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“ከጥበብ ሁሉ ከባዱ ደደብነትህን እንኳ መቼ 
እንደምትጠቀምበት አለማወቅ ነው!!” 

 
ዮናስ 2-2-15 

ከኢትዮጵያ ጋር በፌዴሬሽን (1945 -1953) የቆየችው ኤርትራ ፌዴሬሽኑ ፈርሶ መስከረም 1 ቀን 1953 ዓ.ም በይፋ 

ብትዋሃድም፣ ወዲያውኑ የተጀመረው የኤርትራ ጦርነት ለ3ዐ ዓመታት ዘልቆ ያበቃው በ1983ዓ.ም ሲሆን ውጤቱም ለነፃነት 

አብቅቷታል፡፡ ሁለቱ ሃገሮች ዳግመኛ ከ1990 እስከ 1992 ዓ.ም ጦርነት ውስጥ ገብተው እንደነበር ይታወሳል፡፡  

በ30 ዓመታቱ ጦርነት ውስጥ ሆነም በ1983 ዓ.ም ከተገኘው የነፃነት ውጤት በኋላ በመንግስትም ሆነ በፓለቲካው መስመር 

ላይ ከፊት ለፊት የሚገኙት አንድ ለእናቱ ኢሳያስ አፈወርቂ ብቻ መሆናቸውም ይታወቃል፡፡  

ነፃነት በራሱ ግብ አይደለምና የተገኘውን ነፃነት በጥበብ የሚመራ ፖለቲከኛ ማስፈለጉ ግድ ነው፡፡ አንድ ፖለቲከኛ 

በሚቀጥለው ሳምንት፣ በሚቀጥለው አመት . . . የሚከሠተውን ነገር አስቀድሞ የመተንበይ ልዩ ብቃትና ችሎታ ያስፈልገዋል፤ 

ከዚያም በኋላ ያልተከሠተበትን ምክንያት የማስረዳት አቅምም እንደዚያው። እንዲል ዊኒስተን ቸርችል፣ የኤርትራው ኢሳያስ 

ደግሞ በፖለቲካው የፊት መስመር ላይ ተሰልፈው ስለሚቀጥለው ሳምንት ሳይሆን ስላለፈው ሳምንት፣ ስለነገ ሳይሆን ስለ 

ትናንት፣ ስለሚቀጥለው ወር ሳይሆን ስላለፈው ወር፣ ስለሚቀጥለው አመት ሳይሆን ስላለፈው አመት እያወሩ ነፃነቴን 

አግኝቻለሁ የሚለውን የኤርትራ ህዝብ የበለጠ ነፃነት አሳጥተው በድህነት ቀንበርም አስረው ይኸው ለማገገም ከማይችሉበት 

ደረጃ ላይ ስለመድረሳቸው በየቀኑ የሚሠደደው የኤርትራ ህዝብና አለማቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች ይመስክሩ፡፡ የፖለቲካ ቀልድ 

ችግሩ የቀለድንባቸው ፖለቲከኞች ወንበር ላይ መጎለታቸው ነውና አለም እየቀለደባቸው የሚገኙት ኢሳያስ አፈወርቂ አሁንም 

በኤርትራ ጫንቃ ላይ ተገሽረው ይገኛሉ፡፡ መገሸራቸው ባይገርመንና ባያገባንም ሁነኛውን የፖለቲካ ጥበብ ከዊንስተን 

እንደመማር የአምባገነኖችን “ልታሳምናቸው ካልቻልክ አደናግራቸው” ብሂል ሊያውም ባልተገባ መንገድ ለመተርጐም 

መሻታቸው ደግሞ ያስፀይፋል፡፡ ለማደናገርም እኮ ከግማሽ ያላነሠ እውነት መያዝ ተገቢ ነው ፡፡  ኢሳያሱ ደግሞ እንጥፍጣፊዋን 

እንኳ ሳይዙ የሃሪ ኤስ ትሩማንን ብሂል ተግባር ላይ ለማዋል መዳዳታቸው ነው አስቀያሚው የፓለቲካ ገፅታቸው፡፡  ኤርትራ 

ከ1990 - 1992 ከኢትዮጵያ ጋር የገባችበት ጦርነት መነሻና በሽንፈት የመጠናቀቁ ምክንያት የኢሳያስ ነገን፣ የዛሬ ወርን እና 

አመታትን ትተው ወደ ኋላ ስለትናንት መቄላቸው ነው፡፡ ይህን ጉድና የኤርትራን በእርሳቸው የደረሠ የውድቀት ጉዳጉድ አለም 

እያወቀ ሰሞኑንም ከዊንስተን ቸርችል አስተምህሮ በተቃራኒው ስለትናንት በማውጋት ሊያደናግሩን ቢሞክሩም ደደብነታቸውን 

እንኳ መቼ መጠቀም  እንዳለባቸው ያልገባቸው የኤርትራ ሸክም ስለመሆናቸው ለመገንዘብ አስችሎናል፡፡ 

የኢሳት ሁለት ጋዜጠኞች ኤርትራ ውስጥ ለተልዕኮ ከገቡ ሁለተኛ ሳምንት የሆናቸው ሲሆን፣ ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፕ/ት ኢሳያስ 

አፈወርቂ ጋር ከአስመራ ከተማ 35 ኪ.ሜ ርቀት ላይ በመገንባት ላይ በሚገኝ ግድብ አካባቢ ተገናኝተው ያካሄዱትን ቃለ 

ምልልስ “ተስፋ ኒውስ” ከተባለ ድረ-ገጽ  ሰሞኑን  ተመልክተናል። 
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ከአርበኞች እና ከግንቦት ሰባት አመራሮች ጋር  የሚገኙት ጋዜጠኛ ፋሲል የኔዓለም እና መሳይ መኮንን፣ ከፕ/ት ኢሳያስ እና 

ከፖለቲካ አማካሪያቸው የማነ ገብረአብ ጋር  የኤርትራ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ስለሚከተለው ፖሊሲ  እንዲሁም የኢትዮጵያ 

መንግሥት ተቃዋሚዎች የሆኑት አርበኞች ግንባር እና ግንቦት ሰባት ከውሕደት በኋላ ስለሚጠብቃቸው ተግባር አስመልክቶ 

ፕሬዝዳንቱ የሰጡትን አስተያየት ነው በድረ ገጹ ከተለቀቀ ዘገባ መገንዘብ የተቻለው። በዚሁ ወቅት ፕ/ት ኢሳያስ፣ ኤርትራ 

ኢትዮጵያዊያን ነፃነት እና አንድነትን ለማምጣት ለሚያደርጉት ትግል የምትሰጠው ድጋፍ  ችሮታ ተደርጎ መታየት የለበትም 

ሲሉ ገልጸው ይልቁንም ኢትዮጵያን ከተጋረጠባት የክፍፍል እና መበታተን አደጋ  የማዳን ግዴታ  ነው ማለታቸውንም 

ከዘገባው ማየታችን ነው  ክፉኛ ያስድነገጠን። የተባበረች እና የተረጋጋች ኢትዮጵያን ማየት ሁሌም የኤርትራ ፍላጎት ነው 

በማለት ፕሬዝዳንቱ ያስታወቁ ሲሆን አያይዘውም አመራራቸው ትግራይ ከኢትዮጵያ እንዳትገነጠል ማድረግ መቻሉን 

መናገራቸውም ሌላው ያሳፈረን የዘገባው ነጥብ ነው። ነፃ የወጣች ትግራይን ለመመሥረት ዓላማ የነበረውን ‘የዓባይ ትግራይ’ 

ማኒፌስቶ አመራራቸው እንዳልተቀበለው የተናገሩት ፕ/ት ኢሳያስ በዚህም አመራራቸው  ለኢትዮጵያ አንድነት ከሕወሓት 

የበለጠ መሥራቱን  አፅንኦት ሰጥተው መግለጻቸው ደግሞ ከሁሉ በላይ አሳፋሪውና መለስን ባናውቀው ኖሮ የሚያስብል ነው።  

 

 የቀድሞው ጠቅላይ ሚ/ር መለስ ድጋፍ እንዲሰጡአቸው ይዘውት የመጡትን በዘር ላይ የመሠረተ ፌደራሊዝም ፖሊሲ 

እንዳልተቀበሉት ያመላከቱት ፕ/ት ኢሳያስ "በዚህ ረገድ የሚፀፅተኝ ጉዳይ፣ በሽግግር መንግሥቱ የነበሩ ሁኔታዎችንና ከመለስ 

ጋር የነበረኝን የተለየ ግንኙነት ታሳቢ በማድረግ፣ በዕቅዱ ላይ ያለኝን ሙሉ በሙሉ አለመስማማት መግለፅ አለመቻሌ ብቻ 

ነው" ማለታቸውም የጉደኛነታቸው ጥግ ነው። አሁን ሁላችንም ለዚያ ስህተት ዋጋ እየከፈልን ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ ያንንም 

ስህተት ማስተካከል የሁሉም ተቃዋሚ ኃይሎች  ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል ሲሉም ዳግም መቄላቸውን ከዘገባው አይተናል።   

 

ተቃዋሚዎች ይዘው የተነሱትን የተባበረች፣ ጠንካራ እና ሰላማዊት ኢትዮጵያ የመመሥረት ግብ እስከሚያሳኩ ድረስ የሚሰጡትን ድጋፍ 

እንደሚቀጥሉ ቃል የገቡት ፕ/ት ኢሳያስ ጋዜጠኞቹ በኤርትራ ያላቸውን ተልዕኮ ከማጠናቀቃቸው በፊት ፕ/ት ኢሳያስ ከኢሳት ጋር ልዩ 

ቃለ ምልልስ ለማድረግ መስማማታቸውንም ዘገባው አስታውቋል። ቀጥለን ላላፈሩት ኢሳያስና ኢሳት ስለመለስ ጥቂት እንበላቸውና፣ 

ስለራሳቸውም የምንላቸውን እንላቸዋለን። 

መለስ ለወጣቶች የእሱ ትውልድ ባለፈበት የጦርነትና የሠቆቃ ህይወት እንዳያልፉና የተሻለም ቀን እንዲመጣላቸው የሚመኝ 

መሪ ነበር፡፡ "ትግሉን የመጀረ አይጨርሠውም፣ የእኛ ትግል የዱላ ቅብብል እንጂ የማራቶን ሩጫ አይደለም፡፡ ስለዚህም 

ወጣቶች ተኪዎቻችን ናቸውና እናስተምራቸው፣ እናብቃቸው" የሚለውን ጽኑ አቋም በተግባርና በተጨባጭ ያረጋገጠና 

ለመቅደም፣ ለመታወቅና ለመወደድ የማይሻ ሠው መሆኑ ለሚያውቀው ሁሉ ግልፅ ነው።   

በትጥቅ ትግሉ ወቅት የህወሃት የትግል አጋር የነበረው ኢህዴን (ዛሬ “ብአዴን”) ጥንካሬ ይጎናፀፍ ዘንድ ህውሃት በሁሉም 

መስኮች ለራሡ የሚሠጠውን ያህል ትኩረት ለብአዴንም መስጠት እንዳለበትና ሊደግፈው እንደሚገባ ግልጽና ወደ ተጨባጭ 

ተግባር የተሸጋገረ ጽኑ አቋም ያራመደ መሆኑና በተጨማሪም ሌሎች ዴሞክራሲያዊ ድርጅቶች እንዲፈጠሩ ህወሃት በትጋት 

መንቀሣቀሥና ማገዝ እንደሚኖርበት አበክሮ ለማስጨበጥ በመሥራቱ ይህም ወደኋላ በተግባር መፈፀሙ የህወሃት፣ የብአዴን፣ 
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የደኢህዴን እና የኦህዴድ አመራሮችና አባላቱ ስለመለስ ራዕና የለውጥ ጠንሣሽነቱ ትዝታ ቢያነቡ እና ሙት ዓመቱንም በሥራ 

አሥበው ቢውሉ ያብከነከናቸው ስብስቦች ቢቆዝሙና ተሥፋ ቢቆርጡ  የሚጠበቅ ነውና አይገርመንም፡፡ 

የመለስ ባለራዕይነት፣ የለውጥ ጠንሳሽና አንቀሣቃሽነት የታየበት ሌላው ታላቅ አብነት በ1980 እና 81 አ. ም. የተካሄደው 

የለውጥ እንቅስቃሴ ነው፡፡ ይህ ወቅት የኢትዮጵያ አብዮት ወደቀጣዩ የትግል መድረክ ለመሸጋገር እያኮበኮበ የነበረበት ወቅት 

ነበር፤ በወቅቱም በርካታ ጥያቄዎች የተነሱበትና የአብዮቱ ቁልፍ ጥያቄዎች ዝርዝር ምላሽ ይጠይቁም የነበረበት ወቅት ነበር። 

እናም መለስ የዴሞክራሲና የብሄር ጥያቄ በኢትዮጵያ አብዮትና የመንግስት ስልጣንና የኢትዮጵያ አብዮት፣ የመሬት ጥያቄና 

የኢትዮጵያ አብዮት በሚሉና የኤርትራ ህዝብ የነፃነት ንቅናቄን በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ እጅግ ጥልቅ ትንታኔ የሠጠባቸውን 

የመወያያ መፃህፍት አዘጋጅቶ፣ የትግሉ ጎዳና በጠሩ መስመሮች ዙሪያ ግልጥልጥ ብሎ መታየት የሚችልባቸውን ንድፈ ሃሳባዊና 

ተግባራዊ ሃሳቦች በመቀመሩ፣ ኢህአዴግ የሚመሠረትበትን የማዕዘን ድንጋይ በማነጠፍ ይህን ራዕይና ለኢትዮጵያ ህዝቦች 

ጥያቄ መፍትሄ የሠጠውን መለስ የትግል አጋሮቹ ቢያስቀጥሉና ሰውየውንም  በሥራ አስበውት ቢውሉ ተገቢና ትክክልም እንጂ 

“ፕሮፖጋንዳ ነው” ቢባል ከስብስቡ የሚጠበቅ በመሆኑ  አሁንም አይገርመንም፡፡  

የመለስ ባለራዕይነትና የለውጥ ፈላጊነት የሚያመላክተው ሌላው ትልቁ አብነት ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ አስርት ዓመታት የበለፀጉ 

ሃገሮችን ጎራ እንድትቀላቀል ያስቀመጠው ራዕይ ነው፡፡ ይህ ራዕይ ኢትዮጵያ ካለችበት የድህነት ሁኔታ በተሟላ ደረጃ 

የምትላቀቅበትና የዳበረ ኢኮኖሚና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ባለቤት የምትሆንበት ራዕይ መሆኑን እንኳንስ እኛ ዓለም አቀፉ 

ማህበረሠብ የመሠከረው ሃቅ ነው፡፡ የእድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅዱም የዚሁ ራዕይ አካል ነው፡፡ ይህ እቅድ የኢትዮጵያን 

ማህበረ-ኢኮኖሚ መዋቅር ወደ ኢንዱስትሪ መርነት እንዲሸጋገር የሚያስችለውን ሁኔታ የሚፈጥር መሆኑም አሁን በተጨባጭ 

እየታየ ነው፡፡ ስለሆነም የዚህ እድል ተጠቃሚና የለውጡ አካል የሆኑ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውን ይህንኑ ሃገር የሚገነባ የመለስ 

ራዕይ ለማስቀጠል ቢምሉና ቢገዘቱ፣ ስለመለስም ያለጊዜው ማለፍ ማንባታቸው የግዴታ ሳይሆን ከባለ ብሩህ አእምሮ 

ባለቤቶችና ለለውጥ ከተዘጋጁ ሃይሎች የሚጠበቅ ነው፡፡    

መለስ "ሁሌም ከቁጥቁጥ አሠራር እንውጣ፣ በትንንሽ ውጤቶች አንርካ፣ በስፋት እናቅድ፣ ታላላቅ ሥራዎች እንሥራ፣ ከዚህም 

ከዚያም አጠራቅመንና ክራባት ለብሠን እየለመንን ያገኘነውን ሃብት አግባብ ባለው ሁኔታ አብቃቅተን እንጠቀምበት፣ 

ህዝባችንን ሁሌም ተጠቃሚ እናድርገው፣ እናዳምጠው፣ ሲያርመን እንሠማው፣ ትክክሉን እንውሠድ፣ ሲሣሣት እናስተምረው . 

. . " እንደሚልና ካልሠራንለትና ካልሠማነው “ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ አሊያ ድንጋይ ነው ብለው ይወረውሩሃል” 

ምሳሌው እንደሆነ እናውቃለን፡፡  

ለመለስ ከድህነት በላይ አዋራጅ ነገር እንደሌለ፣ በድህነት የተቆራመዱና ጠኔ እየገረፋቸው የሚኖሩ፣ የሚለብሡት አጥተው 

በእርዛት የሚቸገሩና መጠለያ አጥተው ባረጁ ጎጆዎች ተጨፋፍቀው የሚያድሩ ዜጎች ሃገር ይዘን እንቅልፍ ተኝተን ልናድር 

አይገባም በሚለው ሃሣቡና ለዚህም ስኬት በሚያደርገው እንቅልፍ የለሽ ትጋት ያረጋገጠ በመሆኑ ይህንኑ እንቅልፍ የለሽ ትጋት 

የሚጠይቅ ራዕይ ለማስቀጠል መታተርና ይህንኑ በተግባር አድርጎት ሌላውም እንዲያደርግ ያስተማረ መሪ ነው፡፡ 

የመለስ የአስተሳሰብና የድርጊት መርሆ ማዕከላዊ ነጥብ ድሪቶ መጣፍ ሳይሆን አዲስ አስተሳሰብ ማላበስ፣ ድህነትን መግታትና 

ድሃውን ከክፉ እልቂት መመከት ሳይሆን ድህነትን መርታትና በድህነት ለዘመናት ተጠምዶ የማቀቀውን ህዝብ የብልጽግና 
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ምንጭ እንዲሆን ማብቃት ነው፤ ቀዳሚው ዓላማው የሚያስታግሠውን ሳይሆን፣ የሚፈውሠውን መሻት ነው፡፡ የደከመው 

የወደቀው፣ ለመትረፍ ከመፍጨርጨር አልፎ ኑሮውን አቸንፎ ምኞቱ ለወገኑና ለአገሩ መድረስ እንዲሆን ማሣደግ የሚል 

ነው።ታዲያ ከዚህ በላይ ራዕይና ባለራዕይነት ከወዴት ይገኛልና ነው ኢሳያሱ ከኢሳት ጋር የሚዘላብደው?? 

መለስ ሃሣብ ማፍለቅ፣ ከሌሎች የሚመጡ ሃሣቦችን በሃሣብ መሞገት፣ ለሌሎች ሃሣብ ክብር መስጠት ብቻ ሳሆን የያዙትን 

ሃሣብ ወደተግባር በማሻገርም በኩል የማይነጥፍ ችሎታ እንዳለው አለም መስክሮለታል፡፡ የከሠሩትም ቢሆኑ ያውቁታል፤ 

ማወቃቸውንም ወደው ሳይሆን ሳይወዱና አምልጧቸው በተደጋጋሚ መስክረዋል፡፡ የከሠሩት እንደሚሉት መለስ ሃሣብን 

በቀኖናነት አይመለከተውም፤ ሃሳቡን የሚፈልገው ለተግባር መመሪያነት ነው፡፡ አንድ ተግባር ሲታቀድ፣ ተግባሩ የሚመራበትን 

ሃሣብ ወደማፍለቅና መተንተን ይገባል፤ ያቀረበውን ሃሣብ መሠረት በማድረግም ፈጻሚ አካላት ሁሉ በብቃት እንዲሠማሩ 

ያስተምራል፤ የተግባሩን አፈፃፀም በቀጣይነት ያረጋግጣል፡፡   እኛ ግን እንላለን ለሃሣብና ለምክንያት ቦታ የሌላቸውና ስለዜሮ 

ድምር ፖለቲካ የሚሠሩ ሃይሎች የሚሠጧቸው ትችቶች አያስጨንቁንም፣ አያስገርመንም፡፡  

መለስ ገና ከጠዋቱ አገራችን ኢትዮጵያ ብዙሃን ብሔሮችና ሃይማኖቶችን ያቀፈች እንደመሆንዋ ልዩነታችንን አክብረን የተዘነጉ፣ 

የተናቁ ማንነታቸውንና እኩልነታቸው እውቅና አግኝቶ የአገሪቷ ዴሞክራሲያዊ አንድነትና ነፃና ህያው አካል እንደሆኑ በሠፊው 

መሥራቱ ፀሃይ የሞቀው ሃገር ያወቀው ሃቅ ነው፡፡ የሃገሪቱ አብይ ሃይል አርሦ አደሩ እና አርብቶ አደሩ ነውና የኢትዮጵያ 

የዴሞክራሲም ሆነ የልማት መሠረት ገጠሬው እንደሆነ በተግባር ማሣየቱም እንዲሁ ፀሃይ የሞቀው ሃገር ያወቀው እውነት 

ነው፡፡  

ብዝሃነትን ማክበር የአገሪቱ ህልውና መሠረት መሆኑን አጽንኦት ሠጥቶ አስተምሯል፡፡ በገዛ አገራቸው ተዘንግተው የኖሩ፣ 

የተናቁና ማንነታቸውና እኩልነታቸው የተገፉ ወገኖች እኩልነታቸው ታውቆ በአገሪቱ ወሣኝ ተግባራት ተሣታፊና የውጤቱም 

እኩል  ተጠቃሚ እንዲሆኑ በዚህም የሃገሪቱ ዴሞክራሲያዊ አንድነት ህያው አካል እንዲሆኑ በሠፊው ሠርቷል፤ ተጨባጭ 

ውጤትም አግኝቷል፡፡ መለስ በአገራችን የህግ የበላይነት እንዲሠፍን የፍትህ አካላት፣ የህግ አስከባሪ ተቋማት እና ሌሎች 

የዴሞክራሲ ተቋማት እንዲጠናከሩ እና በዴሞክራሲ እሴቶች ላይ እንዲመሠረቱ ወሣኝ አመራር የሠጠ ታላቅ መሪ መሆኑም 

አውቀው በተኙት ካልሆነ በሥተቀር ልባቸውን ለከፈቱት ሁሉ ግልጽ ነው፡፡ ገና ከጠዋቱ የደርግ ባለሥልጣናት በህግና በህግ 

ብቻ እንዲዳኙ እና የበቀል እርምጃ እንዳይኖር ቁርጠኛ አቋም በመውሰድ ባለሥልጣናቱ በህግ ውሣኔ እንዲያገኙ በጽኑ ዕምነት 

አመራር የሠጠ መሆኑን የሚያውቀው የኢትዮጵያ ህዝብ የከሠሩት ሠዎች ከኢሳያሱ ጋር አብረው ከላይ በተመለከተው መሠረት 

እንደሚሉት መለስ የጠላውን ለመምታት እና ጋዜጠኞችና ተቃዋሚዎችን ለማሣደድ ሲል የፀረ ሽብር ህግ አውጥቷል ብሎ 

አይከራከርም፡፡  

የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት በአገራችን እንዲጠናከር ገና ከመጀመሪያው በእምነት ሲታገል የኖረው መለሥ በተለይ የ1997 ዓ.ም 

ምርጫ በማንኛውም መለኪያ ነፃ፣ ግልጽና ፍትሃዊ እንዲሆን ለማድረግ በምርጫ ሥነ-ምግባር ደንብ ላይ የተመሠረተ 

እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ታይቶ የማይታወቅ የዴሞክራሢ ብርሃን የፈነጠቀ ተግባር እንዲከናወን ወደር 

የለሽ አመራር የሠጠ መሪ እንጂ ይህን እድል በመጠቀም ማሸነፍ እንደማይችሉ የሚገነዘቡትን በዓመጽና ግርግር ሥልጣን 

የሚሹ ሃይሎች እንደሚሉት ዓይነት ራዕይ ያለው መሪ እንዳልሆነ ሁላችንም እናውቃለንና ራዕዩን አጠናክረን እናሥቀጥላለን፡፡        
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መለስ ለህግ የበላይነት የሚታገለውን ያህል ለይቅርታም ልብ የነበረው መሪ እንደነበር የሚገነዘቡት ሁሉ ራዕዩን በማስቀጠል 

ሥራ ቢጠመዱ ሊገርመን አይገባም፡፡ መለሥ የከሠሩት እንደሚሉን እና ከላይ በማሣያነት እንዳሠፈርኳቸው ነጥቦች ሳይሆን 

“ሠዎቹ ስህተታቸውን ካረሙና በህጋዊና ሠላማዊ መንገድ እስከተንቀሳቀሡ በእያንዳንዷ ነገር መወዛገብና ሰዶ ማሣደድ ውስጥ 

መግባት አንፈልግም” የሚለውን ንግግሩን የምናስታውሠው ሠዎች መለስ በይቅርታ የሚያምን ሆደ ሠፊ መሪ እንደነበር 

እናምናለንና፤  መለስ “ጨካኝ ነው” የሚሉና "አምባገነን ነበር" የሚሉትን የከሠሩ ሠባኪዎች አሉባልታ የሚሠማ ጆሮ የለንም፤ 

ዓይኖረንምም፡፡  

የከሠሩት ፖለቲከኞችም ቢሆኑ መለስ የተቃዋሚ ድርጅቶች አመራሮች በአገራችን ህግ መሠረት ያቀረቡት የይቅርታ ጥያቄ 

በአግባቡ እንዲስተናገድ አስተዋይ አመራር የሠጠ መሪ መሆኑን በወቅቱ መስክረዋል፡፡ ከእሥር የተፈቱ የተቃዋሚ ድርጅቶች 

መሪዎች በህጋዊና ሠላማዊ መንገድ ተቃውሞአቸውን እንዲያራምዱ ነፃነት ያጎናፀፈ፣ ብሎም ከፓርቲዎቹ ጋር በጋራ የመሥራት 

ፈቃደኝነትን በተግባር ያረጋገጠ ዴሞክራሲያዊ አቋም እንዲወሠድ ብልህ አመራር የሠጠ መሪ መሆኑንም ያውቁታል፡፡  

ይህ አቋሙ ማንኛውም አይነት የፖለቲካ አቋም በነፃና ሠላማዊ መንገድ መራመድ አለበት ከሚለውና በአገራችን ታሪክ 

ለመጀመሪያ ጊዜ የተቃውሞ ፖለቲካና የመድብለ ፓርቲ ሥርዓት እውን እንዲሆን በድፍረት ካራመደው በሣል አቋም ጋር 

የሚያያዝ በመሆኑ ተተኪ አመራሮቹም ይህንኑ ራዕይ ባያስቀጥሉና ለማስቀጠል ቃል ባይገቡ ነበር የሚገርመን እንጂ፤ ይህችን 

ዓይነት ዴሞክራሲያዊ ሥርዓት የማትመቻቸውና ለሥልጣን የሚያበቃቸው ፖለቲካዊ ቁመና የሌላቸው ፓርቲዎችና የከሠሩ 

ሠዎች ከየዋሁ ኢሳያስ ጋር አብረው "የመለስ ራዕይ ገፋን፤ አደነቆረን" ቢሉን አስቀድሞ ከደንቆሮ የሚጠበቅ በመሆኑ 

አይገርመንም፡፡  

መለስ ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካ ድንቅ ልጅ፣ የአፍሪካ አንደበት፣ ባለራዕ አፍሪካዊ መሪ . . . ወዘተ የሚሉ ስያሜዎችን 

ያተረፉለትን የተለያዩ ተግባራት ማከናወኑም ይታወቃል፡፡ የአፍሪካ ምርቶች ዋጋ እንዲሻሻል፣ ወደ አፍሪካ የሚፈሠው 

ኢንቨስትመንት፣ ብድርና እርዳታ እንዲጨምር፣ አፍሪካውያን በአየር ንብረት መዛባት ለሚደርሥባቸው ጉዳት ማካካሻ 

እንዲያገኙ እንዲሁም የዓለም የንግድ ስርዓት ለአፍሪካ እድገት የሚያመች እንዲሆን ለማድረግ በተገኙት መድረኮች ሁሉ 

ታግሏል፡፡ ትግሉንም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር በሠጡዋቸው በርካታ ሽፋኖች አረጋግጠዋል፡፡  

የአፍሪካውያን ጥቅም የሚረጋገጠው በተናጠል በሚደረግ መፍጨርጨር ሳይሆን በመሠረታዊ የጋራ ጥቅም ጉዳይ ላይ የጋራ 

አቋም በመያዝ፣ በዓለም አቀፍ መድረኮች በአንድ ድምጽ በመሠለፍ መሆኑን መለሥ ከልቡ አምኖ ለዚህም ተግባራዊነት 

ከአፍሪካውያን መሪዎች ጋር በመመካከርና ጠቃሚ ሃሳቦችን በማቅረብ ተቀባይነትንና አክብሮትን ማትረፉን ህይወቱ ባለፈ ጊዜ 

የአፍሪካ መሪዎች በእንባቸው አረጋግጠው፤ ራዕዩን ለማስቀጠል ቃል በገቡ ጊዜ የከሠሩት ሁሉ "ጉዳዩ የፕሮቶኮል ነው" ብለው 

ማብጠልጠላቸውን አንዘነጋም፡፡   

መለስ የላቀ ህዝባዊ ፍቅር ያለው መሪ ነበር፡፡ ይህ ህዝባዊ ፍቅር መለስ እያንዳንዷን ጉዳይ ከህዝቦች ጥቅም አኳያ  እንዲመዝን 

ያደረገው መሆኑንም እንረዳለን፡፡ የህዝቦች ሠቆቃ የሚያንገፈግፈው፣ ለህዝቦች ጥቅምና ደህንነት ቀን ከሌት የሚጨነቅ፤ ይህንን 

ፍቅሩን የሁሉም የተግባራቱ አንቀሳቃሽ ሞተር አድርጎ የሚጠቀም መሆኑ መለሥን ባለራዕይ መሪ አድርጎታል፡፡ መለስ 

የህዝቦችን ፍላጎት የሚያነፈንፍ ለህዝብ ቅርብ ልብ ያለው መሪ መሆኑንም በተግባር አሣይቶ አልፏል፡፡ መለሥን የምናውቀው 
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"ለእኔ አገር ማለት ህዝብ ማለት ነው፡፡ የአገር ፍቅርም ማለት ከህዝብ ፍቅር ውጪ ትርጉም የለውም" ሲል እንጂ እንደከሠሩቱ 

"ሃገር ማለት በህዝብ ሽፋን ስልጣን መያዝ ማለት ነው" ሲል አይደለም፡፡  

ህዝብ በትክክለኛ ድርጅት ከተመራ ታሪክ ሊሠራ የሚችል መሆኑን አምኖ ወደ ጥቅሙ የሚያመራውን አቅጣጫ ለማሥያዝ 

መለስ ደክሞ መስመሩን አስይዞን አልፏል፡፡ ስለሆነም ይህን መስመር የመዘርጋትና የማስቀጠል ጉዳይ ድህነትን ከሚጠላ እና 

ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያን ከሚሻ ትውልድ ሁሉ የሚጠበቅ ነውና አሁንም ራዕዩን እናስቀጥላለን፡፡ በመልካም ተግባራቸውና 

በሥብእናቸው ደምቀውና አንፀባርቀው ከመቃብር በላይ ስማቸው ጎልቶ ከሚሠማው ታላላቅ ሠዎችና አለማቸን ለቅጽበት 

አይታቸው ካለፉ ተወርዋሪ ኮከቦች መለስ አንዱ ነውና ራእዩ ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡  

ስለሆነም መለስ ለሁሉም ነበርና አሁንም የሁሉም ነው፡፡ ለአገራችን ህዝቦች ልማት ለእኩልነት፣ ለሠላም፣ ለዴሞክራሲ . . . 

ባደረገው ተጋድሎ መለሥ የሁሉም ብሔረሰቦች አባል፣ የሁሉም ማህበረሠቦች የአርሦ አደሩ፣ የአርብቶ አደሩ፣ የወጣቱ፣ 

የሴቶች፣ የከተማ ነዋሪውና የባለሃብቱ አካል ሆኗልና ራዕዩን በሚያስቀጥሉ ሥራዎቹ ምን ግዜም ሲታሠብ ይኖራል፡፡  

ሰዎች ይህ እንደው ቀልድ ነገር ነው ተብሎ የሚታለፍ ነው ብላችሁ አስባችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል፡፡ "የራሷ አሮባት የሠው 

ታማስላለች”ም፣ "ዝንጀሮ የራሷን መላጣ ሳታይ ስለ ሌላው መላጣ ታወራለች" ወዘተ በሚሉት የአገራችን ብሂሎችም 

ልንመዝነው የማይመጥን ነው፡፡ (የሚያር ነገር እንኳ የሌላት ኤርትራ) የሠው ለማማሠልም ቀርቶ ስለኢትዮጵያ የማውራት 

ሞራሉም ሆነ ማሳያ አይገኝምና ሠውዬው እንደለየላቸው መገመት አይከብድም፡፡ ሰውየውን “ፅድቁ ቀርቶብኝ በቅጡ በኮነነኝ” 

ብለንም ልንተዋቸው እንዴትስ ይቻለናል?  ስለኢትዮጵያ መበታተን እና የፌዴራሊዝም ስርአት መከተሏ ያሳሰባቸው ኢሳያስ 

ቢያንስ 6.5 ሚሊዮን ከሚደርሠው ህዝባቸው ስንቱ በአገር ቤት እንዳለና በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንደሚኖር 

ለባልደረባቸው ኢሳት ቢነግሩት ይመረጣል፡፡ 

በልጦ መገኘት እንዲህ ነው፡፡ መለስ በልጦ መገኘትን ጠንቅቆ የሚችል መሪ ነው፡፡ ኢሳያስ ደግሞ በልጦ መገኘት እንዲያው 

ያለጥረት የሚገኝ ክብሪት እንደመጫር የቀለለ መስሏቸው ሲንጐላጁ ይኸው የማይዘለቅ ችግር ሆኖባቸው ከተገኘው ጋር ሁሉ 

ስለትናንት በመደስኮር ኤርትራንም ወደ ኁላ እየጐተቷት ይገኛሉ። መለስ ይህንና ከላይ የተመለከተው ታሪክ ባለቤት የሆነው 

በጥረቱ፣ ለእውቀት ባለው ጽኑ አቋምና ክብር ነው፡፡ ስላወቀምና ስለተጠበበ ሁሌም የምንገባበትን ውድድር የሚያስጀምረው 

ብዙ ሳይጮህ ነው፡፡ ይህ ያልገባው ኢሳያስ ደግሞ ልምድም እውቀት ነው ከሚለው ብሂል እንኳ ሳይቋደስ፣ የፖለቲካ 

ውድድሩን ሁሉ የሚጀምረው በጩኸት በመሆኑ ከራሱ አልፎ በኤርትራ እና ኤርትራውያን ክስረት እንደሆነ ቀጥሏል፡፡ 

በፖለቲካ መርሆም ሆነ ተሳካላቸው የሚባሉ መሪዎች ድርሳናት እንደሚያወሱት የስኬቶቻቸው ሚስጥር ብዙ ከመንጫጫት 

ሠብሠብ ብለው ማሠብን ስለሚመርጡና የማሰተዋል ክህሎታቸው የዳበረ በመሆኑ ነው፡፡ የመለስም ከላይ የተመለከቱ 

ስኬቶቹ ሚስጥር ይኸው ነው፡፡ ከተሞክሮ ሁሉ ጥንቃቄን የሚፈልግ ተሞክሮ የትግል ተሞክሮ ቢሆንም ይህን ተሞክሮ 

በአግባቡ ከተጠቀመበት መለስ እንኳ መማር የተሳነው ኢሳያስ ዛሬም ትናንት ላይ ቆሞ ስለትናንት በተገኘው ድግስ ሁሉ 

እየፈተፈተና እንደ እርጐ ዝንብ ጥልቅ እያለ ይገኛል። 
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ጠንካራነትን ብቻ ሳይሆን ደካማነትንም መገንዘብ ብልህነት ነው  የሚባለው ያለ ምክንያት አይደለም፡፡ በተለይ መሪዎች ደካማ 

ከሆኑ በማያሸንፉበት ጦርነት ውስጥ ቢያንስ ለክብራቸዉ ሲሉ እንኳ እንዳይገቡ ልሂቃኑ ይመክራሉ፡፡ ይልቁንም ጊዜ 

እንዲገዙ፣ ቁስላቸውንም እንዲያክሙ ያፈገፈጉ ዘንድ ሊሂቃኑ ጨምረው ይገልጻሉ፡፡ ኢሳያስ ግን ይህ የሚገባው አይደለም፡፡ 

በመለስ ራዕይ ሃገራችን ያለችበትን የልማትም ሆነ የዴሞክራታይዜሽን ደረጃ እያወቀ ቢያንስ ላለፉት 23 ዓመታት አንዳች 

ምርጫ ባላካሄደችው ኤርትራ ትከሻ ላይ ተቀምጦ የኢትዮጵያ ጉዳይ ግዴታቸው ጭምር እንደሆነ መዘላበዳቸው አላዋቂነት 

ነው ተብሎ የሚታለፍ አይደለም፡፡ ይልቁንም አቅለቢስነት ነው የሚለው መገለጫ ገዢ ይመስለናል፡፡ ኢሳያስ ጉዞን በረጅሙ 

ከማቀድ የመለስ ብልህነት ሳይማር ወደ ኃላ የሚያቅድ የፖለቲካ ጅል ነው፡፡ መስዋእትነት ዝም ብለው የሚለፈልፉት ገጠመኝ 

ሳይሆን እንደመለስ ቀድመው መሠረትና እሳቤ የሚያበጁለት ስለመሆኑም ኢሳያስ አያውቅም፡፡  ዝምታ እንኳ መስዋእትነትን 

የሚጠይቅበት ጊዜ የመኖሩ የፖለቲካ ሚስጥር ግና የተገለጠለት አይመስልም፡፡ ትግል በድፍረት ብቻ የሚወጡት የስሜታዊነት 

ዘመቻ መሆኑ ቀርቶ በጥበብ የተሞላ መንገድ መሆኑንም ኢሳያስ በጭራሽ አያውቀውም፡፡ ትግል እደፋሽን በወራት ለወራት 

የሚያሸበርቁበት የገና ዛፍ የሆነበት ኢሳያስ፣ ያሹትን የሚያጭዱበት ቁማር ካደረጉት ግንቦት 7 እና የአርበኞች ግንባር ጋር 

ኢትዮጵያ ላይ ለመቆመር የሄደበት መንገድም ቢያንስ ፖለቲካዊ ደደብነቱን እንኳን መቼ እንደሚጠቀምበት አለማወቁን 

የሚያረጋግጥልን ሃቅ ይሆናል፡፡   


