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መብርሂን ምስጋናን 
 

 
 
Eዚ መጽናEቲ’ዚ ኣነ ከም ውልቀ-ሰብ ዝወሰድኩዎ ተበግሶ Iዩ። ዝደፋፈO ወይ ዘዋፈሮ  
ምንቅስቓስ ይኹን ውድብ ሓደ’ኳ የልቦን።፡ ንትሕዝቶU ኰነ ንዝርግሐU ብዝምልከት 
Eቲ ሓላፍነት ብሙሉU ናተይ ጥራይ ሙዃኑ Eሕብር ኣለኹ።  
 
ነዚ ጽሑፍ’ዚ ኣዳልየ ንኽውድE፡ ሃገራውን ህዝባውን ሓልዮት ዘለዎም ኤርትራውያን 
ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣገዳሲ ምትሕብባር ገይሮምለይ Iዮም። ገሊOም ሓበሬታታት 
ኣቐቢሎምኒ፡ ገሊOም Eቲ ጽሑፍ ንድፊ ከሎ ተወኪሰዮምስ ኣገዳሲ ሕቶታት 
ኣቕሪቦምለይ፡ ርEይቶታት ከኣ ለጊሶምለይ፣ ገሊOም ከኣ Aዚ ጽሑፍ ብኮምፒዩተር 
ምስተዳለወ ብጥንቃቐ ብምንባብ ናይ ፊደላት ጌጋታት ኣሪሞምለይ። 
 
ንኹሎም ካብ ልቢ Aመስግኖም። 
 
 
ተስፋጽዮን መድሃኔ  
 
ብረመን፣ ኖቨምበር 2014  
 



ተስፋጽዮን መድሃኔ (ርEይቶን Eማመን)፣ ኖቨምበር 2014  
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ርEይቶን Eማመን 
 

 
 

Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። 
ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 

 
 
 

ተስፋጽዮን መድሃኔ (ፕሮፈሰር)  
ብረመን ዩኒቨርስቲ፤ ጀርመን  

 
 
በዚ ሎሚ ካብ ኤርትራ ዝመጸ ዜጋ ረኺብካ “ዓዲ ከመይ ኣሎ?” Iልካ ምስ Eትሓቶ፡ 
“ዓዲ ሞይታ” Iሉ ክምልሸልካ ልሙድ ኰይኑ ኣሎ።  
 
ሙዃንኳ፡ ወዮ ደኣ ነቲ ቁልጭ Iሉ ዝርA ዝነበረ ክዉንነት መብዛሕትና ክንEመነሉ 
ኣይደለናን ኔርና Eምበር፡ ዓዲ ካብ ትመውትስ ጸኒሓ ኣላ። ንኣብነት ቅድሚ ገለ ዓመታት 
ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦ ዝነበርኩ ውርዙይ ሽማግለ ካብ ኤርትራ ንኣመሪካ ንዙረት ከይዱስ 
ብቴለፎን ተራኺብና፤ “ዓዲ ከመይ ኣሎ?” Iለ ምስሓተትኩዎ፡ “ዓዲ ዓቢራ!” Iሉ 
ክምልሸለይ Eዝክር። Eቲ ኩነታት ካብ Eብራን ዝኸፍE ከምዝነበረ ይፈልጥ ነይሩ፤ ግን 
ምናልባት ከየጉህየኒ Iሉ ግዲ ዀይኑ፡ “ዓዲ ዓቢራ” ጥራይ Iሉኒ። ሎሚ Eቲ ውርዙይ 
ሽማግለ ብህይወት የልቦን፤ ሓሊፉ Iዩ። Eንተዝህሉ Eሞ Eንተዝሕተት ግን፡ ሞት 
ኤርትራ ፈጺሙ ግሁድ ስለዝዀነ፡ ንሱ Eውን “ዓዲ ዓቢራ” ከይኰነስ፡ “ዓዲ ሞይታ”  
ምበለ።  
 
Eላማና ሕጂ ኤርትራ ሞይታ Iልና ክንቁዝም ኣይኰነን፤ Eላማና Eዛ ሞይታ ዘላ ሃገር 
ከመይ’ላ ነብሲ ዘሪኣ ከምEትትንስE ሜላ ምንዳይ Iዩ። ብኻልE ኣዘራርባ፡ ራEይን ሸቶን 
ጻEርታትና ትንሳኤ ኤርትራ Iዩ። 
 
ትንሳኤ ኤርትራ ከመይ’ሉ ከምዝረጋገጽ ንምልላይ ግን ቅድመ-ዝኣገረ ሞት ኤርትራ 
ከመይ’ሉ ከምዝመጸ ምርዳE የድሊ። Eዚ ግንዛበ’ዚ ብዝደረኾ ተበግሶ፡ “Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! 
ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!” ብዝብል ኣርEስቲ፡ ሕጽር ዝበለ Eማመ-ሓዘል 
መልEኽቲ Aቕርብ Eነሆ። ነዚ መልEኽት’ዚ ዘቕርቦ ዘሎኹ ሃናጺ ክትE ብናይ 
ምትEትታው ባህጊ ሙዃኑ ከስምረሉ Eደሊ Iዬ። 
 
ሞት፡ ከም ሕልፈተ-ህይወት፡ ሓደ ዝዓይነቱ ተረኽቦ ክነሱ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ወይ 
ብዝተፈላለየ መልክE Iዩ ዘጋጥም። ሞት - ናይ ሰብ ይኹን ናይ Eንስሳ - ብEርጋን 
ይመጽE፤ ሞት ብሕማም ይመጽE፤ ወይ ብሓደጋ ይመጽE፤ ወይ ከኣ ብመቕተልቲ 
ይመጽE። ሞት ሃገር ወይ ሞት ሕብረተሰብ Eውን ከምU Iዩ። ሞት ኤርትራ ብEርጋን 
ወይ ብሕማም ኣይመጸን፤ ብሓደጋ Eውን ኣይመጸን። ኤርትራ ዝሞተት ተቐቲላ Iያ። 
ቀተልታ ኸኣ Iሳያስ ኣፍወርቅን ህዝባዊ ወያኔን ይበሃሉ።  
 
Copyright © 2014  by Tesfatsion Medhanie.  
መሰል ደራሲ© 2014 ተስፋጽዮን መድሃኔ 
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ንኣርEስቲ ናይ’ዚ መልEኽት’ዚ “Eዚ’ዶ ደይ’ዚ!” ብትብል ሓረግ ዝጀመርኩዎ ብዘይ 
ምኽንያት ኣይኰነን። ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት - ካብ ርብI ዘመን ንላEሊ - ኣካይዳ 
ጉጅለ Iሳያስ ንኤርትራ ከጥፍኣ ዝኽEል ሙዃኑ ብተደጋጋሚ ገሊጸልኩም Iዬ። ብሰንኪ 
ጸረ-ሃገራዊ ውጥናትን ተግባራትን መንግስቲ Iሳያስ፡ ሃገርና ኣብ ፈርኮሽኮሽ ከይትኣቱ፤ 
ፈርኮሽኮሽ Iላ ከይትዓርብ Eናበልኩ ስኽፍታይ AስምE ነይረ Eየ። ብዙሓት Eቲ 
ኣበሃህላይ ስለዘይተቐባበሎም ኣብ ክንደይ ምስሕሓባትን ምምልላሳትን ምርጋማትን 
ተኣትዩ። ሕጂ ግን ዳርጋ ኩላትና - Eንተወሓደ መብዛሕትና - ኤርትራ ሞይታ ሙዃና 
ንርEን ንEመንን ስለዘሎና፤ በሉ Eምበኣር Eቲ ዝፍራሕ ዝነበረ መጺU፤ Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! 
Iለ፡ ሓውሲ ሕቶን ወቐሳን ብዝዀነ ቃና ክውከሰኩም ግቡE ኰይኑ ረኺበዮ ኣለኹ። 
 
፩፡ ኤርትራ ሎሚ፤ Eዝስ ነጻነት?  
 
ኩነታት ሃገርና ክሳብ ክንደይ ዘሕዝንን ዘሕፍርን ሙዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻትን 
ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃንን ብተደጋጋሚ ተዘሪቡሉ Iዩ፤ ኣብ’ዚ ምግላጹ ኣድላዪ 
ኣይኰነን። Eዚ መልEኽቲ ቅርጺ መታን ክሕዝ ግን ኣብ ዝርዝር ከይኣተኻ ነቲ ኣገዳሲ 
መዳያት ህሉው ኩነታት ኤርትራ ኣሕጽር ኣቢልካ ምድህሳሱ ጠቓሚ ዀይኑ ተራEዩኒ 
ኣሎ።  
 
1. ህይወት ኣብ ኤርትራ መመሊሱ ይኸብድ ኣሎ። ብተራ Eለታዊ ቋንቋ ንምዝራብ፡ 
ኩነታት ናብራ ካብ ቅድሚ-ትማሊ ትማሊ ከፊU ነይሩ፤ ካብ ትማሊ ሎሚ ከፊU ኣሎ፤ 
ካብ ሎሚ ኸኣ ጽባሕ ዝኸፍA ከምዝኸውን ንዝሓለፈ 23 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ 
ዝተሞኮሮ መስርሕ ይሕብር። ንመሰረታውያን ኣድለይቲ ነገራት - ማለት ንመግቢ፡ 
ንማይ፡ ንሓይሊ ኤለክትሪክ፡ ንገዛውቲ፡ ንሰብኣዊ ድሕነት ወዘተ - ብዝርI ኩነታት 
ህዝብና Eናኣንቆለቆለ ከይዱ፡ ሕጂ ኤርትራ ውድቕቲ ከይኰነትስ ምውትቲ ሃገር ኰይና 
ኣላ1። ኣብ ዞና ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ በዚ ሎሚ Eታ መቓብር ህዝባ ዝዀነት ሃገር ኤርትራ 
Iያ። ሶማልያ Eኳ፡ ንEስራ ዓመታት ክትጸድፍ ድሕሪ ምጽናሕ ህይወት ዘሪኣ - 
ደርገፍገፍ Eናበለት Eኳ Eንተዀነ - ታተ ክትብል ጀሚራ Eነሃ።  
 
2. ብምኽንያት ናይ’ቲ ኣብ ኤርትራ ሰፊኑ ዘሎ ሓሳረ-መከራ መንEሰያትና - ወዶም 
ጓሎም - ዓዶም ገዲፎም ፍቖድU ይስደዱ ኣለዉ። መንግስቲ Iሳያስ Eውን ኤርትራውያን 
ዓዶም ገዲፎም ንኽስደዱ መታን፡ ብመደብ ተጻባEን መባህረርን ውጥናት ይትግብር፡ 
ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ። ንኽትሰምO Eኳ ዘስደምም ጸገም ስደተኛታትና - ጾታዊ 
ዓመጽን፡ መጥባሕትን ኩሊት ምዝማትን፡ ኣብ ሳሃራ ምንቃጽን፡ ኣብ ባሕሪ ምጥሓልን 
ከይተረፈ - ከየተሓሳሰቦ መመሊሱ ጭቆናU የትርር ኣሎ2። Eዚ ኹሉ፡ ከምቲ ቅድሚ 
ሎሚ ኣብ ገለ መልEኽትታተይ ዝበልኩዎ፡ Iሳያስ ኣፍወርቂ ንኤርትራ ንምጥፋE ዝሃቀነ 
መደብ ጥራይ ዘይኰነ ኣብ ልEሊ ህዝብና ዓሚቝ ጽልI Eውን ከምዘለዎ ዝሕብር Iዩ። 
 

                                                 
1. ማርቲን ፕላውት ኣብ’ዚ ወርሕ’ዚ ኣብ ዝጸሓፎ ዓንቀጽ ብሰንኪ ከቢድ ሕጽረት በንዚን “ንጐደናታት 
ኣስመራ ካሮሳን ዓረብያን ተመሊሰንO ከምዘለዋ“ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ብዝበጽሖ ሓበሬታ መሰረት ገሊጹ 
ኣሎ። Martin Plaut, (November 17, 2014)  

2. ብሕቡራት መንግስታት ዝተሰየመት ራፖረተር ኣብ ዘቐረበቶ ጸብጻብ ኣብ ሓደ ወርሒ ገለ 4000 
ኤርትራውያን ንወጻI ከምዝስደዱ ተገሊጹ ኣሎ። Eዚ ስደት’ዚ Eቲ ዘሎ ክቱር ጭቆና ዝወለዶ ሙዃኑ 
ኣህጉራውያን ተዓዘብቲ Eውን ኣለሊዮሞ ኣለዉ። Vittorio Longhi, (Oct. 3, 2014 ).   
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3. Eዚ ብኣገባብ ጽቕጠቱ ካብ ፋሽስትነት ዘይፍለ ሥርዓት Iሳያስ መመሊሱ ዝጭክነሉ 
ዘሎ ምኽንያት ብህዝቢ EናተጸልAን ካብ ህዝቢ Eናፈርሐን ይኸይድ ምህላዉ Iዩ። 
ብቐደሙ Eውን ህዝብና ቆጽሊ ዘየውደቐሉ ውልቀ-መላኺ Iሳያስ በዚ Eዋን’ዚ፡ Eንትርፎ 
ወንጀለኛታትን፡ Eሱባትን ገለ የዋሃትን፡ ብልቢ ዝሓቕፉዎ ካብ ቅልውላው መንነት ሓራ 
ዝዀኑ ኤርትራውያን የብሉን። ብዓይኒ ቅቡልነት ክግምገም ከሎ፡ መንግስቲ Iሳያስ 
ብርግጽ ወዲቑ Iዩ። 
 
4. መንግስቲ Iሳያስ፡ ነታ ዝርካባ ንህዝቢ ኣዓዊኑን ኣፈራሪሑን ኣጥርዩዋ ዝነበረ ጥረ 
ቅቡልነት Eውን ስለዘጥፍኣ፡ ከም’ቲ ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ብEምነትን ብተወፋይነትን 
ዝዋግኣሉን ዝሞተሉን ኤርትራዊ ሰራዊት የብሉን። Iሳያስ Eውን ነዚ ኩነታት Eዚ 
ስለዘለለየ ኣብ ኤርትራዊ ሰራዊት Eምነት የብሉን። በዚ ሎሚ Iሳያስ ዝተኣማመነሉ 
ኣካል ባEዳዊ Iዩ። ብዙሓት ካብ ኤርትራ ዝመጹ ደቂ-ሃገር ጥራይ ከይኰኑ፡ ኣብ ማEከል 
ኣስመራ ዘለዉ ብሕቡE ዝንቀሳቐሱ ተቓወምቲ Eውን ከምዝሕብርዎ፡ ኣብቲ ዓዲ ሓለውቲ 
ጸጥታ ኰይኖም ኣብ ጐደናታት ከተማታትና ወረቐት መንነትካ ኣርI Eናበሉ ሰብ 
ዘሰራጥዩ ዘለዉ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ህዝቢ ትግራይ (ዲምህት) ብዝብል ሽፋን 
ዝንቀሳቐሱ Eጡቓት ውድብ Iዮም።  
 
ዲምህት፡ ቋንቋOም ትግርኛ Eንተዀነ Eኳ፡ ኤርትራውያን ኣይኰኑን። ኣብ ኤርትራ 
ክውደቡ ከለዉ ንዲሞክራሲ ኣንጻር ወያኔ ክንጋደል Iና ብዝብል ምስምስ Iዩ ዝነበረ3። 
Eጥቆም ሙሉEን ዘመናዊን Iዩ፤ ቁጽሮም ሓሽከት Iዩ - ካብ Eስራ ሽሕ ክሳብ ኣርብዓ 
ሽሕ ይግመት፤ ንመነባብሮ ብዝርI ትሕዝቶOም ስቡሕ Iዩ፤ ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኻት 
ኤርትራ ይርከቡ፤ ገለ ኤርትራውያን ተንቀሳቐስቲ ከምዝሕብርዎ፡ ኣብ’ቲ ካብ ትግራይ 
ኣዚዩ ዝረሓቐ ኣውራጃ ሳሕል - ኣፍዓበት ሓዊስካ - ከይተረፈ መዓስከራት ኣለዎም።  
 
ዲምህት ብተግባር ኣንጻር ወያኔ ዘካይድዎ ንጥፈታት የልቦን፤ ንኤርትራውያን ንምድንጋር 
ግን ጓንጓ መናፍሕ ኣንጻር ወያኔ ሓሓሊፎም የስምU Iዮም። ካብU ተረፈ ሓቀኛ 
“ተልEኾOም ወይ ኣጀንዳOም” ካልE Iዩ”4። ብሓጺሩ፡ ዲምህት ንወያኔ ዝቃወሙ 
ምንቅስቓስ ከይኰኑስ Iሳያስ ብኤርትራውያን ንኸይጥቃE ወይ ካብ ስልጣን ንኸይEለ 
ዝሕልዉን ዝከላኸሉን ውዱባት ተጋሩ Iዮም።  
 
5. ሓድነት ኤርትራ መመሊሱ ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ። ኣብ ሓይልታት ተቓውሞ Eኳ 
ብሄርን ሃይማኖትን ጥራይ ከይኰነ ካብU ዝደቐቐ ትሕተ-ሃገራውነት ዝማEዝኑ 
ኣካይዳታት ይስስን ኣሎ። ሕሉፍ-ሓሊፉ ኣውራጃ ዝመሰረቱ ስርርዓት ንኽውደብ ዘመተ 
ብቕሉE ክካየድ ነስተውEል ኣሎና፤ ካብዚ ብዝነቐለ ኣብ ሞንጎ’ዚ ሓደ ዝባህሉ፡ ሓደ 
ዝቛንቋU ህዝቢ ከበሳ Eኳ ክርዳድ ቅርሕንቲ ይዝራE ኣሎ። Eዚ ተርEዮታት’ዚ፡ ምስ’ቲ 
ቁሩብ ጽንሕ Iለ ዝገልጾ ርሑቕ መደብ Iሳያስን ወያኔን ተደሚሩ ክርA Eንከሎ፡ ኣዚዩ 
ሓደገኛ Iዩ።  
 
ምስ’ዚ ብዝተተሓሓዘ ንደንከል፡ ማለት ንዓፋር፡ ብዝርI ዝቕልቀል ዘሎ ሰራም ፖለቲካዊ 
ተርEዮታት ምግንዛብ የድሊ። ቅድሚ ዳርጋ ዓመት ኣቢሉ ሓደ “ኤርትራዊ ሃገረ-ዓፋር 
Aብ ስደት” (Eritrean Afar  State  in Exile  – EASE) ዝበሃል ኣህጉራዊ ውድብ ከምዝቖመ 

                                                 
3.  ዲምህት፡ ኣብ’ቲ Eላዊ ዌብሳይቶም፡ EላማOም “ዲሞክራስያዊ ስርዓት ብምቛም ሓንቲ ዲሞክራስያዊት 

Iትዮጵያ (ን)ምህናጽ … ፖለቲካውን Eጥቃውን ቃል(ሲ) ብምጥንኻር …. ጸረ ህዝቢ ስርዓት 
ወያኔ/ማለሊት ካብ ስልጣን (ብ)ምጉሓፍ“ ሙዃኑ ይገልጹ። www.tpdm.org - AIM 

4.  Martin Plaut, October 25, 2914 



Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 
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ተኣዊጁ ኣሎ። ሓደ ካብ’ቲ Eላዊ ወይ ከኣ ስማዊ ጠለባቱ ብመሰረት ኣህጉራዊ ሕጊ 
“መሰል ርEሰ-ውሳኔን ነብሰ-ምሕደራን” ህዝቢ ዓፋር ምርግጋጽ Iዩ5። Eዚ ውድብ’ዚ 
ደንካልያ ኣብ ቁጽጽር ደቀባት ዓፋር ክትምለስ Aለዋ ይብል። ሓደ ካብቶም Aብ’ዚ 
ኣህጉራዊ ውድብ’ዚ ዓቢ ግደ ዘለዎም ባEታታት ፕሮፈሰር ጆዘፍ ማግነት ዝተባህለ ካናዳዊ 
Iዩ። ፕሮፈሰር ማግነት፤ ዓፋር፡ ማለት ደንካልያ፡ ብሕልፊ ካብ 1995 ጀሚራ፡ ግዝEቲ 
ኤርትራ (ኮሎኒ) ኰይና Iያ Iሉ ዝምጕት Iዩ6።  
 
ሓደ ካብ’ቲ Eዚ ውድብ’ዚ ዘቕርቦ ዘሎ ጠለባት ሕገ-መንግስታዊ ጽገና Iዩ። ቀንዲ 
ትሕዝቶ ናይ’ቲ ጽገና ከኣ መሰል “ኤትኒካዊ ጉጅለታት” (ወይ ብሄራት) - ማለት ኣብ 
ፈደራላውነት ዝተመስረተ ርEሰ-ምምሕዳርን ኣውቶኖምን - ምርግጋጽ Iዩ7።  
 
ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት - ማለት ካብ 1993 ጀሚረ - ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት Eቲ 
ፕሮፈሰር በረኸት ሃብተስላሰ ዝኣቦ-መንበሩ ኮሚሽን ዝነደፎ ቅዋም ብመሰረቱ ግጉይ 
ሙዃኑ ሓቢረ ነይረ Iየ። ክሳብ ሕጂ ፕሮፈሰር በረኸት ይኹን ካልE ኣባል Eታ ኮሚሽን 
Eታ ዝተነድፈት “ቅዋም” ኣብ ግብሪ ትውዓል ምባል Eንተዘይኰይኑ Eቲ ናይ ኣነዳድፋ 
መስርሕ ግጉይ ከምዝነበረ ኣይተቐበሉን፤ Eኳ ደኣ ነቲ ኹሉ ነስምO ዝነበርና ዓንገረር 
Eሽሽ Iሎም፡ መልሲ Eውን ኣይሃቡሉን።  
 
ሕጂ ግን Eዞም ናይ ደንካሊያ ወይ ዓፋር ርEሰ-ውሳኔ ዝጠልቡ ዘለዉ ምንቅስቓስ 
ምስተላEሉ ፕሮፈሰር በረኸት ባዛEባ Eታ ቅዋም ዘተሓሳስብ ነገር ኣተምቢሁ ኣሎ። 
ብወርሒ ጥቅምቲ 2012 ኣብ Oታዋ፡ ካናዳ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ምስ’ቲ ጆዘፍ ማግነት 
ዝተባህለ ካናዳዊ ነታ “ቅዋም” ብዝርI ምርድዳE ዝገበረ ይመስል። ብዛEባ Eቲ ኣኼባ 
ዝተዋህበ ጸብጻብ፡ ፕሮፈሰር በረኸትን ፐሮፈሰር ማግነትን “ንቅዋም ኤርትራ፡ ነዘን 
ብቑጽሪ ልEሊ ትሽዓተ ዝዀና ብሄራት ተፈላጥነት መታን ክትህብ፡ ብሓባር ኰይኖም 
Eንደገና ንክጽሕፍዋ ብመትከል ተሰማሚOም” ክብል ገሊጹ8። Eዚ ጸብጻብ’ዚ ልክE 
Eንተዀይኑ፡ Eቲ ዝተባህለ ስምምE ኣመና ሃንደበት ብሙዃኑ ቁሩብ የሰክፍ Iዩ። 
ፕሮፈሰር በረኸት፡ ነቲ ንሕና፡ ማለት Eዞም ተቓወምቲ፡ ነቕርቦ ዝነበርና ርEይቶታትን 
ወቐሳታትን ጐስዩ ንጠለብ ናይዞም ዓፋርን ኣማኻሪOም ዝዀነ ካናዳውን ተቐቢሉ Eዛ 
“ቅዋም” Eንደገና ንኽትጸሓፍ ክሰማማE ከሎ፡ Eቲ ኩነታት ገለ ተጽEኖ ዘለዎ ይመስል።፡ 
ብጉዳይ ዓሰብን ደንካሊያን ኣቢልካ ንሓድነት Eርትራ ዝጻባE Eከይ መደብ ይዋፈር 
ከይህሉ የጠራጥር Iዩ። 
 
6. ካብ ዝሓለፈ ቁሩብ ዓመታት ጀሚሩ ንዝምድና ኤርትራን Iትዮጵያን ብዝርI 
ነንሓድሕዱ ዝገራጮ ሓሳባት ይድሀ ኣሎ። በቲ ሓደ ወገን ብዛEባ ኣድላይነትን 
ድሉውነትን ምቅርራባት መንግስታት Iሳያስን ወያኔን ቅሉE ሓሳባት ሓሓሊፉ ይግለጽ፤ 
ዲፕሎማስያዊ ስጉምትታት ብምስጢር ዝካየድ ዘሎ Eውን ይመስል። በቲ ካልE ወገን ከኣ 
ብላEሊ-ላEሊ ክርA Eንከሎ Eዘን ክልተ ሃገራት Eንደገና ኣብ ውግE ከይኣትዋ የሰክፍዩ 
ዘብል መግለጺታት ይወሃብ።  
 
ንምቅርራባት ብዝምልከት፡ 
                                                 
5 . Eritrean Afar State in Exile (EASE), “Restoring the Dignity of Red Sea Afar People Democratically”, p.5   
6. ፕሮፈሰር ጆስፍ ማገነት ብግንቦት 24, 2013 ኣብ Oታዋ፡ ካናዳ ዝሃቦ መደረ (Professor Joseph    

Magnet May 24, 2013 Speech Ottawa Canada ኣብ www.youtube.com)  
7 .  Eritrean Afar State in Exile (EASE), “Restoring the Dignity of Red Sea Afar People Democratically”, p.7   
8.   Ahmed Y. Mohamed, Historic Meeting of International Foreign Affairs Experts Leads to Landmark Agreeement 

to Re-write Eritrean Constitution”, Red Sea Afar Democratic Organization (RSADO), Oct. 28, 2012 
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(ሀ) ልሉያት ወከልቲ Iሳያስ ምስ Iትዮጵያ ዝምድና ከምዝደልዩ ኣብ ዝተፈላለየ 
ኣጋጣሚታት ገሊጾም Iዮም፤ Iሳያስ ኣፍወርቂ ብቐንዱ ኤርትራ ካብ Iትዮጵያ 
ማያዊ ሓይሊ ኤለክትሪክ (hydro electric power) ክትሽምት ባህጊ ከምዘለዋ ኣብ 
ዙርያ መስከረም 2013 ገሊጹ Iዩ። ቅድሚ ቁሩብ Eዋን Iሳያስ ንፕረዚደንት ሱዳን 
Uመር በሺር ምስ መንግስቲ Iትዮጵያ ንኸተዓርቖ ከምዝሓተቶ፡ Uመር በሽር 
Eውን ከምዝፈተነ ተገሊጹ ነይሩ። ከምU Eውን ብወገን Iትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሰበ-
ስልጣን ኣብ ሞንጎ ክልቲኤን ሃገራት ሰላም ንኽሰፍን መታን፡ ዝከኣሎም ንኽገብሩ 
ድሉዋት ሙዃኖም ዝሓበሩ ነይሮም። ንኣብነት ህሉው መራሕ መንግስቲ Iትዮጵያ 
ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምርድዳE ኩሉ ነገር ክገብር፡ 
ንኣስመራ ንክኸይድ Eውን ጸገም ከምዘይብሉ ሓቢሩ ነይሩ9።  

 
ለ. ኣብ ምEራባዊ ደምበ Eውን ንEላውን ቅሉEን ምቅርራብ ህግዲፍን ወያኔን ክድግፍ 
ዝኽEል ሓሳባት ሓሓሊፉ ይድሀ Iዩ። ኣብ ምምሕዳር ጆርጅ ሀርበርት ቡሽ ምክትል 
ሚኒስተር ወጻI ጉዳያት ዝነበረ፤ ሀርማን ኮሀን፡ ኤርትራ ካብ’ዚ ሕጂ ዘላቶ ኩነታት 
ብሕትውና ወጺኣ ምስ ኣህጉራዊ ማሕበረ-ሰብ ክትሕወስ ኣለዋ ክብል ምEዶU 
ለገሰ10። ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ Iትዮጵያ ኣምባሳደር ኣመሪካ ዝነበረ፤ ደቪድ 
ሽን፡ ከኣ ምስ ሓሳባት ሀርማን ኮሀን ብመሰረቱ EናተሰማምA፡ Eቲ ኩነታት ቀሊል 
ከምዘይኰነ ሓቢሩ፡ ዓሰብ ነታ ወደብ ኣልቦ ዝዀነት Iትዮጵያ ክፍትቲ ንክትከውን 
መታን ዘተ ንኽግበር ሓሳብ ኣቕረበ11።  

 
ብመልክU ዘሰክፍ ዝመስል ተርEዮታት Eውን ኣሎ፤ 
 

(ሀ) መንግስታት Iሳያስን ወያኔን ወግሐ ጸብሐ ነንሕድሕደን ይካሰሳን ይጸራረፋን Iየን፤ 
ከምU Eውን Aብ ዶባዊ ሸነኻት ገለ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ይካየድ Eሞ፡ ምስU 
ብዝተተሓሓዘ ፈኸራታትን መጠንቀቕታታትን ይቃላሕ።  
 
(ለ) ኣብ’ዚ ቀረባ Eዋን፡ ማለት ብወርሒ ነሓሰ 2014፡ መራሕ መንግስቲ Iትዮጵያ 
ሃይለማርያም ደሳለኝ፡ ኣብ ዞባና Eታ መናሃርያ ግብረ-ሽበራ ኤርትራ Iያ፤ ስለ’ዚ 
ሰላም መታን ክርከብ “Iትዮጵያ ንመንግስቲ Iሳያስ ካብ ስልጣን ንምEላይ ሓዲሽ 
ስትራተጂ ኣውጺኣ ኣላ” ክብል ገለጸ12። Eዚ ኣዘራርባ’ዚ፤ ብመሰረቱ ሓዲሽ Eኳ 
Eንተዘይኰነ፡ ካብ’ቲ ናይ ዝሓለፈ Eዋናት ቁሩብ ትርር ብዝበለ ቃና ስለዝቐረበ፡ 
ንብዙሕ ሰብ ውግE ክልዓል ይኽEል’ዩ ናብ ዝብል ግምት ኣEትይዎ ነይሩ።  
 

Eዚ ነንሓድሕዱ ዝገራጮ ተርEዮታት’ዚ ይሃሉ Eምበር፡ Eቲ EንEዘቦ ዘለና ውድዓውን 
ዘይተቐየረን ኩነታት ብትሕዝቶU ህላዌ ሰላም ኣብ ሞንጎ መንግስቲ Iሳያስን መንግስቲ 
ወያኔን Iዩ። ፈኸራታትን መጠንቀቕታታትን ብዘየገድስ፡ ወያኔን Iሳያስን ኣብ ኲናት 
ክኣትዉ ዝኽEሉ ሙዃኖም ተኣማኒ ብዝዀነ መጠን ዝEምቱ ምልክታት የለዉን። 
 
ነዚ ኣብ ላEሊ ዝተጠቕሰ ዘሕዝንን ዘሕንኽን ኩነት ኤርትራ ብብሩህ ንምርዳE ቅድመ-
ዝኣገረ ፖለቲካዊ ሰረቱ ከነለሊ ኣሎና። ብናተይ ኣረኣEያ፡ንፖለቲካዊ ሰረት ጸገምና 
Eነለሊ ነዘን ዝስEባ ሰለስተ ዝተዛመዳ ኣርEስትታት ብምግንዛብ Iዩ። ንሳተን ከኣ 1. 
                                                 
9.  “Can Ethiopia and Eritrea finally find peace?”, Al Jazeera 08. 12. 2012 www.aljazeera.com) 
10 .  Herman J. ‘Hank Cohen, africanarguments.org, Dec. 16, 2013’ 
11.  David Shinn, fricanarguments.org/ January 13, 2014  
12.. Tsenat Interview with PM Hailemariam Desalegn, August 9, 2014 (aigaforum.com Blog) 
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ታሪኽን ምEባለን ጥንሰ-ሓሳብ ትግራይ-ትግርኚ፣ 2. ኣመጻጽኣን መደባትን መንግስቲ ወያኔ 
3. ባህርያትን ህርፋናትን Iሳያስ ኣፍወርቂ Iየን። 
 
፪፡ ትግራይ-ትግርኚ ኣብ ኤርትራን ትግራይን 
 
ትግራይ-ትግርኚ ዝብል ጥንሰ-ሓሳብ ብ40ታት ብድፍIት ናይ Eንግሊዛውያን ዝተኣታተወ 
Iዩ ነይሩ። ብሱሩ Eንግሊዛውያን ዝመሃዙዎ ግን ኣይነበረን፤ Eንታይ ደኣ ኣብ’ቲ 
Eንግሊዝ ንሃገርና ቅድሚ ምሓዞም፡ መንግስቲ Iጣልያ ሃንዲሱዎ ዝነበረ መምርሒ ወጻI 
ጉዳያት ዝተመስረተ Iዩ ዝነበረ። ነዚ ነጥቢ’ዚ ብ2012 ኣብ ዘመሓላለፍኩዎ መልEኽቲ 
ብዝርዝር ገሊጸዮ ኣለኹ።  
 
ሓንቲ ካብተን ብ40ታት ዘተቐልቀላ ማሕበራት ፖለቲካ Eታ “ኤርትራ ንኤርትራውያን“ 
ተባሂላ ትጽዋE ዝነበረት (Eንግሊዛውያን ከኣ ሊበራል ፕሮገረሲቭ ፓርቲ ዝብልዋ ዝነበሩ) 
ውድብ Iያ። ጠለብ ወይ Eውን መርገጽ ናይ’ዛ ማሕበር’ዚኣ ኣብ ጥንሰ-ሓሳብ ትግራይ-
ትግርኚ ዝተመስረተ Iዩ ዝነበረ። Eዚ ማለት ኤርትራ ምስ’ቲ ንመረብ ሰጊርካ ኣብ 
ትግራይን ክኒUን ዘሎ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ዘለዎ ዓድታት ተደሚራ ብ“ሞግዚትነት” 
ዓባይ ብሪጣንያ ድሕሪ ምሕላፍ፡ ሉዓላዊት ሃገር ክትከውን ዝብል’ዩ ነይሩ። Eዚ Eቲ 
ኣለውሃ-ምላሽ ተባሂሉ ዝጥቀስ ዝነበረ ንድፊ Iዩ።  
 
Eታ ኤርትራ ንኤርትራውያን ዘተባህለት ማሕበር ፖለቲካ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት 
ነጻነት ንዝብል መርገጽ ገዲፋ ፈደረሽን ምስ Iትዮጵያ ምስተቐበለት Eቲ ትግራይ-
ትግርኚ ዝብል ንድፊ ተረፈ፣ ከም ጥንሰ-ሓሳብ Eውን ቀሃመ። Aብ’ዚ ክንዝክሮ ዘሎና ሓደ 
ኣገዳሲ ነጥቢ ኣሎ። ንንድፊ ትግራይ-ትግርኚ ገለ ሸነኽ ናይ ከበሳ ኤርትራ Iዩ 
ተቐቢሉዎን ዝጭርሖን ዝነበረ Eምበር ብወገን ትግራይስ፡ ገለ መኳንንቲ ንውሱን Eዋን 
ሓሲቦሙሉ ነይሮም ይበሃል Eምበር፡ ብዝርA መጠን ዝተዋፈረሉ ኣካልስ ኣይነበረን። 
 
ኣብ ፈረቓ 70ታት ኣቢሉ Eዚ ትግራይ-ትግርኚ ዝብል ሓሳብ ኣብ ትግራይ ብዝተበገሰ 
ምንቅስቓስ Eንደገና ተበራበረ። Eቲ በቲ Eዋን’ቲ ኣብ ትግራይ ፈለማ ዝተላEለ 
ምንቅስቓስ Eቲ ብበዓል መምህር ዮሃንስ ተኽለ-ሃይማኖት ዝምራሕ ዝነበረ “ግምባር ገድሊ 
ሓርነት ትግራይ (ግገሓት)“ ዝተባህለ Iዩ ነይሩ። “ቅያ ትግራይ-ትግርኚ“ ዝብል 
መጽናEታዊ ጽሑፉ ከምዘመልክቶ፡ ግገሓት ነጻነት ኤርትራን ትግራይን ከም ሓንቲ ኣካል 
ንዝብል Eላማ Iዩ ዘዋፍር ነይሩ13። ብኣበሃህላ ግገሓት ትግራይ ናይ Iትዮጵያ ግዝEቲ 
Iያ፣ ስለዚ ሕቶ ትግራይ ሕቶ ባEዳዊ መግዛEቲ (ኮሎኒያል) Iዩ፤ መፍትሒU ከኣ 
ንትግራይ ነጻ ኣውጺEካ - ማለት ካብ Iትዮጵያ ፈሊኻ - ምስ ኤርትራ ሓድነት ምግባር 
Iዩ። ግገሓት ነዚ መልEኽቲ’ዚ ብዝሓዘለ ጥራዛት (ፓምፍለትስ) ገይሩ Eውን የቃልሖ 
ነይሩ Iዩ። ገለ ካብቲ ጭርሖታቱ “ሓድነት ኤር-ትግራይ“፡ “ሓድነት ኤርትራን ትግራይን 
ይለምልም“ ዝብል ነይሩ14።  
 
ግገሓት ንጉዳይ ኤርትራ ብዝርI “ዘየወላውል“ መርገጽ ነይሩዎ። ብኣራኣEያ ግገሓት 
ሕቶ ኤርትራ ሕቶ ባEዳዊ መግዛEቲ (ኮሎኒያል) Iዩ ነይሩ። ብመሰረት ናይ’ዚ 
ኣረኣEያ’ዚ ምስ ጀብሃ ጥቡቕ ዝምድና ነይሩዎ። ጀብሃ ግን ነቲ ትግራይ-ትግርኚ ዝብል 
መርገጽ ግገሓት ኣይተቐበለቶን ዝነበረት15።   

                                                 
13…ገብሩ ኣስራት፡ ገጽ 47 
14. ዝኒ ከማሁ፡ ገጻት 47-48 
15. ዝኒ ከማሁ፡ ገጽ 48 
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ግገሓት ገና Eናተንቀሳቐሰ ከሎ ተጋድሎ ሓርነት ህዝቢ ትግራይ (ተሓህት) ዝተባህለ 
ምንቅስቓስ Eውን ተበገሰ። Eዚ Eቲ ከይዱ-ኸይዱ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ 
(ህወሓት) ተባሂሉ ዝተሰየመ፡ በዚ Eዋን’ዚ ኣብ Aትዮጵያ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ውድብ Iዩ። 
ኣብ ሞንጎ ግገሓትን ተሓህትን ፍልልያትን ዘይምቅዳዋትን ዝመስል ነይሩ፣ ድሕሪ ቁሩብ 
ምEብልናታት ግን ክልቲOም ኣካላት ሓድነት ክገብሩ ተሰማምU። ክሰማምU ከለዉ ከኣ 
ሓደ ካብቲ ዝተረዳድUሉ ነጥቢ ሕቶ ትግራይ ናይ ባEዳዊ መግዛEቲ - ኮሎኒያል - ሕቶ 
Iዩ ዝብል ኣዘራርባ ግጉይ ሙዃኑ ነበረ። ስለዚ ከኣ ሕቶ ትግራይ ናይ ብሄር ሕቶ Iዩ 
ዝብል መርገጽ ብኽልቲOም Eላዊ ተቐባልነት ረኸበ።  
 
ንሕቶ ኤርትራ ብዝምልከት ኣብ መንጎ ግገሓትን ተሓህትን (ማለት ወያኔ) ፍልልይ 
ፈጺሙ ኣይነበረን። ክልቲOም ውድባት ሕቶ ኤርትራ ሕቶ ባEዳዊ መግዛEቲ - ሕቶ ኮሎኒ 
- Iዩ፣ መፍትሒU ከኣ ነጻነት ኤርትራ Iዩ Iዮም ዝብሉ ዝነበሩ። ስለ’ዚ ብዛEባ 
ኤርትራ ምምያጥ ኰነ Eንካን-ሃባን ኣየድለዮምን።    
 
ስምረት ክልቲU ውድባት ነዊሕ ከይከደ ግን፡ Eቶም መራሕቲ ግገሃት-ነበር ቅድሚ ምስ 
ተሓህት ሓድነት ምግባሮም ዝፈጸሙዎ ገበናት ኣለዎም ተባሂሎም ደቂሶም ከለዉ ኣብ 
ቁጽጽር Aተዉ፤ ስጉምቲ ተወሲዱዎም ከኣ መወዳEታOም ኰነ16። ከምዚ Iሉ ግገሓት 
ዓሪቡ ብተሓህት (ወያኔ) ተተክA።      
 
ተሓህት - ናይ ሕጂ ወያኔ - ብየካቲት 1976 ኣብ ዝኣወጆ ማኒፌስቶ Eላማ ቃልሱ 
ንትግራይ ፈሊኻ፡ ሙቛም ነጻ ዲሞክራስያዊት ረፑብሊክ Iዩ ነይሩ17። ነዚ ኣራኣEያ’ዚ 
ግን መብዛሕትOም ተጋደልቲ ኣይተቐበልዎን ዝነበሩ። ስለዚ ገለ 6 ወርሒ ድሕሪ ምEዋጅ 
Eቲ ማኒፈስቶ፡ Eቲ ካብ Iትዮጵያ ምፍላይን ሙቛም ረፑብሊካዊት ትግራይን ዘስፈረ 
ዓንቀጽ ከምዝወጽE ተገይሩ18። ሕቶ ትግራይ ናይ ብሄር ሕቶ Iዩ ዝብል Eላዊ መርገጽ 
Eቲ ውድብ ኰይኑ ማለት Iዩ።  
 
ተሓህት “ትግራይ ኮሎኒ ኣይኰነትን“፣ “ትግራይ ካብ Iትዮጵያ ኣይትፍለን Iያ“ Eናበሉ 
ንግገሓት Eንተተቓወሙዋ Eኳ፡ ነዚ ጉዳይ’ዚ ብዝርI ሓቀኛ መርገጽ ገለ ካብቶም 
መራሕትስ ካብ ናይ ግገሓት ዝተፈልየ ምንባሩ ዘጠራጥር Iዩ። ንኣብነት Aቶ ስብሓት 
ነጋ፡ ኣብ ገለ Eዋን ናይቲ ፈለማ መድረኻት፡ ሕቶ ትግራይ ከም ናይ ኤርትራ ናይ 
ባEዳዊ መግዛEቲ ሕቶ - ማለት ኮሎኒያል - Iዩ ንበሎ ንዝብል ሓሳብ ኣተንቢሁስ ብርቱE 
ተቓውሞ ቀሪቡዎ ነይሩ19።  
 
ብዛEባ ምፍላይ ካብ Iትዮጵያን ምምስራት ረፑብሊክ ትግራይን Eንተዀይኑ ከኣ፡ Eላዊ 
መርገጽ ወያኔ ካብ ናይ ግገሓት ትርጉም ብዘለዎ መጠን ኣይፍለን Iዩ። ብሓጺሩ 
ንትግራይ ብዝርI መርገጽ ወያኔ፡ ትግራይ ከም ብሄር መጠን መሰል ርEሰ-ውሳኔ ክሳብ 
ምፍላይ ኣለዋ፣ ኣብ Iትዮጵያ “ዘይዲሞክራስያዊ“ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ምስዝመጽE 
ተፈልያ ነጻ ረፑብሊክ ክትከውን ትኽEል Iያ ዝብል Iዩ። Eቲ መንግስቲ ዲሞክራስያዊ 
ሙዃኑን ዘይሙዃኑን ዝውስኑ ከኣ መራሕቲ ወያኔን መሰልቶምን Iዮም!! ኣግህድ 

                                                 
16. ዝኒ ከመሁ፡ ገጽ 64 
17 .  Tigray Manifesto, February 1976 p. 25  (ብIድ ዝተጻሕፈ)  
18. ገብሩ ኣስራት ገጻት 51-52 
19.   Aregawi Berhe,  P. 159, note 72. 
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ኣቢልካ ንምዝራብ “ዘይዲሞክራስያዊ“ መንግስቲ ማለት ወያኔ ዘይውንንዎ ወይ ወያኔ 
ዘይቆጻጸሩዎ መንግስቲ ማለት Iዩ።  
 
ምስዚ ብዝተዛመደ ሓደ ንኣጠቓቕማ “ወያኔ” ዝብል ቃል ዝምልከት ከስፍሮ ዝደሊ 
መግለጺ ኣሎ። ኣድላይነት ናይ’ዚ መግለጽ’ዚ ዝበርሃለይ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ኣብ’ዚ ናይ 
ቀረባ Eዋን መጽሓፉ ወያኔን ህወሓትን ሓደ ኣይኰነን ንዝብል ነጥቢ ኣስሚሩሉ ከምዘሎ 
ምስረኣኹ Iዩ። ከም’ቲ ገብሩ ጽሒፉዎ ዘሎ፡ ወያኔ ናይ መኸተ ወይ Eምቢታ ገላጺ Iዩ፣ 
ህወሓት ግን ሽም Eቲ ውድብ’ዩ። Eቲ ውድብ ወያኔ ንዝብል ቃል ኣብ ሽሙ ዝሓወሰ Eቲ 
ህዝቢ ጦብላሕ Aሉዎ ብመንፈስ ተለዓIሉ መታን ክስለፍ Iዩ።  
 
Eቲ ንገብሩ ዘተሓሳሰቦ ጸገም ገለ Iትዮጵያውያን ተቓወምቲ ንህዝቢ ትግራይን 
ንህወሓትን ከይፈላለዩ ንኹሉ ወያኔ Iሎም ዝጠቕስዎ ሙዃኖም Iዩ። ንህዝቢ ትግራይን 
ንህወሓትን ፈላሊኻ ዘይምርኣይ ዓቢ ጌጋ ሙዃኑ ከነትኩረሉ ዘሎና ነጥቢ Iዩ።  
 
Eዚ ነጥቢ’ዚ ይርድኣኒ Iዩ። Eንተዀነ ግን ክሳብ ሕጂ ንህወሓት ብሓጺሩ ወያኔ Eናበልካ 
ምርቋሕ ኣብ ሞንጎ ኤርትራውያን ልሙድ ኰይኑ ጸኒሑ Iዩ። ከምU ክንገብር ከሎና ግን 
ንህወሓትን ህዝቢ ትግራይን ሓደ ጌርና Aይርኣናዮምን። ኣይኰኑን ከኣ። ልክE ከም’ቲ 
ንህግዲፍ ብሓጺሩ ሻEቢያ ንተሓኤ ከኣ ብሓጺሩ ጀብሃ Iልና ንጽውAን ንውድብ ህወሓት 
ከኣ ወያኔ ንብላ። ኣብ’ዚ መልEኽት’ዚ Eምበኣር ነዚ ውድብ’ዚ ሓደ-ሓደ ጊዜ ህወሓት 
ካልE Eዋን ከኣ ወያኔ Iለ ጸዊAዮ ኣለኹ።         
 
ደሓር ብዝርዝር ከምዝግለጽ፡ Eዚ ሕጂ ኣብ Iትዮጵያ ዘሎ መንግስቲ ብወያኔ ዝውነን 
Iዩ። ሓጋግን ፍርዳውን ፈጻምን ኣካላት ናይ’ዚ ኣብ ኣዲሰ-Aበባ ዘሎ መንግስቲ 
ብዝተፈላለየ መልክE ብወያኔ ዝተወነነ Iዩ። ነቲ ቁጠባ ናይቲ ሃገር Eውን ወያኔ Iዮም 
ዝቆጻጸርዎ። ምEዙዛቶም ንዝዀኑ ናይ ካልOት ብሄራት ውልቀ-ሰባት ኣብ ናይ ስልጣን 
ቦታታት ኮፍ የብሉ Iዮም፣ Eዞም ምEዙዛት Eዚኣቶም ግን ትርጉም ዘለዎ ስልጣን ኰነ 
ሓይሊ ዘለዎም ኣይኰኑን፣ ንሽሙ ጥራይ ኣብ መንበር ስልጣን ኮፍ ዝበሉ Iዮም። Eቶም 
ወሰንትን ናይ ብሓቂ መራሕትን ኣካየድትን ከም ምክትል ወይ ብኻልE ሽም ብድሕሪት 
ዘለዉ ኣባላት ህወሃት Iዮም። በዚ ምኽንያትዚ ኣብዚ መልEኽተይ ነዚ ኣብ Iትዮጵያ 
ዘሎ መንግስቲ ብዙሕ Eዋን “መንግስቲ ወያኔ“ Iለ ጠቒሰዮ ኣለኹ።       
 
ወያኔ ካብ 1991 ጀሚሮም ነቲ መንግስቲ ስለዝወነንዎ፡ Eቲ ሕገ-መንግስቲ Iትዮጵያ 
ንEላማOም ብዝሰማማEን ንመደባቶም ብዘገልግልን መልክE ተነዲፉ ከምዝጸድቕ ገይሮም 
Iዮም። Eቲ ዝደመቐ ኣብነት ናይ’ዚ ከኣ Eቲ ንብሄራት ክሳብ ምፍላይ ዘፍቅደለን መሰል 
ርEሰ-ውሳኔ ኣብ ዓንቀጽ 39 ናይ’ቲ ሕገ-መንግስቲ ከምዝሰፍር ተገይሩ ምህላዉ Iዩ። 
ብመሰረት Eዚ ዓንቀጽ’ዚ ወያኔ ንትግራይ ክፈልዩዋ ይኽEሉ Iዮም።    
 
ትግራይ ካብ Iትዮጵያ ተፈልያ ንበይና ሉዓላዊት ኰይና ከምዘይትቕጽል ብዛEባ ፖለቲካ 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣፋፍኖት ዘለዎ ዘበለ ክርድO ዝኽEል Iዩ። ትግራይ Eትፍለ ከይዳ-ኸይዳ 
ምስ ኤርትራ ንክትሓብር ሙዃኑ ብቐሊሉ ዝግመት Iዩ። ብዙሓት ኤርትራውያን 
ተንቀሳቐስቲ ነዚ ሓቅዚ ኣለሊዮምስ ይገልጽዎ Eውን ነይሮም። ንኣብነት መንሆት 
ወልደማርያም ብሕዳር 2002 ኣብ ዓወተ.ኮም ኣብ ዝተሓትመ ብቋንቋ Eንግሊዝ ዝተጻሕፈ 
ዓንቀጽ ከምዚ ዝስEብ በለ።  
 

“The TPLF built its Tigrayan nationalism on the right of nations to self‐determination up 

to  secession,  and  this was  backed  by  its  ethnic  federalism  that was  enshrined  in  the 



ተስፋጽዮን መድሃኔ (ርEይቶን Eማመን)፣ ኖቨምበር 2014  
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country’s  constitution.  The  grand  aim  is  to  include  parts  of  Eritrea  in  its  ´Nation  of 

Tigray´  project.  Past  attempts  and  hopes  to  make  advances  on  the  `Tigrai‐

Tigrigni´dream did not come true, but the long‐term strategy will be there”20.   
 
Eዚ ማለት፤  
 

“ህወሓት ንሃገራውነት ትግራይ ኣብ መሰል ርAሰ-ውሳኔ ብሄራት ክሳብ ምግንጻል ሰረትዎ፣ 
Eዚ ኸኣ በቲ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ሕገ-መንግስቲ ሰፊሩ ዘሎ ብሄረሰባዊ ፈደራላዊነት (ethnic 
federalism) ዝተደገፈ ኰነ። Eቲ ዓቢ Eላማ ሃገረ ትግራይ’ ንሙቛም ንገለ ሸነኽ ኤርትራ 
ናብ ትግራይ ምሕዋስ Iዩ።ንሕልሚ ትግራይ-ትግርኚ ንቕድሚት ንምድፋE ኣብ ዝሓለፋ 
መዋEላት ዝተገብረ ፈተነታትን ዝነበረ ተስፋታትን ኣይተማልAን፣ ከም ናይ ርሑቕ መደብ 
ግን ገና ክህሉ Iዩ።”     

 
ትግባረ ትግራይ-ትግርኚ ንኤርትራ ዝፈናጥሓ Iዩ። ቀንዲ ምኽንያት ናይ’ዚ ከኣ ኤርትራ 
ናይ ኣስላምን ክርስትያንን ሃገር ሙዃና Iዩ። ህዝቢ ትግራይ ዳርጋ ብሙሉU ክርስትያን 
ስለዝዀነ ትግራይ ምስ ኤርትራ ክትሕወስ ከላ ኣስላም ኤርትራ ብቑጽሪ ተዓብለልና 
ከምዝብሉ ፍሉጥ Iዩ፣ ክEብለሉ ስለዘይደልዩ ከኣ ብዘይካ ምፍላይ ካልE ምርጫ ክረኣዮም 
ኣይክEልን። ከምዚ Iላ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ትፈናጨል፡ ትጠፍE። ብኣራኣEያ ብዙሓት 
ኤርትራውያን ተዓዘብቲ Eቲ ዝኸይድ ዘሎ ጉዳይ Eዚ Iዩ። 
 
ብቕሉE ኣይገለጽ Eምበር ብወገን ከም በዓል Aቶ ስብሓት ዝኣመሰሉ መራሕቲ ወያኔ 
ብቐደሙ Eውን ሸቶ ማኒፈስቶ ትግራይ Eዚ Iዩ ነይሩ ዝብሉ ኣለዉ። ብተወሳኺ ብዛEባ 
ትግራይ ማኒፈስቶ ካብ’ቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ቁሩብ ዝፍለ ትራኸ (version) ኣሎ። ኣብቲ 
ትራኸ’ቲ ብዝርዝር ክኣቱ ኣይደልን Iየ፤ ነዛ ትስEብ ነጥቢ ኣሕጽር ኣቢለ ክጠቅስ ግን 
ኣድላዪ Iዩ። Eዚ መደብ ትግራይ-ትግርኚ በቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ መልክE ከይሰልጥ 
ይኽEል’ዩ ካብ ዝብል ሻቕሎት ብምብጋስ፡ ሓንቲ ንደንከል (ዓፋር) ትምልከት ኣማራጺት 
ተቐርቂራ ዘላ ትመስል። ንሳ ኸኣ ብሓጺሩ ደንካሊያ (ዓፋር) - ወደብ ዓሰብ ሓዊስካ 
ማለት’ዩ - ኮሎኒ ኰይና Iያ’ዶ ከም ብሄር ምሒር ተጨቍና’ያ ብማለት ብመሰረት መሰል 
ርEሰ-ውሳኔ ካብ ኤርትራ ከምትፍለ ይግበር። ተፈልያ፡ ወይ በይና ትኸውን ወይ ከኣ ናብ 
Iትዮጵያ ትኣቱ፤ ትግራይ ካብ Iትዮጵያ ኣብ ትፍለየሉ ጊዜ ከኣ ዳንካሊያ ምስ ትግራይ 
ሓቢራ ኣካል ረፑብሊክ ትግራይ ትኸውን። Eዚኣ Iያ Eታ ተቐርቂራ ዘላ ትመስል 
ኣማራጺት። 
 
Eዛ ኣማራጺት Eዚኣ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ መደብ ትግራይ-ትግርኚ ብቑሩብ Iያ 
Eትፍለ። ብሕልፊ’ኳ ንመጻI Eድል ኤርትራ ብዝርI ብመሰረቱ ኣይትፍለን Iያ። 
ብመንገዲ ትግራይ-ትግርኝስ ይኹን ብመንገዲ Eዛ ኣማራጺት ኤርትራ ከይዳ-ኸይዳ ፋሕ-
ብትን Iያ ትብል። 
 
መደብ ትግራይ-ትግርኚ ብርግጽ ከምዘሎ ኣብ ገለጻታት ገለ መራሕቲ ወያኔ Eውን 
ይንጸባረቕ Iዩ። ንኣብነት ብግንቦት 2014 ኣብ ዝተሓትመ Eኩብ ቃለ-መጠይቓት 
ትሕዝቶ ናይቲ ኣቶ ስብሓት ነጋ ንኤርትራ ብዝምልከት ዝሃቦ ኣራኣEያ Eዚ መደብ’ዚ 
ከምዘሎ ዝEምት Iዩ።   
 

                                                 
20 . . Menhot Woldemariam, awate.com  



Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 
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ኣቶ ስብሓት ቅልውላው ባድመ ዋEዊU Iሳያስ ንሰላማዊ ፍታሕ ነጺጉ ኣብ ዝነበረሉ 
Eዋን Iትዮጵያ ሓይሊ ንኸይትጥቀም ዝከኣሎ ገይሩ ነይሩ። ሕጂ Eንተዀነ Eውን 
Iትዮጵያ ክትዋጋE ኣይነበራን በሃላይ Iዩ። መንቀሊ መርገጽ ኣቶ ስብሓት ኣብ’ዚ 
ሕቶ’ዚ Eቲ ዝምድና ኤርትራን ትግራይን ህይወታዊ Iዩ ዝብል ኣራኣEያ Iዩ። ስብሓት 
“ትግራይ’ኮ ካለ ኤርትራ ኣትኖርም፤ ኤርትራም Eንደዚሁ”21 - ትግራይ ብዘይ ኤርትራ 
ኣይትነብርን Iያ፡ ኤርትራ Eውን ከምU”  ብዝብል ሕኑን Eምነቱ ፍሉጥ ኰይኑ ኣሎ።  
 
ኣበሃህላ ኣቶ ስብሓት በዚ Eዋን’ዚ መግለጺ ናይ’ቲ ድሕሪ Eረፍቲ መለስ ዜናዊ ገለ ሸነኽ 
ወያኔ ብዛEባ ምፍላይ ትግራይን ዝምድና ምስ ኤርትራን ዘካይድዎ ዘለዉ ምምስጣር Iዩ 
ዝብል ርEይቶ ኣሎ። ዮናስ በላይ ኣብ’ዚ ዝተጠቕሰ ናይ Eኩብ ቃለ-መጠይቓት መጽሓፍ 
ነቲ ፕሮፈሰር መስፍን ወልደማርያም ብዛEባ ዓሰብ ንኤርትራ ምኻድ ተጋሩ ዘስምEዎ 
ተቓውሞ የልቦን ክብሉ ዘቕረቡዎ መጐተ ጠቒሱ ነዚ ርEይቶ’ዚ ገሊጹ ኣሎ። ዮናስ ነቶም 
ተመሳጠርቲ “ሸፋቱ” Iሉ Iዩ ዝገልጾም፤ Eዞም ሸፋቱ ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ 
መሪሕነት ወያኔን ካብU ወጻEን ዘለዉ ንብሄረሰባዊ ስምIት ትግራይ Eናመዝመዙ ፈለላዪ 
ሜላ ዝትግብሩን ዝዘምቱን ጸረ-ህዝቢ Iዮም። ዮናስ ንሞጐተ ፕሮፈሰር መስፍን 
ብምጥቃስ  
 

“ሽፍቶቹ ከመለስ ሞት ወዲህ፡ የAሰብ ወደብ ከኤርትራ Eንድትቆይ ያደረግነው 
ምናልባት ከIትዮጵያ ከተገነጠልን ወደ ኤርትራ መቀላቀላችን ስለማይቀር ነው 
ብለው ውስጥ ለውስጥ ወጣቶችን Eንደሚቀሰቅሱበት ቢያውቁ ምን ይሉ ይሆን? 
ስብሃት ነጋ፡ ‘ትግራይ ያለ ኤርትራ፡ ኤርትራም ያለ ትግራይ መኖር ኣይችሉም’ 
ያሉትን የዚሁ ሴራ ኣንድ መግለጫ ነው።” ይብል22፡ 

 
Eዚ ማለት፤ 
 

“ወዮም ሸፋቱ፡ ድሕሪ ሞት መለስ ‘ወደብ ዓሰብ ኣብ Iድ ኤርትራ ክትጸንሕ 
ዝገበርና ምናልባሽ ካብ Iትዮጵያ Eንተተፈለና ምስ ኤርትራ ምሕባርና 
ስለዘይተርፍ Iዩ’ Iሎም ኣብ መንEሰያት ብውሽጠ-ውሽጢ ጐስጓስ ከምዘገብሩ 
Eንተዝፈልጡስ Eንታይ ኮን ምበሉ? ስብሓት ነጋ ‘ትግራይ ብዘይ ኤርትራ፡ 
ኤርትራ ከኣ ብዘይ ትግራይ ክነብራ ኣይክEላን’ ዝበልዎ ናይ’ዚ ምምስጣር’ዚ ሓደ 
መርኣያ Iዩ” ይብል  
 

Eዚ ምምስጣር’ዚ ንውጥን ትግራይ-ትግርኚ ንምትግባር ምቅርራባት ይግበር ከምዝነበረን 
ከምዘሎን ዝሕብር Iዩ።  
 
ቅድሚ ሕጂ Eውን ነዚ መደብ’ዚ ዝግበር ዝነበረ ምድላዋት ብተደጋጋሚ ብኣህጉራዊ 
መጽሄታት ከይተረፈ ተጋሊጹ Iዩ። ንኣብነት ብ2007 Iንዲያን Oሸን ኒውስ ለተር (ION) 
ዝተባህለ መጽሄት ኣብ ሓደ ጸብጻቡ መለስ ዜናዊ ዘዳለዎ፡ Eቲ ላEለዋይ መሪሕነት ወያኔ 
ከኣ ዘጽደቖ 22 ገጻት ዘለዎ ምስጢራዊ ሰነድ ኣብቲ ፈጻሚት (ምምሕዳራዊ) ሸነኻት Eቲ 
ውድብ ከምዝተዘርግሐ ሓቢሩ። Eቲ ዝተዘርገሓ ሰነድ ክልል ትግራይ “ኣድላዪ Eንተድኣ 
ኰይኑ ንበይና ደው ክትብል መታን ክትክEል ጻEርታት ንኽግበር የተሓሳስብ” ከኣ በለ። 
ብተወሳኺ Eቲ ምስጢራዊ ሰነድ ምስ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ስጡም ዝምድና 
ክግበር ኣለዎ ይብል። ጸብጻብ ION ምስ’ዚ ኣተሓሒዙ ትሕዝቶ Eቲ ምስጢራዊ ሰነድ 
ምስ’ቲ ትግራይ-ትግርኚ ዝበሃል ንሓድነት ትግራይን ኤርትራን ዝድርኽ ኣምር ዝሳነ Iዩ 
                                                 
21. ስብሃት ነጋ፡ ቃለ-መጠይቅ Aበበ ዮናስ በላይ Aበበ፣ ገጽ 54 
22. ዮናስ በላይ Aበበ፡ ገጻት 81-82፡ Eግረ-ጽሑፍ 84 
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ይብል። ብተወሳኺ ትግራይ-ትግርኚ “ቅድሚ 20 ዓመት” - ማለት ህዝባዊ ግንባርን ወያኔን 
ገና ኣብ ብረታዊ ገድሊ ከለዉ - ገለ ተጋሩን ኤርትራውያንን ዘጽደቕዎ ውጥን ከምዝነበረ 
ይገልጽ23። 
 
ደሓር Eውን ብመስከረም 2013 - ማለት-ሓደ ዓመት ኣቢሉ ድሕሪ Eረፍቲ መለስ ዜናዊ - 
ውጥን ትግራይ-ትግርኚ ይዋፈር ከምዘሎ Eንደገና ION ኣቃሊU። ኣብ’ዚ ዝተባህለ Eዋን 
ሓደ ልሉይ ኣባል ወያኔ ንኸተማ ፍራንክፈርት ጀርመን መጺU ተጋሩን ደገፍቲ ወያኔ 
ዝዀኑ ኤርትራውያንን ጥራይ ዝተሳተፍዎ ሓውሲ ሕቡE ኣኼባ ኣካዪዱ፡ መልEኽቲ 
ኣመሓላሊፉ። ቀንዲ ትሕዝቶ ናይ’ቲ መልEኽቱ ብግዜ ብረታዊ ገድሊ Eዞም ትግራይ-
ትግርኚ ሓቢርና ኣንጻር ደርጊ ተቓሊስና Iና፤ ተዓዊትና ከኣ፤ ሕጂ Eውን “ምሕዝነት 
ትግራይ-ትግርኚ ነሐድሶ”፤ ሓቢርና ክንቃለስ ኣሎና ዝብል ነይሩ24። Eዚ ነጸብራቕ ናይቲ 
ገና ዝኸይድ ዘሎ መደብ ትግራይ-ትግርኚ ሙዃኑ ነቲ ነገር ብቐረባ ዝተኸታተሉ 
ኤርትራውያን ይምስክሩ። 
 
ሕጂ ኸኣ - ማለት ብ 30 ጥቅምቲ 2014 - ኣቶ ስብሓት ነጋ ብቐንዱ ንድምጺ ኣመሪካ 
ኣገልግሎት ትግርኛ ኣብ ዝሃቦ ቃለ-መጠይቕ፡ ሓንቲ ክብድ ዝበለ ትርጉም ዝተዋህባ ዘረባ 
ኣስሚU ኣሎ። Eታ ዘረባ ንባህርያት ሕቶ ኤርትራ ብጊዜ ነጻነታዊ ቃልሲ ትምልከት’ያ 
ነይራ። ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ህወሓት ኤርትራ ግዝEቲ (ኮሎኒ) Iትዮጵያ Iያ፣ 
ስለ’ዚ ከኣ ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መግዛEቲ (ኮሎኒያል) Iዩ  ይብሉ ነይሮም፤ ክሳብ ሎሚ 
Eውን Eቲ Eላዊ መርገጾም ንሱ Iዩ። ሕጂ ግን ኣቶ ስብሓት Eዚ መርገጽ’ዚ - ማለት 
“Eቲ ‘ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መግዛEቲ’ዩ’ ዝብል ፖሊሲ ህወሓት ዳግም ክምርመር ኣለዎ” 
ይብል ኣሎ። ዋላ’ኳ ኣቶ ስብሓት ኣብ’ቲ ቃለ-መጠይቕ “ነጻነት ኤርትራ ኣየጣEሰናን’ዩ” 
Eንተበለ፡ Eታ ዘረባUስ ንብዙሕ ኤርትራዊ ኣሰኪፋቶ ኣላ።  
 
ኣቶ ስብሓት ከምዚ ንዝኣመሰለ ዘረባ ብዘይ Eላማ Aየቃልሖን። ኣብ ሕጂ በጺሑ ከምዚ 
ክብል ከሎ EላማU ንዝምድና ኤርትራን ትግራይን (“Iትዮጵያ”) ብዝርI ገለ ሓሳባትን 
ግምታትን ንኸተኣታቱ ጥራይ Iዩ ክኸውን ዝኽEል።  
 
ወያኔ ንሕቶ ኤርትራ “መፍትሒU… ነጻነት’ዩ” ይብሉ ነይሮም፤ ነዚ ክብሉ ከለዉ ከኣ 
መበገሲOም Eቲ ሕቶ ኤርትራ ሕቶ መግዛEቲ’ዩ ዝብል መርገጽ Iዩ ዝነበረ። ሕቶ 
ኤርትራ መግዛEታዊ ኣይነበረን Eንተተባሂሉ Eምበኣር Eቲ መፍትሒ ናይ ግድን ነጻነት 
ኣይነበረን ዝብል መደምደምታ ስነ-መጐታዊ ይኸውን። ኣበሃህላ ኣቶ ስብሓት ኤርትራ 
ካብ Iትዮጵያ ከይተፈልየት Eቲ ጸገም ክፍትሓሉ ዝኽEል መንገዲ ነይሩ Iዩ ናብ ዝብል 
ሓሳብ መሪሓ፡ ሕጂ’ውን Eምበኣር ኤርትራ ምስ ካልE ኣካል ክትሓብር ሕማቕ ኣይኰነን 
ንዝብል ሓሳብ ቅቡል ክትገብር ትህቅን Iያ። ብጭቡጥ ኣዘራርባ ኤርትራ ምስታ 
ጐረቤታ ትግራይ ብገለ መልክE ንኽትሓብር ክግመት ዝከኣል ትገብር። Eምበኣርከስ ዘረባ 
ኣቶ ስብሓት Eውን ንገዛE-ርEሳ ኣካል ናይ’ቲ ንመደብ ትግራይ-ትግርኚ ዝምድመድ ዘሎ 
ባይታ Aያ ትመስል ዘላ። 
 
ወያኔ ነዛ መደብ ትግራይ-ትግርኚ ምስጢራዊት ክገብሩዋ Eንተፈተኑ Eኳ ህላዌኣን 
ጉEዞኣንስ ጸጸኒሑ ደኣ ይቕልቀል። ኣብ ገለ ዝስEብ ክፋላት Eዚ መልEኽት’ዚ 
ከምEንርEዮ Eቲ ወያኔ ንኤርትራ ብዝምልከት ዝወሰድዎን ገና Eውን ዝወስድዎ ዘለዉን 
ስጉምትታት በዚ መደብ’ዚ ዝተደረኸ Iዩ።  
                                                 
23.  Indian Ocean Newsletter, No. 1211, March 31, 2007 
24.  Indian Ocean Newsletter October 02, 2013 
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ንመስርሕ ናይ’ዚ መደብዚ ወያኔ በይኖም ከምዘየስልጥዎ ንጹር Iዩ። ኤርትራዊ 
መጻምድቲ የድልዮም Iዩ። ብወገን ኤርትራ መላፍንቲ ወያኔን ናይዚ መስርሕ’ዚ ደራኺ 
ሓይልን Iሳያስ Aፍወርቂ Iዩ። ብዙሓት ንሰውራ ኤርትራ ንዝተፈላለየ Eላማታት 
ዝተኸታተልዎ ተዓዘብቲ ዝምድና Iሳያስን ወያኔን ወይ ገለ ሸነኽ ወያኔን ኣብ’ዚ ናይ 
ትግራይ-ትግርኚ መደብ ዝተመስረተ ሙዃኑ ይሕብሩ።   
 
፫፡ Iሳያስ ኣፍወርቂ፤ ሕሉፍ ኣምባገነን 
 
ኣብ ሃገርና ሰፊኑ ዘሎ ገሃነማዊ ኵነት ካብ Iሳያስ ኣፍወርቂ ነጺልካ ዝርA ኣይኰነን። 
Iሳያስ ማለት ሞት ኤርትራ ማለት ኰይኑ ኣሎ። Eዚ ሰብ’ዚ ኣብ ኤርትራ በዚ ሎሚ ከም 
ሓደ ተረጋም ፍጥረት Iዩ ዝፍለጥ፤ ኣብ ብዙሕ ሸነኻት ዓለም Eውን ኣራዊታዊ ተግባራቱ 
ዝተኸታተሉን ጠገለ-ኣልቦ ርEይቶታቱ ዘስተብሃሉን ጋዜጠኛታትን ካልOት ተዓዘብትን 
ከም ሓደ ስግንጢር Iዮም ዝርEይዎ።  
 
“Iሳያስ ሓደ ግለ-ሰብ Iዩ፤ ብዛEባU ኣመና ምዝራብ ወይ ኣብU ምትኳር ኣየድልይን 
Iዩ” ዝብሉ ከምዘለዉ ንፈልጥ Iና። Eቶም ነዚ ርEይቶ’ዚ ዘቃልሑ ሰባት፡ ናይ ብልቦም 
Eንተድኣ ኰይኖም፡ ብሓቂ የዋሃት Iዮም። Eዚ ሰብ’ዚ ከም ውልቀ-ሰብ ንሃገርና 
ተቖጻጺሩ፡ ትሑታት መሻርኽቱን ምEዙዛቱን Eናኣዋፈረ ንሕብረተ-ሰብና ዝቐትል ዝነበረን 
ዘሎን Iዩ። ብርግጽ ንIሳያስ ከይጠቐስካን ከይገለጽካን ንህሉው ሞታዊ ኩነታት ኤርትራ 
ምትንታን ኣይከኣልን። 
 
ውልቀ-ሰብ ኣብ ታሪኽ ግደ ኣለዎ - ሃናጺ ይኹን ኣEናዊ። Eዚ ክበሃል ከሎ ግን Eቲ ግደ 
ውልቀ-ሰብ ብታሪኽን ብህሉው ኩነታት ሕብረተ-ሰብን ዝተገዝA ሙዃኑ ክስመረሉ ኣለዎ:: 
ሓደ ውልቀ-ሰብ ንመስርሕ ናይቲ ብታሪኽን ብኹነታትን ዝከኣል ዝዀነ ዋኒን፣ ብመሰረት 
ባህርያት ጥቕሙ፣ ወይ ከቃላጥፎ ወይ ከዛሕትሎ ይኽEል:: ኣብ ናይ ቀረባ ታሪኽና 
ኣዎንታውን ኣሉታውን ግደ ዝነበሮምን ዘለዎምን ውልቀ-ሰባት ኣለዉ:: ሓደ ካብኣቶም 
Iሳያስ ኣፍወርቂ Iዩ::  
 
Iሳያስ፡ ናይ ትግራይ ትውልዲ Eንተሃለዎ Eኳ፡ ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ስለዝዀነ 
ኤርትራዊ ዜጋ Iዩ። ትውልዳዊ መንነት Iሳያስ ከም ግቡE ከገድሰና ኣይነበሮን። 
ባህርያት ናይ’ቲ Iሳያስ ባEሉ ዝመረጾ Eላማን ዘካየዶን ዘካይዶ ዘሎን ጸረ-ሃገራዊ ፖሊሲ 
ግን ንትውልዳዊ ትግራዋይነቱ ኣገዳሲ ሮቛሒ ገይሩ ክንጠቕሶ ኣገዲዱና ኣሎ።  
 
ዜጋታትና በዚ ሎሚ ንIሳያስ ብዝተፈላለየ ስያሜታት Iዮም ዝሮቕሕዎ። ውልቀ-መላኺ፡ 
ዲክታተር፡ ኣምባገነን ወዘተ ንብሎ:: Eቲ ንEንታይነት Iሳያስ ብዝቐረበ ክገልጽ ዝኽEል 
ግን Eቲ ብቋንቋ Eንግሊዝ tyrant ዝብል ቃል Iዩ። Eዚ ቃል’ዚ “ሥልጣን ብሓይሊ 
መንዚU ወይ ብምትላል ጠቕሊሉ ሒዙ …. ጨቋንን ደረት-ኣልቦን ምልኪ” ንዘስፍን ገዛI 
ዝገልጽ Iዩ25። ሥልጣን ኣብ Iድ’ቲ ገዛI’ዩ ዝጥቕለል፤ “ግዝኣተ-ሕጊ” ዝበሃል ከኣ 
የልቦን26። Aብ ዝተፈላለየ መዝገበ ቃላት Eንግሊዝ-ትግርኛ tyrant “ኣምባገነን” ተባሂሉ 
ተተርጕሙ ኣሎ::  ብልክE ንምዝራብ ግን Iሳያስ ኣምባገነን ጥራይ Iልካ ዝሕለፍ 
ኣይኰነን። Iሳያስ ደረት-ኣልቦ ጭካኔ ዘለዎን ዘዘውትርን ሕሉፍ ኣምባገነን Iዩ:: 
 

                                                 
25.  Rod Hague & Martin Harrop, p. 32 
26.  Roger Scruton, p. 473 
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Eቲ ውሩይ ፈላስፋ ጥንታዊት ግሪኽ: ኣሪስቶትል: ከምU Eውን ካልOት ተመራመርቲ 
ንጠባያት ሓደ ሕሉፍ ኣምባገነን ብዝርI ዝገበርዎ ትEዝብትታት ነዞም ኣብ’ዚ Eዋን’ዚ 
ዘለዉ ጨካናት ገዛEቲ Eውን ብልክE ይገልጾም Iዩ:: ኣብ’ቲ በዓል ኣሪስቶትል ዝሮቕሑዎ 
ጠባያት ሕሉፍ ኣምባገነን Eዚ ዝስEብ ይርከብ:: ሓደ ሕሉፍ ኣምባገነን ብናቱ Eምነት 
ልEሊ ኹሉ Iዩ፤ ሓደ ሰብ Eኳ ንኽወዳደሮ ዝመጣጠር ክህሉ የብሉን፤ ርEሰ-
ምትEምማንን ሓቦን ኒሕን ዘለዎም ልሉያት ዜጋታት ይጸልEን ይፈርሕን፤ ስለዝዀነ 
ንኽጸቕጦም ይጓየ፤ ንኹሉ ብዓይኒ ጥርጠራ Iዩ ዝርEዮ፤ ንየEሩኽቱ Eውን ፈጺሙ 
ኣይኣምንን’ዩ ዋላ’ኳ ስልጣኑ ብኣታቶም ዝሕሎ Eንተዀነ፤ Eኳ ደኣ የEሩኽቱ ካብቶም 
ብUU በብEዋኑ ዝጥቅU ዜጋታት Iዮም፤ ከምU ዝገብረሉ ምኽንያት ድማ፡ ካብ ኩሉ 
ሰብ ንላEሊ፡ ንሳቶም Iዮም ከውድቑኒ ሓይሊ ወይ ተኽEሎ ዘለዎም Iሉ ስለዝኣምን 
Iዩ27። ኣብ ልEሊ ዜጋታት ጽUቕ ስለላ የዘውትር፤ ነቲ ህዝቢ ፍርሓትን ራEድን 
የEትወሉ፤ ነንሓድሕዱ የጻልOን የናቑቶን28፤ Eቲ ህዝቢ ተማዪጡ ኣብ ልEሊU ውዲት 
ከይገብር መታን ዘይውዳE Eማማት ይፈጥረሉ፤ ዝተፈላለየ ዓይነታት ቀረጽ ብምጽዓንን 
ብኻልE ሜላታትን ነቲ ህዝቢ የድክዮ፤ ካብ ኩሉ ጐዳI ዝዀነ ከኣ ንሓደ ሕሉፍ 
ኣምባገነን ውግኣት ምጽሕታር ባህ ዝብሎን ዘድልዮን ሙዃኑ Iዩ፤ ሓደ ካብ’ቲ 
ምኽንያታቱ ኣብ ጊዜ ውግE ነቲ ህዝቢ ኣድላይነት ሓያል መራሒ ዝርኣዮ ሙዃኑ 
Iዩ::29 ሕሉፍ ኣምባገነን ንጥቕሚ Eቲ ሃገር ወይ ህዝቢ ከይኰነስ ንግላዊ ጥቕሙ Iዩ 
ዝሰርሕ፤ ሙዃንኳ ስሕት Iሉ ንህዝቢ ክጠቅም ዝኽEል ነገራት Eውን ከስልጥ ይርA 
Iዩ፤ ከምዚ ክገብር ከሎ ግን Eቲ ንህዝቢ ዘገልግል ኣሳልጦ ኣብታ Eዋን Eቲኣ ንጥቕሙ 
Eውን ኣድላዪ ስለዝዀነ Iዩ30::   
 
ብዙሕ ካብዚ ዝተጠቕሰ ጠባያት ሕሉፍ ኣምባገነን ኣብ Iሳያስ ኣፍወርቂ ብዘየማትE 
ይርከብ:: Iሳያስ ብዛEባ ነብሱ ዘይተኣደነ ልUል ግምት Iዩ ዘለዎ፤ ብኣራኣEያU 
ኣሽምባይዶ ዝመጣጠሮስ ጥቕU ዝቐርብ Eኳ የልቦን፤ ወረ ካብ ኤርትራ ብቐንዳ 
ይዓቢ’ዩ!31 ንነጻ ምሁራትን ካልOት ሰብ-ዓቕሚ ንዝዀኑ ሓቦኛታትን ይፈርሕን ይጸልEን፤ 
ከምU ስለዝዀነ ከምዚOም ንዝኣመሰሉ ብሉጻት ኤርትራውያን ካብ ፈለማ ሰብዓታት 
ጀሚሩ ብብዝሒ ቀቲሉ Iዩ32፤ ንዝኣምኖ የብሉን፤ ንኽንደይ ከምቶም ጂ-15 ዝበሃሉ 
Eሱራት ዝኣመሰሉ ናይ ነዊሕ ዓመታት የEሩኽቱን መቓልስቱን ብቓጻ ኣጥቂUን ቀቲሉን 
Iዩ፤ Eቲ ንኽንደይ ዓመታት ብቐረባ ዘገልገሎ ናይዝጊ ክፍሉ ኣብ ለንደን ምስዓረፈ Eኳ 
ሬሳU ንኤርትራ ከይኣቱ ብምኽልካል ንምEማኑ ዘጸግም Iሰብኣውነት ኣግሂዱ Iዩ፤ ኣብ 
ሃገርና ጽUቕ መርበብ ስለላ ዘርጊሑ ህዝቢ ነንሕድሕዱ - ብደረጃ ቤተ-ሰብ ከይተረፈ - 
ከምዘይተኣማመን ገይሩ Iዩ33፤ ህዝቢ ብዛEባ ጉዳይ ሃገር ዘትዩ ምንቅስቓስ ከየልEል 
መታን መወዳEታ ዘይብሉ Eማማት ኣሰኪምዎ ኣሎ - ንመንEሰያት ንበዓል ዊዓ ንበዓል 
ምEንጢር ሓዪሩ፣ ንዓበይቲ ኸኣ ንዘይክፈሉሉ ወተሃደራውን ካልE ኣገልግሎትን 

                                                 
27 .  ርEይቶታት ኣሪስቶትል ኣብ ድርሰት Diana Hsieh, ይርከብ። 
28. ዝኒ ከማሁ 
29. ዝኒ ከማሁ። 
30.   Hank Edmondson  
31.   ጴጥሮስ ሰሎሞን ንዳን ኮነል ብቋንቋ Eንግሊዝ ብነሓሰ 23, 2001 ኣብ ዝሃቦ ቃለ-መጠይቕ ነዚ ሓቂ’ዚ 

ጠቂሱዎ ኣሎ። ጴጥሮስ በለ፣  “Our dear president. Now, he says that Eritrea is less than the President. The 
president is more than Eritrea”. (Dan Connel:  ገጽ 135)  Eዚ ማለት “ክቡር ፕረዚደንትና፣ ሕጂ’ሞ ኸኣ 
ኤርትራ ካብ’ቲ ፕረዚደንት ትንEስ’ያ ይብል ኣሎ Eዚ ፕረዚደንት ካብ ኤርትራ ይዓቢ’ዩ” ማለት Iዩ።  

32. ገለ ካብ’ቲ Iሳያስ ኣብ ልEሊ ምሁራት ዝፈጸሞ ግፍI ኣብ መጽሓፍ ተስፋይ ተምነዎ ተገሊጹ ኣሎ። 
(ተስፋይ ተምነዎ፤ 2013) 

33. ብዛEባ ንጥፈታት ክፍሊ ስለያ ህዝባዊ ግንባር ነቲ ኣብ ኣሰና.ኮም ዝርከብ ብገዲም ተጋዳላይ የማነ 
ተክለገርጊሽ ዝቐረበ ጸብጻባት ተወከስ። 



Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 

 15

ወዚUዎም ኣሎ፤ ኣብ ዓድን ኣብ ወጻEን ንዘሎ ህዝቢ ዝተፈላለየ ዓይነታት ቀረጽ 
Eናኣኽፈለ ኣድኪዩዎ ይርከብ፤ Iሳያስ ፈጺሙ ኣድላዪ ዘይኰነ ውግኣት EናወልA 
ንህዝብና ኣህሊቑዎ Iዩ፤ ንኹለን ጐረባብትና በብሓደ ነኺሱ ንመንEሰይና ምስ ኩለን 
ኣዋጊUዎ Iዩ፤  ከም ውጽIቱ ኸኣ ሃገርና ሕፍረት ተጐምጕማ ኣላ፤ ህዝብና ኸኣ 
ከርፋሕ ህይወት የሕልፍ Eነሆ::  
 
ኤርትራ ናበይ ክትበጽሕ ትኽEል ከምዝነበረት ክዝከር ከሎ Iሳያስ ዘስለጦ ንህዝቢ 
ክጠቅም ዝኽEል ነገር ዳርጋ ፈጺሙ የልቦን ክበሃል ይከኣል። Eቲ ቀደም ብጊዜ ብረታዊ 
ገድሊ Aብ በዓል ሳሕል ዝጽረግ ዝነበረ መንገድታትን ዝወሃብ ዝነበረ ኣገልግሎት 
ሕክምናን Iሳያስ ኣብ ስልጣን ንኽድይብ ኣድላዪ ስለዝነበረ Iዩ፤  ውድብ ህዝባዊ 
ግንባር ምEብልትን ገስጋሲትን Iያ፣ Iሳያስ ከኣ Eቲ Eንኮ ብሉጽ መራሒ ተባሂሉ 
ብህዝቢ መታን ክምለኽ Iዩ ዝነበረ Eቲ Eላማ:: Iሳያስ ዝመራሕ መንግስታ “ነጻ” 
ኤርትራ በዚ ሎሚ ሕክምና ይኹን ካልE ንህይወት ብመሰረቱ ዘድሊ ነገራት ዝጐደላ 
ምውትቲ ሃገር ሙዃና Eቲ ናይ ቀደም ምEባለታት ሳሕል ናይ Iሳያስ መደያይቦ ስልጣን 
ጥራይ ከምዝነበረ ተወሳኺ መረጋገጺ Iዩ::      
 
ነዚ ሓቅታት’ዚ ኣብ ጸብጻብ ከነEቱ Eንከሎና፡ ውልደትን ህላዌን Iሳያስ ኣፍወርቂ 
ዝኣመሰለ ተረጋም ኣብ ሕብረተ-ሰብና፡ ከም ሕማቕ ኣጋጣሚ፡ ሓደ ኣገዳሲ ሮቛሒ ኰይኑ 
ንረኽቦ። 
 
፬፡ ድኽመት ኤርትራ ከም ማሕበረ-ሰብ ፖለቲካ 
 
Iሳያስ ኣብ ሰውራና ክዓቢ፡ ንEከይ መደባቱ ከሳልጥ ዝኸኣለ ገና’ውን ዘሳልጥ ዘሎን፡ 
ንኩነታት ኤርትራ ተነቃፊ ዝገብር ብዙሕ ሮቛሒታት ብምምዝማዝ Iዩ። ንኹሉ Eቲ 
ሮቛሒታት ምልላይ ሓጋዚ ሙዃኑ ኣየካትEን Iዩ፤ ኣብዚ መልEኽቲዚ ግን ጻEሪ 
ምርመራና ኣብ ውሑዳት መሰረታዊ ሮቛሒታት ክውሰን Iዩ::   
 
ሀ. ብቐዳምነት ክጥቀስ ዘለዎ ሮቛሒ ድኽመት ሃገራውነት ኤርትራ Iዩ። ሃገራውነት 
ክበሃል ከሎ ኣብ ሓደ ሕብረተ-ሰብ ኣብ ዝዀነ መዋEል ዝኽሰት ተርEዮ ኣይኰነን፣ 
Eንታይ ደኣ Eቲ ህዝቢ ብቁጠባውን ትሕተ-ቅርጻውን ምትEትታው ሰጢሙ ኣብ 
ዝወሃሃደሉ ደረጃ ምስበጽሐ ብደፋEታ ዝቕልቀል ምEባለ Iዩ። ብሓጺሩ ሃገራውነት 
ታሪኻዊ መስርሕ ውሽጣዊ ዝምድና Eቲ ሕብረተ-ሰብ ዝወልዶ ሓባራዊ ቁጠባዊ ህይወትን 
መሰነይትU ዝዀነ ሓባራዊ ስምIት መንነትን Iዩ።  
 
ቅድሚ ሎሚ ደጋጊምና ከምዝገለጽናዮ ኤርትራ ብናይ ገዛE ርEሳ ውሽጣዊ ታሪኻዊ 
መስርሕ ተኣኻኺባ ዝተጎጎወት ሃገር ኣይኰነትን። ባEዳዊ መንግስቲ Iጣልያ ነዘን 
ዝተፈላለያ ወገናታ ተቖጻጺሩን ጠርኒፉን ኤርትራ ብዝብል ሽም ዘቖማ ጂOግራፊያዊት 
ኣካል Eያ። Eዚ ዝዓይነቱ መስርሕ ኣወላልዳ ሃገር ንኤርትራ ጥራይ ዝምልከት ኣይኰነን። 
ኣተAኻኽባን ኣጠራንፋን ናይዘን ኩለን ኣብ ኣፍሪቃን ኣብ ካልE ክፍሊ ስሉስ-ዓለምን 
ዝርከባ ሃገራት Eውን ከምU Iዩ። ስለዚ ሃገራውነት ኤርትራን ካልOት ስሉስ-ዓለማዊ 
ጂOግራፊያዊ ኣካላትን ጥጡE ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎ ኣይኰነን። ዝዀነት ስሉስ-ዓለማዊት 
ሃገር ንኸፍርሳ ሓደ ተጻይ Eንተድኣ ተዓጢቑላ ብቐሊሉ ክትፈርስ ትኽEል Iያ። ስለዚ 
ሃገራውነት ኤርትራን ንዓኣ ዝመስላ ስሉሱ-ዓለማዊ ኣካላትን ሰንኮፍ ብሙዃኑ ዓቢ 
ክንክንን ሓለዋን ዘድልዮ Iዩ።  
 



ተስፋጽዮን መድሃኔ (ርEይቶን Eማመን)፣ ኖቨምበር 2014  
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ሃገራውነት ኤርትራ ድልዱል ሰረት ዘይብሉ ሙዃኑ ንIሳያስ ጠቒሙዎ Iዩ። Eቲ 
Iሳያስ ብኣጋU ኣጽIቑ ዘዋፈሮ ፈለላዪ ዝዀነ ጐስጓሳት ንገለ ሸነኽ ሕብረተ-ሰብና 
ጸለወ፣ ነቶም ብቐደሙ Eውን ኤርትራዊ ሃገራውነቶም ምEቡልን ዱልዱልን ዘይነበረ 
ሰራዊትን ሰዓብትን ውድቡ ከኣ ፈጺሙ ኣስዲU፡ ኣንጻር ጥቕሚ ህዝብና - ኣንጻር 
ጥቕሞም Eኳ ደኣ - ከምዝዋፊሩ ገይሩ Iዩ። ክሳብ ሕጂ Eውን ሃገር ትጠፍE ከምዘላ 
Eናረኣዩ ንIሳያስ ዝድግፉ ግዳይ ጐስጓሳቱ ዝዀኑ ኤርትራውያን ኣለዉ።  
 
ኣብ ውሽጢ ተሓኤ Eውን ድኽመት ሃገራውነት ዝመግለጺU ጸገማት ነይሩ Iዩ፤  ነቲ 
ጸገማት Eቲ ኸኣ Iሳያስ ብዝተፈላለየ መንገድታት ተጠቒሙሉ Iዩ። ነዛ ነጥቢ Eዚኣ 
ጽንሕ Iለ ክምለሳ Iየ። 
 
ለ. Eቲ ሃገራውነት ድኹም ክኸውን ከሎ ነታ ሃገር ደው ኣብ ምባልን ምምEባልን ዓቢ ግደ 
ካብ ዘለዎም ክፍልታት ሕብረተ-ሰብ ሓደን ቀንድን Eቲ ስልጡን ኣካል (ማለት Eቲ 
ኤሊት) ብፍላይ ከኣ Eቲ ምሁር ሸነኽ Iዩ። ኣብ ስሉስ-ዓለም ሃገራዊነት Eቲ ምሁር ኣካል 
Eውን፡ መብዛሕትU Eዋን ካብቲ ናይ ተራ ገባር ዝዓበየ Eኳ Eንተዀነ፡ ከምዚ ኣብ 
ምEራባዊ ሃገራት ዘሎ ምEቡልን ጽኑEን ኣይኰነን። ኤርትራ ብEብየቱ ዘመክሕ ጉጅለ 
ምሁራንን ካልE ስልጡን ኣካልን የብላን፤ ካብቶም ዝርካቦም ብቐደሙ Eውን ሃገራውነቶም 
ምEቡል ዘይኰነ ምሁራት ከኣ መብዛሕትOም ብመዳይ ፖለቲካ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት 
ግቡOም ኣየማልUን።  
 
Iሳያስ ብድኽመት ሃገራውነት ምሁራት ተጠቒሙ Iዩ። ነቶም ሓቀኛ ሃገራውነትን 
ሓርበኝነትን ዝነበሮም መስተውዓልትን ሓቦኛታትን ምሁራት - Aብ ውድቡን ኣብ ውሽጢ 
ተ. ሓ. ኤን ዝነበሩ - ካብ ፈለማ ስብዓታተ ጀሚሩ ቀንጺሉዎም Iዩ። ነቶም ሓቦ ኰነ 
ሕልና ዘይውንኑ ምሁራት ከኣ ብዘይንሕስያ ተጠቒሙሎም Iዩ34። ከምዚOም ንዝኣመሰሉ 
ፈተውቲ ነብሶም ዝዀኑ ምሁራት ኣብ ሜዳን ኣብ ወጻEን ኣዋፊሩ ሰውራ ኤርትራ ምስ 
ገለ ሸነኽ መሪሕነት ወያኔ ንዝነበሮን ንዘለዎን ከይሲ ናይ ሓባር መደብ ንኸገልግል 
ከምዝጭወ ገይሩ Iዩ።  
 
ሐ. ብሄረ-ሰባዊ ፍልልያት ንገዛE-ርEሱ ኣሉታዊ ኣይኰነን። ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ 
ብድምር ናይ ክልተ ሃይማኖታዊ ጉጅለታትን ትሸዓተ ብሄረ-ሰባትን ዝቖመ Iዩ። Eዚ 
ኣቀዋውማ’ዚ፡ ንገዛE ርEሱ ዘየጸግም ክነሱ፡ ንኣEናውን ጸረ-ሃገራውን መደብ ተመዝሚዙ 
Iዩ። Iሳያስ ክብገስ ከሎ ጀሚሩ ነዚ ፍልልያትዚ ከምዝመዝመዞ ክዝከር ኣለዎ። ፍጹም 

                                                 
34. ዶ/ር ኣብርሃም ጳውሎስ ንትEድልቲ ቅኑዓት ምሁራትን ንግደ በለጸኛታት ምሁራትን ኣብ ህዝባዊ ግንባር 

ከምዚ ዝስEብ ብግቡE ገሊጽዎ ኣሎ፣  
 

“…..Eቶም ሓያላትን ጀጋኑን ምሁራት ኤርትራውያን ኣብ ሜዳ ካብ 70ታት ጀሚሮም ኣብ ህ.ግ ዝቃለሱ 
ዝነበሩ ብጉጅለ Iሳያስ ተቐንጺሎም Iዮም። Eንተ Eቶም ኣብ ወጻI ኣብ ጎድኒ ህ.ግ. ኰይኖም 
ዝቃለሱ ዝነበሩ ምሁራት ኤርትራውያን ነቲ ኣብ ልEሊ ኣሕዋቶም ምሁራት ዝካየድ ዝነበረ ቅንጸላታትን 
ግፍEታትን ክቃወሙ ኣይተረኽቡን፤ በኣንጻሩ Eኳ ደኣ ንዝና Iሳያስ Iዮም ዝዋጥዩን ዘጥቅUን 
ዝነበሩን ዘለዉን Iዮም። (Aብርሃም ጳውሎስ፡ ገጽ.525) 
“… ሙሁራት ኤርትራውያን ብፍላይ ምስ ህ.ግ. ዝቃለሱ ዝነበሩ ካብ’ቲ ነውራምን ፈላላይን 
ትምክሕተኛን ዝዀነ ትምህርቲ Iሳያስ ኣፈወርቂ ከይተላቐቑ ህዝቦም ብሓለንጊ Eናተሓልበ ከሎ ክሳብ 
ሎሚ ኣብ ኣመሪካን ኣውሮጳን መንግስትና Eናበሉ የዳኽሩ ምህላዎም ዘሕፍር ታሪኽ Iዩ። ስለዚ 
ሙሁራት ንሕልናOም ብውልቀ መላኺ Iሳያስ ክውነን ዘፍቀዱ …ብዀቦሮን ዋጣን ጓይላን የጓዓዙ 
ምህላዎምን ዘAስደምም Iዩ።” (Aብርሃም ጳውሎስ፡ ገጽ.525) 
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ምEዙዛቱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነታ ሃገራዊት ውድብ ተ. ሓ. ኤ. “ዓማ” Eናበሉ 
ብምርቋሕ ኣስላማዊትን ባEዳዊትን ገይሮም ከም ዝርEይዋ፡ ኣብ መወዳEታU ከኣ፡ 
ክትሓቅቕ ኣለዋ Eናበሉ ንምውቃዓ ከምዝዋፈሩ ገበረ። ደሓር Eውን ዢሃዳውያን’ዶ 
ኣስላማዊ ጥሩፍነት’ዶ Eንዳበለ ንተቓወምቲ ብምጽላም ንምልካዊ ስርዓቱ ኣመኽንዩን፡ ገና 
Eውን የመኽንይ ኣሎን። 
 
መ. ምሰዚ ብዝተኣሳሰረ ኤርትራ ብደቡብ ምስታ ኣካል Iትዮጵያ ዝዀነት፣ ህዝባ ትግርኛ 
ዝዛረብ ክፍለ ሃገር ትግራይ ትዳወብ ሙዃና በዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ዓቢ መሰናኽል Iዩ። 
ህዝቢ ትግራይ ብኤትኒካዊ መንነትን፡ ብባህልን ብሃይማኖትን ምስ ህዝቢ ከበሳ ኤርትራ 
ሓደ Iዩ። ከም ንቡር፡ Eዚ ጉርብትናዚ ንገዛE ርEሱ ዓቢ ጸጋ ክኸውን ዝኽEል Iዩ፤ 
ብሰንኪ ፖለቲካ Iሳያስን ወያኔን ግን ንዓና ንኤርትራውያን ኣብ ክንዲ ጸጋ ጸገም ኰይኑና 
ኣሎ። Eዛ ክፍለ ሃገር Aዚኣ ኣብ Iትዮጵያ ንስልጣን ናይ ምቁርቛስ ኒሕ ዘለዎ ወያኔ 
ዝስሙ ኣካል ወሊዳ ኣላ:: Eዚ ኒሕ’ዚ ታሪኻዊ ሰረትን መግለጽን ዘለዎ Iዩ፤ ስለ’ዚ ኸኣ 
ዘደንጹ ኣይኰነን። Eንተዀነ ግን Eዚ ዝተባህለ ኣካል ወይ Eቲ ዓብላሊ ሸነኽ መሪሕነቱ 
ተቛራቝሱ መሪሕ ቦታ ምስዘይረክብ ተፈልዩ፡ ንኤርትራ ፋሕ-ብትን ብዘብል መልክE ነጻ 
ረፑብሊከ ንኸቕውም መደብ ዘለዎ Iዩ። Eዚ መደብ’ዚ ታሪኻዊ መግለጺ ኰነ ብቑE 
መመኽነይታ ዘለዎ ስለዘይኰነ ኣዚዩ ዘስደምም Iዩ:: Iሳያስ ኣፍወርቂ፡ ንገዛE ርEሱ 
ብዓቢ ሸነኹ ካብ ትግራይ ዝውለድ ብምዃኑ Eቲ ንወያኔ ዝድርኽ ኒሕ ይብጽሖ Iዩ፣ 
ኣብቲ ዘስደምም ንኤርትራ ዝበታትን መደብ ከኣ መጻምድቲ ገለ ሸነኽ መራሕቲ ወያኔ 
ከምዝዀነ ሕሉፍ ታሪኹን ህሉው ጉEዞUን ይምስክር።  
 
መምርሒ ኣካይዳ ወያኔ ፖለቲካ ብሄር-ብሄረ-ሰብ (poitics of ethnicity) ዝብል ሰረተ-
Eምነት Iዩ:: ከምዚ ስለዝዀነ ጉርብትና ከበሳና ምስታ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ወያኔ ዘላ 
ትግራይ ብተግባር ዓቢ ጸገም ኰይኑ ኣሎ:: Iሳያስ ኣፍወርቂ ነዚ ኤትኒካውን 
ሃይማኖታውን ሮቛሒታት ተጠቒሙ ንድሕረት ተጋደልቱ ብቐሊሉ ክምዝምዝ ክIሉ’ዩ፤ 
ኣብ መወዳEታU Eውን ተጋደልቱ ስኽፍ ከይበሎም ምስ ወያኔ ተሓባቢሮም 
ንኤርትራውያን የሕዋቶም ከምዝጭፍጭፉ ገይሩ Iዩ። 
 
ሰ. ጂOግራፊያዊ ምቕማጥ ኤርትራ ኣብ ምEራባዊ ደንደስ ቀይሕ ባሕሪ ሙዃኑ ዓቢ 
ሮቛሒ Iዩ:: Eዚ ኣቀማምጣዚ ክሳዳዊ ስለዝዀነ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ባEዳውያን 
መንግስታት ንምቁጽጻሩ ዝብህግዎ Iዩ:: Eኳ ደኣ ሓደ ካብቲ ሕቡራት ሃገራት ኣመሪካን 
Eስራኤልን ካልOት ምEራባውያን መንግስታትን ንጉዳይ ኤርትራ ብዝርI ዝወሰዱዎን - 
ክሳብ ሕጂ Eውን ዝትግብርዎ ዘለዉን - ፖሊሲ ነዚ ሮቛሒ Eዚ ኣብ ግምት ብምEታው 
Iዩ:: Iሳያስ ንመደባቱ ከስልጥ ዝኸኣለ ብሓገዝ ናይ ምEራባዊ ሓይልታትን መሻርኽቶም 
ዝዀና መንግሥታት ማEከላይ ምስራቕን Iዩ። ነዚ ሓገዝ Eዚ ንምርካብ ካብ ዘኽኣሉዎ 
ዓበይቲ ነገራት ሓደ ምቕማጥ ኤርትራ ኣብ ደንደስ ቀይሕ ባሕሪ ሙዃኑ Iዩ።  
 
ነዚ ኣብ ላEሊ ዝተገልጸ ድኽመታትን ኩነታትን Iሳያስ ብኣድማEነት ተጠቒሙሉ Iዩ፤ 
ነዚ ክገብር ዝኸኣለ Eውን ሕሉፍ ኣምባገነን ስለዝኰነ Iዩ ክበሃለሉ ዝኽEል ሸነኽ ኣሎ። 
ከመይ? ብዙሓት ሰባት ነዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጋሕማጥ ኩነታት ብምርኣይ “ህዝባዊ 
ግንባርሲ ቀደም Iያ ጥርንፍትን ኣድማIትን ዝነበረት Eምበር ሕጅስ ሥርዓትን ማEዝንን 
ስIና Iያ” ይብሉ። Eዚ ግን የዋህ ኣራኣEያ Iዩ። Iሳያስ ነታ ኣብ ሜዳ ከሎ 
ዝትግብራ ዝነበረ መደብ Iዩ ሕጂ Eውን ዘሰላስል ዘሎ። መልክEን ትሕዝቶን ኣተገባብራ 
መደቡ ግን Aብዚ ጊዜ Eዚ - ግዜ “ነጻነት” - ይፍለ Iዩ።  
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ቻርለስ ፐጉይ ዝተባህለ ብ19-20 ክፍለ-ዘመን ዝነበረ ፈረንሳዊ ጸሓፊ “tyranny is always 
better organized than liberty” Iሉ ዝገለጻ ኣስተብህሎ ኣላ። Eዚ “ሕሉፍ ኣምባገነንነት 
ኩሉ ግዜ ካብ ነጻነት ብዝያዳ ዝተወደበ Iዩ” ማለት Iዩ። Eዛ ኣስተብህሎ Eዚኣ 
ኤርትራውያን ኣጸቢቖም ከስተማቕርዋ ዘለዎም ዓሟቕ ነጥቢ ዝሓቖፈት Iያ። ኣካይዳ 
Iሳያስ ብግዜ ብረታዊ ገድሊ ኰነ ብግዜ “ነጻነት” ናብ ሓንቲ ናይ ነዊሕ Eላማ ኣዚዩ 
ውዱብ ብዝዀነ ኣገባብ ዘተኰረ Iዩ ዝነበረን ዘሎን። Eታ ናይ ነዊሕ Eላማ ከኣ ንሱ 
መንግስታዊ ስልጣን ጨቢጡ፡ ንኤርትራ ብመደብ ኣዳኺሙ ኣብ መስርሕ ፋሕ-ፋሕ Iላ 
ከይዳ-ኸይዳ ብኻልE ኣካል ከምትትካE ምግባር Iያ። ብግዜ ብረታዊ ገድሊ ቃልሲ 
Iሳያስ ነዛ ናይ ነዊሕ Eላማዚኣ መንገዲ ምጽራግ Iዩ ዝነበረ፣ ነዚ ንምግባር ንሜዳ 
ኤርትራ ክብሕቶ ነይሩዎ። ንሜዳ ኤርትራ ንምብሓት ከኣ ንጀብሃ ከጥፍኣ ነይሩዎ። 
ንጀብሃ ናይ ምጥፋE ምንቅስቓስ ምኽኑይ መታን ክመስል ከኣ ህዝባዊ ግንባር ብኹሉ 
መዳያት ካብ ጀብሃ ትበልጽ ኰይና ክትርA፣ ብቐንዱ ከኣ ጀብሃ ክትዳኸም ነይሩዋ፣ ስለዚ 
መደባት ጀብሃ ክEንቀፍ፣ ምEቡላት ካድራት ጀብሃ ክጭወዩን ክቕንጸሉን፣ ስምረት ምስ ተ. 
ሓ. ኤ. ዝብል ሓሳብ ክፍንፈን፣ ውግE ምስ ጀብሃ ወግሐ-ጸብሐ ክውላE ንነዊሕ መደብ 
Iሳያስ ኣድላዪ ነይሩ። ነዚ ንምግባር ንሓፋሽ ተጋዳላይ ይኹን ንካድራት ወይ ን(ስማዊ) 
ኣባላት መሪሕነት ጽንኩር ብዝዀነ መጠን ዝቆጻጸር ሓጺናዊ ጥርናፈ የድልዮ ነይሩ፣ 
ብርግጽ ከኣ ነይሩዎ።  
 
ምስ’ዚ ብዝተሓሓዘ ብተወሳኺ ክፍለጥ ዘለዎ ነገር ኣሎ። ንሱ ኸኣ ኣብ ሞንጎ Iሳያስን 
Eቶም ተጋደልትን ናይ Eላማ ፍልልይ ከምዝነበረ Iዩ። Eቶም ተጋደልቲ ንነጻነት 
ኤርትራ ንቃለስ ኣሎና ዝብል Eምነት Iዩ ነይሩዎም፣ Eላማ Iሳያስ ግን ነጻነትን ቀጻሊ 
ህላዌን ኤርትራ ከይኰነስ ኬድካ-ኬድካ ንኤርትራ ምብትታንን ብኻልE ኣካል ምትካEን 
Iዩ ዝነበረ። Iሳያስ ነቲ ሓቀኛ EላማU ሓቢU ነጻነት ኤርትራ ንዝብል ጭርሖ ከም 
ጉልባብ ወይ ሜላ Iዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ። ነዚ ፍልልይ’ዚ Iሳያስ ጥራይ Iዩ ዝፈልጦ 
ዝነበረ፣ Eቲ ተጋዳላይ ኣፍልጦ ዀነ ግምት ኣይነበሮን። Eቲ ተጋዳላይ ነዚ ፍልልያት’ዚ 
ንኸይፈልጥ Iሳያስ ብርቱE ቁጽጽር ክገብር ነይሩዎ፣ ገይሩ ኸኣ። በዚ ምኽንያትዚ Iዩ 
ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኣሽምባይዶ ምስ ዜጋታትን ተጋደልቲ ጀብሃን ነንሓድሕዱ Eኳ 
ነጻ ኰይኑ ክዘራረብ ዘይፍቀደሉ ዝነበረ።        
 
Eዚ ሕጂ መንግስቲ Iሳያስ ኣብ ኤርትራ ዘካይዶ ዘሎ ኣብራሲ Eማማት ብደገ-ደገ ጥራይ 
ክትርEዮ ከሎኻ ፈጺሙ ዘይተወደበን ዘይንጡፍን ይመስል። Eቲ ሓቂ ግን ብኣንጻሩ 
Iዩ። Eዚ ኣዚዩ ውዱብን ንጡፍን ዝዀነ ኣካይዳ Iዩ። Eዚ ኣካይዳ’ዚ  Eውን ከምታ 
ናይ Eዋን ብረታዊ ገድሊ ብEላማ ትግራይ-ትግርኚ ዝተደረኸ Iዩ። ሜላ Iሳያስ በዚ 
ሎሚ Eንታይ Iዩ? Eቲ ሜላ ኤርትራ ምውትቲ ኰይና፣ ኣብ ዞባና ይኹን ኣብ ዓለም 
ዘይትኽበር ኣካል ክትከውን Eሞ ህዝብና ኸኣ ብሃገሩ ምሕባን ስIኑ ንዝዀነ ጸረ-ሃገራዊ 
መደብ ብዘይ ጸገም ንኽቐበል Iዩ።  
 
Eቲ ዝድለ ዘሎ Eዚ ካብ ኰነ ኣብ ኤርትራ ሓሳረ-መከራ ክጽንክር - ማለት መብራህቲ 
ማይ መግቢ ወዘተ ክሰኣን፣ ስራሕ ይኹን ትምህርቲ ከይህሉ፣ ሕግን ሥርዓትን ፍትሕን 
ክጠፍE Eሞ መንEሰይ ሃጽ Iሉ ክዓርብ - Aለዎ ማለት Iዩ። ስለዚ Eቲ ኣብ ኤርትራ 
ዘሎ ጋሕማጥ ኩነታት ደይ መደይ Iልካ ዝተኣታተወ ውዱብ (organized) ጉEዞ Iዩ። 
Eዚ ንዝምታ ኩሊት ዝርI ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን - ኣብ ኣስመራ ከይተረፈ - ዘሎ፣ 
ኮሎኔላትን ጀነራላትን ዝርከቡዎ ሰንሰለታዊ ዝምድና፣ ብሩህ ኣብነት ናይ ውዱብ ወንጀል 
(organiሰed crime) Iዩ። Eዚ ኩሉ ንኤርትራ ገሃነም ገይሩዋ ዘሎ ብልሽውና ይኹን 
ካልE ወንጀላትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ድኽነትን ሓሳረ-መከራን ንሃገርና ናይ 
ምብትታን ሸቶ ንምEዋት ብመደብ ዝካየድ ዘሎ ውዱብ ኣሰራርሓ Iዩ።    
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ከይሲ መደባት Iሳያስ ኣፍወርቂ ክሰልጥ ዝኸኣለ ብናቱ ኣምባገነናዊ ጠባያትን ኣካይዳን፡ 
ብጥቕምን ግደን ህዝባዊ ወያኔ፡ ብናይ ተጋደልቱ ግርህነትን ድኽመትን፡ ከምU Eውን 
ኣብ ውሽጢ ተ. ሓ. ኤ. ብዝነበረ ሕጽረታትን ጸገማትን Iዩ። 
 
፭፡ ድኽመታትን ጸገማትን ተ. ሓ. ኤ. 
 
ኣቐድም ኣቢለ ድኽመት ሃገራውነት ኣብ ውሽጢ ተ. ሓ. ኤ. Eውን ጸገማት ፈጢሩ 
ከምዝነበረ፡ ነዚ ጸገማት’ዚ Iሳያስ Eውን ከምዝተጠቐመሉ ጠቒሰ ነይረ። ብ60ታት 
ብብዙሕ ሓጐጽጐጽ ዝሓለፈት ተ. ሓ. ኤ. (ጀብሃ) ድሕሪ ናይ 1971 ቀዳማይ ጉባኤኣ 
ምEብልቲ ሃገራዊት ውድብ ንሙዃን ተበገሰት። ብፍላይ ካብ ናይ 1975 ካልኣይ ሃገራዊ 
ጉባኤ ንደሓር ንጉዳይ ስምረት ብዝምልከት፡ ብሓፈሻU ክርኤ Eንከሎ፡ ጽፉፍ ሃገራውነት 
ዝደረኾ ሓላፍነታዊ ዝዀነ ኣካይዳ ተጓEዘት።  
 
ሽሕኳ ከም በዓል ዓብደላ Eድሪስን መልኣከ ተኽለን ዝኣመሰሉ ረዘንቲ ባEታታት 
Eንተነበሩዋ፡ ጀብሃ ሓደ ኣምባገነን ዝመለኻ ውድብ ኣይነበረትን፤ Eቲ መሪሕነታ ነቲ 
ኩነታት ኣዚዩ ጥርኑፍ ብዝዀነ ኣገባብ ኣይሓዞን፤ ናይ ስለያ መርበባቱ ፎኵስ ነይሩ፣ ከም 
ናይ ህዝባዊ ግንባር ጽUቕን ጽንኩርን ኣይነበረን። ምስ ህዝባዊ ግንባር ከተመዛዝኖ 
Eንከሎኻ ኩነታት ጀብሃ ንዝተፈላለየ ርEይቶታትን መርገጻትን ክፉት ነይሩ።  
 
ምሕደራ ጀብሃ ኣመና ዝነኣድ ኣይነበረን። ጥርናፈን ውህደትን ይጐድሎ ነይሩ፤ ዝሕታለን 
ካልE ሕብረተ-ሰብኣዊ ድሕረት ዝመግለጺU ጋሕማጥ ሸነኻትን Eውን ነይሩዎ Iዩ። 
 
ኣብ ጀብሃ በብEዋኑ ዝቕልቀሉ ብገለ ትሕተ-ሃገራዊ ወይ Eውን ዘይሃገራዊ ዝምባሌታት 
ዝልለዩ ናኣሽቱ ጉጅለታት ነይሮም Aዮም፤ ብዝተረፈ፡ መሪሕነት ጀብሃ፡ ብሓፈሻU ክርA 
Eንከሎ፡ ሓቀኛ ሃገራዊ ስለዝነበረ ኣብ ሃገራውነቱ ተኣማሚኑ Iዩ ዝጓዓዝ ነይሩ። ከም 
Iሳያስ ኣፍወርቂ ሕቡE ኣጀንዳ ስለዘይነበሮ ተጋደልቱ ከይፈልጡዎ Iሉ ኣመና 
ዝስከፈሉን ዝሰግኣሉን፡ ስለ’ዚ ከኣ ከነው ዝበለ ውዳበ ንኽትግብር ዝግድዶ ጉዳይ 
ኣይነበሮን። ብሓጺሩ፡ ጀብሃ - ማለት Eታ ሓዳስ ናይ ድሕሪ 75 ጀብሃ - ምስታ Iሳያስ 
ዝውንና ህዝባዊ ግንባር ክትመዛዘን ከላ ብሓቂ ተጻዋሪት (ሊበራል) Iያ ነይራ ክበሃል 
ይከኣል። 
 
በቲ ህቡብ ኣቦ-መንበር፡ ነፍሰ-ሄር ኣሕመድ መሓመድ ናስር፡ ዝውከል ተጻዋርነት ወይ 
ሊበራሊዝም ጀብሃ - ከም ንቡር - ጐዳI ክኸውን ኣይነበሮን። Eንታይ Eሞ፡ ጀብሃ፡ 
Iሳያስ ኣፍወርቂ ዝተባህለ ጸረ-ሃገራዊ መደብ ዝተሓንገጠ ሕሉፍ ኣምባገነን ዝዀነ 
ተቓናቓኒ ነይሩዋ!! Iሳያስ ዝኣመሰለ ዘየናሕሲ ጸላI ኣብ ዝሃለወሉ ኵነት ተጻዋሪ 
(ሊበራል) ኰንካ ንሃዋሁውካ ክፉት ምግባር ኣዚዩ ሓደገኛ ነይሩ። ሊበራሊዝም ጀብሃ 
ንIሳያስ ጠቒሙዎ።   
 
ሃዋሁው ውድቦም ሊበራል ስለዝነበረ ሃገራውነት ተጋደልቲ ጀብሃ ካብ ናይ ህዝባዊ ግንባር 
ኣዚዩ ዝሐሸ ነይሩ ክበሃል ይከኣል። ተጋዳላይ ጀብሃ ኣብ ጉዳይ ስምረት ብሓቂ ሃገራዊ 
መርገጽ ሒዙ ተቓሊሱን ተሰዊUን Iዩ። ብዛEባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ንመሪሕነቱ ዝበድሃሉን 
ዝኣረመሉን ጊዜያት Eውን ነይሩ Iዩ። 
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Eዚ ሓቂ Eንተዀነ Eኳ፡ ብሓፈሻU ሃገራውነት ተጋደልቲ ጀብሃ Eውን ካብቲ ደረጃ 
ምEባለ ሃገራውነት ኤርትራ ንላEሊ ክኸውን ኣይክEልን ዝነበረ። ከም ነጸብራቕ ድኽመት 
ሃገራውነት ኤርትራ ስሩትን ምEቡልን ኣይነበረን። ድኽመታትን ሕጽረታትን ነይሩዎ።  
 
ተጋደልቲ ጀብሃ Eዚ ድኽመትዚ ዝመግለጺU ጸገማት ምስ መሪሕነቶም ነይሩዎም። ገለ 
ካብኣቶም Eውን ብጌጋ ይኹን ብኻልE ምኽንያት ተመጻደቕቲ ህዝባዊ ግንባር - 
ውሑዳትስ ወረ ኣምለኽቲ Iሳያስ - ኰይኖም ጸገማት ፈጢሮም፡ ንርEሲOም ከሲሮም ነቲ 
ውድብ Eውን ኣኽሲሮሞ Iዮም። Eዚ ክበሃል ከሎ ግን መሪሕነት ጀብሃ ንኹሉ Eቲ ምስ 
ተጋደልቲ ዝነበሮ ግርጭታት ብልክE ይፈትሖ ነይሩ’ዩ ማለት ኣይኰነን። ንኣብነት፡ 
ብኣራኣEያ ብዙሓት ተዓዘብቲ፡ ምስ’ቲ ብ1977 ዝተቐልቀለ “ፋሉሉ” Iሉ ዝሰየሞ 
ምንቅስቓስ ንዝነበሮ ምግርጫው ብረታዊ ስጉምቲ ንምውሳድ ከይተሃወኸ ተጸሚሙ 
ኣብዘይተሓለለ መስርሕ ዘተ ጥራይ ክውሰን ነይሩዎ። 
 
Iሳያስ ኣብ ጀብሃ ንዝነበረ ስንኩፍ ኩነታት ብዝተፈላለየ መንገድታትን ሜላታትን 
መዝሚዙዎ Iዩ። ሓደ ካብቲ ዓበይትን ቀንድን ሜላታት ምውዳብ 5ይ መስርE ነይሩ።  
 
5ይ መስርE Eንታይ ማለት Iዩ? መንግስቲ Iሳያስን ሰዓብቱ ህግደፋውያንን “ሓሙሻይ 
መስርE” ንትብል ሓረግ ብጉጉይ ትርጉም Iዮም ዝጥቀሙላ። ነዚ ተቓዋሚ ሓይልታት 
Iዮም 5ይ መስርE Iሎም ዝጽውEዎ። Eቲ መንግስቲ Eኳ ብተንኰሉ Iዩ Eምበር 
ትርጉም 5ይ መስርE ጠፊUዎ ክኸውን ኣይክEልን። Eቶም ሰዓብቱ ግን መብዛሕትOም 
ብዛEባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ዝፈልጥዎ የብሎምን። 
 
5ይ መስርE ማለት ብሓጺሩ ኣብ ውሽጥኻ ኰይኑ ንጸላIኻ ዘገልግል ጉጅለ ማለት Iዩ። 
ኣብ ውሽጢ Eቲ ሃገር ወይ ኣብ ውሽጢ Eቲ ውድብ ኰይኑ ብዝተፈላለየ መልክE ነቲ 
ዝዋግኣካ ዘሎ ጸላI መንግስቲ ወይ ውድብ ዘገልግል Iዩ 5ይ መስርE ዝበሃል። ንጥፈታት 
5ይ መስርE ቅሉEን Eላውን ከይኰነስ ምስጢራዊ Iዩ።  
 
Eዚ 5ይ መስርE ዝብል ሓረግ ዝተማህዘ ብ1936 ኣብ ስጳኝያ Iዩ። በቲ Eዋን’ቲ ኣብ 
ዝተኻየደ ምርጫ Eቲ ፖፑላር ፍሮንት ዝተባህለ ጸጋማዊ ጉጅለ ኣብ ልEሊ Eቶም 
ዓቃባውያን ሰልፍታት ተዓወተ። ፍራንሲስኮ ፍራንኮን ካልOት ጀነራላትን መሊU 
ዘይሰለጠ Eልዋ ኣካየዱ’ሞ Eቲ Aብ ታሪኽ “ውግE-ሓድሕድ ስጳኝያ” ተባሂሉ ዝጥቀስ 
ኵናት ተጀመረ። Eቲ ደገፍ ፋሺስታዊ ሓይልታትን ካልOት ዓቃባውያን ውድባትን ዝነበሮ 
ጀነራል ፍራንሲስኮ ፍራንኮ ኣዛዚ ናይ’ቲ ዓላዊ ሰራዊት ኰነ። ኣብ’ቲ ዝካየድ ዝነበረ ውግE 
ረፑብሊካውያን ዝተባህሉ ገስገስቲ ንሰራዊት ጀነራል ፍራንኮ ስIሮም ንኸተማ ማድሪድ 
ተቖጻጸሩዋ። ሓደ ጀነራል ኤሚሊዮ ሞላ ዝተባህለ ናይ ፍራንኮ መኰንን ነቶም 
ረፑብሊካውያን ንምጥቃE ኣርባEተ መስርዓት ሰራዊት ኣዳሊዩ ነይሩ። ብተወሳኺ ከኣ ሓደ 
ንጀነራል ፍራንኮ ዝድግፍ “ሓሙሻይ መስርE” ኣብ ውሽጢ Eቶም ረፑብሊካውያን ወደበ። 
Eቲ 5ይ መስርE ዝተወደበ Eቶም ኣርባEተ ብደገ ከጥቅU ከለዉ ንሱ ኸኣ ብውሽጢ 
ኰይኑ ከጥቅE ብዝብል መደብ Iዩ ነይሩ፤ ከምU ኸኣ ኰነ። ካብU ንደሓር “5ይ 
መስርE” ዝብል ሓረግ ኣብ ውሽጥኻ ኰይኑ ንጸላI ዘገልግል ምስጢራዊ ጉጅለ ዝብል 
ትርጉም ሓዘ።  
 
መንግስቲ Iሳያስ ወይ ህግዲፍ ንሓደ ኣካል “5ይ መስርE” Iሉ ክጽውO ዝኽEል Eቲ 
ኣካል’ቲ ኣብ ውሽጡ ኰይኑ ንተቓወምቲ ወይ ንኻልE ጸላI ዘገልግል Eንተድኣ ኰይኑ 
Iዩ። Eዞም ተቓወምቲ ሓይልታት ቅሉዓትን Eላውያንን ጸላEቲ Iሳያስ፡ ጸላEቲ ህግዲፍ፡ 
Iዮም፤ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ Iሳያስ ኰይኖም ብምስጢር ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ 
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ኣይኰኑን። 5ይ መስርE ክዀኑ ኣይክEሉን Iዮም። ብኣንጻሩ Eኳ ደኣ 5ይ መስርE 
Iሳያስ ቀደም ንጀብሃ፡ ሕጂ ከኣ ንተቓወምቲ ሓይልታት ንምጥቃE ዝተጠቐመሉን 
ዝጥቀመሉ ዘሎን ሜላ Iዩ።  
 
ሕጂ ኣጸቢቑ ይበርህ ከምዘሎ፡ ብግዜ ብረታዊ ገድሊ ኣብ ውሽጢ ተ. ሓ. ኤ. - ኣብቲ 
መሪሕነት ከይተረፈ - ብምስጢር ዝንቀሳቐሱ ደገፍትን ኣባላትን ህዝባዊ ግንባር ነይሮም 
Iዮም። Eዞም ስሩዓትን ኣባላትን ህዝባዊ ግንባር ንተ. ሓ. ኤ. ብዝተፈላለየ መንገድታት 
ዓንቂፎማን ሃሲዮማን Iዮም፤ ትግባረ መደባት ውድብ Eናዓገቱ፡ ፕሮፓጋንዳ ህዝባዊ 
ግንባር ብሰላሕታ Eናዘርግሑ፡ ኣብ’ቲ ምሕደራዊ ድኽመታት ብምትኳር ንመሪሕነት ጀብሃ 
Eናኣጸለሙ፡ ንህዝባዊ ግንባር ሓበሬታ Eናማሓላለፉ ውጥናት Iሳያስ ከምዝሰልጥ ገይሮም 
Iዮም። ክሳብ ሕጂ ከምዝፍለጥ ንጀብሃ ዘገልግሉ ከምዚOም ዝኣመሰሉ ሕቡኣት ጉጅለ 
ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ግን ኣይነበሩን።  
 
ጸኒሕና ከምEንርEዮ፡ በዚ ሎሚ’ውን መንግስቲ Iሳያስ ንሜላ 5ይ መስርE ንተቓወምቲ፡ 
ንምድንጋርን ምድኻምን ይግልገለሉ ኣሎ። 
 
ሓጺናዊ ውድባዊ ጥርናፈ ህዝባዊ ግንባር፡ ተጻዋርነትን ስንክፉነትን መሪሕነት ጀብሃ፡ ግደ 
5ይ መስርEን ጥራይ ግን ንIሳያስ ኣፍወርቂ ንሜዳ ኤርትራ ክEብልል ኣየኽኣሎን። 
Iሳያስ ንሜዳ ኤርትራ ክEብልል ዘኽኣሎ ተወሳኺ ዓቢ ሮቛሒ ምትEትታው ህዝባዊ 
ወያኔ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ነይሩ። ምትEትታው ወያኔ ከኣ ኣብ Iትዮጵያ ካብ ዝተኸሰተ 
ምEባለታትን ፖሊሲ ምEራባውያን መንግስታትን ነጺልካ ዝርA ኣይኰነን። ነዚ ነጥቢዚ 
ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ብዝርዝር ገሊጸዮ ስለዝዀንኩ ኣብዚ ክደግሞ ኣድላዪ ኣይኰነን። 
Eቲ ቀንዲ ፍረ-ነገር Eዚ ጽሑፍዚ ብብሩህ ንኽቐርብ ግን ከም መዘኻኸሪ Eዚ ዝስEብ 
ጽሟቕ ትሕዝቶ ጥራይ ምቕራብ ሓጋዚ Iዩ።   
 
ካብ ጊዜ ብረታዊ ገድሊ ኣትሒዙ - Eኳ ደኣ ካብ ኣርብዓታት ጀሚሩ - ፖለቲካ ኤርትራ 
ምስ ፖለቲካ Iትዮጵያ ብምዝማድ Iዩ ዝርA ዝነበረ። ብምኽንያት ክሳዳዊ ኣቀማምጣኣ 
ንኤርትራ ክጥቀሙላ ዝበሃጉ ባEዳውያን ስትራተጂOም ክሕንጽጹ ከለዉ ኣብ Iትዮጵያ 
Eንታይ ዓይነት መንግስቲ ከምዝነበረን ምስOም ከኣ Eንታይ ዓይነት ዝምድና ከምዝነበሮን 
ኣብ ግምት ብምEታው Iዩ ዝነበረ።    
 
ኣብ ፈረቓ ናይ 70ታት ኣብ Iትዮጵያ ንጉሳዊ ሥርዓት ተዓሊዩ፡ ስነ-ሓሳባውን 
ፖለቲካውን ምርጫU ኣንጻር ምEራባዊ ደምበ ዝዀነ መንግስቲ ምስቆመ ንምትEትታው 
ወያኔ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ምቹE ሃዋሁው ተፈጥረ። ምEራባውያን ሓይልታት ንሰውራ 
ኤርትራ ንኽጥቀሙሉ መታን ንሃገርና ኣብ ነዊሕ ጉEዞ ዝፈናጥሕ ስትራተጂ ሃንደሱ። በዚ 
መደብ’ዚ ከኣ ሜዳ ኤርትራ ከይዱ-ኸይዱ ብIሳያስን ወያኔን ከምዝEብለል ገበሩ። 
ንኽልቲOም ብዝተፈላለየ መንገዲ Eናሓገዙ ከምቲ ዝተመነይዎ Eቲ ኣንጻሮም ዝነበረ 
መንግስቲ ኣዲሰ ኣበባ ከምዝወድቕ ገበሩ።  
 
Eምበኣር፡ ካልOት ሮቛሒታት ግደ Eንተነበሮም Eኳ፡ Iሳያስ ንሜዳ ኤርትራ ክEብልል 
ዝኸኣለ ብግደ ወያኔ Iዩ። ወያኔ ምስ Iሳያስ ኰይኖም ንጀብሃ ወቒOም ካብ ሜዳ 
ኤርትራ ምስ AውጽU Eቲ ቀዳማይ ገበን ኣብ ልEሊ ህዝቢ ኤርትራ ፈጸሙ። ነዚ ክገብሩ 
ከለዉ ንጥቕሚ ኤርትራ ከምዘይነበረ ግሁድ Aዩ። EላማOም ንሰውራ ኤርትራ ጨውዮም 
ንጥቕሞም ክግልገሉሉ Iዩ። ጥቕሞም ከኣ ንደርጊ ኣውዲቕካ ኣብ Iትዮጵያ ምንጋስ 
Iያ ነይራ፣ መደብ ወያኔ ግን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ኣብ Iትዮጵያ ምንጋስ ጥራይ 
ዝተወሰነ ኣይነበረን።  
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፮፡ Iሳያስን ወያኔን ከም መንግስታት፤ ዘይምቅዳውን ውግEን 
 
Iሳያስን ወያኔን ከይሲ ናይ ሓባር መደብ ዓጢቖም ኣብ ፈለማ 90ታት ንደርጊ ምስ 
ኣውደቑ ሕሉፍ ናይ ምትሕብባር ዝምድና ነበሮም። በቲ Eዋንቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 
Iትዮጵያ ዳርጋ ድላዮም ይገብሩ ነይሮም Iዮም። ብናይ Iኮኖሚ መዳይ ዘይሕጋውን 
ዘይፍትሓውን ንጥፈታት የካይዱ ነይሮም፣ ንኣብነት ከም ቡን፡ ሰሊጥ ዝኣመሰለ ባህርያዊ 
ሃብቲ ብናይ Iትዮጵያ ብር ዓዲጎም ንወጻI ብምሻጥ ዶላር ኣመሪካ ወይ ካልE ዋጋU 
ዘይለዋወጥ ገንዘብ (hard currency) ይረኽቡሉ ነይሮም35።  
 
በቲ Eዋንቲ Eውን ብዙሓት ከም በዓል ግራዝማች ተስፋሚካኤል ጆርጆ፡ ዳኒኤል 
ገብረኪዳን፡ ገብረብርሃን ዘርA፡ ዘካርያስ ንጉሰ ዝኣመሰሉ ብመንግስቲ Iሳያስ ዝጽልUን 
ዝፍርሑን ኤርትራውያን ኣብ ኣዲሰ-ኣበባን ኣብ ካልOት ሸነኻት Iትዮጵያን ብግፍI 
ተቐትሉን ተጨውዩን። ወያኔ፡ ኣብ Iትዮጵያ ስልጣን ሒዞም ዝነበሩ መንግስቲ ከም 
ሙዃኖም መጠን፡ Eዚ ግፍEታትዚ ንኸይፍጸም ክከላኸሉ፡ ምስተፈጸመ ኸኣ ነቶም 
ገበነኛታት ኣብ ፍርዲ ከቕርቡዎም ሓላፍነት ነይሩዎም፣ ኣየገበሩዎን ግን። Eኳ ደኣ ምስ 
መንግስቲ Iሳያስ ተሓባበሩ። Eዚ ኣብ ልEሊ ኤርትራውያን ዝተፈጸመ ከቢድ ግፍI 
ነበረ። 
 
Eቲ ኣብቲ Eዋንቲ ብወያኔ ዝተፈጸመ Aዚዩ ዝኸበደ በደል ግን ንጉዳይ ረፈረንደም 
ዝምልከት ነበረ። ወያኔ ብ1991 መንግስታዊ ሥልጣን ምስሓዙ Eቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ 
ረፈረንደም ብኣግባቡ ዲሞክራስያዊ ከምዝኸውን ንኽገብሩ ሓላፍነት ነይሩዎም። Eቲ 
መስርሕ ረፈረንደም ሓቀኛ ትግባረ ርEሰ-ውሳኔ ንክኸውን ቅድመ-ዝኣገረ ሃዋሁው 
ዲሞክራሲ ክሰፍን ኣለዎ፣ ኩሉ ፖለቲካዊ ውድባትን ጉጅለታትን ከኣ ንነናቱ መርገጽ 
ብነጻን ብቕሉEን ክጣበቐሉን ከዋፍሮን ክኽEል ኣለዎ ክብሉ ነይሩዎም። ነዚ ግን 
ኣይገበሩን። Eቲ ረፈረንደም ዲሞክራስያዊ ብዝዀነ መስርሕ ተኻዪዱ ነይሩ 
Eንተዝኸውን፡ Eቲ ህዝቢ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር ንኽትከውን ከምዝመርጽ ዘጠራጥር 
ኣይነበረን። 
 
ወያኔ መስርሕ ረፈረንደም ዲሞክራስያዊ ከምዝኸውን ብዘይምግባሮም ብክልተ መንገዲ 
ጐዲOምና። ብቐዳምነት Eቲ ረፈረንደም ሕጋዊ ብዘይኰነ ኣገባብ ብምክያዱ ብዙሓት 
Iትዮጵያውያን ከም ብቑE ኣይንቕበሎን Iና ንኽብሉ ክሳብ ሕጂ መሰረት - Eንተንኣሰ 
ምኽንያት - ኰይኑዎም ኣሎ። ብተወሳኺ ቅኑE ዘይኰነ መስርሕ ረፈረንደም ብምፍቃድ 
ወያኔ ንኤርትራ ከምዘላታ ንIሳያስ ኣረኪቦማ፤ Eቲ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ኰነ Eቲ ህዝቢ 
ብሓበራ መሰል ከምዘይብሉ ቆጺሮም Iሳያስ ኣብ ኤርትራ ኣምባገነናዊ ሥርዓቱ 
ከምዝተክል ገይሮም። ስለምንታይ?  
 
ስለምንታይ Iዮም ወያኔ ኤርትራ ሕጋዊ ብዝዀነ ረፈረንዱም ብዘይጥርጥር ነጻነታ  
ከተረጋግጽ ትኽEል Eናሃለወት ከላ ዘይብቑE ረፈረንደም ከምዝካየድ ዝገበሩ? ወያኔ ከምU 
ዝገበሩሉ ምኽንያት ነቲ መስርሕ ረፈረንደም ብጥቕሚ ህዝቢ ኤርትራ ከይኰነስ 
ብጥቕሞም ስለዝራኣዩዎ Iዩ። ከመይ? ትዝክሩ Eንተዀንኩም ወያኔ ንናይ ኤርትራ 
ረፈረንደም ከይሓፈሩ Iዮም ጐስጓስ ገይሮሙሉ። ከም ጉዳዮም ገይሮም Iዮም 
ተዋፊሮሙሉ። ኣብ በዓል ኣዲሰ-ኣበባ Eቲ ረፈረንደም ክካየድ ከሎ፡ ንብዙሓት 
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ኤርትራውያን ኪዱ ንነጻነት ምረጹ Eናበሉ ዳርጋ የገድዱ ከምዝነበሩ Eሙን ሓበሬታታት 
ኣሎ።  
 
ብፍላይ ሕጂ ክርA Eንከሎ ወያኔ ነቲ ረፈረንደም - ማለት ንምፍላይ ኤርትራ ካብ 
Iትዮጵያ - ከም ጉዳዮም ገይሮም Eንተተዋፈሩሉ ዘገርም ኣይኰነን። ጉዳዮም Eኮ Iዩ 
ነይሩ ክበሃል ይከኣል’ዩ። ንኣታቶም ዝዓጦም ዝነበረ Eቲ ኬድካ-ኼድካ ንትግራይ ፈሊኻ 
ናትካ ረፑብሊክ ምትካል ዝሸቶU ርሑቕ መደብ Iዩ። Eዚ ምስ Iሳያስ Eውን ዘዛምዶም 
መደብ’ዚ ንኽሰልጥ ቅድመ-ዝኣገረ ኤርትራ ናይ ግድን ንዓOም ብዘገልግሎም ኵነት ካብ 
Iትዮጵያ ክትፍለ ነይሩዋ። ስለ’ዚ ንኤርትራ ከምዘላታ ንIሳያስ ጥራይ ተረክብ ናይ 
ሓሶት ረፈረንደም ከምዝካየድ ገበሩ። ብሓጺሩ Eምበኣር Eቲ ረፈረንደም ዝተባህለ ናይ 
ሓሶት መስርሕ ነቲ ንትግራይ ካብ Iትዮጵያ ናይ ምፍላይ ነዊሕ መደብ መንገዲ ዝጸርግ 
Iዩ ዝነበረ Eምበር መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝደረኾ፡ ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ተባሂሉ 
ዝተወደበ ኣይነበረን። 
 
ኣብቲ ረፈረንደም ዝተኻየደሉ Eዋን መንግስቲ Iሳያስ ኣብ Iትዮጵያ ገና ድላዩ ዝገብረሉ 
ዝነበረ Iዩ። ኣብቲ Eዋን’ቲ መሪሕነት ወያኔ ብስብሓት ነጋን መለስ ዜናውን ዝተዓብለለ 
Iዩ ነይሩ። ምስዚ ብዝተሓሓዘ ክጥቀስ ዘለዎ ነጥቢ ኣሎ። ካብ ኩሎም መራሕቲ ወያኔ 
Eቶም ምስ Iሳያስ ዝቐረበ ዝምድና ዝነበሮም ስብሓትን መለስን Iዮም። ካብ ክልቲOም 
ከኣ Eቲ ምስ Iሳያስ ዝበለጸ ቅርበት ዝነበሮ ስብሓት Iዩ36። 
 
ቁሩብ ዓመታት ድሕሪ ረፈረንደም ተግባራት መንግስቲ Iሳያስ ንገለ ክፋል መሪሕነት 
ወያኔ - ብሕልፊ ነቲ በዓል ገብሩ ኣስራት ዝርከቡዎ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ወገን - ኣዚዩ 
ጸላEላE ክብሎ ጀመረ። Eዚ ወገን Eዚ ኣብ መወዳEታU መንግስቲ Iሳያስ ከም ቀደሙ 
ኣብ Iትዮጵያ ድላዩ ንኸይገብር ከምዝኽልከል ገበረ። Eዚ ከይዱ-ኸይዱ ውግE ባድመ 
ኣስዓበ Eሞ Eቲ ኩላትና Eንፈልጦ Eንወትን ሞትን ኰነ።  
 
ንውግE ባድመ ምድላዋት ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ Eዋን Eቲ ጸረ-Iሳያስ ዝዀነ ሸነኽ 
መሪሕነት ወያኔ ነቲ ክሳብ ሽEU ዓብላሊ ዝነበረ ብመለስን ስብሓትን ዝምራሕ ጉጅለ 
ዳርጋ ኣሕሚቑዎ ነይሩ። ኣብቲ ኩነት’ቲ Iዮም መራሕቲ ወያኔ ምስ ኩሎም ተቓወምቲ 
ሓይልታት ኤርትራ ናይ ምትሕብባር ዝምድና ዝደለዩ። ኣንጻር መንግስቲ Iሳያስ 
ክንተሓባበር ድሉዋት Iና ስለዝበሉ ምስ ብዙሓት ውድባት ንተግባራዊ ዝምድና 
ዝምልከት ምርድዳE ተገይሩ። ንኣብነት ምስ’ቲ ብነብሰሄር ዓብደላ Eድሪስ ዝምራሕ 
ዝነበረ ውድብ ተ. ሓ. ኤ. ንወተሃደራዊ ስልጠናን ካልE ጉዳያትን ብዝምልከት ስምምE 
ተበጺሑ ጥራይ ዘይኰነ ምትግባሩ Eውን ኣገዳሲ  ብዝዀነ መጠን ተጀሚሩ ነበረ።  
 
ብ2001 ግን ገለ ውሽጣዊ ምEብልናታት ኣብ ወያኔ መጸ Eሞ Eቲ መሪሕነት፡ Eቲ ውድብ 
Eውን ክበሃል ይከኣል፡ ኣብ ክልተ ተገምA፤ መንግስታዊ ስልጣን ብጉጅለ ስብሓተ-መለስ 
ተገበተ። Eዚ ጉጅለ’ዚ መንግስቲ Iሳያስ ክውቃE ዝደሊ ኣይነበረን። Eዚ ሕጂ ዘሎ 
ንባድመን ምሕንጻጽ ዶብን ዝምልከት ኩነታት ንመንፈስ ናይ’ዚ ጉጅለዚ ዘንጸባርቕ 
Iዩ37።  
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37 .  ካብ’ቲ  ቤት-ፍርዲ ሄግ፡ ንውግE ባድመ ብዝርI ዝሃቦ ውሳኔ ኣብዚ መልEኽት’ዚ ዘገድሳና 

ትሕዝቶታት ሰለስተ Iየን። ንሳተን ከኣ 1. ነቲ ውግE ዘበገሰቶ ኤርትራ Iያ፤ 2. Eታ ባድመ 
ዝተባህለት ቁሸት ግዝኣት ኤርትራ Iያ፤ 3. ክሳብ ዶባት ዝሕንጸጽን ኩነታት ዝጥጥሕን ኣብ ውሽጢ 
ግዝኣት ኤርትራ ካብ’ቲ ዶብ 25 ኪሎመተር ዝስፍሓቱ መንጎኣዊ ዞባ (buffer zone) ክህሉ Iዩ ዝብላ 
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ካብ መወዳEታ 2001 ጀሚሩ ብጉጅለ ስብሓተ-መለስ ዝተገበተ መንግሰቲ ወያኔ ነቲ ምስ 
ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ተጀሚሩ ዝነበረ ንመንግስቲ Iሳያስ ናይ ምጥቃEን 
ምድኻምን መደብ ጠሊሙ፡ ተጀሚሩ ንዝነበረ ምትሕብባር ሰሪዙ፡ ትርጉም ዘለዎ ሓገዛት 
ምሃብ ኣቋረጸ። ከይዱ-ኸይዱ ከኣ ንተቓወምቲ ውድባትና ብዝተፈላለየ ጥበብ 
ኣዳኺሙወንን ኣልሚሹወንን፣ ክሳብ ሕጂ Eውን ከዳኽመንን ከልምሸንን ይርከብ። Eዚ 
ሕጂ ንዘሎ ኩነታት ንምርዳE ዝሕግዘና ድሕረ-ባይታ Iዩ፣ Eኳ ደኣ ነዚ ከይተረዳEካ 
ንህሉው ኩነታትና ብብቕዓት ምትንታን ኣይከኣልን Iዩ።  
 
፯፡ ኤርትራን ህሉው ፖሊሲ ወያኔን Iሳያስን 
 
Eዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ወያኔ Eንታይ ዓይነት ሥርዓት Iዩ? ባህርያት ህሉው ሥርዓት 
ወያኔ electoral authoritarianism ማለት ምርጫዊ ምልኪ ተባሂሉ ዝግለጽ Iዩ። Eዚ 
መልክE ምርጫ ዘለዎ ምልካዊ ስርዓት ማለት Iዩ። ብዙሓት ተንተንቲ ከምU ገይሮም 
Iዮም ዝገልጽዎ38፤ Aነ Eውን በዚ ኣገላልጻ’ዚ EሰማማE Iየ። ኣብ ሓሓሙሽተ ዓመታት 
ብዝሐ-ሰልፋዊ ዝመልክU ምርጫ ይካየድ፤ ነቲ ምርጫ ግን Eቲ ስልጣን ሒዙ ዘሎ 
መንግስቲ - መንግስቲ ወያኔ - ኩሉ ሜላታትን ተንኰላትን Eናተጠቕመ ንሱ ጥራይ 
ከምዝስEሮ ይገብር39። ንኣብነት ኣብቲ ናይ 2010 ምርጫ ወያኔ 99.6% ናይቲ ወንበራት 
ባይቶ ስIርና Iሎም ነቲ ባይቶ ብሒቶሞ። Eዚ ንኽትሰምO Eውን ዘስደምም ዝነበረ 
ሃየንታ Iዩ። Eዚ ሸፈጥ ጥራይ ኣይነበረን፤ ንEቀትን ብድAን ዘንጸባርቕ ፍግራ Iዩ 
ነይሩ።  
 
ወያኔ ሕጂ ብሓይሊ Iዮም ኣብ ስልጣን ዘለዉ Eምበር መብዛሕትU ህዝቢ Iትዮጵያ 
ስለዝፈተዎም ኣይኰነን። ነቲ ህዝቢ ብምፍርራሕ Iዮም ተቖጻጺሮሞ ዘለዉ። ጐራሓት 
ስለዝዀኑ ግዳ ገለ ጥበባት ተጠቒሞም Eቲ ምልካዊ ስርዓቶም ብገለ ሸነኹ ሊበራላዊ 
መልክE ከምዝህልዎ ይገብሩ። ንብዙሓት - Eንኰላይ ንኤርትራውያን - ኣጋጊዮም Iዮም፤ 
ገናውን የጋግዩ ኣለዉ።  
 
Eንተዀነ ግን Eቲ ህዝቢ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ EናጸልOም፡ ተቓውሞU ኸኣ EናበርትA 
ይኸይድ ብምህላዉ መልክE ናይ’ቲ መንግስቲ ወያኔ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣገባብ ጽቕጠት 
                                                                                                                                                              

Iየን። ክሳብ ሕጂ መንግስቲ ወያኔ ካብ ባድመ ኣይወጸን፣ ገለ ምስምሳት Eናኣቕረበ Eውን ዶብ 
ንክሕንጸጽ ምትሕብባር ኣብዩ ኣሎ። በቲ ካልE ሸነኽ ከኣ መንግስቲ Iሳያስ ነቲ 25 ኪሎመተር 
መንጎኣዊ ዞባ ጠሓሒሱ ሰፊሩዎ Iዩ። ምስዚታት ብዝተተሓሓዘ ክልቲU መንግስታት ይወቓቐስ 
Eምበር ኣብ ውግE መሳሊ ክኣቱ ኣይተራEየን፤ ዝኣቱ Eውን ኣይመስልን።  

ነዚ ንሕቶ ባድመን ዶብን ዝምልከት ኣይ-ሰላም ኣይ-ውግE ኩነታት ክልቲU መንግስታት ዝደልዮ 
ይመስል። መንግስቲ Iሳያስ ወያኔ መሬትና ሒዞሞ ኣለዉ፣ ሉኣላውነትና ተጋሂሱ Iዩ ዘሎ Eናበለ ነቲ 
ኩነታት ንዲሞከክራሲያዊ ስርዓት መመሊሱ ንምምሕልላፍ ይጥቀመሉ ኣሎ። ከምU Eውን መንግስቲ 
ወያኔ ብሰሜን ካብ ሻEብያ መጥቃEቲ ክመጸና ይኽEል’ዩ ብምባል ኣጽዋርን ወተሃደራዊ ስርIታትን 
መሳለጥያታትን ንትገራይ ንምግዓዝ፡ ከምU Eውን ኣብ Iትዮጵያ፡ ብፍላይ ከኣ ኣብ ትግራይ፡ 
ንዲሞክራስያውን ሰብኣውን መሰላት ገደብ ንምግባር ይጥቀሙሉ ኣለዉ። ስለዚ ንሕቶ ባድመን ዶብን 
ክልቲOም መንግስታት ስልጣኖም ንምጥጣሕን ንምንዋሕን ይጥቀሙሉ ኣለዉ ክበሃል ይከኣል።   

 
38 .  Merera Gudina (2011) 
39. ተቓወምቲ ሰልፍታት ኣብ ምርጫታት መታን ከይEወቱ ቀንዲ ካብ’ቲ መንግስቲ ወያኔ ዝጥቀመሉ 

ዘይርትዓዊ ሜላታት ኤርምያስ ለገሰ ብ 1 ኖቨምበር 2014 ኣብ ከተማ ስያትል፡ ዋሺነገተን ኣብ ዝሃቦ 
መግለጺ ተዘርዚሩ ኣሎ። ነቲ መግለጺ ንምስማE ኣብዚ ርA http://www.ethiomedia.com/15store/4247.html 



Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 
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Eናጨከነ ይመጽE ኣሎ። ዝEሰሩ ዘለዉ ናይ ፖለቲካ ተቓወምቲ፡ ጋዜጠኛታት፡ 
ተንቀሳቐስቲ ሰብኣዊ መሰላት፡ Eናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ። Eዚ ጽቕጠት’ዚ ኣብ ትግራይ 
Eውን ኣመና ይኸፍE ኣሎ። 
 
ወያኔ ሥልጣን ብፍታዎም ክገድፉ ኣይደልዩን Iዮም፣ ከም ብዙሓት ካልOት 
ኣፍሪቃውያን ገዛEቲ ገና ኣብ’ቲ “ብደም ዝተረኽበ ስልጣን’ ብዘይደም Aይግደፍን’ዩ” 
ዝብል ደረጃ ስልጣኔ Iዮም ዘለዉ40። ኣብ መወዳEታU Eኳ ከምቶም ዝሓለፉ ጨቆንቲ 
ሥርዓታት ካብ ሥልጣን ምውራዶም ኣይተርፎምን Iዩ። ካብ ሥልጣን ወሪዶም ግን 
ብሰላም ኣብ Iትዮጵያ ዝነብሩ ኣይመስሉን። ታሪኾም ከምዝምስክሮ፡ ካብ ከም በዓል 
ስብሓት ነጋ ዝኣመሰሉ መራሕቶም Eውን ከምዝሰማEናዮ፡ ስልጣን ምስዝስEኑ መሰል 
ርEሰ-ውሳኔ ክሳብ ምግንጻል ንዝፈቅድ ሕገ-መንግስቶም ተጠቒሞም ንትግራይ ካብ 
Iትዮጵያ ብሓይሊ ክፈልዩዋ ክፍትኑ Iዮም፤ ነዚ ንኸስልጡ ከኣ ኣቐዲሞም ነታ 
ዝተረፈት Iትዮጵያ ፋሕ-ብትን ከብሉዋ፡ Eንተወሓደ ሓድነታ ኣላሕሊሖም ከዳኽሙዋ፡ 
Iዮም። ብድሕሪU ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ምስ ገለ ሸነኽ ኤርትራ ሰሚሮም ሓንቲ 
ወደባት Eትውንን ሃገር ንምምስራት ክህቅኑ Iዮም። Eቲ ብብሄረ-ሰባዊ መንነቱ ዝዀርE 
ህዝቢ ትግራይ ግን ብIትዮጵያውነቱ Eውን ዝሕበን ስለዝዀነ Eዚ መደብ’ዚ Aብ 
መወዳEታUስ ክፈሽል Iዩ፣ ቅድሚ ምፍሻሉ ግን ብዙሕ Eንወትን ህልቂትን ከስEብ Iዩ።  
 
ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ብበዓል ስብሓት ነጋ ዝምራሕ ሸነኽ ወያኔን መንግስቲ Iሳያስን 
ንኤርትራ ዝበታትን ናይ ሓባር ርሑቕ Eላማ ኣለዎም። ክልቲOም ኣብ ልEሊ ኤርትራን 
ኤርትራውያንን ዘካይድዎ ዘለዉ ፖሊሲ  - ማለት በዓል Iሳያስ ብወገን ኤርትራ በዓል 
ስብሓት ከኣ ብወገን Iትዮጵያ ኰይኖም - ነቲ ናይ ሓባር ርሑቕ Eላማ Iዩ ዝትግብር 
ዘሎ።  
 
ወያኔ ንተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ብዝርI ዘለዎም ፖሊሲ በዚ Eላማዚ ዝተገዝA፡ 
ነዚ Eላማዚ ዘገልግል Iዩ። ከምU ኸኣ መንግስቲ Iሳያስ ንምሕደራ ኤርትራ ብዝርI 
ኰነ ነቶም ምስU ዝተዛመዱ ሓይልታት ተቓውሞ Iትዮጵያ ብዝምልከት ዘለዎ ፖሊሲ 
በዚ Eላማዚ ዝምራሕ፡ ናብዚ Eላማዚ ዘቕንA Iዩ።  
 
ብምሕደራዊ ፖሊሲ መንግስቲ Iሳያስ ኣብ ኤርትራ ንጀምር። ኣቐዲሙ ከምዝተገልጸ 
Iሳያስ ንኤርትራ ብመደብ ይቐትላ ኣሎ41። Iሳያስ ብመደብ ንኤርትራ ቀቲሉ 

                                                 
40. መረራ ጉዲና (Aዲሰ-Aበባ፡ ነሐሴ 2006 E. C.) ገጽ፡ 202 
41.   ነዚ ሓቂዚ Iሳያስ ባEሉ Eውን ይEመነሉ ኣሎ ክበሃል ይከኣል። ዓንደብርሃን ወልደጊዮርጊሰ ኣብ’ዚ 

ቀረባ Eዋን ኣብ ዘሕተሞ መጽሓፍ Iሳያስ ክሰክር ከሎ “ብድሕረይ ዓጋመ ከምEትብሉኒ Eፈልጥ Iየ፣ 
ከርEየኩም’የ። ነዛ ዓዲ ከምታ ዘምጻEኩዋ ከጥፍኣ Iየ“” ይብል ከምዝነበረ ነጊሩና ኣሎ። Andebrehan 
Woldegiorgis ገጽ 322 Eግረ-ጽሑፍ 329 

 
ነዛ ሓበሬታዚኣ ስለዘካፈለና ንዓንደብርሃን ንስነ-ስርዓቱ ነመስግኖ። ካብU ተረፈ Iሳያስ - ርEሰ 

ብሄርን መራሕ-መንግስትን ተባሂሉ - ንኤርትራ ከጥፍኣ Iየ ክብል ከሎ ዓንደብርሃንን ካልOት 
ኣገልገልቲ Iሳያስን Eንታይ ይገብሩ ነይሮም ዝብል ሕብሪ ውንጀላ ዘለዎ ሕቶ ክለዓል ናይ ግድን 
Iዩ። Eዚ ርEሱ ዝኸኣለ ጉዳይ ስለዝዀነ ሕጂ ብኸምዚ መልክE ጠቒሰዮ ጥራይ Iየ ዝሓልፍ፣ ነዝን 
ንተዛማዲ ኣርEስትታትን ንኻልE ኣጋጣሚ ክውንዝፎ መሪጸ ኣለኹ። ቀንዲ ነጥበይ Eዚ ዝስEብ Iዩ።  

ዘረባ Iሳያስ ቡቕሊ ዝወለዶ ዘይጓዳE ዓዘፍዘፍ’ዩ Iልካ ሸለል ዝበሃል ኣይኰነን። Iሳያስ ኣመና 
Eንተሰተየ Eውን ከምዚ ንዝኣመሰለ ዘረባ ስቕ Iሉ ዝድርብይ ኣይመስለንን። ነዊሕ ናይ ምትላልን 
ተንኰል ናይ ምEላምን ተሞክሮ ዘለዎ ሰብ Iዩ፣ ከምቲ ንሰምOን ነንብቦን Eንተድኣ ኰይኑ ከኣ ሳEቤን 
ኣልኮላዊ መስተ ናይ መጽዋር ዓቕሙ Eውን ቀሊል ኣይኰነን!! Iሳያስ ነዚ ፈኸራ’ዚ ዘስምO ዲሕሪ 
“ነጻነት” ሙዃኑ ጥራይ Eምበር ብርግጽ መዓስ ሙዃኑ ኣይተነግረናን። Eዚ ብዘየገድስ Eቲ ክፍለጥ 
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ንኤርትራውያን ብሃገሮም ንኸይሕበኑ ገይሩዎም ኣሎ፣ ብሃገሮም ምሕባን ክስEኑ ከለዉ 
ንሓድነታን ልUላውነታን ንምክልኻል ክለዓዓሉ ኣይኽEሉን፣ ስለዚ ከኣ ዝዀነ ጸረ-ሃገራዊ 
መደብ ዘይከፍE መሲሉ ክረኣዮም Eሞ ክቕበሉ ይኽEሉ። 
 
ንኤርትራ ዘጥፍE ዘሎ መንግስቲ Iሳያስ ንIትዮጵያውያን ሓይልታት ንዲሞክራሲ 
ንኽቃለሱ ክሕግዞም ኣይክEልን። ኣብ ዓዱ ኣዚዩ ሕሱም ጭቆና ዘዘውትር ሕሉፍ 
ኣምባገነን ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ዲሞክራሲ መታን ክሰፍን ክተሓጋገዝ ባህርያቱ 
ኣየፍቅደሉን Iዩ። ብመሰረቱ ከኣ Eቲ ከይዱ-ኸይዱ ንኤርትራ ፋሕ-ብትን ዘብል ርሑቕ 
መደብ ናይ Iሳያስን ወያኔን ስለዝዀነ Iሳያስ ዝደልዮ ወያኔ ኣብ ስልጣን ክህልዉ 
Eምበር ክወድቁ ኣይኰነን። Eንተዀነ ግን Iሳያስ ነቲ EላማUን ሰትራተጂUን ንኽሓብE 
ከምዚ ንሓይልታት ተቓውሞ Aትዮጵያ ዝሕግዝ ዘሎ መሲሉ ክርA ይፍትን። ሓይልታት 
ተቓውሞ Iትዮጵያ ግን ንወያኔ ንምውዳቕ ዝዓለመ ካብ Iሳያስ ዝረኸቡዎ ደገፍ 
ከምዘየለ ገለ ካብ መራሕቶም ደጋጊሞም ገሊጾም Iዮም። ሕጂ፡ ብፍላይ ድሕሪ 
መጭወይቲ ዋና-ጸሓፊ ግንቦት 7 ኣንዳርጋቸው ጽጌ ተቓወምቲ ሓይልታት Iትዮጵያ 
መንግስቲ Iሳያስ ብዝዀነ መልክE ደጋፊOም ክኸውን ከምዘይክEል Eናተገንዘቡ 
ይመጽU ኣለዉ።  
 
ወያኔኸ ንኤርትራውያን ተቓወምቲ ክድግፉ ይኽEሉዶ? Iሳያስ ኣብ ልEሊ ወያኔ ብዙሕ 
ናይ ምንEኣስ ተግባራትን ግፍEታትን ፈጺሙ Iዩ። ብጊዜ ብረታዊ ገድሊ ይኹን ብጊዜ 
”ነጻነት“ Iሳያስ ዝውንኖ ውድብን መንግስትን ህዝባዊ ግንባር ንወያኔን ንህዝቢ ትግራይን 
AስተናIቑዎምን ሃሲዩዎምን Iዩ። ብ80ታት ሓገዝ ናብቶም ብጥሜት ዝተጠቕU ተጋሩ 
ንኸይሓልፍ ከልኪሉ’ዩ፤ ንተጋደልቲ ወያኔ ካብ ስምምE ወጻI ኣብ ውግኣት ህዝባዊ 
ግንባር Aሳቲፉ ኣሰዊU Iዩ፤ መካይንን ካልOት ንብረትን ብዓመጽ ወሲዱ Iዩ42። 
ብዓቢU ከኣ ውግE ባድመ ከም ዝውላE ገይሩ ማEለያ ንዘይብሉ ሞትን Eንወትን ጠንቂ 
ኰይኑ Iዩ43። Eዚ ኣብነታት ጥራይ Iዩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምEታው ወያኔ 
Iሳያስ ብተቓወምቱ ንኽወድቕ Eናተሓጐሱ ክሕግዙ Iዮም Iልካ ክትጽበ ርትዓዊ 
Iዩ። ካብዘይገበሩ ግን፡ ክብድ ዝበለ ምኽንያት Aለዎም ማለት’ዩ፤ Eኳ ደኣ ኤርትራ ኣብ 
ትሕቲ ቁጽጽር Iሳያስ ዀይና ክትቅጽል ንጥቕሞም ስለዝዀነ Iዩ Iልካ ጥራይ Iኻ 
ክትድምድም ትኽEል።      
 
ወያኔ Iሳያስ ዓቢ ሓገዝ ከምዝገበረሎም ይፈልጡ Iዮም፤ ሰውራ ኤርትራ ከምዝጭወ 
ገይሩ ኣብ Iትዮጵያ ንኽነግሱ ኣኽIሉዎም Iዩ። ብተወሳኺ፡ Eቶም በቲ ብጽማቝ 
ትሕዝቶU ካብ ትውልዳውነት ዘይሓልፍ ኣምር ብሄረ-ሰብነት ዝምርሑ ወያኔ፡ ካልEስ 
                                                                                                                                                              

ዘለዎ ሓቂ Iሳያስ ንኤርትራ ከጥፍኣ ዝጀመረ ቀደም - ናይ ትግራይ ትውልዲ ከምዘለዎ ዘይፍለጥ ኣብ 
ዝነበረሉ Eዋን - ሙዃኑ Iዩ። ስለምንታይ ኣብ ሕጂ በጺሑ ከምዚ ይብል ኣሎ Iሳያስ? ዓጋመ 
ስለዝተባህለ ክኸውን ኣይክEልን Iዩ - ዓጋመ ዝብልዎ ሰባት Eንተድኣሃሊዮም። ያI “ዓጋመ” ዝብል 
ቃል ከቢድ ጸርፊ ኰይኑስ ሃገር ንምጥፋE ምኽንያት ክኸውን!! ዘይመስል Iዩ። Iሳያስ ‘ሃገር ከጥፋኣ 
Iየ’ Iሉ ክፍክር ከሎ፡ Eላማ ፈኸርU Eቲ ይኹን Eቲ ብዘየገድስ፡ ምስ ኩሎም ተሓባበርቱ ኰይኑ 
ንኤርትራ ይቐትላ ከምዘሎ ባEሉ Eውን ዳርጋ ተኣሚኑ ኣሎ ክበሃል ይከኣል።  

42. ገብሩ Aስራት ገጻት 115-123 
43 . ጀነራል Uቕበ ኣብርሃ ንዳን ኮነል ኣብ ዝሃቦ ቃለ-መጠይቕ ኤርትራ ንባድመ ንኽትኣቱ መን ከምዝወሰነ 

ንጹር ከምዘይኰነ ጠቒሱ፡ ላEለዎት ሰብ-መዚ ብሓባር ከምዘይወሰድዎ ይሕብር Eኳ ድኣ ብዛEባ 
ንስተራተጅን ንሓለዋ ጸጥታን ዝርI ጉዳያት ብተግባር Iሳያስ  በይኑ ከምዝውስን ኣብቲ ቃለ መጠይቕ 
ይEምት (ዳን ኮነል: ጘፅ 101)  ጴጥሮስ  ሰሎሞን Eውን፡ ንግርጭት ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝምልከት፡ 
ምስ ኣበሃህላ ጀነራል Uቕበ ዝሳነ ምስክርነት ሂቡ Iዩ ንኣብነት ኣብ ፈለማ 1995 ኤርትራ ምስ ሱዳን 
ንዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ከተቋርጽ ከላ፡ ጴጥሮስ ሰሎሞን፡ ሚኒስተር ወጻI ጉዳያት ክነሱ፡ ኣብ 
ወጻI ሃገር ከሎ ከም ዓለሙ ብወረ ሰሚUዎ (ዳን ኮነል: ገፅ 128)         



Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 
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ይትረፍ፡ Iሳያስ “ወዲ ላሕምና” Iዩ ብምባል Eኳ ብቐሊሉ ከምዘይጭክኑሉ ምግማት 
ይከኣል። ብዓቢU ግን ኣብታ ኣቐዲማ ዝተገልጸት ናይ ርሑቕ መደብ መላፍንቶም 
ስለዝዀነ የድልዮም Iዩ፤ ነዚ ኣብ ግምት ብምEታው ወያኔውን Iሳያስ ካብ ስልጣን 
ክEለ ከምዘይደልይዎ ምልላይ ቀሊል Iዩ።  
 
ኣዲሰ ዘመን ዝተባህለ ጸሓፊ፡ መረጃ.ኮም ኣብ ዝስሙ ዌብ-ሳይት ነዚ ነጥቢ’ዚ ዝምልከት 
ኣEማኒ ኣስተብህሎ ገሊጹ ኣሎ። “ፖለቲካ ትግራይ-ትግርኚ“ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርEስቲ 
ብቋንቋ Eንግሊዝ ኣብ ዝጸሓፎ ዓንቀጽ ከም’ዚ ዝስEብ ይብል።  
 

“Eritrean opposition groups are now armed and trained in northern part of Ethiopia to 
fight the regime in Asmara.  Similarly, Ethiopian opposition groups are also managed and 
financed by Isayas Afeworki to fight the regime in Addis. This is in fact another trap! It is 
meticulously designed by Tigray-Tigrinya leaders to control, monitor and finally 
sabotage the activities of both opposition groups before they strike. In the last ten years or 
so opposition group’s agenda of freedom and democracy has not moved an inch forward 
due to the manipulation of Tigray-Tigrinya security agents. TPDM (DMHIT), whose 
main task is to protect and serve the empire of Tigray-Tigrinya, is the only group who is 
making a substantial progress in power and number. TPDM has been training in a secret 
location in Eritrea for the last 20 years since 1991 and is directly financed by Isayas 
Afeworki.”44      
 

Eዚ ማለት፤ 
 
“ኤርትራውያን ተቓወምቲ ጉጅለታት ኣንጻር መንግስቲ ኣስመራ ንኽዋጋኣ ኣብ 
ሰሜናዊ ክፍሊ Iትዮጵያ ይEጠቓን ይስልጥናን ኣለዋ። Iትዮጵያውያን ተቓወምቲ 
ጉጅለታት Eውን ንመንግስቲ ኣዲሰ ኣበባ ንምውጋE ብIሳያስ ኣፍወርቂ ይዋፈራን 
ይምወላን ኣለዋ። Eዚ መጻወድያ Iዩ። Eዚ Eዘን ተቓወምቲ ጉጅለታት መጥቃEቲ 
ቅድሚ ምክያደን ብመራሕቲ ትግራይ-ትግርኚ ንንጥፈታት ናይ ክልቲAን ሃገራት 
ተቓወምቲ ጉጅለታት ንምቁጽጻርን ንምክትታልን ኣብ መወዳEታU ከኣ 
ንምEንቃፍን ብጥንቃቐ ዝተሓንጸጸ Iዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ኣቢሉ 
ብሰንኪ ሸርሒ ሕቡኣት ሰለይቲ ትግራይ-ትግርኚ Eቲ ናይ ተቓወምቲ ጉጅለታት 
መደብ ነጻነትን ዲሞክራስን ስድሪ Eውን ንቕድሚት ክኸይድ ኣይከኣለን። Eታ 
ብሓይልን ብቁጽርን ዓቢ ምEባለ ትገብር ዘላ ጉጅለ ዲምህት ጥራይ Iያ፣ ቀንዲ 
Eማም ዲምህት ከኣ ንግዝኣት ትግራይ-ትግርኚ ምሕላውን ምግልጋልን Iዩ። 
ዲምህት ካብ 1991 ጀሚሩ ንዝሓለፈ Eስራ ዓመታት ኣብ ሓደ ሕቡE ሸነኽ 
ኤርትራ ትEለም ነይራ፣ መዋሊኣ ከኣ ብቐጥታ Iሳያስ ኣፍወርቂ Iዩ።” 

 
ኣበሃህላ ኣዲስ ዘመን መሰረት ዘለዎ Iዩ። ትግራይ-ትግርኚ ናይ ሓባር ዝመደቦም 
Iሳያስን ወያኔን ንናይ Iትዮጵያን ኤርትራን ተቓዋሚ ጉጅለታት በብወገኖም 
ይቆጻጸርዎን የልምሽዎን ኣለዉ። 
 
ሓባራዊ ጉEዞ Iሳያስን ወያኔን ኣብ መስርሕ ምናልባት ምምEርራይ የድልዮ ይኸውን። 
Iሳያስ ብርቱE ህርፋን ስልጣን ዘለዎ ሰብ Iዩ፣ በዚ ምኽንያትዚ ምስ ወያኔ ጸገም 
ይፍጠር ይኸውን፤ ጸገም በርቲU ወያኔ ንIሳያስ ከልግስዎ Eንተተገዲዶም፡ መደብ 

                                                 
44 .  Addis Zemen 
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ትግራይ-ትግርኚ ዝቕበሉ ከዳዓት ኤርትራውያን መልሚሎም ምስኣዳለዉ ጥራይ Iዩ። 
ዛጊት Eውን ከምዚOም ዝኣመሰሉ ጉጅለታት የዳልዉ ኣለዉ ዝብል ጽንጽንታታት ኣሎ። 
ነዚ ምድላዋት’ዚ ዘሰኒ “ካብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ነጻ Iና” ዝብል ምትEኽኻባት 
ትግርኛ ተዛረብቲ ኤርትራውያንን ተጋሩን Eውን ዝዋፈር ዘሎ ይመስል45። 
 
ዝዀነ ዀይኑ Eቲ መሰረታዊ ነጥቢ Eዚ ዝስEብ Iዩ። መንግስቲ ወያኔ ተቓወምቲ 
ሓይልታት ኤርትራ ነጻ ኰይኖም ንIሳያስ ንኸውድቑ ክድግፍ ፈጺሙ ኣይደልይን Iዩ። 
ካብ 2001 ዓ. ም. ጀሚሩ ዝረኣናዮ ኣካይዳ ወያኔ ኸኣ ነዚ Iዩ ዘረጋግጽ።      
 
፰፡ ዝምድና መንግስቲ ወያኔን ኤርትራውያን ተቓወምትን 
 
መንግስቲ ወያኔ ኣዚዩ ውሕሉል ብዝዀነ ሜላታት ንተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ 
ኣልሚሹወን Iዩ። ነቲ ብ1998-9 ተበጺሑ ዝነበረ ምርድዳኣት ጠሊሙ ነዘን ውድባት ካብ 
ፍቓዱ ክወጻ ዘይክEላ ምEዙዛቱ ከምዝዀና ገይሩወን ኣሎ።  
 
(1) መንግስቲ ወያኔ Eዘን ዝተፈላለያ ውድባት ኤርትራ ሓድነት ከይገብራ Eሞ ሓይሊ 
ተቓውሞ ንኸይዓኩኽን ንኸይድልድልን ጨካንን Eከይን ሜላታት ኣተግበረ። Eቲ ቀንዲ 
ዝተጠቕመሉ ሜላ ብደጋዊ መልክU መስርሕ ሓድነት ዝመስል ብተግባር ግን ንውድባት 
ዝፈላልን ዘቃራሕንን፡ ነቲ ሓይሊ ተቓውሞ ከኣ Eናሓደረ ዘማህምን ጉባዔታትን 
ምትEኽኻባትን ምውፋር Iዩ።  
 
መልክE ናይዚ ሜላዚ ነቲ ኣብ ኣፈ-ታሪኽ ግሪካውያን ዝርከብ ኣብ ልEሊ ንጉስ ሲሲፉሰ 
ዝወረደ መቕጻEቲ ዘዘክር Iዩ። Eዚ ንጉስ’ዚ ኣብ ዝነበረሉ መዋEል Eቶም ህዝቢ 
ጣOታት የምልኹ ነበሩ፤ Eቲ ዝሓየለ ጣOት Eቲ ዘዩስ ዝበሃል ዝነበረ Iዩ። ንጉስ ሲሲፉስ 
ስልጣኑ ንኽሕሉ ክብል ብዙሕ በደላት ስለዝፈጸመ ብጣOት ዘዩስ ሓደ ፍሉይ መቕጻEቲ 
ተዋህቦ። ንሱ ከኣ ሲሲፉስ ንሓደ ዓቢ ከውሒ ናብ ጫፍ ናይ ሓደ ጥልE ዝበለ ነዊሕ ጎቦ 
ክሳብ ዝበጽሕ ንዓቐብ ክደፍE Iዩ ነይሩ። ሲሲፉስ ከምቲ ዝተፈረዶ ነቲ ከውሒ ደፊU-
ደፊU ኣብቲ ጥቓ ጫፍ ምስኣብጽሖ  ጣOት ዘዩስ በቲ ዝነበሮ መለኮታዊ ሓይሊ Eቲ 
ከውሒ ንታሕቲ ከምዘንከራሩ ገበሮ። ሲሲፉስ መሊሱ ነቲ ከውሒ ንዓቐብ ይደፍO፤ ኣብ 
ጥቓ ጫፍ ምሰ በጸሐ ከኣ Eቲ ከውሒ ብሓይሊ ዘዩስ Eንደገና ንታሕቲ ይምለስ። ሲሲፉስ 
ይደፍE፡ ወዮ ከውሒ ከኣ ካብ ጫፍቲ ጎቦ መመሊሱ ንታሕቲ የንከራሩ!! ከምU Eናበለ 
ሲሲፉስ መወዳEታ ኣብ ዘይብሉ፡ መመሊሱ ንድሕሪት ዝምለስ Eማም ተነቝቱ ብብስጭት 
ተኾምተረ። ካብ’ዚ ኣፈ-ታሪኽዚ ብምብጋስ፡ መወዳEታ ዘይብሉ ይሰልጥ ኣሎ ይበሃል Eሞ 
ንድሕሪት ዝምለስ ናይ ኰለል ኩነታት sysphean (ሲሲፋዊ) ተባሂሉ ይግለጽ።  
 
Eዘን ውድባት ኤርትራ ግዳይ ሲስፈያን ሜላ Iየን ኰይነን። ይሰምራ ኣለዋ፤ ቀሪበን 
Iየን ይበሃል Eሞ፡ ገለ ዘይምቅዳው ዝፈጥር ነገራት ይርከብ፤ ስለዚ ከኣ Eታ ተጀሚራ 
ዝነበረት ምትEኽኻብ ፋሕ ትብል። Eንደገና ጉባኤዶ ዋEላዶ ተባሂሉ ምትEኽኻብ 
ይግበር፤ መሊሱ ከኣ ፋሕ ይብል። ነዚ ናይ ምትEኽኻብን ምፍልላይን Eንክሊላዊ መስርሕ 

                                                 
45. Eቲ ኣብ ከባቢ 2010 ኣብ ትግራይ ዝተወደበ ‘ማሕበር ሰላምን ሕውነትን ስድራ ቤታት ትግርኛን 

ተዳወብቲ ብሄራትን” ዝበሃል ኣካል ከም መርኣያ ናይ’ዚ ምትEኽኻባት’ዚ ክጥቀስ ይከኣል። ኣብ’ዚ 
ማሕበር’ዚ ኣባላት ክዀኑ ዝኽEሉ “Eቶም ብብሄር ትግርኛ ዝፍለጡ ኤርትራውያን ይኹኑ 
Iትዮጵያውያን” ሙዃኖም Eቲ ዓንዲ ሕጊ ናይ’ቲ ማሕበር ይገልጽ። ብመሰረት Eቲ ዓንዲ ሕጊ “ነባሪ 
ጥምረት ብሄረ ትግርኛ” ኣድማI ንክኸውን ምጽዓር ሓደ ካብ’ቲ በዚ ማሕበርዚ ጻEርታት ዝግበረሉ 
ጉዳያት Iዩ። ማሕበር ሰላምን ሕውነትን ስድራቤታት ትግርኛን ተዳወብቲ ብሄራትን፣ (2010) 



Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 
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ቀንዲ ዘዋሪ ከይዱ-ኸይዱ Eቲ ወያኔ ዝተባህለ ሓያል ጣOት Iዩ። ብጭቡጥ ንምዝራብ፡ 
ካብ 1999 ጀሚርና ክንርEዮ ከሎና Eኳ ቅድም ምሕዝነት መጺኣ፤ ደሓር ምሕዝነት ፈሪሳ 
4+1 መጺኣ፤ ጸኒሓ 4+1 ከኣ ፈሪሳ፡ ኪዳን መጺኣ፤ ደሓር ኪዳን ተፈናጪላ፤ መሊሳ ኪዳን 
ተሓዲሳ መጺኣ፤ Eዛ ሓዳስ ኪዳን ከኣ፡ ፈጺማ Eንተዘይተሮኽመሸት Eኳ፡ ትዳኸም፡ 
ትቕህም ኣላ፤ ድሕሪ ምድኻም ኪዳን ኮሚሽን ሃገራዊ ዋEላ ብኽንደይ ዋEዋEታ ተሰንያ 
ተቐልቀለት፤ ንሳ Eውን ቅልቅል Iላ ደኣ ዓረበት። ደሓር ባይቶ መጺኣ፤ ባይቶ ኸኣ 
EንድIላ ጥጡሕ ኣካይዳ ትኸይድ ዘላ ኣይትመስልን፤ ናይተን ቅድሚኣ ዝነበራ 
ምትEኽኻባት ትEድልቲ ከየጋጠማ Aይተርፍን Iዩ። Eዚ ናይ ምEካብ ምፍራስ Eንክሊል 
ንቃልሲ ተቓውሞ ሃሲዩዎ Iዩ። ሓንቲ ዘተጀመረት ምትEኽኻብ ክትፈርስ ከላ፡ ብዙሕ 
ሰብ ተስፋ ቖሪጹ ነቲ ቃልሲ ይገድፎ። Eዚ ክደጋገም ከሎ Eቲ ቃልሲ Eናዓበረ-Eናዓበረ 
ከይዱ ኣብ መወዳEታU ይለምሽ፡ ይመውት። 
 
(2) ምስዚ ሜላዚ ዝተተሓሓዘ ሓደ ናይ ግድን ክጥቀስ ዘለዎ ተርEዮ ኣሎ። ንሱ ከኣ 
ምፍንጫልን ምርባሕን ውድባት Iዩ። ተራቢሐን ተራቢሐን ሕጂ ብቑጽሪ - ሓንጨ-
መንጪ ሓዊስካ - ካብ 30 ንላEሊ ኰይነን ኣለዋ። Eዚ ምርባሕ ውድባት ምድኻም 
ተቓወምቲ ሓይልታት ኤርትራ ስለዝዀነ ወያኔ ዝደልይዎ Iዩ። ንገለ ካብተን ውድባት 
Eሞ ኸኣ ባEላቶም ወያኔ Iዮም ብቐጥታ ኰነ ብተዘዋዋሪ ዘቑምወን። ወያኔ ካብ ቅድሚ 
ነዊሕ ጊዜ ኣትሒዞም ኣብ ሞንጎ Eዘን ውድባት ኣድልዎ Eናገበሩ ነተን ንኤርትራ ፋሕ-
ብትን ከብል ዝኽEል መሰል ብሄራት ክሳብ ምግንጻል ንዝብል ኣምር ዝጣበቓን ዘዋፍራን 
ውድባት (ዋላኳ ደቀቕቲ Eንተዀና) ፍሉይ ደገፍን ምትብባEን ይገብሩለን። ብኣንጸሩ ከኣ 
ነተን ብዝሐ-ብሄራዊ መልክE ዘለወን ውድባት ኤርትራ ይውጽUወን Iዮም። Eዘን 
ውድባት Eዚኣተን ኣብ ጸገማት መታን ክጽመዳ ወያኔ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝፍጽምዎ 
ውዲታት ብዙሓት ተዋሳEቲ Aለሊየሞ ኣለዉ። ሕጂ Eሞ ኸኣ ክሳብ ኣውራጃዊ ሸነኻት 
ዘለዎ ብዝመስል መስመር ገለ ውድባት ይፋናጨላ ከምዘለዋ Eናረኣና ኣዚና Eንሓፍረሉን፡ 
Eንጉህየሉን Eንሰግኣሉን Eዋን Iዩ ኰይኑ ዘሎ። 
 
ወያኔ ነዚ ዝገብሩሉ ዘለዉ ምኽንያት ምስ ሓቀኛ ነጻነትን ልUላውነትን መሬታዊ 
ሙሉEነትን ኤርትራ ዘይሳነ ኣቐዲመ ዝገለጽኩዎ መደብ ስለዘለዎም Iዩ። Eምበኣር 
ኣግህድ ኣቢልካ ክበሃል ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ Eነሆ። Eቶም ምሰ ወያኔ ስትራተጂካዊ 
ዝምድናዶ ሕውነት ኣሎና ብምባል ደገፍቲ ወያኔ ኰይኖም ዘለዉ ውድባት ብተዘዋዋሪ 
ንመንግስቲ Iሳያስ ይድግፉ፡ ክድዓት ሃገር ከኣ ይፍጽሙ ከምዘለዉ ክፈልጡ ኣለዎም።  
 
ገለ ተንቀሳቐስቲ ናይዘን ውድባት ወያኔ ክድግፉና ከለዉ ንጥቕሞም Eውን ስለዝዀነ Iዩ 
Iሎም ይኣምኑ፤ ንተግባራት ወያኔ ተቐባልነት ከልብሱ ከኣ ገለ Eባራ ምኽንያታት 
የምጽU። Eንታይ ይብሉ? “ዝዀነ መንግስቲ ወይ ካልE ውዱብ ኣካል ሓገዝ ክህበካ ከሎ 
ኩሉ ጊዜ ናቱ ጥቕሚ Eውን ይርI Iዩ፤ ወያኔ ከኣ ክሕግዙና ከለዉ ንጥቕሞም Iሎም 
Eንኰላይ Eንተዀነ ኣየገርምን Iዩ፤ ፖለቲካ ከምU Iዩ” ይብሉ። Eዚ ሓደ ኣገዳሲ 
ነጥቢ የልEል። ሓቂ Iዩ ሓደ መንግስቲ ይኹን ውድብ ንጥቕሙ Eንኰላይ Iሉ Iዩ 
ዝድግፈካ፤ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ምትሕግጋዝ ዝምድና ለባምን ቅቡልን ዝኸውን ግን Eቲ 
ዝተባህለ ጥቕሚ ናይቲ መንግስቲ ፍትሓዊ - ማለት ንዓኻ ይኹን ንኻልE ዘይጐድE - 
ምስዝኸውን Iዩ። ወያኔ ነዘን ውድባት ሓገዝ Iሎም ዝጽውEዎ ቁሩብ-ቁራቦ ክልግሱለን 
ከለዉ Eቲ ጥቅሞም Eንታይ Iዩ? ፍትሓዊ ዲዩኸ?  
 
ነዚ ሕቶዚ ንምምላሽ ኣቐዲምና ወያኔ ነዘን ኤርትራውያን ተቓወምቲ “ብምሕጋዝ” 
ረብሓOም Eንታይ ሙዃኑ ምግንዛብ የድልየና። ቀንዲ ረብሓታቶም ክልተ Iየን። Eታ 
ቀዳመይትን መሰረታዊትን ንመንግሰቲ Iሳያሰ ትርI Iያ። ወያኔ ነዘን ውድባት “ሓገዝ” 
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Eናሃቡ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሮም ብምEታው ነቲ ንኤርትራ ዝምልከት ርሑቕ EላማOም 
ብዝነክE መንገዲ ኣንጻር መንግሰቲ Iሳያስ ከምዘይንቀሳቐሳ ገይሮመን። ብኻልE ኣዘራርባ 
ነቲ ናይ ርሑቕ ውጥኖም ብዘዛናብል ኣገባብ ንመንግስቲ Iሳያስ ብኣድማEነት ከይብድህO 
Eሞ ሓራ ምንቅስቓሳት ኰይነን ኣብ ኤርትራ ስልጣን ምሓዝ ንኸይክEላ ገይሮምወን 
ኣለዉ። Eዛ ጥቕሚ’ዚኣ ፍትሓዊት ኣይኰነትን። ኤርትራ ከምዛ ዘላታ ገሃነም ኰይና 
ከምEትቕጽል ትገብር Iያ።  
 
Eታ ካልኣይቲ ረብሓOም ከኣ Eዘን ውድባት ኤርትራ ንውሽጣዊ ጉዳይ Iትዮጵያ 
ብዝምልከት ንወያኔ ዝድግፍ ንጥፈታት ዘካይዳ ሙዃነን Iያ። ንወያኔ ዝስልዩ ዓበይቲ 
ካድራትን ተራ ኣባላትን Eዘን ውድባት ከምዘለዉ ዝEመን ሓበሬታ ኣሎ። Eቲ ዝዓበየን 
ዝበዝሐን ንጥፈት ግን ንጐስጓስ ወይ ፕሮፓጋንዳ ዝርI Iዩ። ካድራትን ተራ ኣባላትን 
Eዘን ውድባት ኣንጻር Eቶም Iትዮጵያውያን ተቓወምቲ ወያኔ ይዋፈሩ Iዮም። ነቶም 
ተቓወምቲ “ትምክሕተኛታት” Eናበሉ ዘጸልሙ ዓበይቲ ካድራት ኣለዉ። ወያኔ ንሶማልያ 
ምስወረሩ “ነዞም ጂሃዳውያን ተዓዊቶምሎም” ክብሉ ዝተሰምU መራሕቲ ውድብ ኣለዉ። 
ወያኔ ወይ “Iህኣዲግ” ዲሞክራስያዊ Iዩ፤ ምEባለታት የምጽE ኣሎ፤ ህዝቢ ትግራይ 
ህይወቱ የመሓይሽ ኣሎ Eናበሉ ንምሕደራ ወያኔ ዓው Iሎም ዘውድሱ ተንቀሳቐስቲ 
ኣለዉ። ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ሓደ ካብ መራሕቲ ውድባት “ኣብ ትግራይ ዘሎ ምEባለ 
ኣቕኒUኒ፤ 99% ቆልU ትግራይ ኣብ ገበታ ትምህርቲ ይርከቡ” ክብል ተሰሚU Iዩ። Eዚ 
ኩሉ ስለያውን ፕሮፓጋንዳውን ንጥፈታት ወያኔ ኣብ ስልጣን ንክቕጽሉ ዝሕግዞም Iዩ።  
 
ስልጣን ሒዞም ወያኔ Eንታይ ይገብሩ ኣለዉ? ዝገብሩዎ ዘለዉኸ ፍትሓዊ ዲዩ? 
 
ብዙሓት ደገፍቲ ወያኔ ዝዀኑ ኤርትራውያን ተቓወምቲ ነቲ ኣብ Iትዮጵያ ተኻዪዱ ዘሎ 
ትሕተ-ቅርጻዊ ኣሳልጦ - ማለት መንገድታትን ህንጻታትን ዝኣመሰለ -  ብምጥቃስ ዓቢ 
ምEባለ ተመዘጊቡ ኣሎ Eናበሉ ንመንግስቲ ወያኔ ኣድሚቖም የሞጉሱ፤ ገሊOምስ ንጉዳይ 
ዲሞክራሲ ይኹን ሰብኣዊ መሰላት ብዝርI ወያኔ ክውቀሱ የብሎምን ዳርጋ ይብሉ። ሓቂ 
Iዩ፡ ኣብ Iትዮጵያ በዚ ሎሚ ዝንኣድ ትሕተ-ቅርጻዊ ኣሳልጦ Aሎ፤ ነዚ ጥራይ ርIኻ 
ምEባለ ኣሎ ምባል ግን ላህመታዊ ፍርዲ Iዩ። ካብ’ዚ ተበጊሰካ ንመንግስቲ ወያኔ 
ምምራቕ ከኣ - ከከም ኩነታቱ - ወይ ዓቢ ጌጋ ወይ ንሰማI ምድንጋር Iዩ!! 
 
ትሕተ-ቅርጻዊ ኣሳልጦ ንገዛE-ርEሱ ጠቓሚ ክኸውን ይኽEል Iዩ። ነቲ ህዝቢ ክጠቅም 
ተባሂሉ Iዩ ተሰሪሑ ማለት ግን ኣይኰነን። ኣውሮጳውያን ኣብ ኣፍሪቃ መግዛEቶም 
ክተኽሉ ከለዉ ትሕተ-ቅርጻዊ መሳለጥያታት ሰሪሖም ነይሮም Iዮም። ንኣብነት ጣልያን 
ኣብ ኤርትራ ንጥቕሞም Iሎም ከተማታት ይኹን መንገድታት ሰሪሖም Iዮም። ንሕና - 
ማለት ህዝቢ ኤርትራ - ግን ግዳይ ዓሌትነት ኰንና፡ ብውሱን ደረጃ Eንተዘይኰይኑ 
ክንግልገለሉ Eውን ኣይፍቀደናን ዝነበረ። 
 
Eምበኣር ትሕተ-ቅርጻዊ ኣሳልጦ ስለዘሎ ሕቶ ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ክለዓል 
የብሉን ማለት ኣይኰነን። ናብራ ህዝቢ ተመሓዪሹ Iዩ ማለት ከኣ ኣይኰነን። ብሓቂ 
Eውን ናብራ መብዛሕትU ህዝቢ Iትዮጵያ ኣዚዩ ዘሕዝን Iዩ። ኣብቲ ሕብረተ-ሰብ ዘሎ 
ድኽነት ናይ መወዳEታ ከርፋሕ Iዩ። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ በዚ ሎሚ፡ ከም ንቡር 
ክጐሓፍ ዝግብO ተረፍ ጽጉባት መግቢ ንድኻታት ይሽየጥ Iዩ46። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ 
ኩነታት Eቲ ዘሎ ትሕተ-ቅርጻዊ ኣሳልጦታት ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ብዙሕ ትርጉም የብሉን። 

                                                 
46. ኤርምያስ ለገሰ ኣብዚ ቀረባ Eዋን ኣብ ዘሕተሞ መጽሓፍ ብዝEባ መሸጣ ክጐሓፍ ዝግብO ተረፍ መግቢ 

ከምዚ ዝስEብ ይብል፣ “መሀል መርካቶ ጉርሻ ይሸጥ የለ። Eጅ ሞላ ያለ Aንድ ብር፣ Eጀ ጎደሎ ደግሞ 
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በተወሳኺ፡ ሓደ ክንርድO ዘሎና ኣገዳሲ ነጥቢ ኣሎ። ነዚ ዝካየድ ዘሎ ትሕተ-ቅርጻዊ 
ኣሳልጦ ወያኔ ንግዝኣቶም ቅቡልነት ከልብሱ ወይ ስልጣን ምግባቶም ምኽኑይ ኰይኑ 
ንኽርA ይጥቀሙሉ Iዮም። ስለ’ዚ ብሓደ ወገን ክርA Eንከሎ Eዚ ትሕተ-ቅርጻዊ ኣሳልጦ 
ወያኔ ንህዝብን ንወጻEተኛታት ተዓዛቦን ንምትEሽሻውን  ምልካዊ ስርዓቶም ንምምኽናይን 
ዝጥቀሙሉ መጋበርያ ኰይኑ ኣሎ።   
 
ወያኔ ንIትዮጵያ ምግዛE ክቕጽሉ፤ ስልጣን ሒዞም ከኣ ብዝዀነ ኣገባብ ሃብቲ ክድልቡ 
Iዮም ዝደልዩ። ነዚ ንምግባር ንመትከላት ዲሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ብዘስደምም 
መጠን Eናገሃሱ ይርከቡ47። ዘካይድዎ ዘለዉ ብልሽውና ክሳብ ክንደይ ዘስካሕክሕ ሙዃኑ 
Iትዮጵያውያን ተንቀሳቐስቲ ጥራይ ከይኰኑ Aህጉራዊ ጸረ-ብልሽውና ውድባት ከም በዓል 
Transparency International (ትራንስፓረንሲ Iንተርናሽናል)፡ ማለት ንግሉጽነት ዝጣበቕ 
ኣህጉራዊ ውድብ፡ Eውን ኣቃሊAሞ Iዮም48። ንድንግል መሬት Iትዮጵያ - ብሕልፊ 
ኣብ በዓል Oሮሚያን ጋምቤላን - Aዚዩ ውሑድ ብዝዀነ Eላዊ ክራይ ንባEዳውያን 
ኩባንያታት ንነዊሕ ዓመታት ሂቦም - ዳርጋ ሸይጦም - ነቲ ህዝቢ ምንጪ መናበሪU 
መንጢለሞ Aለዉ49።   
 
ንመሬታዊ ልUላውነት Iትዮጵያ Eውን ይፍርፍርዎ ኣለዉ። ኣብ ምEራብ Iትዮጵያ 
ንዝርከብ ልሙE መሬት ንሱዳን ከረክቡ ከምዝወሰኑ ንሳቶም Eውን ኣሚኖም Iዮም። 
ቀዳማይ ሚኒሰተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብታሕሳስ 3, 2013 ንኸርቱም በጺሑ 13 ሰነድ 
ውEላት ፈሪሙ Iዩ። ሓንቲ ካብተን ውEላት ሱዳን ፋሻጋህ Iሎም ዝጽውEዎ 250 
ትርብIት ኪሎመተር ኣቢሉ ዝስፍሓቱ ኣብ Iድ Iትዮጵያውያን ዝነበረ መሬት ንሱዳን 
ክወሃብ ትገብር Iያ50። Iትዮጵያውያን ተንቀሳቐስቲ መጠን ስፍሓት ናይቲ ክወሃብ 
ተባሂሉ ወይ ዝወሃብ ዘሎ መሬት ካብ 250 ትርብIት ኪሎመተር ኣዚዩ ዝበዝሕ ሙዃኑ 
ይሕብሩ51። 
 
ንዝምድናታት ወጻI ብዝርI መንግስቲ ወያኔ ቀንዲ ልUኽ ሃጸይነት ብሙዃን ኣንጻር 
Eቲ ኣሸባርነት (ተሮሪዝም) ዝበሃል ነገር ይዋፈር ኣሎ። ነዚ ክዉንነት’ዚ ኣብ ግምት 
ብምEታው ሪቻርድ ደውደን ንነብሰሄር መለስ ዜናዊ ከም “ዋርድያ” ወይ “ፖሊስ” ኣመሪካ 

                                                                                                                                                              
ሀምሳ ሳንቲም!!....የሁለት ምርጫዎች ወግ ’የAፍሪካ ነብር!’ ብሎ የሰየመሽ Aዲሲቷ Iትዮጵያ የት ነው 
ያለሽው? ይህን ውርደት ሰምተሽ ይሆን?“ ኤርምያስ ለገሰ፡ ግንቦት 2014 (ግንቦት 2006 ኣ. ግ.) ገጽ 
94። Eዚ ማለት “ኣብ ማEከል መርካቶ Eኮ ኩላሶ ይሽየጥ Iዩ። ዳርጋ Eማኾ Eንተዀነ ሓደ ብር፣ Iድ 
ዘይመልE Eንተዀይኑ ከኣ ሓምሳ ሳንቲም!! …ወግI ክልተ ምርጫታት ’ነብሪ ኣፍሪቃ! Iሉ ዝሰየመኪ 
ሓዳስ Iትዮጵያ ኣበይ Iኺ ዘለኺ? ዶ’ምበር ነዚ ውርደት’ዚ ሰሚEክዮ ትዀኒ?“ ማለት Iዩ። 
ምጽንባር ናይ’ዚ ሕሱም ድኽነትን ገፊሕ ፍልልያት ሃብትን ከይዱ-ኸይዱ ምብርU ዘይተርፎ ድጉል 
ነታጕ Iዩ።   

47.  Rene Lefort, “Ethiopia: a Leadership in disarray“,  
48.  ኣብ ናይ 2013 ግምገማ ትራንስፓረንሲ Iነተርናሽናለ Iትዮጵያ ካብ 175 ሃገራት ንንጽህና (ካብ 

ብልሽውና) ብዝርI መበል 111 ኰይና ተገመተት። ነታ መበል 160 ኰይና ዝተረኽበት ኤርትራ Eኳ 
Aንተበለጸታ Iትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ብብልሽውና ዝተበከላ ሃገራት ተባሂላ Iያ ዝተገመተት።   

49.  ብግንቦት 2012 ኣብ ዝጸሓፎ ዓንቀጽ ሪቻርድ ደውደንመንግስቲ መለስ ካብ 4 ሚሊዮን ሄክታርስ ንላEሊ 
ዝምEባዩ መሬት ንናይ ወጻEን ንናይ ውሽጢ ሃገርን ኩባንያታት ኣካሪዩ ኣሎ ይብል።  Richard Dowden 
May 21, 2012 

50.  Salman Mohamed Ahmed Salman,   
51. የIትዮጵያና ሱዳን ድንበር ኮሚቴ Eቲ ዝወሃብ መሬት ንውሓቱ 1000 ኪሎመተር: ናይ ጐኒ ስፍሓቱ 

ከኣ ካብ 30 ክሳብ 60 ኪሎሜተር Iዩ ይብሉ። የIትዮጵያና ሱዳን ድንበር ጉዳይ ኮሚቴ፡ መግለጫ 
ግንቦት 1 2000 ዓ. ም. *ኣ. ግEዝ*  (May 9, 2008). 
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ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ገይሩ ገሊጽዎ ነይሩ52። ኣርባ-ምንጭ ዝስሙ ኣብ ማEከል 
Iትዮጵያ ዝርከብ ከተማ መደበር ናይተን ድሮንስ ዝበሃላ ሰብ-ኣልባ ነፈርቲ ውግE 
ኣሜሪካ ኰይኑ ኣሎ። Eዚ ኣብ’ታ ከም ምልክት ኩርዓትን ነጻነትን ጸሊም ህዝቢ ዓለም 
ትፍለጥ ዝነበረት Iትዮጵያ ክርከብ ኣዚዩ ዘጉሂ Iዩ።  
 
ወያኔ ሃብቲ Iትዮጵያ Eናዘመቱ፡ ንባEዳውያን ንዝህቡዎ ኣገልግሎት ከኣ ዘይተኣደነ 
ገንዘባዊ ሓገዝ - ኣብ ዓመት ክሳብ 4 ቢሊዮን ዶላር ኣመሪካ ዝግመት - Eናተቐበሉ 
ሃብቲሞም Iዮም53። ከምU Eውን ውሑዳት ምስ ወያኔ ምትEስሳር ዘለዎም ተጋሩ 
ብጉቦን ስርቅን ብዝተደለበ ገንዘብ በስኒOም ከምዘለዉ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦ Iዩ። ኣብ 
ትግራይ፡ ሽሕ’ኳ ዝምስገን ትሕተ-ቅርጻዊ ምEባለ - መንገድታትን ህንጻታት ከተማን 
ዝኣመሰለ - Eንተሃለወ፡ መብዛሕትU Eቲ ሓፋሽ ህዝቢ ትግራይስ ልክE ከምቲ ካልE 
ሓፋሽ ህዝቢ Iትዮጵያ ከርፋሕ ህይወት’ዩ ዘሕልፍ ዘሎ።  
 
ወያኔ ምስ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ርክብ ገይሮም ዘለዉ ነዚ ዝተጠቕሰ ጥቕምታት 
ንምሕላው Iዩ። Eዚ ጥቕምታት’ዚ ከኣ ፍትሓዊ ኣይኰነን። ስለ’ዚ ነዚ ጥቕምታት’ዚ 
ዘይነጽግ ክሳብ ዝዀነ ዝምድና ውድባት ኤርትራ ምስ ወያኔ ዝድገፍ ኣይኰነን። 
 
ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ወያኔ ብዝገብርዎ ዘለዉ ግፍEን ብዘካይድዎ ዘለዉ ዝምታን 
ኣብ Iትዮጵያ Aዚዮም EናተጸልU ይኸዱ ኣለዉ። በዚ ምኽንያት’ዚ ብዙሓት ካብቶም 
ክሳብ ሕጂ ንመንግስቲ ወያኔ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራይ Iና ክንገጥሞ ዘሎና ዝብሉ ዝነበሩ 
Iትዮጵያውያን ተቓወምቲ በዚ ሎሚ ሓሳባቶም ይቕይሩ ኣለዉ። ወያኔ ብሰላማዊ ጻEሪ 
ጥራይ ስልጣን ንኻልE ኣካል ከመሓላልፍ ፈጺሙ ኣይደልይን Iዩ Iሎም ደምዲሞም 
ኣለዉ። ካብዚ መደምደምታ’ዚ ተበጊሶም ሕጂ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ክመጽE ዝኽEል 
ብረታዊ ቃልሲ Eውን ሓቢሩ ምስ’ቲ ሰላማዊ ጻEሪ ምስዝካየድ Iዩ ይብሉ ኣለዉ54።  
 
ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ - Eኳ ደኣ ኣብ Iትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ብሓበራ - 
ከም ሰዓብትን ኣገልገልትን መንግሰቲ ወያኔ Iዮም ዝርኣዩ። ንኣብነት ኣብ ትግራይ ዘለዉ 
ገለ ኤርትራውያን ኣብ ምጥቃE ኣባላት ተቓዋሚ ውድብ ዓረና ትግራይ ተሳቲፎም 
ተባሂሎም ተኸሲሶም Iዮም55። Eዚ ነቲ ንዳሕራዩ ንኤርትራውያን ኣዚዩ ሓደገኛ Iዩ። 

                                                 
52.   Richard Dowden  ዝኒ ከማሁ 
53.   ሪቻርድ ደውደን ዝኒ ከማሁ 
54.   ንኣብነት ድርሰት  Messay Kebede  (August 27, 2014 ) ተመልከት። 
55. ዓረና ፓርቲ በቐዳም 17 ጥሪ 2006 (Aቆጻጽራ ግEዝ) ኣብ ዓዲ ግራት ህዝባዊ ኣኼባ ንጽባሒቱ መታን 

ክካየድ ምድላዋት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ጊዜ ቆልUትን መንEሰያትን ተኣኻኺቦም ንኣባላት Eቲ ፓርቲ 
- በዓል ኣስገደ ገብረስላሴን ኣብርሃ ደስታን ዝርከቡዎም - ብኣEማንን ኣባትርን ኣጥቅEዎም። ፖሊስ 
ኣብ’ቲ ከባቢ Eኳ Eንተነበሩ፡ ኣብ ልEሊ Eቶም ኣጥቃEቲ Eቲ ዝግባE ስጉምቲ ኣይወሰዱን። 
መብዛሕቶም Eቶም ቀጥቀጥቲ ስደተኛታት ኤርትራውያን ከምዝነበሩ ኣመልኪቱ ኣብራሃ ደስታ ከምዚ 
ዝስEብ በለ። “ከEሁድ በሁዋላ በደረሰን መረጃ መሰረት የድንጋይ ውርወራ ፖለቲካው የተቀነባበረው 
በህወሓት ጽህፈት ቤት ሁኖ ደብዳቢዎቹም Aዲግራት ተወላጆች ያልሆኑና ከሌላ Aከባቢ ተቀጥረው፡ 
ተከፍለዋቸው የተደራጁ፡ የተሰለፉ ናቸው። Aብዛኞቹ ደብዳቢዎች ኤርትራውያን ስደተኞች ነበሩ። 
ህወሓት ኤርትራውያን ስደተኞችን ተቃዋሚ ፓርቲ ስብሰባዎችን ለመረበሽ ማቀዱም ሰምተናል።“ 
Aብርሃ ደስታ 2 Februry 2014 (G. C.) ትግርኛ ትርጓሜU Eነሆ፣ “ብመሰረት ናይ’ቲ ድሕሪ ሰንበት 
ዝበጽሓና ሓበሬታ Eቲ ፖለቲካ ድርበያ Eምኒ ዘተወሃሃደ ብቤት ጽሕፈት ህወሓት ኰይኑ፡ Eቶም 
ቀጥቀጥቲ ተወላዶ ዓዲግራት ዘይኰኑ፣ ካብ ካልE ከባቢ ዝተዓስቡ፡ ተኸፊሎም ዘተወደቡን ዝተሰለፉን 
Iዮም። መብዛሕተOም ካብቶም ቀጥቀጥቲ ስደተኛታት ኤርትራውያን ነበሩ። ህወሓት ንስደተኛታት 
ኤርትራውያን ንAኼባታት ተቓወምቲ ውድባት ንኽህውኹ ውጥን AውጺU ከምዘሎ ሰሚEና ኣሎና።“ 
Aብራሃ ደስታ 2 February 2014 



Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 
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ንዝምድና ምስ ወያኔ ዝምልከት ሓደ መሰረታዊ ነጥቢ ኣሎ። ዝምድና ምስ ሓደ መንግስቲ 
ወይ ውድብ ትገብር Eኮ መታን ክትጥቀም Iልካ Iኻ። ብኻልE ኣዘራርባ Eቲ ዝምድና 
ናይ ምትሕብባር Iዩ፤ Eዚ ማለት ከኣ ክልቴኻ ትተሓጋገዝ ማለት Iዩ። ዝምድና Eዘን 
ተቓወምቲ ውድባትናን ወያኔን ግን ከምU ኣይኰነን። ኣግሂድካ ንምዝራብ ባህርያት 
ናይቲ ርክብ ናይ ወናንን ተወናንን Iዩ። Eዘን ውድባት ምስ ወያኔ ብማEርነት ዝተዛመዳ 
ኣይኰናን። ወያኔ ዝተቖጻጸረን፡ ካብ ፍቓድ ወያኔ ዘይወጻ፡ ኣውቶኖሚ ወይ ነጻነት 
ዘይብለን Iየን። ምስ ጥቕሚ ወይ ስትራተጂ ወያኔ ዝሳነ Eንተዘይኰይኑ ናታተን ነጻ 
ዝዀነ መደብ ከማልኣ ዘይክEላ Iየን።  
 
ነዚ ምEማን ሸጊሩዎም ክሳብ ክንድዚ ወዲቕና ዲና!! ዝብሉ ኤርትራውያን ኣይሰኣኑን 
ይዀኑ። ግን ብርግጽ ወዲቕና Iና። ምስዚ ብዝተተሓሓዘ ክጥቀስ ዘለዎ መሰረታዊ ነጥቢ 
ኣሎ። ወያኔ ኣዚዮም ንIቖምና Iዮም። Eዚ Eረ Eናጠዓመና ክንEመነሉ ዘሎና ሓቂ 
Iዩ። ክንEቁና ከኣ ሓቆም Iዮም። ድሕሬና 14 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ጀሚሮም፡ ንተ. 
ሓ. ኤ. ምስ Iሳያስ ኰይኖም ካብ ሜዳ ኣባሪሮም፡ ሰውራና ጨውዮም ኣብ Iትዮጵያ 
ነጊሶም Eነሆ። ሕጂ ከኣ ንብዙሓት ውድባትን ተንቀሳቐስትን ናታቶም ኣገልገልትን 
ልUኻትን Eሱባትን ገይሮሞም ይርከቡ። Eዚ ዘየንዓቐ ደኣ Eሞ Eንታይ ከንEቕ!!  
 
መራሕትን ወከልትን ወያኔ ኣብ ልEሌና ንዘለዎም ንEቀት ብዝተፈላለየ መልክE 
የንጸባርቕዎ Iዮም። Aቶ ስብሓት ነጋ Eሞ ኸኣ ነቲ ንEቀት ዳርጋ ብጋህዲ Iዩ ዘርEዮ። 
ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብትሕዝቶU ንኤርትራ ንሕና Iና ዝተሓለቐናላ! ንነጻነት 
ኤርትራ ካብ’ዘን ውድባት ንላEሊ ንሕና Iና ዝተቓለስና! ኤርትራ ሳላና Iያ ነጻ ወጺኣ 
ዝብል መግለጺታት ኣስሚUና Eኮ Iዩ!! Eዚ ንውድባት ተቓውሞ ጥራይ ከይኰነ ንህዝቢ 
Aርትራ Eውን ንEቀት Iዩ ክበሃል ይከኣል። ሕጂ-ሕጂ Eሞ ኸኣ ሕሉፍ ሓሊፉ ንጸይቅን 
ገበናትን Iሳያስን ህግዲፍን ብዝርI ሓላፍነት ንህዝቢ ኤርትራ ከሰክሞ ዝህቅን ዘሎ Iዩ 
ዝመስል። ንኣብነት ብየካቲት 2010 ኣብ ዝሃቦ ሓደ ቃለ-መጠይቕ ብዛEባ ምፍላይ 
ኤርትራ ተሓቲቱ Eቲ ሓላፍነት ዝስከም ህዝቢ ኤርትራ Iዩ ብምባል ጀሚሩ፡ “የIሳያስ 
Eና ሻEብያ መበላሸት ተጠያቂው የኤርትራ ህዝብ ነው”56 Iሉ። Eዚ ማለት “ብናይ 
Iሳያስን ሻEብያን ምብልሻው ተሓታቲ ህዝቢ ኤርትራ Iዩ“ ማለት Iዩ። ዝወረዶ ህዝቢ 
ኤርትራ! ከመይ Iሉ Iዩ ንጸይቅታት Iሳያስን ህግዲፍን ተሓታቲ ዝኸውን!! ዝቕተል፡ 
ዝግፋE፡ ዝጠሚ፡ ዝEሰርን ዝስደድን ዘሎ ህዝብስ ተሓታቲ ክኸውን! Eዚ Eቲ ብቋንቋ 
Eንግሊዝ “victim blaming” - ንግፉE ምውቃስ - ዝበሃል ሃየንታ Iዩ። Aቶ ስብሓት ስኽፍ 
ከየሎ ከምዚ ዝበለ ጉዳም ወቐሳ ከገብር ከሎ ንህዝብና ቅንጣብ ትኣክል ኣኽብሮት Eውን 
ከምዘይብሉ Iዩ ዝሕብር ዘሎ።        
 
ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ምስቲ Aዚዩ ዝንEቀን ህዝባዊ ወያኔ ብምዝማድ Eንታይ 
ጥቕሚ ረኺበን? ንመንግስቲ Iሳያስ ንምውዳቕ ብዝርI ዝረኸበO ሐገዝ የልቦን። ኣብ 
መሪሕነታተን ዘለዉ ገለ ውልቀ-ሰባት ዝረኸቡዎ ነገራዊ ረብሓ Aኳ ኣይሰኣንንዩ!! Eላዊ 
ቁም-ነገር ናይ’ቲ ዝምድና ግን ውልቀ-ሰባዊ ረብሓ ንምድላብ ከይኰነስ ንህዝቢ ኤርትራ 
ካብ ግዝኣት Iሳያስ ንምግልጋል Iዩ ዝነበረ። Eዘን ውድባት ኣንጻር መንግስቲ Iሳያስ 
ብንጡፍ ንምቅላስ ካብ ወያኔ ዝረኸበO ምትሕብባር ካብዘይሃለወ ዝምድና ምስ ወያኔ 
ትርጉም የብሉን፤ Eኳ ደኣ ነቲ ንዳሕራዩ - ማለት ኣብ Iትዮጵያ ኩነታት ክቕየር ከሎ - 
ተሓታትነት ዘስEብ ጉዳይ Iዩ።  
 

                                                 
56. ዮናስ በላይ Aበበ፡ ገጽ 51  
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ተሓታትነት ክስEብ ናይ ግድን Iዩ። ምኽንያቱ ከኣ ርክብ ወይ ዝምድና Eዘን ውድባት 
ምስ ወያኔ ደኣ Eምበር ምስ Iትዮጵያ ዘይሙዃኑ Iዩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ሓደ 
ክፈልጥ ዝኽEል ንወያኔ ቀረባ ዝዀነ ኤርትራዊ “መለስ ዜናዊ ነዞም መሪሕነታት ውድባት 
ተቓውሞ ‘ርክብኩም ምስ መንግስቲ Iትዮጵያ ከይኰነስ፡ ምሳና ምስ ህዝባዊ ወያኔ 
ከምዝዀነ ፍለጡ፤’ Iሉዎም ነይሩ” ክብል ሓቢሩኒ። መለስ ዝተዛረቦ ሓቂ ነይሩ፤ ርክብ 
Eዘን ውድባት ምስ ወያኔ Iዩ፤ ምስ ህዝቢ Iትዮጵያ ኰነ ምስቲ ካልE ፖለቲካዊ 
ምንቅስቓሳት Iትዮጵያ ርክብ የብለንን፤ ምስተን ካልOት ኣባላት Iህኣዲግ ዝዀና 
ውድባት Eኳ ርክብ የብለንን።  
 
ኩነታት ውድባት ኤርትራ በዚ ሎሚ Aዚዩ ዝተሓላለኸ Eናዀነ ይመጽE ኣሎ። ቀንዲ 
ምኽንያት ናይ’ዚ ከኣ ሕጂ ተቓወምቲ ኰንና Iና ዝብሉ Aባላት መሪሕነትን ካልOት 
ላEለዎት ሓለፍትን ህዝባዊ ግንባር ዝነበሩ ንደምበ ተቓውሞ ስለዝተሓወሱ Iዩ።  
 
፱፡ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ነበር ኣብ ሓይልታት ተቓውሞ 
 
ኣብ’ቲ ከርሲ ነገር ናይ’ዚ ንUስ ኣርEስት’ዚ ቅድሚ ምEታወይ ከስምረላ ዝደሊ ንግደ 
ተጋደልቲ ነበር ብሓበራ Eትምልከት ኣገዳሲት ነጥቢ ኣላ። መብዛሕትOም ካብቶም ኣብ 
ተ. ሓ. ኤ. ይኹን ኣብ ህዝባዊ ግንባር ብድልየቶም ዝተሰለፉ ተጋደልቲ፡ ንሃገርናን 
ንህዝብናን ሓራ ከነውጽE ብዝብል ሕልና ከምዝነበረ Eቕበል። Eቶም ዝተሰውUን 
ዝሰንከሉን ዝቖሰሉን ኩሎም ኣብ ጉEዞ’ቲ ሃገራውን ህዝባውን ሓልዮት ዝደረኾ ተሳትፎOም 
ስለዝዀነ ምስጋናን ክብረትን ዝግባOም ሙዃኑ Eኣምን።  
 
Eዚ መሰረታዊ Eምነተይ ኣብ ቦታU Eናሃለወ፡ ነዚ ዝስEብ፡ ነዞም ካብ ህዝባዊ ግንባር 
ናብ ሓይልታት ተቓውሞ ተጸምቢሮም ዘለዉ ተንቀሳቐስቲ ዝርI ትEዝብትታት Eገልጽ 
Eነሆ። Eዚ ትEዝብትታት’ዚ ብመሰረቱ ነቶም ኣብ ከባቢ መሪሕነት ዝነበሩ Eምበር ነቲ 
ተራ ተጋዳላይ ዝነበረ ዝምልከት ከምዘይኰነ Aንበብትን ሰማEትን ክርድUኒ Eምሕጸን 
ኣለኹ። 
 
ኣራኣEያን መርገጻትን Eዞም ካብ ህዝባዊ ግንባር ዝመጹ ተንቀሳቐስቲ ከቢድ ድኽመታትን 
ጸገማትን ኣለዎ። ብዙሕ ካብ’ቲ ድኽመታቶም ምስ ታሪኾምን ኣመጻጽኣOምን ዝተተሓሓዘ 
Iዩ። ገለ ካብU Eዚ ዝስEብ Iዩ። 
 
1.ብዙሓት ካብዞም ተንቀሳቐስቲ Eቲ ጸገም ድሕሪ ነጻነት - ማለት ድሕሪ ምፍላይ ኤርትራ 
ካብ Iትዮጵያ - ዝመጸ Iዩ Eምበር Eቲ ቀደም’ሲ Iሳያስ ጥUይ፡ ኣካይዳ ህዝባዊ 
ግንባር ከኣ ቅኑEን ሃናጽን Iዩ ነይሩ ይብሉ። Eዚ ብመሰረቱ ጌጋዩ፤ ውጹE ሓሶት Iዩ 
Eውን ክበሃል ይከኣል። “ቆርበት ተበላሽያ ኣብ ምልፋዓ፣ ኣይ ኣብ ምልፋዓን ኣብ 
ምጥባሓ“ ዝብል ምስላ ኣቦታት ኣሎ። Iሳያስ ኣፍወርቂ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ንጥፍኣት 
ህዝቢ ኤርትራ ብዝዓለመ መስመር Iዩ ዝተጓEዘ። ከም’ቲ ገዲም ተጋዳላይ የማነ 
ተኽለገርጊሽ ዝገለጾ Iሳያስ ብፍቕሪ ኤርትራ ወይ ብሓልዮት ህዝቢ ኤርትራ ተደፋፊU 
ኣይኰነን ንሜዳ ዝኸደ፤ ንሜዳ መኼዲU ይኹን መፈንጨሊU ድልየት ስልጣን Iዩ 
ዝነበረ። ነዚ ድልየት’ዚ ንምምላE ካብ ፈለማ ሰብዓታት ኣትሒዙ ገበናት Eናፈጸመ 
መጺU ሃገር ኣጥፊUዋ Eነሆ። Eዞም ዝተባህሉ ተንቀሳቐስቲ ጥራይ ከይኰኑ 
ኤርትራውያን ብሓበራ ነዚ ሓቂ’ዚ ክርድUን ክቕበሉን ኣለዎም። 
 
2. ምስ’ዚ ብዝተተሓሓዘ ገለ ካብዞም ዝተባህሉ ተንቀሳቐስቲ ነጻነትስ ኣምጺEናያ ነይርና 
Iና፣ Iሳያስ ግን ነታ ዘምጻEናያ ነጻነት የበርEና ኣሎ ይብሉ። ብኻልE ኣዘራርባ ኤርትራ 



Eዚ’ዶ ደይ’ዚ! ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!! 

 35

ካብ Iትዮጵያ ስለዝተፈልየት ጥራይ ነጻነት መጺኣ ይብሉና ኣለዉ ማለት’ዩ። ነዚ 
ኣበሃህላ’ዚ ዝቕበል ኤርትራዊ ኣዚዩ Eናወሓደ ይኸይድ ኣሎ። ሽሕኳ Eቲ ሓፋሽ ተጋዳላይ 
ንሃገረይን ንህዝበይን ሓራ ከውጽE ብዝብል ንጹህ ሕልና ዝተቓለሰ Eንተዀነ፡ Eቲ 
ዝደረኾ ራEይን ሓልዮትንስ ኣይተረጋገጸን፤ ብኣንጻሩ Eኳ ደኣ ህዝብና ኣብ’ቲ ዝኸፍA 
ክግመት ዝከኣል ኩነታት ይርከብ ኣሎ። በዚ ምኽንያት’ዚ ብዙሓት ተራ ተጋደልቲ ዝነበሩ 
ገድልናን መስዋEትናን ንብላሽ ከይዱ ብማለት የስቆርቁሩ ከምዘለዉ ውሽጣዊ ኩነታት 
ሃገርና ዝከታተሉ ተዓዛቦ ይምስክሩ።  
 
3. ገለ ካብቶም ዝዓበዩ መራሕቲ ናይ’ዞም ሕጂ ተቓወምቲ Iና ዝብሉ ዘለዉ ኣካላት - 
ገሊOምስ ኣብ ውድብን መንግስትን ህዝባዊ ግንባር ሰበ-ስልጣን ዝነበሩ -  ምEዙዛት 
Iሳያስ ኰይኖም ብዙሕ ገበናት ዝፈጸሙ Iዮም። Eዞም ሰባት EዚOም ክሳብ ሕጂ 
ገበናቶም ተኣሚኖም ኣይተናስሑን። ሕጂ ንዲሞክራስን ንፍትሕን ክቃለሱ ኣይክEሉን 
Iዮም ማለት ኣይኰነን፤ ይኽEሉ Iዮም። Eንተዀነ ግን ከም ናይ ተቓውሞ ተቓለስቲ 
ተቐባልነት ቅድሚ ምርካቦም Eዚ ኩሉ ዘመናት ምስ Iሳያስ Iድን ጓንትን ኰይኖም 
ንኤርትራን ህዝባን ምቕታሎም ተኣሚኖም፡ ብልቢ ክናስሑ ኣለዎም። ዝርዝር ገበናቶም 
ገሊጾም ምሕረት ህዝቢ ብትሕትና ክሓቱ ኣለዎም። ካብU ተረፈ Eዚ ንነዊሕ ዓመታት 
ክጻረርዎን ከካፍEዎን ዝጸንሑ ሓይልታት ተቓውሞ ብሓቂ ክኣምኖምን ብልቢ 
ክቕበሎምን ኣይክEልን Iዩ። ገበናቶም ከይተኣመኑን ከይተናስሑን ከለዉ ንዓታቶም 
ዝቕበሉ ተቓወምቲ ኣካላት Eንተድኣሃሊዮም ንሳቶም ንገዛE ርEሶም ሓቀኛ ተቓወምቲ 
Iዮም ንምባል ኣጸጋሚ Iዩ።    
 
4. ብጊዜ ብረታዊ ገድሊ Iሳያስ ዝወነኖ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ብኣመሪካን ካልOት ጸረ-
ዴስነት ምEራባዊ መንግስታትን ረቂቕ ብዝዀነ ሜላታት ተሓጊዙ፡ ምስ ወያኔ ብምልፋን 
ንሰውራ ኤርትራ ጨውዩ ንጸረ-ህዝቢ Eላማ ኣውIሉዎ’ዩ። በዚ ሎሚ ከኣ ክሳብ Eዚ ቀረባ 
ዓመታት ተሓባበርትን ኣገልገልትን Iሳያስ ዝነበሩ ሕጂ ግን ተቓወምቲ ኰንና Iና 
ዝብሉ ምስ ገለ ምEራባውያን መንግስታት ዝምድና መሳሊ ዘለዎም ተንቀሳቐስቲ 
ተቐልቂሎም ኣለዉ።  
 
Eዚ ኣዚዩ ዘድንጽው Iዩ። ኣቦታት ክምስሉ ከለዉ “ክሰርቀኒ ዝርAኹዎስ ክመልሰለይ 
ነይኣምኖ” ይብሉ። Eቶም ልሉያት ባEታታት ካብዞም ተንቀሳቐስቲ’ዚOም ፍሉጣት 
ምሁራት ኰይኖም ንነዊሕ ዓመታት ከም ሕሉፋት ኣገልገልቲ Iሳያስ ውድብና 
ዴሳዊት”ያ፡ ውድብና ዲሞክራስያዊት’ያ Eናበሉ ብሓሶት ዝወደሱ፡ ንኽንደይ ምሁራትን 
ካልOት ብሉጻት ዜጋታትን ኣሕሊፎም ንግፍI ዝሃቡ Iዮም፤ ኣንጻር ስምረት ምስ ተ. 
ሓ.. ኤ ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ምኩሕ ወፈራ መሪሕ ግደ ዝነበሮም Iዮም፤ ድሕሪ “ነጻነት“ 
Eውን ክሳብ ቅድሚ ቁሩብ ዓመታት ኣፈኛታትን ምስሌነታትን Iሳያስ ኰይኖም ነቲ 
ኣረሜናዊ ተግባራቱ ዝከላኸሉሉ ዝነበሩ Iዮም። ኰታስ Eዚ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዘሎ 
ገሃነማዊ ኩነታት ንኽመጽE ግደ ተጻዊቶም ጥራይ ዘይኰነ ምስ መጸ Eውን ኣጽዲቖሞ 
ነይሮም Iዮም57።  

                                                 
57.   Eቲ ዶ/ር ኣብርሃም ጳውሎስ ብዛEባ ምሁራት ህዝባዊ ግንባር ዝገለጾ ዝስEብ ነጥቢ ነዞም ጉጅለ’ዚOም 

ይምልከቶም Iዩ። ኣብርሃም ከምዚ ዝስEብ በለ፣ 
 

 “…….Eቲ ቅድም Eውን ምሁራት ተከተልቲ ህ.ግ. ኣብ ሳሕል መራሕቲ ህ.ግ. ደም ጀጋኑ ተጋደልቲ 
ክሰትዩ ከለዉ ውድብና ሓቀኛን ዲሞክራስያዊትን’ያ ክብሉ ዝጸንሑ’ውን Iዮም። Eንደገና ብድሕሪ 
ነጻነተ Eውን ካብቲ ናይ ቅድም ትምክሕታቶምን ኣንነቶምን ከይወጹ ንIሳያስ ክንEዱን ክውድሱን 
ዝጸንሑን ዘለዉን ድማ Iዮም። ….. ብሰንኪ ጥልመት ምሁራት ኣባላት ህ.ግ.ሓ.ኤ. ከኣ፡ ሎሚ 
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Eዞም ኣካላት EዚOም ቅድሚ ሎሚ ኣብ ልEሊ ህዝቢ ኤርትራ ብዝፈጸምዎ ገበናት ኣብ 
ክንዲ ምንሳሕ ሕጂ ኸኣ ብገለ ኣመሪካውያን’ዶ ብገለ ኣውሮጳውያን ተፈላጥነት ኣሎና 
ብምባል ኣብ ኤርትራ ክነግሱ ይመጣጠሩ ኣለዉ።  
 
ነዞም ሰባት’ዚOም ክስቆሮም ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ ኣሎ። ሕጂ ተታሪኽና Aሎና፤ 
በብታሪኽና ንፍረድ Aሎና፤ ኣመሪካውያን ይኹኑ ወይ Eንግሊዛውያንን ካልOት 
ኣውሮጳውያንን ንዓና ንኤርትራውያን መራሕቲ ኣይመርጹልናን Iዮም። ህዝቢ ኤርትራ 
ተታሪኽና መርሚሩ ሕጋዊ ፍርዱ ክህብ Iዩ፡ ንንጹሃትን ብቑዓትን ቆጽሉ ከውድቐሎም 
Iዩ፤ ንገበነኛታት ከኣ ብግቡE ክቐጽOም Iዩ። ክንደይ ወንጀል ፈጺምካ ሕጂ 
ኣመሪካውያን’ዶ ኣውሮጳውያን ከድሕኑኒ Iዮም Iልካ ምትስፋው ጊዜ ከምዝተለወጠን 
ህዝብና ከኣ ካብ ተሞክሮ ተማሂሩ ከምዘሎን ምርሳE Iዩ። ስለ’ዚ ኩሎም Eዞም ኣብ 
ሕሉፍ ታሪኾም ምስ Iሳያስ ኰይኖም ንህዝብና ዝበደሉ ንምEራባውያን መንግስታት 
ይኹኑ ሰበ-ስልጣን Uቕባኹም ምባል ገዲፎም፡ ምስ ህዝቦም ብትሕትና ክላዘቡን ካብ 
ህዝቦም ምሕረት ክሓቱን ኣለዎም። ነዚ ምስዝገብሩ ጥራይ Iዮም ከም Eሙናት 
ተቓወምቲ ተቐባልነት ረኺቦም ንትንሳኤ ሃገርና ኣብ ዝካየድ ቃልሲ Eጃሞም ከበርክቱ 
ዝኽEሉ። 
 
5. ምውዳብ 5ይ መስርE ሓደ ካብ’ቲ Iሳያስ ንተ. ሓ. ኤ. ንምፍርፋርን ምድኻምን 
ዝተጠቕመሉ ሜላታት ከምዝነበረ ኣቐድም ኣቢሉ ተጠቒሱ ነይሩ። ሕጂ Eውን መንግስቲ 
Iሳያስ ሜላ 5ይ መስርE ተጠቒሙ ንሓይልታት ተቓውሞ ይሕንኩል ከምዘሎ Eኹል 
ምልክታት ኣሎ። ቅልል ብዝበለ ኣዘራርባ ኣብ ውሽጢ Eዚ ሓይልታት ተቓውሞ ኰይኖም 
ንኸይሕይል ብምEንቃፍ ንመንግሥቲ Iሳያስ ዘገልግሉ ጉጅለታት ኣለዉ። ገለ ካብ 
መሪሕነታቶም ኣብ መንግስቲ Iሳያስ ሰበ-ስልጣን ዝነበሩ ኰይኖም፡ ሕጂ ተቓወምቲ 
ኵንና Iና ዝብሉ ዘለዉ Iዮም። ገሊOም ከኣ ቀደም ኣብ ተ. ሓ. ኤ. ዝነበሩ፡ ካብ ቅድሚ 
ክንደይ ዓመታት ጀሚሮም ግን ምስ መንግስቲ Iሳያስ ብEንካን-ሃባን መሳሊ ተረዳዲOም 
ክተዓረቑ ዝደልዩ Iዮም።  
 
Eዞም ካብ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ዝመጹን Eዞም ኣብ ተ. ሓ. ኤ. ዝነበሩን ጉጅለታት 
ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ተቓውሞ ኰይኖም ብተግባር ንሓይሊ ተቓውሞ ዘዳኽም ፖለቲካ 
የካይዱ ኣለዉ። ብዙሓት ከምዝብልዎ፡ ሸቶOም መሪሕነት ናይ’ዚ ተቓውሞ ኣብ Iዶም 
ኣEትዮም ነቲ ውድባት ናብ Iሳያስ ከምበርክኽዎ Aዩ። ንሳቶም ዘይመርሕዎ 
ምትEኽኻብ ሓይልታት ተቓውሞ ኣይደልዩን Iዮም። ክሳብ ሕጂ ከኣ መሪሕነት ከውንኑ 
ኣይከኣሉን። ስለ’ዚ Eቲ በዚ Eዋን’ዚ ዝርA ቀንዲ መደብ ንጥፈታቶም ገለ ምስምሳት 
EናምጻEካ ሓይልታት ተቓውሞ ከምዘይሰምር ምግባር ኰይኑ Aሎ። ኣብ ምፍራስ 
ምሕዝነትን ምድኻም ኪዳንን ዓቢ ግደ ነይሩዎም Aዩ፤ ሕጂ Eውን ብዝዀነ መልክE 
ምትሕብባርን ስምረትን ንኸይሰልጥ ሓይሊ ገንዘብ ብዘንጸባርቕ ኣገባብ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ 
Iዮም።           
 
፲፡ ኤርትራ ትሃሉ’ዶ ኣይትሃሉ? 
 
ኣብ’ዛ Eዋን’ዚኣ ኣጋጢሙ ዘሎ Eማም መሰረታዊ Iዩ። ሃገር ትጠፍE ኣላ፣ ሕብረተ-ሰባ 
ከኣ ማህሚኑ ይዓርብ ኣሎ። Eቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ሕቶ Eምበኣር  ኤርትራ ትሃሉዶ 

                                                                                                                                                              
ውጽIት ናይ’ቲ ጣቒIቶምን ውዳሴOምን ንIሳያስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምጽናትን ስደትን በጺሑን 
ተናIቑን ይርከብ ኣሎ፡፣” ኣብርሃም ጳውሎስ፡ ገጽ 526 
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ኣይትሃሉ Iዩ። ሃገሩ ዝፈቱ ዘበለ ዜጋ ነዚ ሕቶዚ ብAዎንታ መሊሹ ኤርትራ ንኽትህሉ 
በብዝከኣሎ ክቃለስ ትጽቢት ይግበረሉ።  
 
ንቀጻሊ ህላዌ ኤርትራ ከም ሓንቲ ጂዮግራፊያዊት ኣካል ሓደጋ ዝEለም ዘሎ ነታ መሰል 
ብሄራት ክሳብ ምግንጻል Eትብል ሰረተ-Eምነት ወያኔ ቀንዲ ምርኩስ ብምግባር Iዩ። 
ህዝባዊ ወያኔ ይኹኑ ምEዙዛቶም ኤርትራውያን ጉጅለታት መሰል-ርEሰ-ውሳኔ ንEትበሃል 
ከባድ ኣምር ፎኵስን ግጉይን ትርጉም ሂቦም ፈላላይን በታንን ንዝዀነ Eላማ 
ከምEተገልግል ይገብሩዋ ኣለዉ። ብዛEባ ሕቶ ብሄራት ኤርትራን ኣምር ርEሰ-ውሳኔን 
ትርጉማን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ርEይቶይ ገሊጸ ነይረ Iየ። ሕጂ 
Eውን ነዚ ጉዳይ’ዚ ብዝርI ተረድOይን Eግበተይን ኣሕጽር ኣቢለ Eገልጽ Eነሆ።    
 
ሕቶ ብሄራት ብሓቂ ምርድዳE ዝሓትት ጉዳይ Iዩ። ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ጽሑፋተይ 
ዝገለጽኩዎ፡ ኣነ ርEሰ ውሳኔ ዲሞክራስያዊ መሰል ሙዃኑ Eቕበል Iየ። Eንተዀነ ግን 
ርEሰ-ውሳኔ ክበሃል ከሎ ብኣመጻጽኣU ምስቲ ጭቆና ንምልጋስ ዝካየድ ቃልሲ ዘተተሓሓዘ 
ኰይኑ፡ ክልተ ሸነኻት ከምዘለዎ ብዙሕ ጊዜ ዝርሳE ዘሎ ይመስለኒ። Eቲ ሓደ ንግዳማዊ 
ጭቆና - ማለት external form of national oppression፡ Eቲ ካልኣይ ከኣ ንውሽጣዊ 
ጭቆና - ማለት internal form of national oppression - ዝምልከት Iዩ። ግዳማዊ 
ጭቆና ማለት ሓደ ሓያል ወይ ሓይሊ ዝተሰምO መንግስቲ ንሓደ ህዝቢ ጐቢጡ ክሕዞ 
ከሎ ነቲ ናይቲ ህዝቢ ክብሪ (status) ይግህሶ ኣሎ ማለት Iዩ። ብትርጉም ርEሰ-ውሳኔ፡ 
Eቲ ዝተጐብጠ ህዝቢ ነዚ ጭቆና’ዚ ንምልጋስ ክቃለስን ኣብ ቃልሱ ከኣ ደገፋት ክረክብን 
መሰል ኣለዎ። ውሽጣዊ ጭቆና ከኣ፡ ሓደ ህዝቢ ውሽጣዊ ህይወቱ ብዝደለዮ ኣገባብ 
ንምምራሕ ክኽልከል ከሎ ንዝህሉ ኩነታት ዘመልክት Iዩ። ሓደ ህዝቢ ዝመረጾ ፖለቲካዊ 
ስርዓት፡ ቁጠባዊ ስርዓት፡ ባህላዊ ፖሊሲ፡ ኣገባብ ምሕደራ ወዘተ. ምስቲ ሕገ-መንግስቲ 
ናይቲ ሃገርን በዚ ሎሚ ኸኣ ምስ ኣህጉራዊ ሕግታትን ብዝሳነ ኣገባብ ክትግብር መሰል 
ኣለዎ።  
 
ብመትከል ርEሰ-ውሳኔ፡ ብሄረ-ሰባት ኤርትራ ውሽጣዊ ምሕደራAን ምሰቲ ዝቐውም ሕገ-
መንግስቲ ሃገርና ብዘይጻረር ኣገባብ፡ ብዝመረጽO መንገዲ ከካይዳ ይኽEላ Iየን። ነዚ 
ውሽጣዊ መሰላተን ምግሃስ - ንኣብነት ንባህልታተን፡ ንቋንቋታተን፡ ንቁጠባAን፡ ኰታስ 
ንስርዓተ-ናብራAን ብዝርI - ግፍEታት ምፍጻም ብሄረሰባዊ ጭቆና Iዩ። ኣንጻር Eዚ 
ጭቆና’ዚ ክቃለሳ መሰል ኣለወን።  
 
ብዛEባ Eታ ናይ ምፍላይ መሰል ትበሃል ነገር ግን ብፍላይ ኣብ ኩነታት ስሉስ ዓለም 
ጥንቁቕ ተረድO የድሊ። ሓደ ብሄር Eንተድኣ ምሒር ተጨቍኑ - ንኣብነት Eንተድኣ 
ከም ህዝቢ ንኽጠፍE ወይ ንኽጸንት ስጉምትታት ይውሰድ ሃሊዩ፡ ንናይ ምህላው መሰሉ 
ንክከላኸል ክቃለስ ግቡU Iዩ፣ ክሳብ ምፍላይ ንኽበጽሕ ዝግደደሉ ኩነታት ክመጽE 
ይኽEል Iዩ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ Eውን ኩነታቱ ተረዲU ክድግፎ ይኽEል Iዩ። 
ካብU ተረፈ ግን ሓደ ብሄር ወይ ገለ ኤሊት ናይቲ ብሄር ገለ ምስምስ ፈጢሩ ክንፍለ 
ንደሊ Iና Iሉ ክግንጸል ኣይክEልን Iዩ። ናትና ሓላፍነት Eምበኣር ብሄረ-ሰባትና 
ከይጭቆና - ማለት ማንም ብሄር ንኻልE ብሄር ወይ Eቲ መንግስቲ ንሓደ ፍሉይ ብሄር 
ወይ ፍሉያት ብሄራት፡ ከም ብሄራት ከይጭቁን - ምጥንቃቕን ምክልኻልን Iዩ።  
 
ንሕና ኤርትራውያን፡ ከም ኩሎም ካልOት ህዝብታት ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ወይ 
ደረጃታት መንነት ኣሎና። ብደረጃ ቁሸት፡ ብደረጃ ወረዳ፡ ብደረጃ ኣውራጃ፡ ብደረጃ ሃገር 
መንነታት ኣሎና። Eዚ ግን ዝተነጻጸለ መንነታት ኣይኰነን። ስሉስ-ዓለማዊ ብሙዃኑ 
ኣዚዩ ስጡም ኣይኹን Eምበር፡ ሃገር ዝሰረቱ ፒራሚዳዊ ቅርጺ ዘለዎ ዝተAሳሰረ 
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ጽፍሕታት መንነት Iዩ። ከምU Eውን ቀቢላዊ መንነት፡ ብሄረሰባዊ ወይ ብሄራዊ 
መንነት፡ ሃይማኖታዊ መንነት፡ ጾታዊ መንነት፡ ወዘተ. ኣሎ። Eዚ ዝተፈላለየ መንነታት 
Eዚ ነናቱ ፍሉይ ጥቕምታትን ኣድላዪነታትን ጠለባትን ኣለዎ። Eዚ ጥቕምታትን 
ጠለባትን Aዚ ኸኣ፡ ዲሞክራስያዊ ክሳብ ዝዀነ ጊዜ፡ ክማላE ኣለዎ - ብፍላይ ብEዋን 
ሰላም።  
 
Eዚ Eንታይ ማለት Iዩ? Eዚ ማለት ኣብ ጊዜ ሰላም ኩነታት ህይወትካ ብዝሓቶ 
መሰረት፡ ሕጊ ከይጠሓስካ፡ ንዘደለኻዮ ደረጃ መንነት ከተድምቕ ግቡE Iዩ ማለት Iዩ። 
Eንተደሊኻ ንቑሸትካ፡ Eንተደሊኻ ንወረዳኻ፡ Eንተደሊኻ ንኣውራጃኻ - ንኻልOት 
ብዘየቋናጽብን ብዘይነጽግን መልክE - ተድምቕ። ብEዋን ውግE ግን Eቲ ብድሆ ብደረጃ 
ሃገር Iዩ ዘጋጥም፣ ቃልሲ ብደረጃ ሃገር Iዩ ዝካየድ፣ ስለዚ Eምበኣር ሃገር ንምድሓን 
ቃልሲ ኣብ ዝካየደሉ ጊዜ Eቲ ክደምቕ ዘለዎ መንነትን ስምIትን ነቲ ሃገር ዝምልከት 
ክኸውን ፈጸሙ ኣድላዪ Iዩ። በዚ Eዋን’ዚ ንሕና ብደረጃ ሃገር - ማለት ሃገር ከይትጠፍE 
ብማለት - ንሓምም፡ ንቃለስ ኣሎና። Eምበኣር ቀዳምነት ንሃገር ኰይኑ Eቲ ካብ ኩሉ 
ክደምቕ ዘለዎ ደረጃ መንነት Eቲ ናይ ሃገር Iዩ። ኩሉ ካልE ስምIታት መንነት፡ ናይ 
ብሄር ዲዩስ ናይ ኣውራጃ ወይስ ሃይማኖት ብድምቀቱ ካልኣዊ Iዩ ክኸውን ዘለዎ። 
 
Aብዚ ኣEሚቝና ክንርድO ዘለና ነጥቢ ኣሎ። ብተግባር Eኮ ኤርትራ ጸላI ዝተቖጻጸራ 
ግዝኣት (enemy occupied  territory) Iያ። ንሕና ከም ህዝቢ፡ ከም ኤርትራውያን Iና 
ኩላትና ተጨቍንና ዘሎና፤ ከም ፍሉያት ብሄራት ወይ ከም ፍሉያት Aውራጃታት ወይ 
ከም ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ኣይኰነን። ኩለን ብሄራት፡ ኩለን ኣውራጃታት፡ ኩለን 
ሃይማኖታዊ ጉጅለታት ተጨቍነን ኣለዋ። መብዛሕትU Eዋን -ወይ Eውን ዳርጋ ኩሉጊዜ 
ብሄራዊ ጭቆና ኣብ ዘለወሉ ኩነታት፡ ጨቋኒት ብሄር ኣላ፣ ተጨቋኒት ብሄር ወይ 
ተጨቈንቲ ብሄራት ከኣ ኣለዋ። ኣብ ኤርትራ በዚ ሎሚ ግን ኩላትና ጭቁናት Iና። Eዛ 
ብሄር Aዚኣ ፍሉይ ክብርን ጥቕምን ኣለዋ ክበሃል ኣይከኣልን Iዩ።  
 
Eኳ ደኣ ብደረጃ ሃገር Eቲ ዝሓሰመ ጭቆና Iዩ ዝወርደና ዘሎ። ሕብረተሰብና ይበርስ 
ኣሎ፣ ሃገርና ትፈርስ ኣላ። ሃገር ክትፈርስ ክትዓርብ ከላ ንዓኣ ከም ናይ ኩላትና ዓደቦ 
ቆጺርና ከነድምቓ ኣሎና። ከምU ምስEንገብር Iና ብEቱብነት ክንቃለሰላ EንኽEል። 
ብኻልE ኣዘራርባ Eቲ መንነታዊ ስምIትን Eቲ ሓልዮትን ፍቕርን ምስ ሙሉE መንፈሳዊ 
ሓይሉ ነቲ ሃገር ዝተበጀወ ክኸውን ኣለዎ። ትሕተ-ሃገራዊ መንነት - ኣውራጃዊ ይኹን 
ብሄረ-ሰባዊ - ነቲ ፍቕሪ ሃገር ክቃጸጾ የብሉን።  
 
ህላዌ ኤርትራ ንኩላትና ዝብጸሓና ጥቕሚ ስለዝዀነ ኩላትና - ፍልልያትና ብዘየገድስ - 
ክንተሓባበር ኣሎና ማለት Iዩ። Eቲ ዝድለ ዘሎ ዓይነት ውደባ Eምበኣር ግንባር መላE 
ህዝቢ - All People’s Front - Iዩ። በዚ መልክE’ዚ ተወዲብና ምስ Eንቃለስ Iና ትንሳኤ 
ኤርትራ ከነረጋግጽ EንኽEል።  
 
Eምበኣርከስ በዚ ሎሚ ብዝዀነ መልክE ብብሄር’ዶ ብኣውራጃ’ዶ ወይ Eውን ብዝዀነ 
ካልE ትሕተ-ሃገራዊ ጽፍሒ ንምውዳብ ምውፋር ነቲ ብሃገር ደረጃ ስለ ሃገር ዝግበር 
ጻEርታት ዓንቂፉ ንጸላI ዘገልግል Iዩ። በዚ መስመር’ዚ ዝጓዓዝ ዘበለ ኩሉ ብተግባር 
ኣካል Iሳያስን ኣካል ወያኔን Iዩ።፡  
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፲፩፡ ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር፤ መን’ዮም ተሓባበርትና? 
 
ቃልሲ ትንሳኤ ሃገር ኣድማI ምትሕብባር ናይ ኩሉ ሃገራዊ ሓይልታት ዝሓትት Iዩ። 
ምስ’ዚ ብዝተተሓሓዘ ሓደ ብEምቈት ክፍለጥ ዘለዎ መሰረታዊ ነጥቢ ኣሎ፤ ንሱ ከኣ 
ዝሞተት ሃገር ኣብ ናይ ምትንሳE ቃልሲ Eቲ ኣዚዩ ዓቢ ግደ ዘለዎ ሓይሊ Eቲ ኣብ 
ውሽጢ ሃገር ዝውደብ ምንቅስቓስ ሙዃኑ Iዩ። Eዚ ምንቅስቓስ’ዚ ኣብ ሕምብርቲ ጸላI 
ኰይኑ ዝዋሳE ብሙዃኑ ኩነታቱ ኣዚዩ ጽንኩር Iዩ። ኣብ ጐረባብቲ ሃገራት ይኹን ኣብ 
ካልE ዞባታት ዓለም ዘሎ ሃገራዊ ሓይልታት ነቲ ውሽጣዊ ምንቅስቓስ Eቲ ዝዓበየ 
ተገዳስነት ሂቡ ብኹሉ መዳያት ክተሓባበሮን ክEንግሎን ኣለዎ። 
 
ቃልሲ ትንሳኤ ሃገር ግን፡ ኣብ መወዳEታU ዝEወት Eኳ Eንተዀነ፡ ኣመና ከቢድ Iዩ። 
ምትሕብባር ሃገራዊ ሓይልታት ጥራይ ኣይኰነን ዝሓትት፣ Eንታይ ደኣ ደገፍ ኣህጉራውን 
ዞባውን መንግስታትን ምንቅስቓሳትን Eውን። Eዚ ቃልሲ’ዚ ፍትሓዊ Iዩ፣ ውሽጣዊ 
መሰል ርEሰ-ውሳኔ ናይ ምርግጋጽ ቃልሲ Iዩ። ነዚ ቃልሲ’ዚ ወጻEተኛታት ሓይልታት 
Eውን ሞራላውን ነገራውን ደገፋቶም ክህቡዎ ሕጋዊ Iዩ። Eዚ ማለት Eምበኣር ምስ ኩሉ 
ነጻነትካ ከይገሃሰ ክሕግዘካ ዝኽEልን ድሉው ዝዀነን ኣካል ርክብ ክትገብር ርትዓውን 
ጠቓምን Iዩ ማለት Iዩ። ኣብ ቀረባ ዘሎ ይኹን ኣብ ርሑቕ፡ Eንታይ Iዩ ሃይማኖቱ፡ 
Eንታይ Iዩ ቋንቋU ብዘየገድስ፡ ነጻነትካ ኣኽቢሩ ክሕግዘካ ድሉው Eንተዀይኑ 
Eናኣመስገንካ ክትቅበሎ ግቡE Iዩ።  
 
ንህላዌ ኤርትራ ኣብ Eነካይዶ ቃልሲ ኣብ ዞባና ብልቢ ክደጋገፋና ዝኽEላ መንግስታትን 
ምንቅስቓሳትን ኣለዋ’ዶ? Eተን ብቐጥታ ብመሬት ዝጐራበታና ሃገራት ጂቡትን ሱዳንን 
Iትዮጵያን Iየን። በዚ Eዋንዚ መንግስታት Eዘን ሰለስተ ሃገራት Eዚኣተን ብልቢ 
ክድግፋና ንጥቕመንን ስትራተጂAንን ዘገልግል ኣይኰነን።  
 
ጂቡቲ ዳርጋ Aውቶኖሚ ዘይብላ ንEሸቶ ሃገር ኰይና ምስ መንግስቲ ወያኔ ስጡም ርክብ 
ዘለዋ፡ ንዞባና ብዝርI ጉዳያት ምስ ፖሊሲ ወያኔ ዘይሳነ መርግጽ ክትሕዝ ዘይትኽEል 
ተጐታቲት Iያ።  
 
ሱዳን በዚ Eዋን’ዚ ዘይተኣደነ ልሙE መሬት ሰሜን ምEራብ Iትዮጵያ ይብጸሓኪ Iዩ 
ተባሂላ፣፡ ገሊU ጸብጻባት ከምዘመልክቶ ከኣ፡ ገለ መሬትስ ተለጊሱላ፡ ንመንግስቲ ወያኔ 
ተኽብርን ተመስግንን Iያ። Eዚ ንሱዳን ዓቢ ጉቦ Iዩ። ነዚ ህያብ’ዚ Iትዮጵያውያን 
ተንቀሳቐስቲ ኣትሪሮም ይቃወምዎ ኣለዉ58። Eምበኣር Eዚ መሬትዚ ንብረት ሱዳን’ዩ 
ዝበሃል፡ Eቲ ዛጊት ተዋሂቡ ዘሎ ከኣ ኣብ Iድ ሱዳን ዝህሉ ወያኔ ኣብ Iትዮጵያ ኣብ 
ስልጣን ክሳብ ዘለዉ ጥራይ Iዩ። ስለዚ ሱዳን ኣብ ቀጻሊ ህላዌ መንግስቲ ወያኔ ዓቢ 
ጥቕሚ ኣለዋ። ሱዳን ወያኔ ኣብ ስልጣን ክጸንሑ ንጥቕማ ስለዝዀነ፡ Iትዮጵያውያን 
ተቓወምቲ ኣብ ሱዳን ክህልዉን ክንቀሳቐሱን ኣይተፍቅድን Iያ፤ ከምU Eውን ወያኔ 
መንግስቲ Iሳያስ ክወድቕ ዘይደልዩዎ ሙዃኖም ስለEትፈልጥ ንኤርትራውያን 
ተቓወምቲ Eውን ኣብ መሬት ሱዳን ክህልዉ ወይ ክንቀሳቐሱ ኣይተፍቅድን Iያ።  
 
ወያኔ ብሓቂ ክድግፉና ከምዘይደልዩ ኣቐዲሙ ተገሊጹ Iዩ።  
 

                                                 
58 . The Ethiopian Border Affairs Committee, Letter to President Umar Hassan Ahmed Al‐Bashir,  

(Columbus, Ohio, : October 20, 2011) ርአ። 
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Eዚ’ዩ Eቲ ናይ ዞባና ክዉንነት። 
 
ገለ ኤርትራውያን ተንቀሳቐስቲ ካብ Iትዮጵያ ክንወጽE ንረብሓና ኣይኰነን፣ ዋላ Eቲ 
ኣብU ምህላው ጥራይ ንገዛE ርEሱ ጠቓሚ Iዩ፣ ተቓውሞ ኣሎ መበሊ ይኸውን ይብሉ። 
Eዚ ምንም ረብሓ የብሉን ምስEትብሎም ኣብ መወዳEታU “Eሞ ኣማራጺ (alternative) 
የብልናን፣ ስለዚ ዝምድና ምስ ወያኔ ይቐጽል“፣ ይብሉ። Eዚ ግን ቅቡል ክትE ኣይኰነን፣ 
ብግልጺ ንምዝራብ ዝኽበር Eውን ኣይኰነን። ሓቂ Iዩ፡ ሕጂ ዝድግፈና መንግስቲ ኣብ 
ዞባና የልቦን፣ ስለዘየልቦ ግን ከምዛ ዘለናያ ምEዙዛት ወያኔ ኰንና ንንበር ክበሃል ግጉይ 
Iዩ። ኣብ ትሕቲ ወያኔ ሙዃን ምንም ዘይነፍርየሉን ዘይነስልጠሉን ስለዝዀነ ኣማራጺ 
ክበሃል Eውን ኣይክEልን Iዩ። ስለምንታይ? ሓደ ዝምድና በዚ Eዋን’ዚ ንዓና ኣማራጺ 
Iዩ መታን ክበሃል ንመንግስቲ Iሳያስ ምሒና ንምድርባይ ዝሕግዘና ክኸውን ኣለዎ። ነዚ 
ንምግባር ዘይሕግዘና Eንተዀይኑ ኣማራጺ ኣይኰነን። ወያኔ ኣይሕግዙናን Iዮም። ስለዚ 
ከምዛ ዘለናያ ምስ ወያኔ ንቐጽል ማለት ቃልሲ ንግደፎ! Iድና ንሃብ! ማለት Iያ። ነዚ 
ነጥቢ’ዚ ገዲም ተጋዳላይ ተስፋይ ተምነዎ ብዝግባE ኣለሊዩ ኣብ ዋሺንግተን ንመንEሰያት 
ኣብ ዝሃቦ መደረ ብኸምዚ ዝስEብ ገለጹዎ ኣሎ። 
 

“መንግስቲ Iትዮጵያ ሓደ ሓያል ሓይሊ ኣንጻር ስርዓት Iሳያስን ጉጅልUን 
ክፍጠር ኣይትደልን Iያ። ስለ’ዚ መንEሰያትና ንኤርትራ ከተድሕንዋ Eንተድኣ 
ኰንኩም ካብ’ዚ ዝተገልጸ ሓቂ ተበጊስኩም ጥራሕ Iኹም ከተድሕንዋ EትኽEሉ። 
ጭርሖና ‘ጉዳይና ጉዳይ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን’ ክኸውን ኣለዎ።“59  

 
ኣብ ውድባት ተቓውሞ ካብ ዘለዉ ቀንድን ደረኽትን ተዋሳEቲ Eዚ ነጥቢ’ዚ ዘይበርሃሎም 
Eንተድኣሃሊዮም ኣፋፍኖት ፖለቲካ ዘይብሎም የዋሃት Iዮም ማለት’ዩ። ንዓይ 
ከምዝመስለኒ ግን Eዚ ነጥቢ’ዚ በዚ ሎሚ ንኹሎም ብሩህ Iዩ። Eቲ ነገር ግሁድ ክነሱ 
ካብዞም ዝተባህሉ ተዋሳEቲ “ኣማራጺ የልቦን“ Eናበሉ ምEዙዛት ወያኔ ኰይኖም 
Eንተቐጺሎም ኣብ ገለ ከም ትሕተ-ሃገራዊ መደብ ዝኣመሰለ ሰራም Eላማ፡ ወይ ከኣ ኣብ 
ብልሹውን ጽዩፍን ዝዀነ ግላዊ ረብሓ ተዋፊሮም ስለዘለዉ ጥራይ Iዩ ክኸውን ዝኽEሉ።   
 
ንኣማራጺ ብዝርI Eንታይ Iዩ Eቲ ክግበር ዝከኣል? ኣብ ስነ-ፖለቲካ “politics is the art 
of the possible” ዝብል ብሂል ኣሎ። Eዚ ብሂል’ዚ ቃል ብቓሉ ክትርጐም ከሎ፡ ፖለቲካ 
ናይቲ ክኸውን ዝኽEል ስነ-ጥበብ Iዩ ማለት Iዩ። ትሕዝትU ኣብ ፖለቲካ ክትዋሳE 
ከሎኻ ነቲ ዝከኣል ዘበለ ኣለሊኻ ብብቑE ሜላን ውሕልነትን ተሰላስሎ ንዝብል ሓሳብ Iዩ 
ዝEምት። ገለ ተመራመርቲ ግን “politics  is  the art of  the possible” Aሎም ጥራይ ደው 
ኣይብሉን፣ Eንታይ ደኣ “it is also the art of making possible“ ዝብል Eውን ይውስኹሉ። 
Eዚ፡ ፖለቲካ ሓደ ዝድለ ነገር ዝከኣል ክኸውን ናይ ምግባር ስነ-ጥበብ’ዩ ማለት’ዩ። 
ብቐሊል ኣዘራርባ Eዚ፡ ፖለቲካ ማለት ሓደ ጉዳይ ኣድላዪ Eንተድኣ ኰይኑ ክሰልጠሉ 
ዘኽEል ወይ ዝከኣል ንክኸውን ሜላ ናይ ምምሃዝ ስነ-ጥበብ Iዩ ማለት Iዩ። ንጉዳይና 
ብዝምልከት፡ በዚ Eዋንዚ ኣማራጺ Eንተድኣ ዘየለ ኰይኑ Eማም ናይ ፖለቲከኛታት 
ኣማራጺ ምፍጣር Iዩ ማለት’ዩ፣ ብኻልE ኣዘራርባ Eቲ Eማም ኣማራጺ ከምዝርከብ ወይ 
ከምዝውደብ ምግባር Iዩ።    
 
Eዘን ተቓወምቲ ውድባት ሕጂ ኣማራጺ የብለንን። Eሞ Eንታይ ይገበር? ክግበር ዘለዎ 
Iድካ ምሃብ ከይኰነስ Aማራጺ ምፍጣር Iዩ። ብጭቡጥ ኣዘራርባ Eዚ Eንታይ ማለት 
Iዩ? ኣቐዲሙ ከምዝተገልጸ ንሕና ምስ ዝዀነ ነጻነትን መሬታዊ ሙሉEነትን ኤርትራ 

                                                 
59. ተስፋይ ተምነዎ፣ ገጻት 337-338 
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ዝተቐበለ ክንዛመድን ክንተሓጋገዝን መሰልና Iዩ። ካብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኣካላት 
ሞራላውን ፖለቲካውን ነገራውን ደገፋት ክንቅበል Eውን መሰልና Iዩ።  
 
ነዚ ንምግባር Eቶም ምስ ኤርትራ ኣብ ምትሕግጋዝ ጥቕሚ ዘለዎም - ንኣብነት ካብ 
ጐረባብትና - Aየኖት Iዮም Iልና ከነለሊ ኣሎና። ካብዘን ጐረባብትና ሃገራት ኣብ 
ኤርትራ ንህይወት ኣገዳሲ ዝዀነ ጥቕሚ ዘለዋ ሱዳን ኣይኰነት፡ ጂቡቲ ኣይኰነት፡ የመን 
ኣይኰነት። Iትዮጵያ ጥራይ Iያ። Iትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብኹለ-ኹሉ ንምዝማድ 
ነገራዊ ጥቕሚ ኣለዋ። ንኣብነት Iትዮጵያ ጥራይ Iያ ኣፍ-ደገ ባሕሪ ዘይብላ፤ ንቀይሕ 
ባሕሪ ብዝጥምት ከኣ መዳውብታ ኤርትራ ጥራይ Iያ። ስለ’ዚ ኤርትራ ንIትዮጵያ 
ንህይወት ኣገዳሲ ብዝዀነ ዓይነትን መጠንን ኣድላዪት Iያ። Eዚ ኣድላዪነት’ዚ 
ንምትሕግጋዝ ርጉጽ መሰረት ክኸውን ይኽEል።  
 
Eቲ ስIቡ ዝመጽE ሕቶ Eምበኣር ኣብ Iትዮጵያ ኣየናይ ኣካል Iዩ ምስ ኤርትራውያን 
ኣንጻር Iሳያስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ክተሓባበር ዝኽEል ዝብል Iዩ። ወያኔ ከምዘይኰኑ 
ኣቐዲሙ ተገሊጹ Iዩ። Eሞ መን ደኣ Iዮም?  Eቶም ተቓወምቲ Iትዮጵያውያን 
ጥራይ Iዮም ክዀኑ ዝኽEሉ።  
 
ምስዞም Iትዮጵያውያን’ዚOም ግን ሓደ ጸገም ኣሎ። ንሱ ከኣ ብዙሓት ካብኣቶም ናይ 
ኤርትራ ካብ Iትዮጵያ ምፍላይ ብገለ ምኽንያታት ዘይተቐበሉዎ ሙዃኖም Iዩ። Eኳ 
ደኣ  “ስለምንታይ Iዮም Eዞም Iትዮጵያውያን ተቓወምቲ ነጻነትን መሬታዊ 
ሙሉEነትን ኤርትራ ዘይኣምኑ?” ዝብል ሕቶ ካብ ኤርትራውያን ብዙሕ ጊዜ ይቐርበለይ 
Iዩ። ልክE Iዩ ኣብ ሞንጎዞም Iትዮጵያውያን EዚOም ጣEሳን ቁጥAን ዝወለዶ ገታር 
ኣረኣEያ ዘለዎም ኣለዉ። ካብU ተረፈ Eዞም Iትዮጵያውያን ተቓወምቲ Eውን ብዛEባ 
Eዘን ኤርትራውያን ውድባት ዝብልዎ ኣለዎም። ንሱ ኸኣ ንምንታይ Iዮም Eዞም 
ኤርትራውያን ወያኔ ንህዝቢ Iትዮጵያ ይውጽO ከምዘሎ ዘይኣምኑ? ንምንታይ Iዮም 
ንወያኔ ከም ዲሞክራስያዊ መንግስቲ ገይሮም ዝቖጽርዎን ዝሕለቑሉን? ዝብል ሕቶ Iዩ። 
ግቡE ሕቶ ከኣ Iዩ። 
 
ብተወሳኺ Eዞም ፖለቲካዊ ጉጅለታት EዚOም ነዘን ውድባት ከም ኣገልገልቲ ወያኔ 
ገይሮም Iዮም ዝርEይወን። Eዚ ኣራEያዚ መሰረት ዘይብሉ ኣይኰነን። Eዘን ውድባት 
ኤርትራ ኣካል ወያኔ ኰይነን Iየን ዝርኣያ፣ ስለዚ ከኣ ብተቓወምቲ Iትዮጵያውያን 
ተኣማንነት የብለንን። Eዚ ማለት Eምበኣር፡ ብተቓወምቲ Iትዮጵያውያን ክትEመን Eሞ 
ናብ ምትሕብባር ዘብጽሕ ዘተ ከተAውት Eንተደሊኻ ካብ ወያኔ ነጻ ክትከውንን ነጻ ኰንካ 
ክትርኣይን Aሎካ ማለት Iዩ።  
  
ብሓጺሩ፡ ክልቴና ምEራም ዘድልዮ መርገጻት ኣሎና ማለት Iዩ። በብወገንና መርገጻትና 
ንክንEርም ንበገስ። ንሕና ኤርትራውያን ንጥቕምና ክንብል ካብ ወያኔ ነጻ ንኹን፣ ነጻ 
ኰንና ኣብ Iትዮጵያ ንዝግበር ግፍI፡ Eንተዀነ ንወግዞ፡ ካብU ተረፈ ኣይነመኽንየሉ። 
Eዚ ነቶም Iትዮጵያውያን ተቓወምቲ ኣራኣEያOም ኣሪሞም ባዛEባ ነጻነትን ልUላውነትን 
ኤርትራ ርትዓውን ዘዋጽEን መርገጽ ንኽሕዙ ከተባብOም ይኽEል Iዩ። በዚ ኣገባብ’ዚ 
ነዞም ኣብ ሞንጎ ተቓወምቲ Iትዮጵያውያን ዘለዉ “ነጻነት” ኤርትራ ዘይተቐበሉ ኣካላት 
ዘተ ብምክያድ ሓቀኛ ነጻነትን መሬታዊ ሙሉEነትን ኤርትራ ከምዝቕበሉ ጌርና ኣማራጺ 
ክንፈጥር ንኽEል Iና።   
 
ልክE Iዩ፡ ምስ መንግስቲ Iሳያስ ርክብ ዘለዎም ውሑዳት Iትዮጵያውያን ምንቅስቓሳት 
ኣለዉ። በዚ ጊዜ’ዚ Eኳ ከምዚOም ዝበሉ Iትዮጵያውያን Eናወሓዱ ይኸዱ ኣለዉ፣ Eቶም 
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ገና ተሪፎም ዘለዉ ግን ካብ Iሳያስ ነጻ ክዀኑ ኣለዎም፣ ከምታ ንሕና ካብ ወያኔ ነጻ 
ክንከውን ዘሎና። 
 
Iትዮጵያውያን ተቓወምቲ ክበሃል ከሎ ተጋሩ Eውን ከምዘለዉዎ ምዝካር የድሊ። 
ንኤርትራ ብዝርI ንገለ ተጋሩ ህሉው ተጽEኖታትን ዝተሓላለኸ ስነ-ኣEምሮኣዊ ኩነትን 
ኤርትራውያን ንምግንዛብ ዝጽግሞም ዘሎ ይመስል። ብተወሳኺ ቀንዲ ኣባላት ናይ’ቲ ኣብ 
ኤርትራ ዝገዝE ዘሎ ብIሳያስ ዝምራሕ ጉጅለ-ተመሳጠርቲ (cabal) ትውልደ-ትግራይ 
ሙዃኖም ናቱ ስነ-ኣEምሮኣዊ ጽልዋ ዘለዎ ክዉንነት ሙዃኑ ክዝንጋE የብሉን። Eዚ 
ኣርEስቲ’ዚ ተሃዋሲ ብሙዃኑ ጥንቃቐን ሓላፍነትን ዝሓትት Iዩ60። 
 
ንጉዳይ ኤርትራ ብዝርI ተጋሩ ሰለስተ ዓይነት ኰይኖም ይርኣዩኒ። Eቲ ቀዳማይ ብኸም 
በዓል ስብሓት ነጋ ዝኣመሰሉ ዝልለ ወገን ወያኔ Iዩ። Eዚ ወገን’ዚ ነታ መሰል ብሄራት 
ክሳብ ምግንጻል ትብል ጥንሰ-ሓሳብ ንፈላላዪ መደብ ዓጢቑ ዘሎ ኣካል Iዩ። ኣድላዪ 
ኰይኑ Eንተረኺቡዎ Eሞ EንተኽIሉ ንኤርትራ ፋሕ-ብትን ኣቢሉ ሃገረ-ትግራይ-ትግርኚ 
ከቕውም ዝትምነ፤ Eንተዘይኰይኑሉ ከኣ ኤርትራ ብዝዀነ መንገዲ ናይ ትግራይ 
ጽግEተኛ (ማለት ሕጓ ወይ ‘ደጀን”) ኰይና Eተገልግል ድኽምቲ ሃገር፡ ኰይና ንኽትተርፍ 
ዝደሊ Iዩ። 
 
Eቶም ካልኣይ ዓይነት ተጋሩ ከኣ ዘይተኸለሰ Iትዮጵያዊ ስምIትን Eምነትን ዘለዎም 
Iዮም። ከምቶም ካልOት Iትዮጵያውያን ኣብዞም ተጋሩ Eዚኣቶም Eውን ነጻነት 
ኤርትራ ዘይቅበሉ ኣለዉ። ምስ ከምዚOም ዝበሉ ተጋሩ ከይተሓለልካ ምምይያጥ የድሊ። 
ነዞም ተጋሩ’ዚOምን ነቶም ብመርገጽ ዝመሳሰልዎም ካልOት Iትዮጵያውያንን ሉዓላውነት 
ኤርትራ Eናሓሎና ብመስርሕ ስልጡን ዘተ ክንረዳድOም ኣሎና። 
 
Eቶም ሳልሳይ ዓይነት ተጋሩ ከኣ ሓቀኛ Iትዮጵያዊ ስምIት ሃሊዩዎም ነጻነትን 
መሬታዊ ሙሉEነትን ኤርትራ ዝቕበሉ፣ ዲሞከራስያዊ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ንኽትከል 
ዝድግፉ፣ ኣብ ሞንጎ ኤርትራን Iትዮጵያን ከኣ Eናዓሞቐ ዝኸይድ ፖለቲካውን ካልE 
ኣጠቓላልን ዝምድና ኣድላይን ዝከኣልን ሙዃኑ ዝኣምኑ Iዮም። Eዞም ተጋሩ EዚOም 
ናይ ቃልሲ ብጾትና ክዀኑ ዝኽEሉ Iዮም። ቅጽበታዊ ማለት Eዋናዊ ናይ ቃልሲ 
ዝምድናና Eምበኣር ምስዚOም ተጋሩ EዚOምን ምስ ከምOም ዝኣመሰሉ ካልOት 
Iትዮጵያውያንን Iዩ ክኸውን።  
 
Eዚ’ዩ Eቲ ዘዋጽE ኣገባብ ቃልሲ - Eቲ Eንኮ መንገዲ ህይወት ነዛ ሞይታ ዘላ ሃገር!! 
 

                                                 
60. ንኣብነት ዮናስ በላይ ኣበበ ዝተባህለ መንEሰይ ደራሲ ነዚ ነጥቢ’ዚ ብዝምልከት ቁሩብ ሽግር ዘለዎ 

ይመስል። ዮናስ ብዛEባይ ግጉይ ኣረኣEያ ኣብ መጽሓፉ ኣስፊሩ ኣሎ። ብ2012 ኣብ ዘሕተምኩዎ 
ጽሑፍ ንዘላ ሓንቲ ዓረፍተ-ነገር ብምጥቃስ ቀደም “የIትዮጵያ ኣንድነት ኣቀንቃኝ” (“ሰባኺ ሓድነት 
Iትዮጵያ”) ነይሩ Iሉ፡ ሕጂ ግን “ኣክራሪ ኤርትራዊ ብሄርተኛ” (“ሕሉፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ”) 
ከምዝዀንኩ ገይሩ ይገልጸኒ። ዮናስ፣ ገጽ 201 Eግረ-ጽሑፍ 168። ዮናስ ንመንፈስን ትሕዝቶን ናይ’ታ 
ዓረፍተ-ነገር ብልክE ኣይተረድAንን። ነቲ ጽሑፈይ ዘምበቡ Iትዮጵያውያን - Eንኰላይ Eቶም ኣክራሪ 
ተባሂሎም ዝሕመዩ ኣምሓርኛ ዝቛንቋOም - “ኣክራሪ ኤርትራዊ ብሄርተኛ” ኣይበሉንን፤ ብኣንጻሩ Eኳ 
ደኣ ነቲ ጽሑፈይ ሃናጽን መቃራረብን Iሎም ከምዝተቐበልዎ ንሓው ዮናስ በላይ Aበበ ባህ Eናበለኒ 
ክሕብሮ Eደሊ። ንዓይ ሕሉፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ዝብሉኒ መንፈስ Iትዮጵያውነት ዘለዎም ኣንበብቲ 
ክህልዉ ኣይክEሉን Iዮም። በዚ ሎሚ፡ ኣራኣEያይ ብዛEባ ዝምድና ኤርትራን Iትዮጵያን ካልOት 
ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከመይ ሙዃኑ Eናፈለጡ፡ “ሕሉፍ” ክብሉኒ ዝወሰኑ Eንተድኣ ሃሊዮም፡ 
መዋፈርቲ ወይ ተመጻደቕቲ ትግራይ-ትግርኚ ጥራይ Iዮም ክዀኑ ዝኽEሉ።    
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Eንተዀነ ግን Eቶም ንኤርትራ ዝቐተሉ Iሳያስን ወያኔን ሕጂ Eውን Eቲ ንትንሳኤኣ 
ዝግበር ጻEሪ ንኽመክን ዝከኣሎም ክገብሩ ሙዃኖም ምግንዛብ የድሊ። ንመጻI Eድል 
ኤርትራ ብዝርI Eኮ Iሳያስን ወያኔን ሓደ ኣካል Iዮም!! ሓድነቶም ኣመና ስጡምን 
ህይወታውን ብምዃኑ፡ ጨደር - ማለት ዝተላገቡ ማናቱ - ዝብል ቃል ብግቡE ይገልጾም 
Iዩ61። ብኻልE ኣዘራርባ ዝምድና Iሳያስን ወያኔን ነቲ ቆልU ከሎና ንዘናጋዓሉ ዝነበርና 
ጽውጽዋይ ክናናን ምናናን ዘዘክር Iዩ። ክናናን ምናናን ጨደር Iዮም ነይሮም። ምናና 
ምስሞተ ክናና ዝመሽመሸ ሬሳ ማንታU ተሰኪሙ EናተጓEዘ ድሕሪ ምጽንሑ ኣብ 
መወዳEታU ጨና Eቲ ሬሳ ኣጸሊሉዎ ጸዲፉ ሞተ።  
 
መፈጸምታ Iሳያስን ወያኔን Eምበኣር ከምታ ናይ ክናናን ምናናን Iያ። መኖም’ዩ ክናና፡ 
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