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ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ ዶባት ተኸፊቱ ማለት 

ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ኤርትራ ተፈቲሑ ማለት ኣይኮነን። 

ካልኣይ ክፋል 

ኣብ ቀዳማይ ክፋል ናይ’ዚ ጽሑፍ፡ ከም ባህሪያዊ ዝምድና ዘለዎም ኣሕዋት ህዝብታት መጠን ብዓመጽ 
ተዓጽዩ ዝጸንሐ ናፍቖቶም ከውጽኡ፣ ዝሓመመ መቕርብ ቤተ-ሰብ፡ መተዓብይቲ፣ መማህርቲ ብኣካል 
ከይዶም ክሪኡ፣ ንስድራ ቤት ምውታት ጽንዓት ይሃብኩም ክብሉ ከጸናንዑ፣ ካብን ናብን ሸቐጣት ክለዋወጡ 
ዘኽእሎም ዕድል ብምርካቦም ብርግጽ ኣወንታዊ’ዩ። እዚ ንድሕሪት ከይምለስ ንቕድሚት ክግስግስ፡ እቲ ከም 
ጠንቂ ዝተወስደ ጉዳይ ዶብ ብወግዕን ብሕግን መዕለቢ ክግበረሉ’ሞ መደናገርቲ መሕብኢ ስኢኖም ዕርቃኖም 
ክወጽኡ ሓላፍነት ዝስመዖም ዜጋታት ክልቲኣተን ሃገራት  ኣወንታዊ ድፍኢት ክገብርሉ ዝግባእ ዓቢ ዛዕባ’ዩ 
ኣብ ዝብል ምስ በጻሕና ኢና ኣቋሪጽናዮ ኔርና። ካልኣይ ክፋሉ እነሆ ቀጺሉ ክቐርብ’ዩ። ምክትታልኩም ከኣ 
ኣይፈለየና። 

ንቀጻልነት ፖለቲካዊ ስልጣኑ ክብል ካብ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ካብ ናይ ቀረባ መጋድልቱን 
መሳርሕቱን ዝኾኑ፡ ሚኒስተራት፣ ጀነራላት፣ ኣመሓደርትን ድማ ብፍላይ ተሓቢኡ፡ ዝተባህልዎ ሕራይ 
‘ምበር፡ ስለምንታይ ንመን ረብሓ ኢሎም ክሓቱ ዘኽእሎም ፖለቲካዊ መንነትን ሞራላዊ ኒሕን ዘይብሎም 
ውሱናት ስማውያት ጀነራላት ልኢኹ ኣብ ወርሒ ግንቦት 1998 ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ግን ከኣ ዲቕ  ዝበለ 
ኲናት ኣጒዱ። ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ’ቲ ግዜ’ቲ ኣትሒዞም ክሳብ’ቲ ግሉጽነት ብዘይብሉ 
ብክልቲኣቶም መራሕቲ ብ 9 ሓምለ 2018 ስምምዕ ሰላም ከቲሞም ዝተባህለሉ ወቕቲ፡ ኣብ ዘይፈልጥዎ 
ኲናት ኣትዮም ዝተዳምዮም ተቓቲሎም። ካብዝን ካብትን ተፈናቒሎም፡ ንብረቶም ተዘሚቱ ወይ ተሃሚኹ። 
ንልዕሊ 20 ዓመታት ድማ ከም ህዝብታት እናተዳለዩን እናተናፈቑን ዝራኸብሉ መስመራት ብሽሾ 
ወተሃደራትን ፈንጂን ስለዝተሓጽረ፡ ኣብ ሓያል ናይ እህህታ ቃንዛ ጸኒሖም።  ውሕስነት ቀጻልነቱ ንቕድሚት 
ዝረአ ኮይኑ፡ ተራኺቦም ክሰዓዓሙ ምኽኣሎም ‘ምበኣር ብመንጽር ነቶም ህዝብታትን ሂብዎም ዘሎ ግዝያዊ 
እፎይታን ክምዘን እንከሎ ብርግጽ ምስ ስኽፍታኻ ተተባብዖ’ዩ።  

እንተኾነ ግን እቲ ብሽፋን መሬት ይግበኣኒ ካብ መንገዲ ሰላምን ሕግን ወጻኢ ብመደብ ኣብራሲ ኲናት 
ዝወለዐ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፋሽሽታዊ ኣተሓሳስባ፡ ንኤርትራዊ ዘቤታዊ ጸገማትን ፍታሑን ዝምልከት ካብ 
ዝጸንሖ ብሓሳብ ይኹን ብተግባር ዝኾነ ኣወንታዊ ለውጢ ኣብዘየርኣየሉ፡ ሓቀኛ ሰላምን ሕውነት ደልዩ 
ዘይኮነ፡ ብጎይተቱን ዓንገልቱን ግበር ፈጽም ተባሂሉ ዶባት ክኽፈት ምስምማዑ፡ ኣብ’ቲ ብሃላልነቱ  ተዘሪጉ 
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ዝርከብ፡ ፖለቲካዊ፡ ቁጠባውን ጸጥታውን ኩነታት ኤርትራ ዘምጸኦ 
ለውጢ ኣዝዩ ንኡስ ምዃኑ ንምግማቱ ኣየጸግምን። ጠንቂ ናይ’ቲ ኲናት ኢሳያስን መሳርሒኡ ዝኾነ ስማዊ 
ውድብ ህግደፍን’ዮም። ቀጥታውያን ተሓተቲ ኣብ’ቲ ኲናት ናይ ዝተሃሞኸ ሃገራዊ ሃብቲ፣ ዘጋጠመ 
ከልበትበት፣ ዝፈሰሰ ደም፣ ዝጎደለ ኣካል፣ ዝጠፍአ ህይወት ኢሳያስን ስማዊ ውድብ ህግደፍን’ዮም። 

ሕጂ ከኣ ምስታ ባዕሉ ካብ ሰላማውን ሕጋውን ፍታሕ ወጢጡ ብዶብ ኣብ ዝተመኽነየ ኩለንተናዊ ኣብራሲ 
ኲናት ዘእተዋ፤ ብመጋበርያነት ናይ ገለ ርእሰ ሓያላን መንግስታት ክገልጻ፣ ብወግዓዊ መንግስታዊ 
መራኸቢታትን ካብ ሞያዊ ስነ-ምግባር ወጻኢ ንምቅንጃው ብልሽዊ ፖለቲካዊ ምስሉ ዘገልግል፡ ብቐጥታ 
ባዕሉ ዝምውሎን ዘመሓድሮን ትካል ስነ-ጥበብን ኣቢሉ፡ ብሙዚቃዊ ድራማ ብዝተዓጀበ ብድኽነታ ከላግጸላ 
ዝጸንሐ ኢትዮጵያ፡ ብደቂቕ ሕጋውን ስነ-ስርዓታውን ኣገባብ ከም’ቲ ብሃላልነቱ ኲናት ዝወለዐ፡ ብመን ሓታቲ 
ኣለኒ ተዓሪቐ ዝብል ዘሎ ኢሳያስ በይኑ’ዩ። እንተቶም ቀደሙ’ውን ከም ህዝብታት ዝኾነ ባእሲ ዘይነበሮምን 
ዘይብሎምን ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብኣፍልጦ ይኹን ብዘይፍልጦ ሰላም ገይሮም ተዓሪቖም ዮሃና 
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እናበልካ ምግላጽ ቅኑዕ ኣይኮነን። ብጀመርነት ሃላሊ ኢሳያስን ስማዊ ውድቡን  ተባኢስና ኢሎም ሰላም ህዝቢ 
ዘሪጎም መሳኪን ህዝብታት ክኸፍልዎ ዘይግባእ ዋጋ ዘኽፈሉ፡ ሕጂ ድማ ተባኢስና ነይርናሞ ተዓሪቕና ዝብሉ 
ዘለው ገዛኢ ኤርትራ ኢሳያስን መንግስቲ ኢትዮጵያን’ዮም። ስለዚ ህዝብታት ከይሓወስካ፡ ትማሊ ስለምንታይ 
ተባኢሶም፡ መን ጠንቂ መን ሰዓሪ፡ መን ሓተቲ መን ተሓታቲ፡ መን ከሓሲ መን ተኸሓሲ፡ ሕጂ’ኸ ብኸመይ 
ተዓሪቕና ይብሉ ኣለው ብሕግን ብስርዓትን ወይስ ካብ ሕግን ህዝብን ተሓቢኦም ክዝረብ ዘለዎ ናብ ክልቲኦም 
ዘነጻጸረ ጥራሕ ክኸውን ይግባእ። 

  ስለምንታይ ትማሊ መስርሕ ሰላማዊ ዘተን ሕግን ረጊጾም ኣብ ኲናት ኣትዮም፡ ሰብኣውን ነዋታውን ዕንወት 
ክበጽሕ ገይሮም? ዛጊት ብግቡእ ከይተገምገመን ካሕሳ ዝግበኦም ወገናት ዝከሓስሉ ባይታ ኣይተፈጥረን።  
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትካላውን ሕጋውን ኣገባብ፡ ብወገን ኤርትራ ግን ብሃደበትን ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ 
ተሰማሚዕና ኢሎም፡ ኣብ ሓድሽ ግን ከኣ ምልኣተ ሓበሬታ   ኣብ ዘይብሉ፡ ዘለዎም መሰረታዊ ናይ ፖለቲካዊ 
ባህርን ዝምርሕሉ ፖሊስን ኣብ ግምት ከይኣተወ፡ ብዘገምታን መጽናዕትን ዘይኮነ ቅድድም ማራቶን 
ብዝመስል ነገራት ካብ’ቲ ሓደ ናብ’ቲ ካልእ ክገላበጥ ንዕዘብ ኣለና።  

  እዚ ኣብ መንጎ ክልተ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ብጠንቅነት ዳያኑ ዝተፈጥረ ፈኲስ ባእሲ ኣይኮነን። ብጠንቅነት 
ሓደ ሓላፍነት ዘይብሉ ውልቀ መላኺ ተወሊዑ፡ ህይወትን ንብረትን ናይ ክልተ ሃገር ህዝብታት ዝበልዐ 
ኣብራሲ ኲናት’ዩ። ስለዚ “ባዕላ መውጽኢት ደርፊ ባዕላ መጥፍኢት ደርፊ”  ከም ዝተባህለ ኢሳያስ መንገዲ 
ጽልኢ ምሂዙ ኲናት ወሊዑ።ኢሳያስ ብሃንደበት ንዕርቀ ሰላምን ድልዊ ምዃኑ መለሳ ኣርእዩ። ስለምንታይ 
ኲናትን ሰላምን ብዊንታ ሓደ ሰብ፡ እሞ ግልጽነትን ሕጋውነት ብዘይብሉ ኣገባብ ይኸይድ? እቲ ምስኡ 
ዝዋሳእ ዘሎ ወገን ብኸምዚ ኣገባብ ኣበይ ክብጻሕ እንታይ ውጽኢት ከምጽእ ይኽእል ኢሉ ብሓላፍነት ክርኢ፡ 
ሃገራዊ ጉዳይና ካብ ኢድና ዝወጽእ ዘሎ  ዜጋታትን ህዝብታትን ኤርትራ ድማ ቅድሚ ኩሉ እዚ ጉዳይ 
በጺሕዎ ዘሎ ጥርዚ ብግቡእ ገምጊምና ናብ ግብራዊ ፍታሕ ክንጥምትን ይግበኣና። 

ኢሳያስ ኲናት ወሊዑ። ኢሳያስ ዶብና ከይተሓንጸጸ ቅዋማዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ኮነ ሃገራዊ ልምዓታዊ 
መደባት ዝበሃል የለን ኢሉ። ኢሳያስ ፖለቲካዊ ምስልና ዓይኑ። ብቑጠባ ኣድኪዩና። ጥምረትናን ሃገራዊ 
ስምዒትናን ንፋስ ኣእትይሉ። ኢሳያስ ከም ተራ ነገር ብእገረ መንገዳዊ መግለጺ ኣብ 20 ሰነ 2018 ብሃንደበት 
ናይ ዘተ ሽማግለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንሰድድ ኢና ኢሉ። ኢሳያስ ነቲ ብቐጥታ ብሰላምን ኲናት ዝራኸቦ፡ ኣብ 
ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ ነቕ ዘይብል መትከላዊ እምነት ዝነበሮን ዘለዎን ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሕቖኡ 
ሂቡ፡ ብዘይ ወግዓዊ መግለጺ ምስ እከለ ምበር ምስ እከለ ኣይራኸብን ኣይዘራረብን ብዝዓይነቱ ግብራዊ ቋንቋ 
ንህልኹን ንውልቃዊ ዕግበቱን ኣብ መንጎ ሓይልታት ኢትዮጵያ ከሻሩ ተራእዩ። 

 ኢሳያስ ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ብሰፊሑ ዝራኸብሉ መጎዓዝያ ምድሪ ብመደብ ክውንዘፍ፡ እቲ ርክብ 
ውሱናት ሰብ ገንዘብ ብቐንዱ ከኣ ንሱን መጋበርያታቱን ዝመላለስሉ መጎዓዝያ ኣየር ክኸውን መሪጹ። ድሕሪ 
ብዙሕ ምዕጢጣይ ግን ብ11 መስከረም 2018 መጎዓዝያ ምድሪ ክጅመር ተሰማሚዑ። ስለምንታይ እዚ ኩሉ 
ጉርሕን ሽርሕን? ስለምንታይ ዕድል ህዝብታት ብዋጋ ድልየት ሓደ ሰብ ይዕቀን? ብመሰረቱ’ውን እቲ ተገይሩ 
ዝበሃል ስምምዕ ካብ መራሕትን መራኸቢ ብዙሓንን ኢትዮጵያ ‘ምበር፡ ካብ ህግደፍን መራኸቢታቱን ትርጉም 
ዘለዎ ሓበሬታ ዛጊት ኣይተዋህበን። ህዝቢ ብምልኣት ክከታተሎ ብዘኽእል ሕጋውን ወግዓውን ከይኸውን 
ዝተደልየሉ ምኽንያት እንታይ’ዩ? ካብ ኣፍልጦን ዕግበትን ህዝብታት ወጻኢ፡ ብኸምዚ ኣገባብ ተገይሩን 
ይግበር ኣሎን ዝበሃል ዘሎ ዕርቀ ሰላም፡ ንጠለብ ህዝብታት ከም ዝምልስ ብምልኣተ ዕግበት ክትቅበል፡ 
ተቐቢልካ ክትጽበ  እንታይ’ዩ እቲ መተኣማመኒ?   

መለለይ ባህሪ ኢሳያስን መጋበርያኡ ህግደፍን ጥልመትን ክሕደትን’ዩ። ንህዝብታት ኤርትራ ሰማእታት 
ኤርትራን ዝኸሓዱ ኢሳያስን ጉጅለኡን ንኢትዮጵያ፡ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ ብኸመይ ተኣመንቲ 
መሻርኽቲ ክኾኑ ይኽእሉ ኢልካ ክሕሰብ ይከኣል? ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘቤታዊ ፖለቲካዊ ጸገም ከይተፈትሐን 
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ህዝብታት ኤርትራ ወነንቲ ልኡላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኖም ዝኾንሉ ዘተኣማምን ባይታ ከይተፈጥረን መን 
ኣሚንካ’ዩ ሓቢርና ዞባዊ ሰላምን ቁጠባዊ ውህደትን ክንፈጥር ኢና ዝበሃል ዘሎ? ንህዝብታት ኤርትራ ጎስዩ፡ 
ንውልቀ መላኺ ኢሳያስን መጋበርያኡ ህግደፍን ሓቒፉ ዝኸይድ ሽርክነት ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ 
ፖለቲካዊ ልቦና ዝጎደሎ’ዩ። ኢሳያስን መጋበርያኡ ህግደፍን እኮ ኣብ 90ታት ምስ ኢትዮጵያ ብሓንሳብ 
ዝተዋጋእና ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዝተቐበርና ብደም ዝተኣሳሰርና መንግስታት ኢና ጥራሕ ዘይኮነ፡ 
ብኮንፈደረሽን ክንተኣሳሰር ኣለና፡ ዶብና ናብ ትርጉም ዘይብሉ ተቐይሩ’ዩ ይብሉ ነይሮም’ዮም። ብወግዒ 
ክልተኣዊ ንግዳዊ፡ ማሕበራዊ ጸጥታዊ ፕሮቶኮላዊ ስምምዓት ከቲምና ይበሃል ነይሩ’ዩ። 

 ኣይደንጎየን ግን እዚ ደላዪ ሰላም ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝሰከሓሉ ደማዊ ኲናት ተወሊዑ። ህይወት ደቂ 
ድኻታት ንከንቱ ተቐዚፉ። ንብረት ነገዶን ሰብሃብትን ተዘሪፉ። ምስ ሱዳን ኮነ ጅቡቲ ሓንሳብ ዘይኮነ 
ብተደጋጋሚ ዝተራእየን ገና ዘተኣማምን ፍታሕ ዘይተገብረሉ ጎነጽ ዘይተፈልዮ ፍቕሪ ኣብ ግምት 
ምእታው’ውን ጽቡቕ’ዩ። ኣብ መንጎ ኣሓዋት ሰማላውያን ምስ መን ሸሪኹ ንመን ይሃርም ነይሩ? ሕጂ’ኸ ምስ 
መን ኮሸምሸም ይብል ኣሎ? ኣብ ጸብጻብ ምእታውን ኣገዳሲ’ዩ። ስለዚ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንህዝብታት 
ኤርትራ ምስ ዘይውክል ፍጹም መላኺ እንኮ ሰባዊ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ግልጹነት ብዝጎደሎ ኣገባብ ተሻሪኽካ  
ዘተኣማመን ሰላምን ቁጠባዊ ውህደትን  ክመጽእ ኣይክእልን። ንህዝብታት ኤርትራ ዕሽሽ ኢልካ ንውልቀ 
መላኺ ኢሳያስን መጋበርያኡ ህግደፍን ሒዝካ ክልተኣዊ ኮነ ዞባዊ ቁም-ነገር ክገብር’የ ማለት ርሑቕ ዘኽይድ 
ዛዕባ ኣይኮነን። ናይ ትማሊ ጌጋ ክእረም፡ ህዝብታት ብሰላም ክነብሩን ብሓባር ክዓብዩን፡ ነገራት ብሃታ ሃታ 
ዘይኮነ ብሓላፍነት ክረአዩ ኣለዎም። ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከይራኸቡ ዓጊቱ ዝጸንሐ ናይ 
ወተሃደራትን ተተኮስትን ሓጹር ምልዓሉ ኣወንታዊ’ዩ። ኣገባብ ኣፈጻጽማኡ ግሉጽነትን ተሓታትነትን 
ዝጎድሎን፡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ህዝባዊ ሰላም፡ ህዝባዊ ደሞክራሲ፡ ልዕልና ግዝኣተ ሕጊ ምህላውን 
ዘይምህላውን ግምት ዘይህብ እንተኾይኑን ግን ንግበረሞ ኣይነጸብቆ’ዩ ዝኸውን። 

                                           ሳልሳይ ክፋሉ ይቕጽል 

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 24-09-2018     

  


