ኣብዙ እዋን’ዙ ሕቶ ህዜቢ ኤርትራ
ንኣዕናዊ ስርዓት ምሌዋጥ ዯኣንበር ምቅይያር ተኹሊታት ህግዯፍ ኣይኮነን!!
ብርግጽ ከምቲ ግዛን ከሌብን ከይጸዋዕካዮም ይመጹ ዜብሌ ያታዊ ምስሊ፡ ግዛ ስቕ ኢለ ብዋዚ ዋዚ ብቀሉለ ይጎዪን
ይነጉዴን ንዕብ ኣሇና። እንሆ ሃገራዊ ነጻነት ኤርትራ ካብ ዜገሃዴ፡ ኢሳይያስን ጭፍርኡን ዴማ ብህዜቢ ከይተባረኩ፡
ብዓመጽ ኣብ ገባቲ ዜኾነ ፖልቲካዊ ስሌጣን ካብ ራጥጡ፡ ንመበሌ ዕስራን ሰሇስተን ዓመት ገጽና ንግስግስ ከም ሇና
የመሊኽት። እዙ ዓመታት’ዙ ብመንጽር ግዛን ዕዴመን ወዱ-ሰብ ክምን ከል ውሑዴ እዋን ይምዃኑ ንምርዲእ ብዘሕ
ኣይእግምን’ዩ። ምክንያቱ ዴማ ሓዯ ህጻን ተወሉደ ብዴሕሪ ምዕባዩ፡ 1ይን 2ይን ዯረጃ ትምህርቱ ኣጠናቂቑ፡ ብዯረጃ
ዩኒቨርስቲ’ውን ተመሪቑ፡ ስራሕ ጀሚሩን ሓዲር መስሪቱን ሂወቱ ዜመርሓለ ነዊሕ እዋን ብምዃኑ’ዩ። ኣብዙ ዓመታት’ዙ
ጉዕዝ ገባቲ ኢሳያይስን ዕስሌኡን ብንውሓቱ ይኹን ብውጽኢቱ ክምዜን ከል፡ ከምቲ ዓወት ንሓፋሽ ዜብሌ መታሇሉ
ጭርሕኦም፡ብሓቂ ንህዜቢ ኤርትራ ንግስጋሰን ምዕባላን’ድ ይመርሕዎ ኣሇዉ ወይስ ንጥፍኣትን ዕንወትን? መራሕቲ
ህግዯፍ ብዴሕሪ ምብራር ባዕዱ ካብ ፋሽስታዊ ስርዓት ዯርጊ ዜተፈሌየ ኣብ ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን
ዱፕልማስያውን መዲያት እንታይ ጭቡጥ ዜኾነ መሰረታዊ ትሕዜቶን ሇውጥታትን ኣመዜገቡ? ብምባሌ ምሕታትን
ምዴህሳስን ዛግነታዊ ግዳታ ነፍሲ ወከፍ’ዩ። እዙ ሕቶ’ዙ ብይቀሇዓሇም ዴሕሪ ሃገራዊ ነጻነት ምርግጋጽ መጻኢ ዕዴሌ
ህዜብን ሃገርን ኤርትራ ብሓፈሻ መንእሰያት ዴማ ብፍሊይ ከመይን ናበይ ገጹን ዜዴህስስ ብምዃኑ፡ ብቅኑዕ መንፈስ
ክሓስቡ ምስ ዜኽእለ፡ እንተሊይ ነቶም ሕሌንኦም ኣዕሪቦም ኣጉሌ ሕሌምታት ገባቲ ኢሳይያስን ጉጅሌኡን ጋህዱ ክኸውን
ዜትንበዩን ንባህቑን ዜምሌከት ምዃኑ ጠራጥር ኣይኮነን።
ኩልም ብበሌጽ ወይ ትምክሕቲ ዜተሊዕጠጡ ባእታታት፡ ጉጅሇታትን ሓይሌታትን ክሳብ’ቲ ገባቲ ዜኾነ ፖልቲካዊ ስሌጣን
ዜጭብጡ፡ ህዜቢ ንምትሊሌ ገስጋስን ኣንጸባራቒ ጭርሖታትን ተሓንጊጦም ምምጽኦም ይተርፍ ተርእዮ ምዃኑ፡ ብዘሕ
ተመክሮ ዓሇም የረጋግጽ። ኢሳይያስን ዯቂ-መዚምርቱን ዴማ ከም ኩልም ጉጅሇ በሇጽን ትምክሕትን ንረዙን ቃሌስታትን
መስዋእትነትን ህዜብና እናጠሇሙ፡ ገባቲ ፖልቲካዊ ስሌጣን ዜጨበጡ ምዃኖም ክሳብ ሕጂ ል ተመክሮኦም ንባዕለ
ዓቢ ምስክር’ዩ። ኪኖ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነት፡ ናይ ርሑቕ ስትራተጂካዊ ዕሊማታትና መሰሌን ተሳትፎን ኩለ ኤርትራዊ
ዛጋ ውሕስ ሕብረ ሰሌፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዓት ንምህናጽ፡ ሰናይ ፖልቲካዊ ምሕዯራ ንምውሓስ፡ ምዕሩይ ቁጠባዊ
ሓርነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ንምርግጋጽ’ዩ፡ ዜብለ ኣዜዮም ብሇጭሌጩን ንህዜቢ ታሌለን ገስጋሲ ጭርሖታት
ተሓንጊጦም፡ ኣብ ስሌጣን ከም ዜተወጥሑ ካትዕ ኣይኮነን። ብርግጽ’ውን ገባቲ ኢሳይያስን ጭፍርኡን ኣብ ነጻ ኤርትራ
ነዙ መሰረታዊ ስትራተጂካዊ ዕሊማታት’ዙ ከነውሕስ ምስ ይንበቕዕ፡ ህዜቢ ኤርትራ ምእንቲ ምርግጋጽ ሃገራዊ ነጻነቱ
ዜኸፍል ረዙን መስዋእትነት ከንቱ’ዩ ብምባሌ ይምዴሩን ተዯጋጋሚ መብጽዓታት ይህቡን ምንባሮም ኣይዜንጋዕን። ኮይኑ
ግን ኢሳይያስ ጸረ-ሰሊምን ዯሞክራስን ዜኾነ ፖልቲካዊ ስሌጣን ብዴሕሪ ምጭባጡ፡ ብውጽኢቱ’ውን ህዜብና ንከቢዴ
ሓዯጋ ምብትታንን ዕንወትን ካብ ዜጋሇጽ ነዊሕ ግዛ ኮይኑ’ዩ። ኢሳይያስ ግን ስትራተጂካዊ ዕሊማታት ህግዯፍ ንኤርትራ
ኣብ ዓሇም መወዲዴርቲ ይብለ ናብ ፍጹም ገነትን ፍስሃን ከም ዜቐየራ ናይ ንዕቀት መግሇጺታት ክህብ ቅንጣብ ሕፈረት
ኣይስምዖን’ዩ። በየናይ ተኣምራታዊ መንፈስ ወይ ሓይሉ? ዜብሌ ሕቶ ብዴሕሪ ምቕራብ፡ ኣብዙ ዜሓሇፈ ናይ ነጻነት
ዓመታት ጉዕዝ ኢሳይያስን ጭፍርኡን ከመይ ከም ዜመስሌ ምዴህሳስ እቲ ዜቐሇሇ’ዩ።
ኢሳይያስ ብህዜቢ ከይተባረኸ ኣብ 1991 ብዓመጽ ፖልቲካዊ ስሌጣን ብኢዯ-ወነኑ ካብ ዜጨበጠለ ዕሇት ኣትሒዘ ኣብ
ነፍሲ ወከፍ ካይድ ቃሇ-መሕትት ሓዴሽ ራእይ፡ ኣገዲሲ ስትራተጂን ፖሉስታትን ሒዘ ቀሪቡ ኣይፈሌጥን’ዩ። ኩለ’ቲ
ፖልቲካዊ፡ ቁጠባዊ፡ ማሕበራውን ዱፕልማስያውን፡ ስትራተጂኡ ኣብ ህዜቢ፡ ኣብቲ መጻኢ ወሇድን ኣፍራዪ ሓይሉ
መንእሰይን: ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ማ/ሰብ ዓሇምን ስዓቦ ገዙፍ ክሳራታትን ዕንወታትን ዓሚቕ ገምጋም ብምክያዴ፡
ጉጉይን ኣዕናውን ፖሉስታቱ ንምምዕርራይ ኣይተዓዯሇን። ነቲ ኣብ ህዜብና ዜፍጸም ል ኩለ-መዲያዊ ጭቆናታት፡
ሰብኣዊ ግህሰታትን ግፍዕታትን ብምውጋዴ፡ ካብቲ ግዕይ ዜኾነ ምሕዯርኡን ተግባራቱን ተናጊፉ፡ ግዜኣተ-ሕጊ፡ ሰናይ
ፖልቲካዊ ምሕዯራ፡ ቅኑዕ ቁጠባውን ሌምዓታውን ስትራተጂ ንምንጋስ፡ ሓዴሽ ፖሉስታት ክቀርጽ ዴሌውነት የብለን።
ኣዕናዊ ኲናትን ጽሌእታትን ኣብ ዛጋታት ስዓቦ ሰፍ ይብሌ በሰሊታት ተገንዙቡ፡ ኩለ ግዛ እቲ ህዜቢ ዜብህጎን
ዜምነዮን ሊቒ ሰሊምን ራህዋን ክእውጅ ሰናይ ተበግሶ ኣይወስዴን’ዩ። ብሰንኪ’ቲ ተዯጋጋሚ ኣዕናዊ ኲናት ይኹን ወረኲናት ኣብ ከቢዴ ቁጠባዊ ቅሌውሊውን ዜኸፍአ መነባብሮን ንዜወዯቐ፡ ካብ ዯቁ፡ ኣዜማደን፡ ጎረባብቱ፡ ክናበሌን
ክፋሊሇን ዜተገዯዯ ህዜቢ ናብ ንቡር ሂወቱ ንምምሊስን ምስ ቤተ-ሰቡ ንምርኻብን ተበግሶ ኣይወስዴን’ዩ። ብዜተፈሊሇየ
ምክንያታት ዜተቐየደ፡ እሱራት ሕሌና ወይ ፖሇቲካ ክፈትሕ ፍጹም ተራእዩ ኣይፈሌጥን’ዩ። ንህዜቢ ብፍሊይ ከኣ
ንመንእሰያት ናብ ዲግማይ ስዯት ክውሕዘ ገዴዴ ል ቀንዱ ረቋሒታት እንታይ ምዃኑ ግቡእ መጽናዕቲ ብምግባር፡
መፍትሒ ንምቕራብ ሰናይ ዴላት የብለን።
ኣብ ኤርትራ ገባቲ ኢሳያስን ስርዓቱን ፖልቲካዊ ስሌጣን ምስ ጨበጡ፡ ብዘሓት ዛጋታት ካብ ስዯት ይተመሌሱን ካብ
እዋን ባዕዲዊ መግዚእቲ ንዕጽፊ ስዯት ምብዜሑን ዜኸሓዴ ኣይኮነን። ብፍሊይ ከኣ ካብ 2002 ብይምቁራጽ ዋሕዙ
ስዯት መንእሰያት ኤርትራ ካብ ግዛ ናብ ግዛ እናወሰኸ መጺኡ’ዩ። ኣብታ ብመስዋእትነት ኣያታቶም ዜተረኽበት ኤርትራ

ብሰሊም ክነብሩ፡ ዕዴሌ ትምህርትን ስራሕን ተሓሪሞም፡ ረብሓታት ውሑዴ ጉጅሇን ጅባ መራሕቲ ህግዯፍን ክመሌኡ
ንዓመታት ዜተፈርደ መንእሰያት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ክስዯደ ዴሕሪ ምግዲድም፡ ከም ሓዴሽ ወሇድ መጠን መጻኢኦም
ንምውሓስ፡ ንምዕቡሊት ሃገራት ንምስግጋር ኣብ ካይዴዎ ጉዕዝ፡ ኣብ ዜተፈሊሊየ ምዴረ-በዲታትን ባሕርታትን ጃምሊዊ
ህሌቂት፡ ክሳብ’ውን ውሽጣዊ ኣካሊቶም ምሻጥን ከጋጥሞም ምጽንሑ ርእሰ-ግለጽ ሓቂ’ዩ። ኢሳይያስን ዯቂ-መዚምርቱን
ነቲ ኣብ ኤርትራ ጋጥም ል ዋሕዙ ሰዯት፡ ምብትታንን ጃምሊዊ ህሌቂትን መንእሰያት ሓንሳብ ተጠሉዖም ክኽሕዴዎ
ካሌእ ግዛ ከኣ ዜተፈሊሇየ መሌክዕን ትርጉምን ክህብዎ ወይ ናብ ካሌኦት ከጣብቕዎ ምስማዕ ሌሙዴ ጽውጽዋይ’ዩ።
ንጠንቂ ዋሕዙ ሰዯት፡ ምብትታንን ጃምሊዊ ህሌቂትን መንእሰያት ሓዯ ግዛ እዙኣቶም ክሌተ ጻሕሉ ዜሇመደ ሓተሊ’ዮም
ይብለ። ካሌእ ግዛ ዴማ፡ ብምዕብሌና ኤርትራ ዜቐንኡን ዓይኖም ዯም ዜመሌኦምን ጎረባብቲ ወይ ምዕራባውያን ሃገራት
ብዜካይዴዎ ምትሊሌ ወይ ሸርሕታት ክገሌጽዎ ይስምዑ። ከይሓፈሩ ከኣ ግሌብጥ ኢልም ኤርትራዊ ኣብ ዜኸዯ ከይደ
ዓደ ወይ ሃገሩ ኣይርስዕን’ዩ…………….ወተ ብምባሌ ይሽሕጡ። እዙ ብርግጽ ንህዜቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንመንእሰያት ዴማ
ብፍሊይ ክሓስብ ዜኽእሌ ሓንጎሌ ከም ይብልም ዜወስዴ፡ ዕቡይን ትምክሕታውን ሊግጺ ወይ ኣሽካዕሊሌ ካብ ምዃን
ሓሉፉ ካሌእ ትርጉም የብለን። ብዜኾነ ኩለ’ቲ ብገባቲ ኢሳይያስን ጸረ-ህዜቢ ዜኾነ ስርዓቱን ዜወሃብ ኣጉሌ ኣሽካዕሊሌ
ንጎኒ ብምግዲፍ፡ ምንጪ ሰዯት፡ ምብትታንን ጃምሊዊ ህሌቂትን መንእስያት ኤርትራ እንታይ ምዃኑ፡ ኣብዙ እዋን’ዙ
ኣሽንኳይ’ድ ንህዜቢ ኤርትራ ንዓሇም ብምሌኡ ንጹር እናኾነ ዜመጸለ ኩነታት ብምህሊዉ፡ ናይዙ ተሓታቲ መን ምዃኑ
ንምሌሊይ ብዘሕ ኣይጽግምን’ዩ።
ገባቲ ኢሳይያስ ከምቲ ሌሙዴ ኣመለ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካይድ ቃሇ-መሕትት ምንጪ ፍሽሇት ዕስራን ክሌተን ዓመታት
ፖሉስታቱ እናኽሓዯ፡ ኣዜዩ ካብ ክውንነት ዜረሓቐ ፍጹም ክጭበጥ ይኽእሌ ኣጉሌ መብጽዓታት ካብ ምሃብ ተቆጢቡ
ኣይፈሌጥን’ዩ። ኣብዙ ህሞት’ዙ ንመሰረታዊ ሕቶ ህዜቢ ኤርትራ ብምጉሳይ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጽፍሕታት ሰሌፍን
መንግስትን ምቕይያር መራሕቲ ህግዯፍ ከም መናውሒ ዕዴመ ፖልቲካዊ ስሌጣኑ ብምውሳዴ ሊዕሌን ታሕትን ኣብ
ዜብሇለ ኩነታት ንርከብ ኣሇና። ብኣንጻሩ ህዜቢ ኤርትራ ከኣ ብስንኪ’ቲ ኣዕናዊ ዜኾነ ፖሉስታት ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ፡
ኣበናይ ዯረጃ ሕፍር ዓቕትን ገጻብ ሂወትን ወዱቑ ምህሊዉ ኣዓርዩ ስሇዜፈሌጥ፡ ኣብዙ ህሞት’ዙ ብይጭበጥ ኣጉሌ
መብጽዓታት ኢሳይያስን ጉጅሌኡን ዜታሇሇለ ውዴዕነት ኣብቒዑ’ዩ። ከምቲ ምቕይያር ጉሌሻ ንጸብሒ ኣየመቕር’ዩ ዜብሌ
ምስሊ ህዜቢ ኤርትራ ነቶም ቀዲሞት ዯሙ ምምጻይን ስግኡ ምምንጫትን ጥራይ ከይኣኽሌ፡ ብርሃጽ ወይ ብጉሌበት ዯቁ
ዜነገደን ማእሇያ ይብለ ሃብቲ ካዕበቱን መራሕቲ ህግዯፍ ብምቅያር፡ ሓዯስቲ ተኹሊታት ገባቲ ኢሳይያስ ክቕበሌ
ዜግዯዯለ ምክንያት ፍጹም ኣይህለን’ዩ። እንታይ ዯኣ? ኣብዙ እዋን’ዙ፡ ንጹር ዕሊማን ሽቶን ህዜቢ ኤርትራ ነቲ ኣሪጉን
መሽሚሹን ኣብ ጻዕረ-ሞት ዜርከብ ል ገባቲ ስርዓት ህግዯፍ ብምውጋዴ፡ መተካእትኡ ብቅዋምን ግዜኣተ-ሕግን
ዜግዚእ፡ ተሳትፎ መሊእ ብዘሕነቱን ክውንነቱን ንጸባርቕ ሕብረ-ሰሌፋዊ ዯሞክራስያዊ ስርዓት ንምትካሌ ጥራይ’ዩ።
ስሇዜኾነ ኣብዙ እዋን’ዙ ገባቲ ኢሳይያስ ኣብ ኩለ ጽፍሕታት ሰሌፍን መንግስትን ምቕይያር ሓዯስቲ መራሕቲ ብዜብሌ
ካይድ ል ዓቕሉ ጽበታዊ ዜኾነ ምግሌባጥ ንህዜቢ ኤርትራ ዜህቦ ቅንጣብ ትርጉም የብለን። ፍጹም’ውን ፋይዲ ስሇ
ይብለ ተቐባሌነት ዜህሌዎ ኣይኮነን።
ቤት ጽሕፈት ዛናን ሓበሬታን
ኤርትራዊ ስምረት ብዯሞክራስያዊ ሇውጢ (ኤስዯሇ)
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