
ጸገምና ኣብ ንቕሓትና ድዩ ወይስ ካብ ፈሉጣውነት/ባህሉ? 

 

ቅድሚ ኣብ ቀንዱ ጽሑፈይ ምእታወይ ንኹሎም ኣብ ኤርትራን ኣብ ወጻእን ሎኹም 
ኣመንቲ ምስልምና እንቃዕ ንዜተባረኸ ዒድ-ኣልኣድሓ ኣብጽሓና እብል። 

ቀጺሇ እውን ንሓው ሰሊሕ ኣቡራይ ብሩኽ ዒድ ይግበርሇካ እናበልኩ፡ ብጽሑፍ 
ነቕረቦ ነቐፈታዊ ኣናብባኡ ንጸገም ምሁራን ከምኡ’ውን ንጉጅሇ ኤርትራውያን 
ምእንቲ ፍትሕን ማዕርነትን (ኣድዓም) ኣሞጉስ። ንቅረቡልና ወረቐት/መትከሊት 
ርእየን ኣንቢበ:፡ ንህዜቢ ተርጊሓ፤ ሰብ ከአ ብነጻ ርእይቶ ክህበሊን ክነቕፋን መሰል 
ስሇ ዜኽእል ድማ ርእይቶይ ብኸምዙ ዜስዕብ ክቕርብ እዯሉ። ፈታሒት ኩለ ኮይና 
ወጺኣ ሊ ወረቕት/ጽሑፍቶኦም፤ ሓዲስ መሲሊ እኳ እንተተራእየት ከምኣ ዜአመሇሊ 
ድሮ ብዘሓት ኣሎዋ። ብቕድሚኣ እውን 34 ወድባት ከማኡ ዜበሊ ኣሎዋ። ትሑዜቶኣ 
እንተኾነ እውን ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብመንግስቲ እትዮጵያ ተዲልዪ ዜቐነየ 
ብምሁራን/ፈሊጣት ኤርትራውያን ዜቐረበ መጽናዕቲ ዜተፈልየ ኣይኮነን፡ ወይ ድማ 
ክምኡ’ያ ኣንጸባሪቓ።  

ዓመት ዓመት ሓዱሽ ሓዱሽ ቅዱ ሒዜካ ምምጻኣ ልሙድ እናኾነ መጺኡ’ሎ። 
ንመጥቃስ ዜኣክል፡ ኣብ ዜሓሇፈ ዓመት “ኢብራሂም ሙኽታር” ብዜብል ሰነድ ናብ 
ህዜቢ ዜተግሔ “ወዲኢ ናይ ክለ ኣስሊማይ ብዜመስልን” ንኤርትራዊ ኣስሊማይ (አማኒ 
ምስልምና) ተሇዓል! ብስምዕ ጸዋዒት ኮቦሮ ከም ዜተጨረሐ፣ እዙኣ ጥራሕ’ያ እታ 
ሓንትን፡ እንኮን መንገዱ ፍታሕ ኤርትራውያን ኣስሊም መሰሊቶም ረጋግጹሊ እትብል፡ 
ግን ከኣ ብመንነቶም ይኣፍሇጡ  ተጻሒፉ’ውን ሪኢና ኢና። ድሒርና ከም ዜፈሇጥናዮ 
ግን ዜተፈሊሇየ ትሕዜቶ ናይ’ዚ ወረቐት እዙኣ፡ ካብ ገሇ-ገሇ ኤርትራውያን እሞ’ውን 
ብግርህናኦም ቕረቡዎ ሓበረታት ዜተሞርኮሰ ምንባሩ’ዩ፤ ቀጺለ’ውን ገሇ-ገሇ 
ንውልቃዊ ረብሓታቶም ከውዕልዎ ከም ዜፈተኑ እዪ። 

ብግርህናን ኣፍልጦና ንምኽዕባት ዜኣክል፤ ኣበይ እዩ እዙ መሰሊት እስሊም ክረጋገጸልና? 
እልና ምስ ሕተትና ዜረኸብናዮ መልሲ፣ “ኣብ (ብ30-07-10) ዜተኻየዯ ዋዕሊ ነይሩ፤ 
ሕጂ’ውን ቀጺለ ኣብ ዜመጽእ ጉባኤ ተባሂልና። ኮይኑ ግን እቲ ዋዕሊ ድሮ ሓሉፉ 
እንድዩ፡ ምልክት ውረቐት መጅልስ ኣልሙኽታር ኣይረኣናን፤ ጊዛ እናውሰኸት ምስ 
ከዯት’ውን እናተሰወርት’ያ ከይዲ። 

እዝም ብትሑት ኣፍልጦ ዯቂ ሰባት ክጻውቱ ዜዯልዩ፡ ፍትሒ  ንኤርትራውያን ኣስሊም፡ 
ካብ’ቲ ማእከል (ዯጀን) ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ክርስትያን ከምጽኡ ክጽዕሩ ክንርኢ 
እንከሎና፡ እሞ ከአ መሇስ ንኢትዮጵያውያን እስሊም ጌና ምሰሊቶም የረጋገጸ 
እንዲሃሇወ፡ መሰል ኤርትራውያን ኣስሊም ከረጋግጽ’ሲ ይሕሰብ እዩ። ንረብሓታት 
ህዜቡ ይኮነስ ንረብሓ ኻልኦት ክኸውን ይሕሰብ እዩ።  

እንሆ ኸኣ ሒጂ “ኣድዓም” እትበሃል ወረቐት፡ ብሓዱሽ መልክዕ መጺኣትና እነሃ። ግን 
ካብ ንስሚዕታት ዜትንክፍ ሓዱሽ ጭርሖን፡ ቃሊትን ሓሉፉ ካብታ ናይ ዓሚ ወረቐት 
ኣትፍሇየለ ዓቕሚ የብሊን።  



እምበኣርክስ ናብ ቀንዱ ጽሑፈይ ክምሇስ፡ ንሕናስ ጸገም ኣፍልጦ ድዩ ወይስ 
ንቅሓት’ዩ ሎና? 

ብዚዕባ ንቕሓትን ንቑሓትን ናይ ሎሚ ኣርእስተይ ኣይኮነን፡፡ ይኹን እምበር ንሕና 
ኣብ ከባቢና ዜኸይድ ሎ ኩነታት ብግቡእ ይተረዲእና፡ ሕለፍና ጌና ይገምገምና፡ 
ህለዊ ኩነታትና ብግቡእ ይንርዲእ ምዃንና ግሁድ እንዲኾነ ይመጽእ ምህሊዉ 
ይርአየኒ። እዙ ድማ ንዜመጽእ ገልግል ድልድል ክንሰርሕ ኣይከኽእሇናን እዩ። እዙ 
እንነብረለ ሎና ሊህመታዊ ወይ ዕምቆት ፖሇቲካዊ ይብለ ትሕዜቶን፤ አብ 
ጸጊዓውነት ጥራሕ ዜምርኮስ ክእሇትን፤ ናይ ትማሉ ጸገምና ነይሩ፤ ሕጂ እውን ጌና 
ንሎና ህለው ጸገማት ካብ’ቲ ብቕድሚ ሕጂ ዜጎነፈና ተሞኩሮ ይተመሃርና ኮንና 
ንድግም ምሕሊውና’ዩ፤ (ጸገማትና ብግቡእ ንፈትሕ የሎናን)። እዙ ክኣ  ኣብቲ ዜሓሇፈ 
ጽጉም ተሞኩሮ እዩ ከንብረና። 

 

ኣድዓም ትብሎ ከም ሊ፡ 

2. - ዕሊማታት  

(ሇ) - ድልደል ምትእስሳር ፈጢርካ ነቲ ኣብ ዋዕሊ ኣዱስ ኣበባ ብ31-07-10 ዜተረጋገጸ 
ዓወታትን ኣወንታዊ ውጺኢታትን ምድልዲል... 

ብቐዲምነት እንታይ እዩ ኣብ ኣዱስ ኣበባ ተረጋጊጹ? ብወገነይ ዜፈልጦ እንተኣልዩ 
እቲ ኣብ መቐሇ ዜኾነ “ብሔራት ክሳብ ምግንጻል”፡ ከም’ኡ’ውን ኣብ ክንዱ ስምረት 
ዜረጋገጽ ስጋብ 34 ወድባት ዜወሇዯ ዋዕሊ/ጉባኤ ካብ ምኻኑ ሓሉፉ ካልእ የብለን። 

3. - ስርዓት እንታይ ይመስል? 

ስርዓት ኤርትራ እንታይ ይመስል ብዜብል ወኪል መንግስቲ ኢትዮጵያ (ኤርትራዊ 
ዜመበቆለ፡ በረኸት ስምኦን) ኣብ ቕረቦ ቅዲሕ ወረቐት 8 (ሾመንተ) ነጥብታት፡ 

ሰሚናር ኣዱስ-ኣበባ ካብቲ ብበረኸት ዜቐረበ ዜፈልዮ የብለን። እዙ’ውን ቅድሚ ሕጂ 
ዜተፈሊሇያ ውድባት ይኹና ዜተፈሊሇዩ  ኤርትራውያን ጽሑፋት ክብሎዎ ዜጸንሑ 
እዩ። እዙ መግሇጺ እዙ’ኸ ንመንግስቲ ኤርትራ ጥራይ ድዩ ዜምልከት? ነተን ኣብ 
ጎረባብትና ዜርከባ ሃገራት ዝባና ብሓፈሻ፡ ነታ ብትግራዎት እትምራሕ ሊ ኢትዮጵያ 
ድማ ብፍሊይ ይምልከት ድዩ ኮይኑ? ወይስ በረኸት ስምኦን’ዩ ከሊግጸልና ዜዯሉ ሎ? 

4. - እስትራተጂ   

ቡኽራን እስትራተጂካዊ ንቕሓት ኣብ ዯምበ ተቓውሞ ህልው እዩ። እዙ ድማ ርእይቶና 
ይኮነስ ርእይቶ እትዮጵያውያን ኮይኑ ካብ ቀዯም ዜተባህሇን ዜድገም ሎን እዩ። 
ቀጺሎም ድማ ተቓውሞ ኤርትራ ብድኻምን ስልኳ መንግስቲ ኤርትራ ሎዎን ይብለ፣ 
ንሶም ጥራይ ዜይኮነ በተን ኣብ ከባቢና ሎዋ ሃገራት’ውን ዜድገም እዩ። ስርዓት 
እትዮጵያ ካብዙ ብምንቃል’ዩ፡ ንተቓውሞ ኤርትራ ብጸጥታዊ ትካሊት ንምምራሕ፡ 
ቅድሚ ሕጂ ንጉዲያትና ማእክል ብኣቶ ሕቡር ክምራሕ ድሕሪ ምጽንሑ፡ ሕጂ ኣብ 



መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጎንጺ እናተባልሐ ኣብ ዜኸዯለ ሎ እዋን፡ ነቲ ቤ/ጽ 
ኣማዕቢሎም  ኣብ ትሕቲ ምክልኻል ሚኒስትሪ ኣተእሳሲሮም ብጀነራል መስፉን 
ኣማረን፡ ፖሇቲካዊ ቡሶሊ በረኸት ስምኦን ከም ዜምራሕ ገይሮሞ ሎዉ። ካብዙ 
ዜነቐሇ ፍልልያት ከኣ’ዩ፡ ፍልልያት ኣብ መንጎ ስርዓት ኢትዮጵያን ኣብ መንጎ ነጻ 
ኤርትራዊ ውሳኔኦም ኣሕሉፎም ምስ ዜይህቡን ኤርትራውያን ዜተጋህዯ። 

ኣብቲ እስትራተጂካካዊ እስከ ምልስ ንበል፤ ገሇ ወድባት ብጎነጽ ገሉኦም ከኣ ብሰሊም 
ይብለ። 

ቅድሚ ኣየናይ እዩ እቲ ዜበሇጸ ኢልና ንኽትዕ ምእታውና፡ ቅኑዕ ንባቤ/መጽናዕቲ 
የድሉየና። ፖሉቲካዊ መስመር ንምሕንጻጽ፡ ናይ ውሽጢ ይኹን ኣብ ዯገ ሎና 
ኤርትራውያን ጽቡቕ ኣፍልጦ ክህልወና ኣሎዎ። ብድሕሪ እዙ መጽናዕቲ’ዙ ከኣ’ዩ፡ 
ባይታ ንጎነጻዊ/ዓመጻዊ ኣሎ’ዶ ወይሲ የሎን ክንፈልጥ እንኽእል። ነዙ ዓይነት ቅዱ 
ቃልሲ’ዙ ክሕግዜ ዜኽእል ክውንነት፡ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን ኣብ ዜርከብ ሎ 
ህዜብና ኣሎ’ዶ? እዙ ብሕልሚ ዜፍጸም ኣይኮነን። ካብ ኣብ ከባቢና ሎዋ ሃገራት 
ተበጊስካ ንኤርትራ ንምውቃዕ እቲ ክውንነት የኽእል ድዩ? ወተ…። 

- ብይ ምጽልሊምን ብቕንዕናን ኣብ ዜሓሇፈ 12 (ዓሰርተው-ክልተ) ዓመታት 
ተቓውሞና ኣብ ኢትዮጵያ’ዩ ጸኒሑ። ብርግጽ መንግስቲ ኢዮጵያ ካብ እትዮጵያ 
ተበጊስካ ንኤርትራ ንምውቃዕ የፍቅድ’ዩ ክትብለኒ ትኽእለ ኢኹም። 
ንቐርነሇዎስ ይኹን ንኢብራሂም፡ ሃሩን ብረት ይህቦም ኣሎ’ዩ  ክትብለ ስሇ 
ትኽእለ። ግን ብወገነይ እዙ ካብ መሓሇውታ ዶባቱ ይሓልፍ ፈኮስቲ ብረታት 
እዩ ምበልኩኹም። 

- ሰሊማዊ ኣበባብ ቃልሲ ሓዱሽ ኣገባብ እዩ። እቲ መራሕ-መንገዱ እውን ናቱ 
መሳሪሒታት ኣሎዎ። እዙ እንርእዮ ሎና ምቅይያራት ኣብ ቱኒዜያ፣ ኣብ ምስሪ 
ከምኡ’ውን ኣብ የመን፡ ኣብ ፈይስ-ቡክ’ዩ ጀሚሩ። ነዝም ሰሊማዊ ኣገባብ ቃልሲ 
ዜብለ ምጽሊም ሓቅነት የብለን።  ነዝም ተቓወምቲ እዙኦም ምስቲ ስርዓት 
ኤርትራ ጌርካ ምርኣይን፡ መሰረታዊ ቃልሲ ይድግፉ’ዮም ምባልውን ቅኑዕ 
ኣይኮነን። ኣንተ’ቲ ሓቂ ግን ንሳቶም’ዮም ኣብ ውሽጥን ኣብ ዯገን ነቲ ስርዓት 
ርዕድዎ ሎዉ። 

መተሕሳሰቢ፡ 

ኣብ መዯባት ኢትዮጵያ ምእታው/ምውዲቕ። ንኣብነት ዜበዜሑ ኣብ ጉባኤታትን 
ሰሚናራትን ኢትዮጵያ ዜተሳተፉ ክይተረድኦም ዜሕይኹዎ ሎዉ ብመዓር ዜተሊዕጥጠ 
ስሚ ረባታት፣ “ኩናማ ይኹኑ ዓፋር ዜያዲ ወጽዓ ኣሎዎም” እንዲበለ ይዯግሙ። ግን 
እቲ ውጽዓ ኣብ ልዕሉ ኹለ ሰብ እንድዩ ሎ? መሬት ካልኦት ኣህዚብ’ከ ኣይተሃገረን 
ድዩ? ኩናማን ዓፋርን ጥራሕ ድዮም ተወጺዖም? ንኣጀንዲታት እትዮጽያ ከም ናትካ 
ጌርካ ብዋንነት ምውሳእ ሕፍር እዩ። 

እቲ ገርም እዙ ትቓውሞ’ዙ ብዘሕ ጉድሇታት ከምሎዎ ትግንብ። ስርዓት 
ኢትዮጵያ’ውን ኣብዙ ፍልልያት’ዙ ይጻወት (ይዕንድር)። ንኣብነት ቤት ጽሕፈት 
ጀነራል ንሓዯ ኮሚሽነር ሕሹኽ ይብሎ፣ ንስኹም መተካእታ ድኹም ኪዲን ኢኹም 



ይብሎ። ስሇ’ዙ ከኣ’ዩ ገሇ ጽልኢ ምስ ኪዲን ሎዎም ጉጅሇታት ካብ ህርፋን ስልጣን 
ነቒሎም ካብ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዜመጹ ንነብሶም ከም መተካእታ ኪዲን ቖጺሮም ሰበ 
ስልጣን ኮንይኖም ዜስምዖም። ግን መሇስ ረሲዑዎ ሎ ኾይኑ ዜመስሇኒ እዙኣቶም ኣብ 
ሎዉዎ ዓድታት ስብ-ስራሕ ምኻኖምን፡ ተመሉሶም ነናብ ዜመጹዎ ክምሇሱ 
ምኻኖምን እዩ። ምናልባት ስርዓት ኢትዮጵያ ምስ ዓሇም ንምልሊዮም ዜቐልለ’ዮም 
ኢለ ይወስዶ እንተይኮይኑ? 

ነዙ ዯኩመንትታት’ዙ ቕርቡ ሎዉ ብሓቂ ምለእ ግዛ’ኦም ንቓልሲ ዜህቡ ድዮም? 
ኣይመስሇንን። ኣነ ዜገርመኒ ካብ እንርእዮ ነገራት ዜይምርዲእ፡ ኣብ ዜሓሇፈ ዋዕሊን 
ዜተፈሊልየ ሰሚናራትን ጽሑፍት ምስልሊም ኣብዜን ኣብትን ኣሎ። ገሉኦም ኣብ 
ዓንቀጻት ጥራይ ዜዚረቡ፡ ገሉኦም ኣብ ሰሚናራት ንዜወረዯ ነጥብታት ዜነቕፉ፡ ገሉኦም 
እዙ ጉባኤ’ዙ ቅድሚ ሕጂ ይተገብረ እዩ እናበለ ከምድሊዮም ዜሓልሙ፡ ኮታ ስርዓት 
ኢትዮጵያ ኣብ ትርጉም ይብለ ጓል-ረባ ኣእትዩና ምህሊዉ ይረኣየካ። 

ኣምሊኽ ይመስገን ቁጽሪ ውድባትና 34 በጺሑ ኣሎ፡ ክሳብ ጉባኤ’ውን ብዜያዲ ክቕጽሊ 
እየን። ንኹለ ኣቦ-መንበር ውድብ  ሆቴለ፣ ቲኬቱ፣ መግቡ፣ ካልእ ወጻኢታትን ብይ 
መዯብ እትሽፍን ሃገር የሊን። እቲ ምፍንጣሕ ድሮ 34 ውድባት በጺሑ፣ እዙ’ውን 
ኮሚሽንን ጉጅሇታታን ከይቆጸርካ እዩ። 

ዕምቆቱ ይኹን ስፍሓቱ ኣብ ዜይተመልኩዎ ውዱታት ኣቲኹም ሃገራዊ ጉዲይ 
ኣሕሉፍኩም ትህቡ ኣሎኩም። ብዚዕባ ኣብ መጺሔት ህንዲዊ ውቅያኖስ (ኢንዱያን 
ኦሽን) ኣብ ወብሳይት መስከረም ዜረኣኹዎ ርእይቶ ክህብ ኣይዯልን’የ ግና 
ክትጥንቅቕዎ ዜግባኣኩም መጻወቲ ዝናዊ ሓይልታት ክይትኾኑ’ዩ።  

ገሇ ዜተረፈ ነጥብታት ኣብዚ ዶኩመንት/ጽሑፍ ኣል-ኣድዓም ዝሎኒ ኣብ ዜመጽእ ሒ 
ክሳብ ዜመጽእ ኣምሊኽ የራኽበና፡ 

ኣምባሳዯር ሑመድ፡ ኩለ 

ናይ ፖሇቲካ ተመራማሪ 

ሎንዶን (ዓ.ብ.) 


