
ኣኼባ መራሕቲ ደምበ ተቓውሞ ናይሮብን                      

ዘስዓቦ  ምስሕሓባትን !!!!! 

ቀለታ ኪዳነ 

ድሃይ ፕረሲደንት ኢሳያስ ዝፈልጥ እንተሎ ሓቲትና ስለዝስኣንና ዝርኣዮን ኵነታቱ ዝፈልጥ እንተሎን 

ክሕብረና  ብማዕከናት ዜና  ከይተረፈ ህዝቢ ክትሓባበረና ንኣዋርሕ ዝኣክል ሓቲትና ብዛዕባ ሃለዋቱ 

ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣይነበረን። ሎሚ ግን ምስ ምሉእ 

ጥዕናኡ ኣብ ዓዲ ሃሎ ኰይኑ ኵነታት መንግስቱን 

ኵነታት ደምበ ተቓውሞን ኣኼባ ናይሮብን ከይተረፈ 

ከም ዝተኸታተለ መስከረም ነት ሓቢሩና ኣሎ እሞ  

ነመስግኖ።   ንምዃኑ እዚ ኵሉ ህዝቢ ብዛዕባኡ 

እናተሸገረ ከሎ ኣሎኹ ኢሉ ‘’እሕሕ’’ ዘይምባሉ  ግን ዘይገርም ኣይኮነን እሞ  ዝተባህለ ይበሃል  

ስኽፍታን ፍርሕን ህዝቢ  ብቐሊል ዝኸይድ ኣይኰነን። ንሱ ኣብ ዓዲ ሃሎ ይሃሉ ኣበስመራ ወይ ኣብ 

ባጽዕ እታ ሃገር ከም ቀደማ ለመም እናበለት እናተስሓገት  ንጊዜኡ ትኸይድ ምህላዋ ግን ንኣምላኽን 

ነቲ ሰላማዊ ህዝባን ከየመስገናዮም ክንሓልፍ ኣይንደልን።   

በቲ ካልእ ወገን ከኣ ደምበ ተቓውሞ በዚ ሎምቅነ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ‘’መድረኽ ምምኽኻር’’ 

ኣኼባ ናይሮቢ ተናዊጹ ይርከብ አሎ። እቲ ሎም ቅነ ኣዝዩ ኣዛራብን ኣስሓሓብን ኰይኑ ዘሎ ከኣ 

ፕረሲደንት ኢሳያስ  ከም ዘየሎን እንተሃለወ እውን ኣብ ስልጣኑን ስራሑን ከም ዘይቅጽልን 

ኣረጋጊጽካ ብድሕሪኡ ስልጣን መን ይሓዞ? ኣብ ዝብል ናይ ስልጣንን ሕልሚ ዝግበር ዘሎ ምስሕሓብ 

ኢዩ።  

ገለ ካብቲ ክንሰምዖ ዝቐነናን ዘሎናን  ትማል ትማል ምስኡ ኰይኖም ይድስቑናን ይቕጥቅጡናን ከም 

ዘይነበሩ ሎሚ ገንዘብ ስለዝረኸቡ ንዑ ስምዑናን ተኸተሉና ክንመርሓኩም ክብሉና?  እዚ 

ዘይሕለምዩ። ነዚ ንሕና ዝቐተልናዮን መይቱ ክቕበር ንጽበዮ ዘሎና ስርዓት ኣስመራ ሎሚ መጺኦም 

ቃልስና ብምጭዋይ ክጻወቱልና? ንዅሎም በብሓደኮ ንፈልጦም ኢና። ኣበይ ትሓቢኦም ዝጸንሑ 

ኢዮም ሎሚ ስልጣን ክረኽቡ ውጥም ቅልቅል ዝብሉ ዘለዉ? ኣይፋልናን ቀደም ዝተጻወቱልና 

ይኣክል። ሎምስ ለቢምና ኢና። ሎሚ ምድረሰማይ ድኣ ዋላ ከም ኣፍ ዕንቍ ትጽበብ እምበር  ሎሚ 

ስልጣን ናትና ናይ ህዝቢ ኢዩ። ብምንም ትኣምር ከኣ ካብ ኢድና  ክወስዶ ዝኽክእል ዝዀነ ይኹን 

ሓይሊ የልቦን ይብሉ። 

ገለ ካልኦት ከኣ ኣይፋልኩምን ዘይትእከቡ፡ ዘይትጠርነፉ፡ ዘይትሰማምዑ ክንብል ጸኒሕና። ሎሚ 

ንእከብን ንዘራረብን ኣሎና ስለዝበሉናስ እዚ ኩሉ ወጠጥ። ። እዞም ሰባት( መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ) 

ዝወሰዱዎን ዝተረከቡዎን ብሓይሎም ክምንጥሉናን ዝኽእሉ ስልጣን የልቦን። ጕዳይ ስልጣን ገና 

ድሕሪ ነዚ ዘሎ ስርዓት ምቕያርና ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ዝበዝሕ ህዝብና ምስ ተራኸብና 

ዝውሰን ጕዳይ ኢዩ። እቶም ትማሊ ጀብሃን ሻዕብያን እናተበሃሃሉ ብዅናት ሓድሕድ ዝቃተሉ ዝነበሩ 

መራሕቲ ውድባት ሎሚ ለቢሞም ብሓደ ኮፍ ክብሉን ጕዳይ ሃገርን ህዝብን ክመያየጡን ክኢሎም 

ኣለዉ።   



ንድሕነት ሃገርናን ህዝብናን ክጠቅም ዝኽእል ኣፈናዊ ምርድዳእ ገርና  እውን ይብሉ ኣለዉ።  ኣብ 

ዝመጽእ ከኣ እቲ ክእከብን ርእይቶኡ ብናጻ ክገልጽን ዝኽእል ህዝቢ በብመንገዱ ዝካፈለሉን 

ዝዋስኣሉን መደባት ክንሰርዕ ኢና ኣውን ኢሎም ኣለዉ እሞ ንህወኽ ከይንህሉስ ቍሩብ ዘይንዕገስ ! 

ይብሉ። 

ብምቕጻል እዞም ሰባት ትማሊ እንታይ ገሮም? እንታይ ሓጢኣት ኣለዎም?  ከኣ ጽባሕ ህዝቢ 

ኤርትራ ዝርእዮን ዝፈርዶን እምበር ሎሚ ኣብ ዜና ማዕከናትን ፓልቶካትን ኰንካ ስለዝመደርካን 

ዝፈረድካን ኣይኰነን። ከምቲ ንሳቶም ለቢሞሞ ዘለዉ ንሕና ህዝቢ ከኣ ንለብም። ስልጣን ባዕላቶም 

ብሓይሎም ክወስዱዎ ዝኽእሉ እንተዀይኖም ከኣ ንሕና ብዘረባን ብመደረን  ክንክልክሎም 

ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ ብዝከኣለና ክንከታተሎምን ክንሕግዞምን እሞ ኣብ ኣከያይዳኦም ጌጋታትን 

መንገዲ ጥልመትን  ምስ እንርኢ  ከኣ ደው ከነብሎምን ክንቃወሞምን ይሓይሽ።  ከሎ ገና 

ከይተበገሱ ምዕንቃፎም ግን ናይ ጥዕና ኣይመስልን እሞ ምጥንቃቕ ከድልየና ኢዩ  እውን ይብሉ። 

ኣነ ብወገነይ እቲ ቀንዲ ዘሰክፈኒ ናይ ጐረባብቲ ኢድ ምትእትታው ኢዩ። ክሳብ ሎሚ ግን ኣብዚ 

ጕዳይ ናይሮቢ ኢትዮጵያ ትኹን እቶም ንጕዳይ ሃገርና ከም ጕዳዮም ገሮም ብስም ኤርትራውያን 

ዝዛረቡን ዝጕስጕሱን ዜና ማዕከናቶምን ዝሃቡዎ ኣሉታዊ ኮነ ኣወንታዊ ርእይቶ ኣይሰማዕኩን። 

ብኣንጻሩ  ብዙሓት ኤርትራውያን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጓስ ስለምንታይ ኣኼባ ኣብ ናይሮቢ 

ተገሩ ? ብማለት ብዙሕ ክሓርቁን ክወቕሱን ትዓዚብና።  ኣኼባ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ኣብ ናይሮቢ 

ምግባሩ  እቲ ዘሰክፍ እቲ ሃገር ወይ ቦታ ዘይኮነ  ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምግባሩ ዘፍርሕ ናይ ኢትዮጵያ 

ኢድ ምትእትታው ብቀጥታ ኮነ ብተዘዋዋሪ ከም ዘይተርፍ ስለዝግመት  ጥራሕ ኢዩ።  

ኤርትራውያን ኣኼባታቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጻኢ ክገብሩዎ እንተመረጹ ከኣ ዝኣክልን ዝበቅዕን 

ምኽንያት ኣለዎም።  

1. ኣብ ጊዜ ኵናት ባድመ ዝተኣወጀ ውግእ ገና ብሕጋዊ መንገዲ ብኣዋጅ ኣይተላዕለን። 

2. እቲ ብሕጊ ዝተፈርደን ስተወሰነን ዶብ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ግብሪ ከይውዕል ኢትዮጵያ 

ሓንጊዳ ኣላ። 

3.  መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ክልተ ሽሕ (2000) ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንደምበ ተቓውሞ 

ብምፍንጫልን ምፍልላይን እንተዘይኰይኑ ደምበ ተቓውሞ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበር  ህዝቢ 

ኤርትራ ዝጥርነፈሉን ዝሰማምዓሉን ሰሪሖም ኣይፈልጡን ኢዮም።  

 ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኮነ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዘሎ ህዝብና ህዝቢ ኢትዮጵያ’ኳ እንተዘይበለ ስርዓት 

ኢትዮጵያ ብፍላይ ከኣ ስርዓት ህ.ወ.ሓ.ት ኤርትራውያን ዘይነስተውዕለሉን ዘይንርድኦን ዝግምቱዎ  

ኣብ ልዕሊ ህዝብና  ታሪኽ መዝጊቡዎ ዝርከብ ዘይርኤን ዘይፍለጥን ረቀቕቲ  ዓበይቲ ገበናት 

ክፍጽሙ ጸኒሖም ኢዮም።  

ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራትን ህዝብን ንቡር ኵነታትን ሃዋሁውን ክሳብ ዝፍጠር ከኣ እቲ ኣኼባ 

መድረኽ ሃገራዊ ዘተ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ምግባሩ ዓቢ ልቦናን ምስትውዓልን ዝሓዘ ኢዩ። እዚ ክበሃል 

ከሎ ነቲ ጕዳይ ክትርእዮን ክትምርምሮን ከሎኻ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ግሉጽን ፍትሓውን 

ዝዀነ ውሳኔ ኤርትራውያን ተሰማሚዑሉን ተሓባቢሩዎን ከም ዝኸውን ንምግማት ዘጠራጥር 



ኣይኰነን። ክቕጽሉዎ ከኣ ነተባብዖም። መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ኮነ ካልኦት መራሕቲ ደምበ ተቓውሞ 

ንዝመጽእ እውን እዚ ንጕዳይካ ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ኰንካ ምስላጥ ዝብል ለባምን ፍትሓውን ውሳነ 

ተኸቲሎም ክቕጽሉዎ ለበዋና ነቕርብ።  

ካልእ ኣብ መንጎ እቶም መሪሕነት መድረኽ ጽልኢ ፈጢርካ እገለ ጥዑይ ነሩ እገለ ግን ዲክታቶር 

ኢዩ እናበልካ ዝግበር ዘሎ ጐስጓስ እውን ንዓታቶም ፈላሊኻን በቲንካን ነቲ ሒዞሞ ዘለዉ ጕዳይ ሃገር 

እውን ንምልማስን ንምጥፋእን ምዃኑ ተረዲኦም እቶም መሪሕነት መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ ነቲ ኣብ 

መንጎኦም ዝግበር ዘሎ ናይ ምፍልላዮምን ምድኻሞምን ጐስጓስ ኣቐዲሞም ክርድኡዎን ከፍሽሉዎን 

ሓደራ ንብሎም።  

ዓወት ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ  

ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ነቶም በጃ ሃገሮም ዝሓለፉ 


