
ዯም ከፍል ባመጣው ነፃነት የዯም እንባ እስከመቼ? 

 

Gere Mugulat 02/16/11 

 

በዓሇማችን ሇፃነት ከተከፈለ መራር መስዋእትነት በዕድሜ ብዛቱ አለ ከሚባለ 

የትጥቅ ትግሌ ውጊያዎች የኤርትራ የነፃነት ትግሌ አንደ እንዯሆነ ከሁለም በሊይ 

የኤርትራ ህዝብ ይገነዘበዋሌ፡፡ 

 

ይህ ሲባሌ የዯርግንና የአፄ ሃይሇስሊሴ የጭቆና ቀንበር ሇመበጠስ የተዯረገውን 

ከአብዛኛው ህሉና ያሌጠፋና በቦታው የተሳተፈ ስሊሇ እንጂ የኤርትራ ህዝብ ትግሌ 

የሚጀምረው እንዯ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1875 ዓ/ም ጀምሮ የግብፅ ወረራ 

የሊይኛው አባይ ሇመቆጣጠር በሚሌ ሰበብ በሃረር፣ በታጁራ /አፋር/ እና በኤርትራ 

/ምፅዋ/ የተንቀሳቀሰ ሲሆን በጥንካሬውና በወታዯራዊ ዝግጅቱ የሦስተም ግንባሮች 

ሲነፃፀር እንዯ ምፅዋ ዓይነቱ ነበረ ሇማሇት ያስቸግራሌ፡፡ 

 

ወረራውን ሇመቀሌበስ በተሇይ በታጁራ ሇተንቀሳቀሰው ወራሪ ሰራዊት የአፋር ህዝብ 

በቀሊለ ድባቅ በመምታት እንዱሰጥም ያዯረገው ሲሆን በሰሜኑ /ምፅዋ/ ክፍሌ 

የገባው ኃይሌ ግን የተጠናከረ ከመሆኑ አንፃር የተጠናከረ መከሊከሌና ጠንካራ 

የማጅቃት ስትራቴጂ ጠይቆ መኖሩ ይታወሳሌ፡፡ ወራሪ ኃይለ በመዯምሰስ ሊይ 

በራስ አለሊ አባነጋ ሇሚመራው የኢትዮጵያ ሠራዊት መጠሌያውና የስንቅ ዝግጅቱ 

የኤርትራ ሌጆችና የመጓጓዣ እንስሳት ሳይቀር በውጊያው ከፍተኛ ሚና 

እንዯነበራቸው ከማንም የተሰወረ አይዯሇም፡፡ 

 

እነዯ ግብፁ የወረራ ስትራቴጂ ከፍተኛ ዝግጅት የተዯረገበት ባይሆንም ከተሇያዩ 

የውጭ ወራሪ ኃይልች ሇሚሰነዘረው ትንኮሳ ሇማምበርከክ የኤርትራ ህዝብ የባህር 

በር ከመሆኑ አንፃር ያሌተዋጋበት ዓመት ነበረ ሇማሇት ያስቸግራሌ፡፡  ይሌቁንስ 

በየጊዜው አቢሲኒያ ትብሊ የምትጠራው የአባይ መንጭ የሆነች አገር ሇመቆጣጠር 

በሚዯረገው የተሇያዩ ሴራዎችና ወረራዎች የመጀመሪያ ገፈት ቀማሽ ነባር ሉባሌ 

ይችሊሌ፡፡ 



 

አሁን ሻዕቢያና የሻዕቢያ ቃሌ-አቀባይ ሆኑ እንዯነ ሓይልም በረቐ የመሳሰለ 

ጋዜጠኞች እንዯሚለት ፀረ ኢትዮጵያ በተዯረገ ትግሌ ሳይሆን ፀረ ፋሺስታዊ 

የዯርግ ሥርዓት የኢትዮጵያ ህዝቦች ያዯርጉት በነበረው ትግሌ ሊይ የኤርትራ ህዝብ 

ሇነፃነት ሲባሌ 30 ዓመታት ሙለ ዯም እንዱከፍሌ ተገዷሌ፡፡ ይህ የአንድ 

ትውሌድ ዕድሜ ሙለ የተዯረገው የትንቅንቅ ጦርነት ሲከፈሌ የህዝቡ ተስፋ 

የተሻሇ ህይወት ሇመኖርና ፍትህ ሇማግኘት እንዯሆነም ሁለም ሉቀበሇው የሚገባ 

ነው፡፡ 

 

የትግሌ መርዘምና ማጠር የሚተነትኑ ወታዯራዊ ጠበብቶች እንዯሚለት ኤርትራ 

ሇሰሊሳ ዓመት ዯም እንድትከፍሌ ያስገዯዲት ዋና ምክንያት የሻዕቢያ ዯካማ የትግሌ 

ሥሌት መሆኑ ይስማማለ፡፡ ይህንን በማስረጃ ሲያስዯግፉም ሻዕቢያ ከህዝብ ጋር 

ተቀናጅቶ ዯርግን ከመውጋት ይሌቅ ከ96% የህዝብ ቁጥር ሇዯርግ ጥል በሳሕሌ 

ተራሮች የመከሊከሌ ምሽግ ቆፍሮ ከ25 ዓመታት ሇሚያንሱ ጊዚያት ተወሽቆ 

መቆየቱ ድክመቱ መሆኑ ያስረዲለ፡፡ 

 

በመጨመርም የኤርትራ ህዝብ ሇመታገሌ ቆርጦ የተነሳ ከመሆኑ አንፃር ባጭር ጊዜ 

ዯርግን የማባረር አቅም የነበረው ቢሆንም ሕዝቦዊ ትግሌ ሇማከናወን የሚችሌ መሪ 

ድርጅት በማጣቱ በተራዘመ ትግሌ ሇመስድረግ በመገዯደ ህዝቡ መጐዲቱን 

ይጠቁማለ፡፡ 

 

ሇትግሌ የተነሳሳውና በተራዘመ ትግሌም ቢሆን ነፃነቱን የተቀዲጀው ህዝብ ግን 

ፍሊጐቱ ከሁለም ጐረቤቱና ወንድማማች ህዝቦች በጋራ ጥቅም ተሳስሮና በሀገሩ 

ውስጥ የሰሊም ምንነት ሇማጣጣም እንዯነበረ ከማንም የተሰወረ አይዯሇም፡፡ 

 

ይህንን ፍሊጐት እውን ሇማድረግ ቀና መሪ ድርጅትና መንግሥት መኖሩ ተገቢ 

ግድ ይሊሌ፡፡ ሆኖም ግን የሻዕቢያ መንግሥት ከዯርግ ውድቀት በፊት በረሃ ሊይ 

ጉድጓድ ቆፍሮ ሇብቻው እንዯተወሸቀ ሁለ ዛሬም አስመራ ውስጥ ከህዝብ 



ሉያገናኙት የሚችለ መስኮቶቹን ድፍን አድርጐ በመዝጋት አዱስ ምሽግ ሰርቶ 

እነሆ ሃያ ዓመታት ሇመድፈን ተዯርቧሌ፡፡ 

 

ዛሬ ዯም ከፍየ ነገ ሊብ በማንጠባጠብ እኔና አገሬ ያሌፍሌናሌ በማሇት ሌጆቹን 

የሸኘ ህዝብ ግን ዛሬም ገና የዯም እንባ የሚያነባበት ጊዜ እንዱሆን ተፈርዶበታሌ፡፡ 

 

በአሥር ሺዎቸ ሰማዕት የሆኑሇትን የኤርትራ ነፃነት ከህዝብ የነጠቀ የሻዕቢያ 

መንግሥት ህዝቡ ነፃነቱን እንዱያጣጥም ከሁለም ጐረቤቶች በቆሰቆሰው ጦርነት 

ተሸብቦ ሁላ በጦርነት እንዲሇ ህዝቡን ሇማሳመን “ሁለም ከሀገር በኋሊ” /ኩለ ድሕሪ 

ሃገር/ ወይም ዯግሞ በዯርግ አነጋገር “ኢትዮጵያ ትቅዯም” በሚሌ መርህ ወዯ ላሊ 

ሃሳብ እንዲያዘነብሌ ሻዕቢያ ከዛሬ ነገ ጦርነት ሉከፈት ስሇሚችሌ በማሇት ከ15 

ዓመት በሊይ የሆነ ወጣት በሙለ በጦር ግንባሮች ታስሮ ስሇሃገሩ ፓሇቲካዊ፣ 

ማሕበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ እንዲይመረመር ቆርኖ ይዞታሌ፡፡ ትናንትና 

ሇነፃነት ሌጇ ስትሰጥ ነገ ያሌፍሉኛሌ ያሇች ኤርትራዊ እናት ዛሬም እቤት ውስጥ 

የሚያግዛት አጥታ እያሇቀሰች ትገኛሇች፡፡ 

 

ተፍጨርኸሮና ሰርቶ በጥፍሩ መብሊት እንጂ ስዯት እንዯነውር ይመሇከት የነበረው 

የኤርትራ ህዝብ ትናንትና ሇነፃነት መምጣት ዯም ከፍል ዛሬ በመቶ ሺዎች 

የሚቆጠሩ  ሌጆቹ በተሇያዩ ጐረቤት አገሮችና የምዕራብ ሃገራት ተበታትነው የዯም 

እንዱያገባ እንዱያነቡ ተፈረዶባቸዋሌ፡፡ 

 

አንባገነን ስርዓቶች ሁሇት ነገሮች ይፈራለ ይሊለ ሙሁራን፡፡  እውነት መናገረና 

የህዝቡን ለአሊዊነት ማስከበር፡፡ ይህ በኤርትራ በገሃድ እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡  

ሻዕቢያዎች በህዝብ ገንዘብ የተከለት የኤርትራ ሬዱዮና ቴላቪዢን የሽብር 

ኃይልችን ፕሮፖጋንዲ ማራመጃ በማድረግና የፕሬዘዲንት ኢሳያስ የተሇያዩ 

እንቅስቃሴዎች በማሳየት ህዝቡ ወዯ ውስጥ ሳይሆን በውጭ እንቅስቃሴዎች 

እንዱጠመድ በማድረግ ሊይ ተጠምዷሌ፡፡   

 



ላሊ ቀርቶ የዓሇም ሙለ ትኩረት የሳበው የግብፅ የሇውጥ እንቅስቃሴ በኤርትራ 

ቴላቪዢን እንዲያይ መዯረጉ ሥርዓቱ ምን ያክሌ እየዘቀጠ መምጣቱ ማሳያ ነው፡፡  

ይህ ህዝቡ ራሱ አይቶ ሚዛናዊ እርምጃ እንዱያውቅ የህዝብን ለአሊዊነት መንጠቅ 

ነው፡፡  በመሆኑም ዯም ተከፍል የተገኘው ነፃነት በዯም እንባ መታጀቡ ሉያበቃ 

ይገባሌ የሚሌ ኤርትራዊ መፈጠሩ አይቀሬ ቢሆንም በእንዯዚህ ዓይነት ስቃይ 

መኖር መች እንዯሚያበቃ ሳስበው ይሰቀጥጠኛሌ፡፡  


