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መዴረኻዊ መጸዋዕታ ንኹለ ብህዝቡን ሃገሩን ዝግዯስ ኤርትራዊ 

እቲ ብ1998 ዝጀመረ፣ እሞ ዴማ ዒሰርተታት ኣሽሓት ዝቐዘፈ ናይ ድብ ውግእ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፣ ጠንቂ-ውጽኢታቱ 
ብክሌቲኡ ሸነኻት ሰፍ ዘይብሌ  ህሌቂት ህይወት  ሰራዊት ጥራይ ዘይኯነስ፣ ማእሇያ ዘይብለ ናይ ኣህዛብ ምፍንቓሌን  ናይ ናብራ ሓፍ-
ዞቕን አኽቲለ’ዩ። እዚ ኣዕናዊ ኰናት’ዚ፣ ከምቲ ክሇተ ሃንዯስቱ  ስርዒታት ከይሓፈሩ ዝጠቐስዎ፣ ብሰንኪ ድብ ዘይኯነስ ፣ ብሰነኪ ብኣነነት 
ዝተሊዕጠጡ ክሌተ መሪሕነታትን ንሶም ዘናዒዒብዎ ናይ ኵናት ዒዘቕትን፣ ምንባሩ ዘካትዕ ኣይኯነን።  ኣብ ሓጺር እዋን ተራእዩ ዝቕጽሌ ዘል 
ዱፕልማስያዊ ዴራማ ከአ፣ ውሌቀ-መሊኺ ኢሳያስ  እንሆ ልሚ ነቲ ናይ ኣሽሓት ህይወትን ማእሇየ ዘይብለ ናይ ህዝቢ ናይ ናብራ 
ምፍንቓሌን፣ ”ኣይከሰርናን “ ክብል እንከል  ዘስዯምም’ድ ኣይኯነን ?  

 ነዚ ሽግር`ዚ ዘሊቒ ፍታሕ ንምርካብ ተባሂለ ዴማ ብ2002 ብብይን ኣህጉራዊ ቤት ፍርዱ ስምምዕ ኣሌጀርስን ዚፍሇጥ  መራሕቲ ክሌትኤን 
ሃገራት ዝፈረሙለ ናይ መወዲእታን ቀያዴን ውሳኔ ተዋሂቡ። ዝተፈረመ ብይን ፍርዱ ክሳብ ሕጂ ን16 ዒመት ኣብ ባይታ ከይተተግበረ 
ምጽንሑ ንናይ ክሌቲኡ ኣህዛብ ኣብ ናይ “ኣይሰሊም ኣይውግእ ሃዋሁው”፣ ማሇት አብ ኵነታት ቀጻሉ ዴኻነትን ራዕዴን አሳጢሑዎም 
ጸኒሑን አልን’ዩ ። 

እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብ ሓጺር እዋን ዚተራእየን ዚቕጽሌ ዘልን ዱፕልማስያዊ ርክባት ወይ ናይ  ሰሊምን ኣንፈት፡ ንሕና 
ከም ዯሇይቲ ፍትሒ መጠን፣ ንነዊሕ ዒመታት ክንቃሇሰለ ዝጸናሕና ስሇ ዝነ፣ ናይ ሰሊም ሃዋህው  ከንጸሊለ ዴላትና ምኑ ዘካትዕ 
ኣይኯነን ። ይኹን እምበር እዚ ብናህሪ ተጀሚሩ ዝቕጽሌ ዘል ብጨብጨባን ጉያን ዝተመዅሇየ ስቱር ርክባት ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ገዛእ 
ጉዲዩ ተዒዛቢ ጥራሕ ገይርዎ አል። ብጕርሕን ሽርሕን ከአ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ጕዲዩን ጕዲይ ሃገሩን ከይካታትሌ መሰለ ተሓሪሙ 
ይርከብ ። ጉዲይ ሌዕሊውነት ኤርትራን መጻኢ ዕዴሌ ህዝባን ከም ውሌቀ-ዋኒን ውሌቀ-መሊኺ ተወሲደ፣ እንሆ ዴማ ጉጅሇ  ኢሳያስ 
ክውስኖ ሊዕሌን ታሕትን ክብሇለ ይርአ’ል። ስሇዚ ብፍሊይ መንእሰይ ወሇድ እዚ ጕጅሇ ህግዯፍ ወይ መራሒኡ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ህዝቢ 
ኤርትራ ባርኾቱ ዘይሃቦም ምኑ ብንቕሓት አሇሉኻ  ሃገርካን ህዝብኻን ንምዴሓን ምጕያይ ከዴሌየካ’ዩ። ኢሰያስ አብ ሌዕሇ ህዝቢ ኤርትራ 
ዘልዎ ንዕቀት ከብቅዕ አሇዎ። ብሓቂ’ውን ከም ዯቂ-ዛግራ ፋሕ ኢሌና ምህሊውና፣ ዛጊት ቦደ ንመናውሒ  ዕምሪ ስሌጣን ውሌቀ-መሊኺ 
ኯና ምህሊውና  ዝተረዲእናዮ ኣይንመስሌን።  

ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዴ ዘል ሇውጢ ብሌክዕ ብቐዲምነት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይምሌከት። ዝካየዴ ዘል ሇውጢ ግን  ብሃንዯበት ዝተጋህዯ 
ከምዘይኯነ ርደእ ይመስሇና።  ህዝቢ ኢትዮጵያ፣ ብህዝባዊ ናዕቢ ንዒመታት መስዋእቲ እናኸፈሇ  ኣብዚ ዯረጃ ብምብጻሕ ፣ ሓይሉ 
ምቊጽጻር ናይቲ ዝነበረ መሪሕነት  በቲኹ ናይ ሇውጢ ምቅይያር ኣርእዩ። ድክ. ኣብዪ ኣሕመዴ ዴላት ህዝቢ ኣጽኒዐ፣ ትርግታ ህዝቢ 
ብዝስሕብ፣ ንህዝቢ ይቅሬታ ብምሕታት፣ ኣብ ውሽጥን ዯገን ዝነበሩ እሱራት ብምፍታሕ  ናይ መቐይሮ ጏዯና ሒዝዎ ይርከብ ።  

ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ገዛእ ጉዲዩ ተዒዛቢ ኮይኑ፣ ህዝቢ ካብ መሰርሕ ሰሊም ሃገሩ ተዋሲኑ፣ ካብ ዝነ ሓበሬታ ተነጺለ  ኣብ ጸሌማት 
ተዯፊኑ ይርከብ። ኣብ ዱሞክራስያዊ  መስርሕ ንሰሊምን ፍትሕን ዝዋሳእ፣ እቲ ብቐዲምነት ክገብሮ ዘሇዎ ሰሊም ምስ ነብሱ ምፍጣር እዩ። 
ውሌቀ መሊኺ ኢሳያስ ግን ምስ ህዝቡ ምትዕራቕሲ ይትረፎ፣ ምስ ነብሱ ክተዒረቕ’ ዴፍረት  ኣይወነነን። በዚ ምኽንያት ዴማ እዩ 
ብውሽጡ ስሇዘይነጽሀ ፣ ንህዝቢ ኤርትራ ይቕሬታ ክሓቶ ዘይከኣሇ።  

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ፣ ኩለ ዯሊይ ፍትሒ ዝነ ህዝቢ ኤርትራ፣ ማሇት ምስ  ውዴባቱን፣ ሲቪካውያን ማሕበራቱን፣  ኣብ 
ዒበይትን አገዯስትን ዝኑ መዴረኻውያን ሃገራዊ ጉዱያት ተሰማሚዐ፣ ህዝቢ ማእከለ ዝገበረ፣ ኣብ ሓባራዊ አሰራርሓን ኣመራርሓን 
ምርኩስ ብምግባር ይጠርነፍ ዝብሌ ራኢይ ምስፋሕ ቀንደ ዕሉማኡ ገይሩ ዚነጥፍ ውዯባ ኢዩ። ኩሇ ዒቕሚታትን ክእሇትን  ትሕዝቶን 
ህዝቢ ኤርትራ ዝወሃሃዯለ፣ እቲ በብናቱ ፋሕ ኢለ ብጫላዲታት ዝኸይዴ ዘል ፍኑው ዘይተማእከሇ  ጉዕዞ ተአሪሙ፣ አብ ክሉ ዚሰመረ 
ኤርትራዊ ሃገራዊ መስርሕ ተጠርኒፉ ከዴምዕ ከምዝኽእሌ ንኣምን።  ፍሌሌያት ናይ አተሐሳስባታት ክህለ ቅቡሌን ውሁብን ኯይኑ፣ ግን  
ከአ አብ ክቢ ጠረጴዛ ብዘይ ሕብእብእ- ሽፍንፍን አብ ግሌጺ መዴረኽ ቀሪቡ፣ ንኹሇ ቅቡሌ ብዝነ ናይ ሐባር ተርዴኦን ፍታሕን ሒዙ 
መዒሌቦ ክረክብ ይኣምን።  
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ካብዚ ሓቂ ብምብጋስ ፣ ኣብዚ ሕጂ ሰፊኑ ዘል ሃዋህው፣ ሃገርና ኣትያቶ ዘሊ ዝተሓሊሇኸን ዝተወሳሰበን ኩነታት፣ ኣዴህቦና ክኸውን ዘሇዎ፣ 
ኣብቲ ክካየዴ ንጽበዮ ዘልና ናይ ድብ ምጥራር ዘትከሇ ጥራይ ዘይኯነስ፣ እቲ ኣብ ሃገርና ብዒቢኡ ቦዀሩ ዘል 1. ቅዋማኢ ትካሊዊ 
ኣሰራርሓ፣ ሓጋጊ ኣካሌ፣ ፈጻሚ ኣካሌ፣ ነጻ ፈራዱ ኣካሌ  ዝትከሇለን ስሌጣን ህዝቢ ብወከሌቱ ዝረጋግጸለ 2. ናይ ፖሇቲካን ናይ ሕሌናን 
እሱራትና ክፍትሑ 3. እቲ ብመሰረት ናይ ድብ ምስምስ ጅሆ ተታሒዙ ዘል መንእሰይ፣ ሃገራዊ ኣገሌግልት ገዯብ ዝግበረለ …ወዘተ 
ከነተኰር፣ ካብ ማንም እዋን ንሊዕሉ መዴረኽ ይጽውዒና  ኣል ንብሌ።  

ኣብ መንጎና ይንኣስ ይዕበ ዝተፈሊሇየ ዘይምቅዴዲዋት ክህለ ይኽእሌ ኢዩ። ግን እዚ ዘሇናዮ መዴረኽ ብአዝዮም ወሰንትን ዒበይትን ጕዲያት 
ተጻዑኑ ስሇ ዘል፣ ክህሌዉና ንዝኽእለ ነናይ ባዕሌና ኣጀንዲታት ዘጋማዴሕ ከምዘይኯነ ክርዴኣና ይግባእ። ኣብ ዯምበ ተቓውሞ ልሚ 
ንሓቢረካ ምስራሕ ዕጥይጥይ ዝብሌ መካይዴቲ ናይ ሇውጢ ዕሊማ ዘሇዎም ተቓሇስቲ ክኽውን ኣይክእሌን ኢዩ። ኣብ ጉጅሇታትን ኯንካ 
ምዝራብ፡ ኣየዴምዏን፣ ኣይመዴረኹን ከኣ ኢዩ።  

ስሇዚ ዘሇና ሃገራዊ ዒቕሚታትናን ጉሌበትናን፣ ብኹለ መዲይ ሸነኻቱ ጸንቂቕና ብምውህሃዴ፣ ብብሌሃትን ምስትውዒሌን ጠርኒፍና ከነዋፍሮ 
ምስ ዘይንበቅዕ ነቲ ቅዴሜና ዘል ሃገራዊ ብዴሆታት ክንሰግሮ ኢና ማሇት ዘይከአሌ ኢዩ። ቅዴም ቀዲዴም ከአ ንሕለፍ አለታዊ ይኹን 
አወንታዊ ተመኩሮታትና ብህዴአት መዚንና፣ አብ አተሐሳስባና መሰረታዊ ሇውጢ ከነተአታቱ ምርጫ ዘይኮነስ ግዳታ’ውን ኢዩ። ብሕለፍ 
አለታታት ንቕየዴን ንእሰርን፣ አብ ናይ ሕዴሕዴ ፍርህታትን ምጥርጣርን ዒንኬሌ ንሕጸርን እንተ ዴአ ኯንና ግና፣ ግዯፍ ናይ መጻኢ 
ወሇድታትና ተስፋ ዘሇዋ ሃገር ምህናጽ’ስ ይትረፍ፣ አጕድ ክንሰርሕ’ውን አይክንበቅዕን ኢና።  

ጉዲይ ሃገርናን ህዝብናን አብዚ እዋን’ዚ ዒሇም ሇኻዊ አቓሌቦ እንዲረኸበ ይኸይዴ ምህሊዉ ንጹር ኢዩ። ይኹን’ምበር ኩለና ኤርትራውያን 
ከም ሐንቲ ስዴራ ቤት ኯንና ዋናታት ጉዲይና እንኾነለን፣ ነጻ ፖሇቲካዊ ውሳኔና ጨቢጥና፣ አብ ትሕቲ ምቁጽጻርና እነእትወለ፣  አገባብን 
መንገዱን ምስ እንስሕት፣ ፈቲና ጸሉእና ካብ ትሕቲ ምቁጽጻርና ወጻኢ ኯይኑ፣ ንዴላትናን ረብሐታትናን ዘየገሌግሌ ኮይኑ፣ ካሌኦት 
ሐይሌታት ንረብሐታቶምን ጠቕሚታቶምን ብዝሰማማዕ መንገዱ ቐይሶም፣ ውሳኔታቶም አብ ሌዕላና ክጽዕንዎ ዝኽእሌለ ዕዴሊት ከም ዘል፣ 
ሕጂ ብአግኡ ንህዝብናን ፖሇቲካዊ ተዋሳእቱን ከየተንባህና ክንሐሌፍ አይንዯሌን።  

ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ንፍትሒ  

Email : em4j2012@gmail.com  
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