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መጋቢት, 2019 



መእተዊ 

ን ኤርትራውያን ሰውራ ሓድሽ ኣምር ኣይኮነን። ኤርትራውያን ን 30 ዓመታት ኣንጻር መግዚእቲ ኢትዮጵያ ብረታዊ ሰውራ 

ኣካይድና ናጽነትና ዜጨበጥና ህዜቢ ኢና። እቲ ታሪኽ ነዊሕ ክኸውን ይኽእል ‘ዩ ፡ ኣብ ናይ ታሪኽ መዚግብቲ ‘ውን 

ብቀሊሉ ክርከብ ስለዜኽእል ፡ ኣብዙ ምትንታን ኣየድልን። ከም ኩሉ ኣብ ዓለም እተራእየ ብረታዊ ሰውራታት፡ ሰውራ 

ኤርትራ ‘ውን ፡ ንህዜቢ ኤርትራ ናጽነት ድኣ እምበር ሓርነት ከጎናጽፎ ኣይካኣለን። ንመግዚእቲ ኢትዮጵያ ዜርድኦ ዜነበረ 

ቋንቋ ብኻላሽን ምድሳቕ ስለዜነበረ ፡ ኣብቲ እዋን እቲ ጎነጻዊ ኣገባብ ቃልሲ ቁኑዕ ኔሩ ክበሃል ይከኣል ‘ዩ። ድሕሪ ናጽነት 

ግን ፡ እቲ ኣካይዳ ክቕየር ኔሩዎ። ኢሳያስ ግና ባህርያቱ ክቕይር ኣይመረጸን። ‘ዒም ዜበለ ይትሓጎም’ ዜብል ጭርሖ 

ተሓንጊጡ፡ ከምቲ ኣብ ሜዳ ዜለመዶ ንኹሉ ፍልልያት(ይምርድዳኣት) ብጎነጽ ክፈትሖ ሃቂኑ። ምስ ጎረባብቲ ጎነጽ፡ ምስ 

ዛጋታት ጎነጽ። በቃ ጎነጽ፡ ጎነጽ፡ ጎነጽ. . ። ጎነጽ ግና ነባሪ ፍታሕ ኣየምጽእን ‘ዩ። ህዜቢ ኤርትራ ናጽነቱ ብሓይሊ ብረት 

ዳኣ ይጎናጸፍ እምበር፡ ኣብ መጠረሽታስ ብረፈረንዱም(ይጎነጻዊ ኣገባብ) ‘ዩ ን ናጽነቱ ሓንሳብን ንሓዋሩን መኸተምታ 

ጌሩሉ። ብረፈረንዱም(ይጎነጻዊ ኣገባብ) መኸተምታ እንተይግበረሉ ኔሩ፡ ኣምሓራ ምስ ጊዛ ሓይሊ ምስ ደለቡ 

‘ኤርትራውያን ን ኤርትራ ብሓይሊ ‘ዮም ካብ ኢትዮጵያ ፈልዮማ፡ ሕጂ ድማ ብቕልጽምና ክንመልሳ ኢና’ ኢሎም ናብ 

መጠረሽታ ይብሉ ውግእ መእተዉና ኔሮም። ናጽነትና ብድምጺ ህዜቢ ወይ ብረፈረንዱም(ይጎነጻዊ ኣገባብ) ሳላ ዜተረጋገጸ፡ 

ሉኣላዊት ኤርትራ ንሓዋሩ ክትነብር ‘ያ። 

ቅድሚ ስርሒት ፈንቅል ናይ 1990፡ ህዜባዊ ግንባር ነቶም ኣብ መርሒነት ተኾይጦም ንጹሃት ተጋደልቲ ሕቕቑ ዜነበሩ 

ጓኖት ወይ Trojan Horses እንተዜፍንቅሎም ኔሩ፡ ናጽነት ኤርትራ ኣብ መጠረሽታ 70ታት ምተጋህደ ኔሩ። ከምኡ 

ስለይተገብረ ግና ናጽነትና ንልዕሊ 10 ዓመታት ተመጢጡ፡ የድሊ ብ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዜቑጸር ክቡር ሂወት ‘ውን 

ከፊልና። 

እምብኣር ፡ ነዙ መጽነቲና ኢሳያስ ምፍንቃል ጊዛኡ ኣኺሉ ‘ሎ። ስለዙ ኢና ድማ ነዙ ይጎነጻዊ ምንቅስቓስ ህዜቢ ‘ሰውራ 

ፈንቅል’ ኢልና ሰሚናዮ ሎና። 

በዙ ኣጋጣሚ፡ ኩሉ ህዜቢ ኤርትራ ኣብ ምፍንቃል ‘ዙ ውልቀ-መላኺ፡ ኢደይ ኢድካ ኽብልን ነዙ ይጎነጻዊ ምንቅስቓስ 

ህዜቢ ክድግፎን ንላቦ። 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ይጎነጻዊ ቃልሲ ወይ ፖለቲካዊ ኣብያ ኣንታይ ማለት ‘ዩ? 

ይጎነጻዊ ቃልሲ፡ ይጎነጻዊ ተቓውሞ ወይ ‘ውን ፖለቲካዊ ኣብያ እናተባህለ ‘ውን ይጽዋዕ ‘ዩ። እዙ ኣገባብ ቃልሲ ‘ዙ 

ንፖለቲካዊ ዕላማ ተባሂሉ ብንጡፍ እምቢታ ዜትግበር ፡ ተቓውሞ፣ ሕንገዳን ኢድ ኣእታውነትን ጠቓልል ኣገባብ ቃልሲ 

‘ዩ። ይጎነጻዊ ቃልሲ ልኡምነት(passivism) ማለት ኣይኮነን። ኣብያ ኣዜዩ ንጡፍ(active) ካብ ምዃን ዜተላዓለ 

ኣይንብርከኽን ብዜብል ድርኺት፡ ኮነ ኢልካ ንጨቆንቲ ይምእዚዜ ወይ ‘ውን ምሕንጋድ ማለት ‘ዩ። ይጎነጻዊ ቃልሲ 

(ፖለቲካዊ ኣብያ) ድማ እቲ ቃልሲ ዜፍጸመሉ ፖለቲካዊ ሃዋሁ፡ ኣንኮላይ እቲ ክጭበጥ ዜድለ ሎ ዕላማ፡ ማለት ፖለቲካዊ 

ስልጣን ጠቓለለ ኩነታት ማለት ‘ዩ። ህዜቢ ስሩዕ ስትራተጂኣዊ ውጥናትን ስርሒታትን ተኸቲሉ፡ ንምንጭታት ስልጣን 

ብምድኻም፡ ንማሓውራት መንግስቲ ካብ መለኽቲ መንዙዑ ንምቁጽጻሩ ናይ ዜገብሮ ጻዕሪ መግለጺ ‘ዩ። 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ነዙ ውልቀ መላኺ፡ ሰማይ ዜሰቐሎ ሓይሊ መን ‘ዩ? 

መቸም ውልቀ መላኺ ኢሳያስ፡ ነቲ ናይ ቅድሚ ናጽነት ዓመታት ሓውስካ ፡ ን50 ዓመታት ዜኣክል ስልጣን ብምጭባጥ ኣብ 

ልዕሊ ህዜብን ሰራዊትን ከም ድላዩ ይዕንድር ኣሎ። ባህ ዜበሎ ከምድላዩ ይገብር። ንንጹሃት ኤርትራውያን ይጨዊ ፡ ይኣስር 

፡ይቐትል ፡ ይህግር . . . ወተ። ንኣብነት ኣብ ሜዳ ን ብዘሓት ካብ ስደት ምእንቲ ሃገሮምን ህዜቦምን ንኽጋደሉ ዜመጹ 

ሙሁራት ፡ ንግጉይን መላኽን ይዴሞክራስያውን ኣካይዳ ኢሳይስ ስለዜነቐፉ ጥራይ፡ ‘እዙኣቶም ሰለይቲን ኣዕናዊ 

ምንቅስቓስን እዮም፡ መንካዕ እዮም’ ኢሉ ብምጥቃን ዳርጋ ንብሙልኦም ብባርባርዊ ኣገባብ ቀቲልዎም። ገለ ገለ ምንጭታት 

ከምዜሕብርዎ፡ ካብ 1972-1979 ኣብ ዜነበረ እዋን ጥራይ ክሳብ 3000 ዜበጽሑ ንጹሃት ተጋደልቲ ብኸምዙ ኣገባብ 

ሓቒቖም። ብዘሓት ገዳይም ተጋደልቲ ከምዜሰማምዕሉ፡ ብዘሓት ካብቶም ኣብ ሜዳ ዜወደቑ 60,000 ዜኣኽሉ ተጋደልቲ 

ብኸምዙ ክብ ኢሉ ዜተጠቕሰ ኣገባብ ብግፍዒ ዜሓቐቑ ‘ዮም። ድሕሪ ናጽነት ‘ውን ኩሉ ህዜቢ ይርእዮ ከምሎ፡ ዕንደራ 

ናይ ኢሳያስ ኣየቛረጸን። ኣብዙ ግዛ ‘ዙ ካብ 45000-50000 ዜኣኽሉ ንጹሃት ኤርትራውያን ኣብቲ እንስሳታት ከተንብረሉ 

ይትብህጎ መዳጎኒታት ይሳቐዩ ኣለዉ። ብሰንኪ እዙ ይ ኤርትራዊ ሰብኣይ፡ ብዘሓት ካብ መንእሰያትና ኣብ ፍቐዶ ሲናይን 

ሜዲተራንያን ባሕርን ይሃልቁ ኣለዉ። ብዘሓት ኣሓትና ብእልፊ ይረብሑ ጀልፋፋት በደዊን ይዕመጻ ኣለዋ። ገጠራት 

ባዲመን ከተማታት ጸምይወን። እቲ ዜርዜር ጸብጺብካ ዜውዳእ ኣይኮነን። ኣብ መጠረሽታ ድማ ፡ እንሆ ነታ ከቢድ ዋጋ 

ከፊልና ዜረኸብናያ ሃገርና “ኣብ ይተርክብዋ ከብሒ ሰቒለያ ክኸይድ እየ” “ከም ሶማልያ ክገብራ ‘የ” ይብለና። ወረ ሕጅስ 

ሕንኽ ከይበለ ንሃገርና ኤርትራ ናብታ መቦቆላዊት ዓዱ ኢትዮጵያ ንኽጽንብራ ተጊሁ ይሰርሕ ኣሎ። 

ኢሳያስ ማዕረ ክንደይ ‘ዩ ሓያል? እግዙኣብሄር ዜፈጠሮ ሰብ ድዩ ኸ? ወይስ. . . 

ነዙ ክብ ኢሉ ዜተጠቅሰ እከይ ተግባራት ኢሳያስ ግና መን እዩ ተግብሮ? ንዜብል ሕቶ “ኢሳያስ ‘ዩ” ዜብል ግሩህ መልሲ 

መቸም ናይ መብዜሕትና ኤርትራውያን ‘ዩ። ከምዙ እንተኾይኑስ ፡ ኣንታ እዙ ኢሳያስ እሞ ሰብ ወዲ ሰብ ኣይኮነን። 

ምናልባት ኣፈጥጥርኡ ልዕለ-ሰብ (supper human) ከይከውን?  እሞ እታ ‘ ኢሳያስ ኣፈወርቂ. . . . ተኻላኻላይ ታንኪ. . 

.’ እትብል ልምድቲ ደርፊ ሃገርና ‘ውን ከምላታ ሓቂ ‘ያ? እሞ ሃገርናሲ. . . ኣየባትኸላን ‘ዩ? ከምቲ ም/ሚ/ዛና ነበር ዓሊ 

ዓብዱ ዜበሎስ ኢሳያስ ኣፈወርቂስ ዜመውት ፍጡር ኣይኮነን ? ጋኔን እዩ እንተበልናዮ ‘ኸ? እስኪ ቁሩብ ኣዕሙቕ ኣቢልና 

ንሕሰብ ኤርትራውያን ኣሕዋት፡ እዙ ኹሉስ ሓቂ ‘ዶ ኾን ይኸውን? ያእ ኣይፋሉን! ሓሶት ‘ዩ።  

እምብኣር ነቲ ሓቂ ደርጒሕና ክንነግረኩም፡ ኢሳያስ ከማና ፍጡር ሰብ ‘ዩ። ኢሳያስ ከም ኩሉ ሰብ ተወሊዱ ‘ዩ፡ ክነብር ‘ዩ 

ሓደ ማዓልቲ ድማ ክመውት ‘ዩ። ስለዙ ከምቲ ኣብ ሃገርና ብስፍሓት ዜውረየሉ ፡ ፍሉይ ዓይነት ሰብ ወይ ኣምላኽ 

ኣይኮነን። ኢሳያስ ተራ ሰብ እዩ።   

‘እሞ ኢሳያስ ተራ ሰብ እንተድኣ ኾይኑ፡ ነዙ ኹሉ ክብ ኢልና ዜጠቀስናዮ እከይ ስርሓት ከመይ ጌሩ ኣተግቢርዎ? ሃገር ናብ 

ደረጃ ጥፍኣት ከውርዳ ከሎስ ንውልቁ ድዩ ኔሩ? ንኣብነት ፡ ነቶም ኣብ ሜዳ ሕቐቖም ንጹሃት ተጋደልቲ፡ ባዕሉ ብውልቁ 

ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኣንዳተንቃሳቐሰ ድዩ ዜርሽኖም ኔሩ? ነዙ ኹሉ ፈቐድኡ ተዳጒኑ ዜርከብ 50000 መንእሰይ፡ ኢሳያስ 

ባዕሉ ዲዩ እንዳቐጥቀጠ ለፋልፎ? ንሱ ድዩ ኸ ናይቲ መዳጎኒታት ሓለዋ? ’ ዜብሉ ኣገደስቲ ሕቶታት ክልዓሉ ናይ ግድን 

‘ዩ? እቲ መልሲ ንጹር እዩ። ህዜቢ ኤርትራ ባዕሉ ‘ዩ ከይተረድኦ ነዙ ኹሉ እከይ ተግባራት ተግብሮ ሎ?  እቲ ተንኮል ናይ 

ኢሳያስ ፡ ኣተግበርቲ ድማ ንሕና ኤርትራውያን ባዕልና ኢና!። ‘ከመይ ጌርና ንሕና ነዙ ኹሉ እከይ ነተግብሮ ኣለና’ ዜብል 

ሕቶ ህዜቢ ክህሉ ይኽእል ‘ዩ። ከመይ ዜብል ለባም! እምብኣር ንኺድ. . . 

ንውልቀ መለኽቲ፡ መን ‘ዩ ስልጣን ዜህቦም? 

ከም ብዓል ሃጸይ ሃይለስላሴ ናይ ኢትዮጵያ ዜኣመሰሉ ውልቀ መለኽቲ “ሞዓ ኣንበሳ -እምነገደ ይሁዳ፡ ስዩመ እግዙእብሄር 

እንዳበሉ” እንዳበሉ፡ ኣምላኽ ስልጣን ከምዜሃቦም ንህዜብዙ እንዳ ኣታለሉን እንዳፈራርሁን ንውሉድ ወለዶ ኣብ ስልጣን 

ክጸንሑ ይሕልኑ። ኣብ ሃገርና እተመጻና ‘ውን ‘ ንጉስ ኣይኽሰስ፡ ሰማይ ሰማይ ኣይሕረስ ’ ዜብል ግጉይ ምስላ ንኢሳያስ 

ቀድያቶ ‘ያ። ኣብ መበል 14 ክፍለ መን ዜነበረ ልዩ-ጂ ዜተባህለ ቻይናዊ ፍላስፋ ግና፡ ንምንጪ ፖለቲካዊ ስልጣን 

ዲክታቶራት(ውልቀ መለኽቲ) ብኸምዙ ዜስዕብ ጽውጽዋያዊ ዚንታ ኣቕልል ኣቢሉ የረድኣና። 



ዚንታ “ጎይታ ህበይ” 

 

ዜኸበርኩም ደቂ ዓድና፡ እምብኣር ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ነዙ ኹሉ እከይ ስርሓት ንዓየሉ ሎና ንሕና ኤርትራውያን 

ባዕላትና ኢና! ሃገር ነፍርሳ ሎና ባዕላትና ኢና! የሕዋትና ንኣስርን ንቐትልን ሎና ባዕላትና ኢና! ነቶም ምእንታና 

ዜተቓለሱ ጉጅለ 15 ዜኣሰርናን ዜቐተልናን ንሕና ኢና! ነቶም ገበን ይብሎም ን 18 ዓመታት ተኣሲሮም ለዉ 

ጋዛጠኛታት ኣሲርና ሎና ንሕና ኢና! ሕጂ ኸኣ ‘ሞ ኢሳያስ ንኤረና ናብ ኢትዮጵያ ከስተልማ ብዕቱብ ይሰርሕ ኣሎ፡ ኣብዙ 

‘ውን ተሓተትቲ ንሕና ኢና! እስኪ ካብ ታሪኽ ‘ን ኣህባይ ገለ ንማሃር። እስኪ የዒንትና ንኽፈት እሞ፡ ነዙ ዕድመ ደፊኡ ሎ 

ኣረጊት ዲክታቶር፡ ብሓባር ኴና፡ ብዓው ዜበለ ድምጺ “ይኣክል! ኣገልገልቲ ናይቲ እከይ መደባትካ ኣይንኸውንን” ብምባል ነዚ 

ናብ ውድቀት ተቓሪባ ላ ሃገርና ነድሕን።   

ንኢሳያስ ደጊፎም ደው ኣቢሎሞ ለዉ ኣዕኑድ 

ኢሳያስ ንበይኑ እንዳተንቃሳቐሰ ሰባት ክጨዊ ፡ ክኣስር ፡ ክቐትል ኣይኽእልን ‘ዩ። ኢሳያስ ንበይኑ እንዳተንቃሳቐሰ መጋብርያ 

ተንኮላቱ ዜኾንዎ ኣሽሓት ሰራዊት ክገፍፍን ክዕልምን ኣይክእልን ‘ዩ። ኮታስ ፡ ንኹሉ ተንኮላት ኢሳያስ እንዓዮ ንሕና ህዜቢ 

ኤርትራ ኢና። እቲ ዜገርም ነዙ ኹሉ ኣዕናዊ ተግባራቱ ፡ ንህዜቢ ኤርትራ ኣብ 7 ዜኾና ትካላት ብምውዳብ ‘ዩ ተግብሮ። 

ንሕና ደገፍና ስለዜመጠናሉ ‘ዩ ፡ ኢሳያስ ንኤርትራ ናብ ጸላም ሸኺሉዋ ሎ። እስኪ ነተን ንሕና ብገርህና ኢሳያስ መጋበርያ 

ዕንወቱ ክኾንኦ ዜተኸለን 7 ትካላት (institutions) ንርኣየን። ነን ትካላት ‘ዙአን ብናይ ሃገርና ኣራርባ ብ ኣዕኑድ 

ክንምስለን ንኽእል። እን ንኢሳያስ ጸይረን ለዋ ኣዕኑድ እን ዜስዕባ ‘የን፦ 



  

   ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ደጊፈን ደው ኣቢለንኦ ለዋ ዓንድታት 

1. ወትሃደራትን ፖሊስን 

እዙ ዓንዲ ‘ዙ ንሓይልታት ምክልኻል፡ ህዜባዊ ሰራዊት፡ ፖሊስ ሰራዊትን ትካላት ጸጥታን ይውክል። እዙ ሓይሊ ‘ዙ ናይ 

ህዜቢ ሓይሊ ድኣ እምበር ናይ ውልቀሰብ ሓይሊ ኣይኮነን። ከም ግቡእ፡ እዙ ሓይሊ ‘ዙ ኣብ ምክልኻልን ምዕቃብ 

ሉኣላውነትን ዳግመ ህንጻ ሃገርን ፡ ኣብ ምኽባር ሕግን ስነስርዓትን ተዋፊሩ ኣገልጋሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ክኸውን 

ምተገብአ። እዙ ሓይሊ’ዙ ግና ተልእኾኡ ብምስሓት ፡ ንተንኮላት ኢሳያስ ኣብ ምግልጋል ይርከብ። እዙ ሓይሊ’ዙ ንጹሃት 

ኤርትራውያን ኣብ ምጭዋይን ፡ ምእሳርን ምቕታልን ብንጥፈት ኣብ ምውሳእ ይርከብ። እዙ ዓንዲ ‘ዙ ፡ ከምቲ እተን ክብ 

ኢለን ዜጠቐስናየን ኣህባይ “እምቢ” እንተዜብልሲ ውልቀመላኺ ኢሳያስ ምሃለወ ዶ ኾን? ያእ ኣይፋሉን! ከመይ ጌሩ ክህሉ። 

ስለዙ ሓይልታት ምክልኻል፡ ህዜባዊ ሰራዊት፡ ፖሊስ ሰራዊትን ትካላት ጸጥታን ፡ ከምቲ ሰራዊት ግብጺ ን ሖስኒ ሙባርክ 

ዜበሎ “ንሕና ሰራዊት ህዜቢ ዳኣ ‘ምበር ፡ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኣይኮንናን” ክንብሎ ይግባእ። ህዜብኹም ፍትሒ ደልዩ 

ኣድማ ምስ ዜገብር ፡ ኣብ ጎኒ ህዜብኹም ኴንኩም ነዚ ብውዲት ኢሳያስ ምስ ኢትዮጵያውያን(ደቂ ዓዱ) ኣብ ድርኩኺት 

ጥፍኣት በጺሓ ላ ሃገርኩም ከተድሕኑ ይግባእ። በዙ ኣጋጣሚ፡ ከምቲ ልማድኩም፡ ንውሉድ ወለዶ ዜዜከር ታሪኻዊ ስራሕ 

ክትሰርሑ ትሕተቱ ኣለኩም። ንውልቀ መላኺ “እምቢ” ኢልኩም ምስ ህዜብኹም ምስ እትጽግዑ ፡ በዙ ስራዊት ህዜቢ 

ሙኳንኩም ከተመስክሩ ኢኹም። 

2. ሰራሕተኛታት መንግስቲ  

እዙ ዓንዲ ‘ዙ ን ኣብ ናይ መንግስቲን ትካላት ህግደፍን ለዉ ሰራሕተኛታት ይውክል። ኣብዙ ዓንዲ ‘ዙ ብዘሕ ሞያን 

ፍልጠትን ኻዕበቱ ኣባላት ይርከብዎ። ዶካትር ፡ ነርሳት ፡ መሃንድሳት ፡ ናይ ተክኒክ ክኢላታት . . . ወተ ኣብዙ ዓንዲ ‘ዙ 

ይጥርነፉ። እዝም ሰራሕተኛታት ‘ዙኣቶም ነዙ ውልቀ መላኺ ዜህብዎ ደገፍ ኣዜዩ ገዙፍ ‘ዩ። ኣብ ብሻን ዚራን ካልኦት ናይ 

ዕደና ትካላትን ለዉ ክኢላታት(ሰራሕተኛታት) ኣብ ምንዋሕ ስልጣን ‘ዙ ውልቀ መላኺ ተበርክትዎ ደገፍ ሓሲብኩምሉ 

ትፈልጡ ‘ዶ? እምብኣር ንስኻትኩም ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ፡ ብድሕሪኡ ‘ውን ወዱ ኣብራሃም ኣብ ስልጣን ክቕጽል 



ብይ ፍላጥ ተበርክትዎ ለኹም ደገፍ ኣዜዩ ኣዜዩ ገዙፍ ‘ዩ። ሓደ ሓቂ ክንነግረኩም፡ ንስኻትኩም ንኢሳያስ እትህብዎ ደገፍ 

ደው እንተተብሉ ፡ እዙ ውልቀ መላኺ ምሉእ ብምሉእ ምለመሰ (paralyse ምኾነ) ኔሩ። ንፋስ ይነፍስ ኣሎ ፡ ናይ ብሓቂ 

ሃገራዊ ግቡእኩም እተበርክትሉ ጊዛ ‘ውን መጺኡ ‘ሎ። ስለዙ ነዙ ውልቀ መላኺ “እምቢ” ኢልኩም ምስ ‘ዙ ህዜባዊ ናይ 

ለውጢ ምንቅስቓስ ብምሕባር፡ ነዙ ውልቀ መላኺ ዓንዲ-ሕቖኡ ስበርዎ።  

3. ትካላት ትምህርቲ 

መታለሊ ኢሳያስ ኣብ 90ታት “ን ኤርትራ ሲንጋፖር” ክንገብራ ኢና የእዚንና ክሳብ ዜጸምም በተን መራኸቢታቱ ጌሩ 

ይጭርሕ ነበረ። ደቂ ገርሂ ልባ ኣሚንናዮ፡ ለካ ንሱስ ን ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ‘ዩ ዜዳሎ ኔሩ። ስለዙ ንትካላት ትምህርቲ ከም 

መጫጭሒ (incubators) ናይ ወትሃደራት ተጠቒሙለን። ኲናት ወሊዑ ‘ውን ኣሽሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣጥፊኡ። 

ጽንሕ ኢሉ ነታ እንኮ ዩኒቨርሲቲ ‘ውን ዓጽዩዋ። ሕጂ ‘ውን ነተን መጋበርያታቱ ዜኾና ኮሌጃት ‘ውን ይዓጽወን ኣሎ። እሞ 

ከምዙ እንዳገበረ ዳኣ ሃገር ከመይ ኢላ ‘ያ ሲንጋፖር ክትከውን? ኢሳያስ ተምሃሮ፡ ወትሃደራት ኮይኖም ህዜቢ ክጭፍጭፍሉ  

ጥራይ ‘ዩ ዜደሊ። ናብ ቤት ትምህርቲ ምምልላስ ኣብዙ ጊዛ ‘ዙ ጥቕሚ የብሉን ጥራይ ይኮነስ ንኢሳያስ ኢኹም 

ተደልድልዎ ለኹም። ስለዙ ተማሃሮ “እምቢ” እንተድኣ ኢልኩም፡ ኣብ መጻኢ ኢሳያስ ወትሃደራት የብሉን ማለት ‘ዩ። 

ኣብቲ ዜግበር ህዜባዊ ኣድማ ተምሃሮን መምሃራንን ቀንዲ ተራ ክትጻወቱ በዙ ኣጋጣሚ ‘ዙ ትሕተቱ ኣሎኹም። ውልቀ 

መላኺ ኢሳያስ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጉልበት መንእሰያት (ተማሃሮ) ተደጊፉ ‘ዩ ዜኸይድ ሎ። ስለዙ እቲ ብተምሃሮን 

መምሃራንን ንኢሳያስ ዜውሃብ ደገፍ ደው እንተዜብልስ እዙ ወልቀ መላኺ ኣብ ስልጣን ምሃለወ ‘ዶ? ክህሉ ኣይክእልን ‘ዩ። 

4. ሃይማኖታዊ ትካላት 

ህዜቢ ኤርትራ ክርስትያኑ ኣስላሙ ንኣምላኹ ዜፈርህ ‘ዩ። ክንዲ ዜኾነ ንሃይማኖቱን መራሕቲ ሃይማኖቱን ለዎ ኣኽብሮት 

ኣዜዩ ዕዘዜ ‘ዩ። መራሕቲ ሃይማኖታት ብእትህብዎ ስብከታት ንምእመናን ኣዙኹም ስለ እትጸልዉ ፡ ንስለ ፍትሕን ሓርነትን 

ክትብሉ፡ ኣንጻር ‘ዙ ውልቀ መላኺ ድምጽኹም ከተስምዑ ትሕተቱ። መራሕቲ ካቶሊካዊት ቤተክርስያን፡ ስለቲ ቀጻሊ 

ብቓልዕ እተስምዕዎ ለኹም ተቓውሞ ኣንጻር ‘ዙ ዲክታቶር ምስጋና ካብ ህዜብኹም ፡ ዓስቢ ድማ ካብ ኣግዙኣብሄር 

ክትረኽቡ ኢኹም። መራሕቲ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስትያን፡ ነዙ ጳጳስን ፡ ቡዘሓት ኣቕሽሽትን መነኩሳትን ዜኣስር 

ውልቀ መላኺ ከመይ ኢልኩም ትጽመምዎ? ተራእዩ ብይፈልጥ ኣገባብ ሞባእ ቤተክርስትያን መንጢሉ ንርእሱ ወሲድዎ 

ከሎስ ስቕ ትብሉ? ካብ መጀመርያ 90ታት ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና ዜወረደ ግፍዕን ማእሰርትን ኩሉ ዜፈልጦ ‘ዩ። 

ስለዙ መራሕቲ ሃይማኖት ምስልምና ፡ ነዙ ዲክታቶር ከይፈራህኩም ፡ ኣሰር ሓጂ ሙሳ ክትስዕቡ ይግብኣኩም ‘ዩ። መራሕቲ 

ፕሮቴስታንት ኣብያተ ክርስትያናት፡ እዙ ኹሉ ኣደራዕ ኣንዳወረደኩም ድምጽኹም ተሰሚዑ ኣይፈልጥን ‘ዩ። ሕጂ ግና 

ከምቲ ኣግዙኣብሄር ዜፈትዎ ፡ ምእንቲ ፍትሒ ደው ኢልኩም ንሃገርኩምን ህዜብኹምን ካብ ጥፍኣት ከተድሕኑ ጻውዒት 

ይቐርበልኩም ኣሎ። ኣቱም መራሕቲ ሃይማኖት ንስኻትኩም ሹም ንህቢ ናይዙ ህዜቢ ኢኹም። የዒንቲ ‘ዙ ህዜቢ ድማ 

ናባኻትኩም ‘የን ማዕድዋ ለዋ። ስለዙ ልክዕ ከም ቀሺ ማርቲን ሉተር ኪንግ ፡ ነቲ ኣብ ትሕቴኹም ሎ ምእመን ፡ ኣንጻር 

‘ዙ ዲክታቶር ናብ ጎደናታት መሪሕኩሞ ውጹ። ኢሳያስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ስልጣን ደው ኢሉ ሎ ብሳላ ሓገዜ ናይን 

ሃይማኖታውያን ትካላት ‘ዩ። ሃይማኖታውያን ትካላት ብሓባር ኮይነን ነቲ ኣንጻር ኢሳያስ ዜግበር ህዜባዊ ምንቅስቃስ ደገፈን 

ኣንተዜህባስ ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንሓንቲ ለይቲ ‘ውን ኣይምሓደረን። 

5. መራኸቢታት ሓፋሽ 

ኣብዙ ዓንዲ ‘ዙ ኢሳያስ ዳርጋ ፈሽሉ ‘ዩ ክብሃል ይክኣል። ብይካ እተን ንሱ ዜውንነን ፡ ካልኦት መራኸቢ ብዘሃን ኣንጻሩ 

ጸላዕላዕ ብል መጥቃዕቲ ኣብ ምፍናው ይርከባ። እን መራኸቢ ብዘሃን ነተን ናይ ኢሳያስ መራኸቢ ብዘሃን ኣልሚሰንአን 

የን። አሪ-ቲቪ ትኹን ድምጺ ሓፋሽ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይነን ‘የን። ኣብዙ መዳይ ‘ዙ እቲ ንኢሰያስ ዜድግፍ ዓንዲ ፈሪሱ 

‘ዩ። ግናኸ ኣባላት ናይ ሚኒስትሪ ዛና ፡ ነቲ ናይ ህዜቢ ይጎነጻዊ ምንቅስቃስ ብዜተፈላለየ ኣገባባት ክትድግፉ ትኽእሉ 

ኢኹም። ህዜቢ ንኣድማ ምስ ወጸ ፡ ንስኻትኩም ‘ውን ኣካል ናይቲ ፍታሕ ክትኮኑን ነቲ ምኒስትሪ ምሉእ ብሙሉእ 

ከተልምስዎ ጻውዒት ይቕርበልኩም ኣሎ።   



6. ሃ.ማ.ደ.ኤ 

እዙ ዓንዲ ‘ዙ ፍርቂ ክፋል ናይ ህዜቢ ኤርትራ ይውክል። ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ መወዳድርቲ ይብሉ ጅግንነት 

ሰሪሕክን ኢኽን። ግናኸ ከም ኩሉ ህዜቢ ኤርትራ፡ ኣብቲ ናይ ኢሳያስ ናይ ምትላል መጻወድያ ኣቲኽን ። ንህዜብኽንን 

ሃገርክንን ክትህብኦ ዜግባኣክን ኣገልግሎት ንሓደ ሸያጢ ሃገር ውልቀ መላኺ ክትምጥውኦ ጸኒሕክን። ሕዜን ‘ዩ፡ ነቲ 

ብግርህና ዜሃብክንኦ ደገፍ ተጠቒሙ ንሃገርና ንሓዋሩ ይሸጣ ‘ሎ። ኣትን ህይወትክን ከይኣክል “ ሃገረይ ስልማተይ” ኢልክን 

ኩሉ ኣዋርቕ ስልማት ቀንጢጥክን ዜሃብክን ጀጋኑ፡ በላ ሎሚ ‘ውን ከም ትማል ሃገርክን ‘ኣድሕናኒ’ ኢላ ትምሕጸነክን ኣላ። 

እቲ ንኢሳያስ ትህብኦ ሎኽን ደገፍ ደው እንተ ድኣ ኣቢልክንኦ፡ ሃገርና ኤርትራ ካብ ድርኩኺት ጥፍኣት ክትድሕን ‘ያ። 

ኣብቲ ኣንጻር ዲክታቶር ዜግበር ይጎነጻዊ ህዜባዊ ቃልሲ ብሙሉእ ሓይልኽን እንተትሳተፋስ እዙ ዲክታቶር ነዚ ሃገር ናብ 

ባዕዳውያን ክሸጣ ዕድል ምረኸበ ‘ዶ? ያእ ኣይፋሉን! 

7. ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ኣብ ወጻኢ 

እዝም ኣብ ትሕቲ እዙ ዓንዲ ለዉ ኤርትራውያን ፡ ነቲ ስርዓት ድርብ ደገፍ ‘ዮም በርክቱ። ፊናንሲያውን 

ዲፕሎማስያውን። ብገንባዊ ደገፋቶም ንኹሉ ‘ቲ እከይ ተግባራት ‘ቲ ስርዓት ክምውልዎ ከለዉ፡ እዙ ከይኣክል ነቲ ድሮ 

ኣብ ቅድሚ ማሕበረ ሰብ ዓለም ተደዊኑ ሎ ምስሉ ክኾሓሕሉ ፡ “ንሱ ንሕና ፡ ንሕና ድማ ንሱ” እንዳበሉ ሰፍ ይብል 

ዲፕሎማስያዊ ኣበርክቶ ይገብሩሉ ኣለዉ። እዝም ኣባላት እዙኣቶም ነቲ ስርዓት ህይወት ኣብ ምዜራእ ዓቢ ተራ ይጻወቱ 

ኣለዉ። እዙኣቶም ‘ውን ብተንኮላት ናይ ኢሳያስ ዜተታለሉ ‘ዮም። እቲ ሐጉስ ፡ በዙ ኢሳያስ ንህዜቢ ከየማኸረ ምስ 

ኢትዮጵያ ዜገብሮ ሎ ንሃገር ኣብ ሓደጋ ውድቕ ስምምዓት ስለዜቓሓሩ፡ መብዜሕትኦም ተጣዒሶም ናብ ደምበ ተቓውሞ 

ይምለሱ ምህላዎም ‘ዩ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ደገፍ ናይ’ዙ ዓንዲ ምስ ዜስእን፡ ከምጻኣሉ ዜኽእል ሳዕቤን ንምግማቱ 

ኣየጸግምን ‘ዩ። ተራ ናይዙ ዓንዲ ‘ዙ ኣብቲ ዜግበር ህዜባዊ ይጎነጻዊ ቃልሲ ‘ውን ኣዜዩ ጠቓሚ ‘ዩ። ምስ ህዜቦም ወጊኖም 

ኣንጻር ‘ዙ ኣጽናቲ ውልቀ መላኪ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ምስ ካይዱ፡ ካብ ማሕበረ ሰብ ዓለም ኣብ ልዕሊ ‘ዙ ዲክታቶር 

ጸቕጢ ክውሕዜ ስለዜኾነ፡ ንውድቀት ‘ዙ ውልቀ መላኺ ቀላጥፍ ‘ዩ።    

መደምደምታ 

ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ንምጉባጥ ይፍንቅልዎ ኣምኒ ከምየሎ ሎሚ ንኹሉ ህዜቢ ኤርትራ ብሩህ ኮይኑ ‘ሎ። እቲ 

ሕዜን፡ ኢትዮጵያውያን፡ ብይተጸበናዮ ግንባር፡ ልኽዕ ከም ፈረስ ትሮይ (Trojan Horse) ስሉኽ ኢሎም ብምእታው 

ንህዜቢ ኤርትራ ኣብ ምጽናት ኣበርቲዖም ይሰርሑ ምህላዎም ‘ዩ። ናይ ኢትዮጵያውያን መትከል ኩሉ ጊዛ ሓደን ይቕየርን 

‘ዩ። እቲ መትከል(principle) “ኤርትራ መሬታ እምበር ህዜባ ኣየድልየናን ‘ዩ” ዜብል ‘ዩ። ስርዓታት ሃይለስላሴን መንግስቱን 

ነዙ መትከል ብ ኣፍ-ሻምብቆ ብረት ከትግብርዎ ፈቲኖም ፡ ሳላ ጅግንነት ህዜቢ ኤርትራ በርዒኑ ‘ዩ። ሕጂ ግና በቶም ኣብ 

ውሽጥና ኣስሊኾም የእትዮሞም ዜጸንሑ ኢትዮጵያውያን መራሕትና፡ እቲ “ኤርትራ መሬታ እምበር ህዜባ ኣየድልየናን ‘ዩ” 

ዜብል መደቦም ዳርጋ ናብ ምዜዚም ገጹ ዜኸይድ ሎ ይመስል። ገጠራትን ከተማታትን ባዲመን ‘የን። መንእሰያት ብደረጃ 

ጽኣት(exodus) ሃገር ገዲፎም ወጽዮም ‘ዮም። ኤርትራ ህዜቢ ይብላ መሬት ጥራይ ኮይና ትተርፍ ኣላ። ኣብ ውሽጥና 

ዜርከቡ ጉጅለ ኢትዮጵያውያን(ኢሳያስ ፡ የማነ ማንኪ ፡ የማነ ቻርሊ ፡ ሓጎስ ክሻ. . .ወተ) ነቲ ኣቦታቶም ክፍጽምዎ 

ይካኣሉ መድብ ፡ ብኣዜዩ ረቂቕ ብልሓት ዳርጋ ከተግብርዎ ቀሪቦም ኣለዉ። ኢትዮጵያውያን ወትሃደራት ሓይሊ ባሕሪ 

ኮይኖም ይኣትዉ ‘ለዉ፡ ዕዳጋታት ብኢትዮጵያውያን ሸቃጦ ይባሓት ኣሎ፡ ኢትዮጵያውያን ሓካይም፡ መማህራን ብብዜሒ 

ይኣትዉ ‘ለዉ። ደቂ ኤረይ፡ ማማ ትኸደና ኣላ! 

እዝም ኢትዮጵያውያን መራሕትና ንህዜቢ ኤርትራ ንምጽናት ዜጥቐሙሉ ለዉ ሜላ ‘ገረብ ብሓኽላ’  ዜብል ‘ዩ። ንኹሉ 

እቲ እኩይ ተግባራቶም ንዓና እንዳላኣኹ ‘ዮም ተግብርዎ ለዉ። ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሰፍሲፍና ሰማይ ሰቂልናዮም 

ሎና። ነዙ ‘ገረብ ብሓኽላ’  ዜብል ተንኮል ኢትዮጵያውያን ፈውሲ ኣለዎ፡ ንሱ ድማ “ኣታ ኤርትራዊ፡ እቲ ተመን ኣብ 

እግርኻ እቲ በትሪ ድማ ኣብ ኢድካ” ዜብል ‘ዩ። እቲ ሓይሊ ናትና እዩ።  

ኣብ መጠረሽታ ፡ ነቲ ባዕልና ብ መገዲ እተን 7 ኣዕኑድ ኣቢልና ነዙ ዲክታቶር እንህቦ ሎና ሓገዜ ደው ኣቢልና፡ ኩላትና 

ኢድ ንኢድ ተተሓሒዜና “ኣይፋል ንምልኪ” ብምባል ናብ ጎደናታት ወጺና ዕድመ ኢሳያስ ነሕጽር።  


