
ኢድ ኣእታውነት ንሓዯን ጽድቒ ነቲ ካሌእን ሓጥያት ኮይኑ ዜግሇጽ ኣይኮነን 

ህሌዊ ኩነታት ሃገርናን ዝባናን፡ ብሓፈሻ ናይ ዒሇምና ተምሳላት ሕድሕድ ምንጽጻግን ምብሊሕ ግርጭትን  ፣ ተምሳላት ግህሰት መሰረታዊ 

ዱሞክራስያዊ መሰሌ ዛጋታት፡ ተምሳላት ይምእዘዜነት ንሌዐሊውነት ሕጊ ፣ ተምሳላት የቓርጽ ዉግእን ወረ ዉግእን ይፍሇዮ ኮይኑ 

ጸኒሑን ኣልን። ናይ ሕጂ ጽሑፈይ ግን ብፍለይ ኣብ ጎረቤትና ሃገር ኢትዮጵያ ል ወጥርን ይህደእ ፖሇቲካዊ ቅሌውሊዉ ኣብ ዜምሌከት 

ብዉሌቐ መሊኺ ስርዒት ኣቶ ኢሳያስን ካብ ተቓወምቲ ሓይሌታት ( ዯሇይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዜኾና ገሇ ዉድባት ፡ ሰሌፍታት፡ ናይ 

ሚድያ ትካሊት፡ ክሳብ ብዉሌቐ ዯረጃን ) ዜወሃብ መዯረን መግሇጺን ኣብ ዜምሌከት ርእይቶይን ትዕዜብተይን ኣብ ምግሊጽ ዜተሓጽረ 

ክኸዉን እዩ።  

ምሌካዊ ስርዒት ኤርትራ ጌና ብጊሓቱ ህዜብና ናይ ነጻነት ንፋስ ከየስተማቐረ፡ ንሃገራዊ ዕርቒ ዜተጻረረ፡ ብይካ ንሱ ዜመርሖ እንኮ ዉድብ 

ኻሌኦት ኣብ ኤርትራ ክህሌዉ ከም ገበን ቑጸር ምኻኑ ዜአወጀ ጸረ ሓድነትን ዕለሌ ገባቲ ሓይሉ ምኻኑ ነጸረ እከይ ጉጅሇ እዩ። ። ብአቶ 

ኢሳያስ ዜምራሕ ምሌካዊ ስርዒት ኤርትራ እምበአር ስሇምንታይ ኣብ ዉሽጣዊ ጉዲያት ካሌኦት ኢድ ምትእትታው ተቖጢቡ ኣብ ሓባራዊ 

ረብሓ ዜተሰረተ ሰናይ ጉርብትና ክግበር ይመረጸ ? ዜብሌ ሕቶ መሌሲ ንምርካብ ብዘሕ ጻዕርን ምርምርን ይሓትት ብሩህ ከም ጸሓይ 

ቐትሪ እዩ።  ናይ ምሌኪ ፖሉሲታቱ ኣብ ኤርትራ ዜተሓጽረ ጥራሕ እዉን ኣይነበረን ። ናይ ዝናና ጎብሇሌ ንክኸዉን ሇዎ ሕሌሚ ንምርዋይ 

ምስ ኩሇን ዜዲወባናን ጎረባብቲ ሃገራትን ( ሱዲን፡ የመን፡ ጅቡቲ፡ ሶማሌ፡ ድሒሩ ድማ ምስ ኢትዮጵያ፡ ) ብብግዜይኡ ሓዊ ብምጽሕታር 

ኣብ ረጽሚ ክአቱ ግዛ ኣይወሰዯለን ከቓርጽ እዉን እትጽበዮ ኣይኮነን። በዙ ጥራሕ እዉን ዯው ከይበሇ ንግጉይ ፖሉሲታቱ ዜነቐፉን 

ዜተጻረሩን መንግስታታን ኣህጉራዊ ትካሊትን እዉን ካብ ብማዕዶ ምኩርባብን ምጽራፍን ዯው ኣይበሇን ። ዕሸሌ ሃገርና ድማ በዙ ጉጉይ ናይ 

ምሌኪ ዒንዲሪ ስርዒተ ምሕዯራ ብሓፈሻ ካብ ማ/ሰብ ዒሇምና ብፍሊይ ድማ ክብ ዝናና ዜተነጸሇት ገይርዋ ጸኒሑን ኣልን።  

መብዚሕትአን ናይ ዝባና ሃገራት ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃሌሲ ናይ ሰውራና ተሓባበርቲ ገሉአን ድማ ከም ዯጀን ኮይነን ዜተዯጋገፋናን 

ዜተሓባበራንን ምኻነን ታሪኽ ዜምስክሮ ሓቒ እዩ። እቲ ክኸዉን ዜግበኦ ድማ ነዙ ቅደስ ዉዕሇተአን ሌዐሌ ክብሪ ክወሃቦን ከነመስግንን 

ምስተገበአ። ነዙ ቅደስ ስነ ምግባር መሰረት ዜገበረ ድማ ንሓባርዊ ረብሓ ዜዒሇመ ድሌደሌ ዜምድና ንምጥራይ ክሕግናን ካብ ኣብ 

ውሽጣዊ ጉዲያተን ጣሌቓ ኣእታውነት ክንቑጠብን ንሌምዒት ከነማዕደን እዩ ዜግባአና። እንተኾነ ዉሌቐ መሊኺ ስርዒት ኢሳያስ ኣፈወርቒ  

ነቲ ሕሱም ሕርፋን ናይ ዝናና ጎብሇሌ ምኻን ሕሌሙን ኣብ ሃገርና ኤርትራ ል ኣምባገነናዊ ምሕዯራን ፖሉሲታቱን ተገንዙብካ ካብ ኢድ 

ኣእታውነት ነጻ ክኸዉን ምጽባይ የዋህነት/ዕሽነት እዩ። ስሇዙ ልሚ እዉን ኣብ ዉሽጣው ጉዲይ ኢትዮጵያ ኢዯይ ኣጣሚረ ኣይርእን ኢለ 

ክዚረብ ምስማዕ ክድንጽወናን ሓዱሽ ክኾነናን ኣይክእሌን። ተቐባሉ እንተረኺቡ እዉን ከማሕድረኩም ዜኽእሌ ኣነ እየ ብማሇት 

ጦብልቅልቅ ክብሌ ዉሁብን ባህርያት ታሪኽ ጉዕዜኡን ዜምስክሮ ሓቒ እዩ። 

ብወገን ተቓወምቲ ሓይሌታት ( ዯሇይቲ ፍትሒ ዉድባት፡ ሰሌፍታት፡ ሲቪክ ማሕበራት፡ ናይ ሚድያ ትካሊት፡  ጉጅሇታትን ዉሌቕ 

ባእታታትን) ስርዒት ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቒ ናይ ስሌጣን ኮርሻ ካብ ዜተወጣሓለ እዋን ኣትሒዝም ፡ ምሌካዊ ምሕዯራኡን ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ 

ኤርትራ ውርዶ ግፍዕን ስቅያትን፣ ከምኡዉን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ሓዊ ብምጽሕታር ናይ ዕሸሌ መንእሳያትና ህሌቒት ጠንቅን ጣሌቓ ኢድ 

ምትእትታዉን ብምጽራር ክጽሕፉን ንዒሇም ማሕበረ ስብ አቛሞም ክገሌጹን ጸኒሖም እዮም። ከምኡዉን ኣብ ዜተፈሊሇየ ሃገራት፡ 

መንግስታዊ ትካሊትን ኣህጉራዊ መጋባእያታትን ብምስታፍ መክራት ብምጽሓፍ ንዒንዲሪ ባህርያት ስርዒት ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ምቅሊዕ ዒቢን 

ዜነአድን ተራ ክጻወቱ ምጽንሖም ብሩህ ሓቒ እዩ። ብፍሊይ ከም ኣብ ሱዲን፡ የመን፡ ጅቡቲን ሶማሌን ካይዶ ዜነበረ ጣሌቃ ምትእትታው፣ 

ክሳብ ናይ መንእሰያትና ህይወት ሕሌፈት ብጸሐ ተሓታቲ እዙ ዒንዲሪ ዉሌቕ መሊኺ ስርዒት ምኻኑ ብየወሊዉሌ በዝም ሓይሌታት 

ዯሇይቲ ፍትሒ ክግሇጽ ጸኒሑ እዩ። 

እዙ ሕጂ ኣብ ጎረቤትና ሃገር ኢትዮጵያ ል ፖሇቲካዊ ቅሌውሊው ብዜምሌከት በዝም ገሇ ኣካሊት ዯሇይቲ ፍትሒ ዜፍሇጡ ዜቐርብ 

መግሇጺ፡ መዯረ፡ አቛም፡ ኣብ ሚድያን ብጽሑፍን .......... ወተ፣ ከምኡዉን በተን ጸጊዕ ዯሇይቲ ፍትሒ ዜፍሇጣ ናይ ሚድያ ትካሊት 

ብብግዜይኡ ዜጟዋሕ ግን ኣይግድን። ዜተጸንዏን ነዊሕ ዜጠመተን ኣብ ክንዱ ፈተውቲ ጸሊእቲ ዜዕድም ከይከዉንን፡ ኣብይጉዲይና 

ምትእትታው ኢድ ዜመስሌ ኮይኑ፡ ብቐንደ ድማ ነቲ ዜጸንሐ መትከሊዊ እምነትን ጸረ ኢድ አእታውነትን ዜጋጮ ይመስሇኒ።  

ኣብ ኢትዮጵያ ብኽሌተ ተጻረርቲ ፖሉቲካዊ ሰሌፍታት ብሌጽግናን ወያኔን / PP & TPLF / ነንሕድሕዶም ብምጥሓስ ሕገ መንግስቲ 

ዜካሰሱ ሓይሌታት ኣብዜሌዒሇ ጫፍ ፖሉቲካዊ ወጥሪ ምህሊዎም ብሩህ እዩ። ቤት ምኽሪ ፈዯረሊዊ መንግስትን ቤት ምኽሪ ናይ ህዜቢ 

ተወክሌቲን ብጽዯቅዎ ዉሳኔ ተሞርኪሱ ብወገን ብሌጽግና እቲ ኣብ ስሌጣን ገዚኢ ል ሰሌፊ ኣብ ክሌሌ ትግራይ ህዜባዊ ምርጫ 

ከይገብርን እንተተግቢሩ ድማ ካብ ሕገ መንግስቲ ፍቅዶ ወጻኢ ብምዃኑ ተፈጻምነት ከምይህሌዎን ኣቐዱሙ ኣፍሉጡ ጸኒሑ። ብወገን 

ክሌሊዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ንባዕለ እቲ ኣብ ስሌጣን ል ሰሌፊ ካብ 25/30 ጥቅምቲ ንዯሓር ስሌጣን የብለን ክእዜዜ ኣይክእሌን 

ዜብሌ ተሪር መርገጽ ብምሓዜ ነቲ ዉሳኔ ዕሽሽ ብማሇት ምርጭኡ ከምካየዯ ዜፍሇጥ እዩ።  

ኣብዙ ርሱን ፖሇቲካዊ ወጥሪ ኢትዮጵያ፡ ናይ ህዜብታት ሓባራዊ ረብሓን ሰናይ ጉርብትናን ይግድሶ ዉሌቐ መሊኺ ስርዒት ኣቶ ኢሳያስ 

ምስ ቀዲማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ጥረዮ ዜምድና ካብ ዜነበሮ ተነጽል መውጽኢ ጽቡቅ ኣጋጣሚ ኮይንዎ ጸኒሑ፣ ንወያኔ ሇዎ 

ጽሌእን ቅርሕንትን መውጽኢ ክግሌገሇለ ድማ ኣብ ዉሽጣዊ ጉዲይ ኢትዮጵያ ኢዯይ ኣጣሚረ ኣይክርእን ብዜብሌ እዉጅ መርገጽን ኢድ 



ኣእታውነትን  እዉን ሰሚዕና። መንቀሉኡ ድማ ስኒት/ዕርቒ ንምምጻእ ይኮነ ኣብ ሌዕሉ ወያኔ ሇዎ ጽሌእን ቅርሕንትን ዜመንቀሉኡ ምኻኑ 

ብሩህ እዩ።  ንሰናይ ጉርብትና ህዜብታት ከም ቑርን ኣስሓይታን ከምፈርሆ ድማ ልምስ የሇሇዮ ል ኣይመስሇንን። 

ሓቒ እዩ !!! ቀዲማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ምስ ዉሌቐ መሊኺ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዜገብሮ ሕግብግብን ናይ ፕሮቶኮሌ ሕጊ 

ክሳብ ዜሰሓተ ተግባርን ገሇጻን ንህዜቢ ኤርትራ ቖጠዏን ነዯረን ህያው ኩነታት ክንርኢ ምጽናሕና ዕሽሽ ተባሂለ ዜሕሇፍ ኣይኮነን። 

ብሓፈሻ ሃገራዉን ኣህጉራዉን ዜተፈሊሇያ ትካሊት ዒሇምና ብምስሉ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ኣፍሪካ ዜግሇጽ ዉሌቐ መሊኺ ኢሳያስ 

ንቀዲማይ ሚኒስተር ዶክተር ኣብይ ዜተኸወሇ እዩ ክበሃሌ እዉን ኣይከአሌን። ህዜቢ ኤርትራ ሌዐሊዊት ሃገር ኤርትራ ህያው ክትከዉን 

ብዯም ብለጻት ዯቑ በጃ ኸፊለ ዜትሃንጸት ምኻና እዉን ሕሌና ቀ/ሚ ዶክተር ኣብይ ዜስሕቶ እዩ ዜበሃሌ ኣይኮነን።  ነዙ ሕጂ ንሱ 

ንስሌጣን መዲይቦ ኮይንዎ ል ሓይሉ ክመጽእ እዉን ዒቢ ተራ ኤርትራውያ ተቃሇስቲ ንነጻነት ናይ ትማሉ ዜኽሪ ስሇዜኾነ ሕሌና ቀዲማይ 

ምኒስተር ዶክተር ኣብይ ባዕለ ህያው ምስክር እዩ።   

ካብዙ ሌዑለ ተጠቂሱ ል ሓቒ ነቒልም ብገሇ ዯሇይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ንቀ/ሚ ዶክተር ኣብይን መንግስቱን ሒዜዎ ል ጉጉይ 

መንገዱ  ተቓውሞኦም ከስምዐ ዜኾነ ሕሌና ሇዎ ዜጽበዮ ሓቒ እዩ። ይጽንሓሇይ ይበሃሌን ግዛ ክመጥጥን እዉን ኣይግባእን። 

ንተቓውሞኻን ርእይቶኻን እትጥቀመልም ቛንቛ ድማ ጽሌኢ ብዜዕድም፡ ጽዩፍ ቃሊትን ቅጽሊትን ከሰንዮ ተመራጺ ኣይመስሇንን። እዃዯአ 

ዉርዘይን ረዙን ትርጉም ሇዎ መግሇጺ ተጠቒምካ ከተቅርቦ ቀ/ሚ ዶክተር ኣብይ እንተይሰምዖ ካሌኦት ጸሇውቲ ሓይሌታትን ባእታታትን 

ኢትዮጵያ ዯገፍ ክርከቦ ዜከአሌ እዩ እብሌ። ኣዒዋቲ ፖሇቲካዊ ጸወታ ድማ እዩ። ብፍሊይ ንዒና ንኤርትራውያን ኣብ ህሌዊ ፖሇቲካዊ ወጥሪ 

ኢትዮጵያ ንኢድ እታውነት ዉሌቐ መሊኺ ስርዒት ኢሳያስ እንዲኮነና ብቀ/ሚ ዶክተር ኣብይን ይቅለዕ ምስጡር ዜምድንኦምን ተሞርኪስና 

ጸጊዕ ሇዎ መርገጽ ምሓዜ ዜግባእ ኣይኮነን። ንጉጉይ ተግባራት ኣብ ጉዲይካ ተቓውሞኻ ብዉሕለሌ ምግሊጽን ሌቓሕ ቦሰሮ ምስ ዉሌቐ 

መሊኺ ኢሳያስ ብሇዎ ቅርበት ግሌጽ አቛም ክንወስድን ክሌቲኡ ዜተፈሊሇየ እዩ።  ተቓውሞና ንኢድ ኣእታውነት ስርዒት ኢሳያስ 

ብመትከሊዊ ዒይኒ እንተኾይኑ ድማ ንዕኡ ዜኽሌክሌ ንዒና ፍቅድ ክኸዉን ኣይክእሌን እዩ። ኢድ ኣእታውነት ብሕብሪ ጸሉም ጻዕዲ ኢሌካ 

ዜግሇጽ ይኮነ ፖሇቲካዊ ትሕዜቶ ሇዎ ኣብ ዜተፈሊሇየ ዒውዱ ብተግባር ዜግሇጽ እዩ። 

ኣብዙ ሕጂ ብሰንኪ ዉሌቐ መሊኺ ስርዒተ ምሕዯራ ተሰዱዶም ንትግራይ ዜመጽኡ ብአሽሓት ዜቑጸሩ ዛጋታትና ብመንግስቲ ክሌሌ 

ትግራይን ህዜቢ ትግራይን ዜግበረልም ሰብአዊ ኣቐባብሊን ምድግጋፍን ኣብ ሕሌና ህዜብና ፍለይ ቦታን ክብርን ሇዎ እዩ ። ህዜባዊ ውያኔ 

ሓርነት ትግራይ TPLF ንኤርትራ ሌዐሊዊት ሃገር ክትከዉን ዜወሰድዎ ኣቛም ንንተዕሇት ኣብ ማሕዯር ታርኽ ዜስነድን ሌዐሌ ክብሪ 

እንህቦን ህያው ሓቒ እዩ። እንተኾነ ነባርን ይቅየርን ፖሇቲካዊ መርገጽ እዩ ክበሃሌ ዜድፈር ኣይኮነን። ስሇዜኾነ እዩ እዉን ኣብቲ 

ንሌዐሊውነት ኤርትራ ዜተወስዯ እቛም ዜነበሩ ሊዕሇዎት ናይ ኣመራርሓ ጽፍሒ ልሚ ንወዯባትና ክምቀለን ዋንነት ክህሌዎምን ክሳብ እዉን 

ብሓይሉ ዒመጽ ክውሰድ ክምድሩ ዜስማዕ። ቀሉሌ ይኮነ ጽሌዋ ሇዎምን ቀረብ ናይ ህሌዊ ኣመራርሓ ወይኔ ምኻኖም እዉን ስቱር 

ኣይኮነን። ኣብ ትግራይ/መቐሇ ዜመዯብሩ ብአግአዜያን ዜፍሇጥ ምንቅስቃስ እዉን ንህዜቢ ኤርትራ ክጕዚዜዩን ሓዊ ከሳውሩን ዜዉዕለ ካብ 

ሊዕሇውይ ጽፍሒ ኣመራርሓ ወያኔ ዜተሰወሩ ዯቒ ሕድርትና ኣይኮኑን።  

ትግራይ ኣካሌ ኢትይጵያ ብምኻና ድማ ትግራይ ምስ ካሌእ ኢትዮጵያዊ ሓይሉ ኣብ ትገብሮ ይምቅዲው ጣሌቓ ክንአቱን ምስ ሓዯ ወገን 

ጸጊዕ ሒዜና ነቲ ካሌእ ክንጻረርን ዜግባእ ኣይመስሇንን። ዯገፍቲ ስርዒት ዉሌቐ መሊኺ ኢሳያስ ንትግራይ ከም ዕንቅፋት ንምጥራር ዶብን 

ካብ መሬትና ኣይወጽእን ዜበሇት ገይሮም ክቅርብዎ ይስምዐ እዮም። እቲ ሓቒን ኣህጉራዊ ሕግን ከም ዶብን ዜተጕብጠ መሬትን ምስ ክሌሌ 

ናይ ሓንቲ ሃገር ክውዲእ ፍቅድ ግን ኣይኮነን። ሰዒብቲ ዉሌቐ መሊኺ ዜብሌዎ ገዱፍና ግን እቶም ዯሇይቲ ፍትሒ እንብሌ ኣብ መትከሊዊ 

ራእይናን ንነባሪን ሊቒን ፍታሕ ግርጭት ከነማዕደ ይግባእ። ክሌሌ ትግራይ ምስ ብሌጽግና ሇዎም ወጥሪ ድማ ንኢትዮጵያውይን 

ዜምሌከት ዉሽጣዊ ጉዲዮም ኮይኑ ብሰሊምን ብተን ክፈትሕዎ ክንጽዉዕን እዩ ርበሓና። ወዮዯአ ተሰማዕነት ሇዎ ሓይሉ ኣይኮናን 

እምበር ክህሌወና ዜኽእሌ ዜምድና እንተዜነብር ናይ ዒራቒ ተራ ክንጻወት እዩ ረብሓና። እቲ ምንታይ ኢትዮጵያ ከም ጎረቤት ሃገር ዋሊ 

ዜተበዯሌናዮ እንተሃሌዩ እዉን ( ካብ ሓዯ ወገን ወይ ዜበዜሐ ክፋሌ ) ካብ ይርጉእ ኩነታትን ሰሊም ዜሰእነ ጎሬበት ህዜብን ሃገርን 

ኣይንረብሕን ጥራሕ ይኮነ ብቐጥታ ከምዜጸሌወና እዉን ምግንዚብ የድሉ። ነዙ ይግንብን ቦታ ይህብን ድማ ኣብ ሓባራዊ ረብሓን 

ምክብባርን ፖሉሲ ይእምን ብኢድ አእታውነት እንገሌጾ ዉሌቐ መሊኺ ስርዒት ጥራሕ እዩ።  ኣብ መጠቓሇሉ ጽሑፈይ፣ እንወስዶም 

መርገጻት ኣብ ይጉዲይና ብኢድ ኣእታውነት ይኽስሰና ፣ ሌዕሉ ኹለ ድማ ኣብ ጉዲይና ሊቒ ረብሓ ረጋግጽን ዜተጸንዏን ክኸዉን 

ይግባእ። ኣካሊት ዯሇይቲ ፍትሒ ወነንቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እዉን ነዙ ግምት እተወ ክቓሌሓን ነዙ ብዜጻረር ንጽሌኢ ዜዕድም ካብ 

ምቕሊሕ ክቑጠባን ብዜያዲ ንፍትሓዊ ቓሌስና ዜሕግዜን ኤርትራዊ ዕዮ ገዚና ክንሰርሕን ተባብዕ ከተኩራ ይግባእ እብሌ። 

ብርሃነ ተስፋጋብር 


