
ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክመጽእ`ዩ 

ድሕሪ ለውጢ`ኸ? 

ናይ ውሽጢ ጸላኢ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ዝኾነ ኢሳያስ ዝመርሖ ጉጅለ ህግደፍ ካብ ድሕሪ 

ሃገራዊ ነጻነት ጀሚሩ ኣብ ቦታ ጊዝያዊ ፕረሲደንት ካብ ዝድይብ ነቲ ዝሐለፈ 30 ዓመታት 

ብዘይ ሃገራዊ ቁዋም ብዘይ ሕግን ፍትሕን ብፍጹም ምልካዊ ሐይሊ ዝተፈላለየ ምስምስ 

እንዳፈጠረ ስልጣኑ ኣደልዲሉ ሃብቲ ሃገር ክግብት፣ ዝነበረ ናይ ስራሕ ትካላት ከዕኑ፣ ሰብ 

ጸጋን ፈላጣትን ሊቃውንቲ ሃገራውያን ካብ ዓዶም ከም ዝወጽኡ ገይሩ፣ መንእሰይ ብዘይ 

ጻማ ብነጻ ከገልግል ስለ ተፈርደ ብዘይ ድልየቱ ካብ ዝፈትዎ ህዝቡን ሃገርን ተጓሕⶔሑ ናብ 

ስደት ከምዘምርሕ ኮይኑ ግን ብኩነታት ስደት ከይተዓንቀፈ ኣብ ዘዘለዎ ኮይኑ ኣብ 

ፖለቲካውያን ውድባት፣ ሲቪክ ማሕበራት፣ ምንቕስቓስ ይኣክል ተወዳዲቡ ጸገሙ ክፈትሕ 

ኣንጻር ጭፍጨፋን ዓፈናን ይቃለስ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ዝነብር ህዝቢ ድማ ኣብ ትሕቲ 

ፍሉጣት ናይ ጽጥታን ስዉራት ብሃገራዊ ድሕነት ዝስመዩ ሰለይቲን ይእሰር ኣሎ። 

መንእሰያት ትሕቲ ዕድመ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተተገፊፎም ብዘይ ድልየቶም 

ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዘይ ብቑዕ ወተሃደራዊ ተዕሊም ብዘይ እኹል ናይ ውግእ ቀረብ 

ኣብ ዘይተጸንዔን ዘይምልከቶምን ውሽጣዊ ውግእ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ክልል ትግራይን 

ብሔረ ኣምሐራን ኣብ ጎኒ ብሔረ ኣምሐራ ኣሰሊፉ የጽንቶም ኣሎ። እቲ ዝተረፈ ህዝቢ ድማ 

ብምኽንያት ሕማም ኮቪክ-19 ከይንቀሳቐስ ዓጽዩ ብጥሜትን ሕማምን የሳቕዮ ኣሎ። 

ተቓወምቲ ሐይልታት ህዝብና ዝነብሮ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ንርእዮ ኣሎና፣ ካባና ዝተኸወለ 

የለን። ኣብ ሐይልታት ሰራዊትና ዘሎ ዕቡይን ዘይሐላፍነታዊ ተግባራት ኣዘዝትን ንሰምዖ 

ኣሎና፣ ዘገርም ግን ኣብ ክንዲ ነቲ ንርእዮ ዘሎና ህልዊ ኩነታት ተዓዚብና ኣብ ሐደ 

ተጠርኒፍና ንነገራት ከከም ቀዳምነቶም ሰሪዕና ብተግባር ኣድላይ መልስታት ንምልስን 

ንድሕነት ህዝብና ንቕድሚት ንጥምት ካብ ውሽጥና ቀንዲ ጉዳይና ገዲፎም ኣብ ናይ 

ካልኦት ሃገራት ጉዳይ ክመጻደቑ ንርኢ ኣሎና። እቶም ጉዳዮም ኣወንዚፎም ኣብ ጉዳይ ናይ 

ካልኦት ዝጓዛጎዙ ዘለው ደቂ ሃገር ኣብ ጉዳዮም ክምለሱ ኣለዎም እንተዘይተመልሱ ግን 

ኣብቲ ዘማሰነና ቦታ ምፍንጫል ኣትዮም ብምግልጋል፡ ነቲ ሕሰም ህዝቢ ኣብ ክንዲ 

ብዝቐልጠፈ ከልግስ ምስራሕ ንድሕሪት ጎቲቶም ጥቕሚ ህዝቢ ገዲፎም ንረብሐ ኢሳያስ 

ይሰርሑ ከም ዘለዉ ክፈልጡን ክርዳኡን ይግባእ። ዓገብ ንዝፍጠሩ ጫለዳታት። 

ጸገም ህዝብን ሐይልታት ሰራዊትን ኣብ ክጻወርዎ ዘይክእሉ ደረጃ በጺሑ ኣሎ። ካብ 

ህዝብናን ሰራዊትናን ዝዓቢ ነገር የብልናን ስለዚ ካብቲ ኣሰር ዘይብሉ ምጉጅጃል ወጺእና 

ናብ ተስፋ ሐድነትና ንስገር። ኢሳያስ ዝጠፍኤ ኣጥፊኡ፣ ክሳብ ዝኣኽሎ ዝበላሾ ኣበላሽዩ 

ዝሃድመሉ ናይ ጥፋአት መውጽኢ መገዲ ተባላሒቱ ሃገር ጠንጢኑ ክጠፍእ ኢዩ። 

ብታሕቲታሕቲ ተመሳጢሩ መህደሚ ክኾኖ ድማ ነቶም ድኹማት ዝበሎም መራሕቲ ሐደ 



ሰብ ወይ ሐንቲ ጉጅለ ጊዝያዊ ስልጣን ክውክል ኢዩ። እቲ ካብ ኢሳያስ ውክልና ዝቕበል 

ኣካልከ ብድልየቱ ስልጣን ንህዝቢ ዘረክብ `ዶ ይመስለና ይኸውን፣ ህዝብናኸ እንታይ ክገብር 

ይኽእል ካብ ደቁ ዝኣምኖ ዝፈልጦ ኣርኣያ ዝኾነ ተስፋ ዘንበረሉ/ላ ሰብ ኣሎዎ`ዶ? ህዝቢ ናይ 

ስቕ ተመኩሮ ድማ ኣለዎ፣ ካብ ዘይንፈልጦ መልኣኽ እንፈልጦ ሸይጣን ይሕሸና እንተበለኸ። 

ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘሎ ይኹን ኣስቂጡ ዘሎ ኣብ ስደት ዝነብር ኩሉ ብህዝቡ ዝግደስ ነዚ 

ካብ መድረኽ ናብ መድረኽ እንዳኸፍኤ ዝኸይድ ዘሎ ጨካን ግፍዕታት ካብ ሃገርና ጠጠው 

ክብል ጥፍኣት ሰራዊትና መወድእታ ክህልዎ ካልእ ጊዜ ዝገደደ ሐደጋ ምስ 

ኣጋጠመ Mobilization/ ኣብ ናይ ሃታሃታ ምንቕስቓስ ካብ ምእታው ነቲ ሒዝናዮ 

ዘሎና Organizations/ውድባት ብግብሪ ኣብ ሐደ ጠርኒፍና ኣዳሊና ዲል ሐይልታት ሰራዊት 

ከም ዝኸውን ንግበሮ። 

ኣብ ዓዲ ዘሎ ሲቪል ሰራሕተኛ ነጋዳይ ተመሃራይ ኩሉ መንእሰይ ካብ ዘዘለዎ ተላዒሉ ኣብ 

ልዕሊ ዓፋኒ ስርዓት ብዝፍንዎ ጸቕጢ ቕልጡፍ ለውጢ ክመጽእ ኢዩ፣ ነቲ ዝመጽእ ለውጢ 

ጸገም ከጋጥም ድዩ ብጽፉፍ ክቕጽል ዝተዳልወ ኣይኮነን ምኽንያቱ ድሕሪ ለውጢ እቲ 

ዝመጽእ ምምሕዳር ንመንእሰይ ዝምልከት ኣይኮነን። ምንቅስቓስ መንእሰይ ነዚ ዘሎ ስርዓት 

ጸራሪጉ ምስ ወድኤ ኣብ ዝቕጽል መደብ ዕዮ የሎን፣ ትሕቲ ዕድመ ስለዝኾነ ነናብ 

መነባብራኡ፣ ትምህርቱ ፋሕ ክብልዩ። ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾነ`ውን ኣብ ምርጫ ኣትዩ 

ክመርጽን ክምረጽን ዕድሚኡ ስለ ዘየፍቅደሉ ክዕመጽ ኢዩ። ስለዚ ነቲ ብመንእሰይ ዝመጽእ 

ለውጢ ብተበለጽቲ ከይጨወ መንእሰይ ነቲ ዘምጽኦ ለውጢ ወናኒኡ ከምዝኾነ ካብ ሕጂ 

ጀሚሩ ባዕሉ ክፈልጥ ኣለዎ ብዓቢኡ ድማ ህዝቢ ጸማ መንእሰይ ክርድኦ ኣለዎ። 

ሐይልታት ምክልኻል ዶብ ክሕሉ ካብ ደገ ካብ ወጻኢ ዝመጽእ ጸላኢ ክከላኸል እምበር ኣብ 

ናይ ካልእ ሃገር ወይ ሃገራት ውግእ ኣትዩ ሂወቱ ክኸፍል ኣይግደድን ኢዩ። ናይ ኢሳያስ 

ጨለነት ግን ኣቐዲሙ ዶብና ብጸላኢ ተታሒዙ ኣሎ ዶብና ተደፊሩ ከሎ፣ ዶብና ከነምልስ 

ኣሎና ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ሐባቢሉ ኣብ ውግእ ኣእትዩ ኣብ ሐደጋ ኣእትይዎ ኣሎ። መሻርኽቲ 

ኢሳያስ ኢዜማ ዝተባህለ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ሐይልና ዝድልድል 

ካብ ትግራይ ክወጽእ የብሉን ዝብል ምሕጽንታ ኣመሐላሊፉ፣ እዚ ድማ ክሳብ ወተሃደር 

ኤርትራ በትን በትን ተሃሪሙ ዝዳኸም ማለቱ ኢዩ፣ ምስ ተዳኸመ ድማ እቲ ሐይልና 

ከነደልድል ዝበሎ ናብታ ድኽምቲ ክትኮነሉ ዝጽበያ ዘሎ ኤርትራ ወተሃደራቱ ኣድልዲሉ 

ክወርርሞ ነቲ ባሕሪ ኤርትራ ዝጽበ ህዝቢ ኢትዮጵይ ኩሉ ሽግሩ ብባሕሪ ኤርትራ ዝተፈትሔ 

መሲልዎ ኣንፈቱ ክቕይርሞ ኣብ ስልጣን ክመጽእ ማለቱ ክምዝኾነ ብሩህ ኢዩ። ንሶም 

ክልብሙ ንሕናኸ ኣይንልብምንዶ፣ እንብኣርከስ ኣብዚ ጊዜዚ ህዝቢ ኢዩ ብሐደ ተላዒሉ 

ደቅና ካብ ዘይጉዳይና ውግእ ትግራይ ይመለሱ፣ ሰራዊትና ፍርቁ ኣብ ውሽጢ ሃገር ፍርቁ 

ኣብ ወጻኢ ሃገር ኮይኑ ከይዳኸም ክከፋፈል የብሉን ኣብ ዓዱ ይመለስ ኢሉ ነዲሩ ተረሳሲኑ 

ከንቀጥቅጦ ዘለዎ። 



ሕቶ ህዝብና ሕቶ ሰላም፡ ሕቶ ዲሞክራሲ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክስረሐሉ ኣለዎ፣ ህልቒት 

መንእሰይ ትውልዲ፣ ስቓይ ኣረገውቲ ኣደን ኣቦን፣ ስቃይ ወላዲት ህጻናት ኤርትራዊት ኣደ 

ከብቕዕ ጉዳይ ኤርትራውያን ካብ ኩሉ ቀዳምነት ኣለዎ። ምስ ሐዲሽ ዝተፈጥረ ኩነታት ናይ 

ጎረባብቲ ሃገራት ክንሐዋውሶ የብልናን። ውሑዳት ሰባት ካብ ደገፍቲ መንግስቲ ከምኡ`ውን 

ካብ ተቓወምቲ በብዝመስሎም ከካብ ብሕታዊ ስምዒት ወይ ጥቕሚ ተበጊሶም ኣብቲ 

ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኡ ወገን ኣትዮም ውሽጣዊ ድልየቶም 

ከርውዩ ውጥምውጥም ይብሉ ኣለዉ። ፖለቲካዊ ቃልስና ጉዝጓዝ ናይ ካላኦት ክኸውን 

የብሉን። ናትናን ዘይናትናን ክንፈልዮ ኣሎና። ጽቡቕ ትምኒትን ጽቡቅ ስነ ምግባርን 

ንጎረባብትና ንህቦ መርኣያ መጻኢ ሰላምን ራህዋን ናይ ኩልና ክኸውን ኣለዎ፣ ሕጂ ነጢርካ 

ዝውዳእ ኣይኮነን ብዙሕ ጊዜን ፍልጠትን መጽናዕትን ድልየትን ዘድልዮ ዓቢ ሃገራዊ ሐላፍነት 

ዝሐትት ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ይግባእ። ህዝቢ ኤርትራ ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ ምጉሐፍ 

ኢሳያስን ሰዓብቱን ካብ ማንም ሐገዝ ዝጽበ ኣይኮነን። ታሪኽ መስውእቲ፣ ታሪኽ ስንክልና፣ 

ታሪኽ ነጻነት ንልምዓትን ምዕባሌን ውሑስ ክገብር ዝኽእል ህዝቢ ኣሎና። 

ኣብ ጥምጥም ምልጋስ ስርዓት ህገደፍ ካብቲ ብዙሕ ነጥብታት ቁሩብ ካብቶም ቀንዲ 

መልእኽቲ ጭርሖና ንናይ ኤርትራ ውሽጣዊ ኩነታትና ዝገልጹ ጥራይ ክኾኑ ዘለዎም ርኢና 

ብቑጥዓ ብህልኽ ሕነ ውጹዕ ክንፈዲ ኢና። 

1. ሃገራዊ ቁዋም ኣብ ስራሕ ክንትግብሮ ኢና፣ 

2. እሱራት ክንፈትሖም ኢና፣ 

3. ግዱድ ዕስክርና ክተርፍ ኢዩ፣ 

4. ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ክህልዎ ኢዩ፣ 

5. ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ኢዩ፣ 

6. ኢሳያስን ሰዕብቱን ህዝባዊ ፍርዲ ይጽበዮም ኣሎ። 

ጉዳይና ኣጻፊፍና ክንሕዞ ኣምላኽ ይሐግዘና፣ 

ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስውኣትና ይኹን፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


