሃገርና ባዲማስ፡ ጎረቤትና ትግራይ ኣብ 
ምብዳም፡ ሰራዊት ኤርትራ ተቐሲቦም ተኻፈልቲን ተሓባበርትን ገበን ኢሳያስን ኣብይን ኮይኖም ታሪኻዊ ገበን ይፍጽሙ 
ኣለዉ። 

 ኣብ መደምደምታ ክጠቕሶ ዝደሊ፡ ሳላ ሕመቕ ተቓለስቲ ደምበ-ፍትሒ(ንኹሉ ደላይ ፍትሒ ዝምልከት) ናይ ገዛእ 
ርእስና ኣጀንዳ ኣውጺእና ተሰማሚዕና ከይንሰርሕ ስለ ዝተሰማማዕና፡ ፈቲና ጸሊእና ዕረ እንዳጥዓመና፡ እንዳመረርና 
ውሃብቲ ግብረ-መልሲ ተበግሶን ስርሓትን ህግደፍ ኮይና ተሪፍና ኢና። ስለዚ ሕጂኸ ኣጀንዳ መራሒ ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ፡ 
ናበይ እዩ ከእትወና፡ ናበይ እዩ ከዕዝረና፡ እንታይ እዩ ክገብራ እዛ ሃገር፡ ኣረ እንታይ ኣደራዕ እዩ ከምጽኣሉ ነዚ ምስኪን 
ህዝቢ? ዝብሉ ናይ ቀቢጸ-ተስፋ ሕቶታት ክሓትት እግደድ።

ኣምላኽ ንብዙሓት ሂወት ዘለዎም ፍጡራቱ ዕጽፊ ዕድመ ሰብ ክዕድሎም ከሎ፡ ስለምንታይ ንዕድመ ወዲ-ሰብ ኣብ 
70 ወይ 80 ዓመታት ጥራይ ደሪትዎ፡ እንዳበልኩ ገለ ገለ ግዜ አስተንተን እየ። ጭካኔን ርኹስ ተግባራትን ናይ ሓደ ሓደ 
ውልቀ-መለኽቲ ክርኢ ከለኹ ግን፡ እዋእ እዚ ልዑል ኣምላኽሲ፡ ሓቁ እባ እዩ፡ ከምዚ ዓይነት ጭካኔ ከም ዘጋጥም 
ፈሊጡ፡ ዕድመ ወዲ-ሰብ ኣሕጺሩ ደሪትዎ ክብል ባዕለይ ክምልሶ ፈቲነ።

ልዑላውነት ኤርትራ ንዘልኣለም
ውድቀት ንክድዓት ሃገር
ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና

ገብረየሱስ ወልደሚካኤል           ካብ ሕ.መ.ኣ  (USA)


