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ትሕዝቶ፡ ስእሊ ፕረዝደንት እስያስ ኣፎርቂ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ናጽነት ኤርትራ። 
 

 
ክቡራት ደቂ ኤርትራ፡ ብዛዕባ’ዛ ቀሪባ ዘላ ስእሊ ኩሉኹም ዝሃብኩሞ መልሲ ሓደ ኢዩ። ገና ካልእ እንተወሓዘ’ውን ተ 
መሳሳሊ ከምዝኸውን እርዳኣኒ። እሞ ኣብዘን ዘቕረብኩመን ሰለስቲአን ሓሳባት ተመርኲሰ ሓሳባተይ ከቕርብ ኢየ። 

Eyob Gogela Bein “ብመጀመርያ እዛ ብሬን pkmትብሃል ኣብ 1978 ብብዝሒ 

ኬብ ጸላኢ ክስለብ ጀሚሩ ቅድሚ ኡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣይነበረን ንኢሳያስ ክትፈት 
ውዎን ከተፍቅርዎን መሰልኩም ኢዩ ዘይነበረ ታሪኽ ግን ኣይተዘንትው ኢሳያስ ርኢይዎ 

ዘይፈልጥ ተጋዳላይ ብዙሕ ኢዩ:ድሓር ክኣ ኢሳያስ መራሕን ሓላፍን እንበር ከምዚኣስ 

ንሱ እውን ኣይፈ ትዋን ኢዩ ክትንእዱ ክትብሉ ታሕቲ ጌርክሞ” 

Yohannes Tseggay Berhe ክትበልዓ ዝደለኻ ኣባጉማሕ'ሲ ዛግራ ኢያ ትብላ ኢ 

ዩ ነገሩ። በዚን ወዲ ኸምዚን ዝተሰንዐ ስእሊ ኣይትታለሉ ደቂ ኤረ መዓረይ! ሰራሕ ዓወ 

ት፡ ሓፋሽ ተጋዳላይን ህዝቢን ኢዩ፡ ኣብ ግንባርን ደጀንን ኮይኑ ህይወቱ ረሃጹን ዘፍሰሰ  

Abraham Amine Eritrea-chat.com ንምንታይ ዕላማ ኢኻ ዘይናይ: ክቡር ፕ 

/ኢሰያስ ስእሊ ትዝርግሕ? ብኤርት ራዊ ስነምግባር ነውሪዩ እዚ ትገብሮ ዘለኻ:: ቅድ ሚ 

ሕጂ ውን ተሓቢርካ ነይርካ ኢኻ:: ስለዚ ብዕላማ ታሪኽ ጀጋኑ ክትብርዝ ትገብሮ ዘለኻ 

ሙኻኑ ዝርዳኣኒ:: 

 
ኢዮብ፡ ብወገነይ ስለ’ቲ ብሱል ወታደራዊ ምስክርነትካ ከመስግን እፈቱ። ኣስዒበ ብዛ 
ዕባ’ቲ ንኢሳይያስ ክውርቕ ተሓሲቡ ዝቐረበ ትሕዝቶ ንምዝራብሲ፡ ከምቲ ብጻይ ዮሃን 
ስ ዝበሎ በላዕተኛ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ እቲ ቀጣፊ ‘ነጋዳይ’ ነቲ ክሸጦ ዝደለየ ኣባጉ 
ምባሑ ዛግራ ኣምሲሉ’ዩ ናብ ዕዳጋ ዘውርዶን ከም ዛግራ ድማ ዝጉስጉሰሉን። 

  

ሕቶ ክህልወኩም ይኽእል ሕጂ። ከምዚ ዝብል ሕቶ፦ 

“ንምንታይ’ዩ’ቲ ሸቃጣይ ነቲ ኣባጉምባሕ ኣብ ክንዲ ብዛግራ፡ ‘ከመይ ደልዎ ቀልጻምን ባዓል ዕልዕሊትን ዶርሆ እነሀልኩ 
ም!’ እናለ ዘየወዓውዕ? ‘ዶርሆ’ ምባል እንተኣሰኪፍዎኸ ከመሳስሎ ምእንቲ ስለምንታይ ‘ቖቛሕ’ ዘይበሎ” ትብሉ ትህልዉ   
 
ማለትኩም እሰምዖ ስለዘለኹ ንዓይ ዝመስለኒ’ውን ኣይውሕዱን። ከምንኣብነት “ሓሶት ብሓሶቱስ ክንዲ ዛግራ ቆቛሕ እን 
ተዝብልዶኾን ዝያዳ መታለለ?” እቲ ዝዕድግ ንርእሱ’ውን ነቲ ክድኩዖ ዝደለየ ቀላጽም ዕፍ ኣባጉምባሕ ምዃኑ እናፈለጠ 
‘ዛግራ’ ኢሉ ከምዝዕድጎ ድማ ተራእዩኒ። ኣብ ሞንጎ ሸያጥን ዓዳግን ደላሎ ምድማር ከምዝነበሩ’ውን ይመስለኒ።  
  
ሓቂ ዘይብላ መዓኮር ማይ ሰቲያ ኢያ ፎሮቕሮቕ ትብል’ሞ ከምዚ ናይ ለሚቕነ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፕሮፖጋንዳ ተነዚሑ ዘሎ 
እቲ ዕሱብ ሸያጢ ሓሶታት ድማ ዓደግቲ እንተረኺቡ ወይ ተቓወምቲ እንተስኢኑ ጥራይ’ዩ ነቲ ኣባጉምባሕ ብድፍረት ‘ዛ 
ግራ’ እናበለ ዘዋዓውዕን ዓዳጊ’ውን ኣዕጋቢ ዝመሰሎ ሓሶት ዝሽምትን።  

ኢሳይያስ ብተኹሲ ስሙ ከምዝጽሕፍ፣ ኣብ ቻይና ካብታ ኮርስ ምልእቲ ብፖለቲካ ኢሳይያስ ቀዳማይ፡ መስፍን ካልኣይ 
፣ ኣብ ወትህድርና ድማ፡ መስፍን ቀዳማይ፡ ኢሳይያስ ካልኣይ” . . . .  

ስሩዓት ባዶታት ሓቅነቱ ከይገደሶም ብ’ተባህለ’ ጥራይ ብንሱን ከምኡን ቀልብና ከዘቕብብዎ ዝፈተኑዎ እዋን ኣይወሓደን 
። ኣይጸላእናዮን ድማ ሽዑስ። ተወሳኺት እንተደሊኹም ከኣ ብዛዕባ ዛንታ’ዛ ካልኣይቲ ስእሊ’ውን ከምታ ናይእግሪ ብዝ 
መሳሰል ዝሰማዕኩዎ ከውጋዓኩም። 

ሽዑ ክልተ ዓይነት ነዝሕታት’ዩ ተፈንዩ ዝነበረ። በቲ ሓደ እታ ጥይት ንልቢ ኢሳይያስ በሲዓ ክትወጽእ ክትብል መሰንገለ 
ታቱ በርቲዕዋ ተሾዂዓ ከምዝተረፈት’ሞ ንሱ ድማ ከምዛ እሾኽ ስሒቡ ከምዝሰንደዋ። እቲ ብጻዩ ግና ንታሪኽ ክትስነድ 
ለቒሙ ከምዘቐመጣ። በቲ ሓደ ድማ ኢሳይያስ ብዘፍጥረቱ ተኣምራታዊ ብምዃኑ ግደፍ ጥይት ታንኪ’ውን ስለዘይትደፍ 
ኦ ጥይት’ውን ክትነድሎ ካብዘይከኣለት ጨሊፋቶ ጥራይ ከምዝተዓዝረት ከምስሉዎ ዝፈተኑ ባዶታት ነይሮም ኢዮም። 
ብተወሳኺ’ውን እዛ ናይ ሰንጢ ብጃል፡ (ትጉሽተተይ) ከምዛ ናይ እግሩስ እታ ናይ ኣፍልቡ ናይ ጥይት መውጋእቱ’ውን 
ኣብ ጁባኡ ዝነበራ ሽሕ ብር ሰንጢቓ ከምዝኸደት ክውረ’ውን ሰሚዕና። ካንድማ ጸላኢ ኣዒንትና ኣዐዊርና ከምዝነበረ! 

mailto:eritrea-chat.com@Eritrean.News.Music.Comedy.EriTV
https://www.facebook.com/eyobgogela.bein?fref=ufi&rc=p
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https://www.facebook.com/129151057132514/photos/926207474093531/


ሮማ ዝተባህለ ጓል ዛግር ብጸይቲ ነይራትና። ንሳ ኣብ ሰምሃር ኣብ ጎድነይ ኮይና ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ተቓሊዓ እናተኮሰት 
ብስያፍ ካብ ዝመጸ ተኹሲ ከምዛ ናይ ኢሳይያስ ትመስል ጸጋማይቲ ጁባኣ ክትበጅላን፡ ኣነ’ውን በቲ ዝሰማዕኩዎ ድምጺ 
ፈኸራኣ ተሰናቢደ “ከደት” ካብ ዝብል ታህዋኽ ናብ ጉድጓድና ክስሒባን ደም ክከላኸል ቅጽበት ኢደይ ክድርግመላን ከም 
ዛ ሓንቲ ኮነት’ሞ ጎነጽ ሓዊሰ ነተን ሽዑ ሰዊተናላ ዝነበራ ኣጡባታ ምስረኣኹ ናጻ ምንባረንን ኣብጁባኣ ዝነበረ ወረቓቕታ 
ግን ከምተመታተረን እዝክር። ሽዑ ክሳብ ብመስዋእታ ንፈላለ ብጾትና ንዓይን ንሮማን ኣውሎን ማሰን እናሉ ክዋዘዩልናን 
ክልቴና ድማ ብሓውሲ ስርቖት እናተጠማመትና ንተሓናነኽ ከምዝነበርናን እዝከረኒ። እቲ ዝረኣኹዎ መውቃዕቲ ጁባ ምስ’ 
ዛ ናይ ኢሱ ከነጻጽራ እንከለኹ ግን ዝኾነ ዘራኽብ ኣይነበረንን። እንተ ንስማዕ’ሞ ብዛዕባ’ዛ ትረኣየኩም ስእሊ ኣኺሉ 
ዝተርፍ ጎስጓሳት ክቃላሕ ሰሚዕናዮ ኢና። 

ከምቲ ኣብራሃም ዝበሎ “ሓባል በሊያ ከይትቕድመኪ” ዝዓይነቱ ነውራም ብህሎታት ክባሃልከ ሰሚዕኩምዶ? እታ ሓባልሲ 
ቀዲማ ‘ሓባል’ ኢላ እንተተጻረፈት ሕብልናኣ ዝኽወል ስለዝመስላ ኢያ። “ዓጋመ” ኢሉ ዝጻርፍ እምነቱ ገዲፍና ነቲ ኣዳላዊ 
ስለምንታይ ከምዝሕሱን ተማዒዱ ክንሱ ዝደጋግ ሞን ጠቒሱ ዘይኤርትራዊ ስነ-ምግባር ምዃኑ’ውን ኣብሪሁ። ብወገነይ 
ሓድሽ ወሎዶ ፖለቲካ ክኣርግ እንከሎ ጠባያቱ ከ ምኡ ምዃኑ ፈሊጡ ክቕይር ይግባእ። በሃሊ ግና እንታይከ ዘይብል?  

 “ዓጋመ” ኢሉ ዝጻረፍ ንባዕሉ’ቲ ዓጋመ እንተዘይኮይኑ እቲ ካልእ ነውርነቱ ስለዝርዳእ ከምኡ ክብል ኣይደልን። ምኽንያቱ 
ዓጋመ መንነት ምዃኑ ስለዝፈልጥ። ፖለቲከኛ ጥራይ’ዩ ነውራም። ከዳሚት ህግደፍ ብኣፍ መራሒ ኣ ኢሳይያስ ቀዲማ 
ንወያነ ‘ከዳሚት’ ክትብላ ሰሚዕኩማ ኣለኹም። ወዮ ተንበርካኺ የማነ ፍሻለስ ንደለይቲ ለውጢ ቀ ዲሙ “ተንበርከኽቲ፣ 
ዘርባዕባዕ በሃልቲ” . . . ክብሎም ተሰሚዑ። ጽባሕ ድማ እዞም ‘ሃደምቲ’ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ‘ነ ጋውስ’ ህግደፍ 
ሳንጣኦም ኣልዕዒሎም ክሃድሙ ምስርኣኹሞም “የለ” ክትብሉኒ ኢኹም።  

ከምቲ ኣብራሃም ዝበሎ “ሓባል በሊያ ከይትቕድመኪ” ዝዓይነቱ ነውራም ብህሎታት ክባሃልከ ሰሚዕኩምዶ? እታ ሓባልሲ 
ቀዲማ ‘ሓባል’ ኢላ እንተተጻረፈት ሕብልናኣ ዝኽወል ስለዝመስላ ኢያ። ንባዕሉ’ቲ ዓጋመ እንተዘይኮይኑ እቲ ካልእ ነውር 
ነቱ ስለዝርዳእ ከምኡ ክብል ኣይደልን። ምኽንያቱ ዓጋመ መንነት ምዃኑ ስለዝፈልጥ። ፖለቲከኛ ጥራይ’ዩ ነውራም። ከ 
ዳሚት ህግደፍ ብኣፍ መራሒኣ ኢሳይያስ ቀዲማ ንወያነ ‘ከዳሚት’ ክትብላ ሰሚዕኩማ ኣለኹም። “ኣመሪካን ወያነን ኢየን 
ያኢ ጸገም ኤርትራ! ወዮ ተንበርካኺ የማነ ፍሻለ’ውን ንድሒሮም ዝሓየሩዎም መሳርሕቱ ነበር ደለይቲ ለውጢ ቀዲሙ 
“ተንበርከኽቲ፣ ዘርባዕባዕ በሃልቲ” . . . ክብሎም ተሰሚዑ። ጽባሕ ድማ እዞም ‘ሃደምቲ’ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ‘ነጋውስ’ 
ህግደፍ ሳንጣኦም ኣልዕዒሎም ክሃድሙ ምስረኣኹሞም “የለ” ክትብሉኒ ኢኹም። ሓሶትን ሰንዓን ከኣ ስርዓትና ክሳብዘላ 
ዝቕጽል ባህሪ ምዃኑ ዘይምዝንጋ 

ንምሕጻሩ ኩሎም መራሕትና ነናቶም ሞያታትን ብልጸትን ከምዝነበሮም መዓስ ክሒድና ንፈልጥ። ንሕና’ዞም ሎሚ ከም 
ጠለምቲ ዝጠቕሱና ዘለዉ፣ እወ’ዞም መጻኢ ዕድላት ኤርትራ ከምተሰወሮም ዝነግሩና ዘለዉ መራሕቲ ነበር በቲ ሓደ፡ ራ 
ኢ መጻኢት ሃገርና ከምዘየለ እናጠቐሱ በቲ ካልእ ህዝቢ ክነዓዓብ ክምዕዱስ እንታይደለ መናውርኮን ይኸውን? ክሳብ ህ 
ዝቢ ክቃለስ ድላይ ከምዘይብሉ እናኸሰሱ ልብታትና ከምዝኻሓዶም ኣምሲሎም ክምኹለዩ ክንደይ ዘይተባህለ!  

ኩልና ጽቡቕን ሕማቕን ታሪኽ ኣለና። ኩሉድማ ናህና ብምዃኑ ክንምካሓሉን ክንዕቅቦን ጉቡእ ኢዩ። እንተ ፈጸምቱ ኣጽ 
ኒትካ ብስርቂ ክግበት ዝድለ ታሪኽ፣ ክውረቕ ዝድለ ዝና፣ ክባሓት ዝድለ ሃብቲ ሃገር ይኹን መንነት’ሞ ከምዘይካኣል ከ 
ነስምረሉ ንደሊ። መራሕትና ድማ ኣብቲ ዘድምዕሉ ውዕሎኦም ዘመዝገብዎ መዓስ ተረካብን ውሑድን። ውዕሎ ኩሉ ሰ 
ብና ብግቡእ ክስነድን፡ ሰላማዊ መገዲ ለውጢ ክምረጽን ቀዳማይ ሕርያና ክንሱ ንምንታይ’ዩ መወዳእታና ‘ንግበሮ‘ሞ ኣ 
ይነጸብቆ’ ዝዓይነቱ ክኸውን ከምተመርጸ ገና ኣይበጻሕናዮን። ዓለም ተመሳጊንካ ክትሕልፍ እናተኻእለ ኣማስያና ክንመና 
ጨትሲ ኣይምንዮትናን! እምነቱ እንተኾይኑስ ከምዚ ኣብራሃም ዝበሎ ዘይኤርትራዊ ስነ-ምግባር ክንዛሕ ካብ ተደልየ ግን 
በዓል እኩይ ዓላማ ብምዃኑ ነብስና ክንከላኸል ክንብል ከምዚ’ዞም ብጾት ዘቕረብዎ ክንምልስ ግዱዳት ኢና። 

ህግደፍ ንህላወና ምሒር ትሓቑኖ ከምዘላ ንመን ይጠፍኦ! ግደፍዎ ንተሓቖን! ዝተሓቑነ ጸባ’ኮ ኩሉ ግዜ ጠስምን ውጽኢ 
ት ጽዕዲትን’ምበር ስሚን ላምባን ክጽዒ ተራእዩ ኣይፈልጥን’ዩ። ኣልባ /ማሕቖና/ ኤርትራ’ውን ዋላ’ኳ ኣመና እንተሓቛቖ 
ንዋ ብመሰረት ትሕዝቶኣ ትርፎ ኤርትራውነት፡ ኣግኣዝነት ዝዓይነቱ ሃገርነት ክትጽዒ ኣይትክእልን ስለዝኾነ ክንጸሪ፣ 
ክንጽዒ ምእንቲ ንማሕቆንቲ ህግደፍ ኮነ ኣጋፈርቲ ንጽበዮ’ምበር ኣይንፈርሆምን። ሓሶት ሓቚንካ ዝርከብ ጅግንነትን ዝናን 
ከኣ ኮቶን ኣይተራእየን ኣይክርአን’ዩ’ውን!   

የቐንየልና ኣቕረብትን ተረኸትን ብጾት! 

ወዲጥሮታ፡ 

  



ና ምሒር ትሓቑኖ ከምዘላ ንመን ይጠፍኦ! ግደፍዎ ንተሓቖን! ዝተሓቑነ ጸባ ’ኮ ኩሉ ግዜ ጠስምን ውጽኢት 

ጽዕዲትን’ምበር ስሚን ላምባን ክጽዒ ተራእዩ ኣይፈልጥን’ዩ። ኣልባ /ማሕቖና/ ኤርትራ’ውን ዋላ’ኳ ኣመና እንተሓቛቖንዋ 
ትርፎ ኤርትራውነት ሓድሽ ኣግ ኣዝነት ክጽዒ ኣይክእልን ስለዝኾነ ክንጸሪ፣ ክንጽዒ ምእንቲ ንማሕቆንቲ ህግደፍ ኮነ 
ኣጋፈርቲ ንጽበዮ’ምበር ኣይንፈርሆምን። ሓሶት ሓቚንካ ዝርከብ ጅግንነትን ዝናን ከኣ ኮቶን ኣይ 

 ተራእየን ኣይክርአን'ዩ’ውን!  

 
 


