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ንጸረ-ህዝቢ ኢሳያስ ምሽላም፡ ብሞትን ስቅያትን ህዝብታት ኤርትራ ምልጋጽ’ዩ። 

ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ዜጋታት ኤርትራ ብተናጸል ኮነ ህዝብታት ኤርትራ ብሓባር ከመይ ዝበለ ፖለቲካዊ 
ማሕበረ-ቁጠባዊ ህይወት የሕልፉ ከም ዘለው ንማሕበረ-ሰብ ዓለም ስውር ኣይኮነን። እንተወሓደ ዓለማዊ 
ጽላል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ 2009 ን 2011ን ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ዘመሓላለፎ  ናይ እገዳ ውሳነ፡ 
ከምኡ’ውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንንጥፈታት ህግደፍ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት 
ኣብ ኤርትራን ዝምልከታ ክልተ ጉጅለታት ምጥያሱ፡ በብመስኖታቱን ማዕከናት ዜናን ኣቢሉ ዘይፈልጥ ኣብ 
ዓለማዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣድህቦ ዝግበር ውልቀ ሰብ ኮነ መንግስቲ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልን። 

 ካብኡ ናብኡ ድማ ብፍልይቲ ልእኽቲ ኮሚቴ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ 
መሰረታዊ መሰላት ኤርትራ ብወ/ሮ ሺላ ቢ ኪታሩት ዝምራሕ መርማሪ ጉጅለ ሓንሳብ ዘይኮነ ብተደጋጋሚ 
ዘመሓላልፎ ውሳነ፡ ንኤርትራ ዝመርሕ ዘሎ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ከመይ ዝበለ ግፍዒ 
ይፍጽም ከም ዘሎ ኣብ ዘውጸኦ ኣብ ጭብጢ ዝተመርኮሰ ጸብጻባት ንዝተወከሰ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ስማዊ 
ውድቡ ህግደፍን ብኣፎም እንታይ ይብሉ ብተግባር እንታይ ይገብሩ ብንጹር ዘረድእ’ዩ። 

ንህዝብን መንግስትን ከም ናይ ቃል ኪዳን ቀለበት ኮይኑ ዘገልግል ብኣፍልጦን ነጻ ምይይጥን ዜጋታት በሲሉ 
የኺደናዩ ተባሂሉ ቅቡልነት ዝረኸበ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም’ዩ። ኣብ’ዛ ድሕሪ 1991 ዳግም ዝተወልደት ሃገረ 
ኤርትራ ግን፡ መጀመርያ ብነጻ ተሳትፎ ህዝቢ ሓሊፉ ዝጸደቐ ቅዋም ኣይነበረን። ቀጺሉ ነቲ ኣብ ትሕቲ 
ፍጹም መልካዊ ስርዓት፡ ባዕሉ ብዝመዘዞም ሰባት፡ ድሌቱን ንኸዕወተሉ ዝቐየሶ ዓንቀጻት ሒዙ  ዝጸደቀ’ሞ 
ብገለ ጠቕመ ፈሊጣውያንን ናይ ፖለቲካ ግሩሃትን ኣብ ባይታ ወሪዱ ከይሰርሕ፡ ኢሳያስ ኮነ ኢሉ ከም 
ዝዓንቀጾ ዝግለጽ፡ ኣቶ ኢሳያስ ድማ ቅዋም 97 ሞይቱዩ ክብል ዘይሰርሕን ዘየስርሕን ምዃኑ ዘይኮነስ፡ 
ጠቕሊሉ ከም ዝሞተ ብወግዒ ዝገለጾ’ዩ። 

 ስለዚ ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ስርዓት፡ ኣብ ትሕቲ ትካላዊ ምምሕዳር፡ ኣብ ትሕቲ ናትና 
ዝብልዎ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋም ዘይኮነ፡ ኣብ ትሕቲ ፍጹም ሓላፍነት ዘይስመዖ ውልቀ ሰብ ብራዕዲ’ዮም 
ዝነብሩ ዘለው። ዝተባህልዎ ክሰምዑ ደኣምበር፡ ዝስመዖም ረሓ ኮይኖም ክገልጹ ኣይክእሉን። ዝተኣዘዝዎ 
ክፍጽሙ ደኣምበር፡ የዋጽአና የርበሓና ኢሎም ዝረኣይዎ ነጻ ኮይኖም ዝወጠንዎ ሓሳብ ከተግብሩ 
ኣይክእሉን።  

ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብነጻነት ክንቀሳቐሱ ኣይፍቀደሎምን። ክሰርሑ፡ ሰሪሖም ከፍርዩ ናይ ፍርያቶም ተጠቀምቲ 
ክኾኑ ዘኽእል ሕጋዊ ውሕስነት የብሎምን። ብዛዕባ ሃገራዊ ጉዳያቶም ኣብ ዝምልከት ኣይሳተፉን ኣይፈልጡን 
ኣይውስኑን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ብዛዕባ ገዛእ ነብሶም ክውስኑ ኣይኽእሉን። ስለምንታይ ይእሰሩ ይጭወዩ ንብረቶም 
ይራሰዩ ካብ ስራሕ ይድስክሉ ይባረሩ ኣይፈልጡን። ካብ’ቶም ብሃንደበት ዝተኣስሩ ዝተጨውዩ ሳሕቲ ናይ 
ምፍታሕ ዕድል ዘጋጠሞም ወገናት ብኸመይ ተፈቲሖም ዝፈልጥዎ ነገር የለን። ተኣሲሮም ተጨውዮም 
ተፈቲሖም ኩሉ ካብ ቁጽጽሮም ወጻኢ ኣብ ልዕሊኦም ዝፍጸም ኢ-ሰብኣዊ ተግባር’ዩ። ከምኡ’ውን ኣብ ኲናት 
ክኣትው ኣይፈልጡን ኣብ ሰላም ክኣትው ኣይፈልጡን። ንኹሉ ዝውድእ ዝውስን ሓደ ውድብ ሓደ መንግስቲ 
ዘይኮነ ሓደ ሰብ’ዩ። ምስ ካልኦት ህዝብታት ክፋቐሩ ኮነ ክጻልኡ ብናቶም ተበግሶን ምኽንያት ዘይኮነ 
ብተበግሶን ምኽኒያትን በቲ ዘይመረጽዎ መራሒ’ዩ ዝብየነሎም።  

ከም ውጽኢት ናይ’ዚ ኩሉ ኢ-ሕጋዊ፣ ኢ-ሰባዊ ጨፍጫፊ ተግባራት ሃገሮም ገዲፎም ብእግረይ ኣይውጽእኒ 
ዝብተንሉ፡ ግዳይ ነጋዶ ሰብ፣ ኣጻምእ ምድረ በዳ፡ ኣራዊት በረኻ፡ ኣሞራ ሰማይን ዓሳታት ባሕርን ይኾይኑ 
ከም ዘለው፡ ኣብ’ዚ ምድሪ ካብ ዘለው  መንግስታት ዝተሰወረ’ዩ ክበሃል ዝከኣል ኣይኮነን። እቲ ሽግር ዝፈጠሮ 
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ዋሕዚ ስደት ሃገር ከደን፡ እቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ ጥሕሰትን ሓበሬታን ከኣ ዓለም ለኻዊ ሽፋን ዘለዎ ብምዃኑ፡ 
ዝሰምዖን ዝረኣዮን ክደግም ክምስክር ዘይደሊ እንተዘይኮይኑ ጸሓይ ዝሃረሞ መስደመም ፍጻሜ’ዩ።  

ኣብ ኤርትራ፡ መንግስቲ ኤርትራየ ብዝብል ፖለቲካው፡ ቁጠባውን ጸጥታውን ኩነታት እታ ሃገር ዝተቖጻጸረ 
ናይ ውሑዳን ጉጅለ ብሓፈሻ፡ ናይ እንኮ ገባሪ ሓዳጊ ሰብ ከኣ ብፍላይ ስማዊ ስርዓት ከም ዘሎ፡ ቦታኦም ኣብ 
ርሑቕ ኣእዳዎም ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝፍሕትሩ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ይፈልጥ። ሕብረት 
ኤውሮጳ ይፈልጥ። ራሻ ይፈልጥ። ቻይና ይፈልጥ። ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኤርትራ ዝርከቡ ብርእሶምን 
ፖለቲካዊ ስነ-ሓሳቦምን ዘይኮነ ብገንዘቦም ጎብለላት ንምዃን ዝጽዕቱ፡ ሰባት ዝገዝኡን ስርዓታት ክቐያይሩ 
ኣንቂዶም ዝነጥፉን ንግስነታት ማእከላይ ምብራቕ …ወዘተ ሕርሕራይ ገይሮም ዝፈልጥዎ ጉዳይ’ዩ።  

ካብኡ ናብኡ ብሃይማኖት ቋንቋ ቦታ ናብ ኤርትራ ቅርበት ከም ዘለወን ዝኣምና፡ ህዝብታት ኤርትራ ካብ 
ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምልቓቕ ኣብ ዘካይዶ ዝነበረ ዝተናወሐ ብረታዊ ቃልሲ፡ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ሞራላዊ 
ምድንጋጽን ገንዘባውን ነገራውን ደገፋትን ይገብራ ናይ ዝነበራ ሃገራት ነገስታት፡ ልዕሊ ካልእ ኣብ ኤርትራ 
ከመይ ዝበለ መሰረታዊ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ከም ዝፍጸም፡ እዚ ንኤርትራ ይመርሕ ኣለኹ ዝብል እንኮ 
ሰብ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ጠላዕ ከምዝጻወት፡ ካብ መን ቃል ኪዳን በቲኹ ወይ ምስ መን ዝነበሮ ዝምድና 
ተፋቲሑ፡ ናታቶም ከም ዝመጽአ፡ ስለምንታይ ንዓታቶም ከም ዝመረጾም ንካልእ ከይተወከሱ ሕርሕራይ 
ገይሮም ዝፈልጡ ንምዃኖም ኣየካትዕን።  

እዚ ኩሉ ብቐረባ ኣፍልጦ እናሃለዎም ህይወትን ክብረትን ህዝብታት ኤርትራ ከየገደሶም ነቲ ውልቀ መላኺ 
ዝረርውሉ ምኽንያት ደኣ እንታይ’ዩ? ብዋጋ ህይወት ነጻነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ብመንገዲ’ዚ ከሓዲ 
ባእታ ክረኽብዎ ዝወጠንዎ ስውር መደብ ስለ ዘለዎም ድዮም ወይስ ካልእ ዝተፈልየ ዕላማ ኣለዎም? ከም 
ዝፍለጥ  ሕጋውያን ደሞክራስያውያን መንግስታት ናይ ገዛእ ርእሶም ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓታት ዘይኮነ፡ 
ረብሓ ህዝብታት መሰረት ብምግባር’ዮም ምሕዝነት ዝገብሩ። ንግስነት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንግስነት 
ስዑዲ ዓረብን ምስ ውልቀ ሰብ ዘርእይዎ ዘለው ፍሉይ ዕርክነት፡ ዝገብርዎ ዘለው ምቅብጣር፡ ዘፍስስዎ ዘለው 
ገንዘብን ወርቅን እዚ ሰብ ካብ ህዝብታት ኤርትራ ተሓቢኡ እንታይ ፈጺሙሎም? ንቕድሚት’ከ እንታይ 
ክፍጽም መደብ ስለዝሓዙ’ዮም ኢልካ ክትሓትት ዝድርኽ’ዩ። 

እዘን ክልተ ካብ ጸጋታት ነዳዲ ዝፍልፍል ገንዘባዊ ዓቕሚ ‘ምበር፡ ናይ ኣተሓሳስባን ምሕደራትን ዘመናውነት  
ከም ዘይብለን ብብዙሓት ዝሕመያ ሃገራት፡ ከም’ቲ ኣብ መንጎ ካልኦት ሃገራትን ዝግበር፡ ረብሓን መሰልን 
ናይ’ቶም ህዝብታት መሰረት ብምግባር ኣብ መንጎ መንግስታት ዝግበር ወግዓውን ሕጋውን ስምምዓት ዘይኮነ፡ 
ንህዝብታት ኤርትራ ጎሲኻ፡  ዓለም ለኻዊ ንግዳዊ ስትራተጂካዊ ኣገዳስነት ብዘለዎ ገማግም ባሕርናን 
ወደባትናን ተመሳጢርካ፡ ምስ ሓደ ሰብ ምልዛብ ምስምማዕ ኣብ ህዝቢታት ኤርትራ ዘለዎም ንዕቀት’ዩ ዘርኢ። 
ኣብ ህይወትን  ሰብኣዊ ክብረትን ህዝብታት ኤርትራ ከም ሰብኣውያን ፍጢራት ኮነ፡ ምስ ዘለዎም 
ሃይማኖታዊ፡ ቋንቋዊ፡ ቦታዊ ቅርበትን ታሪኻዊ ዝምድናታትን ኣተኣሳሲርካ ወይ ኣዛሚድካ ክምዘን እንከሎ 
ክሕደት’ዩ። ፍርደ ሞት’ዩ። ዜጋታት ኤርትራ ይጥመዩ ይጽምኡ፡ ይሳቐዩ ይሙቱ ጉዳይና ኣይኮነን። 
ዝበልናዮ ዝደለናዮ ዝፍጽም ኣገልጋሊ ሰብ ካብ ረኸብና ካልእ ባዕሉ ይፈልጥ ታሪኻዊ ስሕታን’ዩ። ዝኾነ 
ሽፋን ይቐረበሉ ብዘየገድስ ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምርራው ምምጓስ ምሽላም፡ 
ብስቕያትን ሞትን ህዝብታት ኤርትራ ምልጋጽ’ዩ። 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 17-09-2018   

 

 


