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እቲ ዕሙርን ሓያል ድሌት ሕዜቢ ንለውጥን ርኣየ፡ ኣኼባ ሓድነት ኤርትራዉይን-ለንዯን ካብዜግበር፡ ድሮ ሰሙኑ ኾይኑ። እቲ ኣኼባ 
ብዘሓ ተስፋ ዜህብ፡ ንቕሎ፡ እዩ ክብሎ እዯፍር። ብዒቅመይ፡ ኣብቲ ኣኼባ ይኹን ብድሕሪኡ፡ ኣብቲ ውዕሎ’ቲ ኣኼባ፡ ክልተ 

ዒበይቲ ፍጻሜታት ተዒዙበ፤ ከተኣሳስረን ድማ ፈቲነ። እተን 2ተ ፍጻሜታት፡ እን ዜስዕባ እየን፡-  

1ይ - እቲ፡ ንፖለቲካዊ ጊዲይ ሃገርናን፡ ንባህርያት ዯመኛ ሥርዒት ኢሳያስን ኣመልኪቱ፡ ዜሃቦ ሰፊሕን ዒሚቍን፡ ብልክዕ 
ዜገልጽን፤ ንኣኼበይና’ውን፡ እንታይ ዒይነት ኣወዲድባን ቃልስን ከምድልዮ ዜእምትን መብርሂ፡ ብኣማኑኤል ኢያሱ 
(ኣሰና)፡ ብመክዕ መዯረ ዜቐረብ ሓሳብ እዩ፤ 
2ይ - ብሓያል ሃገራዊ መንፈስን ብዜሒ ቁጽርን ናይ መንእሰያት፡ ዜተዒብለለ ኣኼባን፡ ውጽኢት’ቲ ምርጫን እዩ።  

 
እን ክልተ ተርእዮታት ወይ ፍጻሜታት እዙኣተን፡ ኣብቲ ሓድነት ኤርትራውያን (ለንዯን)፡ ዜጸውዖ ኣኼባ ዜተፈጸማ፡ ኣገዯስቲ 

ፍጻሜታት እየን፡ ክብል እዯፍር። ብፍላይ እቲ ብኣማኑኤል፡ ነቲ ተጋባኢ ሰፊሕ ሕዜቢ፡ ዜተዋህበ ምሕጽንታን መብርህን፡ “…..በሉ 

በዙ ኣሰካፊ ጉዲይ ሃገርና ካብ ተኣከብናስ፡ እንታይ ንግበር ትብሉ?... ሕዜብናን ሃገርናን ንምድሓን፡ .. እንታይ እዩ እቲ ድልየና? 

ብኸመይ ንወድብ ወይ ንንቀሳቐስ…. ? ወተ”፡ ተንብሁ ሓሳባት፡ ረንትን ኣገዯስትን ነበሩ። ካብቲ ናይ ሽዐ፡ ብኣማኑኤል ኢያሱ 

(ኣሰና) ዜተለገሰልና ሓሳባት፡ ገሊኡ ንምጥቃስ፦ 

ብመጀመርያ፡ “…. ፖሊቲካዊ ጉዲይ ሃገርና፡ የላቡ፡ ህጹጽ ጉዲይ ብምዃኑ፡ ብዜቐልጠፈን ብኸምቲ መድረኽ ፖሊቲካና ዜጠልቦን፡ 

ግብራዊ መልሲ ክንገብር እንተይኪኢልና፡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ ዜፍሕሶ ሎ ተንኮላት፡ መዲርግቲ ስለይብሉ፡ ንጥፍኣትና ኢና…” 

ዜብል ስምዕታ እዩ ዯጊሙልና። ቀጺሉ ኣቶ ኣማኑኤል፡ “… ንጹር ዕላማ ለዎ፡ ንሃገራዊ ቀዲምነታት ዜሰርዏ፡ ……፡ ንምቅልጣፍ 

ውድቀት ሥርዒት ኢሳያስን፡ ንናይ እዋን ምስግጋር ፖለቲካዊ መድረኽ ሃገርና ውሕስን፡ … መሪሕነት / ሃገራዊ ጽላል ክፍጠር 

ከምዜግባእ፤ ….” ብትረት ገለጸልና። ብምቕጻል፡ “…… ለውጢ ኣብ ኤርትራ፡ ቅልጡፍን ክዉንን ኪኸውን እንተድኣ ኾይኑ፡ ኣብ 

ስዯት (ካብ ኤርትራ ወጻኢ) ሎ ዯላይ ለውጢ/ተቓላሲ፡ ነቲ ቃልሱ፡ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ከእቱ ወይ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ 

ሎ ዯላይ ለውጢ፡ኪተኣሳሰር ወይ ኪቛጸር፡ ክኽእል ከምለዎ፤ ….. ነተን ምስ ሃገርና ብመሬታዊ ዶብ ዜራኸባ 3ተ ሃገራትን፡ ካብቲ 
ከባቢ ክውለድ ዜኽእል ሓይልን፡ ብዜግባእ ተጠቒምና፡ ቃልሲ ንለውጢ ከነቀላጥፍ፡ ምርጫና ኪኸውን ከምዜግባእ፤ ሓጋዙ ሓሳብ 

ኣማኑኤል ነበረ። ብተወሳኺ፡ “…ሕጂ’ውን መንእሰይ፡ ካብ ስዯት (ምዕራባዊ ዒለም) ንውሽጢ ሃገር ኣትዩ ክቃለስ፡ ድልየታቱ እናገለጸ 

እዩ፤ ይኹንድኣምበር፡ ነዙ ኣገዲሲ ተበግሶ’ዙ፡ ከም ውልቃዊ ውሳኔ ሰባት ጥራይ ክውሰድ ይኮነስ፡ ብዜተወዯበን፡ ብናይ ኩልና 

ሃገራዊ መዯብን ሓላፍነትን ዜፍጸም፡ ኪኸውን ይግባእ። … ብሓጺሩ፡ ንኹሉ ሎን ክህሉ ለዎን፡ ናይ ቃልሲ ምርጫታት፡ ... 

ብዜተወዯበን ብዜተጸንዏን ኣገባብ፡ ክግበር ከምለዎ፤ ኣገዲሲ ናይ ለውጢ መስርሕ ምዃኑ ክንግንብ ተነጊሩና።   

እቲ ስዑቡ ዜመጸ ቀንዱ ፍጻመ ናይቲ ዕለት፡ ነዙ ሰፊሕ ቃልሲ ንለውጢ ወሃህድ ኣካል፡ ምርጫ መሪሕነት ምምራጽ ነበረ። ብርግጽ፡  

…. ኣብ ምትእስሳር እን 2ተ ፍጻሜታት እዙኣተን፡ ካብቲ ጭቡጥ ተረድኦይ፡ እቲ ሎኒ ባህግን ድሌትን ተስፋን ይዒቢ። ምኽንያቱ፡ 
ብዚዕባ ራእይን ዜተበጽሐ ስትራተጂ ቃልስን ሓድነት ኤርትራውያን፡ ፍልጠት ስለዜጎድለኒ፤ ግን ነቲ በቲ ዕለት’ቲ፡ ብኣማኑኤል 

ንኣኼበይና ዜቐረበ፡ ሰፊሕ ሓሳብን ሓበሬታን መርሓ-ሓሳብን፡ ከም ማእከል ሓሳብ ናይቲ ውዕሎን ውጽኢቱን (ዜተመርጸ ኣካልን) 

እንተኮይኑ፡ ንመን ድኣ! ቢለ እየ ሓሳበይ ክድምድም መሪጸ፤ ምርጫይ ግን፡ ናይ ጽቡቕ ድልየተይን ግርህናይን፡ ጥራይ ከይከውን 

ይሰግእ ኣይኮንኩን። ከመይ፡ እቲ ዜድለ ዕላማን መጋበሪ’ቲ ዕላማን፡ ብልክዕ እንተተወሃሂደ፡ ከምቲ ምስላ ቀዲሞት፡ “መገድናን 

ንጎንዯር፡ ስንቅናን ንናዕዯር” ከይኮነና፡ ስኽፍታ ኣሎኒ (ግን ስኽፍታ ጥራይ ክገብረለይ እትስፎ)።  

እዋኑ፡ እዋን ግብራዊ መስርሕ እዩ። ሎሚ፡ ካብ ሕሉፍ ተማሂርና፡ ንጹር ዕላማን ዒዱ እትወና መገድን፡ ብኣጋኡ እንተጨቢጥና፡  

ነቲ ንጥፍኣትና ይድቅስ ኢሳያስ፡ ዲግማይ ዕድል ምሃብ እዩ። ንኤርትራዊ መትከላትን፡ መስመር ቃልስን ጥራይ እንተይኮይኑ፡ 

ዯቃይቕን፡ ፍለያ ባህርታትን፡ ማለት፡ “እዙ ፖሊቲካዊ፡ እዙ ሲቪካዊ” ምብህሃል፡ እዋኑ ኣይኮነን፤ ኩሉ ዯላይ መሰረትዊ ለውጢ፡ 

ብመልክዕ ሕዜባዊ ምንቅስቓስ ወይ ጽላል ተጠሪፍና፡ ሕዜብን ሃገርን ከነድሕን፡ ተሪፉና ሎ ግዛን ዕድልን፡ ኣዜዩ ውሑድ እዩ። 
ኣብዙ ህጹጽን ግብራውን ሃገራዊ መዯብ ቃልሲ፡ ከምኩሉ እጃመይ ክገብር፡ ሓላፍነትይ ምኻኑ እግንብ። 

ርሑስ በዒለ ትንሳኤ፡ ንኹሎም ክርስትያን 

ክብርኣብ ይሥሓቕ (ዶ/ር) - ለንዯን  


