ERITREAN REVOLUTIONARY DEMOCRATIC FRONT

‘’ጥሙር መኸተ’’ ኣንጻር መን?
ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ኣብ መEተዊ ሓዲሽ ዓመት 2010 ብሽም ቃለ‐መሕትት፡ ምስ ዝተፈላለዩ ጋዜጣታት ንነዊሕ ሰዓታት ዓጀውጀው
Iሉ’ዩ። Iሳይያስ፡ ናይ ዓለምና ፖሎቲካዊ ፈላስፋን ሓላዪ ዝተበደሉ ህዝብታትን ኮይኑ ክቐርብ፡ Eሱርን ዝርጉፍን መደረታት ኣስሚU፡፡ ርEሰ‐
ፋሽስት Iሳይያስ፡ ካብ ውሽጣዊ ሃገራዊ ኣጀንዳU ወጺU፡ ብዛEባ ዞባናን ዓለምናን ክህውትት ንፈለማ Eዋኑ ከም ዘይኮነ፡ ህዝብታትና Eናሓፈሩ
ዝዝክሩዎ ሓቂ Eዩ። ግን ድማ ኣይከም ሎሚ ዓመትን፡፡ ናይ ሎሚ ዓመት ህውተታ ግን ኣዝዩ ንበይኑ Eዩ፡፡ Eዚ ኩሉ ህውተታን ዓጀውጀውን
ድማ ብዘይ ምኽንያት ኣይነበረን፡፡
ንልEሊ ዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመታት፡ ንጎረባብቲ ሃገራት ብምሕማስ፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ Eናዘለለ ልኣላውነት ሃገራት ክግህስ፡ Eናዓንደረ ዞባዊ
ሰላምን ምርግጋE ከፍርስ ጸኒሑን ኣሎን።፡ ብተደጋጋሚ ዓገብ Eናተባሃሎ፡ ግብረ‐መልሱ ግን፡ ብትምክሕትን ብደAን፡ ኣበይ ዝነበሩ Eዮም?
Eንታይ ኣፍለጦም፡ ልሙሳት ብዝብሉ ነውራም ዘለፋታት ከናሹዎም Eዩ ጸኒሑ፡፡ ንዝተፈላለዩ ዞባውን ኣህጉራውን ውድባት Eናነኣኣሰን
Eናዘለፈን፡ ዲፕሎማስያዊ Eንዶ ስIኑ ከም Eቡድ ከልቢ ክነብሕ ጸኒሑን ኣሎን፡፡ ሕሉፍ ሓሊፉ ድማ ኩነታት ሶማልያ ንጸቢብ ጉጅላዊ
ረብሕU ንምውዓል ዝዓለመ፡ ምስ ብግብረ‐ሽበራዊ ምንቅስቓስ ዝጥርጠሩ ሓይልታት ሶማልያን መወልቶም ዝኾና መንግስታትን ተጫንዩ፡
ሶማልያ ናይ ዞባና፣ ኣህጉርናን ዓለምናን ስግኣት ከም ትከውን ይገብር Aሎ:: ዓገብ ንዝብሎ ከም ጸላI ቆጺሩ ክሃልል ዓመታት ኣሕሊፉ’ዩ፡፡
ማሕበረ‐ሰብ ዓለም፡ ንርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስ ኣብ ብርኩ ወዲቑ ምልማን ክሳብ ዝተርፎ ተማሕጺኑዎ’ዩ። ግን ድማ፡ ኣብ ብረታዊ ተጋድሎና
ብገባሪ ሓዳጊ ባህሪU መወዳድርቲ ኣልቦ ኮይኑ ዝመጸ፡ ድሕሪ ሓርነት ፖሎቲካዊ ስልጣን ንበይኑ ዝበሓተ Iሳይያስ፡ መሊሱ ዘሻድኖ ኮነ።
ንህዝብታት ኤርትራን ሓይሊ ምክልኻሉን ከም ግUዝ ኣቕሓ መገልገልቱ ገይሩ፡ ንንUሽተይ ሃገረ ኤርትራ ጥራሕ ክገዝE ኣየEገቦን።
ስለዝኾነ’ውን ፍቓድ ዝህቦ ባይቶ ይኹን ካቢነ ሚኒስትራት ዘይብሉ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስ፡ ካብ ጽባሕ ነጻነት ጀሚሩ፡ ኣጻብEቱ ናብ ከባቢ
ሃገራትን ዞባ‐ዓበይቲ ቃላያትን ክቕስር ጊዜ ኣይወሰደሉን፡፡ ከም ተናኻሳይ ከልቢ፡ ሰራዊቱ Eናለኣኸ ሓዊ ክርኵEን፡ ኣብ ኮንትሮባንድ (ዘይሕጋዊ
ንግዲ) ዝዋፈሩ መሳርሒU ሰብ ጽሩራ ነጋዶ ኣቢሉ፡ ሃብቲ ጎረባብቲ ሃገራት ክዘምት ከም ቀንዲ ዋኒኑ ገይሩ ሓዞ፡፡
ብትምክሕቲ ተነፊሑ መን ከማይ Iሉ ሃገር ብዘይ ቅዋም EናገዝA፡ ኩሎም ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ህዝብታት ኤርትራ ብምርጋጽ፡
ሂወት ዜጋታት ካብ ክብሪ ዋጋ ደርሆ ንታሕቲ ብምቑጻር፡ ኣብ ዘይፍለጥ ቤት ማEሰርትታት ዳጉኑ ንሕልፈት ዝዳርግ፡ ጨካን ርEሰ‐ፋሽስት
Iሳይያስ፡ ኣብ ከባቢና፣ ኣህጉርናን ዓለምናን ኣወንታዊ ተራ ዝጻወት መራሒ ክኸውን Iልካ ምጽባይ ዘይሕሰብ Eዩ፡፡ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስ
ኣብ Eድመ ስልጣኑ፡ ኣብ ከባቢና ይኹን ዞባና ዝፈጸሞም መዘና ኣልቦ ወንጀላት፡ ነጸብራቕ ናይ’ቶም ኣብ ልEሊ ህዝብታትና Eናፈጸሞም ዝመጸ
መወዳድርቲ ዘይብሎም ወንጀላት’ምበር፡ ንህዝብታት ኤርትራ መልኣኽ፡ ንኸባቢናን ዞባና ድማ ሰይጣናዊ ባህሪ ስለዘለዎ ኣይኮነን።
ከም’ቲ ኣብ ላEሊ ዝተገለጸ፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ከባቢ 19 ዓመታት ዝፈጸሞምን ዝፍጽሞም ዘሎ
ግፍEታት፡ ናይ ከባቢና መንግስታት ይኹኑ ማሕበረ‐ሰብ ዓለም ይሕጎሰሉ ነይሮም’ኳ Eንተዘይበልና፡ ዓው Iሎም ዓገብ ትገብር ኣሎኻ ክብሉዎ
ከምዘይጸንሑ ሕሉፍ፡ ተዘክሮና Eዩ፡፡ ብርግጽ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅለUን ኣብ ልEሊ ህዝብታትና ከውርዶ ዝጸንሐን ዘሎን ኣረሜናዊ
ግፍEታት፡ ቀንዲ መፍትሒU ኣብ Iድ ህዝብታት ኤርትራን ተቓወምቲ ሓይልታቱን ዝወደቐ ምዃኑ ዘተሓታትት ኣይኮነን፡፡ Eንተኾነ ግን
ብሰንኪ ሕመቕ ሓይሊ ተቓውሞና፡ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን ዓገብ በሃሊ ስIኑ፡ ካብ ሃገርና ሓሊፉ ንጎረባብትናን ዞባናን
ኣረኻኺቡሎም Eዩ፡፡ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስ፡ ብዓበይቲ መንግስታትን ኣህጉራዊ ውድባትን ብተደጋጋሚ ዝተወሃቦ መጠንቀቕታታት Eዝኒ
ኣይሃቦን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ መን ኣብ ቅድመይ ደው ዝብል ኣሎ ካብ ዝብል ኣጉል ብደA ዓንደረ።
ርEሰ‐ፋሽስቲ Iሳይያስ፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታት ኤርትራ ዝለመዶ ክቱር ንEቀትን Eከይ ተግባራትን ኣብ ልEሊ ከባቢናን ዞባናን ክቕጽሎ
ከምዘይፍቀደሉ፡ ኣብ ሃገረ ሊብያ ዝተኻየደ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ብጫ ካርድ ተዋሂቡዎ ነበረ፡፡ ብትምክሕትን ብደAን ዝዓወረ፡
ብበረኻዊ ኣተሓሳስባ ዝሻደነ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስ ግን፡ ካብ ጸረ ሰላምን ሓማስን ተግባራቱ Eንተዘይተቖጢቡ፡ ጽባሕ ቀያሕ ካርድ ክወሃቦ
ከምዝኽEል፡ ኣEሙሮU ክቕበሎ ብባህሪU ስለዘይተዓደለ፡ ክፍኣቱ መሊሱ ገደደ፡፡ ከዳሚ፡ መወልቲ ግብረ‐ሽበራውያን ዝኾና መንግስታት
ብምዃን፡ ሰላም ሶማል ምዝራግ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ብጸጥታ ሕቡራት መንግስታት፡ ካብ ልኣላዊ ግዝኣት ጅቡቲ፡ ሰራዊቱ ክስሕብ ዝተወሃቦ
መጠንቀቕታ ክቕበሎ ፍቓደኛ ከይኮነ ከም ልምዱ ተጻብOU ቀጸለሉ፡፡
ኣብ ህሉው ኩነታት ዓለምና፡ መን ይሕዘኒ Iሉ ዝEንድር መንግስታዊ ሽፍታ፡ ተጸይሩ ንዘይተወሰነ Eዋን ክኸይድ ኣይክEልን፡፡ ብምዃኑ’ውን
ዓገብ ትገብር ኣሎኻ፤ Iድካ ኣክብ፡ ዝብል ማEዳን መጠንቐቕታን ሂቡ ሰማI ዝሰኣነ ማሕበረ ሰብ ዓለም፡ ብጸጥታ ሕቡራት መንግስታት
ኣቢሉ፡ ንርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስን ዓንዳሪ ጉጅልUን ኣደብ ዘትሕዝ፡ ግን ድማ ነቶም ካብ ወጋሕትU ኣብ Eድመ ስልጣን ርEሰ‐ፋሽስት
Iሳይያስ ከቢድ ማEቀብ ዝተጻEኖም ህዝብታት ኤርትራ ዘይትንክፍ ማEቀብ ንምውሳን ጻEርታት ቀጸለ፡፡ ማEቀብ ዘትኩሮሎም መዳያት

ንምርድዳE ኣብ ሞንጎ ኣባላት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ዝኾና ሃገራት ምምኽካርን ልዝብን ተኻየደሉ፡፡ ኣብ መደምደምታ ድማ
ብዘይካ Eታ በብEዋኑ፡ ዝፈትዉዋ ዓዶም ገዲፎም ናብ ሃገራ ዝኣተዉ መንEሰያትና ብምEሳር፣ ብምስቓይን ናብ ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ
ኣሕሊፋ ብምሃብ Eንፈልጣ፡ ሃገረ ሊብያ ዘስመዓቶ ተቓውሞ፡ ብ23 ታሕሳስ 2009 ብቁ.1907 ዝፍለጥ ታሪኻዊ ናይ ማEቀብ ብይን ኣብ ልEሊ
ፋሽስታዊ መንግስቲ Iሳይያስ ተበየነ፡፡
ንፋሽስታዊ ስርዓት ህግደፍ ካብ ዓንዳርነቱ ክግታE ዘገድድ ናይ ማEቀብ ውሳኔ ምስ ተመሓላለፈ፡ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን ዝሕዙዎን
ዝጭብጡዎን ስIኖም፡ ኣብ ገዛE ሃገሮም ሕጊ፣ ፍትሒ፣ ርትI፣…ወዘተ፡ ዝበሃል ፈጺሞም ዘይፈልጡ ክነሶም፡ ናይ ፍትሕን ሕግን ጠበቓታት
ብምዃን፡ ‘’Eዚ ውሳነ’ዚ ሕጋውን ፍትሓውን ኣይኮነን’’ Eናበሉ ምEዋይ ጀሚሮም ኣሎዉ።
‘’ጮግራፍሲ ባEላ ወቒዓ ተEዊ’’ ከም ዝበሃል፡ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስ፡ ኣብ Eድመ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ፡ ኣብ ልEሊ ጎረባብቲ ሃገራት ዝፈጸሞም
ኣEነውቲ ውግኣትን ወራራትን ሓንቲ መዓልቲ’ኳ ተጋግየ Iሉ ተነሲሑ ኣይፈልጥን፡፡ Eኳ ደኣስ፡ ኣብ ኩሎም ዝወለOም ኵናታት፡ ዝተፈላለዩ
ምስምሳት Eናፈጠረ፡ ተመሊሱ ብሕቶ ልኣላውነትን ነጻነትን Eናመሓለን Eናጠሓለን ንህዝብታትና ብምድንጋር ኣብ ዝኣጎዶ ሓዊ ክንድዶም
ጸኒሑ’ዩ። ናይ’ቶም ካልOት ጎረባብቲ ሃገራት ንግዝይU ንጎድኒ ገዲፍና ምስ Iትዮጵያ ብሰበብ ዶብ ኣመኻንዩ ንጸቢብን ሃርጓምን ጉጅላዊ
ረብሕU ንምሕላው ክብል ባEሉ ዝወልO ደማዊ ኵናት፡ ተሰልቢጡ ‘’ስርዓት ወያነ ካብ ዝኸሓነ ቅንI ነቒሉ፡ ልኣላውነትና ብምግሃስ ሃገርና
ንምጉባጥ ዝዓለመ ወራር ኣካይዱልና’’ ብምባል፡ ንመላE ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንመንEሰያትና ድማ ብፍላይ ኣብ ዝወልO ኵናት ከም
Eንጨይቲ መጋርያ ክሓሩ ገይሩዎም Eዩ፡፡ ማሕበረሰብ ዓለም ብሓፈሻ፡ መንግስቲ ኣሜሪካን ሩዋንዳን ድማ ብፍላይ ዘቕረቡዎ Eማመ ሰላማዊ
ፍታሕ፡ ብብደA ነጺጉ ሰፍ ዘይብል Eንወት፡ ኣብ ሂወትን ሃብትን ህዝብታት ኤርትራ ኣውረደ፡፡ ብግንቦት 2000ዓ.ም. ሓይሊ ምክልኽል
Iትዮጵያ ሰፊሕን ሃንደበታውን መጥቃEቲ ብምፍናው፡ ንድፋዓት ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራ ጥሒሱ፡ ኣገዳሲ ክፋል ልኣላዊ መሬትና ተቖጻጺሩ
ጉEዞU ንቕድሚት ከም ዝግስግስ ምልክታት ኣብ ዝተራEየሉ Eዋን ግን፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስ፡ ብሓደ ሸነኽ ናብ ሳሕል ገጹ ክጸድፍ
ምድላዋት ከካይድ Eንከሎ፡ ብካልE ሸነኽ ድማ፡ ነቲ ብንEቀትን ብደAን ክነጽጎ ዝኸረመ ሰላማዊ ፍታሕ ማሕበረሰብ ዓለም፡ ተቐቢልናዮ Iና፤
ኵናት ደው ክብል ግበሩልና Iሉ ናይ ምሕጽንታ ኣውያት ከስምEን፡ ፖሎቲካዊ ስልጣኑ ካብ ውድቀት ከድሕን ናብ ኣልጀርያ ተጓየየ። ስለዝኾነ
ድማ 25 ትርብIት ኪ.ሜትር ፍሉጥ ልኣላዊ ግዝኣት ኤርትራ ንሰራዊት ባEዲ ዓቃቢ ሰላም ኣረኪቡ ክስሕብ ብምቕባል፡ ክፍርም ከምዝተቐሰበ
ናይ ትማሊ ተዘክሮና’ዩ፡፡ Eንተኾነ ግን Eቲ ዓለም ብዓለሙ ዝተኸታተሎ መንጠሊና ስEረት ዝተጎልበበ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን፡
ድሕሪ ውሳኔ ኮምሽን ዶብ ሕፍር ከይበሉ፡ ‘’ኣብ ኵናት ተዓዊትና፡ ኣብ ሕጊ ረቲEና’’ ብምባል ዓይኖም ብጨው ተሓጺቦም፡ ዓይንን ኣEምሮን
ህዝብታትና ከንቁሩ ሕፍር ኣይበሉን።
ሎሚ ድማ ብናይ ባEላቶም ዓንዳሪ ፖሊሲ፡ ከባቢናን ዞባናን ናብ ኵናትን ቅልውላውን ንምሽማም ከካይዱዎ ዝጸንሑ Eከይ ተግባራት ደው
ከብሉ፡ ዝቐረበሎም ከባብያውን ዓለማውን ምሕጽንታታት ብኣሽካEላል ብምንጻጎም ተስፋ ዝቖረጸ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት፡ ንጸረ
ሰላም ተግባራቶም ንምግታE ዘቕነA ማEቀብ ስለዘንበረሎም፡ ኣውያቶም ናብ’ቲ ግዳይ ገይሮሞ ዝጸንሑን ከም ግUዝ ኣቕሓ ዝርEዩዎ ህዝብና
‘’ጠፋEካ፡ ተበራበር፡ ንሃገራዊ ልኣላውነትካ ተኸላኸል’’ ብምባል፡ ብሽም ‘’ጥሙር‐መኸተ’’ ተቓውሞU ከስምE ናብ ሰፊሕ ወፈራ ኣትዮም
ኣሎዉ፡። በዚ መሰረት ከኣ ኣብ ውሽጢ ሃገርናን ኣብ ወጻEን ሰፋሕቲ ናይ ህዝቢ፣ ሰራዊትን ሰራሕተኛታትን ተማሃሮን ሰሚናራት ኣብ ምክያድ
ተጸሚዶም ይርከቡ።
ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን ኣንጻር ውሳኔ ማEቀብ፡ ጥሙር‐መኸተ ዘላዓEሉ ዘለዉ፡ ንናይ መን ረብሓ Eዩ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ብምልዓል
Eስኪ ቁሩብ ዝርዝር ኣቢልና ክንርEዮ ንፈትን፡፡ ኣብ ላEሊ ብንጹር ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት፡ ኣብ ልEሊ ጎረባብቲ ሃገራት ባEሎም
ኵናት ኣባሪOም ተመሊሶም ከሰስቲ ኮይኖም፡ ሂወት፣ ጥሪት ንብረትን ህዝብታትና ሓዊ ክበልO ምግባሮም ናይ ቀረባ ተዘክሮና Eዩ፡፡ ሕጂ ኸ
Eንታይ ክደግሙ ይደልዩ ኣሎዉ ማለት Eዩ?
ፈለማ ግን፡ ጽሟቕ ትሕዝቶ ውሳኔ ማEቀብ ብሓጺሩ ንርA፡፡
1. ስርዓት Iሳይያስ፡ ካብ ወጻI ኣጽዋር ከየEቱን፡ ናብ ደገ ኣጽዋር ከየሰጋግርን ተኣጊዱ።
2. ላEለዎት ሲቭልን ወታደራውያን ሓለፍቲ ናብ ወጻI ከይገሹ Eገዳ ተነቢሩሎም።
3. ኣብ ወጻI ዘሎ ገንዘብ ላEለዎት ሓለፍትን ምስOም ምትሕብባር ዘለዎም ኣካላትን ከይንቀሳቐስ ተኣጊዱ። Iሳይያሳውያን በዚ ማEቀብ’ዚ
ካብ ጸረ ሰላም ተግባራቶም ክግትU EንተዘይክIሎም’ውን ካብU ንላEሊ ዚውሰድ ስጉምቲ ምህላዉ’ውን ተኣሚቱ ኣሎ፡፡
ናይ’ዚ ውሳኔ’ዚ መበገሲ ድማ ብዘየሻሚ መንገዲ ተደጋጊሙ ክበርህ ጸኒሑ Eዩ፡፡ ስርዓት Iሳይያስ ንኩነታት ሶማልያ ንምሕማስ ክኽተሎ ዝጸንሐ
ፖሊሲታት ክቕይርን፡ ልኣላዊ ግዝኣት ጅቡቲ ብሓይሊ ብምጉባጥ ዝሓዞ መሬት ለቒቑ ክወጽE፡ ንጉዳዩ በቲ ዝተለመደ ስልጡንን ሰላማውን
ኣገባብ መፍትሒ ክገብረሉ ተደጋጋሚ ምሕጽንታን መጠንቀቕታን ተዋሂቡዎ ስለዝተሓሰመን ብዝጀመሮ ጸረ ሰላም መንገዲ ብምቕጻሉ ጥራሕ
ዝተበየነሉ መAገሲ ማEቀብ Eዩ።
Eዞም ብዘየሻሚ መንገዲ ዝተቐመጡ ውሳኔታት ረብሓOም ንህዝብታት ኤርትራ Eንታይ Eዩ?
1. በብEዋኑ ብዝተፈላለዩ መንገድታት EናተመንዝA ዝውሰድ ገንዘብ ህዝብታትና መሸመቲ ኣጽዋር ከይውEል ይገብር፡፡
2. ስርዓት Iሳይያስ፡ በብEዋኑ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣጽዋር Eናጓዓዓዘ፡ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገራት Iዱ ብምEታው፡ ንብረትን ሃብትን
ህዝብታትና ካብ ምEናውን፡ ሂወት መላምል መንEሰያትና ኣብ ዘይምልከቶም ኵናት ኣትዮም ብኸንቱ ካብ ምቕዛፍን ይድሕኑ፡፡
3. ላEለዎት ሰብ ስልጣናት ህግደፍ፡ ሃብቲ ሃገር Eናዘረፉን ገንዘብ ህዝብና Eናመንጠሉን ናብ ወጻI ሃገራት ብምልኣኽ፡ ካዝነOም ዘህጥሩሉ
Eድል ከየጣጥሑ፣ ንህዝብታትና ሰጥ ለበጥ ኣቢሎም ክገዝU ዘብቅOም ቁጠባዊ ሓይሊ ከየደልድሉ፣ ሰላም ጎረባብቲ ሃገራት ዝሕምስ ናይ
ስለላን ጸጥታን መሓውሮም ንምውፋር ዘኽEሎም ንግዳዊ ንጥፈታት ከየካይዱ ብምEጋት፡ Eድመ ፖሎቲካዊ ስልጣን Iሳይያስን ህግደፍን
ቀስ ብቐስ Eናተዳኸመ ዝኸደሉን ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ኣብ ምጥንኻር ኣወንታዊ ተራ ዝጻወትን ይኸውን።
ኣብ ባይታ ዘሎ ክዉን ሓቅን ረብሕU ንህዝብታትናን Eዚ ኣብ ላEሊ ብንጹር ዝተጠቐሰ Eናሃለወ፡ ብሽም ጥሙር‐መኸተ ተላዓIሎም ንውሳኔ
ማEቀብ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ክቃወሙ ማለት ድዩ? ልUኻት ሰበ‐ስልጣናት Iሳይያስ ናብ ዝተፈላለዩ ሃገራት Eናወፈሩ፡ ሰላም
ጎረባብትናን ዞባናን ንምዝራግ ዘኽEሎም ጸጥታዊ መጽናEቲ ከካይዱ፣ ኣብ ወጻI ነበርቲ ካብ ዝኾኑ ዜጋታት ብሽም መሕወዪ ግብሪ ዝሰልEዎ
ገንዘብ ክምEርሩ፣ ብሽም ስድራ ስዉኣት፣ ኣካለ ስንኩላት፣ ምክልኻል ሃገር ወዘተ ብዝብሉ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ረሲት ዘይቁረጸሉን Oዲት
ዘይግበርን ገንዘብ ህዝቢ ክዘምቱ ክፍቀደሎም ኣሎዎ፡ Iሎም ድዮም ብሽም ጥሙር‐መኸተ ኣንጻር ውሳኔ ማEቀብ ሕቡራት መንግስታት ደው
ክብሉ? ላEለዎት ሓለፍቲ፡ ሲቭልን ሰብ ጽሩራ መኮንናት Iሳይያስ፡ ሃብቲ ህዝብና Eናዘመቱ፡ ጊላዊ Eዮ መንEሰያትና Eናመዝመዙ ዘዋህለሉዎ

ገንዘብ ናብ ወጻI ሃገራት ልIኾም ነጊዶም ክሳዶም ከርጉዱ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣኖም መሐለዊ ዝኸውን ቁጠባዊ ዓቕሚ ከኻEብቱ ምEንቲ ድዩ፡
ነቲ ኣብ ልEሊ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን Eሙናቱን ዝተበየነ ማEቀብ፡ ብሽም ጥሙር‐መኸተ፡ ኣብ ጽርግያታት ወጺOም ብሰላማዊ ሰልፊ
ተቓውሞOም ክገልጹ ማለት ድዩ? ኣብ’ዚ Eዋን’ዚ ብሽም ‘’ጥሙር‐መኸተ’’፡ ኣንጻር ውሳነ ማEቀብ ደው ዝብል ኤርትራዊ Eንተሃልዩ፡ Eናረኣየ
ዝዓወረ፡ EናሰምA ዝጸመመ ወይ ድማ ምስ ስርዓት Iሳይያስ ጥቡቕ ናይ ረብሓ ምትEስሳር ዘለዎ፡ ክኸውን ኣሎዎ። ካብ’ዚ ወጻI፡ Iሳይያስን
ህግደፍን Eድመ ረኺቦም ህዝቢ ክቕጥቅጡ፣ ሰላም ጎረባብትና ክዘርጉ፣ ስልጣኖም መሐለዊ ዝኸውን ሃብቲ ክድልቡ Iሉ፡ ውሳነ ማEቀብ ክቃወም
ዝሓስብ ኤርትራዊ ክህሉ ኣይክEልን ኣይግባEን።
ሎሚ ከም’ቲ ናይ ትማሊ፡ ‘ምEንቲ ነጻነት ‘’ሎሚ ዘይከተተ ብደዉ ከምዝሞተ’’ ዝተባህለ ዘይኮነስ፡ ‘’Eድመ ስልጣን Iሳይያስ ንምንዋሕ ውሳኔ
ማEቀብ ንምቅዋም ዝኸተተ፡ ብደዉ ከምዝሞተ’’ ተባሂሉ ዝኹነነሉ Eዋን Eዩ። ሎሚ ብሽም ልኣላውነትን ነጻነትን ሃገር፡ ንብዓት ሓርገጽ
ብምንባE፡ ብጸረ ሰላም ፖሊሲUን ተግባራዊ ምንቅስቓሱን ምኽንያት ዝተበየነሉ ውሳኔ ማEቀብ ዝተሸምቀቐት ክሳድ Iሳይያስን ጉጅልUን
ከዝልቕ Iሉ ዝብገስ ውጹE ኤርትራዊ ክህሉ Iልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን።
Eቲ ሓቂ Eዚ ኣብ ላEሊ ዝተጠቐሰ Eናሃለወ፡ ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን ብሽም ‘’ጥሙር‐መኸተ’’ ንህዝብታትና ኣንጻር ውሳኔ ማEቀብ
ከላዓEሉዎም ዝጥቀሙሎም ስልትታት Eንታይ ክኾኑ ይኽEሉ Iልካ ምድህሳስ ብጣEሚ ኣገዳሲ Eዩ፡፡
1ይ. ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ፡ ኣቐዲሙ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ኣብ ልEሊ ምምሕዳር ኣሜሪካ ዝኸሓነ ጽልI ንምስራጽ ሰፊሕ ወፈራ
ከካይድ ምጽንሑ ዝፍለጥ Eዩ። ኣብ’ዚ Eዋን’ዚ ድማ ከም ናይ’ዚ መቐጸልታ ምስ ውሳኔ ማEቀብ ተታሓሒዙ ዝካየድ ዘሎ ወፈራ Eዩ። ሕቡራት
መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሓምሳታት፡ ህዝብታት ኤርትራ ንሃገራዊ ነጻነቶም ዘካይዱዎ ዝነበሩ ቃልሲ፡ ኣብ ጎድኒ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ተሰሊፋ፡
ሃገርና ብሽም ፌደረሽን ኣብ ትሕቲ Iትዮጵያ ክትቁረን ዝገበረ Eዩ፡። ድሕሪU’ውን ሃጸይ ሃይለስላሴ፡ ንውEል ፌደረሽን ኣፍሪሱ ኣካል ግዝኣት
Iትዮጵያ ክገብራ Eንከሎ ዝኾነ ይኹን ተቓውሞ ኣየስመAን፡፡ ሎሚ ድማ ካብ ቅድሚ 12 ዓመታት ጀሚሩ ኣብ ልEሊ ኤርትራ ክጥጃE ዝጸንሐ
መጥቃEቲ ብሽም ማEቀብ ተጎልቢቡ ንኤርትራ ንምጉዳE ዝተበገሰ ሰራም ውዲት Eዩ፡፡ ስለዚ ሎሚ’ውን ከም’ቲ ዝሓለፈ ንሃገራዊ ልኣላውነትካ
ክትEቅብ፡ ኣብ ጎድኒ መንግስትኻ ኮይንካ ተኸላኸል፡ ብምባል Eዮም ከላዓEሉዎ ዝፍትኑ ዘለዉ፡፡
ኩላትና ከም ንፈልጦ፡ ኣብ ኣርባዓታትን ሓምሳታትን፡ ህዝብታት ኤርትራ፡ ብመራሕቶም ኣቢሎም ብሰላማዊ ኣገባብ፡ ከም ካልOት ኣብ
መግዛEቲ ዝነበራ ነጻነተን ዝተፈቐደለን ሃገራት ኣፍሪቃ፡ ተመሳሳሊ Eድል ክወሃቦም ኣቤት Iሎም ሓቲቶም Eዮም፡፡ ግን ድማ ኣሜሪካ ምEንቲ
ጂO‐ፖሎቲካዊ ረብሓኣ ክትብል፡ ኤርትራ ምስ Iትዮጵያ ብመልክE ፌደረሽን ኣብ ትሕቲ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ ክትቁረን ድሌት ነይሩዋ፡፡
ሽU ብዝነበራ ጽልዋ ድማ ፖሊሲኣ ተግባራዊ ዝኾነሉ ኩነታት ፈጢራ። ኣብU ጥራሕ’ውን ኣይተወሰነትን፡፡ ሃጸይ ሃይለስላሴ ንውEል ፌደረሽን
ኣፍሪሱ፡ ኤርትራ ኣካል Iትዮጵያ ክገብራ Eንከሎ ተቓውሞ ኣየስመAትን፡፡ ወረ ኣብ’ዚ ጥራሕ’ውን ደው ኣይበለትን ኣሜሪካ፡፡ ህዝብታት
ኤርትራ ምEንቲ ሃገራዊ ነጻነቶም ዘካየዱዎ ሰላማዊ ቃልሲ ሰማI ስIኑ፡ ኤርትራ ኣብ ውEል ፌደረሽን ምቑራና ጥራሕ ከይኣክል፡ ኣብ ትሕቲ
ውዲታዊ ጎበጣ ስርዓት ሃይለስላሴ ምስ ወደቐት፡ ምEንቲ ሃገራዊ ነጻነት ብረታዊ ቃልሲ ምስ ተጀመረ’ውን፡ ኣብ ጎድኒ ስርዓት ሃጸይ ሃይለስላሴ
ብምውጋን ንሰውራና ንምጥፋE ጻEርታት ምክያዳ ዚተሰወረ ምስጢር ኣይነበረን። ሰውራ ኤርትራ፡ ብሰፊሕን ወሳንን ተሳትፎ ህዝብታት ኤርትራ፣
ጅግንነታዊ ቃልሲ ተጋደልቲ ደቆምን ንነጻነትና ዝድግፋ ሃገራት ብዘበርከተO ምትሕግጋዝን፡ Eናደልደለ ምስ ከደ፡ ብU መጠን ነባር መርገጺ
ኣሜሪካ Eናተለሳለሰ ከይዱ Eዩ፡፡ ኣብ መጨረሻ ድማ ሰውራ ኤርትራ ገቢሉ ሓራ መሬቱ Eናስፍሐን፡ ፋሽስታዊ ስርዓት ደርጊ ተደምሲሱ ሃገርና
ሓራ ወጸት፡፡ ነጻነት ሃገርና ብመንገዲ ሪፈረንደም ኣቢሉ ብ99.8% Eወ ንነጻነት ምስ ተደምደመ ድማ፡ ናይ ኤርትራ ነጻነትን ልኣላውነትን Eላዊ
ኣፍልጦ ካብ ዝሃባ ዓበይቲ መንግስታት ዓለምና ሓንቲ፡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ Eያ፡፡ ካብ’ዚ Eዋን’ዚ ንደሓር፡ ኣሜሪካ ነጻነትን
ልኣላውነትን ሃገርና ኤርትራ ተቐቢላ ጥራሕ ዘይኮነትስ፡ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኤምባሲ ከፊታ ክትንቀሳቐስ Eድል ሂባ Eያ፡፡ ብተመሳሳሊ
መንግስቲ ኣሜሪካ’ውን ኣብ ሃገርና ኤምባሲ ከፊቱ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ዘካይደሉ ኩነታት ተፈጢሩ። ኣብU ጥራሕ ከይተወሰነ፡ መንግስቲ
ኣሜሪካ፡ ብሰውራ ኣቢሎም ዝመጹ መራሕቲ ኤርትራን Iትዮጵያን ከም መንEሰያት መጠን ተስፋ ዝንበረሎም፡ ብዲሞክራስያውነት ሞዴል
ኣፍሪቃ ክኾኑ Eዮም ብምባል፡ ፍሉይ ርክባትን ምትሕግጋዝን ክትገብር ድልውቲ ዝኾነትሉ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ Eዩ፡፡ ቅድሚ 1997 ዓ.ም
ዝነበረ ፍሉይ ብጽሖታት መራሕቲ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ድማ፡ ናይ’ዚ ሓቂ’ዚ መግለጺ Eዮም፡፡
ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ፡ ሓደ ልሙድ ብሂል ኣሎ፡፡ ቀዋሚ ረብሓ’ምበር ቀዋሚ ዓርኪ ዝበሃል የልቦን ዝብል Eዩ፡፡ ሕቡራት መንግስታት
ኣሜሪካ፡ ኣብ ኣርባዓታትን ሓምሳታትን ዝነበራ መርገጺ፡ ንጂO‐ፖሎቲካዊ ረብሓኣ ክትብል ኤርትራ ምስ Iትዮጵያ ብሽም ፈደረሽን ክትቁረን
ዝድግፍ መርገጺ ነይሩዋ Eዩ፡፡ Eዚ መርገጺ’ዚ ብተሪር መኸተን ቃልስን ህዝብታትናን ተጋደልቲ ደቆምን ተቐይሩ Eዩ፡፡ ስለዝኾነ’ውን ረብሓ
ኣመሪካ ምስ ሓዳስ ነጻ ኤርትራን መራሕታን ብዝፍጠር ዝምድና ከም ዝረጋገጽ ብምEማን፡ ናይ ኣርባዓታትን ሓምሳታትን መርገጻ ተቐይሩስ፡
ሃገርና ነጻን ልኣላዊትን ኮይና ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ኣባል ክትከውን ዝተቐበለት ሃገር Eያ።
ኣብ Eድመ ስልጣን ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስ ዝነበረ ሓቂ ምስ Eንዝክር፡ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፡ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብዘይ ዝኾነ ይኹን
ሃገራዊ ቅዋም፡ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ህዝብታትና ዓፊኑ፡ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት Eናሓለፈ ክናከስ Eንከሎ፡ ዓው Iላ ዓገብ ክትብሎ
ኣይተሰምAትን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ከም ቆልዓ ክትጥብሮ ምጽናሓ ኣሉ ዝበሃል ኣይኮነን፡፡ ሃርጓም Iሳይያስ፡ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ
ዝነበሩዎ ትጽቢታት ስለዘይተማልUሉ፡ ከም ቆልዓ ኮርዩ፡ ናብ ጸርፍን ዘለፋን ኣብ ዝኣተወሉ Eዋን’ውን መንግስቲ ኣሜሪካ ናይ ስቕታ መርገጺ
ምውሳዱ ንኹሉ ብሩህ Eዩ ዝነበረ፡፡
ርEሰ ፋሽስቲ Iሳይያስ፡ ናይ‘ዚ ዞባ ጸረ ሰላምን ምርግጋEን ሓይሊ ኮይኑ፡ ነዚ ከባቢ ብምሕማሱ፡ ሰላም ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ስግኣት ክውድቕ
Eንከሎ፡ ረብሓ ኣሜሪካ ኣብ’ዚ ዞባ ምትንካፉ ዘይተርፍ Eዩ።፡ ስለዝኾነ’ውን መራሕቲ ኣፍሪቃ ሕብረት ንጸረ‐ሰላም ተግባራት ፋሽስታዊ ስርዓት
ህግደፍ ብምኹናን፡ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታት ንጸረ‐ሰላም ተግባራቱ ዝገትE ማEቀብ ክብየነሉ ዘመሓላለፎ ለበዋ ብምድጋፋ፡ ብፍሉይ
ትጥመተሉ ቅንጣብ ምኽንያት የልቦን፡፡ Eኳ ደኣስ፡ Eታ ብዲሞክራሲ Eትምሕልን Eትጥሕልን ዓባይ ሃገር ኣሜሪካ፡ ከም Iሳይያስ ዝመሰለ
በረኸኛ መንግስቲ፡ ብዘይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ንመላE ህዝብታት ኤርትራ ጅሆ ሒዙ፡ ከም ዝደለዮ Eናዓንደረ፡ ንከባቢናን ዞባናን Eናሓመሰ፡ ናይ
ሱቕታ መርገጺ ሒዛ ክትራርዎ ዝጸንሓትሉ ምኽንያት Eንታይ Eዩ ዝብል ሕቶ Eናልዓለ ከዘራርብ ዝጸንሐ Eዩ፡፡ ስለዚ’ምበኣር ኣብ ልEሊ ርEሰ‐
ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅለUን ዝተወሰነ ማEቀብ፡ ከም ሓቂ፡ ኣሜሪካ ደፊኣ ዘምጻኣቶ ዘይኮነትስ፡ ባEሉ Iሳይያስ ደፊU‐ደፋፊU፡ ኣፍሪቃ
ሕብረትን ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት መንግስታትን ናብ’ዚ ውሳኔ’ዚ
ክበጽሑ ዝደረኸ ስርዓት Eዩ፡፡ ስለዝኾነ’ውን Iሳይያስን ጉጅልUን ርUያት ገበናቶም ሸፊኖም፡ ሓጥያቶም ከምቲ ዝለመዱዎ ናብ ሕቡራት
መንግስታት ኣሜሪካ ንምጽዓን ዝገብሩዎ ጻEሪ ‘’ጩግራፍሲ ባEላ ወቒዓ ተEዊ’’ ዝብል ምስላ ኣበው ዘዘኻኽር Eዩ።

2ይ. ርEሰ ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅለUን፡ ህዝብታትና ብሽም ጥሙር‐መኸተ ኣንጻር ውሳኔ ማEቀብ ተቓውሞ ከልEሉ ዝጥቀሙሉ፡ ስዉር ሜላ
ምህላዉ ልቢ ክበሃሎ ዝግባE Eዩ፡፡ ኩላትና ከም ንፈልጦ፡ ስርዓት Iሳይያስ፡ ብዝተኸተሎ ገባቲ ቁጠባዊ ፖሊሲ፡ ሰብ ሃብቲ፡ ደቂ ሃገርን
ወጻEተኛታትን ነጻ ኮይኖም ወፍሪ ዘካይዱሉ ኩነታት ዓጊቱዎ Eዩ። ብሰንኪ ገባቲ ፖሊሲ ህግደፍ፡ ሃገርና ቀስ ብቐስ፡ ኣብ ዓሚቕ ቁጠባዊ
ቅልውላው Eናተሸመመት ክትከይድ Eንከላ፡ ስርዓት Iሳይያስ ድማ ብሕጽረት ሸርፊ ወጻI ዝሳቐየሉ ኩነታት Eናተፈጠረ ካብ ዝመጽE ጸኒሑ
Eዩ፡፡ ከም ውጽIት ናይ’ዚ ድማ፡ ቀረብ ነዳዲ ብምቁራጹ፡ ኣብ ኤርትራ መብራህቲ ኤሌክትሪክ ብEብረ ምEዳል ግድን ዝኾነሉ ኩነታት
ተፈጢሩ ነይሩ Eዩ፡፡ ፋብሪካታት፡ ኣድለይቲ ጥረ ኣቑሑት ብምስኣነን Eናተዓጽዋ ምኻደን’ውን ይፍለጥ Eዩ። ብቐንዱ ከኣ ህዝብታትና ኣብ
Eዳጋ ኣድለይቲ ኣቑሑት ስIኖም ኣብ ከቢድ ጸገም ዝወደቑሉ ኩነታት ጸኒሑ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ዝርካቦም ኣቑሑት ካብ ሹቕ‐ሕድሪ ህግደፍ፡
ብኩቦን ክሽምቱ ዝተገደደሉ፡ ኣብ ከተማታት ባኒ ንምርካብ ለይቲ ብቑሪ Eናተሓንዘፉ መስርE ሒዞም ዝሓድሩሉ ኩነታት Eዩ ጸኒሑን ዘሎን፡፡
Eዚ ካብ ባህሪያት ፋሽስታዊ ስርዓት Iሳይያስ ዝተበገሰ ዓሚቕ ቁጠባዊ ውድቀት፡ ኣብ ዓለምና ኣጋጢሙ ዘሎ ፋይናንሳዊ ቅልውላው
ተወሲኹዎ፡ ቁጠባ ኤርትራ ክጻወሮ ዘይክEል ሸኸም ተዳEኒኑ ኣሎ፡፡
Eምበኣርከስ ምስ’ዚ ኣብ ላEሊ ዝተጠቐሰ ክውንነት ብምትሕሓዝ፡ ርEሰ‐ፋሽስት Iሳይያስን ጉጅልUን ብውሳኔ ማEቀብ ኣጋጢሙዎም ዘሎ ከቢድ
ጸገም መዝሚዞም፡ ኣብ ልEሊ ህዝብታትና ዘቕነA ምዃኑ ንምEማን ዝጻወቱዎ ኣዝዩ ርኹስ ስልቲ ምህላዉ Eዩ፡፡ ንሱ ድማ Eቲ ዝርካቡ
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