
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤርትራና፥ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ንክትህልዉ እንዳተመነና ነዚ ዝስዕብ 
መርገጺ ነቕርበልኩም።  

አብ’ዘን ዝሓለፋ መዓልታት ኣባል ኤርትራና.ኮም ዝነበረ ኣቶ ረዘነ ሃብተ፡ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቐሪቡ ብዝሃቦ 

ቃለመሕትት መሰረት፡ ብዙሓት ፈተዉትናን ከምኡ’ዉን መራሕቲ ተቓወምቲ ዉድባት ደዊልኩም መርገጽ ኤርትራና.ኮም 

እንታይ ምዃኑ ብዝሓተትኩሞ መሰረት፡ እቲ ዝግባእ መልሲ ኣቕሪብናልኩም ኢና። ኮይኑ ግን ብዝሒ ናይ’ዚ ሕቶ’ዚ ኣብ 
ግምት ብምእታዉ፡ መርገጽና ብዕሊ ንኹሉ ክባጻሕ ንገብር ኣለና።  

ካብ ጊሓቱ ኤርትራና.ኮም ናይ ሰባት ፖለቲካዊ እምነት ተኽብር ስለዝኾነት ናይ ዝተፈላለያ ዉድባት መትከላትን ሓሳባትን 

እንዳተአናገደት ኣብ’ቲ ትነጥፈሉ ዝነበረት ግዜ ትከታተሉዋ ዝነበርኩም ትምስክርዎ ሓቂ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ዉሽጢ 

ኣባላት ኤርትራና.ኮም ዝተፈላልዩ ኣረኣእያታት ክህልዉ ቅቡል እዩ፡ ኮይኑ ግን ካብ ፖለቲካዊ መርገጽ ሓሊፉ ናብ ገበን 

ክሰጋገር እንከሎ፡ ኤርትራና.ኮም መርገጻ ንጹር ክትገብር ትግደድ።  

ኤርትራና.ኮም ኣብ 1998 ካብ ትምስረት ክሳብ 2014 ብንጡፍ ንስርዓት ህግደፍ ኣብ ምቅዋምን፡ በደሉን ገበናቱን ኣብ 

ምቅላዕን፡ ከምኡ’ዉን ንኹለን ተቓወምቲ ዉድባት ኣብ ምግልጋልን ነጢፋ ሰሪሓ እያ። ኣብ’ዚ ከቢድ ዋጋ ዝሓተሉ ኣብ 

ዝነበረ ግዜ፡ ኣቶ ረዘነ ሃብተ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ካብ’ቶም ብትብዓት ዝቃወሙ ዝነበሩ ሰባት ሓደ እዩ። ኣብ ልዕሊ 
መሪሕነት ናይ ተቓወሚት ዉድብ ምዃኑ፡ መዓልታዊ ጹሑፋትን ናይ ሬድዮ መደባትን ብምድላዉ ሓያል ቃልሲ ኣካይዱ 

እዩ። ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ዝነበሮ መርገጹ ብጣዕሚ ንጹርን ዘየወላዉልን እዩ ነይሩ። ኣብ 2005 ኣብ ኢትዮጵያ 
ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ መረጻ፡ ኣቶ ረዘነ ብኣካል ዝተዓዘቦ እንትኸዉን፡ ዝተፈላለዩ አወንታዊ ጹሑፋትን ተኸታተልቲ ናይ 
ሬድዮ መደባትን ብምቕራብ ነቲ ኢህወደግ ዝገበሮ መርጻ ዝምልከት ኣቕሪቡ እዩ።   

አብ’ዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ ብዘሎ ለዉጢ፥ ኣቶ ረዘነ ሃብተ እቲ ኢትዮጵያዉነትን “ብልጽግናን” ዝብል ኣተሓሳስባ 

ብምድጋፍ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ይቃለሰሉ ኣሎ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ መጽሓፍ ጽሒፉ’ዉን ካሊእ ኣማራጺ ከምዘየለ ሓሳባቱ 

ንሓፋሽ ኣቕሪቡ እዩ፡፡ ስለ’ዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝረኸቦ ናይ ሚድያ ዕድላት ብምጥቓም ሓሳባቱ ከካፍልን፡ ነቲ 

ሓሳባቱ ክምጉትን ሓላፍነቱ ምዃኑ ርዱእ እዩ። አቶ ረዘነ ሃብተ ንዝወስዶም ፖለቲካዊ መርገጻትን ከምኡ’ዉን ተሓታትነት 

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ገበናትን፡ ኤርትራና.ኮም ተሓታቲት ኣይኮነትን።   

እቲ ንብዙሓት ኣዛሪቡ ዘሎ፡ ኤርትራና.ኮም ከመይ ገይራ ነዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተወለዐ ዉግእን ዝተፈጸመ 
ጭካነን፣ ጀኖሳይድን፡ ሃብትን ጥሪትን ህዝቢ ትግራይ ምብራስን ምስራቕን፡ እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ዉርዙያት ደቀንስትዮ 
ተጋሩ ምዕማጽን፡ ኮታ ኩሎም ኣብ ታሪኽ ተራእዮም ዘይፈልጡ ገበናት፡ ትድግፍ ዝብል እዩ። ነቶም አቶ ረዘነ ሃብተ ዝሃቦም 
ቃለመሕትታት ብምዕዛብ፥ እዞም ሕቶታት ግቡኣት ምዃኖም ንአምን።   

ብመሰረቱ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ዝፈጸሞን ዝፍጽሞምን ዘለዉ ገበናት ንነዊሕ ግዜ ተቓዊምናዮ ኢና፡ 

እዚ ስርዓት’ዚ ተማሕዩ፡ ኣብ ኤርትራ መሰረታዊ ለዉጢ ስጋዕ ዝመጽእ መርገጽና ኣብ ቦትኡ ከምዘሎ ንጹር ክኸዉን ኣለዎ። 

ኣብ’ዚ ንርከበሉ ዘለና ዘበን፡ ስርዓት ህግደፍ ምስ’ቶም ደመኛታት ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ኣብ 
ዝዋስኣሉ ዘሎ ግዜ፡ አብ ጎኒ ህዝብን ሓይልታትን ትግራይ ኮይንካ ምቅላስ ናይ ታሪኽ ዕድል እዩ።   

ስርዓት ህግደፍ በዘ’ን ዝስዕባ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸመን ተሓታቲ እዩ፡ ብዓለም ከኣ ክሕተት ኣለዎ።  

(1) ሉኣላዉነት ናይ ጎሮቤት ሃገር ጥሒሱ ዉግእ ብምዉልዑ  

(2) ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ፡ ሲቪላዉያን ብጭካነ ብምቕታልን ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ አኽሱም ልዕሊ 

700 ንጹሃት ሰባት ቐቲሉ ኣካል ናይ’ቲ ምስ አብይ ኣሕመድ ዝፍጽሞ ዘሎ ጄኖሳይድ ምዃኑን  

(3) ኩሎም ዓበይቲ ፋብሪካታትን፡ ፋርማሲታትን፡ ናይ መንግስቲ ትግራይ ቤት ጽሕፈታትን፡ ዝነበሮም ንብረትን 

ብምቅጻልን፡ ምዕናዉን ከምኡ’ዉን ሰሪቑ ናብ ኤርትራ ብምዉሳድን፡  



(4) ንአሽሓት ንጹሃት ተጋሩ ሃጊሩ ኣብ ኤርትራ ብምእሳሩን ሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ስርዓታት ህግደፍን አብይ 

አሕመድን ንዝወስዶም ስጉምትታት ብሙሉእ ንድግፍ።  

ብዋጋ ህዝቢ ትግራይ ዝመጽእ ኢትዮጵያዉነትን “ብልጽግናን” አትሪርና ንቃወሞ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳዕ መጠረሽትኡ ምስ 
ህዝቢ ትግራይ ደዉ ኢልና ክንቃለሶም ኢና። ስርዓት ህግደፍ ደመኛ አሕዋት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ምዃኑ ንኹሉ 

ጉሁድ ኮይኑ ኣብ ዝርከበሉ እዋን፡ ኩሎም ነዚ ስርዓት’ዚ ዝድግፉ ተሓተቲ እዮም፡ እንተ ህዝቢ ትግራይ፡ ኣብ ዝኾነ ይኹን 

ኩነት ንባርነትን መግዛእትን እምቢ ብምባል ሓድነቱን ዕጥቁን ኣስጢሙ ይቃለስ ኣሎ፡ እዚ”ኸኣ ክብሪ ዝግብኦን ዘኹርዕን 
ህዝቢ እዩ።   

ህዝቢ ትግራይ አብ ዝኾነ ይኹን ቦታን ግዜን፡ ኣብ ልዕሊ ስርዓታት ህግደፍን አብይ አሕመድን ደምኛታት ህዝብታት 

ኤርትራን ትግራይን፡ ንዝገብሮ ቃልሲ ንድግፍ ኣብ ጎኒ ህዝብን ሓይልታትን ትግራይን ኮይንና ቃልስና ቀጻሊ እዩ። ትግራይ 

ትስዕር !  

ኤርትራና.ኮም  

24 ሓምለ 2021  

  

  

  

  


