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ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶባት ተኸፍቱ ማለት 

ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ኤርትራ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን 

                                        መበል 11 ክፋልን ናይ ምወዳእታን 

ኣብ ዓሰራይ ክፋል፡ ሕጂ’ውን ከም ትማሊ “ንሕና ንሱ”  ኣብ ዝብል ደሪቖም መንገዲ እንኮ ሰብ ከም ምርጫ 
እንተወሲዶም ግን፡ ብሕልና ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ልዕሊ ዜጋታትን ህዝብታት ኤርትራ ብዝተፈጸመን ዝፍጸም 
ዘሎን ገበንን ክሕደትን  ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ከይዝንግዑ በዚ ኣጋጣሚ ከነዘኻኽሮም ንፈቱ ኣብ ዝብል ኢና 
በጺሕና ኔርና።  መበል 11ን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ድማ እነሆ ካብኡ ቀጺሉ ይቐርብ። 

ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶባት ምዕጻው ማለት ንለባም ዕዳጋኻ ምዕጻው ማለት’ዩ። ብቐረባ ክትረኽቦ ትኽእል 
ዕዳጋ ዘይምርካብ ማለት ከኣ ብብዙሕ ምኽንያታት ክሳራ’ዩ፡፡ ዶብ ምዕጻው ምስ ሓውኻ ዝኾነ ህዝቢ 
ዘይምርኻብ ጥራ ዘይኮነ ክትረኽቦ ዝነበረካ እንጀራ ምቕናስ ወይ ምስኣን ማለት’ዩ። ዶባት ብሽሾ 
ወተሃደራትን ተተኮስትን ዝተዓጽዎም ዜጋታት ክልቲኣተን ሃገራት ብሓፈሻ፡ ናይ ቀረባ መላምንቲ ሓዊ፡ 
መሳትይቲ ማይ ሩባን ዝኾኑ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ከኣ ብፍላይ፡ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን 
ኩነታት ከመይ ጸኒሖም፡ ድሕሪ ስምምዕ መላኺ ኢሳያስን መንግስቲ ኢትዮጵያን  ብዝረኸብዎ ዘይብሩህ 
ፍኑይ ፍታሕ ሸቐጣት ከመይ ይለዋወጡ ኣለውን  ምስክር’ዩ።  

ስለዚ ተዓጽዩ ዝነበረ ዶባት ምኽፋቱ፡ ሕጋዊ ኣገባብ ዘይምኽታሉ፡ ኣብ ፍንውነቱን ከስዕቦ ዝኽእል ሳዕቤንን 
ዘለና ስኽፍታ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣወንታዊ’ዩ። ስለምንታይ’ሲ ክልተ ልኡላውያን ሃገራት ብምኽንያታዊ ኮነ 
ዘይምኽንያታዊ ዶባተን እንተተዓጽዩ ክልቲኦም ህዝብታት እንታይ ጉድኣት ከም ዝበጽሖም፡ እንተተኸፊቱ 
ኸኣ ክልቲኦም ህዝብታት እንታይ ረብሓ ከም ዝረኽቡ ኣብ ርእሲ ዝጸንሐና ኣፍልጦን መትከላዊ እምንቶን 
ብተግባር ዝረኣናሉ ስለ ዝኾነ፡ ዶባት ምኽፋቱ ብፍላይ ነዞም ኣብ ትሕቲ ፍጹም ሓደ ሰባዊ መላኺ ባእታ 
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወዲቖም ዝርከቡ ዜጋታትን ህዝብታት ኤርትራ መተንፈሲ’ዩ፡፡ ነቲ ስማዊ መንግስታዊ 
ጉጅለ ኸኣ መንነቱ ዝያዳ ክቃላዕ ዝገበረ ተርእዮ ስለዝኾነ ምኽፋት ዶብ ብኣወንታ ደኣምበር ብኣሉታ ዝረአ 
ኣይኮነን። 

ምኽፋት ዶባት ኣወንታዊ ጎኑ ኮይኑ፡ ነቲ ከም ምኽንያት ዝተወስደን ከቢድ ናይ ህይወት ዋጋ ዝተገበረሉን 
ምምልካት ዶብ ኣብ ፈጽሚ ከየብጸሐ ዓባቢጡ ክሓልፍ፡ ንኢ-ሰብኣዊ ፍጹም መላኺ እንኮ ሰባዊ መንግስታዊ 
ጉጅለ ገበናቱ ክሓብእ፡ ብህይወትን ንብረትን ህዝቢ ከላግጽ፡ ዕድመ ስልጣኑ ድማ ናይ ምንዋሕ ዕድል ክረክብ 
ዝሃቀነ እንተኾይኑ ግን፡ ይሓሽ እንተበልክዎስ ገደደ ስለዝኸውን ነቲ ቅኑዕ ቅቡል ነቲ ዘይቅኑዕ ፊት ንፊት 
ምግጣም ዘይስገር መድረኻዊ ዕማም ክኸውን ይግባእ።  

እቲ ኣቐዲሙ ዝለበመ ዝባኑ ቀሊዑ፡ መዓንጣኡ ኣስጢሙ፡ ንምቅላዑ ምምካቱን ምውጋዱን ኩሉ ዓይነት 
ኣገባብ ቃልሲ ተጠቒሙ ክሰርሕ ጸኒሑ’ዩ። ዘይነዓቕ ቁጽሪ ዘለዎ ሓንሳብ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ ካልእ ሳዕ 
ንሕና ንሱ ንሱ ንሕና ባዕሉ ዘውጸኣሎም ጭርሖ እናደጋገሙ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብ መንገዲ ጥፍኣት 
ኢዶም ክሕውሱ፡ ብተግባር ዜጋታት ይሳቐዩ ይሙቱ፡ ስድራ ቤታት ይፍረሳ ሃገር ትበታተን ንስኻ ንበረልና 
ንበር ብዝብል ሕማም ኣምልኾ ተለኺፎም ዝጸንሑ ወገናት፡  ነገራት ዘመዛዝን ኣእምሮ እንተለዎም ዳግም 
ነብሶም ክፍትሹ ዕድል ዝህብ ኣሰካፊ ህዝባውን ሃገራውን ኩነታት ተፈጢሩ ይርከብ።  

ኣብ’ዚ እቶም ኣቐዲሞም ዝለበሙ  ልቦናኦም ዝያዳ ብምስፋሕ፡ ፖለቲካዊ ንቕሓቶም ብምብራኽ፡ 
ደሞክራስያዊ ሓድነቶም ብምሕያል፡ ውጽኢታውያን ክኾኑ ዝገብሮም ማሕበራዊ መሰረቱ ዘነጸረ  ኣብ 
ውሽጦም ሕኑን ናይ ሓድነት ቃልስን ስጡም ዝምድና ብምፍጣር ክረባረቡ። እቶም ምስዚ እንኮ ሰባዊ 
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መንግስታዊ ጉጅለ ናይ ሓቢርና ተጋዲልና። ኣብ ሓደ መድረኽ ብሓደ ነይርና። ብዓል ክስቶ ደቂ ዓድና፡ 
ከባቢና፡ ኣውራጃና ስለ ዘለውዎ፣ ብቑጠባዊ ረብሓን ራዕድን ፕሮፖጋንዳዊ ሓሶት ክጎስሙ፡ ብዓይኖም 
ንዝሪእዎ ሓቂ ኣሉ ክብሉ፡ ካብ ኤርትራዊ ኣወንታዊ ክብርታትን ሰብኣዊ ሕልናን ዝሸፈተ፡ ኣብ ኢሳያስን 
መጋበርያኡ ህግደፍ ሰረተ ኣምልኾ ኣንቢሮም፡ ኣይፋል ንበይንና እንተለኻ ምሳኻ እንተዘየለኻ ምሳኻ ክብሉ 
ዝጸንሑ ወገናት፡ ደው ኢሎም ድሕሪት ተመሊሶም ተመክሮኦም ገምጊሞም፡ ወነንቲ ናትና ዝብልዎ ፖለቲካዊ 
መንነት ብምዃኑ ህዝቦም ዝኽሕስሉ ወሳኒ ወቕቲ ኮይኑ ኣሎ።  

ደረጃ ፖለቲካዊ ውድቀት ኤርትራ ሎሚ ኣዋጅ ተረፎ’ዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ 
ጸጥታዊ ርግኣት የለን። ሃገራዊ ፖለቲካዊ ሰላም የለን። ሰብኣዊ ክብረት የለን። ዕድል ስራሕን ምንጪ ቁጠባዊ 
እቶት ምርካብ ኣይፍቀድን። ኩሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ፡ ብወተሃደራዊ ሕጊ’ዩ ዝመሓደር ዝነባበር ዘሎ። 
ህዝብታትና ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኖምን ስለዝተመዝዑ፡ ኣመት ሃገራዊ ልኡላውነት ዝገብርሉ ከምቲ 
ዝድለ ኣይኮነን። ዝሓዝካ ሒዝካ እግርኻ ብዝመርሐካ ካብ ዘቤታዊ ጸላኢ ሃዲምካ ሓራ ምውጻእ  ዝብል ሜላ 
ብርግጽ ገዛኢ ኮይኑ ይርከብ። ህዝቢ ከይሓዝካን ከየኽበርካን ሃገር፡ ብልኡላውነት ሃገር እናተዋገኻ ድማ ምስ 
ናይ ቀረባ ጎረባብትን ዞባውያን ህዝብታትን ሃገራትን ሓደ ኮይና ንዞባዊ ቁጠባዊ ውሕደት ክንሰርሕ ኢና ወይ 
ንሰርሕ ኣለና ማለት ኣበይ ከምዘሎ፡ እንታይ ይግበር ከም ዘሎ ናይ ዘይፈልጥ ፖለቲካዊ በሃምነት ኣማራጺ’ዩ። 

ብኣመራርሓ ኢሳያስ ካብ ህላወ ናብ ዘይህላወ እናተጎዓዝካ፡ “ገዓት ኣለኹ ኢላ ተስተንፍስ” ከም ዝተባህለ 
ትማሊ ነይርና ሎሚ ኣለና ጽባሕ ክንህሉ ኢና እናበልካ፡ ፍታሕ ካብ ኢሳያስ ምጽባይ ነብስኻ ምድርባይ’ዩ። 
ትማሊ ብርግጽ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ከም ዘለና ሓባራዊ ተረድኦ ነይሩና። ልዑል ሃገራዊ ፍቕሪ 
ነይሩና። ካብኡ ዝምንጩ ድማ ዘሕብን ትብዓት ተወፋይነት ነይሩ። ሎሚ ኣለና፡ ግን ኣይተሃሎ’ዩ። ፖለቲካዊ 
ኣንፈትና ተዛቢዑ፡ ሃገራዊ ፍቅርና ላሕሊሑ፡ ደሞክራስያዊ ኣረኣእያና ሃሲሱ፡ ውሽጣዊ ምትእምማን ጠፊኡ፡ 
ሓድነትና ተዘሪጉ፡ ትብዓትና ተወፋይነትና ነበረ ኮይኑ። ኣብ ከም’ዚ ዝበለ ብሩህ ሓቂ ከም እንርከብ ክንኣምን 
ኣለና። ካብኡ ንምውጻእ ድማ ጌጋና ኣሪምና ዝተበታተኸ ዓቕምና ኣላፊና ብሓባር ከነድምጽ፡ ብሓባር 
ክንወፍር ኣለናን ይግባእን። 

እዚ ንምግባር፡ ፖለቲካዊ ውድባት፡ ምንቅስቃሳትን መሻርኽቲ ኣካላትን ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎሚ ፖለቲካዊ 
ልቦና ክገብሩ፡ መስመሮም ከነጽሩ፡ ካብ ጓል መንገዲ ወጺኦም ብምትከል ተገዚኦም ሓቢሮምን ተኸባቢሮምን 
ኣንጻር ምልኪ ተቓሊሶም ከቃልሱ። ደሞክራስያውያን ምሁራት እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ሃገር ከደን ፖለቲካዊ 
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ዘለው ኣምለኽቲ ኢሳያስ፡ ዝሓስብ ዘመዛዝን ልቢ እንተለዎም እንተወሓደ ካብ ኣገልገልቲ ህግደፍ ምዃን 
ነብሶም ዘግልልሉ። ንነብሶም ኣይኾይኑ ንቤተ-ሰቦም ኣይኾኑ ብባርነት ንሓደ ሰብ ዘገልግሉ ዘለው እኩባት 
ሰብ ብረት እንታይ ንገብር ኣለና፡ ኣብ ከመይ ንነብር ኣለና፡ ህዝቢ እንታይ ይብልን ይኸውንን ኣሎን ደው 
ኢሎም ዝሓስብሉን ኣንጻርቲ ኣጽሊሎምሉ ዘለው ጸረ-ህዝቢ ትካል ብጥንቁቑ ኣገባብ ዝስለፍሉ፣ መንእሰያት 
ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ መዘናታቶም ካብ ኣርዑት ዘቤታዊ መግዛእቲ ንምውጻእ ዘርእይዎ ዘለው 
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