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ሕቶታት ንመድረኻውያን ኣሎኒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
መድረኽ ብዝብል መለለይ ስም፡ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝቐንዔ፡ ናይ ኣብያ ወይ ሕንገዳ ተግባራቶም፡ ቅድሚ ውሑድ 
እዋን ጀሚሩ ክላለ ጸኒሑ።  ዋናታት ናይ እዚ ቅዋም እዚ፡ ነብሶም ዝገለሉ፡ ገዳይም ኣባላት ናይ መንግስቲ ኤርትራ፡ ከም 
ምዃኖም እዮም። ሓደ ዕማኾት ወይ ሕፍንቲ ዘይ መልኡ፡ ግን ከኣ -  ምኩራት ገዳይም ተጋደልቲ ምዃኖም እዮም።      
 
ናብዞም ዝተባህሉ ሰብ ብርኪ, stake holders, ዝቐንዔ: ናይ ዘይ ተቐባልነት ሕሜታት:  ካብቲ ኣሎኹ በሃላይ፡ ዘየእቱ 
ዘየውፍር ሕልፈት ተቓውሞ፡ ክውርወር ጸኒሑ እዩ።  ብኻልእ ኣዘራርባ፡ ሀረፍረፍ ናይ እዞም ተሓመይቲ፡ ከም ሓንገድቲ 
ወይ ተሓሰምቲ፡ ብዘስምዕ ጥርጠራታት፡ ካብ ሕቶ ምልክት ኣይ ደሓኑን፡፡  ምስ ፖለቲካዊ ሸርሙጡና ወያነ ዝዃሸም፡ ኣብ 
ሕቶ ምልክት ይነብር።  
 
ሕጂ ግን፡ ነቶም ብጉዳይ ሃገርና፡ ከማይ እንተ ደኣ ኮይኖም፡ ከም ሙኩራት ሀገራውያን ካድራት መሲልና፡ ክንውርጽጽ 
ንዝጸናሕና ከይ ተረፈ፤ ከመይነቶም እንታይ ከም ምኳኑ፡ መትሓዚኡን መቑጸሪኡን ጠፊኡና፡ ብዘይ ወታእታእ፡ ኣዝዩ 
ኣተሓሳሳቢ ከም ምዃኑ ግን ዝሕባእ ኣይ ኮነን። ኣብርእሲ'ላታ ተወሰኸታ፡ በዞም ዝሮምሮ ተቓውሞ፡ ደላይ ሰላምን ፍትሓን 
ህዝብና፡ ልቡ ደም ሰሪቡ እንከሎ፡ ሕጂ ከኣ  ማይ ዘይ ጠዓመ, if it is not a joke,  ሓዲሽ ለውጢ ይመጽእ ከም ዘሎ፡  
ሓቢሮም  ኣለዉ። መዓት ሕቶታት ዘተነሳስእ እዩ።  
 
ጭሩ ከም ዓቕማ ብብርዒ ስገም ከም ትሕጎም፡ ንማንም ከይ ወከልኩ፡ ብዓቕመይ ኣብ ቅድሚ ልዑል ሕዝቢ ኤርትራ ቀሪበ 
ክሓቶም፡ እደፍር ኣሎኹ። ኣብ ጉዕዞ ተቓውሞና፡ ክንደይ ረዘንቲ ዛዕባታት ኣልዒልና፡ ዋላኳ ንሓትት እንተ ነበርና፡  ባዶ 
መልሲ ኮይኖም ተሪፎም። ስለ ምንታይ? ሕቶ፡ ክሕተት ኣለዎ። ንዝሕተት ሕቶ ድማኒ፡ መልሲ ህህልዎ ይግባእ። እሳያስይ 
ሞይቱ ንዝበለ፡ ሰንጣቒ ጉዳይ ስለዝኾነ ብኸመይ? ኣበይ? መዓስ? ዘይ መለሸ: ሕሰመኛ, abuser, ኮይኑ ይተርፍ። 
 
 ብዓጀፍጀፍ, rhetoric, ዝሕፈስ መኽሰብ ኣይ ህሉን። እዞም ንብሎም ዘሎና መዕጀፍጀፍቲ, rhetoricians, ነቲ ንሳቶም 
ዝብዎ ዘለው፡ ብማንካ ከሰልፉና ቅድሚ ምፍታቶም፡ እንታይ ከም ዝጥዕም፡ ክንሓቶም ከም ምዃና፡ ክፈልጥዎ ይግብኦም 
ነይሩዎም። እንተ ዘይ ኮነ፡ ረሳሕ ኢድ ወያነ ዝጨበጠ፡ ርስሓቱ ሒዙ፡ ምስ ኣቶም እንተ ቀረየልና ይሕሸና።  
 
ናይ ክንደይ ኣእዳው ኣሕዋትና፡ ብርስሓት ኣእዳው ወያነ ክግዕግዕ ጸኒሑ እንከሎ፡ ካብ ከምዚ ክድሕን ዘይ ክእል መድረኽ፡ 
ዝበለ እንተበለ፡ እምነት ጎደል, untrusted, ኮይኑ ይተርፍ። ወግሔ ጸብሔ፡ ሓደ ዓይነት ኣሰራርሓ እና ተጠቐምካ፡ ፍረ 
ዕዮኻ ክመሓየሽ ኣይ ክእልን። Doing the same thing over and over again, cannot produce different result. ናብ 
ወያነ፡ ወግሐ ጸብሔ ጢልጢል ምባል፡ ውጽኢቱ ክስራን እዩ።  

መተሓሳሰቢ፡ 
ጸበሎም መታን ከይ ለኽየኒ፡፡ እዛ መድረኽ እትብል እዋናዊት መጽሔተይ፡ ምስ እዞም  ኣደ ፖለቲካኦም መን ከም 
ምዃና ዘየፍለጡ፡ ብስም "መድረኽ" ተባሆሎም፡ ዝዝረበሎም ዘለዉ ሁሩፋት ወይ ተወንጨፍቲ፡ ናይ ገለ ተሃወስቲ 
ስዉራት ሓይልታት ከይ ኮኑ ንዝጥርጠሩ፡ ምትሕሓዝ የበላን። መድረኸይ፡ ንሳቶም ጌና ኣብ ኣስመራ እንከለው 
ዝጀመረት፡ ልዕላውነት ሃገርን ሓድነት ህዝብን፡ እንተ ደኣ ክንዕቅብ ኮይና፡ ቅድሚ ዝኣገረ፡ "ፍትሒ ኣብ መዓሙቕ 
መቓብር ክቕበር ኣይ ግባእን" ዝብል ፍካረ፡ ከተመሓላልፍ መታን ዝጀመረት ኢያ። ንሳ፡ ከም መቐጸልታ ናይ እታ፡ 
ንሓያሎይ ዓመታት ኣብ ዓዋተ.ካም፡ ፍሉይ ዓምዲ ወይ ቃጽዖ ተመኒሑላ, granted, ብስም "ተፈኖ" እትፍለጥ 
ዝነበረት መጽሒት እያ። ምስ ብዙሕ ሓዘነይ፡ መጽሐት "ተፈኖ": ዝገበረ ኢንተ ገበረ ንጽቡቑ ኢንተ ዘይ ኮይነ፡ 
ንኩፍእ ናቱ ዘይ ትምነየሉ፡ ገዲም ተጋዳላይ ሳልሕ ቃዲ፡ ስለ ዝነጸጋ ካብ ገጽ ዓዋተ.ካም ለቒቓ።                   
 

 

 

 



ንስርዓት ኣስመራ፡ ምቅዋም፤ ምጽራር ወይ እውን ምምንቋሱ ዝደለ እንተ ደኣ ኮይኑ፡ ብኸመይ ከም ዝትግበር፡ ስእሊ 
ብስእሊ ኣብ ሰለዳ ምስ ተቐርጸ፡ ተግባራዊ ንምግባሩ ድማኒ ዓማዊል የድልዩኻ፡፡ ጠለባት ናይ ዓማዊልካ፡ ንምምላእ 
እተቕርቦ ሓደ ኣቕሓ፡ እንታይ ጣዕምታት፡ ዘማሌ ክኸውን ከም ዘለዎ ምፍላጥ፡ ቀንዲ ረቛሒ እዩ፡፡ 
 
 ዓይነቱ፤ ፍኹሰቱ፤ ርዝነቱ፤ ሕብርታቱ፤ ዕቅናቱ . . . ወዘተ፡ ምስ ጠለባት ዓማዊልካ፡ ዝወሃሃድ እንተ ደኣ ኮይኑ፡ ተሸያጣይ 
እዩ። እንተ ዘይ ኮይኑ ግን፡ ዝገዝኣልካ ዓሚል ኣይ ርከብን። ብሓጺሩ፡ ንዝኾነ ይኹን ጉዳይ ኤርትራ፡ እነካይዶ ዘበለ፡ 
ዓማዊልና ህዝቢ ኤርትራ ከም ምዃኑ፡ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ይግባእ። 100% ብ100%፡ ንድልየታት ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ዘየዓግብ ኣቕሓ፡ ተዓዳጋይ ኣይ ኮነን።  
 
ብዓል መድረኽ ከኣ፡ ዓማዊሎም መን ከም ምዃኖም፡ ዝፈልጡ እንተ ደኣ ነይሮም ኮይኖም፡ ጢልጢል ናብ ወያነ ኣይ 
ምበሉን። ስለምታይ ከደኣ? ካብ ተመክሮ ናይ እቶም፡ ኣብ ናይሮቢ ዝዓደምዎም፡ ሰብ ሓዘቕዘቕ ካርተሊና፡ ናብ ወያነ 
ጢልጢል ክብሉ ምስ ነበሩ፡ መረቖም ወዲኦም ዝተረፉ: መድረኻውያን ስለ ምንታይ ዘይ ተማህሩ?    
 
ወያነ፤ ካባና ዘድልዮም ጠለባት፡ ስለላዊ ዕዮ ደኣ እምበር፡ ንህዝቢ ኤርትራ ሓልዮም እዮም ዝብል ኤርትራዊ፡ ኣመጻጽኣ 
ታሪኽ ከይ ኣድሃበሉ፡ ሸፈፍ ኢሉ ክሓልፍ ዝደሊ ገርሀኛ, naïve, ክኸውን ኣለዎ። መስሓቕ ሰብ ወይ መዛረቢ ከይ ከውን እና 
ተሰከፍኩ፡ ቅድሚ ሕጂ ክብሎ ዘይ ደፈርኩ፡ ናይ ባዕለይ ገምጋም ኣሎኒ።  ሕዝግሀር ወይ ኣማኑአለይ ኣቦይ፡ ዘድሕነኒ እንተ 
ደኣ ኮይኑ፡ ኣብ ልበይ ተድኩና ዝጸንሔት፡ ባዕላ ከይ መሎቖት እንከላ፡ ሕጂ ቱሽ ከብላ፡ መሪጸ ኣሎኹ። ክመዚኣ እያ። 
 

" እዞም ኣብ መደበር ወያነ ደኩኖም ዘለዉ፡ ብስም ተቓወምቲ ኤርትራውያን ዝጽውዑ ይኹኑ ደኣ እምበር፡ 
ግዳያት ኣገልገሎት ስለላ ናይ ወያነ ከም ምዃኖም ዝፈልጥዎ ኣይ መስለንን።  እዚ ኣቶም፡ ንወጽዓ ህዝቢ ኤርትራ 
እንክብሉ፡ ደው ዝበሉ ድዮም ወይስ ኣይ ኮኑን ንዝብል ሕቶ፡ መልሱ ካብ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ኣይ ሓልፍን።  
ስለዚ፡ ነቲ መልሲ ንምርካብ፡  ግራና ግራና፡ ኣብ ጽቡቕ ምርሓና ኢልካ፡ ዛዕጎል ሻሕ  ምስ ኣበልካ፡ እቲ እት ኣምኖ 
መስልሲ ንሱ ይኸውን። "ኣገልገልቲ ሰለላ ወያነ እዮም"  ይብለካ። እዚ ጥንቆላ እዚ፡ ብዝያዳ ንመድርኽ ይዓዝዝ።   

 
ኣንቱም ሰባት፡ ካሕሳ ካብ ደመኛኻ፡ ኣብ ክንዲ ምጥላብ፡ ክብረትካ ብምሕሳር፡ ተጎምቢሕካ ናይ ወያነ ተኾሻሚ ምዃን፡ 
ኤርትራውነት ዶ የስምዕ?  እዞም መድረኽከ እንታይ  ወረዶም?  
 
ሕጂስ ከኣ፡ ሕሉፍ ሓሊፎም፡ ወያነ፤ ኣብሊዖሙና፤ ኣድሪሮሙና፤ ኣኣንጊዶሙና ዝዓይነቱ ኣበሃህላ … ብዝገበሩልና ጽቡቕ 
ኣቀባብላ ነመስግን ተባሂሉልና። ገለ ዶኹን፡ ቅምጽምጽ ዝብላ ቀጫጭን ኣምጺኦም፡ ሃነን ክሳብ ዝብሉ ገይሮሞም? ካብ 
ኣፍሪቃ፡ ኣብ ኣዲስ ዝመጽእ መራሒ፤ ብቑንጅና ቀጫጭን፡ ከይ ተመሰጠ ዝምለስ ኣሎ ድዩ?  ንዓታቶም ዝረኸበት፡ 
ንመድረኽከ? ከምዚ ሕጂ ከይ ኮነ፡ ኣብ ጅግንነቱ እንከሎ፡ ይገርመና'ሎ ከም ዝበሎ፡ ኣዝማሪ ወዲ ትኳቦ፡ ብናይ እዞም  
መድረኽ ጉዳይ ይገርመና'ሎ? ከነዘኻክሮ'ዶ? 
 
እትዮጵያ ደኣ ንዶክተር ብላታንጌታ ሎረንሶ ታእዛዘ ዘይ ኮነትስ፡ ንዶክተር ኣሰፋው ክትከውን? 

                               
 
  እትዮጵያ ደኣ፡ ንደጀዝማቲ ተድላ ባይርኡ ዘይ ኮነትስ፡ ንመሓየዲን ክትከውን? 

               እዞም ደጃዝማቲ፡ ሕቖኦም ሰቢሮም፡ ናብ ጃንሆይ እንሰግዱ።  
 



ኢትዮጵያ ደኣ ንጀነራል ተድላ ዑቑቢት ዘይ ኮነስስ ንሰብ መድረኽ ክትከውን? 

                         
 

እትዮጵያ ደኣ ንጀነራል ምክኤል ዓንዶም ዘይ ኮነትስ፡ ንመን ኤርትራዊ ክትከውን? ንመድረኽ? 

                  
 
እዞም ከዳዓት ዘርኢ ስግረ መረብ፡ ንራእሲ ወልደንኬል ዝኸንድዑስ፡ ንመን ኢዮም ከናሕስዩ? ንመረኽ? 

                           
 
ጉዳም እዩ። ጌና ሓጥያትና ሰለ ዘይ ተወድኤ፡ ምናልባሽ እንተ ኾነልና ግን፡ ካብ ምሕታት ዘይ ምቑጣብ።  
 
እዚ ቆንቁኑ ዝተበናጠሰ ተቓውሞ፡ ካብ ዝጅመር ኣትሒዙ ቀደም፡  ብሓላፍነት ክምልሽን ክመርሕን፡ ዝመዘዞ በዓል ስልጣን 
ኣይ ነበሮን፡፡ ነዚ ሃጋፍ’ ዚ - vaccum መዝሚዞም ክምልሹ ዝፈተኑ ግን ኣይ ተሳእኑን።  ብልክዕ -  ከም ቀርሰንቲ ሳይበር 
/cyber pirates/ ወይ ማፍዮዘ እዮም፤ ክበሃሉ እኳ ዘይ ከኣል እንተ ኾነ፡ ወሰን ዘይ ብሉ ዕድል፡ ተኸፊትሎም ጸኒሑ ኣሎ። 
ፊን ከከም ዝበሎም ገይሮም ከኣ፡ ክምልሹልና ጸኒሖም። ይኹን ደኣ እምበር፡ ዝበቅዕ መልሲ፡ ኣድህዮም ኣይ ፈልጡን። 
ሕጂኸ?   
 
እታ ድሙ ቀደም ከይዳ እያ። ሓሓድስቲ ኣናጹ እና መጻ ድማ ይስዕስዓ ኣለዋ። እቶም ናይ ሙዚቃ ባንድ ድማኒ፡ ሕርሕራይ 
ገቢሮም የዳሙቑለን ኣለዉ። እቶም ንጉዳይና ኣብ ኢድና ጨቢጥናዮ ኣሎና፡ ክብሉ ጀሚሮም ዘለው ድማ፡ ይኽፋእ 
ይጸብቕ፡ ተሓተቲ ከም ምዃኖ ኣፍሊጦሙና ኣለዉ። ሓደ ካብ ኣቶም፡ ዶክቶር ኣሰፋው እዩ። ዶክተር ኣሰፋው፡ 
ትሕተተናዶ? 
 
 ናብ ዋዕላ ናይሮቢ  ከተካይዱ፡ ጸደፍደፍ ክትብሉ ዝገበረኩም ቀንዲ ምኽንያት፡ ዕምሪ መንግስቲ ኤርትራ፡ ብፍቕዲ 
መዓልቲ ፈሊጥናዮ ኣሎና፡ "the Eritrean Government days are numbered” ኢልኩም። መተካእታ ናቱ ንዝኸውን 
መንግስቲ፡ ንኽተጣጥሑ መታን ከም ምዃንኩም ድማ ኣፍሊጥኩሙና።   ጽቡቕ። ዋዕላ ናይሮቢ ተደምዲሙ፡ በዝን በትን 
መዛረቢ ኮይኑ ምስ ጸንሔ፤ እቲ ሓዊ ጌና ከይ ዘሓላ እንከሎ ድማ፡ ላምባ ነስኒስኩሙሉ። ቡኡ ንቡኡ፡ ጉዕዞኹም ንኣዲስ 
ኣበባ ቀጺሉ። ምስ መራሕቲ ስርዓት ወያነ ድማ ተዘራሪብኩም። ብድሕሪኡ ዕላል ምስ ደምጺ ኣሜሪካ ኣካይድኩም። 
 
መመሊሳ እትፍቶ፡ ኣዕላሊት ድምጽ ኣሜሪካ፡ ክኢላ ምንያ ኣፍወርቂ፡ ዝገደፈቶ ሕቶ ኣይ ነበራን። ሕርሕራይ ገቢራ፡ 
ቲኽቲኽ ኢላትኩም - scrutinized። She is the best. እቲ ዝመለሽኩሙላ ሕቶታት፡ ፍለጥዎ ኣይ ትፍለጥዎ፡  ዘደንቕ እኳ 
እንተ ዘይኮነ፡ ኣዝዩ ኣደንጻዊ ,shocking, እዩ።   



 
 ዝርርብኩም ምስ መራሕቲ ወያነ፡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘካየድኩም፡ ካብ ቃልኩም ሰሚዕናዮ።  ካብቲ ብዙሕ ዝበልኩሞ 
ንግጎድኒ ብምጽጋዕ፡ ኣብቲ ኣደንጻዊ ፍረ ነገር ጥራይ ብምድሃብ፡ ዶክቶር ኣሰፋው፡ ብኽብረትካ ክትሕተተለይ ይልምነካ።   
 
ካብ መልሓስካ፡ " ኣብዚ ሓጺር እዋን" ለውጢ ይመጽእ ከም ዘሎ ነጊርካና። ንሱ ጥራይ ዘይ ኮነ፡ ንመስርሕ ናይ ኣተዓቓቕባ 
ሓለዋ ጸጥታን፡ ንድሕነት ሰራዊት ምክልኻል ሃገርን ዝደናደን ምስጢር ደርጉሕካ።  ምስ እቶም ናይ መንግስቲ ምንስተራት፡ 
ብስውር ትዘራረቡ ከም ዝኾንኩም፡ ጽኑዕ የርግጻ ምንያ ኣፍወርቂ ፈትሻቶ። እምበኣር ከስ: ሕቶታተይ ከምዚ ዝስዕብ 
ይኸውን። 
 
1. ለውጢ ኣብዚ ሓጺር እዋን ንዝበልካዮ፡  ንኹፉእ ይኹን ንጽቡቕ፡ ግልጽነቱን ተሓታትነቱን፡ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ስለ 
ዘለዎ፡ ብኸመይ ከም ምዃኑ ክተብርሃልንዶ ትኽእል? 

 
2. እቶም ናይ መንግስቲ ምኒስተራት፡ ውሑዳት በጻብዕ ዝቑጸሩ ስለ ዝኾኑ፡ ምስ በዓል መነመን ትዘራረቡ ከም  ዘሎኹም 
 ክግመት ስለ ዝከኣል፡ ኣብ ሓደጋዶ ኣየ ጻጣሕካዮምንዶ? ሕጂ ከኣ፡ ብሰንኪ ዝፈዳሕካዮ ምስጢር፡ ዳግማይ ጉጅለ 15 ከይ  
ድገም ኣይትሰግእን እንዲኻ? ወይስ ካልእ ሕቡእ ምምሽጣራት ዘለኩም ኮይኑ እዩ?  ወይ ከኣ ኮነ ኢልካ ዲኻ  ፈዲሕካዮ? 

 
3. ምስቶም ምንስተራት ዝገበርኩሞ ምርድዳኣት፡ ዕልዋ ኣብ ልዕል ፕረሲደንት ኤርትራ፡ ተጠኒሱ ከም ዘሎ ስለ ዘስምዕ፡  
ዝገብር ነዲኡ ነይነግር ክነሱ፡ መን መዓንጣኻ ረገጸካ፡ ክንድዚ ዝኸብድ ምስጢር ዝሞልቆካ? ወይስ፡ ነዞም ገዳይም 
 ተቓወምቲ፡ ዝገበርና እንተ ገበርና፡ ንነዊሕ ዓመታት ተቓዊምና፡ ኣስልጦ ስለ ዘይ ረኸብናሉ፡ ብሰላም ዕረፉ ንሓና  
ኣለናልኩም ማለትካ እዩ?   
     
4. በቲ ሓደ ወገን፡ መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ፡  ካብ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ፡ ጸለሎ ጸላእቱ ክነጋገፍ ጀሚሩ ኣሎ። በቲ ካልእ 
 ማዕዶ ድማኒ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንባዕላ፡ ተልዑሎን ተንብሮን ጠፊኡዋ፡ ኣብ ብልሒ መላጸ ኮፍ ኢላ፡ ትሽሓግ ኣላ።  
 ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ሁሞት እንከላ፤ ነቶም  እሙናት መሓዙታ ኮይኖም ዝጸንሑ፡ ነባራት ተቓውሞ ኤርትራ ኣዋዲቓ፡  
 ምሳኻትኩም  ኣብ እንካን ሃባን፡ ወይ ድርድር ምእታዋ፡ እንታይ ስለ ዘለኩም ኢዩ? ምናልባሽዶ  ይኸውን? ንስኻትኩም 
 መድረኻውያን፡ ከም ጉልቡባት ተለኣኣኽቲ ዕርቂ ኬንኩም፡ ኣብ ሞንጎ ስርዓት ወያነን፡  መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ ጸገማት፡ 
 ክትገላጉሉ መታን ዝመዘኩም ኣካል ኣሎ ድዩ?     
 
5. ከም ብሂል ናይ ህዝቢ ኤርትራ፡ ገንዘብ እንተሎ፡ መንገዲ መንግስተ ሰማይ፡ ከም ዝኸፍተልካ እዩ። ንስኻትኩም  
መድረኻውያን ከኣ፡ እኹል ናይ መንቀሳቐሲ ገንዘብ ከም ዘሎኩም ዝሕብር ፍጻሜታት፡ ከተካይዱ ንዕዘብ ኣሎና። ገለዶ ከተ  
ብርሃለይ ምኸ ኣልካ ብዛዕባ'ዚ? ምንጭታት ናይ መሳሪፍኩም ማለተይ እየ። I don’t mind if you could tell me “it is 
 none of your business.” I will take it.  
  
     የቐንየለይ  
ተስፋልደት ባህልቢ 
fewsilybee@yahoo.co 
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