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ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT 

ብደሆታት ብምስግጋር፡ ናብ ወሳኒ ምርብራብ !! 

ፖሎቲካ ሃገርና ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናረሰነ ይኸይድ ኣሎ። ሎሚ ካብትን ካብትን ኢልካ ከይፈላለኻ፡ መዝመር ለውጢ ክብ ኢሉ 
ይስማዕ ኣሎ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ደገፍቱን ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ብዓቕሊ ጸበት ተወጢሮም ኣብ ዓዘፍዘፍ ምባል ይርከቡ። ይኣክል 
ዝብል ሃገራዊ ጭርሖ ካብ ዲያስፖራ ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ብሓፈሻ፡ ኣብ ከተማታትና ድማ ብፍላይ፡ ፈኸም እናበለ ይባራዕ ኣሎ። ስለዚ 
ኣብ ወሳኒ ናይ ለውጢ እዋን ንርከብ። ድሕሪ 27 ዓመታት ናብ'ዚ ደረጃ'ዚ ክንበጽሕ ዝሓለፍናዮም ብደሆታትን ዝኸፈልናዮ ዋጋ፡ ብርግጽ 
ኣዝዩ ከቢድ እዩ። 

ውልቀ-መላኺ ኢሳይያስ፡ ክቱር ሃገራዊ ስምዒትን ባህጊ ናጽነትን ተበሊጹ፡ ቤተ-መንግስቲ ኣስመራ ካብ ዝኣቱ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና 
ብሓፈሻ፡ ኣብ ልዕሊ'ቶም: ፍርቂ ኣካሎም ዝኸፈሉን ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ዕድመ ንእስነቶም በጅዮም፡ ግን ከኣ ምስ ሙሉእ ጥዕና ዝኣተዉ 
ተጋደልትን ዘንጸባረቖ ንዕቀትን ብደዐን ብሓደ ወገን፡ ዝፈጸሞ ጨካን ግፍዒ በቲ ካልእ ወገን፡ ኣብ ስነ ኣእምሮ ህዝብታትና ዝቐረጾ ሕማቕ 
ስእሊ ቀሊል ኣይነበረን። ነቶም ኣብ ጎድኑ ኮይኖም ዝተጋደሉን ኣካሎም ዝበጀዉን ሓርበኛታት'ኳ ክንዲ'ዚ ዝጨከነ፡ ኣብ ዓዲ ዝጸናሕና ደኣ 
እንታይ ምሕረት ክገብረልና ዝብል፡ ናይ ፍርሕን ራዕድን መንፈስ ፈጢሩ። ዝተወሃብካዮ ትእዛዝ ትፍጽም ዝብል ቀጢን ወታሃደራዊ 
መምርሒ፡ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሃገር ገዛኢ ቦታ ክሕዝ ጥጡሕ ባይታ እናረኸበ ከይዱ።  

ንዲፕሎማስያዊ መዓላ ተባሂሉ ዝተጨደረሉ፡ ብዓበይቲ ክኢላታት ተዳልዩ፡ ኣብ ህዝቢ ድሕሪ ምምይያጥ፡ ብሃገራዊ ባይቶ ጸዲቑ ተባሂሉ 
ዝተኣወጀ ሃገራዊ ቅዋም፡ ኣብ ስራሕ ከይወዓለ ን15 ዓመታት ኣብ ከብሒ ተዓሺጉ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ብገባቲ ኢሳይያስ፡ ሞይቱ'ዩ ተባሂሉ 
ተኣዊጁሉ እዩ።  

ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ደገፍቱ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብጨካን ወታደራዊ ሕጊ ዝግዛእ ህዝቢ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ከምዝዕምጽ ይርዳእ እዩ። 
ብተግባር ድማ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት ሃገር፡ ናይ ተጋደልትን ኣካለ ስንኩላን ተቓውሞ ስለዝተላዓለ፡ ኣብ ልዕሊ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ፡ ብውሽጢ 
ፍኑው ዓመጽ ክውላዕ ከምዝኽእል ተገንዚቡ እዩ። ስለዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ተጋደልትን ህዝብን ዘውርዶ ኣደራዕን ናይ ራዕድን ሸበራን 
ተግባራት እኹላት ከምዘይኮኑ ሕርሕራይ ገይሩ ተረዲኡ። ህዝብታት ኤርትራ፡ ብነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎኦም፡ ሃገሮም ናጻ ዝገበሩ፡ 
ብምዃኖም፡ ካብ ሕሉፍ ኣገዛዝኣ ባዕዲ ዘይፍለ ፖሎቲካውን ማሕበረ-ቁጠባውን ጭቆና ክጻወሩዎ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ድማ፡ 
ኣንፈቶም ዘዛብዕ፣  ስነ ኣምሮኦም ዘናውጽ፣ ኩሉ ኣቓልቦኦም ናብ ግዳም ክጥምቱ ዝገብር ኣጀንዳ ምፍብራኽ ናይ ግድን ነይሩ። ስለዝኾነ'ውን 
ብመሪር ቃልሶምን መስዋእቶምን ዝተጎናጸፉዋ ናጽነት ሃገር፡ ኣብ ሕቶ ዘእቱ ናይ ግዳም ሓደጋ ከምዝወደቖም ዘምስል፡ ግዳማዊ ኣጀንዳ 
ምፍብራኽ፡ ንኢሳይያስን ወይጦታቱን፡ ንነዊሕ ዓመታት ትንፋስ ዝህቦም፡ ኣማራጺ ዘይብሉ ስልቲ ምዃኑ፡ ሕርሕራይ ገይሩ ይፈልጦ እዩ። 

ህዝብታትና፡ ገና መቐረት ናጽነት ብግቡእ ከየስተማቐሩ እንከሎዉ፡ ህግደፍ ዝፍብርኾም ናይ ግዳም ኣጀንዳታት፡ ቀልቦም ብቐሊሉ ክሰልቡ፡ 
ከምዝጀመሩ ካብ ማንም ኤርትራዊ ዝተኸወለ ኣይኮነን። ኣንጻር እስላማዊ መንግስቲ ሱዳን፡ ብጀሃዳዊ ምንቅስቓስ ዝተሰነዐ ክሲ፣ ምስ የመን 
ብጉዳይ ደሴታት ሓኒሽ ይግባኣኒ፡ መላምል መንእሰያትና ዝቐዘፈ ደማዊ ግጭት፣ ምስ ሃገረ ጀቡቲ ብሰበበ ዶብ ክሳብ ሎሚ ዘይዓረፈ 
ምፍጣጥ ምጥቃስ ይከኣል። 

ካብ ኩሉ ዝኸፍአ፡ ክሳብ ሎሚ በሰልኡ ፈጺሙ ዘይሓወየ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከይቅምርር ኮነ ኢልካ ዝቱኽቶኽ ዘሎ፡ ብምኽንያት መሬት 
ይግባኣኒ፡ ብዶብ ተመኻንዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኩናት እዩ። እዚ ኩናት'ዚ ንኹሎም ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወደቓ ወይ 
ሃንደበት ምንባሩ፡ ካብ ሕልናና ዝተኸወለ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ንጹር እዩ። ባዕሉ ርእሰ ፋሽሽት ኢሳይያስ፡ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ 
ብኮንፌደረሽን ክትተኣሳሰር ከምትኽእል ኣብ ዝተተንበየሉ ''ምስ  ኢትዮጵያ  ዘሎ  ናይ  ዶብ  ሕቶ፡  ናብ  ትርጉም  ዘይብሉ  ደረጃ  
ክወርድ  እዩ፤ '' ኣብ ዝበለሉ ጽባሕ ዝተኣወጀ ኩናት ብምንባሩ እዩ።  

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ቅድሚ ታሕሳስ 1997 ዓ.ም. ንምንታይ ከምኡ ኢሉ ይምድር ነይሩ? ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኣባላት ሃገራዊ 
ባይቶ፣ ካቢኔ ምኒስትራትን መራሕቲ ህግደፍን፡ ዘትዮም ተሰማሚዖም፡ ከም መራሒ ሃገር፡ እዚ መርገጺ'ዚ ከቓልሕ ተወኪሉ ዝብሎ ዝነበረ 
ድዩ ኢልካ ምሕታት ጉቡእ እዩ። ንምዃኑ ኢሳያይስ፡ ነዞም ዲሞክራስያዊ መርሆታት ክኽተል ዘገድዶ ሃገራዊ ቅዋም ነይሩዎ ድዩ? ኢሳይያስ፡ 
ኣብ ክሊ ሓባራዊ ኣሰራርሓ ምንባርን ብኡ ተገዚኣካ ውድብን ሃገርን ምምራሕ ዝባሃል ባህሊ ይቕበል ድዩ? ዝብል ሕቶ ምስ እነልዕል ድማ፡ 
ፈጺሙ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ?  እቲ ምኽንያት እዚ ዝስዕብ ምንባሩ፡ ዓቢጥካ ዘይዕበጥ ሓቂ እዩ። 
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ትምክሕተኛን ዓንዳርን ኢሳይያስ፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ጀሚሩ፡ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ብኡኡ ሓሊፉ ክሳብ ዓበይቲ ቃላያት ብዝተዘርግሖ፡ 
ዘይሕጋዊ ንግዳዊ ምንቅስቓስ፡ ሃብቲ'ተን ሃገራት ዝግሕጠሉ እዋን እዩ ነይሩ። ዝጓሕጎሖ ማዕድንን ሕርሻዊ ሃብትን እተን ሃገራት፡ ናብ ወጻኢ 
ኣጓዓዒዙ፡ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ዝእክበሉ እዋን እዩ ነይሩ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ኣብ'ቲ እዋን'ቲ ብብር ኢትዮጵያ እናተንቀሳቐሰ እንከሎ፡ ኣብ ባንኪ 
ኤርትራ፡ ብኣዋጅ ንሓንቲ ዶላር ኣሜሪካ፡ ልዕሊ ሸውዓተ ብር ዝሰላዓሉ፡ ብኣንጻሩ ኣብ ባንኪ ኢትዮጵያ፡ ብእዉጅ ንሓንቲ ዶላር፡ ከባቢ 
ሓሙሽተ ብር ዝሽረፈሉ እዋን ነይሩ። ብምዃኑ'ውን ናይ ወጻኢ ባጤራ ናብ ኣስመራ  እናኸደ ዝሽረፈሉ፡ ኢትዮጵያውያን ዓው ኢሎም 
ከማርሩን ከንጸርጽሩን እንከሎዉ፡ መንግስቲ ኢህወደግ ግን፡ ኣፉ ዘይከፍተሉ እዋን ነይሩ።  

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ መወዳእታ ዓመት 1997 ዓ.ም. ናይ ባዕሉ ሃገራዊ ባጤራ ኣብ ዘዳልወሉ እዋን፡ ሚዛን ሸርፊ ናቕፋ፡ ምስ ብር 
ማዕረ ክኾነሉ፡ ካብ ኢትዮጵያ ዘእትዎ ንብረት ይኹን ሕርሻዊ ፍርያት ድማ፡ በቲ ዝለመዶ ሸርፊ ክቕጽለሉ ከምዝኽእል ብምትስፋው እዩ 
ነይሩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ንርእሰ-ፋሽስት ኢሳያስ፡ ኣብ'ቲ እዋን'ቲ፡ ጉዳይ ዶብ ትርጉም እንተዘይሃቦ፡ ውዑል ኮንፌደረሽን እንተልዓለ፡ ስኽፍ 
ክብሎ ዝኽእል ኣይነበረን።  

ይኹን'ምበር ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ካብ ሸነኽ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ዘይሓሰቦ በርቂ ወዲቑዎ። ኤርትራ ናይ ባዕላ ባጤራ ክትሓትም ምስ 
ጀመረት፡ ኢትዮጵያ'ውን ሓዲሽ ባጤራ ኣዳለወት። መስርሕ ንግዲ ይኹን ናይ ባጤራታት ልውውጥ ሚዛን፡ ብዓለም ለኻዊ ሕግታት ክግዛእ 
ከምዘለዎ መንግስቲ ኢህወደግ መርገጺኡ ኣነጸረ። እዚ፡ መርገጺ'ዚ ኣብ ሓንጎል ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ኣይነበረን። ሓድሽ ፖሊሲ ኢህወደግ፡ 
ንውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ከም ካብ ሰማይ ዝወደቐ ሓያል መብረቕ ኣሰንበዶ፤ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊኡዎ ብርእዮ ዕብድብድ ክብል 
ተራእየ። ኤርትራ፡ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ፋይናንሳዊ ማእከል ክትከውን ዝሓዞ መሰረት ዘይብሉ ስትራተጂ፡ ተግባራዊ ክኸውን ከምዘይክእል 
ተገንዘበ። ናብ ምጉብዕባዕን ፈኸራን ኣተወ። ኤርትራ ናጻን ልኣላዊትን ሃገር ብምዃና፡ ብናይ ባዕላ ናይ ገንዘብን ቁጠባውን ፖሊሲ ክትምራሕ፡ 
ምስ ጎረባብታ ሃገራትን ዓለምን ድማ፡ ብዓለም ለኻዊ ሕግታት ክትግዛእ ከም ዘለዋ ፈጺሙ ክቕበል ኣይደለየን። ከይወዓለ ከይሓደረ፡ ህዝብን 
ሃገርን ኤርትራ፡ ናብ ኣዕናዊ ኩናት ንምሽማም ናብ ሰፊሕ ወፈራ ጸለመ ተዋፈረ። ነቶም በብእዋኑ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ሰልጢኖም 
ጉቡኦም ፈጺሞም ናብ ገዝኦም ዝተፋነዉ መንእሰያት፡ ብሽም ወፍሪ ማእቶት፡ ህጹጽ መጸዋዕታ ተገይሩሎም ተጠርነፉ። ኣብ ክንዲ ኣፍራዛን 
ባደላን፡ ብረትን ጠያይትን ተዓዲሎም ኣርክብ ናብ ግንባር ኮነ። እቶም ብሽም ምጥያስ ዝተፋነዉ ነባራት ተጋደልቲ ድማ፡ ናብ ዓውደ ግንባር 
ክኸቱ ተኣዘዙ፡፡  

መንግስቲ ኢህወደግን ህዝብታት ኢትዮጵያን፡ ብኤርትራ ሸነኽ መሬት ኣማን እዩ ኢሎም ደቂሶም እንከሎዉ፡ ብታንክታት ዝተሰነየ ሰራዊት 
ምክልኻል ኤርትራ፡ ብባድመ ዝጀመሮ ኩናት፡ ናብ ሙሉእ ዶብ ልሒሙ፡ ንክልተ ዓመታት ቀጺሉ፤ ኣብ ልዕሊ ክልቲኡ ሃገራት ዝወረደ 
ዕንወት ማእለያ የብሉን። መንግስቲ ኢህወደግ፡ ብሸነኽ ኤርትራ ሓደጋ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ዝብል ገምጋም እንተዝነብሮ፡ ኣብ ከባቢ ዶብ 
ዘሎዋ ከተማታትን ገጠራትን፡ ብምልሻን ፖሊስን ክሕለዋ ኢሉ ክሓስብ ኣይክእልን። ንስለ ሓቂ ምምስካር የኽብር'ምበር ኣየሕስርን። 

ኣብ'ዚ ጉዳይ'ዚ ነብሲ ወከፍ ኤርትራዊ ከስተብህለሉ ዘለዎ ሓቂ ኣሎ። ብዝኾነ ወገን፡ ሕቶ ዶብ ምልዓል ዝኾነ ይኹን ሓጥያት የብሉን፡፡ 
ኤርትራ ከም ሓዳስ ውልዶ ሃገር፡ ምስ ጎረባብታ ዘይተነጸሩ ናይ ዶብ ከባቢታት ክህልዋ ከም ዉሁብ ክንወስዶ ዝግባእ እዩ። ናይ ዶብ መሬት 
ይግባኣኒ ግን፡ ብሓይሊ መልጢ፡ ወይ ድማ ብኩናት ክትፈትሖ ምፍታን፡ ርኡይ ዕብዳን'ምበር ፈጺሙ ፍታሕ ኣይኸውንን። ሕቶ ዶብ፡ 
ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ'ምበር ካልእ መፍትሒ የብሉን። ብፍጹም።  

ወዮ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ብደምን ኣዕጽምትን ኤርትራውያን ዘይግደስ ኮይኑ'ምበር፡ ብምኽንያት ደሴታት ሓኒሽ፡ ምስ የመን ዝተኻየደ 
ውግእ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብይን ዝተዋህበሉ እዋን እዩ ነይሩ። ስለዝኾነ'ውን ብምኽንያት ባድመ ይኹን ካልእ ዝግባኣና 
መሬት፡ ናብ ኩናት ምእታው ዘየድልን ዘየዋጽእን፡ ናይ ዕንወት መንገዲ ምዃኑ፡ እኹል ትምህርቲ ተረኺቡሉ ነይሩ። ኩናት ብሸነኽ ባድመ 
ምስ ተወልዐን፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲኡ ሰራዊታት ተፋጠጥ ምስ ኮነ'ውን፡ ብመንግስታት ሩዋንዳን ኣሜሪካን ዝተጀመረ ናይ ዕርቂ ተበግሶን ናይ 
ኣፍሪቃ ሕብረት ጻዕርን እንተዝቕበሎ፡ ዝኸፍአ ዕንወት ከይወረደ እንከሎ ክፍታሕ ይኽእል ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግን፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ 
ኣብ ባድመ ብዝሃነጾ ሓያል ዕርዲ ተኣማሚኑ፡ ንዝቐረበሉ ናይ ሰላም መጸዋዕታ ኣይተቐበሎን። ንኩናት ናፊቑ፡ ''ንዑ ንፈታተን'' ክብል 
ሰሚዕናዮ ኢና፡፡ ኢሳይያሳዊ ብደዐን ትምክሕትን ናብ ዝኸፍአ ጥርዙ ምስ በጽሐ ድማ፡ ''ካብ  ባድመ  ወጻና  ማለት፡  ጸሓይ  ሞይታ  
ማለት  እዩ . .፤ ክብል ተጃሂሩ እዩ። ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ክኢላታት ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ክዕዘቡዎ ዓዲሙ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ 
መንግስቲ ኢህወደግ የሻል ኢሉ፡ ኣብ ብርኩ  ወዲቑ፡ ''ኩሎም'ቶም ዘይትደልዮም ንግዳውን ገንዘባውን ፖሊሲታት ኣልዒልናዮም ኣሎና'' 
ዝብል ክሰምዕ'ምበር፡ ደው ኢሉ ሓሲቡ ጉዳይ ዶብ ብዘተ ወይ ብቤት ፍርዲ ክዳነ ድሉውነት ፈጺሙ ኣይነበሮን። ብሰንኪ'ዚ ገታርን ፍጹም 
ትምክሕተኛን መርገጺ ድማ፡ ሃልሃል እናበለ ዝቐጸለ ኩናት፡ ዝሃነጾ ድልዱል ዕርዲ ባድመ ካብ ምፍራስ ኣይደሓነን፤ ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስን 
ወይጦታቱን ዘይሓሰቡዎ ውርደት ወደቖም። ኢሳያስ ተለሚኑ ዝተሓሰሞ መፍትሒ ሓሳብ፡ ተቐቢልናዮ ኣሎና ክብል ዓለም ሰሚዓቶ እያ። 
እንደገና ነብሲ ዘሪአ ኢሉ ግንባር ባድመ ንምምላስ ''ሶኒ-ባድመ'' ብዝብል ዝገበሮ ፈተነ፡ ንዝኸፍአ ዕንወት ኣሳጢሑና፡፡ ብግንቦት 2000 ዓ.ም. 
ድማ፡ ሰራዊት ኤርትራ ሒዙዎ ዝነበረ ድፋዓት ሙሉእ ብሙሉእ ፈረሰ። ስርዓት ኢሳይያስ ከቢድ ወታሃደራዊ ስዕረት ተጎምጎመ። ውልቀ 
መላኺ ኢሳይያስ ኣብ መወዳእታ ዝነበረቶ ብሕታዊት ኣማራጺ፡ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ከድሕን፡ ናብ ኣልጀርስ ተጓይዩ ከይዱ 
ኣጠቓላሊ ስምምዕ ሰላም ክፍርም ግድን ነበረ። ብትምክሕቲ ዝሓበጠ ልቢ ክነፍስ እንከሎ ከምኡ እዩ።  



3	
	

ኣብ 'ዚ  መዳይ 'ዚ  ደጋጊምና  ክነልዕሎ  ዘሎና  ሕቶ፡  ጉዳይ  ዶብ  ብሰላማውን  ሕጋውን  መንገዲ  ጥራሕን  ጥራሕን  ክፍታሕ  
እናተገበኦ፡  ኢሳይያስ  ንምንታይ  ናይ  ኩናትን  ዕንወትን  ኣንፈት  መሪጹ? ብሰላማዊ  ኣገባብ  ክፍታሕ  ዝቐረበሉ  ተደጋጋሚ  
መጸዋዕታ፡  ንምንታይ  ተሓሲሙ  ዝብል  እዩ።    

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ጉዳይ ዶብ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ'ምበር ብኩናት ከምዘይፍታሕ ኣዐርዩ ይፈልጥ እዩ። እንተወሓደ ኵናት ምስ 
የመን ምሂሩዎ እዩ። ንምንታይ ደኣ፡ ኣንጻር መንግስቲ ኢህወደግ ኣብ ኩናት ነኺሱ ቀጺሉ ዝብል፡ መልሱ ዘይሻሙ እዩ። ቀንዲ  መንቀሊ  
ኩናት  ኤርትራን  ኢትዮጵያን፡  ጉዳይ  ዶብ  ወይ  ድማ  መሬት  ባድመ  ፈጺሙ  ኣይነበረን።  እቲ  ቀንዲ  ምኽንያት፡  ናይ  
መንግስቲ  ኢህወደግ  ሓድሽ  ገንዘባውን  ንግዳውን  ፖሊሲ፡  ኣብ  ልዕሊ  ቁጠባዊ  ፖሊሲታት  ርእሰ  ፋሽስት  ኢሳይያስ  ዘውረዶ  
ቀይዲ  እዩ።  ዕዳጋ  ኤርትራ  ንበይኑ፡  ዕዳጋ  ኢትዮጵያን  ካልኦትን  ከም  ድልየቱ  ዝዕንድረሉ፡  ሕጋውን  ዘይሕጋውን  
ምንቅስቓሳት  ዘካይደሉ  ዕድል፡  ንሓንሳብ  ንሓዋሩን  ከምዘይፍቀደሉ፡  ዘየላቡ  መልእኽቲ  ስለዝተመሓላለፈትሉ  ጥራሕ  እያ  
ነይራ።  

ስለዝኾነ ድማ፡ ብጉዳይ ዶብ፡ ንህዝብታት ኤርትራ ብምድንጋር፡ ኣብ ጎድኑ ኣሰሊፉ፡ ብሓይሊ ድልየታቱ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢህወደግ 
ንምዕራፍ ዝተወጠነ ሓደገኛን ኣዕናውን ስልቲ እዩ። ጉዳይ ዶብ፡ ንርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ትርጉም ነይሩዎ ኣይፈልጥን፤ ሎሚ ድማ ፈጺሙ 
ትርጉም ከምዘይብሉ ኣዐርዩ በሪሁ ኣሎ። ግን  ከኣ  መመሳመሲ  ክኸውን  ዝኽእለሉ  ዕድል  እንተሃልዩ፡  ዘይድርበ፡  ኣብ  ኣድላይ  
እዋን  ዝምዘዝ  ካርድ  ኮይኑ  ምህላዉ  ግን  ዘተሓታት  ኣይኮነን።  

እቲ  ኣብ 'ዚ  እዋን 'ዚ  ፈጢጡ  ዝርአ  ዘሎ  ሓቂ  ድማ  ንሱ  እዩ።  ብኸመይ??  

ድሕሪ 16 ዓመታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት፡ ጉዳይ ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትግበር፡ ቁሩብ ምዃኑ ፈጻሚት ኢህወደግ፡ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 
ዓ.ም. ብእዉጅ ኣፍሊጡ እዩ። መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ፡ ኣብ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ሓምለ 2018 ኣስመራ ከይዱ፡ ምስ ርእሰ 
ፋሽስት ኢሳይያስ ናይ ሰላም ስምምዕ ተፈራሪሙ። በቲ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ሓጎስ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ወሰን ኣይነበሮን። ኩሎም 
ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራ'ውን ብሓጎስን ተስፋን ከምዝተቐበሉዎ ኣረጋጊጾም እዮም።  

እንተኾነ ግን ድሕሪኡ ዝረኣናዮም ብጽሖታትን መደረታትን፡  ኣብ ክሊ ጉዳይ ዶብ ዘለዉ ሕቶታት ህዝብታትና፡ ዕንቅፋታት ከምዘይፍለዮ 
ተገንዚብና ኢና። ኣብ ኣተገባብራ ምኽፋት ኣፍደገታት ዶብ ዝተራእዩ ምልክታት'ውን ከምኡ። ንምንታይ እንተኢልና፡ 

1. ኢሳይያስ ብ20 ሰነ 2018 ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ፡ ወያነ ጌም ኦቨር(Game Over) ኢሉ። ሓደ ንጹርን እዉጅ ሓቂ ኣሎ። ፈጻሚት 
ኢህወደግ፡ ኣርባዕተ ኣባላት ውድባት ናይ ዝሓቖፈ ግንባር፡ ዝላዓለ ስልጣን እዩ። ኣብ'ዚ ቦታ'ዚ ፈጻሚት ህወሓት(ወያነ) ተሳታፊ እዩ። 
ብሓባራዊ እምነት ዝተመሓላለፈ ሓድሽ ውሳኔ እዩ። እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ፡ ''ወያነ ጸወታ ኣብቂዑ'' ኢልካ መልእኽቲ ምሕላፍ ፖሎቲካዊ 
ትርጉሙ እንታይ እዩ? እቲ ዝነውሐን ዝሰፍሐን ዘከራኽር ቦታ፡ ካብ ክልላት ኢትዮጵያ፡ ምስ ክልል ትግራይ ምዃኑ ዘይሰሓት እዩ። ስለዚ 
ነቲ ሓደ ፖሎቲካዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ እናጓነኻ፡ ነቲ ሓደ እናቐረብካ ምኻድ፡ ኣብ ጉዳይ ዶብ ጥዕና ዘለዎ ነባሪ ፍታሕ ንምምጻእ ቅሩብነት 
ዘይምህላዉ፡ ገና ዘይተዛዘመ ሕቡእ ኣጀንዳ ከምዘሎ ዘመልክት እዩ። ነዚ ሓቂ'ዚ ዘጠናኽር ድማ፡ ጉዳይ ምምልካት ዶብ ተሰጊሩ፡ ናብ 
ካልኦት ኣጀንዳታት ከምርሕ ብግሉጽ እናተኸታተልና መጺና።  

2. መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ናብ ኣስመራ ዝኸደ፡ ስምምዕ ሰላም ክፈራረም ምዃኑ ሓቂ እዩ። ናይ'ቲ ስምምዕ ዓንዲ ማእከል ድማ፡ እቲ 
ን16 ዓመታት ተንጠልጢሉ ዝጸንሐ፡ ጉዳይ ምምልካት ዶብ፡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ንምትግባር ድሉውነቶም ንምርግጋጽ እዩ ነይሩ። 
እንተኾነ ግን፡ ኩርኳሕ ዝኾኑ መልእኽታት ከመሓላልፍ ሰሚዕናዮ። ''ዶብ ኣርቲፊሻል እዩ፤ ናይ ጽልኢ መንደቕ ብናይ ፍቕሪ ድልድል 
ክንሰግሮ ኢና፤ ኣነን ኢሳይያስን ተደሚርና ማለት፡ ዓሰብ ንካፈል ማለት እዩ፤ ካብ ሎሚ ንደሓር ናይ ኤርትራ ወጻኢ ጉዳይ ኮይነ ክሰርሕ 
እየ፡'' ዝብሉ እዮም። ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ዶብ ኣልዒልና ኣይተዛረብናን ብምባል ክምልስ'ውን ሰሚዕናዮ ኢና። 

ስለዚ'ምበኣር፡ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ሰላም ስምምዕ ክፈራረሙ'ምበር፡ እቲ ብክልቲኡ ሃገራት፡ ብዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት ሂወቶም 
ዝተቐዘፉሉ ኩናት ዶብ፡ ብመሰረት ውሳኔ ኮምሽን ዶብ መዕለቢ ክረክብ፡ ዕቱብ ስራሕ ክፍጽሙ ኣይተራእዩን። ንምንታይ ዝብል ሕቶ 
ኣልዒልና ዝተፈላለዩ ምናልባታት ክነቐምጥ ንኽእል ኢና። ናብ ቀንዲ ጉዳይና ንመለስ። 

ናይ  ሰላም  ስምምዕ  ካብ  ዝፍረም  ንደሓር፡  ናይ  ህዝብታትና  ህጹጻት  ጠለባት፡ -  

1. ዶብ ብህጹጽ ክምልከት፡ ልዑላውነትን ናጽነትን ሃገርና ውሑስ ክኸውን፡ 2. ትግባረ ሃገራዊ ቅዋም፤ 3. መረጻ መንግስቲ 4. ኣዋጅ ሃገራዊ 
ኣገልግሎት ብመሰረት ቅዋም ክግዛእ፤ 5. ብዘይ ፍርዲ ዝተዳጎኑ ጠያቒ ዘይረኸቡ ፖሎቲካዊ እሱራት ናብ ናጻ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ወይ ናጻ 
ክልቀቑን ካልእ ማሕበራውን ቁጠባውን ሕቶታት ፍታሕ ክወሃቦም ዝብል እዩ። 
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ብተወሳኺ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብሓደ ወገን ህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ በቲ ካልእ ወገን፡ ገጽ ንገጽ ተራኺቦም፡ ን20 ዓመታት ዝሓለፉዎ 
መሪር ናይ ምፍልላይን ናፍቖትን ሂወት መፍትሒ ክረኽቡ ሃንቀውተኦም ልዑል ነበረ። ስለዝኾነ ድማ፡ ኣፍደገ ዶብ ቀልጢፉ ተኸፊቱ 
ክተሓዋወሱ ተጸበዩ። እንተኾነ ግን ንከባቢ ሰለስተ ወርሒ፡ በታ ንውሱናት ዓቕሚ ዘለዎም ዜጋታት ዝተፈቐደት ናይ ነፋሪት መጓዓዝያ ወጻኢ፡ 
በቲ ዝሓጸረን ንብዙሕ ድኻን ማእከላይን መነባብሮ ዘሎዎም ህዝብታት ዝጻወሩዎ ናይ ምድሪ መጓዓዓዝያ ግን፡ ፍቑድ ኣይነበረን። ትጽቢት 
ነዊሑዎም፤ ከማርሩን፡ ጥሒሶም ክኸዱ ዝደልዩን ወገናት ካብ ክልቲኡ ሃገራት ነይሮም እዮም። ካብ መስከረም 11/ 2018 ጀሚሩ ብቡሬን 
ሰርሓ-ዛላንበሳን ቀጺሉ መረብ፡ ብ07 ጥሪ 2019 ድማ ኦም-ሓጀር ሑሞራ ምስ ተኸፈተ፡ ዝተራእየ ምትሕውዋስ ህዝብታትና ንዓለም ዘገረመ 
እዩ።  

ህዝብታት ኤርትራ፡ ዶብ ተኸፊቱ፡ ካብ'ቲ ን20 ዓመታት ዝተዳጎኑሉ ሓጹር ወጺኦም፡ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ናብ 
ጎረቤቶም ክልል ትግራይ ድማ ብፍላይ ምስ በጽሑ፡ ብዝተዓዘቡዎ ኩሉ መዳያዊ ለውጢ፡ ኣብ ሃገሮም ወሪዱ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት 
ኮለል ኢሉ ተራእዮም። ክልቲአን ሃገራት፡ ንክልተ ዓመታት ኣብ ደማዊ ኩናት፡ ን18 ዓመታት ድማ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ሃዋሁው 
ተሸሚመን'ኳ እንተጸንሓ፡ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ እታ ብቐረባ፡ ብድሕረትን ድኽነት እትፍለጥ ዝነበረት ትግራይ፡ ብጎደና ምዕባለ ዝመረሸትሉ፡ 
ኤርትራ ሃገርና ግን፡ ንድሕሪት ተመሊሳ፡ ዝነበራ ዝርካቡ ምዕባለ ዓንዩ፡ ንቑልቁል ገጻ ዝወረደትሉ ምስጢር እንታይ እዩ? ዝብል ሕቶ፡ 
ንብዙሓት ኤርትራውያን ብውሽጦም ዘሳቒ፡ ሓደ ሓደ እዋን'ውን በጨቕ ዝብል መሪር ስምዒት ክንጸባረቑ ጀሚሮም እዮም። ዶብ ብምኽፋቱ 
ዝተጀመረ ንግዳዊ ምልውዋጥ፡ ነተን ጸምየንን ቀምሲለንን ዝጸንሓ ዕዳጋታት ኤርትራ ክበራበራ፡ ክብሪ ሸቐጣት ክንኪ ብምኽኣሉ፡ ኣብ 
ህዝብታትና ብሩህ መጻኢ ተስፋ ተራእዮም። 

እንተኾነ ግን፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ዶብ ብህጹጽ ናይ ምምልካት ሕቶ ይኹን መሰረታዊ ጠለባት ህዝብታትና ከይምልስ፡ መገሻታት 
ከብዝሕን፡ ብዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ኣቢሉ፡ ንህዝብታትና ኣብ ዘይጭበጡ ዓውድታት ከሳዕስዖምን ቀልቦም ክስሕብን ውራየይ ኢሉ 
ተታሓሓዞ። ካብ ወጋሕትኡ፡ ናይ ህዝብታት ስኒት፣ ፍቕሪ፣ ሰላምን ምርግጋእን ዘይ-መባልዕቱ ኢሳያይስ፡ ምኽፋት ዶብ፡ ንረብሕኡ 
ከምዘይወዓለ ነዊሕ ከይጸንሐ ተገንዘበ። ምስ ምኽፋት ዶብ ተታሓሒዙ፡ ኣብ ህዝብታትና ይኹን ኣብ ውሽጢ ፖሎቲካዊ ስርዓቱ ዘይገመቶ 
ምንዋጽ እናተፈጠረ ክኸይድ ተዓዘበ። ምስ ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየዶም ርክባት፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኢትዮጵያ 
ዘመሓላለፎም መልእኽታት፡ ብርእዮ፡ ንልዑላዊ ክብሪ ህዝብታትና ዘራኽሱ፡ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ሃገርና ብርእዮ ሓደጋ ዘንጸላልዉ ምዃኖም 
ጋህዲ እናኾነ ስለዝመጸ፡ ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ ደገፍቲ ስርዓት ኢሳይያስ ዝነበሩ ወገናትና ድማ ብፍላይ፡ ብዓውታ 
ተቓውሞኦም ከቃልሑ ተራእዮም። እዚ ይኣክል ብዝብል ሃገራዊ ጭርሖ ዝተሓንገጠ ህዝባዊ ማዕበል፡ ናብ ውሽጢ ሃገርና'ውን እናለሓመ 
ከደ።  

ስለዝኾነ'ውን፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን ዘይምትእምማን ንምፍጣር፡ ኣብ ሸቐልቀል ንምእታው፡ ካብ 
ታሕሳስ 2018 መወዳእታ ሰሙን ጀሚሩ፡ እቶም ተኸፊቶም ዝነበሩ ኣፍ-ደገታት ሰርሓን መረብን ብሃንደበት ዓጸዎም። ምኽንያት መዕጸዊኦም፡ 
ፈጺሙ ብሩህ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን፡ ብ07 ጥሪ 2019 ዓ.ም. መስመር ኦም-ሓጀር ሑሞራ ብሃንደበት ከፈቶ። እዚ'ውን ካልእ ሕቡእ 
ፖሎቲካዊ ሒሳባት ዝነበሮ፡ ንህዝብታትና ስጊንጢር ዝኾነ ተዋስኦ እዩ። ኣብ'ዚ ሒዝናዮ ዘሎና ወርሒ ሚያዝያ 2019 ድማ፡ ፈለማ መስመር 
ኦም-ሓጀር ሑሞራ ብሃንደበት ክዕጾ እንከሎ፡ ካብ ዝኽፈት ከይተዓጸወ ዝጸንሐ መስመር ዓሰብ-ቡሬ ድማ፡ ዕጭኡ በጺሑ ተዓጽዩ ኣሎ።  

ድሕሪ  ናይ  ሰላም  ስምምዕ  ምፍርራም፡  ሕጋዊ  መስርሓት  ከይተወደአ፡  ንምንታይ  ዶብ  ክልቲኡ  ሃገራት  ተኸፊቱ? ምኽፋቱ  
ካብ  ዘይተረፈ  ድማ፡  ንምንታይ  እቶም  ክጻፈፉ  ዝግበኦም  ቀየድቲ  ዝኾኑ  ሕጋዊ  ቅጥዕታት  ጎድና -ጎድኒ  ተማሊኦም፡  እቲ  
ዝተጀመረ  መስርሕ  ሰላም  ተጠናኺሩ  ዘይቅጽል? ዝብሉ ሕቶታት፡ ብዝተፈላለዩ ሙሁራት፣ ፖሎቲከኛታትን ህዝብታትናን ክቐርቡ 
ዝጸንሑ ዓበይቲ ሕቶታት እዮም።  

ሕራይ! ነቲ ን20 ዓመታት ተፈላልዩ ዝነበረ ህዝብታት፡ ናይ ንግዲ፣ ጉምሩኽ፡ ናይ ገንዘብ ልውውጥ ስርዓት፡ ተጻፊፉ ክሳብ ዝውዳእ፡ 
ምጽናሕ ዝከኣል ስለዘይነበረ እዩ ዝባሃል እንተኾይኑ፡ ምዕጻዉ  ኣድላይን  ግድንን  ኣብ  ዝኾነሉ  እዋን፡  ንምንታይ  ብሃንደበት  
ተዓጽዩ? ንህዝብታት ሓቢ'ርካን ተዳልዮሙሉን  ክጸንሑ  ምግባር፡  ዘየድሊ  ሸቐልቀል  ከይፍጠር  ዝገብር  ቅኑዕ  ኣገባብ  ዶ  
ኣይኮነን? ዝብል ሕቶ ክነልዕል ይገብረና።  

ብርግጽ፡ እዞም ሕቶታት'ዚኦም ክለዓሉ ዝኽእሉ፡ ብሃገራዊ ቅዋም ዝግዛእ፡ ብህዝቢ ዝተመረጸ፡ ሕጋዊ ተሓታትነት ዘለዎ መንግስቲ ምስ 
ዝኸውን እዩ። ኩሎም እቶም ኣፍደገ ዶብ ብሃንደበት ንምዕጻው ዝተወሰዱ ስጉምቲታት፡ ብትእዛዝ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ጥራሕ ዝተፈጸሙ 
እዮም። እዚ ውልቀ መላኺ'ዚ ድማ፡ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዘመሓድረሉ ሃገራዊ ቅዋም ዘይብሉ፡ ብዘይ መረጻ ህዝቢ ንልዕሊ 27 ዓመታት 
ኣብ ሑቖ ህዝብታትና ተሰቒሉ ዝርከብ፡ ብዘይ ትእዛዝ ቤት-ፍርዲ፡ ዝተፈላለዩ ወገናትና፡ ጸልማት ከደነ ኣሲሩ ኣበይ ከምዘንጠቦም ዘይፍለጥ፡ 
ዝወጸሉ ርእሰ ፋሽስት እዩ፡፡ ስለዚ  ትማሊ  ብሃንደበት  ዝኸፈቶ  ኣፍ -ደገ  ዶብ፡  ኣብ  ዘይተሓሰበ  እዋን  ከይዓጽዎ  ዝቕይዶ  ቅዋም  
ይኹን፡  ዝሓቶ  ሃገራዊ  ባይቶ  የልቦን።   እቲ  ዘይሕባእ  ሓቂ  እዚ  እዩ፤  እቲ  ኣብ  ቅድሚ  ሃገርናን  ህዝብታትናን  ኣንጸላልዩ  
ዘሎ  ሓደጋ  ግን፡  ኣፍደገ  ዶብ  ጥራሕ  ኣብ  ምዕጻው  ዝተደረተ  ዘይምዃኑ  እዩ።   
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ኣብ ላዕሊ ብንጹር ከምዘቐመጥናዮ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ካብ ወጋሕትኡ ብምኽንያት ዶብ ኩናት ዝወልዐ፡ ናይ መሬት ይግባኣኒ ሕቶ 
ስለዝነበሮ ከምዘይኮነ ኣነጺርና ኢና። ኮምሽን ዶብ ውሳኔኡ ምስ ኣመሓላለፈ ድማ፡ ኣብ ኣፈጻጽማ ዘተ ንግበር ተባሂሉ ተሓቲቱ፡ ''ውሳኔ  
ኮምሽን  ዶብ  ኣብ  ባይታ  ከይተመልከተ፡  ዘተ  ኣይሕሰብን ' ' ብምባል ከምዝሓንገደን ን16 ዓመታት ከቢድ ዕንወት ከምዝወረደና ካብ 
ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ፈጻሚት ኢህወደግ፡ በል ''ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትግበር ድሉዋት ኣሎና'' ምስ በሎ ድማ፡ ኣብ 
ካልእ ውራዩ ከኹድድ ብግሉጽ ተመልኪትናዮ ኢና። ምኽንያቱ እቲ ቀንዲ መበገሲ ኵናት ዶብ፡ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባት ኢሳያስ ናይ 
ምምላእ ዕላማ ዝሓዘ ብምንባሩ እዩ።  

እዚ ጥሙሕ'ዚ፡ ትማሊ ኣብ ህልውና መሪሕነት ህወሓት(ወያነ) ክማላእ ኣይከኣለን፤ ስለዝኾነ'ውን ነዚ ዕላማ'ዚ ንምዕዋት፡ ኢሳያስን 
መሓዙቱን፡ ን16 ዓመታት ከይተሓለሉ፡ መሪሕነት ህወሓት ዝዝውሮ እዩ ዝብሉዎ መንግስቲ ኢህወደግ ንምፍራስ፡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ 
ጸኒሖም'ዮም። ብቐንዱ፡ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ኢህወደግ ዝማዕበለ ሕመቕ፡ ከምኡ'ውን ኣብ ሞንጎ ኣባላት ውድባት ኢህወደግ ዝተቐልቀለ 
ናይ ኣረኣእያ ፍልልያት ውዒሉ ሓዲሩ፡ ናብ'ዚ ብዶር/ ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ መንግስቲ፡ ከምዝተሰጋገረ ድማ፡ ብተግባር ርኢና ኢና።  

እዚ ኣብ ውሽጢ መሪሕነት ኢህወደግ ዝተራእየ ናይ ስልጣን ለውጢ፡ ኢሳያስን መሓዙቱን ከም ዓብይ ፖሎቲካዊ ዓወት ገይሮም ከጋውሑዎ 
ተኸታቲልና፤ ብኣካል ይኹን ኣብ ሚድያታት ዝተዓዘብናዮም ፈነወታት ድማ ምስክር እዮም። ፈጻሚት ኢህወደግ፡ ''ናይ ዶብ ሕቶ ብዘይ 
ቅድመ ኩነት ክትግበር ድሉዋት ኣሎና'' ኢሉ ኣብ ዝኣወጀሉ ጽባሕ፡ ኣብ ዝተዘከረ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ 20 ሰነ 2018 ዓ.ም.፡ ርእሰ 
ፋሽሽት ኢሳይያስ፡ ንውሳኔ ፈጻሚት ኢህወደግ ምቕባሉ ዘረጋገጸ'ኳ እንተኾነ፡ ኣብ ልዕሊ ህወሓት- ወያነ፡ ዘመሓላለፋ መልእኽቲ ግን፡ 
ነጸብራቕ ናይ'ቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣመዝጊብናዮ ኢሎም ዝገምገሙዎ ''ፖሎቲካዊ ዓወት'' ምንባሩ ካም ማንም ዝተሰወረ ኣይነበረን። ወያነ፡ 
Game-Over(ጸወታ ኣብቂዑ)ዝብል እዩ። 

ብገምጋም ርእሰ-ፋሽሽት ኢሳይያስን መሓዙቱን፡ መሪሕነት ህወሓት(ወያነ)፡ ካብ ፖሎቲካዊ ጸወታ ኢትዮጵያ ካብ ተገለለ፡ ድልየትካ ፖሊሲ፡ 
ስትራተጂ ምትግባር፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ፌደራላውን ሕገ መንግስታውን ስርዓት ኢትዮጵያ ምቕያር ከምዝከኣል ዝተኣማመኑሉ ምንባሩ፡ ካብ 
ምንቅስቓሶም ክንከታተሎ ጸኒሕና ኢና። ዝተረፈ ዓቕምታት ህወሓትን ደገፍ ህዝቢ ትግራይን እንተሃልዩ ድማ፡ ብቐሊሉ ኣኽቢብካ ምድሃኽ 
ከምዝከኣል ብምእማን፡ ነዚ ውጥን'ዚ ንምትግባር፡ ዝተፈላለዩ ስልትታት ክኽተሉ ጸኒሖም'ዮም። ናብ ዝርዝር ኩነታት ኢትዮጵያ ከይኣተና፡ 
ውዒሎም ሓዲሮም ግን፡ እቲ ዝገምገሙዎን ዝሓሰቡዎን ከምዘይሰለጦም ርግጸኛታት ኮይኖም ምህላዎም፡ ምርዳእ ይከኣል። እዚ ክውንነት'ዚ 
ድማ፡ ንርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ዓቢ ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ ኣሎ።  

በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ኢሳያስ ከም እሙናት ደገፍቱ ገይሩ ክርእዮም ዝጸንሐ ወገናትና ድማ ብፍላይ፡ ኣብ 
ልዕሊኡ ዝነበሮም እምነት ተጸንቂቑ፤ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ናጽነትን ልዑላውነትን ሃገርናን ክብሪ ህዝብታትናን ኣሕሊፉ ክህብ ዘይሓንኽ፡ 
ጠላም እዩ ዝብል መደምደምታ፡ በብእዋኑ እናማዕበለ ዝመጸ ናይ ሓባር እምነት ኮይኑ ኣሎ። ሎሚ፡ ከም'ቲ ሕሉፍ፡ ንኢሳያስ ዝከላኸል 
ሞራል ዘለዎ ኤርትራዊ፡ ኣብ ቅርዓት ደፊሩ ዝወጽእ ዘይረኣየሉ እዋን እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ብደገን ብውሽጥን፡ 'ይኣክል' ዝብል 
ሃገራዊ ጭርሖ ዝተሓንገጠ ደላዪ ለውጢ፡ ከም ማዕበል ክሕንሕን ይከታተሎ ኣሎ። ፖሎቲካዊ ስልጣኑ፡ ንመወዳእታ ጊዜ ንዕርበት 
ዝተሳጥሓትሉ ህሞት ተቐራሪቡ ምህላዉ ሕርሕራይ ገይሩ ተገንዚቡ ኣሎ።  

ስለዝኾነ'ውን ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምድሓን፡ ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ ከካይድ ኣብ ዝተገደደሉ እዋን ንርከብ። ከም መግለጺ ናይ'ዚ 
ተርእዮ'ዚ፡ ኣብ ሕሉፍ እዋናት ፈጺሙ ገይሩዎ ዘይፈልጥ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ወጻእን፡ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ኣዋፊሩ፡ ሰፊሕ ናይ ህዝቢ 
ኣኼባታት ከካይድ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብ'ዚ ናይ ህዝቢ ኣኼባታት፡ ''በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋሁው፡ ኤርትራ ናብ ሓድሽ መድረኽ ኣትያ 
ምህላዋ፤ ኣብ ከባብን ዞባን ኣወታንታዊ ተራኣ ትጻወተሉ ዕድል ተፈጢሩ ምህላዉ፤ ምስ ዞባውን ከባብያውን ሃገራት ብሓባር ናይ ምልማዕን 
ናይ ምምዕባልን ዕድላት ተፈጢሩ ከምዘሎ፤ ኣብ ውሽጢ ሃገር ድማ፡ ዓበይቲ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታ ሓንጺጽና ተዋፊርና ኣሎና፡፡ ስለዚ ነዚ 
ዝመጽእ ሓሙሽተ ዓመታት፡ ቀንዲ ወፍርና ናብ ልምዓት ዘቕንዐ ስለዝኾነ፡ ዝኾነ ሓድሽ ለውጢ፡ ኣይክህሉን እዩ፤ በቲ ሒዝናዮ ዝመጻና 
መንገዲ ኢና ንቕጽል'' ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም፤ ምስ'ዚ ተታሓሒዙ ድማ፡ ብዛዕባ ምምልካት ዶብ፡ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ 
ኢትዮጵያ ተሰማሚዕና'ኳ እንተኾና፡ ወያነ ግን መሬትና ከረክብና ድሉው ኣይኮነን፤ ስለዚ ኵናት ምጅማሩ ኣይተርፍን እዩ፤ ኩሉ ክዳሎ ኣሎዎ 
ዝብል፡ ብቐንዱ ጸቒጦም ዘመሓላለፉዎ መልእኽቲ እዩ። 

ልኡኻት ኢሳያስ፡ ነቶም ህዝብታትና ዝግደሱሎም ቀንዲ ሕቶታት ከልዕሉዎም ኣይደለዩን። ኣብ ክሊ'ዚኦም ዝተላዓሉ ሕቶታት ድማ፡ 
ንዝምልከቶ ኣካል ክነመሓላልፈልኩም ኢና ዝብል ብሓደ ወገን፡ ነቶም ሓተቲ ወገናት፡ ኣጉባዕቢዖም ክሰግሩዎ ዝገበሩዎ ፈተነ ምህላዉ ድማ፡ 
በቲ ካልእ፡ ወገን ይፍለጥ እዩ።  

ህዝብታት ኤርትራ፡ ብምኽንያት ዶብ ዝተወልዐ ኵናት፡ ሂወቶም ዝቐዘፈ፣ ጥሪቶምን ንብረቶም ዘብረሰ፣ ዓድታቶም ዘዕነወን ንምዝንባል 
ዘቃልዖም'ምበር፡ ፍታሕ ክውርደሎም ኣይረኣዩን። ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ብይን ከምዝተወሃቦ ይፈልጡ እዮም። 
ኢሳያስ ዝተፈራረመሎም ናይ ሰላም ስምምዓት ምስ መራሒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዶር/ ኣብይ ኣሕመድ ጥራይ ኮይኑ፡ ግልጽነት ዘይብሉ፡ 
ብምስጢር ዝተታሕዘ ኢዩ፤ ስለዝኾነ'ውን መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ከምዘይፈልጡዎ ኣንዳዕዶዖም ይግንዘቡ ኢዮም።  ስለዚ ድማ፡ 



6	
	

ኢሳያስን ወይጦታቱን፡ ምምልካት ዶብ ምስ ኣብያ ወያነ ኣተሓሒዞም ከቕርቡዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ክሲ፡ ፈጺሙ ዘየዕግቦምን ዘይቅበሉዎን እዩ። 
ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ፡ ጉዳይ ዶብ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ'ምበር፡ ብኵናት ከምዘይፍታሕ ኣንዳዕዲዖም ካብ ተሞኩሮኦም ተማሂሮም 
እዮም። ዳግም ብሰበብ ዶብ፡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መሪሕነት ህወሓት፡ ዝዳመዩሉ ዝኾነ ተኣምር ከምዘየልቦ ኣረጋጊጾም ይፈልጡ 
እዮም። ብተግባር ድማ፡ ህወሓት ይኹን ህዝቢ ትግራይ፡ ብዝሓለፈ ኩናት ዝፈሰሰ ደምን ዝተኸሰተ ቂምን ምቅሕሓርን፡ ኣምሪሮም 
ዝሓዝኑሉን፡ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ፡ ንድሕሪት ከይምለስ፡ ብኹሉ ዓቕሞም ዝቃለሱ ዘለዉ ደኣ'ምበር፡ ምስ ህዝብታት 
ኤርትራ ናብ ዳግም ግጭት ክሽመሙ ድልየት ከምዘይብሎም ኣረጋጊጾም ይፈልጡ እዮም።  

እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ዘይሕባእ ሓቂ፡ እዚ እናሃለወ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ወይጦታቱን፡ ኣፍደገታት ዶብ ብሃንደበት ብምዕጻው፡ ብሰበብ 
ዶብ፡ መዝሙር ኩናት ዘቃልሑ ዘለዉ ደኣ ንምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክነልዕል ግድን እዩ። እተን ቀንዲ ምኽንያታት ኮይነን ዝረኣያና፡- 

1. በዚ ናይ ኵናት መቓልሕ ኣቢሎም፡ ብህዝብታትና ዝላዓሉ ዘለዉ መሰረታዊ ሕቶታት ብምብርዓን፡ ናይ ስልጣን ዕድሜኦም ዘናውሑሉ 
ዕድል ንምፍጣር። 

2. በቲ በብእዋኑ እናነሃረ ዝኸይድ ዘሎ፡ ይኣክል ዝብል ሃገራዊ ጭርሖ ዝተሓንገጠ ህዝባዊ ማዕበል፡ ተጓሒፎም ከምዝድርበዩ ኣማዕድዮም 
ይዕዘቡ ኣለዉ፤ ስለዚ ኣጥፊእካ ናይ ምጥፋእ መርሆ ብምኽታል፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ከቢድ ዕንወት ንምውራድ ዝዓለመ 
ሸርሒ፡  እዩ። 

በቲ ይኹን በቲ፡ እዚ ዝቃላሕ ዘሎ፡ ኢሳያሳዊ ፋሽስታዊ ናይ ኵናት መዝሙር፡ ናብ ወሳኒ ናይ ምርብራብ መድረኽ ኣብ ንኣትወሉ ዘሎና እዋን 
ዝተቐልቀለ፡ ኣረጊት ግን ከኣ ሓደገኛ ስልቲ ብምዃኑ፡ ኩሉ ዓቕምታትና ብምስማር ክነፍሽሎ፡ ነዚ ፋሽስታዊ ስርዓት'ዚ ካብ ሱሩ ብምምሓው፡ 
ብመሰጋገሪ መድረኽ ኣቢልና፡ ናይ ህዝብታትና መሰረታዊ ሕቶታት ብብቕዓት ናብ ዝምልስ ቅዋማዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ክንምርሽ 
ይግባእ፡፡ ኣብ'ዚ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ብደሆታት ዝኽሰቱሉ ዘለዉ ወሳኒ ናይ ምርብራብ እዋን፡ ኣብ ትሕቲ 'ይኣክል !' ዝብል እዋናዊ 
ሃገራዊ ጭርሖና፡ ዓቕሚ ደለይቲ ለውጢ ንምስማርን፡ ብቑዕ ኣመራርሓ ረኺቡ ንቕድሚት ዝስጉመሉ፡ ዝለዓለ ምርብራብ ክነካይድ ይግባእ። 
ውድብና ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኣብ ክሊ ሰፊሕ ግንባርና፡ 'ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባርን'(ኤሃግ) ከምኡ'ውን ምስ 
ካልኦት ሃገራውያን ሓይልታት ተወሃሂዱ፡ ካብኡ ዝጥለብ ናይ ቃልሲ ኣበርክቶ ከረጋግጽ፡ ከም ወትሩ ድሉው እዩ። 

ቤት  ጽሕፈት  ዜናን  ባህልን፡  
ሰውራዊ  ደሞክራስያዊ  ግንባር  ኤርትራ (ሰደግኤ) 
30 ሚያዝያ  2019 ዓ .ም .  
 

 


