ኢሳይያስ ቅዴም ቀዲዴም ምስ ነብሱ ክዕረቕ ይግባእ!!
ቀዲማይ ክፋሌ
ገባቲ ኢሳይያስ ብባህርያቱ ካብ ህዜቢ ኤርትራ፡ ካብ ውሽጢ ህግዯፍ፡ ብፖልቲካዊ ውዴባት ኤርትራ
ዜሇዒለ ብጣዕሚ ተራ ዜኾኑ ካሌኣውን ሰሊማውን ሕቶታት ኣብ መኣዱ ተን ሌዜብን ቀሪቡ ብሰሊማዊ
መንገዱ ንምፍታሕ ተዒዱለ ኣይፈሌጥን’ዩ። ህሊወ ፋሽስታዊ ስርዒት ዯርጊ ብግንቦት 1991 ካብ መሊእ
ሃገርና ተጸረጉ፡ ብዴሕሪ ምሕራር ኤርትራ ብ20 ሰነ ብ1991 ንዴላት ህዜቢ ቆጽዩን ንሕዴሪ ሰማእታት
ክሒደን ሕብረ ሰሌፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዒት ምህናጽ ተሓሲሙ፡ ካብ ሕጂ ንዯሓር ብስም ፖልቲካዊ
ውዴባት ዜግበር ሓሸውየ ኣይፍቐዴን’ዩ ካብ ዜብሌ ኣዕናዊ ኣዋጅ ሉለ፡ ኣንጻር ዜተፈሊሇዩ ሓይሌታት
ጨካን ኲናት ሕዴሕዴ ምክያደ ይፍሇጥ። ብ1993 ዯሞዜ ይገበረሌና ብዜብሌ ብተጋዯሌቲ ህ/ግንባር
ዜተሊዕሇ ኣዴማ፡ ብ1994 መነባብሮ ይመሓየሸሌና ብዜብሌ ብኣካሇ-ስንኩሊን ዜተበገሰ ሰሊማዊ ሰሌፊ
ብዒመጽ ምፍትሑ ታሪኽ ንባዕለ ዒቢ ምስክር’ዩ። ብ2002 ቅዋም ክትግበርን ሇውጢ ክረጋገጽን
ብሊዕሇዎት መራሕትን ሚኒስተራትን ህግዯፍ (ብጉጅሇ 15) ዜፍሇጥ ምንቅስቓስ ንዜቐረበ ሰሊማዊ
ሕቶታት ክሳብ’ዙ ዕሇት’ዙ ሂወቶም ብኢ-ሰብኣዊ ኣተሓሕዚን ይሕጋዊ ፍርዴን ክስወሩ ዜፈረዯ’ዩ።
ከምኡ’ውን ብተመሳሳሉ ንሇውጢ ዜጠሌብ ብጥሪ 2013 ዜተሊዕሇ ምንቅስቓስ፡ ዜተዋህበ ምሊሽ ካብኡ
ዜተፈሌየ ኣይኮነን። ከምኡ’ውን ኣብቲ ሕ/ሰብ ዒቢ ተሰማዕነት ሇዎም ብዘሓት ዒበይቲ ዒዱ፡
መራሕቲ ሃይማኖት፡ ኣገዯስቲ ባእታታት፡ ብዜተፈሊሇየ ምክንያታት ንዒመታት ዜተሰወሩ ምህሊዎም
ዜኸሓዴ ክኸውን ኣይኽእሌን’ዩ። ኢሳይያስ ካብ ውሽጢ ህዜቢ ኤርትራ ዜሇዒለ ሕቶታት ብዒመጽን
ሓይሌን ጥራይ ዜፈትሕ ክሳብ ዜኾነ፡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት፡ ርሑቕ ዜርከቡ መንግስታት፡ ኣህጉራውን
ዝባውን ትካሊት፡ ማሕበራት፡ ውዴባት፡ ብሰሊማዊ መንገዱ ክፈትሕ ምሕሳብ የዋህነት’ዩ።
እንሆ ዴማ እቲ ብድብ ተመሳሚሱ፡ ብ1998 ብገባቲ ኢሳይያስን ጸረ ህዜቢ ስርዒቱን ምስ ኢትዮጵያ
ዜተባረዏ ኲናት ምፍታሕ ተሳኢንዎ ዒሰርተ ሽደሽተ ዒመት ክመሌእ ተቐራሪቡ። ኲናት ኤርትራን
ኢትዮጵያን ክባራዕ ዜኾነ ይኹን ብቁዕ ምክንያት ብይምንባሩ፡ ሳዕቤናቱ’ውን ሓዯገኛ ክኸውን ከም
ዜኽእሌ ብምግንዚብ፡ ኣብቲ እዋን’ቲ ኢሳይያስ ምስ ጭፍርኡ ብዜተፈሊሇዩ ወገናት ዜቐርበለ ዜነበረ
እማመታት ሰሊም ተሓሲሙ፡ ብማእሇያ ይብለ ጃህራታትን ፈኸራታትን ንኣዕናዊ ኲናት ጥራይ
ተሃንዯዯ። ካብ ኲናት ዕንወት እንተይኮይኑ፡ ቅንጣብ ምዕብሌናን ግስጋሰን ክጭበጥ ስሇ ይኽእሌ
ዴማ፡ ውጽኢቱ ሂወት ብኣሽሓት ዜቁጸሩ ዕሸሊት መንእሰያት ኤርትራ ብምብሊዕን ምስንካሌን ጥራይ
ክዴረት ኣይኸኣሇን። ኢሳይያስ ሕውነታውን ስትራተጂካውን ዜምዴናታት ክሌቲኡ ኣህዚብ በጣጢሱ፡
ኩለ ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ባህሊውን ዱፕልማስያውን ረብሓታቶም ብይዜኾነ ትርጉም
ንዒመታት ክሌቕ ፈሪዴዎ ይርከብ። ብስንኪ’ዙ ኣዕናዊ ፖሉስታቱ ከኣ፡ ኤርትራ ካብ ማሕበረ-ሰብ
ዒሇምን ኣህጉራዊ መዴረኻትን ተነጺሊ፡ ናብ ከቢዴ ቁጠባዊ ቅሌውሊው ክትወዴቕ፡ ህዜቢ ከርፋሕ
ዜኾነ ሂወት፡ መነባብሮን ዴኽነትን ከሕሌፍ ተገዱደ ኣል። ኢሳይያስ ኣብ ክንዱ ፖሉስታቱ ምዕራይን
ንህዜቢ ኤርትራ ይቕሬታ ምሕታትን ግን ኩለ ግዛ ነብሱ እናሕበጠ፡ ጠንቂ ኩለ መዲያዊ ዕንወቱን
ፍሽሇቱን ጎረባብቲ ሃገራት ወይ ምሕዯራ ኣሜርካ’ዮም ብዜብሌ ቕርቦ ናይ ሽሕጣን ስነ-መጎት ኣዜዩ፡
ካብ ሓቅነትን ክውንነትን ዜረሓቐ’ዩ።
ብርግጽ ንሓዯ ጥዐይ ስነ-ኣእምሮ ሇዎን ምቕለሌን መራሒ፡ ጠንቂ ናይቲ ኲናት መን’ዩ ብየገዴስ፡
ሳዕቤኑ ተሓታትነቱ፡ ዕዴኡ፡ ብጣዕሚ መሪር’ኳ እንተኾነ፡ ኩለ ግዛ ግን ኣብ ቅርሕነትን ጽሌእታትን
ምንባር ሰሇይኸኣሌ፡ ካብ ሕለፍ ጉጉይን ኣዕናውን ተመክሮ ግቡእ ትምህርቲ ብምውሳዴ፡ ንመንገዱ
ሰሊም ምቕራብን ምጽዒርን ግዴነት’ዩ ነይሩ። ኢሳይያስ ግን ይትረፍ ከምዙ ዜኣመሰሇ ሰናይ ተበግሶ
ባዕለ ክወስዴ፡ እቲ ኣብ 2002 ብኮምሽን ድብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዜተዋህበ ብይን፡ ከም ቀያዴን
ናይ መወዲእታን ተወሲደ፡ ኣብ ክሉ’ቲ ብይን ንነባሪ ሰሊምን ሊቒ ረብሓታትን ክሌቲኡ ኣህዚብ፡ ኣብ
መኣዱ ተን ሌዜብን ቀሪቡ፡ ድብ ክሌቲኡ ሃገራት ብሰሊማዊ መንገዱ ክሕንጸጽ ብዜተፈሊሇዩ ኣካሊት
ክቐርበለ ዜጸንሐ ተዯጋጋሚ ጻውዑት ተሓሲሙ’ውን ቀጸሇ። ኢሳይያስን ጭፍርኡን ፖልቲካዊ መርገጽ
ወያኔ ኣብ ነጻነትን ሌዕሊውነትን ኤርትራ ካብ ብረታዊ ቃሌሲ ኣትሒዘ እንታይ ምዃኑ ሌዕሉ ማንም

ሰብ እናፈሇጡ፡ ዕዴመ ናይቲ ጸረ ህዜቢ ዜኾነ ፖልቲካዊ ስሌጣኖም ንምንዋሕ፡ ወያኔ ካብ ሕማም
ቀዲሞት ገዚእቲ ኢትዮጵያ ስሇ ይተናገፈ፡ ጽባሕ ዴሕሪ ጽባሕ ንምውራርና ኲናት ክገብር’ዩ ብዜብሌ
ኣጉሌ ምስምስ፡ ንህዜብን ሰራዊትን ጅሆ ብምሓዜ ኩነታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ’ዙ ዕሇት’ዙ
ኣይሰሊም ኣይኲናት ኮይኑ ክቅጽሌ ከም ቀዲማይ ምርጭኦም ሒዝሞ ክቕጽለ መረጹ።
ኣብ መዚሚ 2013 መፋርቕ ወርሒ ታሕሳስ ጉዲይ ዕርቂ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዜምሌከት ጽንጽንታ
ምሰ ተሰምዏ፡ ካብዜን ካብትን ትኩረት ብዘሓት የዋሃት ረኺቡ ኣብ ዜተፈሊሇየ መራኸቢ ብዘሓን
መዚረቢ ኣጀንዲ ኮይኑ ምውርሑ ዜዜንጋዕ ኣይኮነን። ብፍሊይ’ውን ገባቲ ኢሳይያስ፡ ቀዲማይ ሚንስተር
ኢትዮጵያ ኣቶ ሃ/ማርያም ዯሳሇኝ፡ ኣብ ውሽጢ ሓዯ ሰሙን ንሱዲን ዐዯት ብዴሕሪ ምክያድም፡
ፕረዙዯንት ዐመር ኣሌበሺር ከኣ ምስ ክሌቲኡ ሃገራት ሰናይ ዜምዴናታት ምህሊዉ ጠቒሱ፡ ንዕርቂ
ክጽዕር ምዃኑ ምስ ገሇጸ፡ ኣብ ብዘሓት ዛጋታት ዒቢ ትጽቢትን ተስፋን ኣንቢሩ’ዩ። ኤርትራውያን
ብሓፈሻ፡ እቶም ካብ 1998 ብስንኪ ድባዊ ግጭት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ሕውነታዊ ዜምዴናታት
ተነፊጎም ኣብ መርዒን ሓንን ከይተሓዋወሱ ዜተነጸለ፡ ካብ ኩለ መዲያዊ ረብሓታትን ሌምዒትን
ዜተሓረሙ ኣብ ከባቢ ድብ ዜነብሩ ዛጋታትና ከኣ ብፍሊይ ትጽቢቶም ክሳብ ክንዯይ ሌዐሌ ከም
ዜኸውን ንምግማቱ ብዘሕ ዜእግም ኣይኸውንን’ዩ። ኮይኑ ግን ኩለ ግዛ እቲ ከም ሕሱም ንሰሊም
እናጸሌአ ኲናት ዜናፍቕ ኢሳይያስ፡ ብ09 የካቲት 2014 ካየድ ቃሇ-መሕትት፡ ንጉዲይ ዕርቂ ኤርትራን
ኢትዮጵያን ብዜምሌከት ዜናፈስ ል ወሬታት ክሳብ ክንዯይ ሓቅነት ኣሇዎ ብዜብሌ ምስ ተሓተተ፡
ብክሌተ ሓጸርቲ ቃሊት ክቆጽዮ ብዘሕ ኣይተጸገመን። ወያኔ ካብ ፖልቲካዊ ስሌጣን ከይተወገዯ፡ ዕርቂ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዜሕሰብ ይምዃኑ፡ ማንም ኤርትራዊ ዛጋ ከኣ ከምኡ ክሓስብ ከም ይብለ
ከይሓፈረ ክገሌጽ ኣይተማትአን።
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ (ኤስዯሇ) ብርግጽ ኢሳያይስ ካብቲ ንጹር ዜኾነ ጸረ-ህዜቢ
ፖልቲካዊ መንነቱን ኣብ ባይታ ብግብሪ ዜዴህሰስ ፖሉስታት ስርዒቱን ወጻኢ መግሇጺ ኣይሃበን ኢለ
ይኣምን። ኣብ ርእሲኡ ኣብዙ እዋን’ዙ ንገባቲ ስርዒት ህግዯፍ ምስ ኢትዮጵያ ኲናት ይኹን ዕርቂ
ክሌቲኡ ንዕዴመ ፖልቲካዊ ስሌጣኑ ኣብ ከቢዴ ሓዯጋ ውዴቕ ቀራና መንገዱ ምዃኑ ጠራጥር
የብለን። ውዴቀት ኢሳይያስ ፍጹም ይተርፍ፡ ኣብ ሌዕሉ ዖና መቓብሩ ዴማ ሓዲስ ዯሞክራስያዊትን
ፍትሓዊትን ኤርትራ ምህናጽ ታሪኻዊ ግዳታ’ኳ እንተኾነ፡ ብውሕደ ግን ግዜያዊ ዕዴሚኡ ንምንዋሕ፡
ኣብ ጎዯና ጸረ ዕርቂ ምቅጻሌ ጥራይ’ዩ ዜኸውን እቲ እንኮ ምርጭኡ። ኢሳይያስ ቅዴሚ ምስ ኢትዮጵያ
ክዕረቕ ምሕሳብ ቅዴም ቀዲምዴ ምስ ነብሱ ክተዒረቕን ንህዜቢ ኤርትራ ይቕሬታ ክሓትትን ይህሌዎ።
እዙ ከኣ ብቀንደ ንክብሩ ዜትንክፍ፡ ኣብዙ ዕስራን ሰሇስተን ናይ ነጻነት ዒመታት፡ ኣብ ሌዕሉ ህዜብን
ሃገርን ኤርትራ ዜተፈጸመ ማእሇያ ይብለ ኣበሳ፡ ገበናት፡ ጥፍኣትን ዕንወትን፡ ኣብ ቅዴሚ ህዜቢ
ፖሇቲካዊ ተሓታትነት ክቕበሌ ስሇ ይዯሉ እዙ ኣብ ትሕቲ ዜኾነ ኩነታት ቅኑዕ ምርጭኡ ክኸውን
ኣይኽእሌን’ዩ። ስሇዜኾነ ኣብዙ እዋን’ዙ ህዜቢ ኤርትራ ካብ ኢሳይያስ ሰሊም፡ ቅሳነት፡ ሰናይ ፖልቲካዊ
ምሕዯራ፡ ቁጠባዊ ግስጋሰን ምዕሩይ ማሕበራዊ ፍትሕን ምጽባይ ይኮነስ፡ ነቲ ዜተመንጠሇ
ፖልቲካዊ ስሌጣኑ ብቅሌጽሙ ንምምሊስ ጸረ ስርዒት ህግዯፍ ክውዯብን ክዕጠቕን ጥራይ ይህሌዎ።
ቤት ጽሕፈት ዛናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ንዯሞክራስያዊ ሇውጢ (ኤስዯሇ)
27 የካቲት 2014

