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ኣብ ኤርትራ ምቕታል ሰብ ዝልምዓቱ፡  ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ልምዓት ትካል ይምርቕ፡-  

ምቕናይ ኩሉ ንምርኣይ በለ ደረፋይ፡ ዕድመ ዝሃቦ ብዙሕ ይሰምዕ ብዙሕ ይርኢ። ኣስታት 20 ዓመት 
ብድኽነት ኢትዮጵያን ጉድለት ጽሬት ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ኣዲስ ኣበባን ከም ትካል ብመንግስታዊ 
መራኸቢ ብዙሓን ብዘዕረፍቲ ዘቆናጽብ፡ ንሕና ንምዕብል ንሕና ንስልጥን ንሕና ንጸሪ ሕሱር ፕሮፖጋንዳዊ 
ጎስጓሳት ኣብ ምክያድ ተጸሚዱ ዝጸንሐ መንግስቲ ኤርትራ፡  ወይ ሚዛናዊ ንምዃን መንግስቲ ኢሳያስ፡ 
ልኡኻትና ናብ ኣዲስ ኣበባ ንሰድድ ከም ዘለና ንሕብር ዝብል እግረ መንገዳዊ ግን ከኣ ወግዓዊ መግለጺ ካብ 
ዝሃበሉ 20 ሰነ 2018 ንነጀው፡ ከም ብሃንደበታዊ ፍቕሪ ዛንዛን ዝበለ ወርጠበ ናብ ኢትዮጵያ ዘብዘብ ክብል፡ 
ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ’የን ዝፈላሊ የብለንን ዝብል መግለጺታት ክህብ፡ ንበይኑ ዘይኮነስ 
ክሳብ’ቶም ካብ ሞያዊ ስነ-ምግባር ወጻኢ ህዝቢ ከዲዖም ኣብ ምቅንጃው ምልኪ ዝተጸምዱ ገለ ሕሱራት ስነ-
ጥበበኛታት፡ ካብ ኢትዮጵያ ዝመንጨወ ብስነ-ፍልጠታዊ ተንታን መወዳእታ ዘይርከቦ “ንደመር” ዝብል ቃል 
ከም ዕማም ተታሒዙ ብቀጻሊ ክቃላሕ ምስማዕ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። 

ንህዝቡ ጾም ዘሕደረን ዝበተነን ብሃለውለው መግለጺኡ ዝፍለጥ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ካብ’ቲ 
ናይ ፖለቲካ ምንዝርና ባህሪኡ ተበጊሱ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ድሑር ስምዒታት ኣረሳሲኑ፡ ሕድሕድ ከፋፊሉ ኣብ 
ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዋ፡ ብኣፍሪቃን ኣለምን ደረጃ ተሰማዕነት ዝረኸበት፡ ሃገራዊ ሰላማ 
ዘውሓሰት፡ ካብ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ሕገ መንግስታ ጀሚርካ ኣዝዩ ዝድነቑ ደሞክራስያዊ ትካላት ኣቚማ 
ኣብ ህዝባ በረኣእያን ተግባርን ተስፋ ዝተነብረላ፡ ኣሁራውያን ትካላት ደጋጊሞም ዝመስከርሉ ርኡይ ቁጠባዊ 
ዕቤት ኣብ ምምዝጋብ ንትርከብ ሃገር ንምሕማስን ንምርማስን ብዘይዕረፍቲ ክነጥፍ ከምዘይጸንሐ፡ ኣብ 
ውሽጢ’ዚ ሓጺር ኣዋርሕ መሬትን ሰማይን ዘላግብ ፍጹም ምስ መሰረታዊ ደርባዊ ባህሪኡ ዘይኸይድ፡ ሕሱር 
ኣዝዩ ሕሱር ወደኽደኽ የርእየና ኣሎ። 

ዘክሩ ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት 2015 ኣብ ቴቪዥን ኤርትራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡ ኣብ ኢትዮጵያ 
ንዝካየድ ዘሎ ልምዓታዊ ገስጋስ ንምንእኣስ “እንታይ’ሞ ሰማይ ጠቀስ ህዝንጻታት እንተተሰርሐ” “ ዲጋ ኣባይ 
ከመይ’ዩ ክውዳእ እንተተወደአ’ኸ መን’ዩ ክጥቀመሉ? ፓሎታት ብኸመይ ክዝርጋሕ’ዩ ኢሉ ምምዳሩ። 
ኣብ’ቶም ብምኽኒያት ንኡስ ዕድሜኦም ንኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያን ቀረባ ኣፍልጦ ዘይብሎም መናእሰያት 
ኤርትራ ኣብ ወተሃደራዊ መደበር ሳዋ ኣውሪዱ ቀሪጽዎ ዘሎ መሰረት ዘይብሉ፡ ግን ከኣ ብቐሊል ዘይሕከኽ 
ጽልኢ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ደሚርካ፡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ’ዩ 
ስለዚ ተደሚርና ኣለና ዝብል ጎስጓሳት ብኣጋጣሚታት ዘይኮነ ብዝተወደበ ኣገባብ ኣብ ምቅላሕ ምጽማዱ 
ዘመን ግርምቢጥ ማይ ንዓቐብ የብል፡፡ ኣብ ሃዋሳ ኢትዮጵያ፣ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ኣብ ስዑዲያ 
እንታይ ከም ዝገበረን እንታይ ከገብር ተልእኾ ከምዝተዋህቦን ብወግዒ ዘይተገልጸ፡ ካብ ዋልታን ጭማራን 
ክሳብ ወርቅን ናይ’ተን ሃገራት ዝለዓለ ኒሻናትን ክሽለም ተዓዚበ። ንዓይ ከም ሰብ ኣብ ፖለቲካዊ ባህሪኡ 
ምድንጋር ስለዘይነበረኒ ብዙሕ ኣይገረመንን። እንተ ነቶም ብርእሶም ዘይሓስቡ ናይ ፖለቲካ ዝራባዓት 
ደገፍቱ ግን እንቋዕ ኣርኣዮም ክብሎም እደሊ። 

እናሓደርካ ሕማቕ ‘ምበር ጽቡቕ ዘይትሰምዓሉ ማይ ቤት ህግደፍ፡ ድሕሪ’ቲ ኢሳያስን መንግስቲ ኢትዮጵያን 
ዶባት ንምኽፋት ዝበጽሕዎ ስምምዕ፡ ካብ 11 መስከረም 2018 ንደሓር መተንፈሲ ስኢኑ ተዓጽዩ ዝጸንሐ ህዝቢ 
ኤርትራ ነቲ ኩነታት ተጠቒሙ ህይወቱ ከድሕን ናብ ኢትዮጵያ ውሒዙን ይውሕዝ ኣሎን። ነቲ ኩነታት 
ብቐረባ ዝከታተሉ ግዳማውያን ተዓዘብቲ፡ እዚ ህዝቢ ከምዚ ዓይነት በደል ከምዘለዎ ንፈልጥ ኣይነበርናን ጌጋ 
ተረድኦ ኔሩና ኢሎም ነብሶም ክሳብ ዝነቕፉ ኮይኖም። ህዝቢ ኤርትራ ካብ ምድሪ ኤርትራ ወጺኡ ኣብ ዶባት 
ኢትዮጵያ ማለት ትግራይ ኣብ ጎደናታት ተደርብዩ ብጥሜትን ጽምእን ብጸሓይን ንፋስን ኣብ ዝህረመሉ ዘሎ 
ወቕቲ፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ  ብ14 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ኦሞ ወንዝ ዝበሃል ቦታ ህንጸቱ ወዲኡ ፍርያት 
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ክህብ ንዝጀመረ ፋብሪካ ሽኮር ክምርቕ ብመስኮት ቴሌብዥን ምስተዓዘቡ ድማ ከም ኤርትራዊ ሓፊረ። 
ንኤርትራ ኣዕኒዩ፡ ዜጋታት ካብ ቤት ንብረቶም ወጺኦም ኣብ ጎደናታት ጎደቦ ክድርበዩ ገይሩ ዘየሕምሞ 
መራሒ፡ ጸላኢየየ ኢሉ ክሕንሕነሉ ዝጸንሐ ነብስሄር መለስ ዜናዊ ዝሃንደሶን ዝጀመሮን ኣብ ሃገራዊ ልምዓታዊ 
ዕቤት ኢትዮጵያ ናቱ ኣወንታዊ ተራ ከም ዝጻወት ዝእመነሉ ገዚፍ ፋብሪካ ብዘይሕንከት ምምራቑ እዛ ዳዋ 
ተምጸኦ ኣለዋ ኢለ ካብ’ቲ ዝነበረኒ ስኽፍታ ዝይዳ ክስከፍ ደሪኹኒ። 

ብኢሳያስ ጥራሕ ዘይኮነ ብሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ’ውን ከይገረመኒ ኣይተረፈን። ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ 
ኤርትራን ዘሎ ፖለቲካዊ ምሕደራ ሕርሕራይ ገይሮም ይፈልጥዎ’ዮም። ድሕሪ ምኽታም ስምምዕን ምኽፋት 
ዶባትን ኣብ ከተማታትን ጎደናታት ኢትዮጵያ ተዘሪኦም ዘለው ኤርትራውያን ካብኣቶም ሕቡእ ኣይኮነን። 
ስለዚ ኣብ ኤርትራ ምቕታል ሰብ ዝልምዓቱ፡ ብህዝቢ ኤርትራ ዝተፈንፈነ ውልቀ ሰብ፡ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ 
ናይ ልምዓት ትካል ክምርቕ ምዕዳም ማለት እንታይ ማለት’ዩ? ኣብ መንጎ ኢሳያስን ህዝቢ ኤርትራ ምስ መን 
ክኸዱ ክነብሩ’ዮም ዝደልዩ? ኣነ ብወገነይ ምስ ኢሳያስ ምቅርራብ ንኢሳያስ ክብሪ ምሃብ፡  ምስ ህዝቢ ኤርትራ 
ምቅርራብ ንህዝቢ ኤርትራ ክብሪ ምሃብ ገይሮም ይሪእዎ እንተሃልዮም ተጋግዮም ዝብል ተረድኦ ኣለኒ። 
ኣጀንዳኦም ካብ’ዚ ወጻኢ እንተኾይኑ ግን ውጽኢቱ ንሓደ ዝጎድእ ነቲ ካልእ ዝጠቅም ዘይኮነ፡ ነዞም ክልተ 
ህዝብታት ዝጎድእ ከም ዝኸውን ምዝኽኻሮም ጽቡቕ መሲሉ ይረኣየኒ።  

                                               ካብ ራሕማ መሓመድ 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 15-10-2018   

 


