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     ባህግናን ጻዕርታትናን ንምስማር፡ 
ክንክተሎ ዝግባእ ቅኑዕ መርሆ ቃልሲ 

 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ፡ ኣብ ኩለ-መዳያዊ የዕኑዱ ካብ ዝቡኽቡኽ ኣይወሓደን፡፡ ካብ 
መላእ ህዝብታት ኤርትራ ተነጺሉ፣ ማሕበራዊ ሰረቱ ተባሕጕጉ’ዩ፡፡ ኣብ ሕድሕድ መሳርዑ 
ከይተረፈ ከም ዝብኢ እናተማዓዳደወ ዝጓዓዝ፡ ምትእምማን ዝቦኾሮ ማይ-ቤት ኮይኑ’ዩ፡፡ መሰረት 
ህላዊኡ ጌሩ ዝርእዮ ወተሃደራዊ ዓቕምታቱ እናማሰነ ካብ ዝኸይድ ነዊሕ ዕድመ ኣቑጺሩ’ዩ፡፡ 
ክፍክር’ምበር ክገብር ዘይክእል ለማስ ስለያዊ፣ ጸጥታውን ወተሃደራውን መሓውራቱ ቀብሪ 
ጥራሕ ዝተረፎ ሬሳ ምዃኑ ብብዙሓት ኣጋጣሚታት ተበዲሁ፡ ደረጅኡን ብቅዓቱን ኣብ ቅርዓት 
ተሳጢሑ’ዩ፡፡ እንኮ ሕልቡን ንጹፉን፡ ብዞማዊ ፖለቲካዊ መርገጻቱ ኣቢሉ፡ ምስ ግዳማውያን 
ሓይልታት ዝመስረቶ ናይ ጎይታን ጊላን ዝምድናታት፡ ከም ዓስቢ ዝረኽባ ዘሎ ሕርጓቶ፡ ጠልቆም 
እናበለ ይሳሓግ ምህላዉ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር’ዩ፡፡  

ግን ከኣ ምስ’ዚ ኩሉ ድኹም ኣተሃላልዉኡ፡ ህዝብን ሃገርን ናብ ደንደስ ጥፍኣትን ምብትታንን 
እናምረሖም፡ ዓዲ ኣብ ትሕቲ ፍጹማዊ ምሕረቱ ወዲቓ’ላ፡፡ እዚ ክውንነት’ዚ ንግዳማውያን 
ተዓዘብቲ ሕንቅል-ሕንቅሊተይ እንተኾኖም’ኳ፡  ንህዝብታት ኤርትራን ተቃለስቲ ደቆምን ግን  
ነቲ ዝዝንብዮም ዘሎ ሓደጋ ብምዕጻፍ፡ ውሑስ ድሕነቶምን ቀጻልነቶምን ንምርግጋጽ፡ 
ዓቕምታቶምን ኩነታቶምን  ብዝፈቀደሎም ዝጽዕቱሉ፡ መድረኻዊ ዋኒኖም ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ 
ብርግጽ ኣብ መንጎ ባህጎምን ጻዕርታቶምን ገዚፍ ፍልልይን ጋግን ምህላዉ እንሓልፎ ዘለና ሕሰም 
ህያው ምስክር’ዩ፡፡ ኣብ ሞንጎ ባህግታትናን ጻዕርታትናን ዘሎ ገዚፍ ዝመስል ክፍተት፡ ግን ከኣ 
ኣብ ኢድና ብዘሎዉ ጸጋታት፡ ብጉቡእ ብምምሕዳር ክምላእ ዝኽእል ምዃኑ ምስትብሃል የድሊ፡፡ 

እዚ ናይ ህዝብታትናን ተቓለስቲ ደቆምን ጸጋታትን ዓቕምታትን፡ ብኣንጻሩ ናይ ፋሽስታዊ 
ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ድኹም ጎኒ፡ ኣብ ክሊ ብዙሕነትና ዘሎ ሓድነትና’ዩ፡፡ እዚ ስርዓት'ዚ  
ንብዙሕነታዊ ክውንነትና ብኣዋጅ ኪሒዱ፡ ግን ከኣ ኣብ ክሊ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ዘሎ 
ፍልልያት እናመዝመዘ፡ ብፈላሊኻ ግዛእ ፖሊሲታት ሓድነት ህዝብታትና ብምድኻም፡ ጽልእን 
ቅርሕንትን እናሳወረ፡ ክተፋነኑን ክመዓዳደውን ብምግባር ዕድመ ፖለቲካዊ ስልጣኑን ጉጅላዊ 
ረብሓታቱን ንምውሓስ፡ ዓሊሙ ክሰርሕ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ኣብ ስልጣን ክህልው ዝተንጠልጠለላ 
ብሕታዊት መቋመሪ ካርትኡ ድማ፡ ፈላሊኻ ግዛእ ፖሊሲኡ’ያ፡፡ 

ስለዚ ህዝብታት ኤርትራን ተቓለስቲ ደቆምን ባህጎምን ጻዕርታቶምን ክሰምር እንተኾይኑ፡ 
ንቡዙሕነታዊ ክውንነትና ብግቡእ ዘተኣናግድ፡ እዋናውያን ዕላማታትን መትከላትን ብምንጻር፡ 
ህዝቢ ዝዓስሎን ንምዕዋቱ ንቑሕን ሰፊሕን ሱታፌኡ ዘረጋግጸሉ፡ ቅኑዕ ስትራቴጂን ናይ ቃልሲ 
ኣንፈትን  ምሕንጻጽ የድሊ፡፡ ብዙሕነታዊ ክውንነትና ዝሃበና ዕቑር ጸጋታት ምክንኻን፡ ኣብኡ 
እንከሎ ሩሕ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ/ህግደፍ ዝተዓቖበሉ ናይ ድሕረት በዓትታትን ከፋፊሊካ 
ግዛእ ፖሊሲታቱን ዘምክን ዓይነታዊ መርሆ’ዩ፡፡    
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ብዙሕነታዊ ክውንነትና ክሒዱ፡ 
ሃገርን ህዝብን ዝብትን ስርዓት ንምውጋድ፡ 

ዘይስገር እዋናዊ መትከል 
 

ሓደ ካብ'ቶም ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዲሞክራስን መለለይታት ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ብዙሕነታዊ ክውንነት 
ህዝብታትና ዝፍንፍን፡ ከም ኣሳሒታ-ቁሪ ዝፈርሕን ምዃኑ እዩ። ኤርትራ ሃገርና፡ ጂኦግራፍያዊ 
ኣቀማምጣኣ ጽብብ ዝበለ፡ በዝሒ ህዝብታታ ድማ ውሑድ ይኹን'ምበር፡ ዝተፈላለዩ ብሄራዊ ህዝብታትን 
ኣመንቲ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታትን ባህልን፡ ብሓባር፣ ብፍቕርን ስኒትን ዝነብሩላ ሃገር እያ። ህዝብታትና 
ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝዛረቡ፣ ነናይ ባዕላቶም፡ ባህሊ፣ ታሪኻዊ ድሕረ ባይታን ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቶም 
ዝመርሑሉ ከባቢታት ዘለዎም፡ ከም ደቂ ሓንቲ ሃገር ዝኣምኑ እዮም፤ ምእንቲ'ዛ ክብርቲ ናይ ሓባር 
ሃገሮም ድማ፡ ጸለምትን ቀያሕትን ደቆም፡ ኩሉ ኣብ ኢዶም ዘሎ ነጊፎም፡ ንነጻነታን ልኣላውነታን 
መስተንክር ተጋድሎ ዘካየዱን ዝተዓወቱን እዮም። 
  
ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነቶም ከም ጸጋ'ምበር፡ ኩርኳሕ ኮይኑ ኣሳቕዩዎም ኣይፈልጥን፤ 
ንክውንነቶም ኣኽቢሮም፡ ብስኒትን ፍቕርን ዝተነባበሩ፡ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም እናተጋደሉ፡ ኣብ ሓደ 
ጉድጓድ ዝተቐበሩ፡ ዘሐብን ታሪኽ ዘለዎም ህዝብታት እዮም። ከም'ዚ ዝመሰለ ብወርቃዊ ቀለም ዝተጻሕፈ 
ታሪኽ ዝተዓደሉ ህዝብታት፡ ኣብ ክሊ ስጡም ሃገራዊ ሓድነት፡ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነቶም 
ምእማን፣ መሰሎምን ማዕርነቶምን ብምኽባር ብዝበለጸ ምድልዳል፡ ሓድነታ ዝሓለወት ዲሞክራስያዊት 
ኤርትራ ኣብ ምህናጽ፡ መተካእታ ዘይብሉ ብሕታዊ ቅኑዕ ኣማራጺ እዩ።  

እንተኾነ ግን ኣብ ክሊ ጭርሖ ነጻነት ተኸዊሎም፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ንበይኖም ክብሕቱ፡ ካብ 
ወጋሕትኡ ዝወጠኑ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ናይ ህዝብታትና ብዙሕነታዊ ክውንነት፡ ከም ጸጋ ክርእዩዎ 
ባህርያቶም ኣይፈቐደሎምን። እኳ ደኣስ፡ ካብ ወጋሕትኡ ኣንጻሩ እዮም ዝተዋፈሩ፤ ነዚ ሓቂ'ዚ ብብዙሕ 
ኣብነታት ምርግጋጽ ይከኣል።  

ከማና ዝኣመሰላ፡ ሕብረ ብሄራዊ ክውንነት ዘለወን ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ሓንቲ ብሄራዊት ሃገር'ውን 
ናይ ኣረኣእያ ብዙሕነት ዘይተርፍ እዩ፤ እዚ ድማ፡ ንምዕባለ ዝድርኽ ጸጋ ጌርካ ክውሰድ ዘለዎ እዩ። 
እንተኾነ ግን፡ ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ንቃልሲ ብግስ ካብ ዝብሉ፡ ናይ ኣረኣእያ ብዙሕነት ብፍጹም 
ዘይኣምኑ እዮም። ኣብ እዋን ገድሊ፡ በብእዋኑ ብሓርበኛታትን ዲሞክራስያውያን ባእታታትን፡ ዝቀላቐሉ 
ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ኣረኣእያታት፡ መንካዕ፣ ኣውራጃውያን፣ ፈሊጣውያን ኣናጹ.. ወዘተ ዝብሉ ናይ ጸለመ 
ኣስማት ብምጥማቕ፡ ብጨካን ኣገባብ ከምዝሓቐቑ፡ ታሪኽ ኢሳይያስን ሕብእቲ ሰልፉ(ኤማሰ)ን ብምግንጻል 
ምርግጋጽ ይከኣል እዩ።  

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ፡ ንኤርትራዊ ክውንነት ከም ሕፍንቲ ኢዱ ከምዝፈልጦ፡ ካብ ማንም 
ዝተሰወረ ኣይኮነን። ኣብ እዋን ዝተናውሐ ዕጥቃዊ ተጋድሎና፡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር፡ ብልዑል ሃገራዊ 
ስምዒት ተጋዲሎም ብጅግንነት ዝሓለፉ ይኹን ብሂወት ዘለዉ፡ ኣብ ሕድሕዶም፡ ዓዶምን ቤተ-ሰባዊ 
ምትእስሳሮም ክፋለጡን ክላለዩን፡ ከም ወንጀል ተቖጺሩ ዘቕጽዕ እዩ ነይሩ። ሃይማኖታዊ እምነታት 
ምኽባር፡ ከም ድሕረት እናተራእየ፡ ብዘይ ፍቶትካ ተሰኪፍካ ክትሓድጎ ዘገድድ ስዉር ኣሰራርሓ ክተኣታቶ 
ተሰሪሑሉ፤ ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም ሂወቶም ክብጅዉ ዝወፈሩ ተጋደልቲ፡ ኣብ ሕድሕዶም 
ተሰኻኺፎምን ተፈራሪሖምን ክነብሩ፡ ንልዕሊኦም ዘለዉ ሓለፍቲ ምእዙዛት፡ ኣምለኽቲ ውልቀ ሰብ ክኾኑ 
ብጽዑቕ ወፊሮሙሉ። ኮታስ ተጋደልቲ ህግሓኤ፡ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነቶም ኣለልዮም፡   
ርእይቶኦም ብነጻነት ናይ ምግላጽ መሰሎም ተኸቢሩ፡ ብንቕሓት ክቃለሱ ዘብቅዖም፡ መሰረታዊ ሰብኣውን 
ደሞክራስያውን መሰላት ተመንዚዖም እዮም ተቓሊሶም። 
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ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ እዚ መርሆ'ዚ ገና ካብ ሜዳ ጀሚሮም ኣትሪሮም ዝሓዙዎ፡ ብጹኑዕ ሕግን 
መምርሕን ዝተግበሩዎ ብዘይምኽንያት፡ ወይ ድማ ብሃውሪ ኣይነበረን። እዚ ስርዓት'ዚ ብዙሕነታዊ 
ክውንነቱ ዘስተማቕር፣ ዘኽብር፣ ብንቕሓት ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቱ ዝጋደል ተቓላሳይ፡ ኣብ'ታ ፖሎቲካዊ 
ስልጣን ብሒቶም፡ ገበርትን ሓደግትን ክኾኑላ ዝሓለሙዋ ኤርትራ፡ ከም ዝጻብኦም ብግቡእ ስለዝተገንዘቡ 
እዮም፤ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነቱ ዘለለየ ተቓላሳይ፡ ኣብ ጽባሕ ሃገራዊ ነጻነት፡ ሕቶ መሰልን 
ማዕርነትን ከምዘልዕል ኣይሰሓቱዎን፤ ኣብ ሜዳ እንከሎ፡ ብንቕሓት ምእንቲ ሃገራዊ ነጻነቱ ዝተጋደለ፡ ኣብ 
ውልቀ መራሕቲ ፍሉይ ኣምልኾ ከማዕብል ኣይክእልን፤ ኣብ ነጻ ኤርትራ ድማ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን፡ ኣብ 
ትሕቲ ቅዋም፡ ብድምጺ ህዝቢ ዝወሃብ'ምበር፡ ኣብ ሜዳ ብዝረኸቡዎ ሓላፍነት ተሞኽልዮም፡ ወሳኒ ስልጣን 
ሃገር ክቖጻጸሩ ኣፍ-ደገ ኣይከፍተሎምን። ኣብ በረኻ እናተጋደለ፡ ኣብ ናይ ርእይቶ ብዙሕነት ድልዱል 
እምነት ዘሕደረ ተቓላሳይ፡ ሓደ ፖሎቲካዊ ውድብ ንኹሉ ብሒቱ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ክግብትን ህላወ 
ሕብረ-ሰልፋዊ ስርዓት ብማዕዶ ንዝሕሰም ጉጅለ፡ ዝጻወሮን ዝቕበሎን ኣይኮነን። 

ውልቀ መላኺ ኢሳይይስን ጉጅልኡን፡ ኣብ እዋን ዝተናውሐ ዕጥቃዊ ተጋድሎና፡ “ዙራሞ ሃገርካ ኣደ 
ትሽሓተ ብሄራት . . . . '' ዝብል ሙቁርን ንብዙሕነትና ዘንጸባርቕ ሰውራዊ ደርፊ ብስምዒት ክድረፍ 
እንከሎ፡ ትም ኢሎም ብጎቦ ዓይኖም ዝረኣዩዎ፡ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን፡፡ ነቲ ብሃገራዊ ስምዒት 
ኣለዓዒሎም፡ ዘጋድልዎ ኤርትራዊ መንእሰይ፡ ኣብ ጽላል ህዝባዊ ግንባር ምስ ዓሰለ፡ ብጨካን ወታደራዊ 
ሕጊ ርእሱ ደፊኦም፡ መጋበርያ ናይ ስልጣን ጥሙሖም ከምዘውዕሉዎ ብምትእምማን ኢዩ ነይሩ።  

እዚ ብእከይ ሸርሕታት ዝተላዕጠጠ፡ ሓቀኛታት ሃገራውያንን ዲሞክራስያውያንን ተጋደልቲ ኣብ ሜዳ 
እናሕቐቐ፡ ልዕልነቱ ኣረጋጊጹ ቤት-መንግስቲ ኣስመራ ዝተቖጻጸረ ጉጅለ፡ ንጽባሒቱ ብውልቀ መራሒኡ 
ኢሳይያስ ዘቃልሖ ኣዋጅ፡ ንብሄራዊ ብዙሕነትና ብዕሊ ዝሃርም እዩ ነይሩ። ኣብ ጽባሕ ሓርነት፡ ብውልቀ 
መላኺ ኢሳይያስ፡ “ብሄራት ዝበሃላ የለዋን፤ ብሄራት ዝብል ገዲፍናዮ ኢና፤ ናይ ቋንቋ 
ጉጅለታት እየን ዘለዋ '' ብምባል ዝኣወጆ እዩ። እዚ ንብሄራዊ ህልውና ህዝብታት ኤርትራ ብቕሉዕ 
ዝኸሓደ ኣዋጅ፡ ኣብ ሃገርና፡ ሓድሽ ዞባዊ ስርዓተ ምምሕዳራት ብምቕራጽ ኣቢሉ ተግቢሩዎ።  

ንሃገራዊ ነጻነቶም፡ ጅግንነታዊ ተጋድሎ ዘካየዱ ብሄራት ኤርትራ፡ ህልውነኦም ስለዝተኻሕደ፡ ሕቶ መሰልን 
ማዕርነትን ከልዕሉ፡ ከም ወንጀል ዝረአ እዩ። “ዝኣኽለን ጥሒነን በዓለ ማርያም ይብላ'' ከምዝበሃል፡ 
ትምህርቲ ብቋንቋ ኣደ ምምሃር፡ ባህላዊ ደርፍታት ብሄራት ኣብ ፌስቲቫላት መዳመቒ ምጥቃም፡ ነዚ ጸረ 
ህልውና ብሄራት ዝኾነ ኣዋጅ ፈጺሙ ዝቕይሮ ኣይኮነን። ብሄራዊ ህዝብታትና፡ ቋንቋኦም፣ ታሪኾም፣ 
ባህሎምን ማሕበረ ቁጠባዊ ሂወቶም ዝተመስረተሉ ዓውዲ ብምድሃኽ፡ ህልውናኦም ኣብ ከቢድ ፈተና 
ዘውደቖም ምህላዎም፡ ህዝቢ ብሄረ ኩናማን ዓፋርን ከም ኣብነት ብምጥቃስ ምርግጋጽ ይከኣል።   

ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ገና ኣብ ሜዳ እንከሎ፡ ተጋደልቲ ሃይማኖታዊ እምነታት ምኽባር፡ ከም 
ድሕረት ቆጺሮም ክስከፉ ብሕብእቲ ሰልፉ ኤማሰ ዝተንቀሳቐሰ፡ ካብ ባዶ ተበጊሱ ኣይነበረን። ድሕሪ 
ሃገራዊ ነጻነት ብተግባር እናረኣናዮ ዝመጻና ድማ፡ እዚ ግብረ እከይ ጉጅለ'ዚ፡ ኣንጻር ብዙሕነታዊ 
ክውንነት ሃይማኖታዊ እምነታት ህዝብታትና ምዃኑ መረጋገጺ እዩ። እዚ ስርዓስት'ዚ፡ ንብዙሕነታዊ 
ክውንነት ህዝብታትና ዝፍንፍኖን ከም ሕሱም ዘባህርሮን፡ ብመስርሕ ድማ፡ ከጥፍኦ ከምዝደሊ ጭርሖታቱ 
ይኹን ተግባራዊ ምንቅስቓሳቱ ሕርሕራይ ገይሮም ዘቃልዑ እዮም።  

ጭርሖ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ “ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ '' ዝብል፡ ናይ'ዚ ጸረ-ብዙሕነትና ዝኾነ ፋሽስታዊ 
ኣረኣእያ መግለጺ እዩ። ኣብ ዓውደ ተግባር እንተርኢና ድማ፡ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት፡ በብዓመቱ ናብ 
ሳዋ እናወረዱ ፖሎቲካውን ወታሃደራውን ስልጠና ዝወስዱ፡ ንሽሙ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ዝመሃሩ  
ዕሸላት መንእሰያትና፡ ኣብ'ቲ ክፍሊ ታዕሊም፡ ተጣሒኖም፣ ተለዊሶም፤ ተሰንኪቶም፡ ብሄራዊ መንነቶምን 
ሃይማኖታዊ እምነቶምን ሓኺኾም፡ ሓደ ህግደፋዊ ማሕበረ ሰብ ኮይኖም ክወጹ ዝዓለመ ሓደገኛ ፖሊሲ 
ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል።  
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ጨካን ስርዓት ኢሳይያስ፡ ካብ ጽባሕ ሓርነት ኤርትራ ጀሚሩ፡ ምስ ጻውዒት ሃገራዊ ኣገልግሎት 
ኣተኣሳሲሩ፡ ንኣመንቲ ጀሆባን ጰንጠ ቆስጠን፡ ከምዘይ ሃገራውያን ብምፍራጅ፡ ብካልኦት ኣመንቲ 
ሃይማኖታት ክኹነኑ ብምግባር፡ ኣብ ልዕሊኦም ዝወሰዶ ጃምላዊ ማእሰርትን ደሃይ ምጥፋእን ዝዝከር እዩ።  
ኣብ ልዕሊ መማህራንን መራሕትን ኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና፡ ብምኽንያት ጀሃዳዊ ምንቅስቓስ፡ 
ዝቐንጸሎም፣ ጸልማት ተኸዲኑ፡ ከካብ ገዝኦም ለቓቒሙ ደሃዮም ዘጥፍኦም ንጹሃት ወገናትና፡ ብጣዕሚ 
ብዙሓት እዮም። 

ካብ ወጋሕትኡ፡ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ፡ ሓድነት ህዝብታትና ብጭካነ ሃሪሙ፡ ዕድመ ስልጣኑ  
ንምንዋሕን ንምድልዳልን ዝተበገሰ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ መጥቃዕቱ ኣብ'ቶም ዝተጠቐሱ ኣመንቲ 
ሃይማኖታት ጥራሕ ደው ኣየበለን። ቀጺሉ ግዳይ ዝገበራ ድማ፡ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ እያ። ካብ ሕጊ 
ሃይማኖት ወጻኢ፡ ንኣቕሽሽትን ዲያቆናትን ናብ ታዕሊም ሳዋ ክወርዱ እናኣገደደ ጸኒሑን ኣሎን፤ ኣብ 
ቤተ ክርስትያናት ዝተኣከበ ሞባእ ምዝማት፡ ስርሐይ ኢሉ ተታሓሓዞ፤ ንምትእትታው ስርዓት ኢሳይያስ 
ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃይማኖት ኦርቶዶክስን ዝፍጽሞም ግህሰታትን ዝተቓወሙ ሊቀ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ 
ኤርትራ ብጹእ ዎ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦንዮስ ድማ፡ ንልዕሊ 10 ዓመታት ብምእሳር፡ ዘይተኣደነ ግህሰት 
ፈጺሙ። ኣብ ወጻኢ ንዝነብሩ ኣመንቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ድማ፡ ኣባላት ጸጥታን ድሕንነትን ብስዉር 
ኣገባብ እናዋፈረ፡ ውሽጣዊ ሓድነቶም ክበታትኽ፡ ኣነዋሪ ተግባራት እናፈጸመ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ በዚ 
ምኽንያት፡ ደገፍቲ መንግስትን ተቓወምትን ብዝብል ተፈላልዮም፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተ-ክርስትያናት፡ 
ንፈጣሪኦም ጸሎት ከብጽሑን፡ ሃይማኖቶም ዝፈቕዶ ስነ-ስርዓት ከማልኡን ዝተገደዱሉ፡ ኣዝዩ ዘሕዝን 
ግፍዓዊ ተግባራት እናፈጸመ መጺኡን ኣሎን። 

ብኣጠቓላሊ ክረአ እንከሎ፡ ብርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ልዕሊ ብዙሕነታዊ ክውንነት 
ህዝብታትና ዝፍጸም ዘሎ ዘይሰብኣውን እኩይን ተግባራት፡ ካብ ሳሕል ዝጀመረ'ምበር፡ ድሕሪ ሃገራዊ 
ነጻነት  ዝወረደና ሃንደበታዊ ነጠባ ኣይኮነን፡፡ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ፡ ሓድነት ደለይቲ ለውጥን ምዕባለን 
ውጹዓት ህዝብታትና ብምልሕላሕ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ሃገር ብዘይተናሓናሒ ተቖጻጺሩ ክቕጽል ካብ 
ዘሎዎ ጸቢብ ጉጅላዊ ሕልሚ ዝነቅል ምዃኑ ዝተሰወረ ኣይኮነን። እዚ ጉጅለ'ዚ፡ ንፖሎቲካዊ ስልጣኑ ኣብ 
ሓደጋ ዘውድቕ ተርእዮ እንተተኸሲቱ፡ ሃገርን ህዝብን ለኪሙ ክጠፍእ ንደሕሪት ከምዘይብል ድማ፡ እዞም 
ኣብ'ዚ እዋን'ዚ ምስ ሃገራት ኣዕራብ ዝኣስሮም ዘሎ ውዑላት፡ ጭቡጣት ኣብነታት እዮም። 

ነዚ ፋሽስታዊ ስርዓት'ዚ ብዘተኣማምን ስዒርና፡ ህዝብታትና ካብ ሓደጋ ብርሰትን ምብትታንን ብምድሓን 
ብመንገዲ ሰላምን ምዕባለን ንቕድሚት ክንምርሽ እንበቕዕ፡ ብቅኑዕ ኣንፈት ናይ ቃልሲ፡ እዋናውያን 
ዕላማታትን መትከላትን ህዝብታትና ብምሕንጻጽ፡ ጥራሕ እዩ። ምእንቲ'ዚ ድማ፡ ብሰንኪ እዚ ስርዓት'ዚ 
ዝህረም ዘሎ ብዙሕነታዊ ክውንነትና፡ ኣብ ሃገራዊ ሓድነት ህዝብታትና ዝድቅኖ ዘሎ ሓደጋ፡ ብዕምቆት 
ምልላይ የድሊ፤ መፍትሒኡ ድማ፡ ብሄራውን ሃይማኖታውን ብዙሕነት ህዝብታትና ብምዕቃብ፡ 
ንምጥንኻሩ ቅኑዕ ስትራተጅን ስልትን ሓንጺጽና፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ብቐዳምነት ንፋሽስታዊ 
ስርዓት ኢሳያይስ ንምውጋድ ብተወፋይነት ክንቃለስ ይህልወና። ምዕቃብን ምጥንኻርን ብዙሕነታዊ 
ክውንነትና፡ ውሕስነት ስጡም ሃገራዊ ሓድነትናን ዓወትናን እዩ።   

ትስፉው ዕድላትና ሓሺሹ፡ ንዝኸፍአ ሓደጋ ዘቃልዐ፡  
“ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ' ' 

 
ኣብ ዝሓለፈ ታሪኽ ጥራሕ ክነብሩ ዝደልዩ መንግስታት፡ ጽዑቕ መግለጺ ናይ ጥፍሽናኦም እዩ፤ ጽኑዕ 
መሕብኢ በዓቲ ናይ ፍሽለቶም ኮይኑ ከገልግሎም ዝጥቀሙሉ ስልቲ ምዃኑ ዘይሕባእ ሓቂ እዩ። ኣብ 
ዓለም-ለኻዊ ዲፕሎማሲ፡ ዘለ-ዓለማዊ ረብሓ'ምበር ዘለ-ዓለማዊ ፈታዊ ወይ ጸላኢ ዝበሃል የለን ይበሃል። 
መንግስታት ወይ ሃገራት፡ ኣብ ሞንጎኦም ዝምስርቱዎ ዝምድና፡ ቀንዲ ሽኻሉ ሃገራዊ ረብሓ ምዃኑ 
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ንምግላጽ እዩ። ናይ ብሓቂ ከኣ፡ ካብ ረብሓ ሃገር ወጻኢ ዝምስረት ዝምድና፡ ኣብ ሑጻ ከም ዝተሰረተ 
መንደቕ እዩ። 
 
ትማሊ፡ ይረብሓኒ ወይ ድማ፡ እሙን መሓዛ ይኾነኒ ዝበልካዮ መንግስቲ፡ ከም ፈታዊኻ ምርኣይን 
ምሕብሓብን ልሙድ እዩ። እዚ ግን ፈጺሙ ዘይቅየር ነባሪ ዝምድና ማለት ኣይኮነን፡፡  ትማሊ ረብሓኻ 
ዘውሓስካሉ ፖሊሲ፡ ጊዜ ክሰግሮ ይኽእል እዩ። ዘየገልግል እንተኾይኑ ምምዕባሉ ወይ ድማ ጨሪሱ 
ምቕያሩ ዘይተርፎ ይኸውን። ምስ ሓድሽ መድረኽ እናተዓጻጸፈ ናይ ምንባር ባህርን ብቕዓትን ዝተዓደለ 
መንግስቲ፡ ትማሊ ኣብ ዝረኸቦ ጽቡቕ ወይ ድማ ጉድኣት፡ ሕቑንቁን እናበለ ኣይነብርን፡፡ ናይ ትማሊ 
ፖሊሲኡ ዘሕፈሶ ረብሓ ዓቂቡ ኣብ ክሊ ምስ ጊዜ ዝማዕበለ ዝምድና፡ ዝሓሸ ተጠቃምነት ዘረጋግጸሉ፡ 
ትማሊ ዝወረዶ ጉድኣት ድማ፡ መንቀሊታቱ ብምግምጋም፡ ናብ ሓድሽን ሃናጽን ዝምድና ብምስግጋር፡ 
ዝወረዶ ኪሳራ ዘከሓሕሰሉ ዕድላት ሃሰስ ናብ ምባል ይሰጋገር'ምበር፡ ኣብ ዝሓለፈ ጉድኣት ተሸኺሉ፡ 
እናቑረምረመን፡ ንዝመርሖም ህዝብታት ብፍርሕን ጥርጣረን ጅሆ ሒዙ ክነብር ኣይግባእን። ንቕድሚት 
ዘማዕደወን ጸገማት እናጋልሀ ዝስጉምን፡ ንዝያዳ ተጠቃምነት ዘገልግል፡ ምስ ጊዜ ዝምርሽ ጥዑይ ዝምድና 
ንምምስራት ከይሰልከኻ ምስራሕ፡ ህዝብኻን ሃገርካን ኣብ ሓድሽ መድረኽ ብዝበለጸ ተጠቀምቲ ዝኾኑሉ 
ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ምኽታል ኣማራጺ ዘይብሉ ቅኑዕ መርሆ እዩ።    
 
እዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ፡ ከም ሓፈሻዊ መእተዊ ዝተጠቐምናሉ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን፡፡ ህሉው 
ኩነታት ሃገርናን ህዝብታትናን ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ምስ ዝምድናታት ወጻኢ 
ብዝተኣሳሰረ ኣብ ከመይ ዝመሰለ ኩነታት ይርከቡ ክንድህስስስ ስለዝደለና ኢና። 
 
ኤርትራ ሃገርና፡ ውሑድ ህዝብን ጽብብ ዝበለ ጂኦግራፍያዊ ክሊ ዘለዋ እያ። ግን ድማ፡ ኣብ ተባሃጊ ዝኾነ 
ስትራተጂያዊ ኣቀማምጣ ዘለዎ ከባቢ እተደኮነት፡ ልዕሊ 1000 ኪ.ሜ ናይ ባሕሪ ገማግም እትውንን፡ ኣብ 
ውሽጣ ሃብታም ጸጋታት ባሕርን ናይ መሬት ተፈጥሮኣዊ ሃብትን ዝሓቖፈት ሃገር እያ። እዚ ክውንነት'ዚ፡ 
ናይ ብዙሓት ባዕዳውያን ወረርቲ ሓይልታት ቀልቢ እናሰሓበት መጺኣ። ኣቐዲሙ ብቱርክን ግብጻውያንን 
ዝተኻየደላ ወራርን ምጉባጥን፡ ኣብ ሕሉፍ ታሪኽና ዝተሰነደ እዩ። ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ድማ፡ 
መንግስታት ኣውሮጳ፡ ድንግል ሃብትን ሕሱር ጉልበትን ኣፍሪቃውያን ንምምዝማዝ  ብዝሓደሮም ክቱር  
ህርፋን፡ ንኣህጉርና ኣፍሪቃ፡ ወሪሮም ከም ዝተመቓርሑዋ እንዝክሮ እዩ። ኤርትራ ድማ፡ ከም ካልኦት 
ከባቢታት ኣፍሪቃ፡ ግዳይ ባዕዳዊ ወራር ሃጸያዊት ጣልያን ኮነት። 
 
ባዕዳዊት ገዛኢትና ሃጸያዊት ጣልያን፡ ኣብ 2ይ-ኵናት ዓለም(1940ታት) ብዘሕፍር መንገዲ ተሳዒራ 
ክትወጽእ ተገደደት። ድሕሪ'ዚ መዋእል'ዚ ግን፡ ኣውሮጳውያን ወረርቲ፡ ንኣፍሪቃውያን ብቐጥታን ቅሉዕን 
ባዕዳዊ መግዛእቲ፡ ድንግል ሃብትን ጉልበትን እናመዝመዙ ክቕጽሉ ከምዘይክእሉ ዝተገንዘቡሉ እዋን እዩ፡፡ 
ስለዚ ድማ፡ ብካልእ መልክዕ ረብሓኦም ዘማልኡሉ ስልቲ ክቕይሱ ግድን ኮኖም። በዚ መሰረት፡ ካብ 
1960ታት ጀሚሩ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ነጻነተን እናኣወጃ፡ ህዝብታተን ኣብ ትሕቲ ደቂ ዓዶም 
መንግስታት ዝመሓደሩሉ ሓድሽ ምዕራፍ ተኸፈተ። ብርግጽ እዚ ነጻነት'ዚ ኣብ ትሕቲ ስዉር መግዛእቲ 
ኣውሮጳውያን ዝተቖረነ ምንባሩ ዝሰሓት ኣይነበረን። ኣብ ኤርትራ ግን፡ ንሃጸያዊት ኢጣልያ ተኪኡ 
ብጊዝያዊነት ከመሓድር ዝኣተወ መንግስቲ እንግሊዝ እዩ። ሃገርና ከም ካልኦት ኣፍሪቃውያን ተመሳሳሊ 
ዕድል ነጻነት ክትጓናጸፍ ኣይተዓደለትን።  ምኽንያቱ ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ምስ መሓዙኡ መንግስቲ ኣሜሪካ፡ 
ተሻሪኹ፡ “ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ እያ፤ ናብ ኣዲኣ ኢትዮጵያ ክትምለስ ኣሎዋ ' ' ዝብል 
መርገጽ ሒዙ ሞጎቱ ዝጀመረሉ እዋን ነበረ። ናይ ኤርትራውያን ሃይማኖታዊ ብዙሕነት ተበሊጹ፡ ሓድነት 
ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝድግፉ ወገናት ኣብ ጎድኑ ኣሰለፈ፤ ብዕሱባት ሸፋቱ ኣቢሉ ድማ፡ ነቶም ነጻነት 
ዝጠልቡን ዝጋደሉን ሓርበኛታት መራሕቲ ወለድና፡ ናብ ምህዳንን ምቕንጻልን ተዋፈረ። በቲ ካልእ ወገን 
ድማ፡ ኤርትራ ኣብ ኣገዳሲ ስትራተጂያዊ ከባቢ ቀይሕ-ባሕሪ እትርከብ ሃገር ብምዃና፡ ምስ ጂኦ-
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ፖሎቲካዊ ረብሓ ኣሜሪካ ተኣሳሲሩ፡ ሕቶ ነጻነት ኤርትራ፡ ፍታሕ ዝረኸበሉ ዕድል ጸቢብ ኮነ። እዚ 
ሓቂ'ዚ በቲ ናይ'ቲ እዋን'ቲ ሓላፊ ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስቴር ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር፡ "ብዓይኒ ሕግን 
ፍትሕን ኤርትራ ነጻነታ ክትረክብ ነይሩዋ፤ ግን ከኣ ምስ ጂኦ-ፖሎቲካዊ ረብሓ ኣሜሪካን 
መሓዛና ኢትዮጵያን መንጽር ክረአ እንከሎ፡ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ኣሎዋ ' ' 
ብምባል ዝገለጾ እዩ። ስለዝኾነ ድማ፡ ናይ ህዝብታት ኤርትራ ናይ ነጻነት ጠለብ በርዓነ፤ ብዘይ ድልየት 
ኣብዝሓ ህዝብታትና፡ ብጉልባብ ውዑል ፌደረሽን ኣብ ትሕቲ መስፍናዊት ኢትዮጵያ ክትቁረን ተወሰነ። 
እንተኾነ ግን፡ እዚ ውዑል'ዚ ቀጻልነት'ውን ኣይረኸበን፤ ድሕሪ 10 ዓመታት መሊኡ ፈሪሱ፡ ኤርትራ 
ሓንቲ ጠቕላይ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክትከውን ተገበረ፤ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ መስፍነ ሃጸያዊ 
ስርዓት ንጉስ ሃይለስላሴ ተቖረነት። 
 
መንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን፡ ካልኦት ንሃገርና ኣብ ትሕቲ ውዑል ፌደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትተኣሳሰር 
ክታሞም ዘንበሩ ሓያላት መንግስታት ኣውሮጳ፡ ሃጸይ ሃይለስላሴ ነቲ ዝተፈራረመሉ ውዑል ኣፍሪሱ ከም 
ሓንቲ ግዝኣቱ ክጥቕልላ እንከሎ ዓገብ ኣይበሉን፤ ምኽንያቱ፡ ውዑል ፌደረሽን፡ ከም ቀዋሚ ውሳኔ 
ክቕጽል ዘይኮነስ፡ ንኤርትራ ቀስ ብቐስ ኣካል ግዝኣት ኢትዮጵያ ክትከውን ዝተወጠነ ስዉር ሸርሒ 
ምንባሩ ዘረጋግጽ እዩ። ጥርዓንን ቃልስን ሓርበኛታት ወለድና፡ ምስ ረብሓታት ሕቡራት መንግስታት 
ኣሜሪካን መሓዛኣ ኢትዮጵያን ዝጋጮ ብምንባሩ፡ ሰማዒ ኣይረኸበን፤ ኣብ'ቲ እዋን'ቲ፡ ጎብለል ዓለምና 
ኮይና ዝወጸት ኣሜሪካ ዘይትኣምነሉ ጥርዓን፡ ዝሰምዖ ክረክብ ዘይሕሰብ ነበረ። እዚ ዓማጺ ውሳኔ'ዜ ናብ 
ምውላድ ዕጥቃዊ ተጋድሎና ዝደረኸ ኮነ።  
 
ባሕቲ መስከረም 1961፡ ኣብ ሓደ ጫፍ ዝጀመረ ዕጥቃዊ ተጋድሎና፡ ኣብ ሓጺር እዋን ኣብ ኩሉ 
ኩርናዓት ኤርትራ ተስፋሕፈሐ፡፡ ቀልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወጻእን ዝነብር ኤርትራዊ እናሰሓበ ከደ። 
ደገፍ መንግስታትን ህዝብታትን ሃገራት ኣዕራብ'ውን ኣይተፈለዮን። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ኣብ ልዕሊ 
መስፍነ ሃጸያዊ ኣገዛዝኣ ንጉስ ሃይለስላሴን ደገፍቱን ከቢድ ስግኣት ፈጠረ። ስለዝኾነ'ውን ንዕጥቃዊ 
ተጋድሎ ህዝብታትና፡ ብፈላሊኻ ናይ ምግዛእ ስልቲ ይኹን “ገረብ ብሓኽላ'' ብዝብል ሓደገኛ ጥበብ ኣብ 
ዕሸሉ ንምብርዓን ከም ሕሱም ተጓየዩ። እንተኾነ ግን፡ ውሽጣዊ ጻምእ ነጻነት ህዝብታትና ዝወለዶ ነጻነታዊ 
ተጋድሎና መመሊሱ እናሰወደ ንቕድሚት ክምርሽ ኣይዓገቶን። 
 
በቲ ካልእ ገጽ ድማ፡ ጨካን ኣገዛዝኣ መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት ንጉስ ሃይለስላሴ፡ ከም ዕረ ዝመረሮም  
ውጹዓት ህዝብታት ኢትዮጵያ፡ ብዝተፈላለዩ ሕቶታት ነቲ ንጉሳዊ ኣገዛዝኣ እናወጠሩዎ ከዱ። ብውሽጥን 
ብነጻነታዊ ተጋድሎናን እናተሓቑነ ዝመጸ መስፍነ ሃጸያዊ ስርዓት ሃይለስላሴ፡ ፈረኽረክ ክብል ጀመረ። 
እንተኾነ ግን፡ ነዚ ስርዓት'ዚ ዝትክእ ብቑዕ መሪሕ ውድብ ከይተመስረተ ብምጽንሑ፡ ነዚ ጋግ'ዚ ካብ 
ሓይሊ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተኣኻኸበ ወታሃደራዊ ጉጅለ ደርጊ ክብለጸሉ ዕድል ረኸበ።  
 
ኣብ ገስገስቲ ጭርሖታት ህዝብታት ኢትዮጵያን ኣባላት ሰራዊትን ተኸዊሉ ድማ፡ ቀስ-ብቐስ ጉጅላዊ 
ስልጣኑ እናጠናኸረ ፋሽስታዊ ስርዓት ተኸለ። ምስ'ዚ ሓድሽ ፖሎቲካዊ ምዕባለ'ዚ ተኣሳሲሩ፡ ዝምድና 
ኢትዮጵያ ምስ ምዕራባውያን መንግስታት ብሓፈሻ፡ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ድማ፡ ብፍላይ ተበተኸ። 
ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ብገስገስቲ ዝመስሉ ጭርሖታት ተጎልቢቡ፡ ገጹ ናብ ምብራቕ ብምዛር፡ 
ዝምድንኡ ምስ መንግስቲ ሕብረት ሶቭየትን መሻርኽታን እናጠናኸረ ቀጸለ። ስለዝኾነ ድማ፡ ህላወ 
መንግስቲ ኣሜሪካ  ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣብቀዐ፡፡ ብኣንጻሩ መንግስቲ 
ሕብረት ሶቬትን መሓዙታን ኢትዮጵያ መናሃርያኦም ኮነት። 
 
ካብ'ዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ታሪኻዊ ጉዕዞ እንግንዘቦ መሰረታዊ ሓቂ ኣሎ። ንጂኦ-ፖሎቲካዊ ረብሓኣ 
ክትብል፡ ሕጋውን ፍትሓውን ሕቶ ነጻነት ኤርትራ ጓዕጺጻ፡ ኣብ ትሕቲ መስፍነ ሃጸያዊ ኣገዛዝኣ ንጉስ 
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ሃይለስላሴ ክትቁረን ዝወሰነት ኣሜሪካ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡ ስልጣን ምስ ሓዘ፡ ረብሓኣ ኣብ ሓደጋ 
ወደቐ። ብርግጽ፡ ኣብ ልዕሊ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡ ዝተፈላለዩ ተጽዕኖታት እናዕረፈት፡ ፖሊሲኡ 
ክቕይር ምጽዓራ'ኳ እንተዘይተረፈ፡ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተባርዐ ሰውራዊ ቃልሲ፡ ናብ ዝኣረገ 
ፖሊሲኣ ክትምለስ ባብ ዝኸፍት ኣይነበረን። 
 
ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ፡ ብሰውራ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝወረዶ ዝተወሃሃደን ዘይምሕርን መጥቃዕቲ 
ዕድመ ስልጣኑ ዘብቃዓሉ እዋን እናተቐራረበ ምስ ከደ፡ መንግስቲ ኣሜሪካ ብወከልቱ ኣቢሉ፡ ኣብ መንጎ 
መራሕቲ ውድባት ህግሓኤን ህወሓትን ብሓደ ሸነኽ፡ ልኡኻት ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ድማ፡ በቲ ካልእ 
ሸነኽ፡ ኣብ ጠረጴዛ ዘተ ኮፍ ክብሉ ጻዕሪ ኣካየደ፡፡ እንተኾነ ግን፡ ኣብ ዕለተ ዕርበት ፋሽታዊ ስርዓት ደርጊ 
ዝተፈተነ ብምንባሩ፡ ዘምጸኦ ሓድሽ ምቅይያር ኣይነበሮን። እዚ ተበግሶ'ዚ፡ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ 
ሓይልታት ተቓውሞ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዘዘንበለ ብጭቡጥ ዘረጋግጽ ምዃኑ፡ ዝሰሓት ኣይኮነን። 
መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ኣብ ሓምሳታት ዝተኸተሎ ፖሊሲ ክቕይር ግድን 
ከምዝኾነ ምግንዛቡ ከም ተወሳኺ መረጋገጺ ጌርና'ውን ክንወስዶ እንኽእል እዩ። 
 
መሪሕነት ህግሓኤ፡ ኣብ ጽባሕ ሓርነት ካብ ዘመሓላለፎም ዓበይቲ ውሳኔታቱ ሓደ፡ ነጻነት ኤርትራ 
ብመንገዲ ህዝበ ውሳኔ(ሪፈንደም) ክዛዘም ድሉው ምዃኑ እዩ። ብርግጽ ነዚ ኣንፈት'ዚ ምኽታሉ፡ ነቲ 
ብዝተናውሐ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብታትና ዝተረጋገጸ ሓርነት ሃገርና፡ ኣብ ዓለማዊ መዳይ ዘተኣማምን 
ተቐባልነት ክረክብ ዝበለጸ ዕድል ዝህቦ ብምዃኑ፡ ጠቓሚ ውሳኔ ምንባሩ ዘይከሓድ እዩ። ናይ'ዚ ውሳኔ'ዚ 
ዝኸፍአ ገጽ ግን፡ ኣግላሊ ባህርያት ዝነበሮ ምዃኑ እዩ፡፡ 
 
ኣረጋጊጽና ከምንፈልጦ፡ ሓርነት ኤርትራ፡ ናይ 20 ዓመታት ሰላማዊ ፖሎቲካዊ ቃልስን 30 ዓመታት 
ዝተኻየደ መሪር ዕጥቃዊ ተጋድሎን እኩብ ድምር ውጽኢት እዩ። እቲ ሓቂ እዚ እናሃለወ፡ መስርሕ 
ሪፈረንደም፡ መሪሕነት ህግሓኤ ጥራሕ ንበይኑ ብሒቱ ዘካይዶ ክኸውን ምውሳኑ እዩ። ብርግጽ እዚ 
ውሳኔ'ዚ ብሃንደበት ዝተኣወጀን ዝተተግበረን ኣይኮነን፡፡ ካብ ዕጥቃዊ ቃልስና ጀሚሩ፡ ሜዳ ኤርትራ ካብ 
ሓደ ውድብን ሓደ መሪሕነትን ንላዕሊ ኣይጸውርን እዩ ብዝብል መርሆ ዝተዋፈረሉን ኣብ ጽባሕ ሓርነት 
ድማ፡ “ናይ ውድባት ሓሸውየ ኣይፍቀድን፤ ብሽም ውድባት ምጥቛስ ከም ከቢድ ወንጀል 
ዝቑጸር እዩ . . . . .” ዝብል ኣዋጅ ኣቃሊሑ፡ ፖሎቲካዊ ውድባት ንምጽጻይ ከካይዶ ዝጀመረ ኣዕናዊ ወፈራ 
መቐጸልታ ምዃኑ እዩ። እዚ ውሳኔ'ዚ፡ ኣብ መጻኢ ዕድል ህዝብታት ኤርትራ ሓደገኛ ውጽኢት 
ከምዘስዕብ ዘይሰሓት እኳ እንተነበረ፡ ኣብ ዓለም-ለኻዊ መዳይ ግን፡ ናቱ ኣወንታዊ ፋይዳ ነበሮ፡፡ 
 

በዚ ውሳኔ'ዚ መሰረት፡ ድሕሪ ክልተ ዓመት ሚያዝያ 1993 ህዝበ ውሳኔ(ሪፈረንደም) ኣብ ትሕቲ ስጡም 
ቁጽጽር ጊዝያዊ መንግስቲ ህግሓኤ ተሰላሰለ። መሪሕነት ህግሓኤ ኣብ ኣፈጻጽማ ህዝበ ውሳኔ(ሪፈረንደም) 
ዝተኸተሎ፡ ንክብርን መሰልን ህዝብታትና ዝዳፋእ ኣተኣላልያ፡ ንጸረ-ዲሞክራስያዊ መንነቱ ዘቃልዕ'ኳ 
እንተኾነ፡ ነጻነት ኤርትራ ውጽኢት መስዋእትን ኣካል ሙጉዳልን ተቓለስቲ ህዝብታትና ብምዃኑ፡ 
ብ99.8% ድምጺ “እወ ንነጻነት” ምዝዛሙ ዘገርም የብሉን፡፡ ካብ ወጋሕትኡ ትጽቢት ዝገበርናሉ 
ውጽኢት ተጋድሎ ህዝብታትና እዩ። 
 

ድሕሪ ናይ 20 ዓመታት ሰላማዊ ቃልስን ናይ 30 ዓመታት መሪር ዕጥቃዊ ተጋድሎን ሓርነት ኤርትራ 
ኣብ ዝተረጋገጸሉ ጽባሕ፡ ብሰላማዊ ኣገባብ ብህዝበ ውሳኔ(ሪፈረንደም) ብ99.8% ድምጺ “እወ ንነጻነት” 
ምዝዛሙ፡ ብዘይካ'ቶም ብትምክሕቲ ዝዓወሩ ተረፍ መረፍ ሓይልታት ትምክሕቲ ኢትዮጵያ፡ መንግስቲ 
ኣሜሪካ ሓዊስካ ኩለን መንግስታት ዓለምና፡ ንነጻነትን ልኣላውነትን ኤርትራ ሓንጎፋይ ኢሎም ተቐበሉዎ። 
ባንደራ ኤርትራ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ክብ ኢላ ኣንበልበለት። 
ኩሎም መንግስታት ከባቢና፣ ዞባናን ዓለምናን፡ ምስ ሓዳስ ውልዶ ሃገረ ኤርትራ ሓቢሮምን ተኸባቢሮምን 
ክሰርሑ ድልውነቶም ዘረጋገጹሉ፡ ትስፉው መጻኢ ተኾልዐ። 
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እዚ ዕድል'ዚ ብዝተናውሐ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ዝተመዝገበ ውጽኢት መሪር ተጋድሎኦም፣ 
መስዋእቶምን ስንክልነኦምን እዩ፤ ብትኳቦ ዝረኸቡዎ ህያብ ኣይኮነን። ይኹን'ምበር እዚ ዕድል'ዚ ካብ 
ኢድና ከየምልጥ፡ ብጥንቃቐ ክተሓዝ፣ ክንክን ክግበረሉ፣ ክምዕብል ጻዕሪ የድልዮ ነይሩ። ናብ ሕሉፍ 
ታሪኽ እናተመለስካ፡ ቁስልኻ እትሓከሉ፡ ንሓድሽ ዝምድናታት ብዓይኒ ጥርጣረን ስክፍታን ምርኣይ 
ኣይጠቅምን፡፡ 
 

ትማሊ ቅድሚ ትማሊ፡ መብዛሕትኦም ጎረባብትና መንግስታት፣ ዞባናን ዓለምናን ሒዞሞ ዝነበሩ ፖሊሲ፡ 
ብመንጽር ሃገራዊ ረብሓኦም ዝተቓነየ ብምዃኑ፡ ንህዝብታትና ከቢድ ዋጋ ዘኽፈሎም እዩ። ናይ ብሓቂ 
ድማ፡ ከቢድ ዋጋ ዝዓደናሉ፡ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ 40ታትን 50ታትን መርገጺ ዝርሳዕ ኣይኮነን። 
ግን ድማ፡ እቲ መድረኽ'ቲ ብምዑት ቃልሲ ህዝብታትና ተሰይሩን ተሰጊሩን እዩ፡፡ ሳላ ነዊሕን መሪርን 
ተጋድሎ ህዝብታትና፡ ሃገራዊ ነጻነትና ተጓናጺፍና፤ እቶም ትማሊ ሕቖኦም ዝሃቡናን ኣንጻርና ደው 
ዝበሉን መንግስታት፡ ኣብ'ዚ ሓድሽ መድረኽ'ዚ፡ ፖሊሲኦም ቀይሮም፡ ከም ሃገርን ህዝብን ዝምድነኦም 
ከሐድሱ ዝኽእሉሉ ኩነታት ፈጢርና፡፡ ክብሪ ንጽኑዕን ዘይጸዓድን ቃልስና ይኹን፤ ክንሕበነሉን 
ክንኮርዓሉን ይግባእ፡፡ ክንጀሃረሉ ግን ኣይግባእን፤ ካልኦት፡ ብናይ ትማሊ ፖሊሲኦም ክሓፍሩ ወይ ድማ 
ናብ ህልኽ ክኣትዉ ምድፍፋእ ንሓድሽን ጠቓምን ፖሊሲ ዝምድናታት ወጻኢ ዘገልግል ኣይነበረን። 
ዝሓለፈ ታሪኽ፡ ዝተሰገረ ብምዃኑ፡ ኣብ ናይ ሓጺን ሳንዱቕ ዓሺግና፡ ከም ነጻ ሃገርን ህዝብን፡ ኣብ 
ማዕርነት፣ ምክብባርን ሓባራዊ ረብሓን ዝተመስረተ ጥዑይ ዝምድና ንምምስራትን ንምምዕባልን ዘኽእለና፡ 
ለባም ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ብምሕንጻጽ፡ ነታ ብከቢድ መስዋእቲ፣ ስንክልናን ናይ ጥሪትን ንብረትን ዕንወት፡ 
ኣብ ኢድና ዘእተናያ ነጻ ሃገር፡ ዘተኣማምን ውሕስነታን ቀጻሊ ምዕባለኣን ክነረጋግጽ ነበረና፡፡ ካብ'ዚ 
መንገዲ'ዚ እንተተኣሊና ግን፡ ንጥፍኣትና ምዃኑ ዝሰሓት ኣይነበረን። በዚ መንጽር፡ ንነጻን ልኣላዊትን 
ኤርትራ ገቢቱ፡ ናይ ምምራሕ ሓላፍነት ዝመንዘዐ መላኺ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ዝመረጹዎ መንገዲ 
እንታይ ነይሩን ኣሎን ኢልና፡ ምስ እንሓትት፡ መልሱ ኣብ ቅርዓት ሃገርና ዝረአ ዘሎ ዘይክወል ዘሕዝን 
መሪር ሓቂ እዩ።  
 

ብርግጽ ከኣ፡ ምስ ጎረባብትና፣ ዞባናን ዓለማዊ መንግስታትን ሕብረተሰብን ዝምስረት ዝምድና፡ ነጸብራቕ 
ናይ'ቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንምረሓሉ ስትራተጂን ፖሊሲን እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝጨከነ መንግስቲ፡ 
ምስ ካልኦት መንግስታትን ሃገራትን፡ ጥዑይ ዝምድናታት ወጻኢ ክህልዎ ምጽባይ ዘይሕለም እዩ። 
ንሃገሩን ህዝቡን ብሃገራዊ ቅዋም ዘይመርሐ መንግስቲ፡ ምስ ጎረባብትን ዓለምን መንግስታትን ሃገራትን፡ 
ብሕግን ስርዓትን ዝግዛእ ዝምድና ወጻኢ ክምስርት ዘይሕሰብ እዩ። ኣብ ገዛእ ዓዱ፡ በሓቲ ስርዓት ተኺሉ፡ 
ንህዝቡ ብጭካነ እናገዝአ፡ ንተቓወምቱ ከጥፍእ ለይትን ቀትርን ኣብ ሃደን ጊዝይኡ ዘባኽን መንግስቲ፡ 
ምስ ካልኦት ሃገራትን መንግስታትን ክከባበርን ካብኦም ክመሃርን ዘይሕለም እዩ።  ኣብ ወሳንነት ህዝቡ 
ዘይኣምን፡ ብውሳኔን መምርሕን ውልቀ መላኺ ጥራሕ ዝምእዘዝ ስርዓት፡ ንረብሓ ሃገር ዝጠቅም ዝምድና 
ምስ ጎረባብቲን ዓለምን መንግስታትን ሃገራትን ክምስርት፡ ፈጺሙ ትጽቢት ኣይግበረሉን። ፖሊሲ ወጻኢ 
ዝምድናታቱ፡ ብኹሉ መዳይ፡ ነታ ብሓይሊ ብሒቱ ዝተቖጻጸራ ፖሎቲካዊ ስልጣን ብምሕላው፡ ዕድመ 
ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝዓለመ እዩ። ካብ'ዚ ወጻኢ ካልእ መንገዲ ክርኢ ኣይክእልን። 
 

ባህርያትን ተግባራትን ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ምስ እንዕዘብ፡ እዞም ኣብ ላዕሊ 
ዘቐመጥናዮም፡ ናይ መንነቱ መግለጺታት ጎሊሆም ይረኣዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኤርትራ ሃገርና ካብ 
ጽባሕ ነጻነታ ጀሚሩ ኣብ ቅድሚኣ ዝነበሩ ጽቡቓት ዕድላትን መጻኢ ተስፋታትን በብእዋኑ  እናጸልመቱ 
ክኸዱ ዝድርኽ ኣረሜናዊ ስርዓት እዩ ተኺሉ።  
 

ኤርትራ ሃገርና፡ ብባህርያዊ ተፈጥሮ ዝተዓደለት፡ ነዊሕ ገማግም ባሕሪ እትውንን፡ ኣብ ስትራተጂካዊ ከባቢ 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተደኮነት፡ ጽዒሮምን ግዒሮምን ዝነብሩ ጻዕራማት ህዝብታት ዝሓቖፈት ሃገር ምዃና 
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ኣዝያ ዕድለኛ እያ። በቲ ካልእ ወገን ድማ፡ እዚ ኣቀማምጣ'ዚ፡ በብእዋኑ ንዝተፈላለዩ ወረርቲ ሓይልታት 
ክትቃላዕን፡ ንኣማኢት ዓመታት ከቢድ ዋጋ ክትከፍልን፡ ኣብ ጽባሕ ነጻነታ ድማ፡ መበገሲ ዝኸውን ሃብቲ 
ከይሓዘት ካብ ዜሮ ክትብገስ ዝተገደደት ሃገር እያ። እዚ እቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ክውንነታ ምዃኑ ሓቂ 
እዩ።  
 

ይኹን'ምበር፡ ነዚ ክውንነት'ዚ ብብቕዓት ዝመርሕ ውድብ እንተትዕደል፡ ጻዕራም ህዝብታታን ኣብ ኢድ 
ዘሎ ባህርያዊ ጸጋታታትን ሙርኩስ ብምግባር፡ ናይ ብርክት ዝበሉ ሃገራትን መንግስታትን ሓድሽ ናይ 
ምትሕብባር ቅሩብነት፡ ኣብ ምክብባርን ሓቢርካ ናይ ምምዕባል መርሆ ብምኽታል፡ ካብ'ቲ ናይ መዋእል 
ኵናት ዘውረደላ መሪር ናይ ድኽነት ዓዘቕቲ ወጺኣ፡ ብመንገዲ ምዕባለ ክትምርሽ ዝዓግት ኩነታት 
ኣይነበራን። 
 

ኤርትራ፡ ከም ሓዳስ ውልዶ ሃገር፡ ግን ከኣ ዶባታ ብባዕዳውያን ሓይልታት ዝተሓንጸጸ ብምዃኑ፡ ካብ 
ወረቐት ሓሊፉ ኣብ ባይታ ዘይተመልከተን ክውገን ዘለዎን ከባቢታት ክህልዋ ከም ውሁብ ዝውሰድ እዩ። 
እዚ ድማ፡ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ፡ ነባሪ መፍትሒ ዝረኽበሉ ኩነታት ዕጹው ኣይነበረን። ብጉዳይ 
ዶብ፡ ናብ ብረት ምውጥዋጥን ደም ምፍሳስ ምምራሕ ኣይመድለየን። እንተኾነ ግን፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን 
ሃገር፡ ብሓይሊ ብረት ብሒቱ ዝሓዘ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ በዚ ጥዑይ መትከላዊ መርሆ፡ ህዝብን ሃገርን 
ዝመርሓሉ ባህርያትን እንዶን ኣይተዓደለን።    
 

ኣብ ሳሕል፡ ብትምክሕቲ ዝሓበጠ፡ ብኣምልኾ ጠበንጃ ዝተለኸፈ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ 
ንኹሎም ሕቶታት፡ ''ፈለማ ቶኩስ፡ ደሓር ተዛተ ' ' ዝብል ጸረ-ዲሞክራስያዊ መርሆ ተኸቲሉ፡ ምስ 
ጎረባብቲ ሃገራት ዝጸንሑ ዘይተፈትሑ ናይ መሬት ይግባኣኒ ሕቶታት፡ ብሰላማውን ሕጋውን ኣገባብ 
ክፈትሖ ከም ውራዩ ኣይሓዞን፡፡ እኳ ደኣስ፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ጎብለል ናይ ምዃን፡ ሕቡእን ሃርጓፍን 
ጥሙሕ ንምትግባር፡ ብሰበብ ዶብን ይግባኣንን ብስነ-ሞጎት ሓይሊ ሕቡእ ድልየታቱ ንምምላእ፡ ምስ ኩለን 
ብመሬት ዝዳወባና ጎረባብቲ ሃገራት ናብ ረጽሚ ኣተወ። ብምኽንያት ባድመ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ 
ዝኸፈቶ ገና በሰልኡ ዘይሓወየ ኣዕናዊ ወራር፡ ምስ ሃገረ ጅቡቲ እናተራእየ ዝመጸን፡ መሊኡ መወገኒ 
ዘይረኸበ ጎንጽን ምውጣጥን፡ ከምኡ'ውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት፡ በብእዋኑ 
እናካየዶ ዝመጸ ምቱኹታኽ፡ ከም ኣብነት ክጥቀስ ይከኣል። ብምኽንያት ደሴታት ሓንሽ ድማ፡ ምስ ሃገረ 
የመን ናብ ኵናት ኣትዩ ከቢድ ዋጋ ከፊልና ኢና፤  
 

በቲ ካልእ መዳይ፡ እዚ ስርዓት'ዚ፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ምዕባለ ሃገርና፡ ብቐንዱ፡ ኣብ ሰብኣዊ ዓቕሚ 
ህዝብታትናን ድንግል ሃብቲ መሬትናን ተኣማሚኑ፡ ንምርግጋጹ ኣብ ክንዲ ዝመርሕ፡ ናይ ጎረባብትናን   
ሃገራት ዓበይቲ-ቃላያትን ሃብቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ እናጓሕጎሐ፡ ፋይናንሳዊ ዓቕምታቱ ከኻዕብት 
ዝተኸተሎ ኣንፈት ዘስዓቦ መዘዝ ዝዝከር እዩ። ብዘይ ሕጋዊ(ብኮንትሮባንዳዊ) መንገዲ ዘሚቱ ቁጠባዊ 
ዓቕምታቱ ከዕቢ ዝተኸተሎ ስሱዕ ኣንፈት ንምቁጽጻር፡ መንግስቲ ኢህወደግ ዘተኣታተዎም ሓደሽቲ 
ፖሊሲታት፡ ንመንግስቲ ህግደፍ ናብ ዕብዳን ኣምርሑዎ፤ ብምኽንያት ዶብ ኣሳቢቡ ድማ፡ ብሓይሊ  
ንፖሊሲ መንግስቲ ኢህወደግ ክዓጽፍ፡ ናብ ኣዕናዊ ኵናት ክሽመም ዝደረኾ ምዃኑ ዘይርሳዕ እዩ። 
እንተኾነ ግን፡ ዝሓሰቦ ኣይሰመረሉን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንዝኸፍአ ውድቀት ክሽመምን፡ ናብ ዝበኣሰ ዕብዳን 
ክኣቱ ዝደረኾን ምዃኑ እንፈልጦ እዩ።   
 

ካብ ጽባሕ ነጻነት ጀሚሩ፡ ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ስጡም ዝምድና መስሪቱ፡ ናብ ዝተለኣኾ ክወፍር 
ድሉው ምዃኑ ብተደጋጋሚ ክረጋግጽ ተኸታቲልናዮ ኢና፤ እንተኾነ ግን፡ ከም ዝሓሰቦ ኣቓልቦ መንግስቲ 
ኣሜሪካ ዘይረኸበ ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ብሰንኪ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዲሞክራስን ባህርያቱ፡ በብእዋኑ 
እናዓሞቐ ዝኸደ ፖሎቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ቅልውላው፡ ከም ቀንዲ ተሓታቲ ንምምሕዳር ኣሜሪካ 
ክጥቅን ጸኒሑን ኣሎን። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ካብ ጽባሕ ሃገራዊ ነጻነት፡ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝሓዞ ኣወንታዊ 
መርገጽን፡ ክሳብ ዝተወሰኑ ዓመታት፡ መስሪቱዎ ዝነበረ ዝምድናን፡ ባዕሉ ዝሓሸሸ ርእሰ ፋሽሽታዊ 
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ኢሳይያስ፡ ንምምሕዳር ኣሜሪካ፡ ምስ  ናይ ኣርባዓታትን ሓምሳታትን ፖሊሲኡን ተግባራቱን እናተኣሳሰረ 
ክኹንኖን፡ መድረኽ ንዝሰገሮ ኣሉታዊ ታሪኽ፡ መኸወሊ ጸረ-ህዝብን ጸረ-ዲሞክራስን ተግባራቱ ክጥቀመሉ፡ 
ብኸንቱ ክሃልኽ ምጽንሑን ምህላዉን፡ ዝለዓለ መግለጺ ውሽጣዊ ጥፍሽንኡን ፍሽለቱን ካብ ምዃን ሓሊፉ 
ካልእ ትርጉም ዝወሃቦ ኣይኮነን።  
 

ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስን ጉጅልኡን፡ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ምስ ግብረ-ሽበራውያን ብምትሕብባር፡ 
ሰላምን ምርግጋእን ንምዝራግን ካብ'ዚ ዕግርግር'ዚ ንምርባሕ፡ ክንቀሳቐሱ ከምዝጸንሑ ዓለም ብዓለሙ 
ዝፈለጦ እዩ። እዚ ስርዓት'ዚ ካብ'ዚ እከይ ተግባር'ዚ ክቑጠብ ዝቐረበሉ ተደጋጋሚ ምሕጽንታ 
ብኣሽካዕላል ስለዝነጸጎ፡ ብተደጋጋሚ ብውሳኔ ማዕቀብ ክቕጻዕ ጸኒሑን ኣሎን። እዚ መቕጻዕቲ'ዚ ደው 
ኢሉ ክሓስብን፡ ዳግም ነብሱ ክፍትሽን ኣይሓገዞን። ብኣንጻሩ ዕብዳኑ ናብ ዝኸፍአ ጥርዚ ዓሪጉ፡ ከም 
ነፋሒቶ እናተቐያየረ፡ ትማሊ ኣብ ዝወዓሎ ዘይሓድር፡ ተገላባጢ ናይ ወጻኢ ፖሊሲ ይኽተል ብምህላዉ፡ 
በብእዋኑ ኣብ ልዕሊ ህዝብታትና ዝኸፍኡ ሓደጋታት እናንጸላለዉ ክኸዱ ክገብር ጸኒሑን ኣሎን። ከም 
ኣብነት፡ ኣቐዲሙ ምስ መንግስቲ ኢራን ተሻሪኹ ንሓይልታት ሑቲ፡ ብምዕላም፣ ብምዕጣቕን 
ብምውፋርን፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ የመን ኢዱ ከእቱ ጸኒሑ።  
 
ብመንገዲ ሑቲ ኣቢሉ፡ ምትእትታው መንግስቲ ኢራን ናብ ሃገረ የመን ዘስግኦም፡ ብስዑዲ ዝምራሓ 
ሃገራት ኣዕራብ፡  ነዚ ከም ከቢድ ሓደጋ ዝረኣየኦ ምንቅስቓስ ንምግታእ፡ ወታደራዊ ጥምረት መስሪተን 
ኣብ የመን ኣንጻር ሓይልታት ሑቲ ወፈራ ከካይዳ ኣብ ዝጀመራሉ እዋን፡ ንሑቲ ብምድጋፍ ዝኸሰሰኦ፡ 
ንፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ምንባሩ ዘይንርሰዖ እዩ። ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ነዚ ክሲ'ዚ ብወጻኢ ጉዳይ 
ሚኒስቴሩ ኣቢሉ ኣሉታ ብምሃብ፡ ምስ መንግስቲ ስዑዲ ዝምድና መስሪቱ፡ ኣብ ጎድኒ'ዚ ወታደራዊ 
ጥምረት'ዚ ተሰሊፉ፡ ኣንጻር ሓይልታት ሑቲ ክዋፈር ጀመረ። ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ፡ ወደብና ዓሰብን 
ገማግም ባሕርናን፡ መበገሲ ናይ ውግእ ነፈርትን መራኽብ ክኸውን ፈቐደ።  
 
ነዚ ዝፈጸሞ ክብሪ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ዘዋርድ ምግልባጥ፡ ዲፕሎማስያዊ ኩሕሊ ክቐብኦ ሕፍር 
ኣይበለን። ምስ'ቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ወታደራዊ ጥምረት ዝገበሮ ዝምድና፡ ንሰላም፣ ምርግጋእን ጸጥታን 
ናይ'ዚ ዞባ'ዚ ንምውሓስ ዝዓለመ ዝምድና ምዃኑ ከእምን ህርዲግ ናብ ምባል ክኣቱ ተራእዩ። ኣብ'ዚ 
እዋን'ዚ ድማ፡ እቲ ብሕቡእን ዲፕሎማስያዊ ካባ እናለበሰ ዝጸንሐ ዝምድና፡ መንግስቲ ግብጽን ፋሽስታዊ 
ስርዓት ኢሳይያስን፡ ናብ ቃልዕ እናወጸ ክኸይድ ይረአ ኣሎ። እዚ ስርዓት'ዚ ንጸቢብ ጉጅላዊ ረብሕኡን፡ 
በብእዋኑ እናቖንቆነ ዝኸይድ ዘሎ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ንምሕላው፡ መንግስቲ ግብጺ ብጉዳይ ፈለግ 
ናይል(ኣባይ) ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ፍልልይ ክምዝምዞን፡ መሳርሒ ግብጺ ኮይኑ ከገልግል ዝባኑ 
ቀሊዑ ክንቀሳቐስ ንርእዮ ኣሎና።  
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ፡ ኣብ'ዘን ዝሓለፋ ልዕሊ 26 ዓመታት፡ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ መሪሑ ጎብለል 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ክኸውን ዝነበሮ ሕልሚ ከም ንፋስ በኒኑዎ እዩ። ብኣንጻሩ፡ ውሽጣዊ ሓድነት መሓውራት 
ህግደፍ በብእዋኑ እናቖንቆነ፡ ንፖሎቲካዊ ስልጣኑ ብጽዑቕ ናይ ጸጥታን ስለላን መሓዉራት እናሓለወ 
ክቕጽል ኣብ ምፍታን ይርከብ፤ ካብ'ዚ ሓሊፉ፡ ምስ ሃገራት ኣዕራብ ሓደገኛ ሽርክነት እናመስረተ፡ ባዕሉ 
ብዝፈጠሮም ጸላእቲ ከይብላዕ፡ ንህዝብን ሃገርን ናብ ዝኸፈአ ሓደጋ ዝሽምም፡ ከም ሕብሪ ነፋሒቶ 
ዝቀያየሩ ፖሊሲ ወጻኢ ዝምድናታት እናተኸተለ ጸኒሑን ኣሎን።  
 
ርእሰ ፋሽስት ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡን፡ ኤርትራን ህዝብታታን ካብ ጽባሕ ነጻነት ጀሚሩ፡ ዝነበሮም 
ትስፉው ዕድላት፡ ብሰንኪ ጸረ-ዲሞክራስያውን ጸረ-ህዝብን ባህርያቱን ተግባራቱን፡ ብውሽጥን ብደገን 
እናኣጸልመቶ ከምዝመጸ ንርእዮ ኣሎና። ከይዱ ከይዱ፡ ሃገርን ህዝብን ነበረ ክኾኑ ዝዕድም ሓደገኛ 
ኣንፈት ተኸቲሉ ይጓዓዝ ምህላዉ ኣብ ቅድሜና ይረአ ኣሎ። ካብ'ዚ በብእዋኑ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ 
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ኣከዋውና፡ ህዝብታትናን ሃገርናን ብዘላቕነት ንምድሓን፡ ብቕኑዕ መትከላዊ መርሆታትን እዋናውያን 
ዕላማታትን ተመሪሕና ዓቕምታትና ኣወሃሂድና፡ ክንቃለስ ዝግባኣና ኣዝዩ ተኣፋፊ እዋን ንርከብ።  
 
 
 

 
 
 

 
ብቃንዛ ንጹሃት  ዜጋታቱ  ዝስውድ  ስርዓት 

 
ህዝብታት ኤርትራ ኣንጻር ተበራረይቲ ባዕዳውያን ገዛእቲ ልዕሊ ፍርቂ ክፍለ-ዘመን ዝወሰደ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልስን መሪር ደማዊ ዕጥቃዊ 
ቃልስን ብምክያድ፡ ብዋጋ ሰፍ-ዘይብል ከቢድ መስዋእትን ስንክልናን ኣኽሊል ሃገራዊ ነጻነት ዝዓተሩ’ዮም፡፡ እዚ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ 
ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ዜጋታት ምዩቅ ከይበሉ ብሓርነት ምእንቲ ክነብሩ’ዩ ኔሩ፡፡ ህዝብታት ኤርትራ ዘይተጓደለ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን 
መሰላቶም ብምውሓስ፡ ጎይቶት ሉኣላዊ ፖለቲካዊ ስልጣኖም ምዃኖም ንምርግጋጽ ዝተኸፍለ ዋጋ’ዩ፡፡ ምዕሩይን ፍትሓውን ምምቕራሕ 
ሃገራዊ ጸጋታት፡ ኣብ መንጎ’ቶም ሰብ ብርኪ ህዝብታት ብሄራት ኤርትራ ብምስፋን፡ ብጎደና ሰላምን ምዕባለን እናመረሹ፡ ርጉእ ፖለቲካዊ፣ 
ማሕበረ-ቁጠባውን ባህላውን  ህይወቶም ከስተማቕሩ ዝተኻየደ ህዝባውን ፍትሓውን ሰውራ’ዩ ኔሩ፡፡ 

ይኹን ደኣምበር፡ ንመሰረታዊ ባህግታት ህዝብታት ኤርትራ ብምጭዋይ፡ ኣብ መሳርዕ ሰውራና ተጸፍዩ፡ ብጉልባብ ነጻነታዊ ጭርሖ ናብ ኮረሻ 
ስልጣን ዝደየበ ኤርትራዊ ደመኛ ጸላኢና ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ኣብ ልዕሊ’ዛ ዕሸል ሃገርን ህዝብታታን ዝፈጸሞም ታሪኽ ይቅረ 
ዘይብሎም ገበናት፡ ነናሻዕ ክትዝክሮም እንከሎኻ  ይድንጽወካ፡፡ ብርግጽ ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ፡ ኣብ ኤርትራ በዚ ደመኛ ጸላኢ 
ህዝብታትና ዝኾነ ፋሽስታዊ ስርዓትን መጋበርያታቱን ዘይተዘርበሎም'ምበር ዘይተፈጸሙ ባርባራዊ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ክህሉዉ ኢልካ 
ዘይሕሰብ’ዩ፡፡ 

ሎሚ ክሕንጥጥ ዝደረኸኒ ምኽንያት፡ እዚ መመሊሱ ዝሕድሰካ ባህርን መንነትን ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዕርቃኑ ዘውጽእ፡ ተርእዮ 
ስለዝተዓዘብኩ’ዩ፡፡ ሳላ ናብ ስደት ሃጽ ምባለይ፡ ነታ መስተንፈሲ ዘይብላ ዓባይ ቤት ማሕቡስ ዝኾነት ኤርትራ፡ ብግዳም ኮይነ ከነጻጽረሉ 
ዝኽእለሉ ዕድላት ብምርካበይ፡  ትዕዝብተይ ከካፍለኩም መሪጸ፡፡ 

ኣብ’ዚ ቅንያት’ዚ፡ ሓደ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ደማዊ ኲናት ሕድሕድ ኣመልኪቱ ሪፖርታጅ ክሰርሕ እናተንቀሳቐሰ 
እንከሎ፡ ብመንግስቲ ሳልቫኬር ኣብ ልዕሊ ተቓወምቲ ብዝተፈነወ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ፡ ዘይተሓሰበ ዋጋ ከፊሉ ህይወቱ ሲኢኑ፡፡ እዚ 
ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ በዚ ሓደጋ'ዚ ምስ ሞተ፡ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝለኣኾ ትካልን ሓላፍነታዊ ግብረ-መልሲ ብምውሳድ፡ ቅጽበታዊ ጥብቅና  
ቆይሞሙሉ፡፡ ብተመሳሳሊ፡ ኣብ ዓዲ ጣልያን መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ዝነብሩሉ ከባቢ ብሓይልታት ጸጥታን 
ፖሊስን እናተጋፍዑ ክወጹ ኣብ ዝተገበረሉ እዋን፡ ሓደ ኢትዮጵያዊ ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ብማዕከናት ዜና ተቓሊሑ፡፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ 
ኣብ ዓዲ ጣልያን ብዘሎ ኤምባሲኡ፡ ኩነታቱ ብምጽራይ ነቲ ግዳይ ሽዑ-ንሽዑ ዘድልዮ ጥብቅና ከም ዝገበረሉን፡ ናብ ውሑስ ቦታ ከም 
ዝወሰዶን ብወግዒ ገሊጹ፡፡ ብቅዋምን ብድምጺ ህዝብን ዝምእዘዙ፡ ሓላፍነት ዝስምዖም መንግስታት፡ ንክብሪ ዜጋታቶም ዘለዎም ጥብቅና 
መንፈሳዊ ቅንኢ ፈጢሩለይ፡፡  

ብኣንጻሩ፡ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን፡ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘጋጠመ ተርእዮን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዝሃቦ 
ግብረ-መልስን፡ ፈለማ ኣሕኒኹኒ፤ ደሓር ግን ፖለቲካዊ መንነቱን ባህሪኡን ዝዓደሎ ይገብር ምህላዉ ብምስትብሃል፡ ብቃንዛ ንጹሃት 
ዜጋታትና ክስውድ ምድላዩ፡ ምሒር ኣቖጢዑኒ፤ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ስደትን ብዋጋ ጥፍኣት ህዝብታትና ዕምሪ ፖለቲካዊ ስልጣኑ 
ንምንዋሕ ዘካይዶ ዘሎ ናይ በጋሚንዶ/ዓዋሉ ስራሕ ኣስደሚሙኑ፤ ዝኽርታተይ ክፍትሽ ድማ፡ ጀሚረ፡፡  

ኩላትና ከም እንዝክሮ፡ ብ3 ጥቅምቲ 2013 ኣስታት 365 ንጹሃት  ኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ኣብ ላምፔዱሳ ብጅምላ ምስ ተቐዘፉ ዓለም 
ብዓለማ ኣብ ጎድኒ’ቶም ውጹዓት ብምዃን ሓዘኖም ዝገለጹ፡ መራሕቲ መንግስታት፣ መራሕቲ ሃይማኖታት፣ ውሩያት ስፖርተኛታትን ስነ-
ጥበበኛታትን ምንባሮም ዝዝከር’ዩ፡፡ ማዕከናት ዜና ዓለም፡ ክሳብ ሳልስቲ ፍጻመታት ናይ’ቲ ጅምላዊ ህልቂት ዝጸብጸባሉ፡ ኤርትራውያን ኣብ 
ውሽጥን ኣብ ደገን ብከቢድ ድነ ሓዘን ክሽመሙ ዝገበረ፡ ክሳብ ናጽላ ዛንታታት ዝተበርበረሉን ስድራ-ቤታት ዝጸነቱሉ፣ ዕሸል ብጻዕረ-ሞት 
ኣዲኡ ብሙዉቱ ተወሊዱ ምስ ዕትብቱ ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ ዝተረኽበሉ፣ ካልእ ኣደ ምስ ሰለስተ ህጻናት ደቃ ዝሓለፈትሉ መሪር 
መቕዘፍቲ፡ ከም ሃገርን ህዝብን ተረዲእና ኢና፡፡ ኣብ ፈለማ እዋን ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ መንነት እዞም ግዳያት ብምኽሓድ 
“ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት” ክብል ገሊጽዎም’ዩ፡፡ ድሒሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምዃኖም ብጭብጢ ምስ ተረጋገጸ፡ እቶም ግዳያት 
ሓመድ ዓዶም ክለብሱ ናብ ኤርትራ ክኣትዉ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን፡ “መርመራታት ክንገብር ትሕጉዙና ዲኹም” ክብል’ዩ ብግዳያት 
ማሕፉዱኡ ክመልእ ዝተዋገየሎም፡፡ ኣብ መወዳእታ ድማ፡ ሓመድ-ዓዶም ከይለብሱ፡ ስድራ-ቤታቶም ንቡር ቀብርን ሓዘንን ከይገብሩ ገዚቱ፡ 
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ኣብ ዓዲ-ጓና ኣብ ጋህስታት ክድበዩ ጌርዎም’ዩ፡፡ ድሕሪ’ዚ ፍጻመ’ውን ብዙሓት ተመሳሳሊ ዛንታታት ኣተኣናጊድና ኢና፡፡ ግብረ-መልሲ 
ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ከኣ እቲ ልሙድ ኣረሜናዊ ጭካነ ኮይኑ ቀጺሉ’ዩ፡፡ 

እዚ ንዝሞቱ ዜጋታትና’ውን ከይተረፈ ብሬሳታቶም ክቐጽዕ ዘይሓንኽ፡ ሞራልን ግብረ-ገብነትን ዝጎደሎ ፋሽስታዊ ስርዓት፡ ኣብ ልዕሊ 
ሬሳታት ብዘርእዮ ኣራዊታዊ-ጭካነ ከሕልፎ ዝደለየ መልእኽቲ፡  ንህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንመቕርብ ቤተ-ሰቦም ድማ ብፍላይ፡ 
ንምርዓድ ዝዓለመ’ዩ፡፡ ካብ’ዚ ዝከሓነ ቂምን ቅርሕንትን ዝብገስ፡ ኣብ ልዕሊ ህልዋት ዜጋታት እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንምግማቱ 
ዘጸግም ኣይኮነን፡፡ ኣይኮነን’ዶ ዝተፈለየ ርእይቶ ዘለዎምን ዝቃወምዎን ውልቀ-ሰባት፡ ኣብ'ቲ ንሱ ዝኣጎዶ መጋርያ ሓዊ ዘሳወሮም ውጹዓት 
ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል'ውን፡ እንታይ ከም ዝፈደዮም ምዝካር ይከኣል’ዩ፡፡ ኣብ ኲናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተማረኹ ብኣሸሓት 
ዝግመቱ ግዳያት ይኹኑ፡ ኣብ ጎንጺ ኤርትራን ጅቡትን ተማሪኾም ብሕሱም ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ፡ ክሳብ’ዚ ቀረባ እዋን ዝማስኑ ዝነበሩ 
ኤርትራውያን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ንዕምሪ ፖለቲካዊ ስልጣኑ ኣብ ዘሳወሮ ኲናት፡ ዘይግቡእ-ዋጋ ንዝኸፈሉ ዓሳኽሩ፡ “ምሩኻት  
የብለይን ” ኢሉ ኣብ ኣደባባይ ዝኸሓደ ጠላም ስርዓት’ዩ፡፡ 

መግለጺ ናይ’ዚ ስርዓት’ዚ ግን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፡፡ ስደት ኤርትራውያን ምንጪ ዘይነጽፍ ኣታዊኡ ጌሩ ከም ዝጥቀመሉ፡ ከም ስርዓት 
ይኹን ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሞኮንናቱ፡ ብዝተወደበ መልክዑ ዝሳተፉሉ ዓውዲ ምዃኑ፡ ብዙሓት ጭብጥታት ምዝርዛር ይከኣል፡፡ ሓደ 
ካብ'ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጽሞ ንሕስያ ዘይብሉ ምዝመዛ፡ እቲ ስርዓት ብወግዓዊ ረሲታቱ 
ዝቕበሎም ገዲፍካ፡ ምንጪ ገዚፍ ብልሽውና ኣምባሳደሩን መጋበርያታቱን ኮይኑ ምጽንሑ፡ ከም'ቲ “ጓሓላሉ ክማቐሉ ይበኣሱ” ዝብልዎ፡ ናይ 
ገዛእ-ርእሶም ጸብጻባት ዕርቃኖም ኣውጺእዎም’ዩ፡፡ 

እነሀለ ድማ ሎሚ፡ ነቲ ብውሽጥን ብደገን ዝተዓየነ ፖለቲካዊ ምስሉ ከቆናጁ፡ ብዋጋ ሕሰም ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዓዲ ጣልያን፡ 
ሰፊሕ ወፈራ ጀሚሩ’ሎ፡፡ ኤርትራውያን ሰደተኛታት ኣብ ዓዲ ጣልያን-ሮማ፡ ንልዕሊ 5 ዓመታት ተኻርዮም ዝነብሩሉ ዝነበሩ ገዛውቲ፡ 
ሃንደበት ብመንግስቲ ክወጹ ተሓቢሩዎም፡፡ እቲ ምኽንያት ዛጊት ምስ ጸጥታዊ ኩነታት ዝተተሓሓዘ ምዃኑ’ኳ ይሕበር እንተሃለወ፡ ወግዓዊ 
መረዳእታ ግን ኣይተረኸበሉን፡፡ ከም ኣገላልጻ’ቶም “መንቀሊኡ ጸጥታዊ ጉዳይ’ዩ” ኢሎም ዝምጉቱ ወገናት፡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሓት፡ ሓላፊ 
ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ገብረኣብ/ማንኪ/ ምስ ካልኣይ ርእሱ ዝወረዶም መጥቃዕቲ ግብረ-መልሲ ምዃኑ’ዮም ዝገልጹ፡፡ በዚ 
መሰረት ድማ፡ ኢድ ፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ከምዘለዎ ይሙጉቱ፡፡ በዚ በለ በቲ ግን፡ እቲ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ዝቕመጡሉ 
ከባቢ ክወጹ፡ ብሓይልታት ጸጥታን ፖሊስን ዝተገበረ ምስግዳድ፡ ኣዝዩ ኢ-ሰብኣውን ጨካንን ፍጻመ ኔሩ፡፡ በዚ መሰረት ከኣ፡ ኣብ መንጎ 
ሓይልታት ጸጥታን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ፍኑው ጎንጺ ተኸሲቱ’ዩ፡፡ ብዙሓት ቀሊልን ከቢድን ኣካላዊ ጉድኣት በጺሕዎም’ዩ፡፡ 

እዚ ፍጻመ’ዚ ዛጊት’ውን መዕለቢ ዘይረኸበ፡ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፡ ህጻውንቲ፣ ነብሰ-ጾር ኣዴታት፣ ደቂ-ኣንስትዮ፣ ኣረጋውያንን ኣካለ-ስንኩላንን 
ካብ መጽለሊኦም ተፈናቒሎም፡ ኣብ ጎደናታትን በረንዳታትን ተደርቢዮም ከርፋሕ ህይወት ከሕልፉ ዝተገደዱሉ ኩነት’ዩ ዘሎ፡፡ ብርግጽ፡ ኣብ 
ዓድኻ ዘይረኸብካዮ ክብረት፡ ኣብ ዓዲ-ጓና ክትረኽቦ ምሕላን የዋህነት’ዩ፡፡ ህዝብን መንግስትን ጣልያን፡ ንኤርትራውያን ስደተኛታት፡ ካብ 
ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ምድሓን ዝተጻወትዎ ተራ’ውን በዚ ተረኽቦ'ዚ ክነራኽሶ ኣይርእይን፡፡ ኣብ ሃገሮም ክንነብር እንተኾይና ድማ፡ ኣብ 
ፍታዎም ዝምስረት ምዃኑ ይኣምን’የ፡፡ እቲ ዘይንቡርን ከስደምመኒ ዝኾነን ጉዳይ፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ነዚ ተረኽቦ'ዚ መዝሚዙ፡ ኣብ 
ውሽጢ ሃገር ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራ ዝሓሸ ሓርነት ከም ዘለዎም ከምስል ዘካይዶ ዘሎ ሕሱር ፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ’ዩ፡፡ እዞም ሎሚ ኣብ 
ዓዲ-ጓና ዝጋፉዑ ዘለዉ ንጹሃት ዜጋታትና፡ ብባርነታዊ መቑሕ ፋሽስታዊ ስርዓት ሳንሳን ዝበሉ፡ ከም ቁርዲድ ደሞምን ኣንጉዖምን ዝተመጸዩ፤ 
መጻኢ ዕድሎም ቁማር ዝተበልዑ እናሃለዉ፡ ከመይ ኢሉ ኣብ ትሕቲ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ ዘመሓድራ ዓባይ ቤት-ማሕቡስ ዝሓሸ 
ሓርነት ክህልዎም፡፡ እቲ ጉዳይ “ንዓይ  ነንጭዋስ -ኣብ  ሎቆታ ” ከምዝብልዎ’ዩ፡፡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን፡ ኣብ ዓዲ-ጓናን መስርሕ 
ስደትን፡ ኤርትራዊ ዜጋ ክብሪ ወዲ-ሰብ ተነፊግዎ፡ ከም ኣቕሓ ብገንዘብ ዝልወጥ ዘሎ፣ ከም እንሰሳ ውሽጣዊ ኣካላቱ እናተመዝሓቐ ንዕዳጋ 
ዝጓረት ዘሎ፣ ሬስኡ ሓመድ-ዓዱ ከይለብስ ተኸልኪሉ፡ ኣብ ጋህስታት ዝድበይ ዘሎ፡….ወዘተ ብሕታዊ ተሓታቲኡ መን ምስ ኮነ’ዩ፡፡ እዚ 
ንቡር ሓላፍነት ዘይስምዖ፡ ፍጮ ሕብረተሰብን ኤርትራዊ ባህልን ዝኾነ ኣራዊታዊ ፋሽስታዊ ስርዓት ኢሳይያስ፡ ሕንኽ ከይበለ፡ ብቃንዛ 
ንጹሃት ዜጋታቱ ዝስውድ ምዃኑ፡ ባህሪኡን መንነቱን ዝዓደሎ ስለዝኾነ፡ ይዋእኩም ዘይቀበጽኩሞ፡፡ እንተ ህዝብታት ኤርትራ ግን፡ ቀቢጾሞ 
ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ከቃብጽዎ ኣብ ሕኑን ተቓውሞን ቃልስን ተጸሚዶም ኣለዉ፡፡  

ፍትዋት ደቂ ሃገረይ፡ ስደት ስደት’ዩ፡፡ መለሳ የብሉን፡፡ ክብረት ኣብ ሃገርካ’ዩ፡፡ ክንከብር ድማ ነዚ ጸረ፡ ሰብኣዊ ፍጡር ዝኾነ ደመኛ ጸላኢና፡ 
ብዝሓበረ ቅልጽም ውጹዓት ብምቅባጽ፡ ኣኽሊል ሓርነትናን ዘውዲ ሉኣላውነትናን ክንዓትር ይላበወኩም፡፡ ካብ'ዚ ወጻኢ ካልእ ዘኽብር 
ታሪኽ የልቦን፡፡ 

እዚ ዎ ደሓንኩም፡፡ 
ኣማኒኤል ወዲ ከንቲባ 
ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ    
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