
 

                          ሕሱር ፖሎቲካ ወያኔ ንመርገጽ መንግስቲ ኤርትራ ኣየሻቕሎን። 

                                  

     ኣብ ዓለም ካብ ተሞኩሮ ዘይመሃር ፍጡር እንተሎ መሪሕነት ወያኔ ጥራሕ እያ።   ኣብ ዓለም ሕሱር 

ፖሎቲካ ዘዘውትር እንተሎ’ውን መሪሕነት ወያኔ እያ።  ኣብ ዓለም ንረብሓ ህዝቡ ገዲፉ ንውልቀ ረብሕኡ 

ዝዕሰብ እንተሎ ሕጂ’ውን መሪሕነት ወያኔ እያ።  ኣብ ዓለም መሰላት ብሄራቱ ገፊፉ ነንሕድሕደን ኣናቑቱ 

ስልጣኑ ከናውሕ ክፍኣት ግብሪ ክኣለም ዝውዕልን ዝሓድርን እንተሎ መሪሕነት ወያኔ እያ።  ኣብ ዓለም 

ብጥልመት ዝልለ ስርዓት እንተሎ’ውን ስርዓት ወያኔ እያ። ኣብ ዓለም ብሰላም ጎረባብቱ ዝቐንእን፣ ሰላም 

ንምዝራግ ዝሰርሕን መንግስቲ እንተሎ ሕጂ’ውን ስርዓት ጃንዳ እያ።  ናይ ጃንዳ ነገር እዚ ኢልካ ዝውዳእ 

ኣይኮነን። 

     ወያኔ ድሕሪ ነዊሕ ናይ ቃልሲ ዓመታ ጌና ብጸቢብ ብሄራውነት ሓሳብ ዝተለውሰት፡ ብሕልሚ ዓባይ 

ትግራይ ዝተደግሰት፡ ካብዝን ካብትን ጨራሪማ ከም ዝተለጋገበ ነጸላ ዓባይ ተግራይ ናይ ምምስራት ሓሳባ 

ቀዳማይን ናይ መወዳኣታን ዓላምኣ ምዃኑ ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ።  ነዚ ዓላማ’ዚ ኣብ ተግባር ንምውዓል 

ብቀዳምነት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ድንቁርና ሸሚምካ፣ ነንሕድሕዱ ከምዘይሰማማዕ ጌርካ፡ ነቶም 

መንቋሕቋሕታ ዘለዎም ኣሲርካን ሃለዋቶም ኣጥፊካን ህዝቢ ናብ ቁኑዕ ቃልሲ ከምዘይዋሳእ ምግባር ረሳሕ 

ፖሎቲካ ጃንዳ እዩ።  ኢትዮጵያ ሰብ ኣይሰኣነትን እንታይ ድኣ ጥርናፈ የድልያ ነዚ ዓማጺ ስርዓት ኣብ ሕጊ 

ምቕራቡ።  እዚ ከኣ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ ኣይኮነን።    

     ኣብዚ ቅንያት’ዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምቲ ልሙድ ውሽጣዊ ሽግራቱ ንምሽፋን፡ ካብ ኣስመራ 

ዝተበገሱ መንግስቲ ኤርትራ ሰላም ኢትዮጵያ ክዘርጉ ዝተላኣኩ ከምዘለዉ ብጭብጢ ዘረጋገጽናዮ ሓቂ 

ኣሎ ክብሉ ይስምዑ ኣለዉ።  ነገሩ ወዲ ድሙ ከምቀደሙ ከም ዝበሃል፡ በዚ ልሙድ ናይ ጠቐነ 

መናፍሖም ዝደናገር ሰብ ክህሉ ኣይክእልን።  ግን ዘጣቕዑ ኣይሰኣኑን ማለት ኣይኮነን።  ምኽንያቱ ገለ 

ሓቅነት እናፈለጡ ሕሉፍ ረብሓ ከይጎድሎም ወያኔ ክሳብ ዘሎ ረብሕኦም ክሕልዉ ዝደልዩ ጸጊዕ ጃንዳ 

ከምዝኾኑ ክንግራህ የብልናን።  መንግስቲ ኣሜርካን ካልኦት ሰብ ረብሓን።  ብኻልእ ወገን ወያኔ ከም 

መሳርሒ ዝዓሰበቶም ኤርትራውያን ከም ገንሸል ጌርካ ጸረ ህዝቦምን ሃገሮምን ከምዝስለፉ ምግባር ኣዩ።  

ጃንዳ ነዚ ክልተ ነጥቢ ተኣማሚና ዳንከራ ውግእ ትሃርም ኣሎ። 

     ወያኔ ወዮ ድኣ ዝሓለፈ ታሪኻ ዘይትዝክር ኮይና ኣምበር፡ ክትጋደል በረኻ መውጺኢኣ ጭቆና ምንባሩ 

ክዝክር ምተገብኤ።  ንመሰል ጭቁን ህዝቢ ትግራይ ዝብል ዓላማ ከምዝነበራን ብኡ መሰረት ከኣ መሪር 

ቃልስን መስዋኣትነትን ከም ዝኸፈለትን ክርስዖ ኣይምተገብኤን።  ወያኔ ብመሰረቱ ጸረ ጭቆና ህዝቢ 

ትግራይ ድኣንበር ጸረ ጭቆና ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘይተቓለሰት ካብ መትከላታን ጸኒሑ ከኣ ካብቲ ኣብ 

ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያን ተውርዶ ዘላ ባርባሪያዊ ግፍዕታት ክፍለጥ ይከኣል።  ጭቆና ንምጥፋ 

ዝብል ጭርሖ ሒዛ ኣብ ልዕሊ ጩኩናት ዝተፈላለየ ግፍዕታት ትፍጽም ኣላ።  እዚ ሕጂ ህዝቢ ኢትዮጵያ 

ሂወቱ ዝኸፍለሉ ዘሎ ቃልሲ ብወያኔ ዝወርዶ ዘሎ ስቓይ ካብቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ዝፈጸሙዎ በደል  

ዝገደደ ስለ ዝኾነ እዩ።  ሓፋሽ እንተተላዒሉ ዓጋቲ ከምዘይብሉ ጃንዳ ኣጸቢቓ ክፈልጥ ምተገብኤ።  

ምኽንያቱ ንሳ ክዕወት ዘኽኣላ ተሳትፎ ሓፋሽ ስለ ዝነበረ እያ።   



     ወያኔ ንመንግስቲ ኤርትራ ከተጸልም ከላ ኣብ ሰለተ ነጥቢ ተሞርኪሳ እያ።  1.) ክምቲ ቅድም 

ዝጠቐስኩዎ ውሽጣዊ ሽግራታ ምስ በርትዔ ኣቓልቦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምጥምዛዝ።  2.) ቅንኢ ኣብ 

ኤርትራ ዝግበር ልምዓታት ጎሊሁ ኣብ ዝራኤሉ እዋንን፡ 3.) ሞጎተ መንግስቲ ኤርትራ ሓቅነቱ ኣብ 

ዝጎልሃሉ ግዜን እዩ።   ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ብማዕድናዊ ሃብቲ ኤርትራ ትግረመሉ ዘላ እዋን ስለ 

ዝኾነ።  መንግስቲ ኤርትራ ብኹሉ መዳያት ህዝቡ ነብሱ ክኽእል ዘሰላስሎ ዘሎ ቃልሲ ብዓለም ደረጃ 

ተቐባልነት እናረኸበ ይኸይድ ስለ ዘሎ።  ብፕሎቲካዊ መዳይ እቲ ወያኔን መወልታን ኤርትራ ንኣልሸባብ 

ትሕግዝ እያ ዝበሃል ዝነበረ ጠቐነ ጉዱ ስለ ዝተከሽሔን።  ኤርትራውያን ዝስደዱ ዘለዉ ናይ ኤኮኖሚ 

ምኽንያት ዳኣንበር ናይ ፖሎቲካ ጸገም ከምዘይ ኮነ ስለ ዝተመስከረሉ ንህወሓት ሕማም መርዘን ስለ 

ዝኾና፣ ኣስፒሪን (ASPRIN) ክትወስድ ናይ ግድን እዩ።  እታ እንኮ ትጥቀመላ ኣስፒርን እሞኻኣ 

ዘይትሰርሕ ንመንግስቲ ኤርትራ ምጽላማ እያ።   ካልእ ሃንደበት ከም ሕማም ወቕዒ ኮይኑ ንጃንዳ 

ዘህተፍትፋ ዘሎ ጉዕዞ ሽግ ነጻነት።   

     ካልእ ሃደበታዊ  ከም ሕማም ወቕዒ ኮይኑ ንጃንዳ ዘህተፍትፋ ዘሎ ጉዕዞ ሽግ ነጻነት እያ።   ሽግ 

ነጻነት ንወያኔ ዘይተጸበየቶ መርዘን ኣሕዲራትላ ኣላ።  ንህዝቢ ዓለም’ውን ተኣምራት ኮይናቶም ኣላ።  

ኒሕን ሓድነትን ህዝብና ንፈተውትና መዓር፣ ንጸላእትና ዓንደል ኮይኑዎም እሎ።  ወያኔ ሽግ ነጻነት ኣብ 

መላኣ ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ጉዕዞን፡ ኣብ ህዝብና ተሕድሮ ዘላ መንፈስን ከም በርቂ ሓጋይ ኮይኑዋ ኣሎ።  

እዛ ሽግ ነጻነት ተካይዶ ዘላ ጉዕዞ መሬትና ስለ ዝነኣሰ ኣይኮነን።  መንፈስና ስለ ዝነገሰ እዩ።  ኣብ ሕድሪ 

ሰማኣታትና ዘሎና ኣኽብሮት ስለ ተመስከረ እዩ።  ሃገርና ሃገር ሰላም ምዃና ስለ ተረጋገጸ ኣዩ።  

ንሰማኣታትና ኣብ ዘዝወደቑዎ ስፍራ እናኸደት ሕድሮም ከም ዘይንጠልም ብዓውታ ትነግሮም ኣላ።  

ቃላቶም ሰሚዓ ንህዝቢ ተበስር ኣላ።  ጎቦታት ሳሕል ሓዅራ ፣ ጎላጉል ሰምሃር ሰጊራ፣ ኣጻምእ ደንከል 

ተጻዊራ፣ ቁሪ ዞባ ደቡብ ከይሸገራ፣ ኣብ ጉዕዞኣ ምስ ሰማእታት ዊዒላ ሓዲራ፡ ጌና ሓርብርኛዊ ጉዕዝኣ 

ትቕጽል ኣላ።  እዚ ነወያኔ ብዘይ ኲናት ስዕረት ኣዩ።  

     ኣብ መበል ዕስራን ሓሙሽተን (25) በዓል ነጻነትና ንምኽባር ንሸባሸበሉ ዘሎና እዋን፣ ፕራይም 

ሚኒስተር ኢትዮፕያን ኣዘዝቱ ሰበስልጣን ወያኔን ዳንከራ ጸለመ ምድሳቖም መርኣያ ሓሳድ ባህርያቶም ኣብ 

ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ዘመስክር እዩ።  እዚ ጊዚኡ ኣኺሉ ዘፍ ምስ በለ፣ ጃንዳ ካልእ እከያት 

ከምትምህዝ ኣይንዘንጋዕ።   ራህዋ ንጩቁን ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምነ። 

 

     ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንሰማእታትና። 

             ዓወን ንሓፋሽ 

          ገብረንጉስ መስመር። 

 

 

 

 


