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መብርሂ 
 
 
Eዚ ዝስEብ ጽሑፍ ኣብ’ቲ ብ 30 ጥሪ (ጀኑዋሪ) 2016 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት፡ ሃገረ 
ጀርመን፡ ዝተኻየደ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ዝወደቦ ሰሚናር ዝተዋህበ 
መልEኽቲ’ዩ። Eዚ መልEኽት’ዚ ኣነ ከም ውልቀ-ሰብ ዝፈነኹዎ Iዩ። ዝደፋፍO ወይ 
ዝጠለቦ ውድብ ይኹን ምንቅስቓስ ሓደ’ኳ የልቦን። ንትሕዝቶU ይኹን ንዝርግሐU 
ብዝምልከት Eቲ ሓላፍነት ብሙሉU ናተይ ጥራይ ሙዃኑ Eሕብር ኣለኹ።  
 
ኣብ ኤርትራዊ ደምበ ተቓውሞ ትሕዝቶ Eዚ መልEኽት’ዚ ሓዲሽ፡ መልክE ኣቀራርባU 
ከኣ ቀጥታዊ ብሙዃኑ፡ ንብዙሓት ደቂ ሃገር ብቐሊሉ ወቓሕ ከምዘይብሎም ክግምት 
EኽEል’የ፣ ንገሊOም Eሞ ኸኣ ክሳብ ሕጂ ሒዞሞ ክጓዓዙ ንዝጸንሑ ርEይቶታትን 
ግምታትን ብዘይንሕስያ ዝብድህ ስለዝዀነ ኣብ ፈለማስ ንቕሳነቶም ኣመዛቢሉ ቁሩብ 
የሻቕሎም ይኸውን’ዩ። Eዚ ብዘየገድስ ግን ኣነ ነዚ መልEኽት’ዚ ክፍንዎ ግቡE Iዩ። ኣነ 
ኤርትራዊ ዜጋ ብሙዃነይ ነዚ ርEይቶ’ዚ ክገልጽ መሰለይ Iዩ፤ ነዚ መሰል’ዚ ንኽጥቀም 
ናይ ዋላ ሓደ ሰብ ወይ መንግስቲ ፍቓድ ዘየድልየኒ ሙዃኑ Aስምረሉ ኣለኹ። ብተወሳኺ 
ከኣ ኣብ ዓውደ-ፍልጠት ሕግን ስነ-ፖለቲካን - ብሕልፊ ንመዳያት ሕገ-መንግስትን፡ 
ዲሞክራስን፡ ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት - ብዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ ነዊሕ ዓመታት 
ተሳታፊ ብሙዃነይ፡ ነዚ መልEኽት’ዚ ከመሓላልፍ ሞያዊ ሓላፍነት’ውን ከምዘሎኒ 
ኣንበብትን ሰማEትን ኣብ ግምት ንኸEትዉ Aዘኻኽር። 
 
ነዚ መልEኽት’ዚ ኣዳልየ ንኽውድE ሓቀኛ ሃገራዊ መንፈስን ሓልዮትን ዘለዎም 
ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ መልክE ኣተባቢOምንን ተሓባቢሮምንን Iዮም። ብዙሕ 
Aመስግኖም።  
 
Eዚ ጽሑፍ’ዝን Eቲ ኣብ ፍራንክፈርት ዝተዋህበ መደረን ብትሕዝቶ ሓደ Iዩ። Eዚ 
ጽሑፍ ንማሕተም Aብ ዝዳለወሉ ዝነበረ Eዋን ኣዚዩ ውሑድ፡ ንትርጉም ትሕዝቶ ፈጺሙ 
ዘይጸለወ፡ ለውጢ ቃላትን ሓረጋትን ተገይሩ ኣሎ። 
 
ትሕዝቶ’ዚ መልEኽት’ዚ ኣብ’ቲ ክሳብ 30 ጥሪ 2016 ዝነበረ ተረኽቦታትን ምEባለታትን 
ዝተመስረተ Iዩ። 
 
 
ተስፋጽዮን መድሃኔ 
 
ብረመን፣ ለካቲት 2016 
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ህሉው ኩነታት Iትዮጵያ  
ንዓና ንኤርትራውያን’ውን ይምልከተና’ዩ! 

 
 

ተስፋጽዮን መድሃኔ (ፕሮፈሰር) 
ብረመን ዩኒቨርሲቲ 
ጀርመን 

 
ኣቐዲመ Eዙዝ ሰላምታይ ንተሳተፍቲ Eዚ ሰሚናር Aቕርብ። ቅድሚ ቁሩብ ሰሙናት 
ኣዳለውቲ Eዚ ሰሚናር’ዚ ብቓልን ብጽሑፍን ንኽርከብ Eድመ ልኣኹለይ፤ Eታ Eድመ 
ሕጽር ዝበለት መልEኽቲ ንኸመሓላልፍ ዝውከስ ትሕዝቶ’ውን ነይሩዋ፤ ብኣኣ መሰረት 
Eነሆ መርገጽ-ሓዘል ዝዀነት ቁጥብቲ ርEይቶ ንኽፍኑ ኣብ ቅድሜኹም Eርከብ። 
ንኣዳለውቲ ሰሚናር ካብ ልቢ Aመስግን።  
 
ኣብ ጸገም ዘሎ ፖለቲካዊ ውድብ ዘካይዶ ሰሚናር ተራ መድረኽ ኣይኰነን፤ Eንታይ ደኣ 
ንኹነታት ህዝቡን ሃገሩን ከባቢUን ብዝርI ንዘሎ ጸገማትን ሕቶታትን፡ ንጽህናን፡ ስነ-
ፍልጠታዊ ሓቅን ሓቦን ብዝመለለዪU ኣቀራርባ ንምምርማር ዝውደብ ምይይጥ Iዩ፣ ወይ 
ክኸውን ኣለዎ። በዚ Eዋን’ዚ ብሓደ ኤርትራዊ ውድብ ተቓውሞ ዝካየድ ሰሚናር ብርግጽ 
Eዚ ባህርያት’ዚ ክህልዎ ይግባE።  
 

፩ 
 
ኣብ ኩሉ ዘመሓላልፎ መልEኽትታት ነቲ ኣርEስቲ ወይ ዛEባ ወዝቢ ኣይኰንኩን 
ዝምድቦ። Eንታይ ደኣ ኣብ’ታ Eዋን Eቲኣ Eቲ ጐሊሑ ዝርA፡ ወይ ብህጹጽነቱን 
ኣገዳስነቱን ልUልን ኣካታEን ዝዀነ ጉዳይ ኣየናይ Iዩ Iለ ብምልላይ Iዩ። ትዝክሩ 
Eንተዀንኩም፡ ዛEባታት ናይ’ቲ ኣብ ካስል ይኹን ኣብ ካልE ቦታታት ዝህቦ ዝነበርኩ 
መልEኽትታት ብዝተኻEለ መጠን ነቲ በብEዋኑ ዝቕልቀል ዝነበረ ጉዳያት ዝምልከት’ዩ 
ነይሩ።   
 
ሎሚ Eውን Eምበኣር፡ ኣብ’ዚ Eዋን’ዚ ንዓናን ንዞባናን ብዝርI Eቲ ዝዝረበሉን 
ዘሰሓሕብን ዘሎ ጉዳይ Eንታይ Iዩ ካብ ዝብል ሕቶ ተበጊሰ Iዬ ንዛEባ መልEኽተይ 
መሪጸ ዘለኹ።  
 
በዚ ሎሚ ብዝተፈላለየ መጠን ዝተናኽፈና ሃገራውን ዞባውን Aህጉራውን ፍጻመታትን 
ምEባለታትን ኣሎ። ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ Iትዮጵያ፡ ኣብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ ኣውሮጳን 
Aመሪካን ብትሕዝቶU ንዓና - ማለት ንኤርትራዊ ሓይልታት ተቓውሞ - ዝምልከት 
ሸነኻት ዘለዎ ኩነታትን ተረኽቦታትን ኣሎ። ካብ’ቲ ኩሉ ኩነታት ንሎሚ ክዛረበሉ መሪጸ 
ዘለኹ ጉዳይ Eቲ ኣብ Iትዮጵያ በዚ Eዋን’ዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኻት Oሮምያ ክካየድ 
ዝቐነየ፡ ገና Eውን ብመጠኑ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቓሳትን፡ ባህርያት መልሰ-ግብሪ 
መንግስቲ ኣዲስ-ኣበባን፡ ንኣና ኸኣ ብኸመይ ከምዝምልከተናን Iዩ። 
 
ትዝክሩ Eንተዀንኩም፡ ኣብ ዝሓለፈ ፈስቲቫል ካስል (ማለት ነሓሰ 2015) ናይ ዋላ ሓደ 
መንግስቲ መሳርሒ ክንከውን ከምዘይብልና Aውኪኤ፡ ከም’ዚ ዝስEብ Iለኩም ነይረ።  
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“መሳርሒ መንግስቲ ኣዲስ-ኣበባ ክንከውን የብልናን ….። መሳርሒ መንግስቲ ኣዲሰ-ኣበባ 
ትኸውን ኣለኻ’ዶ ወይስ የሎኻን ንኽትፈልጥ Eቲ መንግስቲ ኣብ Iትዮጵያ Eንታይ ይገብር 
ከምዘሎ ክትፈልጥ Aሎካ፤ ነዚ ንኽትፈልጥ ከኣ ምEብልናታት Aትዮጵያ ክትከታተል፡ ኩነታት 
Iትዮጵያ ብEምቈት ክትርዳE ኣሎካ ማለት Iዩ። ኣጻEድው ኣቢለ ክዛረብ፡ መሳርሒ ወያኔ 
ትኸውን ኣሎኻ’ዶ የሎኻን ንኸተለሊ መታን ወያኔ ኣብ Iትዮጵያ Eንታይ ይገብሩ ከምዘለዉ 
ኣድቂቕካ ክትፈልጥ ኣሎካ ማለተይ Iየ።  
 
ስለ’ዚ ኣብ ምንቅስቓሳት ተቓውሞ ዘለኹም ኩሉኹም ምEብልናታት Iትዮጵያ ኣድቂቕኩም 
ተኸታተሉ። መስርሕ ምክትታልኩም ከኣ ነጻን ንጡፍን ክኸውን ኣለዎ። Eዚ ማለት፡ ነቲ Eቲ 
መንግስቲ ዝህቦ ጸብጻብ ምEብልናታት ምEማን ከይኰነስ፡ ባEልኻትኩም ብዘገበርኩሞ 
ምክትታል ኣብ Iትዮጵያ Eንታይ ይካየድ ከምዘሎ ፍለጡ ማለት’ዩ።” Iለኩም ነይረ። 

 
በዚ ሎሚ ንኹነታት Iትዮጵያ ዝከታተል ዘበለ ኩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኻት ዞባ Oሮሞ 
ገንፊሉ ዝቐነየ፡ ገና’ውን ፈጺሙ ዘይጠፍA ዘሎ ህዝባዊ ምልEዓል ወይ Eብያ (ማለት 
ፖፑላር ኣፕራይዚንግ) ክሳብ ክንደይ ዘተሓሳስብ ሙዃኑ ንኽርዳE ኣይጽግሞን Iዩ። 
ኣተሓሳሳቢ ካብ ኰነ ንኤርትራውያን ዘገድስ ሸነኻት’ውን ክህልዎ ይኽEል’ዩ Eሞ 
Eንተዘተናሉ ሕማቕ ኣይኰነን ብምባል Eነሆ “ህሉው ኩነታት Iትዮጵያ ንዓና 
ንኤርትራውያን’ውን ይምልከተና Iዩ!” ብዝብል ኣርEስቲ መልEኽተይ Aቕርብ።  
 
ኣብ ገሊU ቦታታት Eቲ ምልEዓላት ቁሩብ ዝሒሉ Eኳ Eንተሎ፤ብመሰረቱስ ኣየብቀAን። 
ስለ’ዚ Eዚ ምንቅስቓስ Oሮሞ መሰረታዊ መንቀሊU Eንታይ ከምዝነበረ፡ ምስተላEለ ኸኣ 
ምላሽ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ Eንታይ ከምዝነበረን Eንታይ ክኸውን ከምዝነበሮን 
ምግንዛብ ኣገዳስነት ኣለዎ። Eዚ ግንዛቤታት’ዚ ንሕና ኤርትራውያን ተቓወምቲ ንዘሎና 
ገለ መሰረታዊ ጸገማት ብዝዓሞቘ ክንርዳE ይሕግዘና Iዩ ዝብል Eግበት ኣሎኒ። 
 
ቅድሚ ኣብ ጉዳይ Oሮሞ ምEታወይ፡ ኣብ ካልE ሸነኻት Iትዮጵያ Eውን ህዝባዊ 
ምልEዓላት ከምዘሎ ክጠቅስ Eደሊ።ኣብ ወልቃይት-ጸገዴ፡ ኣብ ጋምቤላ፡ ኣብ Oጋዴን፡ 
ኣብ በኒ ሻንጉል ጉሙዝ ሓሓሊፉ ዝለዓል ዘሎ፡ ብመጠን Eብየቱ ዝፈላለ ህዝባዊ 
ምንቅስቓሳት፡ ኣቕሊልካ ዝርA ኣይኰነን። ሎሚ ኣብ’ዚ ጉዳያት’ዚ ክኣቱ ኣይደልን’የ፤ 
ኣገዳስነት Eዚ ጉዳያት’ዚ ከየቆናጸብኩ ኣብ’ቲ ብህዝቢ Oሮሞ ተላIሉ ዝቐነየን ገና’ውን 
ዘሎን ምንቅስቓሳት ከተኩር’የ።  
 

፪ 
 
Eዚ ምልEዓል ህዝቢ Oሮሞ ቅድሚ ክልተ ወርሕን ፈረቓን - ማለት ኣብ መፋርቕ ወርሒ 
ሕዳር - ዝጀመረ’ዩ። ቅልውላው ከስEብ ዝኽEል ህዝባዊ Eብያ Iዩ። ነዚ ጉዳይ’ዚ ብዝርI 
Iትዮጵያውያን ተንቀሳቐስቲ ጥራይ ከይኰኑ፡ ኣመሪካን ሕብረት ኣውሮጳን ዝርከቡዎም 
ዓበይቲ መንግስታት፤ ኣካላት ኣህጉራዊ ውድባት ከም በዓል ሕቡራት መንግስታት፤ 
ኣምነሰትን ሁማን ራይትስ ዋችን ፍሪደም ሃዉስን ዝኣመሰላ Aህጉራዊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ 
መሰላት፡ Aህጉራዊ ተኣማኒነት ዘለዎም ጋዜጠኛታት ወዘተ ስኽፍታOም ገሊጾም፡ 
ተቓውሞOም ኣስሚOም፡ ምኽርታቶም’ውን ለጊሶም’ Iዮም። ሕብረት ኣፍሪቃ Eውን 
“ንጉዳይ Oሮሞ ብቐረባ ንከታተሎ ኣሎና” ከምዝበለ ብ28 ጥሪ ኣብ ራድዮ ድምጺ ኣመሪካ 
ተገሊጹ Iዩ። ነቲ መግለጺ ዝሃበት ዶክተር ዓይሻ ዓብዱላሂ ዝተባህለት ኣብ ሕብረት 
ኣፍሪቃ ኮሚሽነር ፖለቲካዊ ጉዳያት Iያ። ዶክተር ዓይሻ Eታ መንበረ ቤት ጽሕፈት 
ሕብረት Aፍሪቃን ካልOት ኣህጉራውያን ውድባትን ዝዀነት Iትዮጵያ ኣገዳሲት ሃገር 
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ብሙዃና ኣብ ጸገም መታን ከይትኣቱ ነቲ ናይ Oሮሞ ጉዳይ ብዝርI ብድሕሪ መጋረጃ 
ዲፕሎማስያዊ ጻEርታት ይካየድ ከምዘሎ ብንጹር ኣሚታ።  
 
ናይ ቀረባ መበገሲ Eዚ ምልEዓል’ዚ ንመሬታዊ ግዝኣት ከተማ ኣዲስ-ኣበባ ንምስፋሕ 
ዝዓለመ ውጥን ንምምላE ዝተገብረ ምድላዋት Iዩ። Eቲ ውጥን መሬት ካብ ዞባ Oሮሞ 
ተቖርሚሙ ናብ ምምሕዳር ኣዲስ-ኣበባ ከምዝሕወስ ዝገብር’ዩ። 
 
Eቲ መሰረታዊ ጠንቂ ናይዚ ምንቅስቓስ ግን፡ ከይዱ-ኸይዱ፡ Eቲ ንዝሓለፈ 25 ዓመታት 
ክዋህለል ዝጸንሐ ቅርሕንቲ Iዩ። ብሕጽር ዝበለ ኣገላልጻ፡ Eዚ ህዝባዊ Eብያ መግሃዲ 
ናይቲ መንግስቲ ህወሓት ስልጣን ካብ ዝሕዝ ጀሚሩ ክትግብሮ ዝጸንሐን ገና ዝትግብሮ 
ዘሎን ዲሞክራሲ ዘየሰነዮ ኤትኒካዊ ፋደራሊዝም ዘምጽO ጸገማት፡ ብመልክE ምርጫ 
ዝተሸፈነ Aምባገነናዊ ስርዓት፡ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት፡ ጉድለት ሕግን ፍትሕን፡ 
ድኽነት፡ ስራሕ-ኣልቦነት፡ ጥሜት፡ ከምU Eውን ኣድልዎን ብልሹውነትን ዝመለለዪU 
ምሕደራን ወዘተ. Iዩ። 
 
ኤትኒካዊ ፈደራላውነት ንሓድነት Iትዮጵያ ኣላሕሊሑዎ Iዩ። ብመሰረት ቋንቋ 
ብዝተመደበ ብሄረ-ሰብነት ነታ ሃገር ምክፍፋል፡ ጉድለት ዲሞክራሲ ተሓዊሱዎ፡ ንህዝቢ 
Iትዮጵያ ይፈላልዮ ኣሎ። ዳኛቸው ኣሰፋ ዝተባህለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ 
ፍልስፍና ፐሮፈሰር ዝነበረ ካብ ኣዲሰ ኣበባ ቁሩብ ውጽE Iልካ ናብ ካልE ዞና (ንAብነት 
ናብ ክልል Oሮሞ) ምስEትኣቱ ከም ወጻEተኛ ተራIኻ፡ “ካበይ Iኻ መጺEካ?” ተባሂልካ 
ከምEትሕተት ይገልጽ። ፈታው ሃገሩ ዝኾነ ዶክተር ዳኛቸው “Iትዮጵያ ኣለች ወይ” “ኣላ 
ዲያ Iትዮጵያ!” ይብል1። ሕጂ ንርEዮ ዘለና ጸገማት ሓደ ካብ’ቲ ፍሪያት ናይ’ቲ ንነዊሕ 
Eዋን ዘባል ትርጉም Eናተዋህቦ ንትግባረ ምልኪ ከገልግል ዝጸንሐ መሰል ብሄራት ዝብል 
ኣምር’ዩ። 
 
ቅድሚ ሎሚ መንግስቲ ህወሓት-Iህኣዲግ ብምርጫዊ መልክE ዝተሸፈነ ደቂ ሓደ ብሄረ-
ሰብ ዝውንንዎ ኣምባገነናዊ ስርዓት Iዩ Iለኩም’የ። ሕጂ Eውን Eደግማ ኣለኹ። ኩሉ 
መሓውራት Eዚ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ህዝባዊ ወያኔ Iዩ። Eቶም ኣባላት 
Iህኣዲግ ዝዀኑ ውድባት ካልOት ብሄረ-ሰባት ህወሓት ዝቆጻጸሮም Iዮም። Eቲ ሓጋጊ 
ኣካል (ማለት ፓርላማ ወይ ባይቶ) ብወያኔ-Iህኣዲግ ዝተወነነ Iዩ። ከምEትፈልጥዎ 
ሕጂ-ሕጂ Eሞ ኸኣ ነቲ ምርጫ ብኹሉ ወያኔ ማለት Iህኣዲግ Iዮም ዝስEርዎ። ብ 
2010 ን99.6% ናይ’ቲ ወንበራት ስIሮሞ፣ ሕጂ ኸኣ (ማለት ብ2015) ን100% ናይ’ቲ 
ወንበራት Iህኣዲግን ንሳቶም ዝቆጻጸርዎም መሓዙቶምን ስIሮሞ። ዋላ ሓደ ተቓዋማይ 
Eውን ኣብ’ቲ ፓርላማ የልቦን። Eቲ ፈጻሚ ኣካል Eውን ከምU ብወያኔ ዝተዓብለለ Iዩ። 
ቀንዲ ሚኒስተራት ኣብ’ቲ መንግስቲ ኣባላት ወያኔ Iዮም፣ ብEሊ ኣባላት ወያኔ 
Eንተዘይኰኑ ኸኣ ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ጀሚርካ ነጻነት (ማለት 
Aውቶኖሚ) ዘይብሎም ምEዙዛት ወያኔ Iዮም። Eቲ ፍርዳዊ ኣካል፡ ምሕደራ ጉዳያት 
ወጻI፡ ምሕደራ ጸጥታዊ ጉዳያት Eውን ኩሉ ወያኔ-Iህኣዲግ ዝቆጻጸርዎ Iዩ።  
 
ወተሃደራዊ ሓይሊ Iትዮጵያ ኸኣ ርUይ ብዝዀነ መልክE ኣብ ቁጽጽር ህወሓት Iዩ 
ዘሎ። መብዛሕትOም ጀነራላትን ኮሎኔላትን Iትዮጵያ ኣካል ወያኔ ዝዀኑ ተጋሩ Iዮም። 

                                                 
1 . ዳኛቸው ኣሰፋ “Iትዮጵያ Aለች ወይ?” 



ህሉው ኩነታት Iትዮጵያ ንዓና ንኤርትራውያን’ውን ይምልከተና’ዩ!! 
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Eቶም ኣዚዮም ዝለዓሉ መራሕቲ ወተሃደራዊ Eዚ (ሲኒየር ኮማንድ ፖሰትስ) ካብ ጀነራል 
ሳሞራ ዩኑስ ጀሚርካ ብሙሉOም ኣባላት ወያኔ Iዮም2።  
 
ቁጠባ Eቲ ሃገር ኣብ ቁጽጽር ህወሓት-Iህኣዲግ Iዩ። Eቶም ጀነራላትን ካልOት ዓበይቲ 
ሰብ-ጽሩራን፡ ሲቪላውያን ሰበ ስልጣናትን ምሒር ሃብቲሞም Iዮም። ምስ’ዚ 
ብዝተተሓሓዘ ዘሎ ጸገም ብልሽውና ከቢድ ሙዃኑ ዝEመኑ ተዓዛቦ ይገልጹ። ጉቦን ካልE 
ዓይነት ስርቅን ብዓበይቲ ሰበ ስልጣናት ኣመና ተስፋሕፊሑን ሱር ሰዲዱን ኣሎ።  
 
በቲ ካልE ሸነኽ ከኣ ኣብ ታሪኽ Eቲ ሃገር ተራEዩ ዘይፈልጥ መጠን ድኽነት ከምዘሎ ኩሉ 
ዝምስክሮ Iዩ። ድኽነት ኣብ ትግራይ ከይተረፈ Iዩ ዘሎ፣ Eኳ ደኣ መብዛሕትU ህዝቢ 
ትግራይ በስርዓት ወያኔ ከምዝተጐድA ፍሉጣት ደቂ ትግራይ ይምስክሩ Iዮም። ንኣብነት 
ዓድዋ ዝመወለዱ ዳዊት ገብረ-Eግዚኣብሄር ዝተባህለ Eዉት ኣውፋር ርEሰ-ማል 
(Iንቨስተር) “ህዝቢ ትግራይ ካብ ካልOት ሓለፋ ዝዀነ ጥቕሚ ይረክብ ኣሎ ዝበሃል ዘረባ 
ኣሎ፤ መሰረት ዘለዎ ዘረባ ዲዩ?” ተባሂሉ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ምስተሓተተ “ማንም 
ሰው የመሰለውን ሊያወራ ይችላል። ግን ኣይቶ ነው ያወራው ወይስ ባAሉባልታ ነው? 
መጠየቅ ያስፈልጋል። የትግራይ ህዝብ የስርዓቱ ተጠቂ Eንጂ ተጠቃሚ ኣይደለም።” ክብል 
መሊሹ3። Eዚ ማለት “ዝዀነ ሰብ ዝመሰሎ ከውሪ ይኽEል Iዩ። ግን ርEዩ ዲዩ ዘውሪ 
ዘሎ ወይስ ብቤላ በለው Iዩ Iልካ ምሕታት ኣድላዪ Iዩ። ህዝቢ ትግራይ ጥቑE ናይ’ቲ 
ስርዓት Eምበር ተጠቃሚ ኣይኰነን።” ክብል መሊሹ። ከምU Eውን Eቶም ፍሉጥ 
ኣምሓርኛ ዝቛንቋOም Iትዮጵያዊ ምሁር ፕሮፈሰር መስፍን ወልደማርያም “የወያኔ ጥላቻ 
ፍሬ” ኣብ ዝብል ድርሰቶም፡ ካብ ስርዓት ወያኔ ዝተጠቕሙ ተጋሩ ኣዚዮም ውሑዳት 
ሙዃኖም መስኪሮም፡ ወያኔ ብዝፍጽምዎ ዘለዉ ተግባራት ንኹሉ ትግራዋይ ምኽሳስ ዓቢ 
ጌጋ ሙዃኑ ብኣትኩሮት ይገልጹ። Eኳ ድኣ ብዙሓት ተጋሩ ኣብ በዓል ኣዲስ ኣበባ ለማኖ 
ኰይኖም ከምዝነብሩ፡ ገሊOም Eሞ ኸኣ ክልምኑ ከለዉ ብመንነቶም Eናተጸርፉ ዝስከፉን 
ዝሳቐዩን ሙዃኖም ይገልጹ4።  
 
ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ Iትዮጵያ ብዝርI ብዙሕ ተጻሒፉ Iዩ። ወዮ ድኣ ንሕና 
ኣብ’ቲ ብመንግስቲ Iሳያስ ዝፍጸም ግህሰታት ጥራይ EናAድሃብና ንኻልE ኩነታት 
ኣይነስተብህለሉን ኰንና Eምበር፡ ብመንግሰቲ ወያኔ-Iህኣዲግ ዝፍጸም ግህሰት መሰላት 
ብዙሕን ከቢድን Iዩ። ክንደይ መራሕቲ ሰልፍታት ተቓውሞ፡ ተንቀሳቐስቲ ሰብኣዊ 
መሰላት፡ ጋዜጠኛታት ወዘተ ተገፊOም Iዮም። ክንደይ ከምዝተቐትሉ፡ ክንደይ 
ተAሲሮም ከምዘለዉ፡ ክንደይ ብተጽEኖታት ይሳቐዩ ከምዘለዉ ብዙሕ ተጻሒፉ Iዩ። 
ንኣብነት መንግስቲ ወያኔ ካብቶም ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሲሮም ዘለዉ መንግስታት 
ሓደ Iዩ5።      
 
Eምበኣር ቀንዲ ምንጪ ናይ’ዚ ኣብ Aሮሚያን ኣብ ዝተፈላለየ ካልE ሸነኻትን Iትዮጵያ 
ገንፊሉ ዝቐነየ፡ ኣብ ገሊUስ ገና’ውን ዘሎ፡ ምንቅስቓሳት Eዚ ክገልጾ ዝጸናሕኩ 

                                                 
2 . Keffyalew Gebremedhin, “Ethiopia promotes 37 senior officers to rank of generals; Tigreans are given 

most of it”, available online 

3 .ዳዊት ገብረ Eግዚኣብሔር፡ “የትግራይ ሕዝብ ዘሥርዓቱ ተጠቂ Eንጂ ተጠቃሚ Aይደለም” (ቃለ 
መጠይቅ) 

4 መስፍን ወልደማርያም፡ “የወያኔ ፍሬ ጥላቻ” (ethiopiazare.com) 

5   European Parliament, Joint Motion for a Resolution,  RC\  1084072EN.doc, (20, 1. 2016) available 

online 
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ብኤትኒካዊ ኣድልዎን፡ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን፡ ብምሕደራዊ ብልሽዉነትን፡ 
ብድኽነትን ሓሳረ መከራን ሓፋሽ ህዝቢ ዝመሽመሸ ኩነታት Iዩ6።   
 

፫  
 
Eቲ ኣብ Oሮሚያ ዝተኸሰተ ምልEዓል ወይ Eብያ ኣዚዩ ዝጐሃረ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ 
ኣብ ክንዲ ብልዝብን ምርድዳEን ከይተሓለለ ነቲ ኩነታት ክኣልዮ ዝፍትን፡ ነቲ 
ምንቅስቓስ ብሓይሊ ክጭፍልቖ ስጉምትታት ምስወሰደ Iዩ። ሰራዊቱ ዓይኒ-የብለይ፡ ስኒ-
የብለይ Iሎም ኣብ ተመሃሮን ካልE ህዝብን ተኰሱ፣ ንዩኒቨርሲቲታት ደብደቡ፣ ንውልቀ 
ሰባት Iላማ ገይሮም ቀተሉ፣ ሰላሕታዊ ቅንጸላታት ኣካየዱ፣ መራሕቲ ወድባት ተቓውሞን 
ጋዜጠኛታትን ኣሰሩ። መንግስቲ ንትግባረ ናይ’ቲ ንግዝኣት ኣዲስ-ኣበባ ዘስፍሕ ውጥን 
ደው ከብሎ’የ Eንተበለ’ኳ Eቲ ተራጻሚ ስጉምትታቱስ ቀጸለ ደኣ። ክሳብ ሕጂ፡ ከም’ቲ 
ዝተፈላለዩ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝበልዎ፡ ካብ 140ን ወይ 150 ዝበዝሑ ሰባት 
ተቐቲሎም ኣለዉ7፣ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኸኣ ተኣሲሮም ኣለዉ። Eቶም ከም በዓል ኣግኣዚ 
ዝኣመሰሉ ሰራዊት ካብ Oሮሞ ወጻI ዝመጹ Iዮም ነይሮም። በዚ ምኽንያትዚ Eቶም 
ኣባላት Iህኣዲግ ዝዀኑ የOሮሞ ህዝብ ዲሞክራስያዊ ድርጅት (OፒዲO) ዝበሃሉ ውድብ 
ነቲ ስጉምቲ ተቓዊሞሞ ምስ መራሕቲ ወያኔ ናይ ዘይምቅዳው ኩነታት ስIቡ’ዩ።     
 
መንግስቲ Aመሪካ ደጋፊ ስርዓት ህወሓት-Iህኣዲግ ክንሱ ኣብ’ዚ ጊዜ’ዚ ወቐሳ ከስምE 
ተገዲዱ’ዩ። መንግስቲ ኣዲስ-ኣበባ ሃናጺ ዘተ ብምክያድ ነቲ ቅሬታታት ክፈትሖ ኣለዎ 
ብምባል በንጹር ቋንቋ ትEዝብቱን መርገጹን ገሊጹ Iዩ8። 
 
ሕብረት Aውሮጳ Eውን ከም ኣመሪካ ንወያኔ-Iህኣዲግ ደጋፊOም ክንሱ፡ ኣብ’ዚ ኩነታት’ዚ 
ኣዚዩ ወቒሱዎም ኣሎ፤ Eቲ ባይቶ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ንብዙሕ ዞባውን 
ኣህጉራውን ሕግታት ብምውካስ ተሪር ወቐሳታት ዘለዎ ውሳኔ ኣሕሊፉ Iዩ። Eቲ 
ምንቅስቓስ Oሮሞ ሰላማዊ ክንሱ ሓይልታት ጸጥታ Eቲ መንግስቲ ተራጻሚ (ቫየለንት) 
ስጉምትታት ወሲዶም ሰባት ብምቕታሎም፤ ንመራሕቲ ተቓዋሚ ሰልፍታትን 
ጋዜጠኛታትን ብምEሳሮም፤ ንገሊኣቶም ከኣ ቁም-Eስር ገይሮም ብምሓዞም፤ ሓሳብ ናይ 
ምግላጽ መሰሎም ንዝተጠቕሙ ጸሓፍትን ተሳተፍቲ ሰላማዊ ሰልፍታትን ኣንጻር ሽበራ 
ብዝብል ምስምስ ብሓይሊ ብምድቋሶም፡ ኣብ በዓል Oጋዴንን ካልOት ሸነኻት Iትዮጵያን 
ሰብኣዊ መሰላት ብምግሃሶም ይወቕሶም9። ንጋዜጠኛታት ብዝርI Iትዮጵያ ኣብ ትሕቲ 
ወያኔ-Iህኣዲግ ኣብ ዓለም ካብተን ኣዚየን ዝሓሰማ ኣሰርቲ ጋዜጠኛታት ኰይና፡ ብተርታ 
መበል ራብዓይቲ ሙዃና ባይቶ ኣውሮጳ የስምረሉ። Eዚ ገለ ካብ’ቲ ኣብ’ቲ ውሳኔ 
ተሮቚሑ ዘሎ ገበናት’ዩ። ካብ’ዚታት ተበጊሱ ባይቶ ኣውሮጳ ነቲ ዝተወስደ ብሓይሊ ናይ 
ምጭፍላቕ ስጉምትታት ኰኒኑ መንግስቲ ኣዲሰ-ኣበባ ዲሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላት 
ዘጠቓልል ኣህጉራውን ዞባውን ኣዋጃትን ሕግታትን ከኽብር፡ ንሕግታት ጸረ-ሽበራ 

                                                 
6 .Eዚ ነጥብ’ዚ ብብዙሓት ተዓዘብቲ ተጠቒሱ ኣሎ። ንኣብነት ኣረጋዊ በርሀን ኣብርሃ በላይን፡ ምስ ብጾቶም 

ንዝፈነዉዎ “ተደጋጋሚ ጭፍጨፋዎች Eንዲቆሙ ኣስጨፍጫፊዎች መወገድ Aለባቸው፣ Eኛም Oሮሞዎች 
ነን” ዝብል መግለጺ ተመልከት። ethiomedia.com 

7 . Mike A. “Decades Worth of Fear Has Turned Into Anger In Ethioipia”, ethiomedia.com January 11, 

2016 

8 .  Messay Kebede, “TPLF in Disarray and the Remaking of National Unity”, ethiomedia.com, January 6, 

2016 

9 .  European Parliament, Joint Motion for a Resolution,  RC/ 1084072EN.doc, (20, 1. 2016) available online 
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ንተቓወምቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ንምጽቃጥ ከይጥቀመሉ የማሕጽን። ከምU Eውን ሰበ-
ስልጣን መንግስቲ ኣዲሰ-ኣበባ (ወያኔ-Iህኣዲግ) ኤትኒካውን ሃይማኖታውን ኣድልዎ 
ንኸይገብሩ፡ ኣብ ሞንጎ ዝተፈላለዩ ማሕበረ-ሰባት ሰላማውን ሃናጽን ዘተ ከምዝካየድ 
ንኽገብሩ ባይቶ ጸዊU10። 
 
ኣብ Iትዮጵያ ምልEዓላት ብዘመን ወያኔ-Iህኣዲግ ሓዲሽ ኣይኰነን፣ ቅድሚ ሎሚ Eውን 
ኣብ Aዲሰ Aበባ ይኹን ኣብ በዓል ጋምቤላ ነይሩ Iዩ። Eዚ ናይ ሕጂ ግን ኣገዳሲ 
ብዝኾነ መጠን ካብ’ቲ ናይ ቅድም ይፍለ Iዩ።  
 

1. ንኣብነት Eዚ ምንቅስቓስ ብቐሊሉ ከይተጨፍለቐ፡ ንነዊሕ Eዋን ቀጺሉ፡ ኣብ 
ዝተፈላለየ ቦታታት ገና Eውን ይቕጽል ኣሎ፣  

2. Eቲ ምንቅስቓስ ብቐንዱ ኣብ ገጠራት Iዩ ዝተኻየደን ዝካየድ ዘሎን፣ መንግስቲ 
ወያኔ-Iህኣዲግ ከኣ ገጠር Iዩ ቀንዲ ደጋፊና Iዩ ዝብል11፣  

3. Eቲ ጐንጺ ኣብ መንጎ መንግስትን ሓፋሽ ህዝብን Iዩ፣ ኣብ ሞንጎ መንግስትን 
ውሱን ፖለቲካዊ ውድብ ተቓውሞን ኣይኰነን12፣  

4. ብሰንኪ Eዚ ምንቅስቓስ ውሽጣዊ ሓድነት Iህኣዲግ ክዘልቕ ጀሚሩ፣ ከምቲ 
ኣቐዲመ ዝጠቐስኩዎ Eቲ ኣባል Iህኣዲግ ዝዀነ OፒዲO ነቲ ዝተወስደ ስጉምቲ 
ሓይሊ ብምቅዋም ምስ መራሕቲ ወያኔ ኣብ ዘይምቅዳው ኣትዩ ኣሎ13፣  

5. ኣብ ትሕቲ ወያኔ Iትዮጵያ ጥጥሕቲ ሃገር ኰይና ኣላ ዝብል ርEይቶ በርIኑ 
Iዩ። ቅልውላው ክመጽE ይኽEል Iዩ ዝብል ስግኣት ብወገን ምEራባውያን 
መንግስታትን መዋፈርቲ ርEሰ ማልን ከይተረፈ ኣሎ14።  

6. ቅሉEን ከቢድን ወቐሳታት ካብ መንግስታት ኣመሪካን ሕብረት ኣውሮጳን 
ንመጀመርያ ጊዜ ተሰሚU ኣሎ።  

7. ተቓወምቲ ሓይልታት Iትዮጵያ ክንዮ ብሄርነት ሓሲቦም ብመሰረት ሃገራውነት 
ክተሓባበሩ ከምዝኽEሉ ዝEምት ምልክታት ይርA ኣሎ። ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ 
ሰሙን በዓል ዶክ. ኣረጋዊ በርሀን ኣካያዲ Iትዮሜድያ ኣብርሃ በላይን 
ዝርከቡዎም ደቂ ትግራይ “Eኛም Oሮሞዎች ነን” (ንሕና’ውን Oሮሞ Iና) ዝብል 
ታሪኻዊ Aዋጅ ክበሃል ዝከኣል መግለጺ ኣውጺOም Aለዉ15። ተጋሩ ንኹን Eምበር 
ወጽዓ Oሮሞ ወጽዓና Iዩ ብምባል ምስ ህዝቢ Oሮሞ ሕውነቶምን ሓድነቶምን 
ገሊጾም Aለዉ።  

 
Eዝን ከምዝን ዝኣመሰለ ተርEዮታት ሓዲሽ Iዩ። ብርግጽ ተቓወምቲ ሓይልታት 
Iትዮጵያ ክሓብሩ ኣለዎም ዝብል ጻውIት ተሰማEነት Eናረኸበ ይመጽE ኣሎ።       
                                                 
10  ዝኒ ከማሁ 
11 . Leenco Lata, “Time for Ethiopia’s Ruling Party to Take Full Responsibility for its Failures”, 

ethiomedia.com (December 28, 2015) 

12 . Nahome Freda, “No Government wins a War of Attrition with its own People”, ethiomedia.com, 

(January 26, 2016)  
13 . Messay Kebede, “TPLF in Disarray and the Remaking of National Unity”, op. cit. See also, Hassen 

Hussein, “OPDO’s Statement: a departure or business as usual”, ethiomedia.com January 15, 2016 

14   Messay Kebede, “TPLF in Disarray and ….”, op. cit 

15 .  ኣረጋዊ በርሀን ኣብርሃ በላይን፡ ምስ ብጾቶም፣ “ተደጋጋሚ ጭፍጨፋዎች Eንዲቆሙ ኣስጨፍጫፊዎች 
መወገድ Aለባቸው፣ Eኛም Oሮሞዎች ነን” ዝብል መግለጺ ኣብ ethiomedia.com ተመልከት። ነቲ 
መግለጺ ዝፈነዉ ደቂ ትግራይ Eዞም ዝስEቡ Iዮም፣ ኣብራሃ በላይ፡ ኣረጋዊ በርሀ (ዶር) በላይነሽ 
ተክለሃይማኖት፡ ገብረመድህን ኣርኣያ፡ ግደይ ኣሰፋ (ዶር) ግርማይ ገዛኸኝ፡ ካሕሳይ በርሀ፡ ነጋሲ በየነ፡ 
ተስፋይ ኣጽብሃ።    
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፬ 

 
Eዚ ውሽጣዊ ጉዳይ Iትዮጵያ Iዩ፣ ኣይምልከተናን Iዩ ዝብል ኣራኣEያ ዘለኩም 
ትህልዉ ትዀኑ። Eዚ ኣረኣEያ’ዚ ግን ግጉይ Iዩ። ከም’ቲ ኣቐዲሙ ዘተጠቕሰ ሓድነት 
Iትዮጵያ ይልሕልሕ ኣሎ። Eዚ ምልሕላሕ’ዚ ከይዱ ኸይዱ ንIትዮጵያ ፋሕ ከየብላ 
የስግE Iዩ። Iትዮጵያ ምስEትበታተን ኤርትራ Eውን ምብትታና ኣይተርፋን Iዩ። Eኳ 
ደኣ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብኹላ ክትዝረግ Iያ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ንጥቕምና Iልና 
ሓድነት Iትዮጵያ ነኽቕጽል ሓገዝና ከነበርክት ኣሎና። ብተወሳኺ Iትዮጵያ ንኣፍሪቃ፡ 
Eኳ ዳኣ ንጸሊም ህዝቢ ብሙሉU፡ ታሪኻዊ ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር Iያ16። ክትበታተን 
የብላን። 
 
ከምU Eውን ኣብ Iትዮጵያ ኣብ ሞንጎ Eቲ ብሄረ ሰባት ሰላም ክሰፍን ንIትዮጵያውያን 
ጥራይ ከይኰነ ንዓና ንኤርትራውያን Eውን ኣድላዪ Iዩ። ብ2010 ሓደ ግረጎሪ ስታንተን 
ዝተባህለ ኣመሪካዊ ፐሮፈሰር ብዛEባ ኩነታት Iትዮጵያ ኣገዳሲ መግለጺ ሂቡ። ዘተኰረሉ 
ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ነይሩ። ብፍላይ ንበዓል ጋምቤላ ብዝርI ንመንግስቲ ኣዲሰ ኣበባ 
ወቒሱ ሓደ ከቢድ ነገር ተዛሪቡ። ንስልጣንን ካልE ጸጋታትን Eዛ ሃገር ገቢቶሞ ዘለዉ 
ተጋሩ Iዮም ድሕሪ ምባሉ ‘ኣነ ነቲ ንዳሕራዩ ነዚ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ከይጥቃE 
Eፈርሓሉ ኣለኹ’ በለ። ኩነታት ተለዊጡ ናEቢ ምስዝመጽE ትግርኛ ዝዛረብ ዘበለ ኩሉ 
በቲ ካልE ህዝቢ Iትዮጵያ ክጥቃE ይኽEል Iዩ ዝብል መልEኽቲ’ዩ ዘስምA17። Eዛ 
ነጥቢ’ዚኣ ኣዚያ ኣተሓሳሲባትኒ። ንህዝቢ Iትዮጵያ ትግርኛ ንዛረብ ዘበልና፡ 
ኤርትራውያን ንኹን ተጋሩ፡ ኩላትና “ትግሬዎች” Iና። ከም ሓፋሽ ካብ ስርዓት ወያኔ 
ዘይተጠቐምና ክንስና፡ Eቲ ሓደጋ ንኹላትና Iዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ሓደጋ ንኸይመጽE 
Eምበኣር ኣብ Iትዮጵያ ዝምድና ብሄረ ሰባት ማEርነታውን ሰላማውን ንኽኸውን ንሕና 
ኤርትራውያን ንጥቕምና Iልና ሐገዝና ከነበርክት ኣሎና።    
 
Eዛ ሕጂ ዘላ ኣካይዳ ህወሓት ተዋጽE (ማለት ሳስተይነብል) ኣይኰነትን፡፣ ሀዝቢ 
Iትዮጵያ ሕጅስ ዳርጋ 100 ሚልዮን በጺሑ Iዩ። ህዝቢ ትግራይ ካብ 6 ሚልዮን ቁሩብ 
Iዩ Eንተበዝሐ። 6.2% ህዝቢ Iትዮጵያ Iዩ። Eሞ 6.2% ጥራይ ኰንካስ ንIትዮጵያ 
ብቐጻልነት ክትቆጻጸር ዝከኣል ኣይኰነን፣ ቅኑE Eውን ኣይኰነን። ወያኔ ብመስርሓት 
Eርቂ ሓሊፎም ናብ ዲሞክራስን ማEርነታዊ ስርዓትን ዘድሃበ መሰረታዊ ለውጢ ክገብሩ 
ከምዘለዎም ብ2008 ኣብ ዘሕተምኩዎ መጽሓፍ ገሊጸ ነይረ። ኣይገበሩዎን፣ Eቲ ስልጣን 
ምግባት መመሊሶም ደኣ Aግደድዎ። ሕጂ Eውን ነታ ብ2008 ዝበልኩዋ Eደግመሎም 
ኣለኹ። ክንደይናይ Eኳ ከይሰምU!     
 

                                                 
16. ንታሪኻዊ ኣገዳስነት Iትዮጵያ ብዝምልከት ብዙሕ ተጻሒፉ Iዩ። ንኣብነት ብፕሮፈሰራት ጳውሎስ 

ሚልኪያስን ጌታቸው መታፈርያን ዝተዳለወ “The Battle of Adwa: Reflections on Ethiopia’s Historic Victory 
Against European Colonialism” ዘርEስቱ መጽሓፍ Eኩብ ድርሰታት ርA። ኣብ’ዚ መጽሓፍ’ዚ Eዘን 
ዝስEባ 3 ድርሰታት ንኣርEስትና ኣዚየን ይዛመድO Iየን። Paulos Milkias, “The Battle of Adwa: The 

Historic Victory of Ethiopia over European Colonialism”; Negussay Ayele, “Adwa 1896: Who was 

Civilized and Who was Savage?”; Getachew Metaferia, “Ethiopia: A Bulwark against European 

Colonialism and its Role in the Pan‐African Movement”.   
17.  Gregory Stanton  

https://www.youtube.com/watch?v=vdvHC2PE‐7c 
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ንሕና ማለት Eዞም ተቓወምቲ ኤርትራውያን ብዛEባ’ዚ ኣብ Iትዮጵያ ተላIሉ ዘሎ 
ምንቅስቓሳት ክሳብ ሕጂ ዝበልናዮ ነገር የልቦን። ክንደይ መንግስታትን Aህጉራዊ 
ውድባትን ምሕጽንታታት Eናኣስምዓ ንሕና ስቕ ክንብል ኣየጥEመልናን Iዩ። ንፍትሕን 
ንዲሞክራስን ንቃለስ ዘሎና ብሙዃና ኣብ Iትዮጵያ ይኹን ኣብ ካልE ዝካየድ ፍትሓዊ 
ቃልሲ የገድሰና Iዩ። ተመያዪጥና ቅኑEን ሃናጽን Iዩ ንዝበልናዮ መረገጽ ከነዋፍር 
ሓላፍነት ዘሎና ይመስለኒ።    
 
ንህዝባዊ ወያኔ ብዝዀነ መልክE ዝወቅስ ርEይቶ ከነስምE ወይ መርገጽ ክንወስድ 
የብልናን፡ ምኽንያቱ ወያኔ ኣሕዋትና ጥራይ ከይኰኑ ደገፍትና’ውን’ዮም ትብሉ ትህልዉ 
ትዀኑ። Eዚ ኣራኣEያ’ዚ Eውን ፈጺሙ ግጉይ Iዩ። ክንግንዘቦ ዘሎና ሓደ ነገር ኣሎ። 
ኣንጻር ሓደ ብAህጉራዊ ደረጃ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተኸሰሰ Aምባገነናዊ ስርዓት 
ንዲሞክራሲ ንቃለስ ስለዘሎና ዝዀነ መንግስቲ ሓገዝ ክህበና ፍቑድ Iዩ፣ ወረ ግቡE 
Iዩ። ስለ’ዚ ወያኔ ብሓቂ ሓገዝ ገይሮምልና ነይሮም Eንተዝዀኑ ግቡOም Iዮም ዝገበሩ 
ምበልና። ግን ኣይገበሩልናን Eኮ። ክገብሩ Eውን ኣይክEሉን፣ ኣብ ዓዶም -ብሕልፊ Eኳ 
ደኣ ኣብ ትግራይ- ዲሞክራስን ፍትሕን ዘየስፈኑስ፡ ንዓና ክሕግዙ!  
 
መንግስቲ ወያኔ ትርጉም ዘለዎ ሓገዝ ኣይገበረልናን ጥራይ ከይኰነ፡ ብኣንጻሩ ኣልሚሹና 
Iዩ!! ክሳብ ሕጂ Eውን የልምሸና Iዩ ዘሎ። ንኣብነት ከምEትዝክርዎ ቅድሚ ዓሚ 
“Eዚ’ዶ ደይ’ዚ!! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር” ብዝብል ኣርEስቲ ኣብ 
ዝሃብኩዎ መልEኽቲ ንግሪኻዊ Aፈ ታሪኽ ንጉስ ሲሲፉስ ጠቒሰ ወያኔ ንዓና ብተደጋጋሚ 
ምትEኽኻብ ግንባራትን ምንቅስቓሳትን ከምዝውደብ፣ ቁሩብ ጸኒሑ ከኣ ከምዝፈርስ 
Eናገበሩ ንኽንደይ ዓመታት Eንክሊል ኣቢሎም ከምዘልመሹና ገሊጸ ነይረ። 
ከምEትፈልጥዎ፡ ቅድም ምሕዝነት መጺኣ፡ ምሕዝነት ፈሪሳ 4 + 1 መጺኣ፡ ንሳ ፈሪሳ 
ኪዳን ቁጽሪ 1 መጺኣ፡ Eታ ኪዳን Eቲኣ ፈሪሳ ዳግማዊት ኪዳን መጺኣ፡ Eታ ዳግማዊት 
ከኣ ተዳኺማ ኮሚሽን ሃገራዊ ዋEላ መጺኣ፡ ንሳ’ውን ቅሂማ ባይቶ ትበሃል መጺኣ። “ባይቶ 
ኸኣ EንድIላ ጥጡሕ ኣካይዳ ትኸይድ ዘላ ኣይትመስልን፣ ናይተን ቅድሚኣ ዝነበራ 
መትEኽኻባት ትEድልቲ ከየጋጠማ ኣይተርፍን Iዩ።” Iለኩም ነይረ። Eነሃ ከኣ ካብታ 
ዝፈራሕኩዋ ኣይወጻEናን፣ ባይቶ Eውን ተዓጽያ፣ መፍትሕ ኣረክቡና ተባሂልኩም።  
 
ኣብ’ዚ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ብወገን ተቓወምቲ ውድባት ገለ ሕምቀታት Eንተሎ’ኳ 
ኣብ ምልማሽ ሓይልታት ተቓውሞና Eቲ ዝዓበየ Eጃም ዝነበሮን ዘለዎን መንግስቲ ወያኔ 
Iዩ። ወያኔ በብEዋኑ ብብሄርስ ይኹን ብቀቢላ ወይ ብዝዀነ ካልE መስመር ውድባት 
ከም ዝፈናጨላን ከም ዝቖማን Eናገበሩ ሓድነትና ኣደልዲልና ንኸይንቃለስ ገይሮም’ 
Iዮም። ካብ’ዚ ብዝገደደ ሃየንታ ከኣ Eዘን ውድባት ዋጋ የብለንን Iሎም ምውቃሶም 
Iዩ። ባEሎም ኣልሚሾምኻስ፡ ቅጭጭ ከይበሎም፡ ዋጋ የብልካን Iሎም ይወቕሱኻ!!        
 
ሕጂ ዳርጋ ኩለን ኤርትራውያን ውድባት ተቓውሞ ኣብ Iትዮጵያ ንቃልሲ ብዝርI 
ትርጉም ዘለዎ ህላዌ የብለንን። ካብ ትርጉም ዘይብሉ ህላዌ ከኣ ካልE መንገዲ ምንዳይ 
ዝምረጽ Iዩ። ከምቲ ተጋዳላይ ተስፋይ ተምነዎ ደጋጊሙ ዝበሎ ሓቂ ክንዛረብ፡ 
Iትዮጵያ ሎሚ መቃለሲ ባይታና ኣይኰነን።  
 
ሓደ ሓዲሽ ነገር Eንተሃሊዩ፡ ኣብ’ዚ ቀረባ Eዋን Eዞም መድረኽ ዝበሃሉ ምንቅስቓስ ኣዲስ 
ኣበባ ኣትዮም ኣኽብሮታዊ ዝመስል ኣቀባብላ ዝተገብረሎም ሙዃኑ Iዩ። Eቶም 
ልሉያት መራሕቲ መድረኽ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ወይ ህግዲፍ ፍሉጣት ሰብ መዚ ዝነበሩ 
ብምዃኖም ታሪኾም ምስ ወያኔ ዘዛምድ ሸነኻት ኣለዎ። Eቲ ታሪኽ Eትን ካልE 
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ሮቛሒታትን ብዝመግለጺU ምኽንያት ምስ ወያኔ ምዝማዶም በዚ ሎሚ ገለ ስዉር 
መደባት ዝሓዘለ ከይከውን ዘሰክፍ Iዩ።  
 
Eዚ ወድሓንኩም። ስለዝሰማEኩምኒ ብዙሕ Aመስግነኩም! የቐንየለይ!! 
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