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ብሓልዮት ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን 
ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) ዝዳሎ ዕላዊ ልሳን 

 

 

 

 

ብባህርን ምስልን ንክልተ፡ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ኩነት ዝጣመሩ ተርእዮታት ብማዕረ ዝውክል፡ ማንታ ትርጉም ዘለዎ ኣምር ወይ 
ቃል’ዩ፡፡  

ካብ ድቅድቕ ጸላም፣ ካብ ዓሚቕ ባዓቲ ወይ’ውን ካብ መሪር መግዛእታዊ ኣርዑት ሓራ ንምውጻእ ዘገልግል፡ መዋጽኦ 
ወይ’ውን ባብ ራህዋ ክህሉ ግድን’ዩ፡፡ እዚ ባብ’ዚ ካብ ጭንቅን ሕሰምን ዘናግፍ መስተርሆ ናይ'ቲ ኣደራዕ ብምዃኑ፡ እቲ ባብ 
መርሆ’ዩ፡፡ 

ናብ’ቲ ክትበጽሖ እትብህጎ መስተርሆ-ባብ፣ ጫፍ ዓወት ንምብጻሕ፡ ንጊዚያዊ ግድላት ካብ እምኒ-ዓረ ብዝተረረ ጽንዓት፣ 
ውፉይነትን ቅሩብነትን ምብልሓት ዝሓትት’ዩ፡፡ ምንጪ ናይ’ዚ ተኣምራታዊ ሓይሊ፡ ብንጹር ራእይን እስትራቴጂን ዝግራሕ 
ቅኑዕ መስመር ምዕታር ድማ የድሊ፡፡ እዚ ቅኑዕ መስመር’ዚ መንገዲ ዓወት’ዩ፡፡ ነዚ መንገዲ ዓወት ዝቕልስ ከኣ መርሆ’ዩ፡፡ 

መርሆ ዕላዊት ልሳን ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ(ሰደግኤ) ኮይና፡ ከም ውድብ ንዝተበገስናሉ ህዝባዊ 
ደሞክራሲያዊ ቃልስና ንምዕዋት፡ ውድባዊ ፖለቲካዊ ኣማራጺታትና እትእምት፡ መንገዲ ሓቀኛ ዓወት ብምምራሕ፡ 
ብመንፈስን ተልእኾን ነቲ ዝተሰመየትሉ ዓሚቕ ትርጉምን ረዚን ዕላማን ብብቕዓት ንምፍጻም፡ ኣብ መስርዕ ጸረ-ፋሽስታዊ 
ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ዝካየድ ህዝባዊ መኸተ፡ ናይ ቃልሲ ግቡኣ ንከተበርክት ዝተሰለፈት፡ ዳግም መርሆ ህዝባዊ 
ደሞክራሲያዊ ዕላማታትና ኮይና ከተገልግል፡ ቃለ-መሓላ ዝኣተወት ልሳንና’ያ፡፡   

                              ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን 
                              ሰውራዊ ደሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ሰደግኤ 
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E-mail:- webmaster@merho.net or admin@merho.net 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ø ርእሰ-ዓንቀጽ፡- 
• ብቕኑዕ ራእይ ጉዕዞ ቃልስና ንቕድሚት 

................................................3 
 

Ø ዕላማታት ነጻነታዊ ተጋድሎና ብመንጽር ትጽቢታት ህዝብታትና፥ 
................... 3  

Ø ሰላማዊ ፍታሕ ንረብሓ 
መን?........................................................................ 6 

Ø ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን እንታይ እዩ? መፍትሒኡ ኸ? 
.............................. 7  

Ø ቅሩብነት ኢትዮጵያ፡ ንሙሉእ ትግባረ፡ ኮምሽን ዶብን ስምምዕ ኣልጀርስን፥ 
ፖሎቲካዊ 
ፋይድኡ፦…………………………………………………………………………
…..…  9 

Ø ዓምዲ ደብዳቤታት፡- 
• ሌባሲ፡ ሌባ-ሌባ እንተበሉዎ፡ ሉባ-ሉባ ዝብልዎ ይመስሎ! 

…………..... . . . . . . . . . . . . . 11 
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ርእሰ-ዓንቀጽ፥  

1. ብቕኑዕ ራእይ፡ ጉዕዞ ቃልስና ንቕድሚት!! 
 
ካብ ኣርባዓታት ክሳብ ሓምሳታት ብሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልሲ ጀሚሩ፡ ን30 ዓመታት ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ብረታዊ 
ተጋድሎና፡ ኣብ ውሽጡ ክልተ መሰረታዊ ዕላማታት ዝሓቖፈ እዩ ነይሩ። 1ይ. መሬት፣ ባሕርን ክሊ ሰማይን ኤርትራ፡ ካብ 
ኢድ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ምግባር፥ 2. ኣብ ክሊ ነጻን ልኣላዊትን ኤርትራ፡ ሙሉእ ሓርነቱ ዝተጎናጸፈ ህዝቢ ምርግጋጽ። በቲ 
ዘካየድናዮ ናጽነታዊ ተጋድሎ፡ ቀዳማይ ዕላማና ተመሊሱ እዩ። እዚ ብልቢ ክንኣምነሉ ዘሎና፡ ክቡር ዋጋ፡ ሰማእታትና፣ ኣካለ 
ስንኩላናን ዝበረሰ ንብረትናን ጥሪትናን እዩ። ካልኣይ መሰረታዊ ዕላማ ነጻነታዊ ገድልና ግን፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን 
ጉጅልኡን ተኾሊፉ ኣሎ። ኣብ’ዚ ጥራሕ’ውን ዝተወሰነ ኣይኮነን። ህዝብታትና ኣብ ጊዜ መግዛእቲ ገጢሙዎም ካብ ዝፈልጥ 
መዓት፡ ኣብ’ዞም 27 ናይ ናጽነት ዓመታት ዝበኣሰ ይወርዶም ኣሎ።  
 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ምስ ኩለን ብምድሪ ዝራኸባና ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ምስ የመን’ውን ኩናት 
ጻሕቲሩ እዩ። ካብ’ዚኦም እቲ ዝበኣሰን ገዚፍ ዕንወት ዘውረደ ድማ፡ ብዶብ ኣመሳሚሱ፡ ኣብ ልዕሊ ልኣላዊ ምምሕዳር 
ኢትዮጵያ፡ ብ12 ግንቦት 1998 ኣዕናዊ ወራር ምውልዑ እዩ። እዚ ኩናት’ዚ ዓሰርተታት ኣሽሓት መንእሰያት ወታሃደራት 
ሂወቶም ዝቐዘፈን ኣካሎም ዘጉደለን እዩ። ኣማኢት ኣሽሓት ንጹሃት ሰላማውያን ድማ፡ ንብረቶምን ጥሪቶምን ዓንዩ፡ ካብ 
ሰላማዊ መነባብሮኦም ዛሕዛሕ ክብሉ ዘገደዶም’ዩ። ድሕሪ ክልተ ዓመት ደማዊ ኩናት፡ ናብ ዓለም ለኻዊ መጋባእያ ቀሪቡ ብይን 
ዝተወሃቦ’ኳ እንተኾነ፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሃገራት፡ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ኩነታት ጸኒሑ። ብሰንኪ’ዚ፡ ክልቲኦም ህዝብታት 
ከቢድ ኪሳራ ወሪዱዎም። ናይ ህዝብታት ኤርትራ ኩሉ መዳያዊ ዕንወት ግን፡ መወዳድርቲ የብሉን።   
 
ዶብና ኣይተሓንጸጸን፥ ልኣላውነትና ኣይተኸበረን ብዝብል ምስምስ፡ መንግስቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ከፍጽሞ ዝጸንሐ 
መስገደል ጭቆና ናብ ዝኸፍአ ጥርዚ ዓሪጉ፡ ንዝበኣሰ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ኣቃሊዑዎም። በዚ ምኽንያት ኣብ ጊዜ 
ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተሰደዱ ወገናትና ክምለሱ ኣይከኣሉን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ካልኦት ኣማኢት ኣሽሓት፡ ንከርፋሕ ሰደትን 
መዘዛቱን ተቓሊዖም። 
 
ህዝብታት ኤርትራ ደለይቲ ሰላም እዮም። ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ሰላምን ምርግጋእን ይናፍቑ። ኣብ ዓዶም ሓሪሶም፣ ምሒሶምን 
ሰሪሖምን ክነብሩን ክሓልፈሎምን ይደልዩ። ምስ ጎረባብቶምን ማ/ሰብ ዓለምን ብሰላም ተኸባቢሮም ክነብሩ ሃንቀው ይብሉ። 
ብፍላይ ድማ፡ ምስ ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዝነበረ ኩናት ዘውረደሎም ዘይተጸበዩዎ መዘዝን ዘዕረፈሎም በሰላን፡ ንሓንሳእን ንሓዋሩን 
መፍትሒ ክርከበሉ ምሒር ይብህጉ እዮም። ብምኽንያት ስደት፡ ንባዕሎም ተዋሪዶም ንመቕዘፍቲ ተቓሊዖም’ምበር ዝረኸቡዎ 
ፍታሕ ብፍጹም የልቦን። ስለዝኾነ ድማ፡ እዚ ብፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ ዝተመሓላለፈ ውሳኔ፡ ቅሩብነት ንትግባረ ውሳኔ ኮምሽን 
ዶብን ስምምዕ ኣልጀርስን፡ ሓንጎፋይ ኢሎም ከም ዝቕበሉዎ ዘጠራጥር ኣይኮነን። እንተኾነ ግን፡ ኣብ ህልውና ርእሰ ፋሽስት 
ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ውሽጦምን ምስ ጎረባብቶምን፡ ዘተኣማምን ነባሪ ሰላም ሃኒጾም ክነብሩ ዘይሕሰብ እዩ። ናይ ዶብ 
ጉዳይ ብሰላም እንተተፈቲሑ፡ ብዝተፈጠረሎም ጥጡሕ ባይታ፡ ኩሉ ትኹረቶም ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከቕንዑ ከም 
ዝሕግዞም ግን ዘጠራጥር ኣይኮነን።  
 
ስለዝኾነ ድማ፡ ህዝብታትና፡ ‘’መሬትና ገና ተጎቢጡ እዩ ዘሎ፥ ልኣላውነትና ኣይተኸበረን’’ ብዝብል ምኽንያት፡ ን20 ዓመታት 
ዝተዓፈኑ መሰረታዊ ሕቶታቶም፡ ብዘይ ወዓል ሕደር ክምለሱሎም ክሓቱ ግድን እዩ። ብመንግስቲ ህግደፍ፡ ኣብያ 
እንተኣጋጢሙዎም፡ ዳግም ተጸሚሞም ንዓመታት ዝሳቐዩሉ ምኽንያት የልቦን። እዚ ወድዓዊ ኩነታት’ዚ ድማ፡ ንዲሞክራስያዊ 
ቃልስና ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ዘይተርፎ እዩ። ስለዝኾነ’ውን፡ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ንቕድሚት ንምስጓም እንኽእለሉ ኩነታት 
ይፍጠር ብምህላዉ፡ ብዘጋጥሙና ጊዝያዊ ጸገማት ከይተሰኮና፡ ብቕኑዕ ራእይ እናተመራሕና ዓቕምታትና ኣወሃሂድና 
ብተወፋይነት ክንቃለስ ይህልወና። ዓወትና ዘይተርፍ እዩ። 
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2. ዕላማታት ነጻነታዊ ተጋድሎና፡ 
ብመንጽር ትጽቢታት ህዝብታትናን ውጽኢቱን፡- 

 
መበል 27 ዓመት መዓልቲ ነጻነትና፡ ኣብ ሃገርና፣ ጎረባብትናን ካልኦት ክፍሊ ዓለማትን ብዝተፈላለዩ ስምዒታት ተኸቢሩ። 
ኣገባብ ኣበዓዕላኡ፣ ዝተመሓላለፉ መልእኽታት፣ ትሕዝቶኦምን ቅኒቶምን ነንበይኑ ነይሩ። ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣሎዎ። 
ንምንታይ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ንምምላስ ዕላማታት ነዊሕን መሪርን ነጻነታዊ ተጋድሎና እንታይ ነይሮም ኢልካ ብንጹር 
ምድህሳስ የድሊ።  
 
ህዝብታትና ኣብ ትሕቲ ኤርትራ ዝብል ስያመ ዝሓዘት ሃገር ቅድሚ ምጥርናፎም፡ ብዝተፈላለዩ ወረርቲ ሓይልታት፡ ግፍዕን 
መከራን ኣሕሊፎም እዮም። ከም ኣብነት ወራር ቱርክን ግብጽን ምጥቃስ ይከኣል። ካብ  መወዳእታ መበል 18-ክፍለ ዘመን 
ጀሚሩ፡ ዳርጋ ኩሎም ህዝብታት ኣፍሪቃ ግዳይ ባዕዳውያን ወረርቲ ኣውሮጳውያን ኮይኖም፡፡ ህዝብታት ኤርትራ ድማ፡ ከም 
ኣፍሪቃውያን፡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን ወዲቖም። ዝተፈላለዩ ብሄረ-ሰባውን ሃይማኖታውን ብዙሕነት ዘለዎም፡ ኣብ 
መስፍናዊ ስርዓተ ምሕደራን ትሕቲኡን ክነብሩ ዝጸንሑ ህዝብታት፡ ኣብ ትሕቲ ምእኩል ባዕዳዊ ኣገዛዝኣ ጣልያን ምስ ኣተዉ፡ 
ሓደ ጥሙር ጸረ ባዕዲ ሃገራዊ ስነ ኣእምሮ ከማዕብሉ ጀመሩ።  
 
ባዕዳዊ መግዛእቲ ጣልያን ንህዝብታትና ብሓይሊ ወሪሩ፡ ኣብ ትሕቲ መግዛእቱ ከእትዎም እንከሎ፡ ተበታቲኖም ኣብ ድሑር፡ 
መስፍናዊ መነባብሮን ጨቋኒ ምሕደራን ይሳቐዩ ኣለዉ ኢሉ፡ ብጎደና ርእሰ-ማልነት፡ ናብ ዘበናውነት ከእትዎም፡ ናይ ምዕቡል 
ትምህርትን ሕክምናን ተጠቀምቲ ክኾኑ፡ ብፍጹም ኣይነበረን። ቅኑዕ ስርዓተ ፍትሒ ብምትእትታው፡ ናይ መስፍንን ገባርን 
ድሑርን ጨቋንን ዝምድና ንምቕያር’ውን ኣይተበገሰን። ኣብ ገዛእ ዓዶም ኣብ ስልጣን ሃገሮም ወሳንን ምዕሩይን ተሳትፎ 
ክህልዎም ብምሕላይ ከምዘይነበረ ንማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ብኣንጻሩ፥ ኣብ ገዛእ ዓዶም ከም ካልኣይ ዜጋ 
ተቖጺሮም ኣገልገልቱ ኮይኖም፡ ሕሱር ጉልበቶም ንምምዝማዝ፣ ድንግል ሃብቲ ዓዶም ንምጉሕጓሕን፡ ሸቐጣቱ ዘራግፈሉ ሰፊሕ 
ዕዳጋ ዝረኽበሉ ሃጸያዊ ጥሙሕ ንምምላእ ነበረ። ስለዝኾነ’ውን፡ ስቡሕ መሬት ካብ ሓረስታይና እናመንጠለ፡ ንሃብታማት ደቂ 
ዓዱ ብምዕዳል፡ ዝረኽቡዎ ፍርያት ናብ ዕዳጋታት ሃገሮም እናጓረቱ፡ ጁቦኦም ከህጥሩ ዕድል ዝህብ ነበረ። ኣብ ትምህርታዊ 
መዳይ ድማ፡ ተርጎምትን ዕሱባት ልኡኻትን ዝኾኑዎ ንምምልማል ዘብቅዖ፡ ካብ 4ይ-ክፍሊ ዘይሓልፍ፡ ኣብ ከተማታት ጥራሕ 
ዝተሓጽረ ነይሩ። ሕክምናዊ ኣገልግሎት’ውን ካብ ዜጋታት ጣልያንን ሓሻኽሩን ወጻኢ ዘገልግል ኣይነበረን። ኩሎም’ቶም ምስ 
ምዕባለ ርእሰ ማልነት ተኣሳሲሮም ዝተኣታተዉ፡ ናይ መጓዓዝያ፣ ተሌ፣ ፖስታ፣ ትምህርትን ሕክምናን . . . .ወዘተ፡ ብቐንዱ 
ንሃጸያዊ ረብሓ መንግስቲ ጣልያን ክውዕል ተዋዲዱ ዝተዘርግሐ ነበረ። ስለዚ ህዝብታትና ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ጣልያን ካብ 
ዝተቖረኑላ እዋን ጀሚሮም፡ ኣብ ትሕቲ ጨካን ፖሎቲካዊ ዓፈና፣ ዝኸፍአ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት፣ ስእነት ፍትሒ፣ ኣብ ገዛእ 
ዓዶም ከም ጊላ ክግዝኡ፡ በዚኣ ውጹ በቲኣ እተዉ፣ በዚ ከባቢ ከይትሓልፉ -------ወዘተ፡ እናተባሃሉ ንሓምሳ ዓመታት 
ተጨቑኖምን ተገፊዖምን እዮም። እዚ ኣብ ልዕሊኦም  ዝወረደ ዘይተኣደነ በደል ገዛእቲ ጣልያናውያን፡ ብመስርሕ ጸረ ባዕዳዊ 
መግዛእቲ ስነ-ኣእምሮ፣ ኣይንግዛእን ዝብል ሓባራዊ ሃገራዊ ስምዒት እናወለደ ከይዱ፥ ድሕሪ 2ይ-ኩናት ዓለም ድማ ቃልሶም 
ዝያዳ በሪኹ፡፡ ብዝተፈላለዩ ሰልፍታት ተወዲቦም ሕቶኦም ዘቕርቡሉ ኩነታት ተፈጢሩ። 
 
ድሕሪ 2ይ-ኩናት ዓለም፡ ንኤርትራ ብጊዝያውነት ከመሓድራ ዝኣተወ መንግስቲ እንግሊዝ፡ ኣብተን ዝጸንሓለን ልዕሊ 10 
ዓመታት፡ ነተን መግዛእቲ ጣልያን ዝተኸለን ዓበይቲ ትካላት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ናይ ዝተፈላለዩ ህንጻታት፡ ዜንጎታትን ሓጻውንን 
እናበንቀረ ጓሪቱ ወሲዱ፡ ኣብ ረብሕኡ ምውዓሉ፡ ኣብ ህዝቢ ኣሉታዊ ስምዒት ፈጢሩ።  
 
ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ንሓያላን መንግስታት ተኣማሚኑ፡ ነቲ ካብ ዕግበት ህዝብታትና ወጻኢ ዝተፈረመ ዉዑል 
ፌደረሽን ብምፍራስ፡ ንኤርትራ ሓንቲ ጠቕላይ ግዝኣቱ ክትከውን ምስ ወሰነ፡ ተቓውሞ  ኤርትራዊ ናብ ዝለዓለ ብርኩ እናደየበ 
ከደ። ይኹን’ምበር፡ መሰሎምን ክብረቶምን ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ዝወሓስ ከምዘይኮነ ጋህደ ኮነ። እዚ ኩሉ ተዋሃሊሉ ድማ፡ 
ነዊሕን መሪርን ብረታዊ ተጋድሎና ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ክውለድ ግድን ኮነ። 
 
ምእንቲ ናጽነትናን ልኣላውነትናን ዝተኻየደ ነዊሕን መሪርን ተጋድሎ፡ ኣብ ውሽጡ፡ ክልተ መሰረታዊ ዕላማታት ዝሓቖፈ እዩ 
ነይሩ። ንሳቶም ከኣ፥- 
1. ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ዝኾነት ናጻን ልኣላዊትን ኤርትራ ምፍጣር። እዚ ዕላማ’ዚ ኤርትራ፡ መሬታ፣ ባሕራን ናይ ሰማይ 

ክላን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ደቃ ክኣቱ ምግባር ማለት እዩ። እዚ ሓደ ካብ ዕላማታትና እዩ ነይሩ።   
2. ህዝብታትና፡ ብሕጊ፣ ፖሊሲን መምርሕን ተበራረይቲ ባዕዳውያን እናተገዝኡ፡ ኣብ ሃገሮም ጓኖት ኮይኖም፥ ኩሎም 

ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም ተዓፊኑ፥ ጨና ፍትሒ ዝተሓረሞም፡ ብድሕረትን ድኽነትን ዝሳቐዩሉ ዘበን 
ኣሕሊፎም። እዚ ኩነታት’ዚ መሊኡ ተዓጺፉ፡ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ ቅዋም፡ ኣብ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገሮም ምዕሩይ ተሳትፎ 
ከረጋግጹ፥ ኩሎም ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቶም፣ ብሄራውን ሃይማኖታውን ማዕርነቶምን ክኽበር፣ ብሕግን ስርዓትን 
ክመሓደሩ፣ ኣብ ዝባኖም ዝተጻዕነ ድሕረትን ድኽነትን ደረጃ ብደረጃ እናተቐረፈ፡ ብጎደና ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ፡ 
ንቕድሚት ክግስግሱ ምብቃዕ፡ እቲ ካልእ  መሰረታዊ ዕላማ እዩ ነይሩ። 

 



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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ህዝብታት ኤርትራ ኣብ’ቲ ነዊሕን መሪርን ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልሲ ይኹን ናይ 30 ዓመታት ብረታዊ ገድሊ ተሰሊፎም 
ሕሉቦምን ንጹፎምን ዘወፈዩ፡ ነዞም ክፈላለዩ ዘይግበኦም፡ ኣብ ናጻን ልኣላዊትን ሃገሮም፡ ሙሉእ ሓርነት ዝተጎናጸፉ ህዝቢ 
ኮይኖም ክነብሩ ብምብሃግ እዩ። 
 
ተሞኩሮ ናጽነታዊ ቃልስታት ህዝብታት ዓለም ብሓፈሻ፡ ናይ ኣህጉርና ድማ ብፍላይ ምስ እንድህስስ፡ እዞም ፈጺሞም ክፈላለዩ 
ዘይግበኦም ዕላማታት ዕዉታት ዝኾኑ፡ ብዲሞክራስያውያን ውድባት ዝተመርሑ ጥራሕ ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ። ካብ’ዚ ወጻኢ 
መብዛሕትኦም ሰውራታት፡ ቀዳማይ ዕላምኦም፡ መሬት፣ ባሕርን ክሊ ሰማዮምን ካብ ምሕራር ከይሓለፉ፡ ኣብ ትሕቲ 
ጸግዕተኛታት መንግስታት ደቂ ሃገር ዝወደቑ እዮም። ካብ’ዚ ዝኸፍአ ድማ፡ ክሳብ ሎሚ ብውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት፡ 
ናጽነታዊ ሕቶኦም ምምላስ ስኢኖም፡ ዕድሚኦም ሙሉእ፡ ሞት፣ መቑሰልቲ፡ ማእሰርቲ ስደትን መናብርቶም ክሳብ ዝመስል፡ 
ኣሰቃቒ ሂወት ዘሕልፉ ኣሎዉ። ኣብ ማ/ምብራቕ፡ ኩነታት ህዝቢ ፍሊስጤም ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል። 
 
ንሃገራዊ ናጽነት ዝለዓል ጭርሖ፡ ኣብ ውሽጡ ጸጋታት ዘለዎ ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ ሓደጋታት’ውን ዝተሸከመ ምዃኑ ኣሉ ዘይበሃል 
ሓቂ እዩ። እዚ ጭርሖ’ዚ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ባዕዲ፡ ጽልኢ ዘለዎም ደቂ ሃገር የሳትፍ። ካብ’ቶም ሰፊሕ መሬት ገቢቶም 
ዝተደላደለ መነባብሮ ዘሕልፉ ዝነበሩ መሳፍንቲ ጀሚርካ፡ ሰብ ሃብቲ፣ ሙሁራት፣ ነጋዶ፣ ሓረስቶት፣ ሸቃሎ፣ ተማሃሮ፣ ደቂ-
ኣንስትዮን መራሕቲ ሃይማኖትን ከምኡ’ውን ክሳብ ጭው ዝበሉ ዓዋሉ ከይተረፉ ዘሰልፍ ጭርሖ እዩ። እዚ ባህሪ’ዚ ዘለዎ 
ናጽነታዊ ሰውራ፡ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ዝሽከም ወሳኒ ጉጅለ፡ ኣብ ህዝባዊ ወሳንነት ዝኣምን፡ ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት 
ሓንጺጹ በጃ ህዝቡ ኮይኑ ክውፈ ዝተዳለወ ምስ ዝኸውን፡ ዕላማታት ናጽነታዊ ተጋድሎ ኣማን ብኣማን ከይተፈላለዩ፡ ገና ካብ 
በረኻ ኣትሒዞም ጥጡሕ ባይታ እናተነጸፈሎም ናይ ምኻድ ዕድሎም ዝሰፍሐ ይኸውን። ተጋዳላይ ይኹን ህዝቢ ኣብ ገድሊ 
እንከሎ፡ ብዛዕባ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላቱ ከስተማቕር፡ ኣብ ጉዕዞ ሰውራ ውሳኔታት ናይ ምምሕልላፍ መሰሉ ከረጋግጽ፡ 
ህዝቢ ብቃልሲ ሓራ ኣብ ዝኾነ መሬቱ ባይቶታት እናተኸለ፡ ባዕሉ ንባዕሉ ናይ ምምሕዳር ባህሉ እናማዕበለ ክኸይድ ዕድል 
ይረክብ። ኣብ ጉዕዞ ቃልሱ ትርጉም መሰልን ማዕርነትን እናስተማቐረ ይኸይድ። ምስ መሬትን ካልኦት ማሕበረ ቁጠባዊ 
መዳያትን፡ ረብሓታቱ ከረጋግጽ ዝኽእለሉ ንቕሓት እናማዕበለ ክምርሽ ይኽእል። እዞም ኣብ ገድላዊ ጉዕዙኡ እናዐወቶም 
ዝኸይድ ረብሓታት ቃልሱ፡ ተመሊሶም ንናጽነታዊ ተጋድሎኡ፡ ዝያዳ እምነት፣ ተወፋይነትን ተበላሓትነትን እናደርዑሉ 
ይኸዱ። ውዒሉ ሓዲሩ ዓወቱ ዘይተርፍ ምዃኑ ርግጸኛ ይኸውን። ብመስዋእቲ፡ መቑሰልትን ዕንወት ንብረትን ጥሪትን፡ ዝደሃል 
ዘይኮነስ፡ መሊሱ ይሕርን። በዚ መስርሕ’ዚ ዝሓለፈ መሪሕ ውድብን ተቓላሳይ ህዝብን፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ስዒሮም ናጽነትን 
ልኣላውነትን ሃገሮም ካብ ዝተጓናጸፉላ ጽባሕ፡ ብቐጥታ ናብ ሰላማዊ መሰጋገሪ መድረኽ ይኣትዉ፥ ንድፊ ቅዋም ተዳልዩ፡ 
ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ ህዝቢ ምይይጥ ተኻይዱሉ ርእይቶታት ተዋሂቡዎ፡ ግቡእ መስርሕ ሓሊፉ ይጸድቕ፥ ኣብ ትሕቲ 
ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ቅዋም ድማ፡ ዘገልግሉዎ መራሕቲ መሪጹ፡ ብመንገዲ፡ ሰላም፣ ዲሞክራስን ቁጠባዊ ምዕባለን ንቕድሚት 
ክምርሽ ዘለዎ ዕድል ዝሰፍሐ ይኸውን። 
 
ብኣንጻሩ፡ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ዝጋደል፡ ግን ድማ፡ ካብ ናይ ህዝቢ ረብሓን ስልጣንን፡ ጉጅላዊ ረብሓን ስልጣንን ቀዳምነት 
ዝህብ ጉጅለ፡ ኣብ ሰውራ ዝለዓለ ናይ ምውሳን ስልጣን እንተዓቲሩ፡ እንተነፊዑ ህዝብን ሃብትን ሃገር ኣወሃሂዱን መሪሑን፡ 
ባዕዳዊ መግዛእቲ ናይ ምውጋድ ተልእኾ ጥራሕ ከዐውት ይኽእል። ንህዝቢ ብክቱር ሃገራዊ ስምዒት እናለዓዓለ ኣብ ጎድኑ 
ብምዕሳል፡ ብዛዕባ መጻኢኡ ንቑሕ ተረድኦ ከይህልዎ እናገበረ፡ ንጉጅላዊ ስልጣኑ ብዘገልግል መንገዲ እናኾብኮበ ይጓዓዝ። 
ብዝህቦ ኣመራርሓ፡ ብሓያልን ውፉይን ቃልሲ ህዝቢ፡ ባዕዳዊ መግዛእቲ ምስ ተቓበጸ፡ ሕቡእ ኣጀንዳ ሒዙ ናብ ስልጣን ናይ 
ምሕኳር ዕድል ዝረኸበ ጉጅለ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምድልዳል ዘብቅዑዎ ኩሎም ዓይነታት ኣደናጋሪ ስልትታት ይጥቀም፥ ጊዜ 
ክሽምት ላዕልን ታሕትን ምባሉ ኣይተርፍን፥ ብሓደ ወገን፡ መብጻዓን ምጥባርን በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ ብቕሉዕ ናይ ሓይሊ ስነ-
ሞጎት፡ ንህዝቢ ምዕፋንን ምጭፍላቕን ውራየይ ኢሉ ይተሓሓዞ። ፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ ይኽተል፥ በብእዋኑ ሕቶታትን 
ጠለባትን ህዝቢ እናበርዓነ፡ ስልጣኑ እናደልደለ ይኸይድ። ብተግባር ድማ፡ ካብ’ቶም ዝሓለፉ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዘይፍለ ጨቋኒ፣ 
መዝማዝን ዓፋንን መንግስቲ ናብ ምትካል የምርሕ። ካብ’ቶም ዓበይቲ ዕላማታት ናጽነታዊ ገድሊ፡ ሓራ፡ መሬት፣ ባሕርን ክሊ 
ሰማይን ዝወነነት ሃገር ካብ ምርግጋጽ ዘይሓልፍ፡ ሓርነት ህዝቢ መሊኡ ዝረግጽ፡ ፍጹም ጸረ ህዝቢን ጸረ ዲሞክራስን ስርዓት 
ይተክል። በዚ መንጽር ክንርኢ ከለና፡ ጉዕዞ ነዊሕን መሪርን ናጽነታዊ ተጋድሎና፡ መደምደምትኡ ኣበይ ከምዝምደብ ንምርዳእ፡ 
ሙሁር ወይ ፍሉይ ተመራማሪ ምዃን ዘድሊ ኣይኮነን።  
 
ብሰንኪ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ካብ ዕላማታት ናጽነታዊ ተጋድሎና፡ መሬትና፣ ባሕርናን ክሊ ሰማይናን ካብ ምሕራር ንላዕሊ፡ 
ኤርትራዊ፡ ጎይታ ሃገሩ ዝኾነ ሓራ ህዝቢ ክኸውን ከምዘይከኣለ፡ ዓለም ብዓለሙ ዝምስክሮ እዩ። ሎሚ እሞ ከኣ፡ መጻኢ ዕድል 
ሃገርን ህዝብን ኤርትራ፡ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ይሽመም ምህላዉ ዘይሕባእ ምስጢር ኮይኑ ኣሎ። ኣብ 
መደበር ስደተኛታት ኢትዮጵያ፣ ሱዳን፣ እስራኤል፣ ሊብያን ካልኦት ናይ ምዕራብ ሃገራትን ተዓቑቦም ዝርከቡ ኣማኢት 
ኣሽሓት ኤርትራውያን ብምጽብጻብ፡ ኣብ መጻኢ ዕድል ሃገርናን ህዝብታታናን ኣንጸላልዩ ዘሎ ሓደጋ፡ ብቐሊሉ ምግንዛብ 
ይከኣል። 
 
ኩነታት ሃገርን ህዝብን ኤርትራ፡ ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ዘሕዝን ኩነታት ወዲቑ፡ መጻኢ ዕድልና ጸልሚቱ፡ ነብሲ ወከፍ ዜጋ፡ 
ውልቃዊ መዋጽኦታት ሃሰስ ክብል እናተገደደ ኣብ ዝርከቡሉ እዋን እያ፡ መበል 27 ዓመት ናጽነት ሃገርና ተኸቢራ። ብኣንጻሩ 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ንመዓልቲ ናጽነት፡ ብሕሉፍ ጅግንነታዊ ተጋድሎ ህዝብታትና እናመላኸዐ፡ ህዝብታትና 



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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ንዝሓልፉዎ ዘለዉ ሕሰምን መከራን ቀንዲ ተሓታቲ ምዃኑ ብምኽሓድ፡ ንሓይልታት ግዳም ክኹንን ሰሚዕናዮ፡፡ ‘’ራእይ 
ብዕዮ ’ ’ ኣብ ትሕቲ ዝብል፡ ብላዕሉ ሙቁር፡ ብውሽጡ ግን፡ ኣዝዩ ከም ዕረ ዝመርር ጭርሖ ተሓንጊጡ፡ ዕድመ ጉጅላዊ ስልጣኑ 
ንምንዋሕ ዘብቅዖ ምድላዋት ገይሩ፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽምብላት ክጉይልን ከድብልን ቀንዩ። 
 
ህዝብታት ኤርትራን ዲሞክራስያውያን ተቓለስቲ ደቆምን፡ ካብ’ቶም መሰረታዊ ዕላማታት ናጽነታዊ ተጋድሎና፡ ምሕራር፡ 
መሬት፣ ባሕርን ክሊ ሰማይን ኤርትራ ጥራሕ ከምዝተመለሱ ኣንዳዕዶዖም ይፈልጡ። እዚ መልሲ ረኺቡ ዘሎ ቀዳማይ ዕላማና፡ 
ብሃበ ተረኽበ ዝመጸ ከም ዘይኮነ፡ እኳ ደኣስ እኩብ ድምር ውጽኢት፡ ናይ 20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልስን ናይ 30 
ዓመታት ነዊሕን መሪርን ደማዊ ብረታዊ ተጋድሎ ኩሎም ተቓለስቲ ኤርትራውያን ምዃኑ ይኣምኑ።  
 
ተጓናጺፍናዮ ዘሎና ናጽነትን ልኣላውነትን፡ መሬት፣ ባሕርን ክሊ ሰማይን ሃገርና፡ ናብ ሙሉእ ሓርነት ዝተጎናጸፈ ህዝቢ 
ንምስግጋር ኣገዳሲ መንጠሪ ዝኾነና፡ ክቡርን ድሙቕን ታሪኻዊ ዓወትና ምዃኑ ዘይንስሕቶ እዩ። በጃ’ቶም ልዕሊ 100 ሺሕ 
ዝኾኑ ሰማእታትናን ካብ’ዚ ዝተዓጻጸፍ ኣካል ምጉዳልን ምዃኑ፡ ርእሰ ግሉጽ ሓቂ እዩ። ብሰንኪ ግፍዓዊ ኣገዛዝኣ ፋሽስታዊ 
ስርዓት ኢሳይያስ፡ ዝተኾለፉ መሰረታዊ ረብሓታት፡ ንታሪኻውነትን ድምቀትን ናጽነት ሃገርና፡ ዘህስስ ኣይኮነን። እዚ ታሪኻዊ 
ዓወት’ዚ፡ ውጽኢት ጅግንነታዊ ተጋድሎ ህዝብታት ኤርትራ’ምበር፡ ካብ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብትኳቦ ዝተመጽወተልና 
ኣይኮነን። 
 
ሙሉእ ሓርነቱ ዝተጎናጸፈ ህዝቢ ናይ ምርግጋጽ ዕላማና፡ ብቐንዱ ብብኩራት ቅኑዕን ውፉይን መሪሕ ውድብ ዝተኾለፈ ምዃኑ 
ስዉር ኣይኮነን። ስለዝኾነ ድማ፡ ህዝብታት ኤርትራን ዲሞክራስያውያን ተቓለስትን፡ ሃገራዊ ሓድነትና ኣውሒስና፡ ዓቕምታትና 
ብምስማር፡ ኣብ ክሊ ቅኑዕ መሪሕ ውድብ ዓሲልና፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ንምውጋድ ክንቃለስ ይህልወና፥ 
በዚ ኣቢልና ድማ፡ ዝደነነ ርእስና ኣቕኒዕና፡ መውደኽደኺ ናይ ግዳም ሓይልታት ክኸውን ጀሚሩ ዘሎ መሬትን ገማግም ባሕርን 
ሃገርና ብምድሓን፡ ዝተረፉና ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ዕላማታት ብምዕዋት፡ ኣብ ገዛእ ሃገርና ሙሉእ ሓርነት እንጎናጸፈሉ እዋን 
ጋህዲ ክኸውን እዩ።    

 
3. ሰላማዊ ፍታሕ ንረብሓ መን? 

 
ዓለምና ብስእነተ ሰላም ትሕመሰሉ እዋን ምህላውና ዘይከሓድ ሓቂ እዩ። ህዝብታት ብሰላም ውዒሎም ብሰላም ከምዝሓድሩ 
ምትእምማን ዘጉደሉሉ እዋን ንርከብ። ብርግጽ ናይ ሰላም ሕቶ ዓለማዊ’’ኳ እንተኾነ ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር፡ ካብ ዞባ ናብ ዞባ፡ 
ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ፡ ከምኡ’ውን ካብ ሃገር ናብ ሃገር ከምዝፈላለ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዓለምና ንስእነት 
ሰላም ጠንቂ ዝኾኑ ምኽንያታት ዝተፈላለዩ እዮም። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ሓደ ካብ’ቶም ኣብ ዓለምና ንብኩራት ሰላምን ስግኣትን 
ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ፡ ምስ ሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ዝተኣሳሰረ ጥሩፍ ኣረኣእያ፡ ኣብ ማ/ምብራቕ እግሩ ተኺሉ፡ ሰራዉሩ ናብ 
መላእ ዓለም ዘርጊሑ ምጽንሑን፡ መሊኡ ዘይተቐረፈ ሕማም ደሓር ኮይኑ ይቕጽል ምህላዉ እዩ።  
 
ናይ’ዚ ሽግር’ዚ ዋናታትን መሳወርቱን፡ ኣብ ዓለምና ፖሎቲካውን ቁጠባውን ረብሓታቶም ብዓብላልነት ንምርግጋጽ ዝሓልሙ 
ልዕለ ሓያላን ምዃኖም ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይኮነን። ከም ውጽኢቱ፡ በብሃገሩ ደፋእፋእ  እናበሉ ሰሪሖም ዝበልዑ 
ሰላማውያን ሰባት ብሓፈሻ፡ ደቂ ኣንስትዮን ህጻውንትን ድማ ብፍላይ ቀንዲ ግዳያት ክኾኑ እናስተውዓልና መጺና። ካብኡ 
ሓሊፉ ናይ’ዞም ናይ ዓለምና ጎብለላት፡ ልኡኻት ዝኾኑ ጽግዕተኛታት መንግስታዊ ጉጅለታት፡ ኣብ ሞንጎኦም ብዝፈጥሩዎ 
ጉጅላዊ ምንሕናሕ፡ ንህዝቦም ናብ ሓዊ እናጠበሱ፡ ንሞት፣ ስደትን ጥሜትን ከርፋሕ ሂወትን ከሳጥሑዎም፡ ክንዕዘቦ ዝጸናሕና 
ዳር ትርኢት ኣህጉርና እዩ። ከም ኣብነት ህዝቢ ደቡብ ሱዳንን ኮንጎ ዲሞክራስያዊ ረብፓብሊክን ከሕልፉዎ ዝጸንሑ ዘሰቕቕ 
ሂወት፡ ንማሕበረ ሰብ ዓለም ዘሰከፈ እዩ። በቲ ካልእ፡ ኣብ ሞንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ብዝፍጠር ናይ ረብሓ ግጭት፡ ብተደጋጋሚ  
ኣዕናዊ ኩናት እናተወልዐ፡ ሂወት ዓሰርተታት ኣሽሓት ዜጋታት ክጠፍእ፣ ዝርካቡ ሃብትን ጥሪትን ድኻታት ሃገራት ክዓኑ፣ ኣብ 
ቅድሚ ዓይንና ንርእዮ ኣሎና። ስለዚ ኣብ መላእ ዓለም ናይ ህዝብታት ናይ ሰላም ሕቶ እዋናዊ ኮይኑ፡ ዘተኣማምን መልሲ 
ከይረኸበ ዝቕጽል ዘሎ እዩ። 
 
ካብ ሓፈሻዊ ሓቅታት ምዝርዛር ወጺና፡ ናብ ኩነታት ሃገርና ምስ እንምለስ፡ ናይ ሰላም ሕቶ ኣዝዩ ኣሽቓሊ ኮይኑ ዝጸንሐን ገና 
መዕለቢ ዘይተረኸቦን እዩ። ብሰንኪ’ዚ ድማ፡ ሎሚ ህዝብታት ኤርትራ፡ ዋጋ ክቡር ሂወቶም፣ ንብረቶምን ጥሪቶምን ዝኾነት 
ዝፈትዉዋ ሃገሮም ኩቦ እናደርበዩላ፡ ኣብ ቅድሚኦም ዘጋጥሞም፡ ሞት፣ መቑሰልትን ማእሰርትን ከይዓገቶም ብቓፍላያት ክስደዱ 
ጸኒሖም።  
 
እዚ ንሃገረ ኤርትራን ህዝብታታን መጻኢኦም ዘጸልምት ዘሎ ዋሕዚ ስደት፡ ከም’ቲ ስርዓት ኢሳይያስን ህግደፍን ዝህውትቱዎ፡ 
ሃገርና ‘ናይ ሰላም ደሴት’ ኮይና እናሃለወት፡ ዝወስዱዎ ዘለዉ ምርጫ ፈጺሙ ኣይኮነን። እኳ ደኣስ ብመንግስቲ ህግደፍ እትግዛእ 
ዘላ ኤርትራ፡ ኣብ ውሽጣ ንዜጋታት ከም ሃልሃልታ ሓዊ ዝባላዕ ጨካን ስርዓት ምሕደራ ሰፊኑዋ ብምህላዉ እዩ። እዚ 
ክውንነት’ዚ ኣብ ሃገርና ጥራሕ ተሓጺሩ ዝተረፈ ኣይኮነን። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ብትምክሕትን ብደዐን ተላዕጢጡ፡ ምስ 



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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ጎረባብትና ሃገራትን ህዝብታትን ብሰላም ተኸባቢሩ ናይ ምንባርን ምድግጋፍን መርሆታት ጠሓሒሱ፡ በብእዋኑ ኩናት እናባረዐ፡ 
ውሽጣዊ ሰላም ኤርትራውያንን ከባቢናን  መመሊሱ እናዘረጎ ብምምጽኡ’ውን እዩ። 
 
ከምዝፍለጥ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ተልእኾ ኣሜሪካ ክፍጽም፡ ምስ ሱዳን ብጠበንጃ ኣፈ-ሙዝ ተወጣዊጡ። ምስ ሃገረ የመን 
ድማ፡ ብምኽንያት ይግባኣኒ ደሴታት ሓኒሽ፡ ናብ ውግእ ኣትዩ ሂወት መንእሰያትና ቀዚፉ፥ ምስ ጅቡቲ ዝኣጎዶ ሓዊ መዕለቢ 
ከይተረኸቦ ይቕጽል ኣሎ። ኣዝዩ ዝኸፍአ፣ ኣዕናዊ፣ ገዚፍ ህልቂት ሰብኣውን ነገራውን ሃብቲ ሃገርና ዘስዓበ፣ ዘላቒ መፍትሒ 
ዘይረኸበ፡ ብ12 ግንቦት 1998 ብባድመ ዝጀመሮ ወራር እዩ። እዚ ወራር’ዚ’ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ኮራኹሩን፡ ‘’ንሕና 
ጀመርቲ ኣይኮናን’’ እናበሉ፡ ዓይኖም ብጨው ተሓጺቦም ክኽሕድዎ፡ ከይሰልከዩ እንተፈተኑ’ውን፡ ብቤት ፍርዲ ተረጋጊጹ 
ዝሓደረ ጸሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ።  
 
እዚ ኩናት’ዚ ብዙሓት ግሩሃት ወገናት፡ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ፡ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይምምልካቱ፡ ኣብ መስርሕ 
እናማዕበለ ዝመጸ ወጥሪ ዝደፍኦ ዝመስሎም ክህሉዉ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን፡ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሩ፡ ርእሰ ፋሽስት 
ኢሳይያስ፡ ብዛዕባ ኮንፈረንደረሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘስመዖ መደረ፡ ከምኡ’ውን ‘’ጉዳይ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን 
ናብ ትርጉም ዘይብሉ ደረጃ ክወርድ እዩ ’’ ክብል ዝሃቦ መግለጺ ንዝተኸታተለ ኤርትራዊ፡ ጉዳይ ዶብ ቀንዲ ምኽንያት 
ከምዘይኮነ ንምግንዛብ ኣይጽገምን። መንግስቲ ህግደፍ፡ ብ1997 ባጤራ ኤርትራ(ናቕፋ) ድሕሪ ምሕታሙ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ 
ድማ፡ ኣብ ነባር ባጤራ ለውጢ ድሕሪ ምትእትታዉ፡ ዝነበሩ ክትዓትን ፍልልያት እንዝክሮም እዮም። ብሰንኪ’ዚ ቅልውላው 
ተጓሃሂሩ፡ ብባድመ ጀሚሩ፡ ኣብ ሓጺር እዋን  ናብ ሙሉእ ዶብ ዝለሓመ ኣዕናዊ ኩናት፡ ቀንዲ መንቀሊኡ ፖሎቲካውን 
ቁጠባውን ፍልልያት ዝወለዶ ምንባሩ ርግጽ እዩ።  
 
ናይ ክልተ ዓመታት ደማዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ዘብረሶ ሰብኣውን ንዋታውን ዓቕሚ ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን። 
ኮምሽን ዶብ ብስምምዕ ኣልጀርስ መሰረት፡ ይግባይ ዘይብሉ ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳኔ ከመሓላልፍ ስልጣን ምስ ተዋሃቦ፡ 
ግን ከኣ ብይን ከይሃበ እንከሎ፡ ክልቲኦም መንግስታት፡ ንጉዳይ ዶብ ብዝምልከት፡ ነዞም ኣሕዋት ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት 
ብሓፈሻ፡ ነቶም መላምንቲ ሓዊ ዝኾኑ፡ ብማሕበራዊ መዳይ ኣዝዩ ስጡም ምትእስሳር ዝጸንሖምን ዘለዎምን ኣብ ከባቢ ዶብ 
ዝነብሩ ወገናትና ድማ ብፍላይ፡ ዘተኣማምን ሰላም ዘውሕስ ለባም ኣተኣላልያ ክኽተሉ፡ ብዝተፈላለዩ መንገድታት ጻውዒት 
ይቐርበሎም ነይሩ። ኮምሽን ዶብ ብይኑ ምስ ኣፍለጠ ድማ፡ ኣብ ኣፈጻጽማኡ፡ መጻኢ ሕውነትን ሰናይ ጉርብትናን ህዝብታትና 
ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን ትጽቢት ነይሩ። ምኽንያቱ፡ መንግስታት ሓለፍቲ፡ ህዝብታት ግን ነበርቲ ስለዝኾኑ።  
 
ይግባይ ዘይበሃሎ፡ ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ብመሰረቱ ክቕየር ዘይክእል እኳ እንተኾነ፡ ንትግባረኡ 
ዝኸውን ህዱእ ሃዋሁው ምፍጣርን፡ ኣብ ኣፈጻጽማኡ ምዝታይን፡ ጥቕሚ’ምበር ጉድኣት ፈጺሙ ኣይነበሮን። ንክልቲኦም 
ሃገራትን ህዝብታትን ድማ፡ ነባሪ ሰላም ኣብ ምውሓስ ሓጋዚ ምኾነ ነይሩ፡፡ እንተኾነ ግን፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ እቲ ዝተወሰነ 
ብይን ኣብ ባይታ ከይተመልከተ፡ ምዝታይ ስለዝሓንገደ፡ እታ ተቐልቂላ ዝነበረት ናይ ሰላም ተስፋ ኣጸልመታ። ብሰንኪ’ዚ ኣብ 
ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ከባቢ ዶብ፡ ውግእ ተኻይዱ፥ ተወሳኺ ሂወትን ንብረትን ጠፊኡ። ብዙሓት ሰላማውያን ዜጋታትና፡ 
እንደገና ካብ ዓድታቶም ክፈናቐሉ ተገዲዶም ጸኒሖም። ብኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ኩነታት ቁጠባውን ማሕበራውን ዕድላት 
ህዝብታትና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ጸኒሑ።  
 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ብምስምስ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ፖሎቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን 
ባህላውን ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ናይ ህዝብታትና ናይ ፍትሒ ሕቶታት ብምሒር ጭካነ ዓፊኑ፡ ሃገርን ህዝብን ሓመድ 
ድፋጨኦም ከስትዮም ጸኒሑ ኣሎ፥ ጉዳይ ዶብ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕን ንምድልዳልን ኣዐርዩ ክጥቀመሉ ጸኒሑ፥ 
ስለዝኾነ’ውን ህዝብታት ኤርትራ፡ ጉዳይ ዶብ ብሰላማዊ መንገዲ ነባሪ መፍትሒ ክርከበሉ፡ ልባዊ ድልየቶምን ትጽቢቶምን እዩ።  
 
ህዝብታት ኤርትራ፡ ከም ኩሎም ህዝብታት ዓለምና፡ ብስእነት ውሽጣውን ግዳማውን ሰላም፡ ካብ ዘበነ መግዛእቲ ጀሚሮም ክሳብ 
ሎሚ ክሳቐዩ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ዘበነ ስልጣን ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ድማ፡ ጻማ ቃልሶም ተጠሊሞም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ካብ 
መግዛእቲ ባዕዲ ብዝኸፍአ፡ ብብኩራት ውሽጣዊ ሰላም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ምስ ጎረባብቶም ብዝውላዕ ተደጋጋሚ ኩናት፡ ከም 
ቆጽሊ ክረግፉ ብሓዊ ክነዱ፣ ኣብ ገዛእ ዓዶም ኣፎም ተሎጊሞም ተኾርምዮም ክነብሩ፣ እግሮም ናብ ዝመርሖም ሃጽ ኢሎም 
ክስደዱ፣ ንመቕዘፍትን መቑሰልትን ማእሰርትን ክሳጥሑ ይርከቡ። ስለዚ ህዝብታትና ናይ ሰላም ሕቶ፡ ንህልውነኦምን 
ቀጻልነቶምን እትውስን ህጽጽትን እዋናዊትን ሕቶ ኮይና ጸኒሓን ኣላን። እንተኾነ ግን፡ ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ብትኳቦ 
ዝረኽቡዋ ኣይኮኑን።  
 
ናይ ዶብ ሕቶ ብሰላም ምፍታሕ፡ ንህዝብታትና ዘለዎ ፋይዳ ዓብይ እዩ፥ ነባሪ ሰላምን ምርግጋእን ዝወሓስ ግን፡ ኣብ ትሕቲ 
ህዝባዊ ቅዋም፡ ኣብ ፖሎቲካዊ፣ ቁጠባውን ማሕበራውን ሂወት ሃገሮም ምዕሩይ ተሳትፎን ወሳንነትን ዘረጋግጹሉ ዲሞክራስያዊ 
ስርዓት ብምምስራት ጥራሕ እዩ። ነዚ ንምዕዋት ድማ፡ ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ብውሕሉልን በሊሕን ዲሞክራስያዊ 
ቃልሲ ምስዓሩ፡ ካልእ ኣማራጺ ዘይብሉ እንኮ መንገዲ እዩ።  

 



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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4. ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን እንታይ እዩ? መፍትሒኡ ኸ? 
 

እዚ ኣርእስቲ’ዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢልና ንኣምን። ግቡእ መልሲ ክወሃቦ ይህልዎ። ስደት ኤርትራውያን ብጋህዲ ዝተረኣየ፡ ኣብ 
ሓምሳታት ምዃኑ ይንገር። ቀንዲ መንቀሊኡ ቁጠባዊ ኣይነበረን፥ ፖሎቲካዊ ምኽንያት እዩ። ኤርትራ ሃገርና፡ ብውዲት 
ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ብዘይ ፍቶት ህዝብታታ ቆይሙ ዝነበረ ፌደረሽን ኣፍሪሱ ሓንቲ ግዝኣት ኢትዮጵያ 
ክገብራ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብለሉ እዋን እዩ ዝጅምር። ፖሎቲከኛታት ዓበይቲ ወለድና፡ ንስምምዕ ፌደረሽን ክቕበሉዎ 
ዝተገደዱ፡ ሓድነት ህዝብታት ኤርትራ ንምሕላው ምንባሩ ታሪኾም ይምስክር። እንተኾነ ግን፡ ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ምስ ልዕለ 
ሓያላን መንግስታት ተመሳጢሩ ንምፍራሱ ክጓየ ምስ ጀመረ፡ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ዝቕመጡ ዝተፈላለዩ ወገናት ተቓውሞ 
ኣስሚዖም። ሰላማዊ ሰልፍታት’ውን ኣካይዶም እዮም። ክሳብ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጥርዓን ኣቕሪቦም። ሰማዒ ግን 
ኣይረኸቡን። ብኣንጻሩ ሸፋቱ ማሕበር ኣንድነት፡ ንመራሕቲ ነጻነት ክሃድኑን መጥቃዕቲ ከካይዱን ተዋፈሩ። መስዋእትን 
መቑሰልትን ኣጋጠመ። እዚ ሓደገኛ ኩነታት’ዚ ዘገደዶም ኤርትራውያን’ዮም ናብ ስደት ከምርሑ ዝጀመሩ።  
 
ኣብ ሓምሳታት ዝተኻየደ ውዑይ ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልሲ፡ ንውዑል ፈደረሽን ከውሕሶ ኣይከኣለን። ካብ ወጋሕትኡ ልባዊ 
ምርጫ ህዝብታት ኤርትራ ስለዘይነበረ፡ ናብ ነዊሕን መሪርን ዕጥቃዊ ተጋድሎ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ዝደፍእ ኮነ። ብሓደ 
መስከረም 1961 ብረታዊ ተጋድሎና ተጀመረ። እዚ ቆራጽ ስጉምቲ’ዚ ንዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ስርዓት ሃይለስላሴ ብቐሊሉ ዝወሓጥ 
ኣይነበረን። እዛ ቁልዒ’ዚኣ ብዕሸላ እንተዘይቅሂማ፡ ናብ ሃልሃልታ ባርዕ ምስ ተቐየረት፡ ዘጥፍኣ ከምዘየልቦ ተገንዘበ። 
ስለዝኾነ’ውን ቁልዒ ሰውራ ንምብርዓን ተጓየየ። ብሓደ ወገን ‘’ገረብ ብሓኽላ ’’ ዝብል ስልቲ ብምኽታል፡ ኣብ ገጠራት ኤርትራ 
ዝነብሩ ጸባ ጸገብ ኣጓብዝ ሓረስቶት  እናመልመለ ሰፊሕ ናይ ኮማንዶስ ስልጠና ኣካየደ። በቲ ካልእ ወገን ‘’ኤርትራ 
መሬታ ’ምበር ህዝባ ኣየድልየናን ’’ ዝብል ርኹስ ፖሊሲ ብምሕንጻጽ፡ ተጋደልቲ ይኣትዉዎም እዮም ዝበሃሉ ዓድታት ብሓዊ 
ምንዳድን ህዝበን ብካራ ምሕራድን ስርሐይ ኢሉ ተታሓሓዞ። እዚ ጨካን ግፍዓዊ ወፈራ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ 
ንገድልና መሊሱ ካብ ምስሳን ዝዓገቶ’ኳ እንተዘይነበረ፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ኣደታት፣ ህጻውንትን ሽማግለታትን፡ ዓድታቶም 
ሓዲጎም ኣርሒቖም ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክስደዱ ተገደዱ። ስለዚ ድማ፡ ናይ ፈለማ ሰፊሕ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን፡ 
ብቐንዱ ጨካን ባዕዳዊ ዘውዳዊ ኣገዛዝኣ ሃጸይ ሃይለስላሴ ቀጺሉ ድማ፡ ንዕኡ ተኪኡ ዝመጸ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርግን ምዃኖም 
ዘይርሳዕ እዩ። 
 
ኤርትራ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልስን ናይ 30 ዓመታት ሙዑት 
ጅግንነታዊ ብረታዊ ተጋድሎን ሓራ ኮነት። ድሕሪ ክልተ ዓመት ድማ፡ ብመስርሕ ሪፈረንደም 99.8% ‘እወ ንናጽነት’፡ 
ልኣላውነታን ናጽነታን ተጎናጸፈት። ብኢሳይያስ ዝምራሕ ውድብ ህግሓኤ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ኤርትራ ክቆጻጸር ዕድል ረኸበ። 
‘’ዘይተጽግበካ ቅጫስ ኣብ ሞቕላኣ እንከላ ትፍለጥ ’’ ከምዝበሃል፡ ገና ካብ እዋን ብረታዊ ተጋድሎና ጀሚሩ፡ ‘’ሜዳ 
ኤርትራ ካብ ሓደ ውድብን ሓደ መሪሕነትን ንላዕሊ ኣይጸውርን እዩ ’’ ዝብል በሓቲ ጭርሖ ተሓንጊጡ ዝተዋፈረ፡ ከም 
ዕድል ድማ፡ ኣብ መስርሕ ብረታዊ ገድልና ልዕልነቱ ኣረጋጊጹ ዝወጸ መሪሕነት ህግሓኤ፡ ንመስርሕ ዲሞክራስያዊ ምስግጋር 
ብዕቱብነት ከምዘይሰርሕ ምስጢር ኣይነበረን። ከምኡ ድማ ኮይኑ። ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ብ20 ሰነ 1991ዓ.ም. ‘’. ናይ ውድባት 
ሓሸውየ ኣይፍቀድን’ዩ፥ ብሽም ውድባት ምጥቛስ ከም ከቢድ ወንጀል ዘሕትት እዩ. . .፡’’ ብምባል ኣወጀ። ካብ’ዚ ፋሽስታዊ 
ኣዋጅ’ዚ ብምብጋስ ድማ፡ ከም መቀጸልታ ዝሓለፈ ኩናት ሕድሕድ፡ ንውድባት ኤርትራ ንምጭፍላቕ ብሰፊሑ ተዋፈረ። 
መስርሕ ሪፈረንደም ድማ፡ ንበይኑ ብሒቱ ኣካየዶ።  
 
ኣዋጅ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ዘካየዶም ግብራዊ ምንቅስቓስን፡ ናይ ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ነጻ ምንቅስቓስ ምዕጋት ጥራሕ 
ዘይኮነስ፡ ህዝብታትና’ውን ካብ ህ.ግ. ወጻኢ ክውደቡን ፍሉይ ርእይቶ ክድግፉን ፈጺሙ ከምዘይፍቀደሎም ብዘየላጢ ተረጋገጸ። 
ካብ ፖሎቲካዊ እምነታት ህ.ግ. ወጻኢ ምድጋፍ፡ ከም ከቢድ ወንጀል ዘቕጽዕ ኮነ። እዚ ፋሽስታዊ ውሳኔ’ዚ፡ ነቶም ብምኽንያት 
ጨካን ባዕዳዊ ኣገዛዝኣ ኢትዮጵያ ናብ ቀረባን ርሑቕን ሃገራት ተሰዲዶም ክነብሩ ዝጸንሑ፡ ኣባላትን ደገፍትን ካልኦት 
ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ፡ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ብሰላም ዝነብሩሉ ዕድል ዕጹው ገበሮ። ብምዃኑ ድማ፡ ብዘይካ’ቶም 
ደገፍትን ተደናገጽን ህ.ግ.ሓ.ኤ. ዝጸንሑ ስዱዳት፡ ካልኦት ግን፡ ናብ ዓዶም ተመሊሶም ክነብሩ ውሕስነት ኣይረኸቡን። በዚ 
ምኽንያት ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ኤርትራውያን፡ ናይ ስደት ሂወት ክቕጽሉ ግድን ኮኖም። ኣብ ሱዳን፣ ማ/ምብራቕን ኣብ 
ካልኦት ናይ ምዕራብ ሃገራትን ክነብሩ ዝጸንሑ፡ ግን ከኣ ዝተፈለየ ፖሎቲካዊ ርእይቶ ዝጸንሖም ወገናትና፡ ነታ ኩሉ እንትነኦም 
ዝኸፈሉላ ሃገሮም፡ ተመሊሶም ከይረኣዩዋ ዝተረፉ፡ ሞት ኣርኪባቶም ኣብ ስደት ሓመድ ድበ ዝለበሱ ብዙሓት እዮም። 
 
ዕድል ህዝብታት ኤርትራ ግን፡ ኣብ’ዚ ጥራሕ ተገቲኡ ኣይተረፈን። ኣብ ውሽጢ’ዘን ልዕሊ 27 ዓመታት ነጻነት፡ ብሰንኪ 
ግዕዙይን ጨካንን ስርዓተ ምሕደራ ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ነቲ ኣብ ስደት ተሪፉ ዝጸንሐ ኤርትራዊ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ምምላስ 
ዕድሉ ዝጸልመቶ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ህዝብታትና’ውን ብሰንኪ ፖሎቲካዊ ዓፈና፣ ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ማሕንቖ፣ 
ምስ ጎረባብቶም ብሰላምን ፍቕርን ተኸባቢሮም ክነብሩ ስለዘይተዓደሉ፡ ብኣማኢት ኣሽሓት፡ ናብ ስደት ከምርሑ 
ተገዲዶም’ዮም። ሎሚ’ውን ገና ዘይተገትአ ዕጫ ህዝብታትና ኮይኑ ኣሎ። ሃገርና ኤርትራ ውሑድ ህዝቢ ዘለዋ ክነሳ፡ ካብ 
ዓለምና ብዋሕዚ ስደት ዜጋታተን ካብተን ቀዳሞት ኮይና ተሰሪዓ ምህላዋ፡ ኣብ ሚድያታት በብመዓልቱ ክንሰምዖ ዝጸናሕና 
መርድእ እዩ።  
 



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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እቲ ሕሰም ኣብ’ዚ ጥራሕ ዝተወሰነ ኣይኮነን፥ ብኣሽሓት ዝግመቱ ስደተኛታት መንእሰያትና፡ ኣብ ሰሃራን ሲናይን ውሽጣዊ 
ኣካላቶም እናተመዝሓቐ፣ ብከቢድ ሃሩር፣ ኣብ ቤት ማእሰርትን ማእከላይ ባሕሪን ጠሊቖም እናተቐዘፉ ጸኒሖም እዮም። ናይ 
ዕድል ጉዳይ ኮይኑ፡ ሃገራት ኣውራጳ ዝሰገሩ ድማ፡ ናይ መነባብሮ ውሕስነትን ፖሎቲካዊ ዑቕባን ስኢኖም፡ ኣብ ጎደናታትን 
ቢንቶታትን ከርፋሕ ናብራ ዘሕልፉ ብርክት ዝበሉ እዮም። 
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ነቶም ኣብ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተሰደዱ ወገናትና ናብ ዓዶም ከይበቕዑ ምግባሩ 
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ህዝብታትና ናብ ዳግም ዝኸፍአ ከርፋሕ ስደት ብምቅላዕ፡ ልዕሊ ባዕዳውያን ገዛእቲ ተሓታቲ እዩ። ኣብ መላእ 
ዓለም ተዘርዮም ዘለዉ ስደተኛታት ኤርትራውያን፡ ናብ ዝፈትዉዋ ሃገሮም  ተመሊሶም ብሰላም ዝነብሩ፣ ኣብ ትሕቲ ጨካን 
ስርዓተ ምሕደራ ህግደፍ ዘሰቅቕ ሂወት ዘሕልፉ ዘለዉ ህዝብታትና ድማ፡ ካብ ስደት ድሒኖም፡ ብሰላም ተረጋጊኦም ናብርኦም 
ዝቕጽሉ፡ ንርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብምስዓር፡ ኣብ ሃገርና ህዝባዊ ዲሞክራስያዊ ስርዓት ብምትካል ጥራሕ ምዃኑ 
ዘይንስሕቶ መሪር ሓቂ እዩ። ስለዚ ድማ፡ ኣብ ናጻን ልኣላዊትን ሃገርና፡ ተኸቢርናን ተሓፊርናን ክነብር፣ ሙሉእ ሓርነት 
ዝተጎናጸፍና ህዝቢ ክንከውን፣ ምስ ጎረባብትናን ዓለምን፡ ብሰላም ተኸባቢርናን ተሓጋጊዝናን እንምዕብለሉ ኩነታት እነጣጥሕ፡ 
ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ኣንጻር ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዘቕነዐ፡ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ምስ እነጠናኽር ጥራሕ እዩ። ነዚ 
ክንበቅዕ ድማ፡ ተቢዕናን ተወፊናን ንጋደል።  
 
 
    
    

4. ቅሩብነት ኢትዮጵያ፡ ንሙሉእ ትግባረ፡ 
ኮምሽን ዶብን ስምምዕ ኣልጀርስን፥ ፖሎቲካዊ ፋይድኡ፦ 

 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ብምስምስ ዶብ ኣንጻር መንግስቲ ኢህወደግ ናብ ኩናት ዝኣተወ፡ ንባድመ ኢሉ ወይ ድማ ዶብ 
ስለዘይተሓንጸጸ ኣይኮነን። ጉዳይ ዶብ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ጥራሕ ከምዝፍታሕ ናይ ካልኦት ሃገራት ተሞኩሮ 
ኣይመድለዮን። ካብ ናይ ባዕሉ ጭቡጥ ተሞኩሮ ይፈልጦ እዩ። ከመይ እንተኢልና፡ ብ1996 ብምኽንያት ደሴታት ሓኒሽ፡ 
ዕሸላት መንእሰያት ኣብ ሓዊ ጠጢቑ ተቖጻጺሩዎ ዝነበረ፡ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ዓለም ለኻዊ ቤት-ፍርዲ ቀሪቡ፡ ብዳንነት ናይ 
መወዳእታ መዕለቢ ስለዝረኸበ እዩ። ንብይን ዓለም-ለኻዊ ቤት-ፍርዲ ዝተቐበለ ድማ፡ ነቲ ብሓይሊ ዝተቖጻጸሮ ደሴታት ሓነሽ፡ 
ንኤርትራ ስለዝተበየነላ ኣይነበረን። ስለዚ፡ ጉዳይ መሬት ይግባኣኒ፡ ብዘይ ደማዊ ኩናት፡ ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ጥራሕ 
ከምዝፍታሕ፡ ግብራዊ ተሞኩሮኡ ሕርሕራይ ገይሩ ምሂሩዎ እዩ። ይኹን’ምበር፡ ባህርያት ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ቅድሚ ዘተ 
ሓይሊ ምጥቃም ከም ስልቲ ዝሓዞ ዘይበሊ ሕማም እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ግን፡ ካልእ ፍሉይ ምኽንያት ከም ዝነበሮ፡ ጸሓይ 
ዝሃረሞ ሓቂ እዩ።  
 
ኣብ ሞንጎ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስን መንግስቲ ኢህወደግን፡ ውዒሎም ሓዲሮም ናብ’ዚ ግጭት’ዚ ከብጽሑዎም ዝኽእሉ፡ ኣብ 
ፖሎቲካዊ፣ ማሕበረ ቁጠባዊ ስትራተጂታትን ፖሊሲታትን፡ መሰረታዊ ፍልልያት ጸኒሖሞም። ከም ኣብነት ንምጥቃስ፡ መላኺ 
ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት ኤርትራ፡ ንካልኦት ፖሎቲካዊ ውድባት ኤርትራ ዓዲሙ፡ ጊዝያዊ መሰጋገሪ 
መንግስቲ ክተክል ድሉው ኣይነበረን፥ ብኣንጻሩ ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣይፍቀድን ኢሉ ኣዊጁ። ፖሎቲካዊ ስልጣን ብሒቱ፡ 
ንውድባት ብሓይሊ እናሳጎገ፡ ንመስርሕ ሪፈረንደም ንበይኑ ከካይዶ ወሲኑ። ኣብ ጽባሕ ሪፈረንደም፡ ካብ ጊዝያዊ መንግስቲ ናብ 
መንግስቲ ኤርትራ ዝብል ስም ተሰጋጊሩ፡ ብዘይ ቅዋም ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ከጠናኽር ስርሐይ ኢሉ ተታሓሓዞ። ንዲፕሎማስያዊ 
ሃልክን ህዝብታትና ንምድንጋርን፡ ብኮምሽን ቅዋም ዝተዳለወ ንድፊ፡ ናብ ህዝቢ ወሪዱ ምይይጥ ተኻይዱሉ፡ ጸዲቑ ተባሂሉ 
ዝተኣወጀ ኣጊዱዎ፡፡ ን15 ዓመታት ኣብ ከብሒ ጅሆ ሒዙዎ ጸኒሑ፡ ‘ሞይቱ’ ኢሉ  ከም ዝኣወጀ ናይ ቀረባ ተዘክሮና እዩ። 
ዲሞክራስያዊ መረጻ መራሕቲ፡ ቅድሚ 30 ክሳብ 40 ዓመታት ክሕሰብ ከምዘይክእል ንህዝብታትና ኣቕቢጹ’ዩ። ብዘይ ሃገራዊ 
ቅዋም፡ ብፕረዚደንት ሃገር ዝእዘዝ ኣሃዳዊ ስርዓት ተኺሉ። ሕሉፍ ሓሊፉ ብሄራዊ ኣቃውማ ኤርትራ ብምኽሓድ፡ ኣብ ኤርትራ 
ናይ ቋንቋ ጉጅለታት’ምበር ብሄራት ዝበሃላ የለዋን ክብል ኣዊጁ።  
 
መንግስቲ ኢህወደግ ግን፡ ካብ’ዚ ኣንፈት’ዚ ብመሰረቱ ዝተፈለየ፡ ኣብ ሰፊሕ ናይ ህዝብታት ተሳትፎ ዝተመስረተ፡ ንብዙሕነታዊ 
ክውንነት ኢትዮጵያ ዝተቐበለ ሕገ-መንገስቲ ኣጽዲቑ፡ ዲሞክራስያዊ መስርሕ ተኸቲሉ ናብ ፖሎቲካዊ ሰልጣን ዝበቕዐ እዩ። 
እነሆ ድማ፡ ብዙሓት ሰልፍታት ዝዋስኣሉ፡ ናይ ፕረስ ነጻነት ዝፈቅድ ስርዓት ተኺሉ ይርከብ። ህዝቢ ርእይቶኡ; ተቓውሞኡ 
ኣብ ኣደባባይ ዓው ኢሉ ከስምዕ ዝኽእለሉ ስርዓት ተኺሉ ኣሎ።   
 
ሃገርና ኤርትራ፡ ርእሰ-ፋሽስት ኢሳይያስ ፊን ከምዝበሎ ብዝሕንጽጾ ቁጠባዊ ስትራተጂ እናተደፍአት፡  ናብ ውድቀት ክተምርሕ 
ጸኒሓ ኣላ። መሬት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ እዩ ዝብል ህግደፋዊ ኣዋጅ፡ ንጉጅላዊ ረብሓ ኢሳይያስን ሓሻኽሩን ከገልግል ጸኒሑ። 
ሓረስቶት ሃገርና ናይ መሬት ውሕስነት ተሓሪሙዎም ኣሎ። ናይ ህግደፍ ናይ ፋይናንስን ንግድን ፖሊሲ፡ ንካልኦት እናድከኻን 
እናዘረፍካን ጉጅላዊ ካዝናኻ ኣብ ምምላእ ዝተመስረተ ኮንትሮባንዳዊ ኣከያይዳ ዝኽተል እዩ። መንግስቲ ኢህወደግ ግን፡ ካብ’ዚ 
ብመሰረቱ ዝተፈለየ ናይ ቁጠባ ስትራተጂ ይምራሕ።  



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ፡ ተዓብዒቦም ዝጸንሑ ፍልልያት፡ ካብ መወዳእታ ኣዋርሕ 1997ዓ.ም. ጀሚሮም፡ ንደገ ክትኮሱ 
ተራእዮም። ከም ጭቡጥ ኣብነት እንወስዶ፡ መንግስቲ ህግደፍ ባጤራ ናቕፋ ምስ ኣሐተመ፡ ምስ’ዚ ጎድኒ ጎድኒ ድማ፡ መንግስቲ 
ኢህወደግ ነባር ባጤርኡ ብሓድሽ  ቀየሮ። ኣብ ስርዓተ ንግድን ናይ ገንዘብ ክብርን ቅሉዕ ናይ ፖሊሲ ፍልልይ ተፈጢሩ። ካብ 
ጽባሕ’ዚ ፍልልይ’ዚ ጀሚሩ ድማ፡ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ኮራኹሩን፡ ኣብ ህዝብታትና ጽልእን ቅርሕትን ከሳውሩ ውራይና 
ኢሎም ተታሓሓዙዎ። ሰፊሕ ምድንጋርን ዘይርጉእ ኩነታትን ፈጠሩ። ‘’ሃገራዊ ኣገልግሎት’’ ወዲኦም ናብ ገዝኦም ተፋንዮም 
ዝነበሩ መንእሰያትና፡ ብሽም ወፈራ ማእቶት ጸዊዑ፡ ብረት ኣዕጢቑ ናብ’ቲ ድሮ ዝወልዖ ውግእ ዶብ ኣኽተቶም። 
 
ስለዚ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ብምኽንያት ባድመ ዝተወልዐ ኣዕናዊ ኩናት፡ ቀንዲ መበገሲኡ፡ ኣብ ፖሎቲካውን ቁጠባውን 
ፖሊሲታት ዝነበሮም ፍልልይ እዩ። ባድመ ዶ፡ ካርታ ትግራይዶ እናበልካ ዝቐርብ ዝነበረ ምስምስ፡ ብሓይሊ ሰራዊትን ከበድቲ 
ኣጽዋርን፡ ንመንግስቲ ኢህወደግ ኣፈራሪሁ፡ ፖሊሲታቱ ክቕይር ንምቕሳብ ዝተጠቐመሉ ስልቲ እዩ፥ እንተቕቢጹ ድማ፡ ድፍእ 
ኣቢሉ ብምዕላው፡ ረብሕኡ ዝሕሉ ቧምቡላ መንግስቲ ንምትካል ዝሓለነ ምንባሩ፡ ደርሆ ጻሕቲራ ትረኽቦ ምስጢር እዩ። 
 
እዚ ብምኽንያት ዶብ ዝተወልዐ፡ ከቢድ ህልቂት ወታሃደራትን ሰፊሕ ምዝንባል ህዝብታትን ዘኸተለ ኩናት፡ ብከቢድ ስዕረት 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ተደምዲሙ፥ ደሓር፡ ዘብዘብ ናብ ኣልጀርስ ኮይኑ። ኣብ ኣልጀርስ ድማ፡ ክልቲኦም መራሕቲ ሃገር 
ዝተፈራረሙሎም ዓበይቲ ስምምዓት ነይሮም። ካብኣ’ቶም፡ ጉዳይ ዶብ ብዳንነት ዓለም-ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክውዳእ፥ ዝተወሃበ 
ብይን ዶብ ድማ፡ ቀያድን ናይ መወዳእታን ክኸውን፥ ኩናት ዝጀመረን ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ንዋታዊ ዕንወት መርሚሩ ብይን 
ዝህብ ናይ ካሕሳ ኮምሽን ክቐውም፥ ጸጥታ ዞባ ኣብ ውሽጢ ሃገርና 25 ትርብዒት ኪ.ሜ. ክትከል፥ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋርን 
ኤርትራ፡ ካብ ዶብ ክንዮው 25 ኪ.ሜ.(ካብ ጸጥታ ዞባ ወጻኢ) ኣብ ዘሎ ቦታ ክሰፍሩ፥ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ናብ’ቲ ቅድሚ ኩናት 
ዝነበረ ምምሕዳራዊ ከባቢኡ ክምለስ፥ ኩነታት ናብ’ቲ ዝነበሮ ናይ ምምላስ መስርሕ ክጅመር፡ ዝብሉ ነይሮም። 
 
እዞም ክልተ ኮምሽናት(ናይ ዶብን ካሕሳን) ብዝተወሃቦም ስልጣን፡ ብይኖም ኣመሓላሊፎም፥ ንክልቲኦም መንግስታት ድማ 
ኣፍሊጦም። ንኣብነት ካሕሳ ኮምሽን፡ ‘’ኤርትራ  ኩናት ከምዝጀመረት ኣረጋጊጹ፡ በዚ መንጽር ተሓታቲት ምዃና ኣቐሚጡ። 
ክልቲኦም መንግስታት ኣብ እዋን ኩናት ዘዕነዉዎ ሃብቲ ህዝቢ፡ ዝኸፍሉዎ ካሕሳ’ውን ኣነጺሩ። እንተኾነ ግን፡ ኣብ ኣፈጻጽማ 
ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ክልቲኦም መንግስታት፡ ናይ ኣረኣኣያ ፍልልይ ፈጢሮም። መንግስቲ ኢህወደግ፡ ‘’ቅድሚ ኣፈጻጽማ 
ውሳኔ ዶብ፡ ንዛተ ’’ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበ። ብወገን ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ግን፡ ‘’ፈለማ ውሳኔ ይተግበር፥ ደሓር ዘተ ’’ 
ዝብል መርገጺ ሓዘ። 
 
ውሳኔ ኮምሽን ዶብ፡ ቀያድን ናይ መወዳእታን ክሳብ ዝኾነ፡ ቅድሚ ኣፈጻጽማ ውሳኔ፡ ዘተ ንግበር ምባል፡ ኣብ ሞንጎ’ዚ ኣሕዋት 
ጎረባብቲ ህዝብታት፡ ነባሪ ሰላምን ሕውነትን ብምህናጽ መንጽር፡ ኣዝዩ ጠቓሚ ምንባሩ ዘይሰሓት እዩ። እንተኾነ ግን፡ ጉዳይ 
ዶብ ዓጢጡዎ ዘይኮነስ፡ ፖሎቲካውን ቁጠባውን ሒሳባት ማእከል ገይሩ ድልየቱ ብሓይሊ ከተግብር ናብ ኩናት ዝኣተወ፡ ግን 
ከኣ፡ ብዘሕፍር መንገዲ ተሳዒሩ፡ ተወጢጡ ናብ ቤት-ፍርዲ ዝቐረበ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ናይ’ዞም ኣሕዋት ህዝብታት 
ሰላምን ቅሳነትን ኣይተገደሰሉን። ዝተፈላለዩ ምስምሳት ፈጢሩ፡ ኣብ ልዕሊ ኢህወደግ ሕኒኡ ዝፈድየሉ ዕድል ክረክብ ተመነየ። 
ስለዝኾነ ድማ፡ ጥዑይ ጎደና ሰላም ገዲፉ፡ ናብ ህልኽን ወጥርን ዘእቱ ኣንፈት መሪጹ። በዚ ምኽንያት ድማ፡ ንልዕሊ 16 
ዓመታት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ኩነታት ሓሊፉ ኣሎ። ብሰንኪ’ዚ ድማ፡ ኣብ ልዕሊ’ዞም ጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብታትን ብሓፈሻ፡ 
ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኤርትራ ድማ ብፍላይ፡ ማእለያ ዘይብሉ ዕንወት ክወርድ ጸኒሑ። 
 
ርእሰ-ፋሽሽት ኢሳይያስ፡ ብምኽንያት ዶብ እናሳበበ፡ ናይ ህዝብታትና ፖሎቲካዊ፣ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ከም 
ሕሱም ዓፊኑ። ቁጠባውን ማሕበራውን ሂወት ዜጋታትና፡ ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ክሽመም ገይሩ። ህዝቢ ኣብ ገዛእ ዓዱ፡ ፍትሒ፣ 
ሰላምን ምርግጋእን ተሓሪሙዎ፡ ተሾቕሪሩ ክነብር ጸኒሑ ኣሎ። መንእሰያት ኤርትራ፡ ኣብ ልዕሊኦም ዝተኣወጀ ሃገራዊ 
ኣገልጎሎት እዋኑ ሓሊፉ እንከሎ፡ ዕድሜኦም ኣብ ድፋዓትን ከደምቲ ወታሃደራውያን ኣዘዝትን ኮይኖም፡ ኣይ-ምሁሮ ኣይ-ሓዳር፡ 
ከንቱ ክተርፉ ገይሩዎም ኣሎ። ከም ውጽኢቱ፡ ኤርትራውያን ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ስርሖም፣ ትምህርቶምን 
ናብራ ውትህድርናን እናራሕርሑ፡ ፈቖዶ ስደት ፋሕፋሕ ክብሉ ይርከቡ። ብምስምስ ዶብ፡ ሕቶታቶም ናብ መድረኽ ከየውርዱ 
ተዓፊኖም፥ ከም ጽዕነት ዝኸበዳ እንስሳ፡ ኢሕሕሕ እናበሉ፡ ዘይጽወር ኣደራዕ ተሸኪሞም ጸኒሖም። 
 
ብ05 ሰነ 2018 ዓ.ም. ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ፡ ንውሳኔ ኮምሽን ዶብን ስምምዕ ኣርጀርስን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ 
ንምትግባሩ ድሉው ኣሎኹ፥ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ኣሎዎ’’ ብምባል ጻውዒት ኣቕሪቡ። ዕላማ’ዚ 
ውሳኔ’ዚ ብቐንዱ፡ ክልቲኦም ሃገራትናን፡ ህዝብታትናን፡ ካብ ዝጸንሑዎ ሕሱም ኩነታት ንሓንሳእን ንሓዋሩን ተናጊፎም፡ ሰላሞም 
ናብ ንቡር ተመሊሱ፡ ብሓባር ተደጋጊፎም ዝዓብዩሉ ኩነታት ንምፍጣር ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ውሳኔ’ዚ፡ 
ንህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ’ውን ፖሎቲካዊ ሓይልታትን ሙሁራትን፡ ኣፈጻጽማኡ ብዝምልከት፡ ኣዘራራቢ ኣጀንዳ 
ኮይኑ ይርከብ።   
 
እዚ ናይ ሎሚ ናይ ፈጻሚት ኢህወደግ ውሳኔ፡ ካብ ዝሓለፈ ናይ ቅድሚ 16 ዓመታት ውሳኔን ጻውዒትን እንታይ ፍልልይ 
ኣሎዎ ዝብል ሕቶ ክለዓል ባህርያዊ እዩ። ብርግጽ ይፈላለ እዩ። ከም እንዝክሮ፡ ቅድሚ 16 ዓመታት፡  እማመ ኢህወደግ፡ ዘተ 



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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ቅድሚ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ዝጠልብ ነይሩ። ሎሚ ግን፡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትግብሮ ድሉው ምህላዉ እዩ ኣረጋጊጹ 
ዘሎ።  
 
ኣብ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ናይ ኣረኣእያ ፍልልይ ምስ ተፈጠረ፡ ኩነታት ዶብ ናብ ውጡር ኩነታት እናኣተወ ምምጽኡ 
ዝፍለጥ እዩ። ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ንዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክወጽእ ደፊኡ፥ ጸጥታ ዞባ 
ኣፍሪሱዎ፥ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋራትን ናብ ጸጥታ ዞባ ኣዋፊሩ፥ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ፡ ኣብ ከባቢ ምዕራብን ማእከላይን 
ግንባራት ውግኣት ተኻይዶም። ካብ ክልቲኡ ሸነኻት ሰብኣውን ንዋታውን ኪሳራ ወሪዱ። በቲ ዝተኻየደ ውግእ፡ ኣብ ማእከላይ 
ግንባር፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ዳግም ናብ ውሽጢ ኤርትራ ደፊኡ ኣትዩ ዝተቖጻጸሮም ቁሸታት፡ ከም ክንንን ቅኒቶን ምጥቃስ 
ይከኣል። 
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ንመጸዋዕታ ፈጻሚት ኢህወደግ፡ መልሲ ከይሃበሉ ንከባቢ ክልተ ሰሙን ኣጽቂጡ ቀንዩ፡ ኣብ መዓልቲ 
ሰማእታት 20 ሰነ 2018፡ ከምዝተቐበሎን፡ ልኡኹ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክሰድድ ምዃኑ ኣፍሊጡ። በዚ መሰረት፡ ጉጅለ ልኡኽ 
መንግስቲ ህግደፍ፡ ብ26 ሰነ 2018 ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወ፡ ብዛዕባ ኣፈጻጽማ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ክዘራረብ ምዃኑ ዘይሰሓት 
እዩ።  
 
ኣብ ሞንጎ ሃገርናን ኢትዮጵያን ሰፊኑ ዝጸንሐ ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ኩነታት፡ ብዘተኣማምን ክፍታሕ እንተኾይኑ፡ ክልቲኦም 
መንግስታት ብማዕረ ክሽከሙዎ ዝግባእ ሓላፍነት ምህላዉ ርዱእ እዩ። ንነባሪ ሰላምን ሕውነታዊ ዝምድና ክልቲኦም 
ህዝብታትና ብሓፈሻ፡ ኣብ ዶብ ዝነብሩ ድማ ብፍላይ፡ ብዘተኣማምን ከውሕስ፡ ድምጺ ህዝቢ ጽን ኢልካ ምስማዕ 
የድሊ፡፡ መንግስታት ክልቲኡ ሃገራት፡ ኣብ ክሊ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ እናተላዘቡ ጥጡሕ ባይታ ክፈጥሩ፡ ኮምሽን 
ዶብ ኣይክልክሎምን። መራሕቲ ጥራሕ ስለዝተሰማምዑ፡ ኣብ ዶብ ዝነብሩ ህዝብታትና ዘይቅበሉዎ መስርሕ 
ምምልካት ዶብ ንምትግባር ምፍታን፡ መዘዙ ቀሊል ከምዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ። ክልቲኦም ጎረባብቲ ህዝብታትና፡ 
ኣብ ሕድሕዶም ክላዘቡ፣ እምነት ከሕድሩ፣ ንመጻኢ ዕድሎም ዘተኣማምን መፍትሒ ከምዝተቐመጠሎም ከረጋግጹ 
ምግባር፡ መስርሕ ምምልካት ዶብ ብሰላም ተጀሚሩ ብዓወት ክዛዘም ኣማራጺ ዘይብሉ ቅኑዕ ኣንፈት እዩ፡፡ ንዘላቒ 
ሰላም ውሕስነት እዩ። ክልቲኦም መንግስታት ድማ፡ ንረብሓ’ዞም ጎረባብትን ኣሕዋትን ህዝብታትና ብምቕዳም፡ ከቢድ 
ሓላፍነት ከሽከሙ ይህልዎም። 
 
ምስ’ዚ ጉዳይ’ዚ ብዝተኣሳሰረ፡ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ምስ እንርኢ፡ ፈጻሚት ኢህወደግ ውሳኔኡ ኣብ ማዕከናት ዜና ምስ ኣወጀ፡ 
ብቐንዱ ኣብ ከባቢ ዶብ ዝነብር ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ተቓውሞኡ ብሰላማዊ ሰልፊ ከቃልሕ ንከታተሎ ኣሎና። ሕገ መንግስቱ 
ዝሃቦ መሰል ይጥቀም ምህላዉ ዘይንስሕቶ እዩ፥ ኢህወደግ ድማ፡ ብሕገ መንግስቲ ዝግዛእ ውድብ ብምዃኑ፡ ሰላማዊ ተቓውሞን 
ጥርዓንን ህዝቡ፡ ክሰምዕ፡ ፍታሕ ከናዲ ከምዝጽዕር ምግማት ይከኣል። ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ ግን፡ ህዝቢ ቆጽሊ 
ዘየውደቐሉ፣ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ስልጣን ብሓይሊ ብሒቱ ዝገዝእ ዘሎ፡ ብህዝብታትና ሕጋዊ ውክልና 
ዘይተወሃቦ  ፋሽስታዊ መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ህግደፍ፡ ናይ ህዝቢ ሕቶን ርእይቶን ከተኣንግድ ዘይክእል፣ 
ሰላማዊ ተቓውሞ ዘይጻወር፣ ፍጹም ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ስርዓት እዩ ተኺሉ ዘሎ። ስለዝኾነ ’ውን ኣብ 
ከባቢ ዶብ ማለት፡ ኣብ ሎጎን ኣኽራንን ዝነብር ህዝብና፡ መሬቱ ናብ ኢትዮጵያ ዝተወሰነ፡ ኣብ ቅርዓት ወጺኡ 
ተቓውሞኡን ጥርዓኑን ብሰላማዊ መንገዲ ከቕርብ ዘብቅዖ ሕገ መንግስታዊ መሰል የብሉን። ግን ከኣ ትም ዝበለ 
ኣይኮነን። ብዝተፈላለዩ መንገድታት ተቓውሞኡ የቕርብ ኣሎ። ስለዝኾነ ድማ፡ መንግስቲ ኢህወደግ፡ ምስ ’ቲ 
ብህዝቢ ዘይተመረጸ፣ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ብሓይሊ ብሒቱ ን27 ዓመታት ብጭካነ ዝገዝእ ዘሎ፣ ብግህሰት 
ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ብዓለም ደረጃ ዝተኾነነ ፋሽስታዊ መንግስቲ ህግደፍ ዘካይዶ ዘተ፡ ግቡእ 
ጥንቃቐ ክገብረሉ ከምዘለዎ ክነዘኻኽር ንፈቱ። 
 
ኣብ ላዕሊ ዘቐመጥናዮ መሰረታዊ ሕቶ፡ ‘’ሰላማዊ ፍታሕ ኣብ ጉዳይ ዶብ፡ ንህዝብታትና ዘለዎ ፖሎቲካዊ ፋይዳ  
እንታይ እዩ ’ ’ ዝብል ንርአ። ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝወረዱ ኩሉ መዳያዊ ጸገማት፡ ካብ ጸረ ህዝብን ጸረ ዲሞክራስን ባህርያት 
ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝብገሱ’ምበር፡ ኩናት ዶብ ወይ ድማ፡ መስርሕ ምምልካት ብዘይምትግባሩ ዝቦቖሉ ኣይኮኑን። 
ይኹን’ምበር፡ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ነቶም በብእዋኑ እናጋደዶም ዝኸደ ግፍዕታት ፍታሕ ክወሃቦም፡ ብህዝቢ ዝቐርቡሉ ዝነበሩ 
ሕቶታት ንምዕፋን፡ ጉዳይ ዶብ ከም መሕብኢ በዓቲ ተጠቒሙሉ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ። ብመሰረት ውሳኔ ፈጻሚት ኢህወደግ፡ 
እዚ ዕርዲ’ዚ ፈሪሱ ምህላዉ ንርዳእ። እዚ ውሳኔ’ዚ ንህዝብታትና ኣገዳሲ ፖሎቲካዊ ፋይዳ ከምዘለዎ ድማ፡ ዘጠራጥር ኣይኮነን። 
ጉዳይ ዶብ ብሰላም ዝፍተሓሉ ሃዋሁው እንተ ተፈጢሩ፡ ብህዝብታትና ክለዓሉ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ክህልዉ 
እዮም።  
 
ከም ኣብነት ንምጥቃስ፥  ‘’ጉዳይ ዶብ ብሰላም ዝፍታሓሉ ሃዋሁው ተፈጢሩ ኣሎ። ሃገር ብዘይ ቅዋም፡ ብትእዛዝ ሓደ ውልቀ 
ሰብ እናተገዝአት ክትነብር ኣይግባእን፥ ሃገራዊ ቅዋም ይተግበር፥ ነጻ ፕረስ ይፈቐድ፥ ህዝቢ ሓሳባቱ ብነጻነት ናይ ምግላጽ 
መሰሉ ይከበረሉ፥ ብቅዋም መሰረት መረጻ መራሕቲ ሃገር ይካየድ፥  ናይ ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ነጻ ምንቅስቓስ ይፈቐድ፥ 
ብሽም ኩናት ዶብ፡ ዕድሚኦም ኣብ ድፋዓትን ሕርሻ መኮንናትን ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ደቅና፡ ናብ ትምህርቶምን ሓዳሮም 
ይፋነዉ፥ ታዕሊምን ኣካዳሚያዊ ትምህርትን ሳዋ፡ ሕግን ስርዓትን ይገበረሉ፥ ፖሎቲካዊ እሱራት፡ ናብ ናጻ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም፡ 



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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ጠበቓ ቆይሙሎም ይሟጎቱ፥ ብዘይ ሕግን ፍትሕን፡ ንዜጋታት እናጎተትካ ኣብ እንዳ ኣጽንሑለይ ምድጓን ደው ይበል፥ መሰልን 
ረብሓን ኣካለ ስንኩላን ኩናት ይተሓሎ፥ ኣብ ባንክ ተኣሲሩ ዘሎ ገንዘብና ብነጻነት ክንጥቀመሉ ይፈቐደልና፥ ማሕበረ ቁጠባዊ 
ጸገማትና ቅልጡፍ መፍትሒ ይገበረልና፥-- ወዘተ ዝብሉ እዮም። ህዝብታትና፡ መሰረታዊ ሕቶታቶም ናብ መንግስቲ ህግደፍ 
ኣቕሪቦም መልሲ ክወሃቦም፡ ብድፍረት ዝቃለሱሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ።  
 
መንግስቲ ህግደፍ፡ ብምስምስ ዶብ ክኾልፎም ዝጸንሐ ናይ ህዝቢ ሕቶታት፡ ከም’ቲ ሕሉፍ፡ ብሓይሊ ክዕፍኖም እንተፈተነ’ውን፡ 
ፈጺሙ ደው ከብሎም ኣይክእልን። ንልዕሊ 20 ዓመታት ብግዳማዊ ኣጀንዳታት ጅሆ ተዘሪዖም፡ ርእሶም ኣድኒኖም ዝነብዕሉ 
እዋን ከብቅዕ ይደልዩ። መሰረታዊ ለውጢ ክረጋገጽ ክቃለሱ ግድን እዩ። እዚ ድማ ተደማሚሩ፡ ኣብ ሃገርና፡ ዕድመ ፋሽስትነት 
ኣብቂዑ፡ ንፋስ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ ምዕባለን ሰናይ ጉርብትናን ዝህነጸሉ ዘበን ክኹላዕ ጥጡሕ ኣፍደገ ዘርሑ እዩ። ብምዃኑ’ውን 
ኩላትና ደለይቲ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝኾና ፖሎቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ መሰረታዊ ሕቶታት 
ህዝብታትና ነባሪ ፍታሕ ክረክብ፡ መሪሕ ተራና፡ ብዓብይ ናይ ሓላፍነት መንፈስ፣ ብትብዓትን ብተወፋይነትን ክንቃለስ፡ ህሉው 
መድረኽ ይጠልበና።   

 
ዓምዲ ደብዳቤታት፥ 

5. ሌባሲ፡ ሌባ-ሌባ እንተበሉዎ፡ ሉባ-ሉባ ዝብልዎ ይመስሎ! 
 

ክፉእ ኣመል ምስ ደሙን ስግኡን ዝተወሃሃደ ሰብ፡ ብኻልኦት ዝወርዶ መረረን መርገምን ብግምጣል እዩ ዝሰምዖ። ኣጆኻ በርትዕ ቀጽሎ ዝብል 
መተባብብዒ ዝወሃቦ ዘሎ እናመሰሎ ባህርያቱ እናሳዕረረ ይኸይድ። ህግደፍ ስልጣን ካብ ዝዓትር ክሳብ ሎሚ ዝተዓዘብናዮ ድማ፡ በዚ ዝምሰል 
እዩ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ መንበረ ስልጣን ኤርትራ ንበይኑ ብሒቱ ካብ ዝሕዝ፡ ጸገማት ህዝብና ሃሰስ እናበለ መፍትሒ ክደሊ ግልጽ 
ኣይበለን። ነቶም ውዒሎም ሓዲሮም ንስልጣነይ ሓደጋ ክኾኑኒ እዮም ዝብሎም መራሕትን ፖሎቲካዊ ውድባትን ክድምስስ ተጓይዩ። ኣብ 
ጽባሕ ነጻነት ካብ መስዋእቲ ዝተረፉ ደቁ፡ ዓይኖም ክርእን ሕቑፍ ኣቢሉ ክስዕሞም ዝተሃንጠወ ህዝቢ፡ ዝሰምዖ መልሲ ብኣንጻሩ ብምዃኑ 
ተስፉኡ ክጽልምት ጀመረ። መነባብሮና ይመሓየሸየልና፡ ዝግደሰልና ኣይረኸብናን ኢሎም፡ ኣስመራ ደይቦም ክጠርዑ ዝተበገሱ ኣካለ ስንኩላን 
ማይ-ሓባር፡ ብኢሳያስ ዝተላኣኸት ብወዲ መምህር ዝተመርሐት ጋንታ፡ ብኣድራጋ ጠያይት ክትቀዝፎምን፡ እናጎተተት ናብ መዓስከሮም 
ክትመልሶም ተራእያ። ዕቡይ ኢሳይያስ፡ ‘’ሓንቂቖም’’ ክብል ኣላገጸሎም። ህዝቢ ድማ፡ ነቶም ኣካላቶም በጃ ሃገር ዝገበሩ ተጋደልቲ ዘይደንገጸ 
ደኣ፡ ንዓና እንታይ ከናሕስየልና ዝብል ስግኣት ኣሕደረ፥ ኣብ ውሽጡ ፍርሕን ራዕድን ኣተዎ። ደመወዝ ክግበረሎም ዝሓተቱ ተጋደልቲ፡ ከም 
ቆልዓ ጠቢሩ ኣፋንዩ፡ ተሞኽልዩ ንርኡያት ተጋደልትን መራሕትን እናጨወየ ኣብ ማእሰርቲ ዳጉኑ፥ ነታ ኣሃዱ ድማ ፋሕፋሕ ኣበላ። 

ህዝብና ኣብ ጽባሕ ናጽነት፡ ንውልቀ መላኺ ኢሳይያስ፡ ‘’ገዛ ኪራይ ከቢሩና፣ መብራህቲ ስኢና፣ ዋጋ ዕንጨይቲ፡ ፈሓም ዋግኡ ሰማይ 
ተሰቂሉ፡ መንግስቲ ፍታሕ ይግበረልና ’’ ኢሉ እንተሓተተ፡ ኢሳያስ ድማ፡ ‘’ሰንበት ሰንበት ኣብ ገዛኹም መጺና በጊዕ 
ዘይሓረድናልኩም፣ ላምባ ብበርሚል ዘይቀረብናልኩም ዲኹም ደሊኹም? ገዛ ኪራይ ዝኸበሮ፡ ናብ ዓዱ ወሪዱ ክነብር ይኽእል 
እዩ ’’ ብምባል ናይ ኣቃጫጭ መልሲ ክህብ ተኸታቲልና። ውዒሉ ሓዲሩ ድማ፡ ምስ ኣገልግሎት ማይ ብዝተኣሳሰረ ንዝለዓል ዘየቋርጽ ሕቶ፡ 
‘’ማይ ኣይኮነን ናብ ሰብ ዘለዎ ዝመጽእ፥ ሰብ እዩ ናብ ማይ ዘለዎ ዝኸይድ ’ ’ ብምባል መንግስቲ ንህዝቢ ግቡእ ኣገልግሎት ናይ ምሃብ 
ግድነታዊ ሓላፍነቱ ዕሽሽ ብምባል፡ ‘ኣበይ ከይበጽሑ’ ዝብል ናይ ኣላጋጭ መደረ ክህብ ሰሚዕናዮ። 

ህዝብና፡ መንግስቲ ህግደፍ ምስ ኣሕዋቱ ውድባት ተዓሪቑ፡ ናጻ ናይ ሰልፍታት ብዙሕነት ክቕበል፡ ሃገር ብቅዋም ክመርሕን ከመሓድርን 
እናተጸበየ፡ ቅዋም 97 ጊዝይኡ ኣሕሊፉ ሞይቱ እዩ፥ ‘’ንሕና ብኢንኩበተር ፖሎቲካዊ ሰልፍታት ክንጫጭሕ ኣይኮናን፡ ክብል ኣባጭዩ። ክንዲ 
መዝሙር ሰላም ዝዝምር፡ እናሓለፈ ከም ዕቡድ ከልቢ፡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ነገር ክጽሕትርን ናይ ኩናት እቶን እናኣጎደ፡ ሂወት መላምል 
መንእሰያት እናሻዕ ቐዚፉ። ንልዕሊ 20 ዓመታት ናይ ኩሉ ሽግራት ቀንዲ ተሓታቲ ባዕሉ መንግስቲ ህግደፍ እንከሎ፡ ኣሜሪካን ከደምታን እየን 
ዕንቅፋት ኮይነናና እናበለ፡ ከጉርዕ ምድሪ እናመሰየቶ ከይዳ። 

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ’ዘን 20 ዓመታት ዓይኑ ኣንቁሑ እናተኸታተሎ ዝመጸ ሓቂ ኣሎ። መንግስቲ ህግደፍ ንክልተ ዓመታት ናብ ኣዕናዊ 
ኩናት ዝተደቕደቐ፡ ምስ ዘይንፈልጦ መንግስቲ ኣይኮነን። ኣብ ጎዶቦና ምስ ዘሎ፡ ብታሪኽ፣ ብቋንቋ፣ ብመውስቦ ብባህሊ------ወዘተ ሓውና ምስ 
ዝኾነ መንግስቲ ኢህወደግ እዩ። ካብ 2001 ዓ.ም. ንደሓር፡ ኣብ ሞንጎ ክልቲኦም ሃገራት ኣይ-ሰላም ኣይ-ኩናት ሃዋሁው ሰፊኑ ጸኒሑ። 
መንግስቲ ህግደፍ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ኣይተተግበረን እናበለ፡ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ጀሆ ሒዙ ክገርፎ ይርከብ። ኣብ ጎረቤትና ዘሎ፡ ከማና፡ 
ኣይ-ኩናት ኣይ-ሰላም፡ ብቐጥታ ዝጸልዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ይትረፍዶ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ብ2000 ዓ.ም. ብሓደ ወገን፡ ከቢድን ሃንደበታውን 
መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ክፍኑ እንከሎ፡ በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ 2ይ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ከካይድ ርኢናዮ። 
ድሕሪኡ ድማ መበል 3ይን 4ይን ዙር ሃገር ለኸን ክልላውን ምርጫ ኣካይዱ። ኢህወደግ ድማ፡ በብክልተ ዓመቱ ጉባኤታት እናካየደ 
ንመንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ኣመራርሓ ክህብ፡ ኣብ ውሽጡ ዘጋጥሙዎ ከበድቲ ፈተናታት፡ ብናይ ህዝቢ ተሳትፎ መፍትሒታት ክደሊ 
ንርእዮ ኣሎና። ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ኣመራርሓ ኢህወደግ፡ ብሰላማዊ ኣገባብ፡ ናብ መበል ሳልሳይ ቀዳማይ ሚኒስቴር ተሰጋጊራ ክትመሓደር 
ትርከብ። መንግስቲ ህግደፍ ምስ እንርኢ ግን፡  ‘’ደርሆ ሓንቲ ደርፋ፡ ንሳ’ውን ቃቓቕ’’ ከምዝበሃል፡ ‘’ልኣላውነትና ኣይተኸበረን፥ ዶብና 
ኣይተሓንጸጸን. . .’’ ኣብ ሃዋሁው ኩናት ኢና ንርከብ እናበለ፡ ሕቶታት ህዝብና ጨፍሊቑዎ ጸኒሑ። ብዛዕባ ሕቶ ዲሞክራስያዊ ምርጫን ሕብረ-
ሰልፋዊ ስርዓትን፡ ኣብ ሃገርና ከምዘይሕሰብ፡ ኣብ ካልእ ዓለም ኬድና ክንደልዮ ነጊሩና። 

ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ከም’ቲ ዘረብረበና ናይ 03 ወረ፡ ሓሚሙ፡ ተጸኒዑ፡ ሞቱ ኣይተርፎን እዩ እናተባሃለ ክውረየሉ ድሕሪ ምቕናዩ፡ ከም 
ኣመሉ ኣብ መበል 27 ዓመት ክቡር መዓልቲ ነጻነትና ተቐልቂሉ ኣብ ዘስመዖ መደረ፡ ከም’ቲ ልሙድ፡ ናይ ውድቀቱን ፍሽለቱን ተሓተቲ፡ ናይ 
ግዳም ሓይልታት እዮም ኢሉ ከሲሱ።  

ኤርትራ ሃገርና ድሕሪ ነጻነታን ልኣላውነታን፡ ኣብ ቅድሚኣ ተኾሊዖም ዝነበሩ ናይ ሰላምን ብልጽግናን ዕድላት ዝቐተለ ባዕሉ ኢሳያስ ምስ 
ጉጅልኡ ምዃኑ፡ ህዝብና ኣዐርዩ እናተገንዘቦ መጺኡ ኣሎ። ምስ ጎረባብቱ እናሓለፈ ኩናት ዘባርዐን፡ መላምል ደቁ ዝሃንኮተሉን ባዕሉ ኢሳይያስ 



መርሆ                                                                ዕላዊ 
ልሳን ሰደግኤ 
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ምዃኑ ካብ ዝፈልጥ ውዒሉ ሓዲሩ እዩ። ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቱ ክናጋዕ፡ ብተደጋጋሚ ብሕጽረት መዓልታዊ ኣገልግሎት ዝገርፎ ዘሎ፡ 
ኢሳያስን ጉጅልኡን ጥራሕ ምዃኖም ኣይተሰወሮን። ‘’ስራሕ ሎሚ፡ ራህዋ መጻኢ ’’ ብዝብል ናይ ቅሸሻ ጭርሖ፡ ብዛዕባ እታ ዘይፈልጣ 
መጻኢ እናጸለየ፡ ብጥሙይ ከብዱ ክሽቅል እናሸሓጡዎ ዝመጹ፡ ናይ ግዳም ሓይልታት ዘይኮኑስ፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ምዃኖም፡ ኣብ ቅድሚ 
ዓይኑ ይርእዮም ኣሎ። ኣብ ሃገሩ ብሰላምን ቅሳነትን ምንባር ስኢኑ፡ ኩቦ እናደርበየላ ኣርሒቑ ክስደድ ዝደፍኡዎ ዘሎዉ፡ ኢሳያስን ኮራኹሩን 
ምዃኖም ኣይተኸወሎን። ትብድሉና ኣሎኹም፣ ዘይንስኹም በዓል ኩፉእ የብልናን፥ ልቢ ኣዕቢና ትም እንተበልና ደናቑር ኣይምሰልኩም 
ብምባል፡ ብእግሩን ብኢዱን እናነገሮም እንከሎ፡ ከም’ቲ፡ ‘’ሌባሲ፡ ሌባ--ሌባ፡ እንተበሉዎ፡ ሉባ---ሉባ፡ ዝብሉዎ ይመስሎ’’ ዝበሃል፡ መንግስቲ 
ህግደፍ፡ ጉዳይ ዶብ መመሳመሲ ምግባርን፡ ብሕመቑን ጸረ ህዝቢ ባህርያቱን ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝወረደ ድኽነትን ዓጸቦን፡ ቀንዲ ተሓተቲ 
ናይ ግዳም ሓይልታት እዮም እናበለ፡ መርገም እናውረደሎም ጸኒሑ። ንመጻኢ ድማ ካልእ ምኽንያት ኣይስእንን። ስለዚ ‘’እናሰምዐ ዝደቀሰ፡ 
እናረኣየ ቅበሮ’’ ከምዝበሃል፡ ንስርዓት ኢሳይያስን ኮራኹሩን፡ ለሚንካ፣ ተማሕጺንካን ጊዜ ሂብካን ካብ እከይ ተግባራቶም ስለዘይቁጠቡ፡ 
ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ተቓሊስና ክንስዕሮም ጥራሕ ይህልወና እብል። 

ስምረት፡ ወዲ መልኣከ ምህረት፡ 
ካብ ማይ-ዓይኒ። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


