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ቅዋም ዘይ
ቅ
ይገዝO መራሕን፡
መ
ልጓ
ጓም ዘይብ
ብሉ ፈረስ
ስን ሓደ፤
ነዚ ኣርእስቲ
ቲ'ዚ ዘልዓልና ብዘዘይምኽንያት ከም
ምዘይኮነ መንበብቲ
ቲ እዚ ጽሑፍ'ዚ ኣይትስሕቱዎን።
። ኣብ ልጓም ዘይብሉ ፈረስ ዝደየበ ሰብ፡
እቲ እንስሳ እንተበርጊጉ ወይ
ይ ድማ ፍንጭራ
ራዕ እንተኢሉ መትከሊ
መ
የብሉን፡፡ ኣብ ሓመዱ እዩ ዝልሎ። ከም
ምኡ'ውን ካሮሳ ዝጎትት
እንተኾይኑ ድማ፡
ድ ናበየናይ ጸድፊ
ጸ
ወይ ድማ ምስ
ም ኣየናይ መንደ
ደቕ ኣጋጭዩ ሑጻ ከምዝገብረካ ኣም
ምላኽ/ረቢ ጥራሕ
ሕ እዩ ዝፈልጥ። ብዝኾነ
ልጓም ዘይብ
ብሉ ፈረስ ኣሚንካ
ካ ጉዕዞ፡ ብሰላም
ም ክኣቱ እየ ኢልካ
ካ ዘይሕሰብ እዩ። እዚ ከም ኣብነነት ካብ ኣምጻእናናዮ ኢልና'ምበር ቀንዲ፡
መበገሲና ነዚ
ዚ ስለዘይኮነ ኣብ'ዚ ይኣኽሎ። ናብ
ብ ቀንዲ ኣርእስትናና ንመለስ።
ኣብ ታሪኽ ቃልስታት ይኹ
ኹን መንግስታት ዓለምና፡ ቅዋም
ም ዘይገዝኦም መራሕቲ
መ
ተራእዮም
ም እዮም። ሎሚ
ሚ'ውን ኣሎዉ። ቅዋም
ክ
እንከሎናና፡ እታ ሃገር ቅዋ
ዋም እናሃለዋ ልዕሊኡ
ል
ብምዃን፡ ብዝረአ ኢደ ወነንነት ክግለጽ
ጽ ይኽእል። ወይ ድማ፡
ዘይገዝኦም ክንብል
ብስሩ'ውን ቅዋም
ቅ
ዝበሃል ዘይ
ይብሎም፡ ፊንንንን ከምዝበሎም ብዝኸዱ
ብ
መራሕቲ
ቲ ክግለጽ ይከኣል
ል። ናብ ካልእ ዝር
ርዝራትን ተሞኩሮ
ሮታትን
ከይኣተና፡ ናብ'ታ ማይቤትናና ብቐጥታ ንእቶ።
። ጉዳይ ሃገርና ኤርትራን
ኤ
ትሓልፎ ዘላ ሂወትን ብዝ
ዝምልከት።
ህዝብታት ኤርትራ፡
ኤ
ገና ሃገሮ
ሮም ነጻ ከይወጸት
ት ወይ ድማ፡ እዚ
እ ሎሚ ሒዛቶ ዘላ ሃገራዊ ቅር
ርጺ ምእኩል ምም
ምሕዳር ከይሓዘት
ት፡ ኣብ
መዋእል ስር
ርዓተ መሳፍንቲ፡ በብኸባቢኦም ሕጊ
ሕ እንዳባ እንዳሓንጸጹ ይመሓደ
ደሩ ምንባሮም ሕሉፍ
ሕ
ወርቃዊ ታሪኾም
ታ
ይምስክር
ር። እቲ
ኣብ ሓደ እዋ
ዋን ዝሓንጸጹዎ ሕጊ
ሕ ድማ፡ ነባሪ ዘይኮነስ፡ ምስ ኩነታትን
ኩ
ደረጃ ንቕሓቶምን
ን
እናማ
ማዕበሉዎ፡ ህዝቢ
ቢ ብስርዓት ዝመሓ
ሓደረሉ
ኩነታት እናፈ
ፈጠሩ ከምዝመጹ
ጹ፡ ገና ብሂወት ዘለዉ ሰብ ጸጋ ዕድ
ድመ ወለድና ዘረጋ
ጋግጹዎ እዩ።
ስርዓተ ሕጊ
ጊ እንዳባ፡ ኤርት
ትራ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ
ቲ ጣልያን ወዲቓ
ቓ፡ እዚ ሎሚ ሒዛቶ ዘላ ቅርጺ ሒዛ ክትግዛእ ምስ
ጀመረት'ውንን፡ ህዝብታትና እናተመሓደሩሉ
እ
ዝ
ዝቐጸሉ
ምዃኖም ይፍለጥ። ስለዝኾ
ኾነ'ውን ህዝብታት
ት ኤርትራ፡ ፈሪሃሃ እግዚኣብሄር ዘለዎም፡
ዘ
ብሕጊ እንዳባ
ባ እናተማሓደሩ ዝመጹ፡ ናይ ባዕላላቶም መለለዪ ክብርታት
ክ
ዝወነኑ፡፡ ሎሚ'ውን መሊ
ሊኡ ዘይሓሰሰ እዩዩ።
ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ
መ
ጣልያንን ምስ ወደቐት፡ ኣብ
ኣ መስርሕ፡ ስሙ
ሙር ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓባራዊ
ዊ ስነ ኣእምሮ እናናጥረዩ፡
ቶም ኣቐራሪቦም ክቃለሱ
ክ
ጀመሩ። ምስ ሕሰምን ርኡ
ኡይ ኣድልዎን ባዕዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን
ጣ
ተታሓሒዙ፡ ጸረ
ንሃገራዊ ነጻነነቶም፡ ዓቕምታቶ
ባዕዳዊ መግ
ግዛእቲ ሃገራዊ ስም
ምዒት እናሓየለ ከደ። ወራሪ ፋሽ
ሽስታዊ ስርዓት ሞሶሎኒ ኣብ 2ይ
ይኩናት ዓለም ኣብ ዝተሳዓረሉ እዋን፡
ኤርትራ፡ ሓራ
ራ ትኾነሉ ዕድላላት ተፈጢሩ ነበረ
ረ። እቲ እዋን'ቲ፡ ኣብ ትሕቲ ባዕዕዳዊ መግዛእቲ ኣውሮጳውያን
ኣ
ወ
ወዲቖም
ዝጸንሑ ክልኦት
ህዝብታት ኣፍሪቃ'ውን፡
ኣ
ንሃገራዊ ነጻነቶም ሕኑን
ሕ ተጋድሎ ዘካይዱሉ
ዘ
እዋን ነበረ። ከም ውጽ
ጽኢቱ'ውን ነጻነቶ
ቶም ዝጎናጸፉ ህዝ
ዝብታት
ኣፍሪቃ በብእ
እዋኑ እናበርከቱ ዝኸዱሉ እዋን እዩ።
እ
ይኹን'ምበር
ር ህዝብታትና እዚ
ዚ ዕድል'ዚ ከይረ
ረኽቡ፡ ብዝተፈላላለዩ መንገድታት
ት ዕንቅፋታት እናጋጠሞም ከደ።
። ብቐንዱ ናይ ኣሜሪካ
ኣ
ስትራተጂያዊ
ዊ ረብሓን ናይ ሃጸይ
ሃ
ሃይለ ስላሴ
ሴ ቀጻሊ ድርኺት
ትን፡ ትጽቢታት ህዝብታትና
ህ
እናበ
በርዓነ ብምኻዱ ካብ ዝተወደበ ሰላማዊ
ሰ
ቃልሲ፡ ናብ ዝተናውሐን መሪርን
መ
ዕጥቃዊ ተጋድሎ
ተ
ከሰጋገሩ ግድን ኮኖም። ድሕሪ
ድ
ናይ 30 ዓመታት
ዓ
ደማዊ ኩናት፡
ኩ
ከቢድ መስዋእቲ
መ
ከፊሎም ድማ፡ ብ24 ግንቦ
ቦት 1991 ዓ.ም. ንሓንሳእን ንሓዋ
ዋሩን ካብ ባዕዳ
ዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ
ኢ
ሓራ ዝኾኑሉ
ዝ
ታሪኻዊ ዓወት
ኣመዝገቡ።
ናይ ህዝብታ
ታት ኤርትራ ናይ ቀረባን
ቀ
ርሑቕን ራኢይ
ራ
ንጹርን ዘየየላጥን ነበረ። ካብ
ብ ጨካን ባዕዳዊ ኣገዛዝኣ ብምንጋ
ጋፍ፡ ኣብ ትሕቲ ቅዋማዊ
ቅ
ስርዓት፡ ዘተ
ተኣማምን ሰላምን ስኒትን ኣረጋጊጾም
ም ብጎደና ቁጠባውን ማሕበራውን ምዕባለ ንቕድሚ
ሚት ዝግስግሱሉ
ሉ ኩነታት ምፍጣር እዩ።
ካብ'ቶም በብ
ብኸባቢኦም ዝመ
መሓደሩሎም ዝነበ
በሩ ሕግታት እንዳ
ዳባ ንላዕሊ፡ ዝዓሞ
ሞቐን ዝሰፍሐን ሃገር ለኸ ቅዋም
ም ተነዲፉ፡ ብሃገር
ር ደረጃ
ተመያይጦም
ም፡ ብወከልቶም ጸዲቑ፡
ጸ
ዲሞክራስ
ስያዊ ስርዓተ ምምሕዳር ክትከለሎ
ሎም እዩ ትጽቢቶ
ቶም ዝነበረ። እንንተኾነ ግን፡ ኢሳሳይያስን
ጉጅልኡን ብዝተኸተሉዎ
ብ
በሓ
ሓትን ገባትን ፖሎቲካዊ ኣንፈት፡፡ ትጽቢታት ህዝ
ዝብታትና ብዜሮ ኣራቢሖሞ ጥራ
ራሕ ኢልካ ዝሕለ
ለፍ'ውን
ኣይኮነን፡፡ ካብኡ
ካ
ብዝኸፍአ፡ ካብ'ቲ ኣብ እዋ
ዋን ባዕዳዊ መግዛዛእቲ ዘሕለፉዎ ሂወት
ሂ
ዝኸፍአ፡ ብደቅና ኢሎም ዝኣመኑዎም፡ ኩሉ
ኩ ኣብ
ኢዶም ዝነበረ ነጊፎም ዝሃቡዎ
ዎ ጉጅለ፡ ዘሰቕቕ
ቕ ኣደራዕ ይወርዶ
ዶም ኣሎ።
ከምዝፍለጥ፡፡ መጻኢ ዕድል ሃገርን
ሃ
ህዝብን ዝው
ውስን፡ መንግስቲ ንህዝብታት ዘመ
መሓድረሉ ንጹራት
ት ሓላፍነታት ቀይ
ይድታትን ዘነጽር ዝለዓለ
ሕጊ፡ ናይ ሓንቲ
ሓ
ሃገር፡ ቅዋም
ቅ
እዩ። ሃገራ
ራዊ ቅዋም፡ ናይ ህዝብታት ዝለዓ
ዓለ ኣሳሪ ቃልኪ
ኪዳን እዩ። ህዝቢ
ቢ ነቲ ሓላፍነት ዝሃቦ፡

በብደረጅኡ ዘሎ መንግስታዊ ስልጣን ዝቆጻጸረሉ ዝለዓለ መተኣማመኒ መሳርሒኡ እዩ። በዛ ቃል ኪዳን'ዚኣ ዘይተኣሳሰረ ህዝቢ፡ በዚ
መሳርሒ'ዚ ዘይግናሕ መንግስታዊ ስልጣን ዝሓዘ ጉጅለ፡ ከም ልጓም ዘይብሉ ፈረስ፡ መወዳእትኦም ክትግምቶ ኣይከኣልን።
ዝገዝኦ ሃገራዊ ቅዋም ዘይብሉ፡ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ስልጣን ቁንጮ ዝሓዘ መራሒ፡ ንሃገርን ህዝብን፡ ብኸመይ፣ መኣስ፣ ናበይን
ንምንታይን ይወስዶም ዝብሉ መሰረታዊ ሕቶታት ከይሓበረ፡ ኣብ ዝመረጾ እዋን፣ ናብ ዝደለዮ ቦታ፣ ብዝመረጾ መንገዲ ሒዙካ ክጓዓዝ
ዓገብ ዝብሎ ኣይህልዎን። መጻኢ ዕድል ህዝብን ሃገርን ኣብ ብሕታዊ ውሳኔ ዝለዓለ ስልጣን ዝሓዘ፡ መላኽን ናቱ እሙናት ዝኾኑ
ባእታታትን ምውዳቑ ዘይተርፍ ይኸውን፤ መዘዙ ድማ ክትግምቶ ዘጸግም እዩ።
በዚ መንጽር'ዚ፡ ዕድል ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ምስ እርኢ ምስ'ዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ኣዐርዩ ዝመሳሰል እዩ። ንነጻን ልኣላዊትን
ኤርትራ ክገዝእ ዝጀመረ ብሕታዊ ሰልፊ ''ህግደፍ'' እዩ። እዚ ሰልፊ'ዚ ብላዕሊ ክረአ እንከሎ፡ ከም ንቡር፡ ብጉባኤ ዝጸደቐ ፖሎቲካዊ
መደብን ሕገ ህንጻን ከምዘለዎ ዘይሰሓት እዩ። ኣብ ጉባኤ ዝተመረጸ ማ/ባይቶ፣ በብደረጅኡ ድማ፡ ኣቦ መንበርን ኣባላት ፈጻሚትን
ዝተመረጹሉ ውድብ/ሰልፊ እዩ። ህግደፍ ከም መቐጸልታ ህግሓኤ፡ ኣብ ጽባሕ ሃገራዊ ነጻነት፡ ብ1994 ዓ.ም. 3ይ ጉባኤኡ ዘካየደ ኮይኑ፡
ክሳብ ሎሚ 4ይ ውድባዊ ጉባኤ ኣየካየደን። እዚ ክውንነት'ዚ ፖሎቲካዊ ባህርያት እቲ ውድብን ላዕለዎት መራሕቱን ይእምት።
እዚ ውድብ'ዚ ንድሕሪት ተመሊስካ ታሪኹ ክትፍትሽ እንከሎኻ፡ ብ1977 ኣብ ዘካየዶ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤኡ፡ 'ህዝባዊ ሓይልታት
ሓርነት ኤርትራ' (ህሓሓኤ)፡ ዝብል ነባር ስሙ ገዲፉ፡ ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ(ህግሓኤ) ዝቐየረሉ ጉባኤ ነበረ። 2ይ
ውድባዊ ጉባኤኡ ድማ፡ ድሕሪ 10 ዓመታት ብ1987 እዩ ዘካየደ። እዚ ጉባኤ'ዚ ድማ፡ ሓድነታዊ ጉባኤ እናተባሃለ ዝስየም እዩ። ካብ
ተሓኤ ማ/መ/ ሳግም ተፈንጪሎም ናብ ህግሓኤ ዝተጸግዑ ተጋደልቲ፡ ብዕሊ ኣብ ውሽጢ ህግሓኤ ከምዝኣተዉ ዝተረጋገጸሉ እዩ።
ኣብ'ዚ ተሞኩሮ'ዚ ዝለዓል ሕቶ ኣሎ። ኢሳይያስ ዝመርሖ ህግሓኤ፡ ንምንታይ 10 ዓመታት ጉባኤ ከየካየደ ጸኒሑ ዝብል እዩ። ንኽንዲ'ዚ
ዝኸውን ዓመታት ጉባኤ ከየካየደ ምጽንሑ፡ ሕገ ህንጻ እቲ ውድብ ስለዝፈቕደሉ ዶ ወይስ ውልቀ ውሳኔ ኢሳያስን መሳርሕቱን እዩ ነይሩ
ዝብል፡ ዝፍለጥ የለን። ምኽንያቱ ኩሉ ነገር ምስጢር እዩ። ካብኡ ንደሓር ኣብ ጽባሕ ነጻነት ብ1994 እዩ መበል ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ
ዘካየደ። ኣብ'ዚ ጉባኤ'ዚ ኣብ ተሞኩሮ ህዝባዊ ግንባር፡ ሽሞም ኣብ ቅድሚት ተላዒሎም ዘይፈልጡ ላዕለዎት ካድራት፡ ናብ ፖሎቲካዊ
ቤትጽሕፈት ዝደየቡሉ፡ ሽማዊ ዋና ጸሓፊ ህ.ግ.ሓ.ኤ ምንባሩ ዝዝረበሉ ተጋ/ሮሞዳን መሓመድ ኑር፡ ብድርኺት ኢሳይያስ፡ ናይ
ሓርበኛነት ካባ ለቢሱ ዝተሰናበተሉ፡ ነባራት ኣባላት ፖ/ቤ/ጽ/ ህግሓኤ ዝነበሩ ድማ፡ ኣብ ፈጻሚት ኣባል ዝኾኑሉን፡ ነባር ሽም ህግሓኤ
ናብ ህግደፍ ዝተቐየረሉ ጉባኤ እዩ።
ኣብ'ዞም ዝሓለፉ 24 ዓመታት፡ ሃገርና ኤርትራ ብብዙሕ ገልጠምጠምን ውጻእ ውረድን ሓሊፋ ኣላ። ምስ ዳርጋ ኩሎም ብመሬት
ዝራኸቡዋ ሃገራት ናብ ግጭትን ጽልእን ኣትያ፤ ብባሕሪ ምስ እትዳወበና ሃገረ የመን ናብ ደማዊ ኩናት ኣትያ፤ ምስ ስዑዲ ዓረብ'ውን
ናይ ጸርፊ ኩርባባ ኣይተረፋን። ኣብ ናይ ኢሳይያስ ዘበነ ስልጣን ዘይተዘለፈ ሃገርን መራሕንዶ ክንረክብ ኮይና። ኣብ'ዞም ዝሓለፉ
ዓመታት፡ ህግደፍ ቀልጢፉ ናብ ውድባዊ ጉባኤ ኣትዩ፡ ውሽጡ ከመዓራሪ ዘገድዱዎ ኩነታት ክረኣዩ ጸኒሖም እዮም። ብደረጃ
ማ/ሽማግለ ይኹን ኣባላት ፈጻሚት ተመሪጾም ዘገልግሉ ዝነበሩ መራሕቲ ግንባር፡ ካብ 2001 ንደሓር ብርእዮ፡ ብማእሰርቲ፣ ስደትን
ሞትን ጎዲሎም እዮም። ብሕጋውነት ኣንጻር ድማ፡ ህግደፍ ውድባዊ ጉባኤ ዘካይደሉ እዋን፡ ካብ ዝግበኦ ንላዕሊ እናተጓተተ መጺኡ
እዩ። ህግደፍ፡ ብውድባዊ ቅርጻ፡ እናማሕመሐት፡ ኣብ ሓደ ገባሪ ሓዳጊ ኢሳይያስን ውሑዳት ደቂ መዛሙርቱን ጥራሕ ተሸምሪራ
ትርከብ። እንተኾነ ግን፡ ናይ ህግደፍ ዝለዓለ ስልጣን፡ ውድባዊ ጉባኤ እንተኾይኑ፡ ብዘይ ምውልዋል ብውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡
ሓላፍነት ጉባኤ ተመንዚዑ፡ ብናይ ውልቁ ውሳኔ፡ 'ህግደፍ ማለት ኢሳይያስ' ናብ ዝኾነሉ ደረጃ ወሪዱ ምህላዉ ብተግባር ተራእዩ ኣሎ።
ትማሊ ኣብ ሜዳ፡ ካብ ሕገ ህንጻ ወጻኢ፡ ድሕሪ 10 ዓመት ጉባኤ ክካየድ እንከሎ፡ ደፊሮም ዘይተሟጎቱ ላዕለዎት መራሕቲ ህግሓኤ
ነበር፡ ኣብ ሎሚ በጺሖም፡ እቶም ነባራት ላዕለዎት መራሕቲ፡ ኣብ ዘይፍለጥ ጎዳጉዲ ኣብ ዝተዳጎኑሉ እዋን፡ ብዛዕባ ምጉታት ጉባኤ
ህግደፍ፡ ደፊሮም ንመላኺ ኢሳይያስ ክሓቱ ዘብቅዖም ሓሞት ክህልዎም ኣይክእልን። ስለዚ ድማ፡ ኢሳይያስ ገና ኣብ ሜዳ እንከሎ ቀስ
ብቐስ ዘተኣታተዎ ውልቀ ምልኪ፡ ኣብ ነጻ ኤርትራ ድማ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ክድይብን፡ ንምዃኑ ህግደፍ ዝበሃል ከም ውድብ ኣሎዶ
ዝብል ሕቶ ዘልዕል፡ መላኺ ኢሳይያስ፡ መን ኢኻ ዝብሎ ዘይብሉ፡ ከቢድ ናይ ሕገ ህንጻ ጥሕሰት፡ ኣብ ልዕሊ'ቲ ሰልፊ ፈጺሙ ምህላዉ
ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ።
ናብ ጉዳይ ሃገርናን ህዝብታትናን ንምጻእ፡፡ ኣብ'ታ ገዛእ ውድቡ ዝኾነት ህግደፍ፡ ምሕረት ዘይፈልጥ ዲያብሎስ ኢሳይያስ፡ ኣብ ልዕሊ'ቲ
''ኣበይ ዝነበርካ ኢኻ? እንታይ ኣፍሊጡካ? ዝተባሃልካዮ ጥራሕ ትፍጽም፡'' እናበለ ምሒር ዝንዕቆ ህዝቢ፡ ከመይ ኢሉ መልኣኽ
ክኸውን ትጽቢት ክግበረሉ? ዘይሕለም እዩ።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ ዓለማዊ ዲፕሎማሲ፡ ግናይ ምስሉ ዶኾን የጸባብቐሉ ኢሉ ዝረኣዮ፡ ሃገራዊ ቅዋም ከጽድቕ፡ ብዶ/ር
በረኸት ሃብተስላሴ ዝተመርሐት ኮምሽን ቅዋም ከም ዝመስረተ ዝፍለጥ እዩ። እዛ ኮምሽን'ዚኣ ካብ መሰረታዊ እምነታት መሪሕነት
ህግሓኤ ዘይወጸ፡ ግን ከኣ ናይ መላኺ ኢሳይያስ፡ ዕድሚኡ ሙሉእ ፕረዚደንት ሃገር ክኸውን ዘለዎ ዘይቅየር ጥሙሕ ዘየውሕስ፡ ንድፊ
ቅዋም ኣዳልየ፤ ኣመያይጠ፡ ኣጽዲቐ ኢላ'ያ ንመላኺ ኢሳይያስ ዘረከበት። ካልእ ማልኡ ይትረፍ፡ እቲ ጸዲቑ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ሃገራዊ
ቅዋም፡ ንኢሳይያስ ካብ ክልተ ዙር ንላዕሊ ፕረዚደንት ሃገር ክኸውን ዘይፈቕደሉ እዩ። እዚ ቅዋም'ዚ፡ ንኢሳይያስ ብሂወቱ እናሃለወ ናብ
ገሃነብ እሳት ከም ምድርባይ ዝሕሰብ እዩ። ናይ'ዚ መበገሲ ድማ፡ ኢሳይያስ ብሂወት እናሃለወ፡ ካብ ፕረዚደንትነት ወጻኢ ክነብር
ዘይክእል ፍጡር ስለዝኾነ ጥራሕ ኣይኮነን። ልዕሊኡ ኣብ ኣእምሮ ኢሳይያስ ዝቃጭል ሓደገኛ መልእኽቲ ኣሎዎ። በዚ ቅዋም'ዚ

መሰረት፡ ኣብ መስርሕ 'ሓታትን ተሓታትን' 'ከሳስን ተኸሳስን' ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ደው ዝብሉሉ ኩነታት ዝኸፍት እዩ። ስለዚ ድማ፡
ኢሳይያስ፡ ካብ ሜዳ ጀሚሩ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ሒዙ ኣብ ዘመሓደረለን ዓመታት፡ ብቐጥታዊ ትእዛዝ ይኹን ብውሳይ፡ ኣብ ልዕሊ
ዲሞክራስያውያንን ሓርበኛታትን ተጋደልቲ ዝፈጸሞ ወንጀል፡ እናተፈንቀለ ናብ መጋባእያ ዝቐርበሉ ኩነታት ምፍጣሩ ዘይተርፍ እዩ።
ዲሞክራሲ ጸጋ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ስሚ መለኽቲ ምዃኑ፡ ንኢሳይያስ ቀልጢፉ ዝስወጦ ሓቂ እዩ። ስለዚ ብሽም ሃገራዊ ቅዋም፡ ኣብ
ስልጣኑን መጻኢ ህልውንኡን ከቢድ ሓደጋ ዘንጸላሉ፡ ሃገራዊ ሰነድ፡ ቃልኪዳን ህዝብታት ኤርትራ ኮይኑ፡ ሰበ ስልጣናት መንግስቲ
ዝግዝኡሉ ክኸውን ክቕበሎ ፈጺሙ ኣይክእልን።
እቲ ድሕሪ 1997 ምጽዳቕ ሃገራዊ ቅዋም ዝተረጋገጸ ሓቂ ድማ፡ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገለጸ እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ነቲ ጸዲቑ
ተባሂሉ ዝተረከቦ ሰነድ፡ ተቐቢሉ ኣብ ከብሒ ሰንድዩዎ። ንምንታይ ዘይትግበር ዝብል ሕቶ ከይለዓል ድማ፡ ናብ ግዳማዊ ኣጀንዳ
ምፍጣር ተጓየየ። ምስ ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ክንወጾ ዘይንኽእል ሓዊ ጽሒሩ፡ ንመገሻ ናብ ስዑዲ ኣምረሐ። ካብኡ ንደሓር ድማ፡
ንሰላማዊ ፍታሕ ብምሕሳም፡ ተወሳኺ ነዳዲ እናነስነሰ፡ ብባድመ ዝተጀመረ ኩናት፡ ናብ ሙሉእ ዶብ ክልሕም ኣዘዘ፡፡ ኣብ ልዕሊ
ሂወት፣ ንብረትን ጥሪትን ህዝብታት ኤርትራ ድማ፡ ከቢድ ዕንወት ኣውረደ። እቲ ታሪኽ ነዊሕ እዩ።
እቲ ቀጺሉ ዝረኣናዮ መስርሕ ድማ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ጉጅላዊ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምድሓን፡ ኣቃልቦ ህዝብታትና ናብ ደገ
ክጥምት ዝገብር ኣጀንዳ ሒዙ፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ሃገር ናብ ዝኸፍአ ዓዘቕቲ እናሸመሞ ቀጺሉ። ኣብ ውሽጢ ህግደፍን
መንግስትን ብላዕለዎት ሓለፍቲ ዝተላዓሉ ሕቶታት፡ ብኽድዓት ብምኽሳስ፡ ፖሎቲካዊ ዓፈና ናብ ዝኸፍአ ጥርዚ ብምድያብ ኣብ መላእ
ሃገር ከቢድ ስግኣት ፈጠረ። ህዝብን ሃገርን ኣብ ልዕሊኦም ከቢድ ሓደጋ ከንጸላልዎም ኮነ ኢሉ ተዋፈረ።
ኣብ ተሞኩሮ ነጻነታዊ ተጋድሎና ይኹን፡ ኣብ ነጻ ኤርትራ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ዝገዝኦ ውድባዊ ሕገ ህንጻ ይኹን፡ ሃገራዊ ቅዋም
ኣይነበሮን፤ የብሉን። ፊን ዝበሎ ዝገብር፡ ዓገብ ዝብል መዘና መራሒ ይኹን፡ ዝተወደበ ዓቕሚ ዘለዎ ፖሎቲካዊ ውድብን ተቢዑ
ዝቃወም ህዝብን ኣይረኸበን።
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ከም ልጓም ዘይብሉ ፈረስ፡ ኣብ ሜዳ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ'ዘን ዝሓለፍናየን 27 ዓመታት ናይ ስልጣን
ዕድሚኡ፡ ክሃልል ጸኒሑ እዩ። ተሪሩ ዝቃወም ህዝቢ ከይፍጠር፡ ብዝተራቐቐ ናይ ስለላ መሓውር፡ ክሳብ ሓንቲ ስድራ'ውን ተኣማሚና
ከይትዝቲ፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነትና ዘለዉ ድኹማት ጎድንታት እናመዝመዘ፡ ከም ህዝቢ ኣብ ክሊ ሓባራዊ ወጽዓና ዓቕምታትና ጠርኒፍና
ከይንቃለስ፡ ኣብ ውሻጠ ፖሎቲካዊ ውድባት ኣትዩ፡ ሓድነተን ንምፍራስን፡ ዘይተረጋገአ ሂወት ከሕልፋ እናተረባረበ ጸኒሑ እዩ። እዚ
ድማ፡ ክሳብ ዕለቱ ውድቀቱ ዘይሓድጎ ሕማሙ ምዃኑ ኣይንስሕቶን። እዚ ውልቀ መላኺ'ዚ ዝገዝኦ ቅዋም ይኹን ሓባራዊ ውሳኔን
ፖሊሲን ስለዘይብሉ፡ ንኤርትራ ናብ'ዚ ሎሚ ኣትያቶ ዘላ ከቢድ ውድቀት ዝዳርጋ ተግባራት፡ ዝተፈላለዩ ኣብነታት ምጥቃስ ይከኣል።
ምስ ጎረባብቲ ሃገራት እናተወልዑ፡ ህዝብን ሃገርን ዘዕነዉ ውግኣት፡ ውልቀ ትእዛዝ ኢሳይያስ'ምበር ብሓባራዊ ውሳኔ ካቢነ ምኒስትራት
ዶ ሃገራዊ ባይቶ ዝተኣወጁ ኣይኮኑን። እነሆ ደጊም ከባቢ 20 ዓመታት ቀሪቦም ዘለዉ፡ ኣበየናይ ቤትማእሰርቲ ከምዝተዳጎኑ
ዘይፍለጡ፡ ዝማስኑ ዘለዉ ሓለፍቲ መንግስቲ፣ ግንባርን ኣዳለውቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት፡ ብብሕታዊ ውሳኔ ኢሳይያስ ከም ዝተሞቁሑ
መን ይኽሕዶ።
ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ድማ፡ ቀይዲ ኣልቦነት ኢሳይያስ፡ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ደይቡ፡ ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገርና፡ ብርእዮ ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ
ስዉራት ሸርሕታት ይፍጽም ምህላዉ፡ ብዝተፈላለዩ ምልክታት ምርግጋጽ ይከኣል። ከም ኣብነት፡
1. ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ኣብ ባይታ ከይተመልከተ፡ ዘተ ዝበሃል ፈጺሙ ዘይሕሰብ እዩ ብምባል፡ ኣብ ልኣላውነትን ነጻነትን ኤርትራ፡
ዘይንቕነቕ መርገጺ ከምዘለዎ መሲሉ፡ ቀልቢ ህዝብታትና ስሒቡ ዝጸንሐ ዲያብሎስ፡ ''በል ንትግባረ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ብዘይ
ቅድመ ኩነት ተቐቢልናዮ ኣሎና''፡ ምስ ተባሃለ፡ ከምዘይጉዳዩ፡ ዕሽስ ኢሉዎ ምሕላፉ፤ ንህዝብታትና ብሩህ ኣብ ዘይኮነ ዕጹው
ዓውዲ፡ የኹድድ ምህላዉ።
2. ኣብ ሃዋሳ፡ ኣብ ዝተገበረሉ እንግዶት ተጠሊዑ፡ ''ክትመርሓና ሓላፍነት ሂበካ ኣሎኹ፤ ኣነ ቃል ዓለም ኣይፈቱን እየ ኢሉ፡ ንክብሪ
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘራኽስ መደረ ምቕራቡ።
3. ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሚልንየም ኣዳራሽ፡ ኣብ ዝተኻየደ በዓል፡ ልቡ እናጠፍጠፈ፡ ''ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ እዮም፤ ክልተ
እዮም ዝብል እንተሃልዩ፡ ታሪኽ ዘይፈልጥ እዩ ብምባል ምምዳሩ።
4. ናብ ክልል ኣምሓራ፡ (ጎንደርን ባህርዳርን) ዘካየዶ ዑደትን ምስ ሓለፍቲ ክልል ኣምሓራ ብምስጢር ምርኻቡ፡ ዕላምኡ ንጹር
ዘይምዃኑ.... ካብ'ቶም ክንጠቕሶም እንኽእል ቀንዲ ነጥብታት እዮም።
እዛ ኣብ ቁ. 3 ተጠቒሳ ዘላ መደረ ኢሳይያስ፡ ፖሎቲካዊ ትርጉማ ምፍታሻ ጠቓሚት እያ። 'ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ''ህዝቢ ኤርትራን
ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ እዮም'' ኢሉ ክምድር እንከሎ እንታይ ማለቱ እዩ? እዛ መደረ'ዚኣ፡ ኣብ ቁ. 2 ምስ ዘላ ነጥቢ ኣተኣሳሲርካ
ክትረአ እንከላ፡ እንታይ መልእኽቲ ተመሓላልፍ?

ከም ዝፍለጥ፡ ህዝብታት፡ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ብዙሓት ዘመሳስሉዎም ረቛሒታት ከምዘለዎም ካብ ማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። ሎሚ
ዘይኮነስ ካብ ቀደሙ ፍሉጥ'ዩ። ካብ ኤርትራውያን ብሄራት፡ ሓሙሽተ፡ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ብሄራት፡ ብቋንቋ፣ ባህሊ፣ ታሪኻዊ
ድሕረ ባይታን ሓደ እዮም። መነመን እዮም ኢልካ ምንጻር እንተተደልዩ፡
1. ብሄረ ዓፋር፡ 2 ብሄረ ሳሆ፡ 3. ብሄረ ትግርኛ፤ 4. ብሄረ ኩናማ፡ 5. ብሄረ ብሌን እዮም። ካልኦት ብሄራት ኤርትራ ድማ፡ ምስ ህዝቢ
ሱዳንን ኣዕራብ ሃገራትን ዘመሳስሎም ዘለዎም እዮም። ኢትዮጵያ ድማ፡ ካብ ኤርትራ ወጻኢ፡ ምስ ካልኦት ጎረባብታ ሃገራት ዝመሳሰሉ
ብሄራትን ብሄረሰባትን ዘለዉዋ እያ።
እዚ ኣካውና ሕብረተ ሰብ፡ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሎ ምዃኑ ፈጺሙ ዘካትዕ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተቐርጻሉ
ጂኦግራፍያዊ ኣካልላ፡ ኣብ ድልየት ህዝብታተን ዘይኮነስ፡ ኣብ ድልየትን ረብሓን ባዕዳውያን ገዛእቲ መንግስታት ኣውሮጳ ዝተመስረተ
ብምዃኑ እዩ። እዚ ኣቃውማ'ዚ ድማ፡ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ፡ ግዝኣታት ሃገራት ኣፍሪቃ ከምኡ ኢሉ ክቕጽል ዝተቐበሎ እዩ። በዚ
ምኽንያት፡ ኤርትራ ሃገርና፡ እዚ ሕጂ ሒዛቶ ዘላ ጂኦግራፍያዊ ክሊ ሃገርነት፡ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ዝተሰርሐ ምዃኑ ዘይከሓድ
እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ህዝብታት ኤርትራ ከም ናይ ሓንቲ ግዝእቲ ሃገር ስነ ኣእምሮ ኣማዕቢሎም ንነጻነቶም ብዝተወደበን ብፍኑውን
ኣገባብ ዝተቓለሱ። ኤርትራ ምስ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዘራኽቡዎም ዘይሕከኹ ገመዳት ከምዘለዉ እናሃለዉ፡ ግን ድማ፡ ናይ ባዕሎም
ሃገር ከም ዘላቶም ኣሚኖም ተጋዲሎም፤ ተዓዊቶም፤ ወነንቲ ነጻን ልኣላዊትን ሃገር ክኾኑ በቒዖም። እዚ፡ እቲ ብመሪር ቃልስን
መስዋእትን ዝተረጋገጸ ክዉን ሓቂ እዩ፤ ጉዳይ ምምልካት ዶብ ድማ፡ ውሕስነት ልኣላውነቶም ብዘየከራኽር መንገዲ መዕለቢ ክረክብ
ዘብቅዖ ምዃኑ ኣሚኖም፡ ኣብ ባይታ ተግባራዊ ክኸውን ሃንቀው ክብሉ ጸኒሖም፤ ይኹን'ምበር ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ን16 ዓመታት
ሒዙዎ ዝጸንሐ መርገጺ ራሕሪሑ፡ ነዞም መደረታት'ዚኦም ክድርጉሕ ዝኾነሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ዝብል ዓብይ ሕቶ ክተልዕል
ዝገብር እዩ።
እዞም መደረታት'ዚኦም ብሃውሪ ዝድርበዩ ፈጺሞም ኣይኮኑን፤ ሰትዩ ጸጊቡ ምስ ሰኸረ ዝደርበዮም እዮም ኢልካ ክተመኻንየሎም
ዝከኣል'ውን ኣይኮነን፤ ''ስኹር ናይ ልቡ ይዛረብ'' ወይ ድማ ቡቕሊ፡ ኣብ ከብድኻ ዝሓባእካዮ የውጽእ'' ዝብሉ ምስላታት ምስ እትዝክር
ድማ፡ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጥርጣረ የራጉዶ፤ በቲይ ይኹን በቲይ፡ እዞም መደረታትን ንዕኦም ዘሰንዩ ተግባራትን ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ
ክድመሩ እንከሎዉ፡ ኣብ ልዕሊ ነጻነትን ልኣላውነትን ሃገርና ዝወጣወጡ ዘለዉ ሓደጋታት፡ ገዘፍቲ ምዃኖም ክንዝንግዕ ኣይግባእን።
እዞም ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮም መደረታት፡ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ምስ'ታ ጸባብ ጉጅልኡ ተማኺሩ ዝደርበዮም እዮም ምባል ድማ፡
ኣይከኣልን። እኳ ደኣስ፡ ኢሳይያስ ቅዋም ይኹን ልዕልነት ህዝቢ ዘይገዝኦ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ቀረባ መሳርሕቱን መላእ ህዝብታት ኤርትራን
ሱር ዝሰደደ ንዕቀት ዘለዎ፡ ንኤርትራን ህዝባን፡ ከም ውልቀ ጥሪቱ፡ ኣብ ታስኪኑ ኣእትዩ፡ ከም ባህ ዝበሎ ዝዝውሮም ገይሩ ክርኢ
ዝገብር፡ ሃላልን ብዱዕን ኣረኣእያ ኣዕዊሩዎ ምህላዉ ዘርኢ እዩ።
ህሉው ኣካይዳ ርእሰፋሽስት ኢሳይያስ፡ እኩብ ድምር ናይ'ቶም ዝሓለፉ ተግባራቱ ምዃኑ ዘይሰሓት'ኳ እንተኾነ፡ ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ግን፡
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ከረክብ ኣብ ዝደናደነሉ ደረጃ ምብጽሑ የመልክት። እዚ ኣንፈት'ዚ፡
ኣብ ባይታ ክትግበር ይኽእልዶ ኣይክእልን ኣይኮነን እቲ ቀንዲ እዋናዊ ሕቶ። ከም ዝምባለ ይቀላቐል ምህላዉ፡ ሓደግኡ ኣብ ልዕሊ
ህዝብታት ኤርትራ፡ ቀሊል ከምዘይኮነ ዘመልክት እዩ። ስለዝኾነ'ውን፡ ናይ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ቅዋምን ሕግን ዘይገዝኦ፡ ንክብሪ
ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዘዋርድ ኣንፈት ኣከያይዳ ንምግታእ፡ ዓቕምታትና ክነወሃህድ፡ መኸተና ክነሕይል ይግባእ። ውድብና ሰውራዊ
ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይኣቱ ሕቶ ነጻነትን ልኣላውነትን ኤርትራ ኣብ ምውሓስ ጥራሕ ከይተደረተ፡
ኣብ መጻኢት ኤርትራ ብህዝበ ውሳኔ ዝዳነ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ዝካየድ ተጋድሎ፡ ኣብ ክሊ ኤርትራዊ ሃገራዊ
ግንባር(ኤሃግ) ኮይኑ፡ ምስ ካልኦት ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾኑ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ክቃለስ
ከም ወትሩ ድሉው እዩ።
ዜናን ባህልን ቤትጽሕፈት፡
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ)
10 ጥሪ 2019 ዓ.ም.

