
ኣኸባ መድረኽ ኣብ ኣብ ዋሺንግተን ዱሲ፡፡ ሰመረ እንታይ ሒዙ ተመልሰ? 

 
ሰመረ ተስፋንኪኤል፡ ኣባል ናይታ ኣብ ናይሮቢ ዝቖመት ግዜያዊት ኣካል ርኽክብ ዋዕላ ናይሮቢ ፖሊቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ  እዩ።  

 
እቶም መሳርሕቱ  ከኣ እዞም ዝስዕቡ እዮም። 1. መሓመድ ኣሕመድ 
ሰፈር 2. በሽር ኢስሓቕ 3. ተስፋይ ወልዯሚካኤል (ዯጊጋ)4. ነጋሽ 

ዑስማን  5. ሱሌማን ሑሴን እዮም። 

ሰመረ፡ እቲ ከንብቦ ዝመረጾ መግለጺኡ፡ ብምስላታት ዝተሰነየ  እዩ 

ነይሩ። ዓረብኛ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምሕባሩ፡ ብዓረብኛ ናይ እንቋዕ  

ድሓን መጻእኩም ሓጺር መእተዊ  ገበረ። ናይ ምግራም ምልክት ኣብ 

ገጽና ግዱ ተገንዚቡ፡ ኣብ ጀብሃ ዘዓበየ ኣብ ሱዲን ዝተማህረ ናይ 

ዓርብኛ ቋንቋ ዘረባን ጽሑፍን ከም ዝመልኽ ኣፍለጠና።   

 

ሓው ሸዯሊ፡ ነቲ ሰመረ ብትግርኛ ዘሃቦ መእተዊ ናብ ዓረብኛ ድሐሪ ምትርጓሙ እቲ ኣኸባ ብትግርኛ ቀጸለ። 

 

ንመድርኽ ከም ዝዯግፍ ዝፍለጥ ሳምሶን ረድኣብ፡ ነቲ ኣኸባ የመሓድር ስለ ዝነበረ፡ ቅድሚ እቲ ኣኸባ ምጅማር፡  ዝኽረ-ሰማእታት 

ንሓዯ ዯቂቕ ናይ ሕልና ጸሎት ንግበር ድሕሪ ምባሉ፤ እቲ ኣኸባ ብወግዒ ቁሩብ ድንጉይ ኢሉ ተጀመረ። 

 

ጉዲይ ተሳተፍቲ።  11+6 ካልኦትን : ክልተ ሸነኽ ባይቶን። =  35-40። 

 

ምስ ብዝሒ ኤርትራዊ ኣብ ዱሲን ከባቢኣን፡ ብፍላይ ምስ ብዝሒ ተቓወምቲ አብ ዱሲን 

ከባቢኣን ክርኤ ኸሎ፡ ብዝሕና ቁንጣሮ እዩ ነይሩ።  35-40 ኣቢልና ንኸውን። እቲ ዋሕዱ 

ተሰተፍቲ፡ ብሰንኪ መድረኽ ከይበሃልኳ፡ ኣኸባታት ተቓውሞ አንሰሓየ ይኸይድ ምህላዉ 

ከም ቅቡል ስለ ዝተወስዯ ብዛዕባ ዋሕድና ኣየዕለልናን።  

 

ተሳታፋይ ብዝሒ ኣይንበሮ እምበር፡ ብፖለቲካዊ ዓይኒ፡ ኩሎም ዝምለከቶም ተሳቲፎም 

ነይሮም ክብሃል ይከኣል። 11+6፤ ክልተ ሸነኽ ባይቶ፤  ካብ ሲበቪከዋዊ ማሕበራትን 

ኣረኣእያተንን ተወኪሉ አዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ሰምረት ወይ ስመር ዝበሃል ምትእኽኻብ 

ኣይተሳተፈን። ቦይኮት ገይሮም ይኾኑ ዝብል ዘረባ ግን ድሕሪ’ቲ ኣኸባ ይስማዕ ኣሎ። 

 

እተን ኣብ ናይሮቢ ዝተኻፈላን ኣብ ናይሮቢ ዘይተኻፈላን፡ ዋላኳ ኩለን እንተዘይነበራ፡ መርገጸንን  ኣረኣእያተንን  ተሳቲፉን ተገሊጹን 

ነይሩ እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይከውንን። 

መግለጺ ሰመረ፡ ሕቶ ርእይቶ ካብ ተሳተፍቲ። 

 

ሰመረ ነቶም ኣብ ኣኸባ ዝነበሩ ጋሻ ኣይነበረን። ከም መድረኽ ጋሻ ኣይነበረን። ከም ወዱ ገዛ፡ 

ኣብ ምንቅስቓሳት ተቓውሞ ገዱም ብምንባሩ፡ ኣፍልጦን ተመኯሮን ስለ ዝነበሮ፡ ብዘይ ስክፍታ፤ 

ፍርሃት፤ሰገጥ-መገጥ፤ ምሽክንክን ነቲ ኣኸባ ከም ዘካየዶ ትግንዘብ። 

 

ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት፡ ንአዱስ ኣበባ ዝተጓዓዘ ጥረይ ዘይኮነ፡ ምስ ከም ኣመሓዯርቲ ተቓውሞ 

ዝፍለጡ ከም ወየንቲ ኢሰያስን ሕቡርን ከም ዝተራኸበን ብጉዲይ ኣተሓሕዛኦም ናይ ገዲይም 

ጀጋኑ ተቓለስቲ ኣመልኪቱ ብነድሪ ከም ዘነቐፎምን ነቲ ኣኸበኛ ኣካፈለ። ንኹሉ ጉዲያት 

ተቓውሞ ብዯቂቕ ከም ዝፈልጦን ከም ዝከታተሎን ኣገንዘበ ፡፡ እቲ ገዛ ጸጥ ኣብ ርእሲ ምባሉ፡ 

ናይ ምቕባል ርእሲ ምንቕናቕ ኣርኣየ። 

 

መግለጺኡ ብዛዕባ መድረኽን ናይሮቢን ርክብ ምስ ኢትዮጵያን ካብቲ ዝሰማዕናዮ ሓዱሽ ኣይነበሮን። ብኣካል ምስምዑ ግን ጠቓሚ 

ነይሩ፡፡ ኣብ ገጽ ዝርኤ ስለ ዝንበብ (sincerity)።፡ ብብዙሕ ምስላታት ዝተሰነየ፡ ንምስምዑ ዘየሰልኪ አኳ እንተነበረ፡ ካብቲ ጋዜጣዊ 

መግለጺ፡ ተኸታታሊ ሓተታን፡ ቃለ-ምሓትትን ሬድዮ መድረኽ ዝተፈልየ ኣይነበረን። 



 

ሳምሶን፡ ዝነኣድ ምሕዯራ ኣኸባ እዩ ኣካይደ። ሕቶታት ብኣገባብ ከም ዝሕተቱ  ኣብ ርእሲ ምግባሩ፡ ኣብ ናይ ታኮማ ፓርክ ዱሲ 

ላይበረሪ ዝተኻየዯ ኣኸባ ንክልተ ሰዓት  ፍቓድ ጥራይ ስለ ዝነበሮ፡ ሕቶታትን መልስታትን ንኣኸበኛን ሰመረን ኣሕጽር ከብልዎ 

ተማሕጸነ። 

 

ሕቶን ርእይቶን ካብ ተሳተፍቲ። 

 መሪሕነት መድረኽ ይቕሬታ ክሓቱ ኣለዎም።  

 ብፍላይ ዓንዯብርሃን እንታይ ኣንጻር ህግዯፍ ዝተዛረቦ ኣለዎ?(ኣምባሳዯር ዓንዯብርሃን ዝጸሓፎ መጽሐፍ ከም ዘይንበበ 

ዝተሓምየ) 

 መድረኽ እንታይ’ዩ ዕላማኡ? 

 ናብ ናይሮቢ ንምስታፍ ዝገበርኩሞ ዕዯመ ሌላን ጉለላን ነይርዎ 

 እተን ዘይተሳተፋ 6 ውድባት ግቡእ ዕድመ ኣይተገብረለንን። (ካብ ኣባላት 6 ዝተሓተ) 

 ገንዘብ መን አዩ ሂቡኩም። ንሕና’ውን ዯገፍ ክንሓትት ሓግዙና/ሓብሩና 

 ንምንታይ ምስ መንገስቲ ኢትዮጵያ ንበይንኹም ተራኺብኩም  

 ቀዯም ኣብ ኢትዮጵያ ኯንካ ምቅላስ ከም ክድዓት/ዘይቅቡል ትርእይዎ ነርኩም፡ ሎሚ እንታይ ስለ ዘተረኽበ። ነቲ ዝሓለፈ 

መርገጽኩም ከም ጌጋ ትኣምንሉ ትንቀፉሉን ይቕረታ ትሓትሉንዶ? 

 መድረኽ ሰልፊ ድዩ? 

“መድረኽ ሰልፊ እንተዝኸውን ኣነ ኣይምተሓወሰኩዎን” ሰመረ 

ሰመረ፡ ነቲ ጌና ኯለል ዘብል ዘሎ ሕቶታትን ነቐፈታን፡ ገለ እውን “ካብ ህግዯፍ ይብእሱ” ዝብል ጸሑፋትን ናይ ፖልቶክ ወጋሕ-ትበል  

24/7  ቅንጸላ መዯረኽን ሕብእ-ብእ ዘይብሉ ግሉጽ መልሲ ክህብ ይጽዕር ከም ዝነበረ ይርኤ ነበረ። ሓንቲ ካብተን ኣትሪሩ መልሲ 

ዝሃበለን ሕቶ ግን “መድረኽ ሰልፊ ድያ ሲቪካዊ ማሕበር” እትብል ሕቶ እያ ነይራ።  ” መድረኽ ሰልፊ ምዃኑ እንተዝፈልጥ ወይ 

እንተዝኣምን ንመድረኽ ኣይመተሓወስክዎን።” ዝብል መልሲ ብምሃቡ ነቲ ኣኸባ ዘዕገቦ/ሰኸኸ ዘበሎ ይመስል። መድረኽ ኣብ ፖለቲካ 

ዝዋሳእ ንስልጣን ዘይወዲዯር ሲቪካዊ ምንቅስቓስ እዩ ብምባል ኣትሪሩ ክምጉት ተሰሚዑ።  

 

እቶም ዝሓተቱን ነድሪ ዝተሓወሶ ርእይቶታት ዘቕረቡን፡ ኣብ ኢትዮጵያ ምህላዎም ንምክልኻልን ንመርገጻት ውድባቶም ወግዓዊ 

ንምግባርን (for the record) ድኣ እምበር፡ ሰመረ ዝበለ-እንተበለ ካብቲ ሒዞም ዝመጹ መርገጻት ፈልከት ክብሉ ድሌት ከም 

ዘይነበሮም ይርኤ ነበረ።  

ሓድሽ ምንቅስቓስ እዩ፡ ጉድለት ከም ዝህለዎ ፍሉጥ እዩ፡ ነቐፈታኹም ንቕበል። 

ሰመረ፡ ብተሳተፍቲ ዝቐረበሉ ገለ-ገለ ቅቡል ዝበሎ ነቐፈታ ብምቕባል፡  “ታተ ዝብል ዘሎ፡ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ስለ ዝኾነ፡ ጉዯለት ክርኤ 

ባህራውያዊ ስለ ዝኾነ፡ ነቐፉታኹም ንቕበል” ብምባል ትሑት ልቦና ዝመልኦ መዕጸዊ  ብምግባር ናይ ዱሲ ወፈራኡ ዯምዯመ። 

 

ድሕሪ 6 ወርሒ ንኹሉ ተቓውሞ ዘሳትፍ ኣኸባ/ዋዕላ ክግበር መዯበ ተታሒዙ ኣሎ፡ 
 

ሓዯ ካብቲ ዘካፈሎ ኣገዲሲ ሓበሬታ ብዛዕባ መጻኢ መዯብ መድረኽ ነበረ። ሰመረ፡ መድረኽ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ናይ ኩሉ ተቓውሞ 

ናይ ሓባር ኣኸባ/ዋዕላ ክግበር መድብ ከም ዘለዎ ሓበረ። 

ዘይተመለሰ፡ ዘይተሓተተ ሕቶ 

መድረኽ፡ ንሰመረ ናብዚ መዯብ ከዋፍሮ ከሎ፡ ብዛዕባ መድረኽን ናይሮቢን ንተቓውሞ ብሓባር ናይ ምውሳእ ዘሎዎ መዯብ ክሕብርን 

ርእይቶ ህዝቢ ንምስማዕን ጥራይ ዘይኯነ፡ ዯገፍ ነቲ ተበግሶ ንምርግጋጽ ከም ዝነበረ ኣይሰሓትን። እቶም ንመድረኽ ክብድሁን ክነቕፉን 

ዝተራእዩ፡ ድሕሪ እቲ ኩሉ ናይ ሰመረ መግለጽን ብቑዕ መልስታትን ፡ ኣብቲ ቀጻሊ ጉዕዞ ምጥርናፍ ተቓውሞ ክሳተፉ ምዃኖምን 

ዘይምዃኖምን ዝሃብዎ ርእይቶ ወይ መልሲ ዘይምንባሩ እዩ። ጉድለትኩም እንተ ኣሪምኩም ንሕወሰኩም ወይ እውን ፍሹል መድብ 

ሒዝኩም ስለ ዘለኹም “ኢንሓዘኩም” ኣይተባህለን። ከምኡ ዘይምባሎም፡ እቲ ጕዕዞ ወይ ተሳትፎ ዘይተረፎም ስለ ዝኾነ፡ ንስለ 



ምግቡዕባዕ ዶኾን ይኸውን ዝብል ሕቶ ክሕተት ግድን እዩ። 

 

ብሸነኽ ኢትዮጵያ ጌና ዘይተረጋገጸ ዘሎ ጉዲይ እኳ እንተኾነ፡  እቲ ኣብ ኣኸባ መድረኽን መንግስቲ ኢትዮጵያን ተበጺሑ ዝበሃል ዘሎ 

“ምርድዲእ”፡ሓቅነት እንተሃልይዎ፡ እተን ኣብ ኣብ ናይሮቢ ዘይተሳተፋ፡ ነቲ ጕዕዞ ካብ ምስታፍ ሓሊፈን ካልእ ምርጫ ክህልወን 

ይኽእልዶ? መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሳተፋ ይብለንዶ? ዝብል ሕቶ ኣብ ኣእምሮ ተሳፍቲ ከም ዝዝንቢ ኣይዝንጋዕን። እዚኸ ኢድ 

ኣእታውነትዶ ክበሃል ይኽእል? 

ዝቦኸረ ርእይቶ ወይ ሕቶ እንተ ነይሩ፡ ንምንታይ ንኢትዮጵያ ኣቲኹም ዝብል፡ ብገለ ዜጋታት ዝቐርብ ዘሎ ተቓውሞ እዩ። መን እሞ 

ይሕተቶ?  

 

ሓጺር ናይ ዓይኒ ምስክር/ጸብጻብ ኣኸባ…01/31/2016 

መስከረም  


