
ናብ ኢድ፡ 5ይን መወዳእታን ክፋል_ 
ናብ ኢድ፡ ‘ከምዚ ዶ ዝኸውን መሲሉና!” እናበሉ ዝሓልፉ ድያ ትምለስ ዘላዛ ሃገር!! 5ይን 
መወዳእታን ክፋል 
 
ሰላም ሰላም ኣሓዋትን ኣሓትን። ዝሓለፉ ኣርባዕተ ጽሑፋት፡ ታሪኽ ህዝብና ንምፍላጥን 
ንምዝካርን ዝሕግዙ ምሉእን ንጹርን ሓበረታታት ንምቕራብ ዝፍትንዩ ክብሃል ይከኣል። ከምቲ፡ 
ኣብ ልዕሊ ልብኻ እንተዝውስኹኻ ዝብሃል ከኣ፡ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎም ህዝቦም ንምምሃርን 
ንምንቃሕን ጻዕሮም ክቕጽሉን ክገልጹን ዝላቦዩ ኔሩ። ጥቕሙን ጉድኣቱን ከይተመዝነ 
ብማሕበራዊ መራኸቢታት፡ ከም ዘተሃራርፍ ዜና (sensational news) ምፍናውን ምግላጽን ግን፡ 
ጻዕሪቶም ነዚ ኣረመኔ ስርዓት ንምእላይ ዝቃለሱ ዘለዉ ጀጋኑ ንሓደጋ ዘጋልጽን ዘዳኽምን 
ከይከውን ምጥንቃቕ ከም ዘድሊ ዘትሓሳስብ ኢዩ። ኢሳያስን ስዓብቱን፡ ንህዝብና ከጽንቱን፡ ሃገርና 
ህዝባ ክነብረላ  ዘይክእል ንምግባር ይጽዕሩዮም ዘለዉ። ህዝብና ኣንጻር ብህርፋን ስልጣን ዝዓወሩን 
ብሽሙ ዝሽቅጡን፡ ጥቕሙ ዘቐድም ዓለምንዩ መሪር ቃልሲ ዘካይድ ዘሎ። ሃገርና ካብ ውሽጥን 
ወጻእን ዝመጽእ ሓደጋ የንንጸላልዋ ከም ዘሎ ብዘይካቶም ስነ ልቦንኦም ብህግደፍ ዝተሰልበ 
ውሑዳት፡ ንኩሉ ብሃገሩ ዝግደስ ዜጋ ዝግሃድ ዘሎ ሓቂ ኢዩ። ብፍላይ ድሕሪቲ፣ ኢሳያስን ዶ/ር 
ዓቢይን፡ ናብ ኣስመራን ኢትዮጵያን ምምልላስን፣ ኢሳያስ፡ “ኣይከሰርናን! ንስኻ ኢኻ ትመርሓና! 
… !” እናበለ ከህተፍትፍ ምስ ጀመረ፡ ህዝብና ነዲሩ፣ ንገበርቲ እከይ፣ ይኣክል! ይኣክል! እናበለ 
ከቢድ ስምዕታን መጠንቀቕታ የመሓላልፍዩ ዘሎ። ደገፍቲ ህግደፍ ዝነበራን ኣዴታት ከይተረፈ 
ዘበራበረ፡ ንኩሉ ክፋላት ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝሓቖፈ፡ ንህዝብና ሞራል ዘስነቐ፡ ህዝባዊ ማዕበል 
ኮይኑ ከም ዘሎ ንሰምዖን ንርእዮን ዘለና ሓቂ ኢዩ። እዚ ብናህሪ ሕምበብ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል፡ 
ከይዘሓለን ከይተዓንቀፈን ክቕጽልን፡ ምኣዝኑ ከይስሕትን ግን፡ መርሓ ግብር (plan of action 
and strategy) ምሕንጻጽ ኣድልዪ ኢዩ። ነብስ ወከፍ ኤርትራዊ፡ ኣብ ዘዘለዎ ኮይኑ እጃሙ 
ከበርክት ከሎዩ ብናህሪ ንቕድሚት ክስጉም ዝኽእል። ብዙሓት ማሕበራት ክርስትናን ምስልምናን 
ዘምሓላለፍዎ ዘለዉ መንፈሳዊን ፖለቲካዊን መልእክትታትውን ብስለት ዝመልኦን፡ ህዝባዊ 
ማእበል ንቕድሚት ክውንጨፍን ክምዕብልን ዝሕግዝ ኢዩ። ተርፉ ዘሎ ኣብ ውሽጥን ወጻእን 
ዝርከብ ህዝብና ዘራኽብን፡ ናብ ዓወት ዘብጽሕን ድልድል ምስራሕዩ ዝመስል።  
ዝቕጽል ከኣ፡ ብርቱዕን ዘይድፈርን ዝነበረ ህዝብና ስለ ምንታይን ብኸመይን ተዳኺሙ? ዋና 
ልኡላዊት ሃገር ንምዃን ዝነበሮ ዕድልከ ስለ ምንታይ ተኾሊፉ? ብኸመይከ ክዕረ ወይ ክፍወስ 
ይክኣል? መኣስ? ንዝብሉ ሕቶታት ዘዕግብ መልሲ ምርካብን  ጌጋታት ካብ ምድጋም ንምድሓን 
ዘይተሓለለ ጻዕሪ ምክያድን ግድንዩ ዝኸውን።    
ህዝብና ብሕብረቱን ሓድነቱን ዝፍለጥ ሓያል ህዝቢ ከም ዝነበረ ታሪኹ ዘረጋግጾ ሓቂ ኢዩ። 
ሓያል ኮይኑ ክነብር ዘኽኣሎ ከኣ፡ ንዘበናት ጠሚሩዎ ዝነበረ ባህልን ልምድን ስርዓትን ናብ ዝስዕብ 
ወለዶ ናይ ምሕላፍን ምቅብባልን ሰንሰለት ስለ ዝነበሮ ምዃኑዩ ዝፍለጥ። ዝበዝሕ ህዝብና ኣብ 
ዓዱ ብማሕረስ ይናበር። ብዓድ፡ ወረዳ፡ ኣውራጃ ይእከብ። ሓደ ክንዲ ብዙሓት፡ ብዙሓት ክንዲ 
ሓደ ኮይኑ ተኸባቢሩን ተደጋጊፉን ይነብር። ባእዳውያን ወረርቲ ከመጹ ከለዉ፡ ናይ ክተት ነጋሪት 
ዝሃርመሉ፡ ዘስምዓሉን ናብ ኩሉ ዘመሓላልፈሉን ዝተኣኻባበሉን ብልሓት ከም ዝነበሮዩ ዝዝንቶ። 
ኣብ ዝተፈላልየ ኣጋጣሚታት ዝስማዕ፣ ‘ኣቱም ሓማሴን ክተቱ! እንተዘይከተትኩም ትመቱ! 
ኣቱም ኣከለጉዛይ ..! ኣቱም ሰራየ..! ኣቱም መታሕት..! ኣቱም ደንካልያ ክተቱ ክተቱ! 



እንተዘይከተትኩም ትመቱ! ዝብል ያታዊ ባህሊ፡ ካብቲ ቀደም ወራሪ ሓይሊ ክመጽእ ከሎ 
ዝመሓላለፍ ዝነበረ ሕራነን ዘመልክት ህጹጽ ጸዋዒትን፡ ክሳብ ሎሚ ህያው ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ'ዩ 
ዝመስል። ህዝብና ህጹጽ ጸዋዒት ክሰምዕ ከሎ ዝሓዘ ሒዙዩ ዝረድእ፡ ዝረዳዳእ ዝነበረ። ብመራሕቲ 
ዓድን፡ ካብኡ ሓሊፉ'ውን ብዝኣምኖምን ዝሓልዩሉን፣ ብባሕሪ ነጋሲ፡ ደግዝማቲ፡ ከንቲባ፡ 
ደግለላት፡ ኣቅሽትን ሸኻትን ወዘተ.. ዝፍለጡ መራሕቲ እናተኣልየ ብሓባር ተላዒሉ፡ ንጸላእቱ 
ዘባርር ከም ዝነበረ ቅልጽሙ፡ ዝጠዓሙ ባእዳውያን ከይተረፉ፣ ‘ኩናት ክገጥም ከሎ ወራድ 
መርዓዩ ዝመስል! ብማለት ዝመስከሩሉ፡ ጅግና ህዝቢ ከም ዝነበረዩ ዝዝንቶ። ቱርክን፡ ጣልያንን፡ 
ካልኦትን ምስ ወረሩ፡ ከም ቀደሙ ብሕብረት ተላዒሉ ከይጉሕፎም ብምስጋእ፡ ነቲ ጠሚሩ ሒዙዎ 
ዝነበረ ጽኑዕ ባህልን ሰንሰለታዊ ምትእስሳርን ብምብታኽን፡ ታሪኹን መራሕቱን ብምጥፋእን 
ከዳኽሙዎ ዘይተሓለል ጻዕሪ ከም ዘይካየዱዩ ዝፍለጥ። ጣልያን ንሃገርና ወሪሩ ምስ ሓዘን ግዝኣቱ 
ምዃና ምስ ኣወጀን፡ ሕግታት ህዝብና ብምሁራት ወኪላት መንግስቲ ጣልያን ከይተረፈ ተጸኒዑ 
መሰልን ክብርን ወዲሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንእንስሳን ዝሕሉ ሕግታት ዘለዎን ዝድነቕን ኮይኑ ስለ 
ዝተረኽበ፡  ህዝብና ብዝፈልጦን ዝለመዶን ዘኽብሮን ንዓመታት ዝናበረሉን ሕጊ ክመሓደር 
ተፈቒዱሉ። ጣልያን ብእንግሊዝ ተሳዒሩ ካብ ሃገርና ምስ ተባረረ ከኣ፡ ብሚስተር ሸረረ ዝምራሕን 
ናይ ሕጊ ክእለትን ተሞክሮን ዝነበሮም ኤርትራውያን ብኣባልነት ዝርከቡዎ ኮሚቲ፡ በብከባቢኡ 
ዝመሓደረሉ ዝነበረ ሕጊ፣ (እንዳባ፡ ኣድግና ተገለባ፡ ሎጎ ጭዋ፡ ኣድከመ ምልጋእ፡ ወዘተ.. ) ዝነበረ 
ፍልልያት ንምጽባብን ንምቅርራብን ናብ ሓደ ዓይነት ሕጊ ንምጥቕላልን፡ ምስቲ ኣብ ከተማ 
ዝስርሓሉ ዝነበረ ንምውህሃድ ከቢድ ጻዕሪ ተኻይዱ ኔሩ። ምምሕዳር እንግሊዝ ኣብ ዓሰርተ ዓመት 
ስለ ዘብቅዐን ግዜ ስለ ዝሓጸረን ግን ከይተዛዘመ ተቋሪጹ። 
ብግዜ ምምሕዳር እንግሊዝ፣ መጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ንምውሳን ኣብ ዝተኻየደ መስርሕን 
ዓደየ! ዓደየ! ኤርትራ ንመንየ!'  ምስ ተባህለ፡ ህዝብና ድላዩ ክመርጽ ዕድል ረኺቡ ኔሩ። ንቕሓት 
ስለ ዘይነበሮ ምስለንኡ ዝመርጾ'ዩ ዝመርጹ ኔሩ። ምስለታት ኤርትራውን ብጉድለት ፖለቲካዊ 
ንቕሓት ስለ ዝተኸፋፈሉ ንህዝብናውን ከፋፊሎሞ። ሃገርና ክሰርሕ ብዘይክእል ስርዓት ፈደረሽን 
ምስ ኢትዮጵያ ክትጽምበር ምስ ተወሰነ ከኣ ህዝብና 68 ኣባላት ባይቶን ንምምራጽ ኣብ ዝተኻየደ 
መስርሕ፡ ኣብ ኣስመራን ባጽዕን ዝነብር ህዝቢ ብነብስ ወከፍ ክመርጽ ዝተፈቕደሉ። ካልእ ህዝቢ 
ግን ብነብስ ወከፍ ንምምራጽ ዘኽእሎ ንቕሓት የብሉን ተባሂሉ ካብ ሙሉእ ዓዲ ሰለስተ ዝመርጹሉ 
ክውክል ተፈቒዱ። ስርዓት ፈደረሽን መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝጥሕስ ዝረግጽ ምዃኑ ብግብሮ ምስ 
ተረጋገጸ ከኣ፡ ህዝብና ን30 ዓመት ደማዊ ኩናት ኣካይዱ ናጽነቱ ጨቢጡ። ብሩህ መጻኢ 
እናማዕደወ ግን፡ ኢሳያስ፣ መንነቱን ዕላምኡን ሓቢኡ፡ ውላዱ ተመሲሉ፡ ተዳኺሙ ከሎ 
ኣዳጊሙዎ። ከይተበራበረ ከሎ ደንጎላ ኮይኑ ጸቒጡዎ። ከም ህዝብን ሃገርን ክነብርን፡ ዝነበሮ 
ክብረን መሰልን ስርዓትን ከምልስን ንቕድሚት ክስጉምን ይትረፍ፡ ከም ውልቀ-ሰብ ኮይኑ 
ተበታቲኑ፡ ጊላውኡ ኮይኑ፡ ምዩቕ እናበለ ክነብርን፡ ክስደድን ክጠፍእን ፈሪዱዎ። 
 
ህዝብና ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ክእከብን ክዛተን ክጥርነፍን ዝኽእል። ሓደ ኣብነት ክጥቅስ። ጀነራል 
ተድላ ዑቕቢት፡ ናይ ኤርትራ ፖሊስ ኣዛዚ ከሎ፡ ናይ ኩዕሶ ክለባት፣ ሓማሴን፡ ኣከለጉዛይ፡ ሰራየ፡ 
ወዘተ ዝብሃላ ብርቱዓት ተወዳደርቲ ጋንታታት ኩዑሶ እግሪ ከም ዝነበራ ዝዝከር ኢዩ። ዝበዝሕ 
ደጋፊአን ከኣ ኣውራጃዊ ስምዒት ዝነበሮ ኔሩ። ገለ ደገፍተን ግን ካብ ስፖርት መንፈስ ወጻኢ 
ኮይኖም ፖሊስ ጸጥታ ንምኽባር ጸገም የጋጥም ስለ ዝነበረ፡  ጀ/ል ተድላ፡ ‘ኣስማተን 



እንተዘይለዊጠን ግጥማት ከካይዳ የብለንን!” ብማለት ከይጻወታ ከልኪሉወን። እተን ክለባት ኸኣ፣ 
ብድጋፍ (ቲፎዞ) ኣውራጃና ኢና ንዕወት፡ ስለዚ ስምና ኣይንልውጥን፡ ብማለት ስለ ዝተቃወማ 
ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ተቃሪጹ። ድሕሪኡ ግን፡ ኣስመራ፡ ኣምባሶይራ፡ ማይ 
ልሓም፡ ዝብል ስም ለዊጠን ጸዋታ ቀጺለን። እዚ ከኣ ብቅንዕና ዝመርሑን ንህዝቢ ዝሓልዩን 
ለባማት መራሕቲ እንተዘይተረኺቦም፡ ፍቕርን ሕውነትን ምምስራት ዕላማ ዘለዎ ስፖርትውን ከም 
መፈላለዪን መበኣስን ክኸውን ይኽእል ኢዩ። እዚ፡ ህዝብና ብቀሊሉ ክእከብን ክዛተን ዝኽእል 
ብዓድን ወረዳን ኣውራጃን ምዃኑዩ ዘረድእ። ሎሚኸ? ሎሚ ብዙሕ ህዝቢ ንከተማ ይውሕዝ ከም 
ዘሎ ዝፍለጥ'ኳ እንተዀነ፡ ክዳን ከተማ ስለ ዝለበሰ፡ ዕባይ ከተማ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን። 
ኣተሓሳስብኡን ልምዱን ኣብ ናይ ቀደሙዩ ዘሎ። ኣብ ሓጺር ዓመታት ዝፈልጦን ዝለመዶ ገዲፉ፡ 
ናብራን ስርዓትን ከተማን ክለምድዩ ማለት ዝከኣል ኣይኮነን። ዝበዝሕ ህዝብና ኣብ ሃገረሰብ ድዩ 
ኣብ ከተማ ዘሎ? ንዝብል ሕቶ ከኣ ብመረዳእታ ዝተደገፈ ሓበረታ ምርካብ ኣገዳሲዩ ዝኸውን። 
ኣብ ከተማ ዝነብር ናይ ምዕራብን ምስራቕን ባህልታት እናሓዋወሰ ናብርኡ ዝመርሕ እምበር ካብ 
ናይ ሃገረሰብ ባህልን ልምድን ዝተፈልየ ባህሊ ኣማዕቢሉ ወይ ተሰጋጊሩ ክብሃል ዝከኣል ስለ ዘይኮነ 
ሃጓፍ ተፈጢሩ ኣሎዩ ክብሃል ዝክኣል። ኣብ ሓጺር ግዜ ብናይ ከተማ ክትካእዩ ማለት ከኣ ዝክኣል 
ኣይኮነን። ንምትክኡ ዝካየድ ጻዕሪውን የለን። ልዕል ኢሉ ዝተጠቕሰ፡ ህዝብና ከም በርግስ/ሲቪል 
ኮይኑ ብልዕልና ሕጊ ኣብ ዝመሓደረሉ እዋን ኢዩ። ከምዚ ሎሚ፡ ኢሳያስ ንህዝብና ምጽናትን 
ሃገርና ምዕናውን ክጥዕሞ፡ ብዘይ ቅዋምን ልዕሊ ሕግን ኮይኑ፡ መሰል ህዝቢ ገፊፉ፡ ከም 
ብርገስ/ሲቪል ናይ ምንባር መሰሉ ገፊፉ፡ ከም ወትሃደርን ኣብቲ ትሕቲ ጽኑዕ ስርዓቱን ክነብር 
ክመሓደር ኣብ ዝገደደሉ ግዜ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ብተግባር ዝርአ ዘሎ ሓቂ ኢዩ። 
ኢሳያስ፡ ብዘገምታን ብሰላሕታን ዘማዕበሎን ናይ ጥፍኣትን ግፍዕን ስቓይን እኩይ ተግባር ቆጺርካ 
ዝውዳእ ኣይኮነን። ዝዓግቶ ክሳብ ዝረክብ ከኣ ክፉእ ግብሩ ክቕጽሎ ኢዩ። ህዝብና  ከም ቀደሙ 
ብወረዳን ኣወራጃን እንተተጠርኒፉ ኣብ ሓጺር ግዜ ከም ክጉሕሮ ስለ ዝፈልጥ፡ ንኣውራጃታት 
ኣፍሪሱ። ህዝቢ ክፈልጦን ክለምዶን ዘይከኣለ ናይ ዞባታት ምምሕዳር መስሪቱ፡ ኣብ ዕንክሊል 
ክነብር'ዩ ፈሪዱዎ ዘሎ።  ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ገጢሙ ዘይስዓር ጅግና፡ ንሰብ ዝኣምንን ዝንገር 
ኩሉ ሓቂ ዝመስሎን፡ ብቀሊል ዝታለልን ዝደናገርን ምዃኑ'ውን ስለ ዝፈልጥ'ዩ፡ መንነቱን 
ዕላምኡን ሓቢኡ፡ ንህዝቡ ዝሓሊ ኤርትራዊ መሲሉ፡ ብመደብ ንብዙሓት ዘጥፍእን ዘሎ። ሕጂውን 
ህዝብና፡ ብጉድለት ንቕሓት፡ ዝጠፍአ ምስ ጠፍአ ድሕሩ ዝረዳእ፡ ንዘይእመን ኢሳያስ ዝኣምን፡ 
ከምቶም፣ ‘ከምዚ ዶ ዝኸውን መሲሉና!” እናበሉ ዝሓለፉ ቀዳሞት ዝታለል፡ ጌጋታት ዝደግም 
ምዃኑ ብምፍላጥ'ዩ ዝጻወተሉ ዘሎ። ስለዚ ኩሉ ዜጋ ብመረዳእታታት ዝተደገፈ ሓበረታ 
ምቕራብን ዝፈልጦ ክሕብርን ንኢሳያስ ከቃልዕን ሓላፍነት ከም ዘለዎ ኣሚኑ ክዕጠቐሉ ዘለዎ 
ጉዳይ ኢዩ። ኢሳያስ፡ ህዝብና ብሓይሊ ዝምብርከኽ ከም ዘይኮነ ካብ ታሪኽ ኣቦሓጎታቱ ስለ 
ዝተማህረ ንሳቶም ክፍጽሙዎ ዘይከኣሉ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ናይ ምብርካኽ ዕላማ ዝፍጽም ጅግና! 
ናይ ምዃን ሕልሙ ንምትግባር ዝተላዕለዩ ዝመስል። ናይ ኣቦሓጎታቱ ብምትላልን ምድንጋርን 
ንህዝቢ ኤርትራ ከምኦም ንምግዛእ ጥራይ ዘይኮነ ንምጥፋእ ሕነ ንምፍዳይን ዝተዓጥቀን ምዃኑዩ 
ተግባሩ ዘመላኽት። ዕላማ ኢሳያስ ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንምጥፋኣ ስለ ዝኾነ፡ ህዝብና 
ዝመሓደረሉ ስርዓት ከይመስረተ ኣብ ዕንክሊል ከንብሮዩ ዝጽዕር ዘሎ።  ብምትላልን ምድንጋርን፡ 
ዕድመ ስልጣኑ ምንዋሕ ጥራይ ዘይኮነ፡ ናብ ህዝብና። ስነ ኣእምሮኣዊ ኩናት ኣዊጁዩ ዘሎ። ህዝብና 
ብፍርሕን ራዕድን ሒዙ፡ ፈላዩ፡ ሕድሕዱ ከም ዘይሰማማዕን ዘይተኣማመንን ቤሩ፡ መጻወቲኡ 



ኮይኑ ክነብርንዩ ዝጽዕር ዘሎ። ንቻይና ከይዱ፡ ካብ ናይ ማዎ ከክፉኡ መሪጹ፡ ንህዝብ ረጊጹ 
ንምሓዝን ንምጭቋንን ዘኽእሎ፡ ኣብ ደሳዊ ስርዓት ዝተመስረተ ሓጺናዊ ናይ ምምሕዳር ብልሓትን 
ተጠቂሙ፡ ህዝብና ዝመሓደረሉን ጠሚሩዎ ዝነበረ ሕግን ልምድን እምነትን ንምዝራግ ይጽዕርኳ 
እንተሎ ካብ ሱሩ ምሕዩ ከጥፍኦን ከፍርሶን ኣይክእልን ኢዩ። ንኹሎም ኣለና ዝብሉ! ዘጥፍኦም 
መሲሉዎ፡ ዕርበቱ የቀላጥፍ ከም ዘሎ ክተረድኦ ኣይከኣለን። እዛ ሃገር ናይ ዋናታት ምዃና 
ኣይተሰወጦን።  
ጃንሆይ ብዕድመ ምስ ደፍኡን ዝጃጀውን፣ ‘ነቶም ትጋገዩ ኣለኹም፡ ህዝቢ ብሽምኩም ዘይተኣደነ 
ግፍዒ ይወርዶ ኣሎ! ቀልጢፍኩም እንተዘተዓርዩ፡ዘይተሓስበ ሓደጋ ክመጽእ ይኽእልዩ! እናበሉ 
ዝመኽሩዎም ጸማም እዝኒ ሂቦም፡ ክሳብ ካብ ዙፋኖም ዝወርዱን ዝእሰሩን፡ ምኽሪ ናይቶም 
ንጥቕሞም ክብሉ፣ ‘ኩሉ ጽቡቕ ኣሎ! ህዝቢ ጃንሆይ ይንበሩልናዩ ዝብል ዘሎ! ዝብሉ ይሰምዑ 
ኔሮም። ካብ ስልጣን ዝወርዱ ከኣ ስልጣኖም ይግሃስ ከም ዝነበረ ክርድኦም ኣይከኣለን። ምስ 
ወረዱ ከኣ ኣብ ኤርትራ፣ ‘ሆ.. የ! ኣ..ሆ..የ! ኣንጭዋ በሊዓቶ ጃንሆየ! ዝብል ደርፊ ይስማዕ ኔሩ። 
ደርግ ስልጣን ንምሓዝ ዝኸኣለ ከኣ፡ ብምኽሪ ውሽጥን ውሻጠን ስርዓት ሃይለስላሴ ዝፈልጡ፡ ደጃች 
ከበደ ተሰማ ዝብሃሉ ይምራሕ ስለ ዝነበረዩ ተባሂሉዩ ዝንገር። ስልጣን ዝሓዘሉ እዋን ከኣ፣ 
“ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ምምሕዳርዩ ዘድልያ?” ዝብል ሕቶ ናብ ምሁራትን፡ ናይ ምሕደራ 
ተሞክሮ ዘለዎምን፡ ለባማትን ሕቶታት ይዝርግሕ ኔሩ። ቀጺሉ ከኣ፣ “ያለምንም ደም ኢትዮጵያ 
ትቕደም!” ዝብል ጭርሖ ንህዝቢ እናስምዐ፡ ዝሓሸ ምሕደራ ንምምስራት ዝሕግዙዎ፡ ካብ ክፍሊ 
ሃገራትን ሚኒስትራርን ሓደ ሓደ ዝተመርጹ 51 ክኢላታት ዝርከቡዎ ናይ ኣማኸርቲ ኮሚቲ 
መስሪቱ፡ ብሰላምን ብዘተን ድላይን መሰልን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘማልእን ዘኽብርን ዝሓሸ ስርዓት 
ምሕደራ ክምስርት ይፍትን ኔሩ። ጽንሕ ኢሉ ግን፡ ብጽልዋቶም ካብ ዝተፈላለያ ናይ ሶሺያልዝም 
(ደሳዊ) ስነሓሳብ ዝክተላን፡ ሶብየይት ሕብረትን ቻይናን ወዘተ.. ዝመጹን ዝተፈላለየ ናይ ምሕደራ 
ስነ ሓሳብ ዝነበሮምን፡ ፈተንኡ መኣዝኑ ስሒቱ። ኢትዮጵያ ብ ‘ናይ ሓዲሽ ፖለቲካ ፈላጣት ስለ 
ዝተሓመሰት፡ መወዳእታ ዘይብሉ ኩናትን ወረ ኩናትን ስዒቡ።  
 
ክንዕወት እንተኾና ሓቢርና ክንጉዓዝ ኣለና። እንታዋይ ኢዩ ዘይኮነስ እንታይ ኢዩ ዝብል ዘሎ? 
ኢና ክንብል ዘለና። ጸገም ናብ ነብስና ምስ በጽሐ ደንጒና ዝርድኣና ኮይኑ ። ብግዜ ብረታዊ 
ቃልሲውን ጠሚሩዎ ዝነበረ ባህሉን ሓድነቱን ከበራብር ከም ዘይከኣለ ዝስሓት ኣይኮነን። ክእከብን 
ብዛዕባ መጻኢ ዕድሉ ክዛተን፡ ጠሚሩዎ ዝነበረ ናይ ሓይሉን ሓድነቱን መሰረት ዝኾነ ባህሉን 
ንመንእሰያቱ ንምሕላፍ ዝነበሮ መሰልን መንጢሉዎ።   ህዝብና ካብ ሓደጋ ከድሕን እንተኮይኑ 
ነቲ ጠሚሩዎ ዝጸንሐ ስርዓት ከበራብርን፡ ንናይ ሕጂ ወለዶ ብምህናጽ እጃሞም ክፍጽሙ 
ከተባብዕን ሓቢሩ ዝኽእሎ ክገብርን ግድንዩ ዝኸውን።  
 
  
ህግደፋውያን ንሰብ ምሕሳው፡ ምንሻው፡ ምጽላም፡ ምንጻል፡ ኢዩ ዕጥቆም። ብድሕሪ መጋረጃ፡ 
(behind-the-scenes-berayals) ዝገልጸ ቐረበ፡ ህዝብና ብኸመይ ኢዩ! ህግደፍ፣ ንሓቂ 
ብምኽሃድ፡ ሓሶት ብምምሃዝ፡ ንሓሶት ሓቂ ብምምሳል፡ ኣንፈት ህዝቢ ናብ ዝደለዮ ብምጥምዛዝ 
ሕርቃኑ ምዝሓል ዝፈልጥን ደጋጊሙ ዝተለማመዶን ዝተዓወተሉን ብልሓት ኢዩ። ህዝብና 
ክፈልጦ ዘይከኣለ እሽኽ መርገም ኣብቁ`ላ መሬት! 



ኤርትራ ን  ኤርትራውያን  ብ ኤርትራውያን  ኢሰያስ  ካብ ንእስነ ቱ ጀሚሩ፡  ኣብ ኮራርምቱ 

ቀርቂሩዎ ዝዓበየ  ቂም ዘልዎዩ  ዝመስል።  ምስ  ሰተየ ፡  ‘ዓጋመ እንድኽን  ትብላኒ  . . ዝብል  

ሓሓሊፉ  በጨቕ ከብሎ ዝስማዕ  ሓደ  ኣ ብነ ት ኢዩ ።  ከምቲ፡  ገ ረብ ብሓኽላ  ዝብሃል፡  ኢሳያስን  

ጉጅልኡን ፡  ንመንእ ሰይ ኤርትራ፡  ጨጓር  ዳንጋ  ብምስያምን  ምህማልን  ኣ ን ጻ ር  ጥቕሙ ዝስለፍን ፡  

ነ ቶም ክመርሑዎ ዝኽእ ሉ ምሁራን  ዘ ጥፋእ ን  ሓይሊ ለዊጦሞ።  ኢሳያስ ፣  ከምቲ፡  ‘ዝብእስ  ክሳብ 

ዝደልዎ ይሕንክስ! ዝብህዝልን  ምስ  ደለዎ ዝነ ክስን  ዝበልዕ ን  ዘ ጥፍአ ን ፡  ኢሳያስ  ከኣ ፣  በቶም 

ቀዲሙ ብዝሰር ዖ ም ኣ ባላት ጸጥታን  ስለያን  ተጠቂሙ፡  ኣ ድብዩ ን  ኣ ዳህሊሉን  ክጨውን  ከጽንትን  

ከም ዝጸ ንሐን  ዘ ሎን  በብመዓልቱ ዝግሃ ድ ዘሎ ሓቂ  ኢዩ ።  

 
ልኡላዊት ሃገረ ኤርትራ ህያብ፣ ናዞም ኢሳያስ ዝጠለሞም፡ ኣብ ጎዳጉዲ ዘስፈሮም፡ ኣብ ዒራዒሮን 
ዳጉኑ ዘሳቕዮምን ዘሕቅቖምን ዘሎ፡ ብህይወት ዘለዉን ኣካላቶም ዝጎደሉን ጀጋኑ ኢያ። ኢሳያስ 
ነቶም ምስኡ ኣብ መሪሕነት ዝነበሩን ቅያ ጅግንነት ዝፈጸሙን ኣርካናት፡ በብሓደን ብጉጅለን 
የጥፍኦም ከም ዝነበረን ዘሎን ዘይፈልጥ ዜጋ የለን። ስለ ምንታይ ናይ ኢሳያስ መንነትን ባህሩን 
ዕላምኡን ፈሊጦም፡ ቀዲሞም ክዓግቱዎ ከም ዘይከኣሉ ምኽኣሎም ንብዙሓት ዘከራኽር ዘሎ ጉዳይ 
ኢዩ። ንኢሳያስ ንምፍላጥ፣ ኣብ መዕበያን፡ ድሕሪ ባይታን፡ ስነ-ሓሳብን (ኣተሓሳስባን)  mind set 
ዝተመስረተ ዕሙቕ ዝበለ፡ ብሊቃውንቲ ዝካየድ መጽናዕቲ ዝሓትት ምዃኑ ከኣ ዝስሓት 
ኣይኮነን። ክንደይ መጻሕፍቲ ከም ዝኣኽሎ'ውን እንድዒ። ድሕሪ ባይትኡ ጥራይ ዘይኮነ ናብ 
ቻይና ከይዱ ካብ ናይ ማኦ ሶሺያሊዝም ወይ ሕብረሰባዊነት ፍልስፍና ከክፊኡ ኣጽኒዑ ከም 
ንኤርትራ ከም ዝተመልሰ ዝዝከር ኢዩ። ዘጽንዖ ሕብረሰባዊትነ ከኣ፣ ንዘይተማህረን ዘይነቕሐን፡ 
ናብ ምዓርን ጠስምን ዝፈሶ ዓለም ዘሰጋግር ዝሓሸ መገዲ ንምምሳል ብዝካየድ ጎስጓስን ናይ ሓሶት 
መብጽዓታታትን ብምፍናው ናብ ክወጾ ዘይክእል መጻወዲያ ከም ዝእዝኣቱን መጋበሪ ከም 
ዝኸውንን፡ ብሓጺናዊ ዝኾነ ሰንሰለት ተኣሲሩ ከም ዝነብርን ንምግባር፣ ተማሂሩን ተለማሚዱን 
ዝመጸ ሰብ ምዃኑ ምዝካር ክዝንጋዕ ዘይግባእ ሓቂ ኢዩ። ንህዝቢ ኤርትራ፡ ከም ዘይናቱ ስለ 
ዝረኣዮ ከኣ፡ ህዝብና፡ ርእዩ ዝሰኣኖም ብኣሽሓት ዝቑጸሩ፡ ምእንቲ ህዝቦም ናጻ ኮይኑ ክንብር 
ዝተሰውኡ ደቁ ናይ ጀግነት ታሪኽ ዝኽሕድ ብድፍረት፣ 'ኣይከሰርናን ኣይጠፍኣናን!' ንዶ/ር 
ዓቢይ፣ “ስልጣን ሂበካ ኣለኹ! ካብ ሎሚ ንድሓር ንስኻ ኢኻ ትመርሓና!” ዝበሎ። “ህዝቢ 
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ ኢዩ፡ ክልተ ኢዩ ዝብል ሓቂ ዘይፈልጥ ኢዩ!” ክሳብ ምባልን 
ንሃገርና ናብ ዕዳጋ ምውራድን በጺሑ። ካብ ሓውቡኡ ደጃች ሰሎሞንን ኣቦሓጎታቱ ኣጼ ዮውሃንስ 
ራእሲ ኣሉላን ንኤርትራ ብኸመይ ጎቢጦም ክገዝኡዎን ከምበርኩኹዎን ይሕልኑን ይጽዕሩን ከም 
ዝነበሩን፡ ብጀግና ህዝብና ከም ዘፈሸለን ብምጽናዕ፡ ንሳቶም ዘይከኣሉዎ ንህዝብና ናይ 
ምምብርኻኽ ሕልሚ ከም ዝሓደሮ'ዩ ተግባሩ ዘመላኽት። ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ህዝቢ ምጽናትን 
ሃገር ምዕናውን ከም ዝቕጽል ዝስሓት ኣይኮነን። እቲ ዝገርምን ዘሕዝንን ከኣ ህዝብና፡ ክሳብ 
ማእለያ ዘይብሉ ግፍዕን ህልቂትን ዝፍጽም መንነቱን መሰረቱን ምርማርን ምፍላጥን ምሒር 
ብምድንጓዩ ይጠፍእ ኣሎዩ ክብሃል ዝክኣል። ዋናታት ወደባት ባጽዕን ዓሰብን ኣስመራን ክኾኑ 
ሃረር ንዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱ ከረክባ ዝነበሮን ዘለዎን ተልእኾ ንምፍጻም ዝተቓረበ 
መሲሉ ይረኣዮ ስለ ዘሎ'ዩ ብታሕጓስ ተሳዒሩ ደረቱ ዝድስቕ ዝነበረ። ሃብታ ጓሕጉሑ፡ ከም ቃንጫ 
መጽዩ፡ ክሳብ 'ኤርትራ ርእሳ ኣይትኽእልን ኢያ! ምባል ዝበጽሐ። ዶ/ር ዓቢይ ጠቅላይ ሚኒስቴር 
ኢትያጵያ፡ ናይ ‘ዶብ ምሕንጻጽ ውሳነ ከም ዘለዎ ተቐቢልና! ትብል ነጋሪት ምስ ሰምዐ፡ ዕድመ 
ስልጣኑ ንምንዋሕ ካብ ሰማይ ዝወረደት መኣዲ መሲሉ ስለ ዝተራእዮ፡ ዝብል መርድእ ንህዝቢ 



ኤርትራ ዘስምዐ። ንገርና ከም ናይ ውልቁ ንብረት፡ ቀይሕ ምንጻፍ ዘርጊሑ፡ ብወርቃዊ ሽሓኒ 
ንጠቕላይ ሚኒስቴር ኢትዮጵያ ክህቦ ይዳሎ ከም ዘሎዩ ኣካይድኡ ዘመልክት። ንሃገርና 
ንኢትዮጵያ ኣሕሊፉ ንምሃብ ንዓመታት ሓቢኡዎ ዝነበረ ዕላማ ክዉን ንምግባርን ዝነበሮን ውጥን 
ንምፍጻምን ሰፊሕ ዕድል ዝተኸፍተሉ ስለ ዝመሰሎዩ ዝዕንድር ዘሎ። እዚ ናይቶም ህዝቦምን 
ሃገሮምን ናጻ ንምውጻእ ዝተሰውኡ ደም ምርጋጽን ምርሳሕን ጥራይ ዘይኮነ፡ ህዝብና ቁስሉ 
ከየሕወየ፡ ነቲ ብደሞም ዘውሓስዎ  ናጽነትን ልኡላዊትን ምኽሓድ'ዩ ዝቑጸር። ልቢቶም ወደባት 
ኤርትራ ንምውናን ክሓልሙ ዝሓድሩ ዘሕብጥ ኢዩ። ሎሚ ከኣ ናብቲ ህዝብና፡ ንሓንሳብን 
ንሓዋሩን ሓሊፈዮ ሰጊረዮ ዝበሎ ንሳላሳ ዓመታት ዘካየዶ ደማዊ ኩናት ዝመልስ መናውራታት 
ምክያድዩ ክብሃል ዝከኣል። ነቲ ተደጉሉ ዝጸንሐ ጅግነንት ህዝቢ ኤርትራ ኢሳያስ ባዕሉ 
የበራብሮን የምበድብዶን ስለ ዘሎ፡ ኣብ ቀረባ ግዜ ባርዕ ኮይኑ ከም ዘቃጽሎ ክርዳእ ኣይከኣለን። 
ኢሳያስ ኢትዮጵያ ምዃኑን ክስውኣላ ከም ዝተዳለወን ምግላጹ ከኣ፡ ዕድመ ስልጣኑ ባዕሉ ዘሕጽር 
ዘሎ'ዩ ዝመስል። ምስኡ ዝዕንድሩን ዝተሓባበሩን ዘለዉ'ውን ካብዚ ዘካይዱዎ ዘለዉ ሓደገኛ 
ፖሊቲካዊ መናውራ፡ ብኣግኡ ከንሳሕቡ እንተዘይክኢሎም፡ ሓቢሮም ጠፋእቲ ምዃኖም ዝስሓት 
ኣይኮነን። ክልቲኡ ህዝብታት ብሰላም ክነብርን ብልምዓት ንቕድሚት ክስጉምን ዘለዎ ዕድል 
ንምስፋሕ ከኣ ካብ ናይ ኢሳያስን ስዓብቱን ዘናቑት መናውራት ዝድሕነሉ ብልሓት ይፍ ክረክብ  
ትምኒቱ ተስፍኡን ሰሚሩ፡ ካብ ዘዳሚ ኩናትን ወረ ኩናትን ንምድሓን ዝሕግዙ ለባማት መራሕቲ 
ክረክብን ዕድል መጻኢ ወለዶታት ብሩህ ክኸውንን ናይ ኹሉ ሰላምን ፍቕርን ሰናይ ጉርብትና 
ዝትምነ ዜጋ ምዃኑ ዝስሓት ኣይኮነን።  
ካብ ምጅማር  ዘመናዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ዘሳቕየ ና  ዘሎ፡  ክስማዕ  ‘ምበር  

ክሰምዕ  ቅሩብ ዘይኮነ ፡  ናብ ስልጣን  ሃነ ፍነ ፍ ዝብል  ‘ምበር፡  ራእይ ዘለዎ፡  በቒዑ ከብቅዕ፡  

ሰሪሑ ከስርሕ ቅሩብ ዘይኮነ  ድሑር  ኣተሓሳስባ  ብፖለቲካዊ ብስለት፣  ብሓላፍነ ት፣  

ብፍትሓውነ ት፣  ወገ ናውነ ት፣  ብግልጽነ ት፣  ብዘይሃላልነ ት ክንበሃሃል  ናይ ዘይምኻኣልና  

ብሩህ  መግለጺ ምዃኑ  ብግቡእ  ምርዳእ  ኣገ ዳሲዩ።  ኢሰያስ  ወዲ ሃ ፀይ ዮሃ ንስ  ተንቤናይ ህጂስ  

ቀሪቡ አ ዩ  አ ዚ ዝብኢ ምስ  ሰኣ ብቱ ህግደፍ/ "እ ቶም ና ይ ጽባሕ ፕረሲደንት፣ ሚንስተራት፣

ኣማሓደርቲ እ ትኾኑ  መራሕትና ፣ ፍታሕ ኣምጻ እ ቲ ድኣምበር  ኣ ካል  ናይ ሽግር  ንኸይትኾኑ  

ቅንዕ ና  ዝተሓወሶ  ጻ ዕ ሪ  ምግባር  ከድልየ ኩም እ ዩ " ዶ/ር  ሙስጠፋ  ሌስዳይ ዑዉር  እ ንታይ ትደሊይ 

ብርሃ ።  

ና ይ ኣማኸርቲ ቤት ምኽሪ  ምምስራት፣  ዕ ላምኦም፡  ነ ዛ  ልዕሊ ኩሉ ክንሰቕላ  ንሓስባ  ሃ ገ ር ና ፡  

ነ ዛ ፣  ኢሳያስ ፡  ‘ነ ዛ  ከቢድ ዋጋ  ከፊልና  ዝረኸብና ያ  ሃ ገ ር ና ፡  “ኣ ብ ዘ ይተርክብዋ ከብሒ 

ሰቒለያ  ክኸይድ እ የ !” “ከም ሶማልያ  ክገ ብራ ‘የ !” ብማለት ዝፍክረ ላ   ዘ ሎ ሃ ገ ር ና  ንምድሓን ፣  

ዓቅምን  ክእ ለትን  ና ይ ውሽጥን  ወጻ ኢ ፍልጠትን  ናይ ስራሕ ልምድን  ዘ ለዎም፡  ምርምር  ከካይዱን  

ዝተፈላ ለ የ  ሓሳብ ከእ ንግዱን  ኣ ስተምህሮ ክህቡን  ዝኽእሉ፡ / “ኤርትራ ና ይ መን  

ትኹን ”?/ኤርትራ  

ወዲሰብ ዝዘ ር ኦ ዩ  ዝሓፍስ።  ብኸመይ ን ህዝቢ ብዝጠቅም ኣ ተሓሳስባ  ምትካእ  ከም ዝከኣ ልን  

ክንደይ ዓመት ከም ዝወስድን  ከም ዝከኣ ልን  እ ንድዒ።  ድኣምበር ።   ‘ዝብእስ  ክሳብ ዝደልዎ 

ይሕንክስ! ዝብል  ምስላ  ወለዲ ዘ ይንምሃ ር ! ዝብኢ ክሳብ ዝደልዎ ከም ዝሕንክስ ፡  ምስ  ደለዎ ግን  

ከም ዝነ ክስን  ዝበልዕ ን  ዘ ጥፍአ ን  ዘ ይንዝክር ! ኢሳያስ ፡  ክጥዕሞ ከሎ ኣ ድብዩ ን  ኣ ዳህሊሉን  

ይጨውን  የ ጽንትን  ከም ዘ ሎ እ ና ሰማዕ ና  እ ና ረ ኣ ና  ነ ጽቅጥ? ንሕባእ ? ስለ  ምንታይ፣  ኢሳያስ፣  

ብራድዮ፡  ጋዜጣ፡  ተለቪዝንን  ዘመሓላልፎ መወዳእታ ዘ ይብሉ ሓሶታትን  ዘ ይፍጸም መብጽዓታት 



ሰሚዕና  ንህመል ? በቶም ስልጣኑ  ንምንዋሕ ዝተፈጥሩ  ዝመስሉን ፡  ብኢሳያስ  ከም ስዓት ተመሊኦም 

ዝበሎ ዝደግሙን  ዘ ና ፍሱን  ሰሚዕና  ንድንዝዝ።  ኢሳያስ  ን ህዝቢ ዝሓልን  ዝጭነ ቕን  ዘምስል  

ትያትር  ከም ዝሰርሕ ዘ ሎ ዘ ይርድኣ ና ! ተመልከትን  መጣቓዓትን  ኮን ና  ንተርፍ! ከማና  ሰብ ምዃኑ  

ዘ ን ጊ ዕ ና  ን በይኑ  ብህይውት ህዝብና ን  መጻኢ ዕድል  ሃ ገ ር ና ን  ይውስን  ከም ዘ ሎ እ ና ሰማዕ ና ን  

እ ና ረ ኣ ና ን  ኣ ጽቅጥ ነ ብል ? ህዝብና  ንዓመታት ተቐባሊ ሕድሪ  ዝኾነ  መንእ ሰይ ብኸመይ ክሃንጽ 

ከም ዝኽእል  ምብልሓት ንኹሉ ዜታ ዝምልከት ሓላፍነ ት ኢዩ። / ሎሚ ዝበዝሕ መንእሰይ ኤርትራ 

ንሃገ ረይ ዝብል  ዘይኮነ ስ፡  ንጥቕመይ ብዝብል  ኣተሓሳስባ  ዝምራሕን፡  ውልቃዊ ረብሓ ዝረክብ 

መሲሉዎ ነ ንበይኑ  ሃነ ፍነ ፍ ዝብልን፡  ጥፍኣቱ ዘቀላጥፍን  ህዝቡ ዝልክም ዘሎዩ  ዝመስል።  

ብኣተሓሳስባ  ኢሳያስ  ክምራሕን  ዝተቀሰበ  ብጥሜት ዕርቃንን  ተኽሊትን  ዝከላበት፡  ህዝብን  

ሃገ ርን  ክሕሉን  ካብ ሓደጋ  ዝሕሉን  ዘናገ ፍን  ይትረፍ ሃለዋቱውን  ከውሕስ  ዝኽእል  

ኣይመልስን። ......  ዘ ስካሕክሕ ጥሕሰት ሰብኣ ዊ መሰል  ዝፍጸመሉ ዘ ሎ ሃ ገ ር ን  ቦታንውን  ኣ ብ 

ካልእ  ዘ ይኮነ ስ  ኣ ብ  ኤርትራዩ ።  ‘ጎምቦ  መዓር  ክፈስስ  ዓሻ  ተደቢሩ ይልሕስ፡  ለባም የ ልቅስ! 

ሎሚ ኢሳያስ  ን ህዝቦም የ ጽንት ከም ዘ ሎ እ ና ረ ኣ ዩ  እ ና ሰምዑ፣  ክሳብ ሎሚ ንሕና  ንሱ፡  ንሱ 

ንሕና  ዘ ብሎ፡  ኣ ብ ዝተኸሎ ጓ ይላ  ኣ ቦ  ጓ ይላ  ኮይኖም ዝኣ ልዩ ፡  ንመጥፍኢ ህዝቦም ዶር  ዩ ሮ 

ዘ ስንቑ፡  ብግዚያዊ ጥቕሚ ዝዓወሩ  ወይ ማይ ጸሎት ዝወስዶም ዝሰኣ ኑ  ጽሉላትዮም ክብሃ ሉ 

ዝኽእ ሉ።  ብዘራጊ ቶ  ኢሳያስ  ናብ ብምቡላታት ዝተለወጡዮም ዝመስሉ። ………  ሎሚ ኣ ብ ወጻኢ 

ከባቢታት ዝርከብ ህዝብና  በብዘ ለዎ ተኣ ኣኺቡ ተዛ ትዩ ን  ይበራበርን  ይነ ቅሕን  ምህላዊ ተስፋ  

ዝህብ ኢዩ ።  መንእ ሰይ ኤርትራ፣   እ ንጀራ ኣ ዲኡ ከይጸ ገ በ ፡  ብርኩ ከይጸ ን ዐ ፡  ኣ እምርኡ 

ከይበሰለ ፡  ብትምህርቲ ከይተሃ ን ጸ ፡  ኣ ብ መዓስከር  ሳዋ ስለ  ዝዳጎ ን ፡  ኣ እምርኡ ብህግደፍ 

ስለ  ዝሕጸብን  ብናይ ሓሶት ሓሳብን  ታሪኽን  ስለ  ዝምላእ ን  ኣ ብ ሓደጋዩ  ዘ ሎ። ካብታ ብሄራዊ 

ኣ ገ ልግሎት ምስ  ወጸ ፡  ዝሕዞ ን  ዝጭብጦንዩ  ዝጠፍኦ ።  ብዙሓት፡  ሃ ገ ሮም ጠንጢኖም ምስ  ተሰዱ፡   

መጻኢ ዕድሎም ዘ ጸ ልምት፡  ዕድምኦም ዘ ሕጽር ፡  ተግባራት ከም ዝፍጽሙዩ   ዝስማዕን  ዝን ገ ር ን  

ዘ ሎ።  መንእ ሰያታ ብግቡእ  ክትሃ ንጽ  ዘ ይከኣ ለት ሃ ገ ር  ከኣ  ብሕግን  ስር ዓትን  ዝምራሕ 

ደሞክራሲያዊ ስር ዓት ክትምስርትን  ክትምዕብልን  ዘ ለዋ ዕድል  ጸ ቢብ ኢዩ ።  ካብ ሳዋ ዝወጹ 

መንእ ሰያታ ናይ ሃ ገ ር  ተስፋ  ክኾኑ ስ  ይትረፍ ናብር ኦም ንምምራሕ ዘ ኽእሎም ሙያን  ክእ ለትን  

ስለ  ዘ ይብሎም፡  ኣ ብ ከቢድ ጸ ገ ምዮም ዝወድቁ  ዘ ለዉ።  ብህዝብን  ብዝነ ቕሑ መንእ ሰያትን ፡  

ክእ ለትን  ዓቕምን  ብዘ ለዎም ምሁራትን  ለባማትን  ዝተፈላ ለ የ  ሓገ ዝን  ትምህርትን  ብምሃብ 

ምግታእ ን  ምሕዋይን  እ ንተዘ ይተክኢሉ ከኣ  ሃ ገ ራዊ ውድቀት ዘ ስዕብን  ከድምዮ  ዝነ ብር ን  ምዃኑ  

ዝስሓት ኣ ይኮነ ን ።  ኤርትራ ሃ ገ ር ና  ና ትና  ኔ ራ።  ሕጂ ግን  እ ንድዒ።   ህዝቢ ኤርትራ ንብልሓት 

ዘ ይውድኦ  ውዑይ ሓይሊ መንእ ሰያትዩ  ብተስፋ  ዝጽበ  ዘ ሎ።  ስደት መንእ ሰያት ኣ ብ ዝሓጸ ረ  ግዜ 

ምዕጋት እ ንተዘ ይተኻኢሉ ግን  ህልውና  ህዝብን  ሃ ገ ር ን  ምውሓስ  ዝከኣ ል  ኣ ይኮነ ን ።   

ናይ ርሑቕን ቀረባን መምርሒ፡ ተራ ምሁራት፡ ንተጋደልቲ ዝግብኦም ክብርን ምሳን ምሃብን 
ብዝተረፈ ዕድመኦም ከም ዝጥቀሙ ምግባር፡ ምጥያስ፡ ኣማኸርቲ ከም ናይ ደርግ፡ ናይ መራኸቢ 
ብዙሓንን ማሕበራዊ መራኸብን ተራ 
ሓዞ  ሓዞ  / ይኣክል  ይኣክል;; በብዘ ለና ዮ  ተ  ኣ ኪብና  ዘ ይንመያየ ጥ ነ ዚ ንምትግባር  ካብቶም 

ንብዝሕ እ ዋን  ኣ ብ ሚድያ  እ ንዳመጻኩም ትዛ ረቡን  ካል  ኦ ት ውሩያት ና ይ ፖለቲካ  ምሁራትን  

መራሕትን  ኣ ብ ከባቢኦም ን ዘ ሎ ኤርትራዊ ኣ ብ ምእካብን  ሰሚና ር  ኣ ብ ምሃብን  ክነ ጥፉ  ምግባር ።  

ከምዚ ዝበልካዮ  እ ዚ ስር ዓት ብዙሕ ዕምሩ  የ ብሉን ።  ዶ/ር  ዓቢይ፣  ‘ንውሳኔ  ኣ ልጀር ስ  ብዘይ 

ቅድመ ኩነ ት ተቐቢልና ! ምስ  በለ ፡  ኢሳያስ  ሓዲሽ  ህይወት ዝዘ ር እ  መሲሉ ክስምዖ  ከም 

ዝኸኣ ለን ዩ  ኩነ ታት ዘመላኽት።  “ንስኻ ኢኻ ትመርሓና፡  ህዝቢ ኤርትራን  ኢትዮጵያን  ክልተ 



ህዝቢ ኢዩ  ዝብል  ሓቂ ዘይፈልጥዩ !  እንቋዕ  ካባኹም ተፈጠርኩ፡  ንዓኹም ምስረኸብኩ ከም ሎሚ 

ተደሲተ ኣይፈልጥንየ ” ኣ ፍልቡ እ ና ዘ በጠ፣  ‘ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ! ስልጣን  ሂበካ  ኣለኹ! ሓደ 

ህዝቢ ኢና፡  ክልተ ህዝቢ ዝብል  ሓቂ ዘይፈልጥዩ ! ኣብ መንጎ  ክልቲአን  ሃገ ራት ዘሎ ዶባት 

ትርጉም የብሉን ! ክብል  ከሎ ዝረኣየ ን  ዝሰምዐን  መዓንጥኡ ሓሪሩዩ  ዘሎ። /   

ና ይ ብረት ደርቢኹም፡  ነ ዚ ሓላል  ህዝቢ ን በላዒ ገ ዲፍኩም፡  ምስ  ህዝብኹም ትሃ ድሙ ዘ ለኹም፡  

ዝገ ደደን  ዝመረረን  መስዋእ ቲ  ዝሓትት ይኸውን  እምብር ፡  ልዕ ልና  ሕጊ  ዘ ንግስን  ዝምራሕን ፡  

ብውሑዳት ሕጹባት መዓንጣ ዝምራሕ፡  ኣ ብ ቀረ ባን  መዓልቱን  ስዓቱን  ዘ ይፍለጥ ግዜ፡  ከም ለውጢ 

ከም ዝመጽእ ፡  ኣ ብ ልቢ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ይዕምብብዩ  ዘ ሎ።  ከም ትኣምር  ድዩ  ትንቢት ዝቑጸ ር  

እ ንድዒ።  ደቁን  ኣ ሕዋቱን  ስለ  ዝኾንኩም ከኣ  ክቐብጸኩምኳ እ ንተ  ዘ ይከኣ ለ ፡ ብዝወርደኩም ዘሎ 

ጸ ቕጥን  ሓሳረ  መከራን  ተማሪርኩም፡  ንጸ ዋዒት ህዝቢ ጸማም ህዝኒ  ሂብኩም፡  ደድሕሪቲ ዝስደድ 

ዘ ሎ ህዝቢ ከይትስዕቡ ብርቱዕ  ሻቕሎትዩ  ዘ ለዎ ህዝብና ።  ይኽደኖ ድኣ  ኣምበር ።   

ተቐባሊ ሕድሪ  መንእሰይ ከይሃነ ጽካ፡  ከየ ንቃሕካ  ከይወደብካ  ልኡላዊነ ታ ዝሓለወት ሃገ ር  

ምውሓስ  ምሕሳብ ከኣ  ዝከኣል  ኣይኮነ ን።  ብ1961 ደማዊ ኩናት ኣንጻር  መግዛእቲ ሃይለስላሴ 

ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ናይ ትምህርቲ ዕድል  ከይረኸበ  ዕድምኡ ዝሓለፈ ኤርትራዊ በጺሑ ኣሎ ክብሃል  

ይክኣል።  ውጽኢቱ ከኣ  ሃገ ርና  ካብ ህዝባ  ሰለስተ ወለዶ ከም ዝጠፍኣዩ  ዝግመት።   ንንመርፍእ  

ህግደፍ ዝተወግኡን  ኣእምሮኦም ዝተሓጽበን  ከምቲ ኣብ ርእሲ ሓደ እንግሊዛዊ ጋዜጠኛ ማይን  

ዝኣጎ ለ  ኣንቃቕሖን  በጽቢጹ ዝደፍአ  ዕሹር  ካብ ና ይ ዓለም ካበይ ተላዒሎን  ኣ በይ በጺሖም 

ብኸመይ ንምሃ ር ።  ከም ኣ ብነ ት ጃፓን  ብኸመይ ኣ ብ ሓምሳ  ዓመት ካብ ድሑር  ምዕባለ  ናብ ደረጃ  

ምዕራባውያን  ከም ዝበጽሐት ንመልከት።  ነ ዚ ከም ትኣምር  ዝቑጸ ር  ዓወት ዝተዓዘ ቡ ከኣ ፡  

‘ጃፓናውያ  ዓይኖም ካሜራ ኢዩ ! (መስኣሊ) ክሳብ ምባል  በጺሖም።  ህዝብናውን  ሎሚ  ሲቪል  ወይ 

በርጌስ . ክብሃል  ዝከኣል  ኣይኮነ ን።  ‘ገ ባር ! ትብል  ቃልውን  ትርጉማ ዝተለወጠዩ  ዝመስል።  ኩሉ 

ዜጋ   ‘ክዳን  ወይ ዩ ኒፎርም ዘይለበሰ  ኮይኑ  እምበር  ብግብሪ  ወተሃደር  ዝኾነ ዩ  ዝመስል።  ብ 

‘ግበር  ኣይትግበር፡  ዘምጽኣካ  ግበር ! ‘ተንበርከኽ! ብበጠበጥ ኪድ! ኮፍ በል  ዝብል  ቀጢን  

ትእዛዝ ወተሃደራዊ ስርዓት ክመሓደርዩ  ተቐሲቡ ዘሎ።   

ምስ  ውያኔ  ዝካየ ድ ዝነ በረ  ኩናት ብ2002 ብስምምዕ  ኣ ልጀርስ  ደው ምስ  በለን  ግን ፡  ጉጅለ  15ተን  

ካልኦ ትን   ንኢሳይስ  ደፊሮም ንኢሳያስ  ኣ ብ ሓደጋ  ዘውድቑ  ሕቶታት ስለ  ዘ ቕረቡ ን ህዝብን  

መንግስትን  ኤርትራ ዘ ናውጽ  ምዕበለታት ተራእ ዩ ።  መንግስቲ ኤርትራ ናብ ክልተ  ዝተመቕለ  

መሲሉ። /  

ወድሰብ ብሕብረትን  ብምትሕጋጋዝን  ከም ዝነ ብር 'ዩ  ዝፍለጥ።  ናይ ሶሺያልዝም (ኮሚኒዝም) 

ስርዓት ግን  ንመለኽቲ  ናብ ስልጣን  ንምድያብን  ስልጣን  ብሒቶም ንዓመታት ንምንባርን  

ዝጠቅምን  ዘገ ልግልን  ክፉእ  ኣተሓሳስባ  ኢዩ።  ተቐዳዲሙ፡  ህዝቢ ብሓባር  ዝናበረሉ ባህልን  

ልምድን  ሕግንዩ  ዘጥፍእ።  ንዘይነ ቕሐ ክፍሊ ሕብረተሰብ፡  ብዘይፍጸም ተስፋን  መብጽዓን  

ኣስኪሩ፡  ናይ ሕልሚ እንጀራ እናበልዐ   ብማዕረ  ዝነ ብረላ  ዓለም ምምስራት ዝከኣል  ኣምሲሉ 

ብዘወናውን  ስብከት ዝማረኽን  ህዝቢ ብብዝሓት ከም ዝስዕቦ  ክገ ብር  ዝኽእል  ስርዓት ኢዩ።  እዚ 

ኣብ ሕብረት ሶቭየት ብለሊንን  ማርክስ  ዝተጀመረን  ከም ዝላገ ብ ሕማም ናብ ቻይና  ቬትናም ኮረያ  

ዝተዛመተን  ናብ ኤርትራን  ኢትዮጵያን   ከይተረፈ ዝበጽሐን  ስርዓት፡  ንወድሰብ ናብ ባሮት 

ወልቀ-መለኽቲ ከም ዝኸውን  ዝገ ብር   ኢዩ።  ውልቀ-መለኽቲ ስልጣን  ብሒቶም ንምንባር  ተቐዳዲሞ 

ናይ ምክልኻል  ሓይልታን  ስለያን  መራኸቢ ብዙሓንን  ስለ  ዝቆጻጸሩ ዘስግእ  ሓይሊ ክልዓል  ዘለዎ 

ዕድል  ጸቢብ ኢዩ።  በዚ ስርዓት ዝተታሕዘ  ሕብረተሰብ ከኣ  መዋጽኦ  ክረክብ ዳርጋ  ኣይክእልንዩ  

እንተተባህለ  ካብ ሓቂ ምርሓቕ ኣይኮነ ን።  ብዙሓት ካብቶም በዚ ስነ  ሓሳብ ዝተለኽፉ፡  ናይቲ 



ስርዓትን  ምእዙዛትን  ሰለይትን  ኮይኖም'ዮም ዝነ ብሩ።  ንህይወቶም ሓደጋ  የ ንጸላልዎም ከም 

ዘሎ እናፈለጡ፡  ናይ ውልቀ-መለኽቲ እሙናት መጋብሪዮም ዝኾኑ።  ናይ ምሕሳብ ክእለቶም ስለ  

ዝተሰልቡ ዝውሃቦም ትእዛዝ ንምፍጻም ህይወት ሰብ ካብ ምጥፋእ  ድሕር  ኣይብሉን  ኢዮም።   ካብዚ 

ንወዲ ሰብ ካብ ንቡር  ዘውጽእን  ናብ ኣራዊት ዝልውጥን   ሓደጋ  ክድሕኑ  ዝኽእሉ ከኣ  ውሑዳት 

ተበዓት ጥራይ ኢዮም።    

ንዓመታት ን ሰላምን  ሰና ይ ጕርብትና ን  ሓባራዊ ምዕባለን  ዝተቓለሰን  ዝሞተን  ዝሰንከለን  

ኤርትራዊ ሕጂውን  ን ሰላም ብሃ ንቀውታን  ብልብንዩ  ዝደልያ ፣  ንዑኡ ኣ ዋሲንካ  ዝግበር  ሰላም 

ግን  ናብ ዳግማይ ጽልእ ን  ህውከትን  ዘ ይምርግጋእ ን  ዘምርሕምበር  ቅሳ ነ ት ዘምጽእ  ኣ ይኮነ ን ።  

If information is not given from the source everyone pretends to be the source. Result 

confusion. A government with no private news papers means it violates the right of its 

people to know what is going on. Appeal to remaingin members od J 13 to act as core. 

Social fabric of our people broken. How can it be repaired? The young, national service, 

soldiers etc . curricullem rehabilitation education, vocational training. ካብ ዓቕሊ ጽበት 

ተላዒሎም።  ገ ደ  ሓቂ  ንቕሓት ትጎ ድሎ ኮይናምበር  በሊሕ ኢዩ ።  ዝረብረብናሉ።  ን ዕዑ ክጥዕሞ 

ትንፋስ  ሰብ ዘ ሕልፍ።  ኢሳያስ  ሓላፍነ ቱ ካብ ዝገ ድፍ ነ ዊሕ ጌ ሩ።  ካብ ስልጣኑ ዩ  ዘ ይተኣ ለ ።  

ን ህዝብና  ንመንእ ሰያትና ን  ክን እ ክቦን  ክንውድቦን ፡  እ ንተክኢልና ፡  ሃ ገ ር ና  ከምታ ክትኮነ ላ  

ንደልያ  ንምግባር ፡  ህዝባ  ብልዕ ልና  ሕጊ  ክመሓደር ፡  ኣ ብ ክንዲ ንሕና  ሕማቓት ኢና  ምባል ፡  

ር እ ሲ ምትሓት፡  ሞራል  ምውዳቕ፡  ኣ ይንኽእ ልን  ምባል ፡  ንኽእ ልባ ! ስለ  ምንታይ ዘ ይኽእ ል? ዶ/ር  

ዓቢይ “ውዕል  ኣ ልጀር ስ  ብዘ ይ ቅድመ ኩነ ት ተቐቢልና ! ምስ  በለ  ተወሲሱን  ተሞጊሱን ፡  ድሕሪ  

ግን !!።  ግን  ጠቀቢለ  ! ኢሉምበር  ኣ ይተግበረ ን ።  መንዩ  ዝእክቦዚ ህዝቢ? ከምዚ ከምቲ ክገ ብር  

ኔ ሩኒ ? 

ኩሉ በብዝመሰሎ ክቃለስ  መሰሉኳ ይዕንቅፍ ከይህሉ ምትንቃቕ ግን  ኣድላዪ ኢዩ።  ኣብዚ እዋንዚ 

ነ ብስ  ወከፍ ዜጋ  ብልቢ ብቅንዕና  ክቃለስ  ምስ  ካልኦት ሕብረት ክፈጥር።  ሓንቲ ሃገ ርያ  

ዘላትና።  ብሃይማኖት፡  ውዱብ፡  ኣውራጃ ከይተፈላለና፡  ህግደፍዩ  ደላይ ፍትሒ ከይበልና ፡  

ኩሉ ገ ዲፍና ፡  ተሓባበሩን  ባይቶ ንመስርት ንብል  ኣ ለ ና ።  ለባም ክዛ ረብ ከሎ ዝሰምዕ  

ኣ ይነ በረ ን ።  03 ብዝፍኖ ሓሶት ካብ ምድንጋር  ተቆጢብና ፡  ካብ ዝሓለፈ  ተማሂር ና  ጭቡጥ 

መረዳእታ ሒዝና  ቃልሲ ንምቕጻ ል  ጻ ዕ ሪ  ነ ካይድ ኣ ለ ና ።  ብርሃ ነ ፣  'ቅድሚ ሕጂ ምስ  9 ዓበይቲ 

መንግስታት ተቓሊና  ተዓዊትና  ኢና ። ' ሕጂ'ውን  ክን ዕወት ንኽእ ል  ኢና ።  ኩሉ ኣ ብ ኢድና  ኢዩ ።  

ንፋለጥ ኢና ፡  ሓድነ ትና 'ዩ  ሓይልና ፡  ሃ ገ ር  ክትህሉ ሓቢር ና  ክንቃለስ  ኢና ።  ኣ ብ ከባቢና  

ዘ ለዉ ዓበይቲ ሓይልታት ን 5 ሚልዮን  ህዝቢ ኤርትራ እ ንታዮም ኣ ይኮነ ን ።  ትግራዎት ሓደ  ግዜ 

ተጋግዮም፡  ሕጂ ንሳቶም'ዮም ምሳና  ደው ኢሎም ከም ዘ ለዉ ክንግንዘ ብ ኣ ለ ና ።  ግን  ወያኔ  ናይ 

ዶብ ምሕንጻ ጸ  ን 18 ዓመታት ተቐቢልና  ኣ ይተቐበልና ን  ከመይ ክንር እ ዮ  ይግባእ ።  ካብ ዝሓለፈ 

ዝተመሃ ር ና ዮ እኹል  ኢዩ  ንብል  ኣ ለ ና ።  ከተሓንጸ ጸ  ደቂስና  ኣ ይንሓድር ን  ኢልና ።  ግን  ሎም 

ኣ ይከሰር ና ን  ይብል  ስለ  ዘ ሎ ምስ  ህግደፋውያን 'ውን  ክንሓብር  ግድን  ኢዩ ።  ና ይ ባይቶ ጉዳይ 

ተጀሚሩ  ኣ ሎ።  ሓቢር ና  ሃ ገ ር  ምድሓን  ና ይ መጨረሻ  ዕድልና  ስለ  ዝኾነ  ኩሉኹም ተሓባበሩና ።  

ተጸምበሩና  ኣ ና በልና  ንኹሉ ዜጋ  ንጽውዕ  ኣ ለ ና ።  

ሃገ ርና  ኤርትራ ብፈደረሽን  ምስ  ኢትዮጵያ  ክትቑረን  ምስ  ተወሰነ ፡  ኣ ባላት ባይቶ ንምምራጽ 

ኣ ብ ዝተኻየ ደ  መስርሕ፡  ብዘ ይካ  ኣ ስመራን  ባጽዕ ን  ዝነ ብር  ህዝቢ፡  ካልእ  ህዝቢ ዝውክልዎ 

ኣ ባላት ባይቶ ክመርጽ  ኣ ይክእ ልን ዩ  ተባሂሉ፡  ከካብ ዓዱ ሰለስተ  ወከልቲ ብምምራጽ ክሳተፍዩ  

ተወሲኑ  ዝተፈጸመ።  ዓቢይ ኣ ሕመድውን  ዕ ክክሊልዩ  ዝብል  ዘ ሎምበር  ሃ ገ ር  ምምራሕን  



ምምሕዳርን  ኣ ይከኣ ለ ን ።  በርቂ  ዝኾነ  ወለዶ ክሃ ንጽ እ ንተኻኢሉዩ  ህዝቢ ተስፋ  ዝገ ብር ።  

‘ወያኔ ፣  ኲናት ሰብ ዩ  ዝበልዕ ፡  ደም ሰብ ዩ  ዝሰቲ፡  ንዓመታት ዘ ይሃ ስስ  በሰላ ዩ ዩ  ዝገ ድፍ።  

ስለዚ ኲናትን  ወረ  ኩና ኣ ት ርሓቑ  በጃኹም።  ኩናት ከም ኣማራጺ ምውሳድ ውድቀት ብርሰት 

ምምራጽ ኢዩ ።  መወዳእ ቱኡ ኣ ብ ጣውላ  ብምርድዳእ ን  ብሕግን  ሰለ  ዘ ይተርፍ ኢዩ ።  ህዝቢ ኤርትራ 

ንትግራዎት ብትውልዶምን  ዓሌቶምን  ናይ ምፍላይን  ምጉናይ ልምዲ'ኳ እ ንተዘ ይብሉ፡  ኢሳያስ  

መንነ ቱ ሓቢኡ ብግርህነ ት ህዝብና  ተጠቂሙ የ ጽንቶ ስለ  ዘ ሎ ግን  ባህሩን  ትግራዋይ ምዃኑን  

ጨካን  ባህሩን  ምፍላጥን ............  ካብ ወጥሪ  ናብ ወጥሪ / ‘ባህር ያዊ ምትእ ስሳር  ምስ  ወያኔ ? 

ሻዕብያ  ሓኒ ቑ  ከምበርክኸና  ኔ ሩ  ዕ ላምኡ ገ ብሩ  ኣ ስራት።   

ኩሉ ከም ዝፈልጦ፡  ዝበዝሕ ህዝብና  ና ይ ትምህርት ዕድል  ስለ  ዘ ይረኸ፡  ነ ቲ ና ይ ባእ ዳውያን  

ፖሊቲካዊ መናውራታት ብኣ ግኡ ክፈልጦን  ክምክቶን  ከም ዘ ይከኣ ለ  ዝስሓት ኣ ይኮነ ን ።  ብዙሓት 

ንሓየ ሎ ዓመታት ኣ ብ ወጻ ኢ ዝነ በሩ  ዝብሉዎን  ዝጽሕፉዎን  ግን ፡  ነ ዚ  ህሉው ኩነ ታት ህዝብና ን  

ሃ ገ ር ና ን  ዘ ን ጸ ባርቕ ከም ዘ ይኮነ  ንምርዳእ ፣  ‘ንምንታይ በዞም ውሑዳት ጠላማት ሱቕ ኢሉ 

ዝርገ ጽ! ተላዒሉ ዘይጉሕፎም! ወዘተ...! ዘ ስምዕ ፣  ከምዛ  ምስኦም ዘሎ፡  ከምኦም ዝነ ቕሐ፡  

ክእ ከብን  ክዋሳእ ን  ዝኽእ ል ፡  ዘምስል  ከም ዝፍንዉ ካብ ዝተጠቕሱ ኣ ብነ ታት ምርዳእ  ይከኣ ል።  

ዝሰምዖ ን  ዘ ን በበን  ከኣ ፣  ‘ኣብ ኩናት ዘይወዓለ  በሊሕ! እ ንታይከ   ዘ ይብል? ብማለት ህዝቢ 

ክሰምዖ ን  ክቕበሎን  ዝኽእ ል  መግለጽታት ከመሓላልፉ  ይግባእ ።   

ህዝብና  ህዝቢ ደቀይ እናበለ   ሓብሒቡ ዘዕበዮም ምዃኖም ኢዩ።   ይኣ ሰርዎን  የ ጠፍእ ዎን  ስለ  

ዘ ለዉ ከኣ  ህዝብና ፡  'እምበርዶ ደቅናዮም እዚኦም?' ደቅና  እንተዝኾኑዶ፡  ምኣሰሩና ! 

መጥፉእና !' እ ና በለ 'ዩ  ዝጭነ ቕን  ዘ እውን  ዘ ሎ።  ብጓ ሂ  ዝጥበስ  ዘ ሎ።  ከምቲ፡  'ተመን  ዝርአ  

ብልሕጺ ተዳህለ !' ዝብሃል፣  ህዝብና  ተዳሂሉ፡  ፈታውን  ጸ ላ እ ን  ምፍላይ ስኢኑ  ተዓኒ ዱ'ዩ  ዘ ሎ።  

ኤርትራ ሃ ገ ር ና  ዘ ጋታታ ጠንጢኖማ ዝስደዱ፡  ሰባ  ዘ ይነ ብራ'ያ  ትኸውን  ዘ ላ ።  ዝተሰደ  ዝምለሰላ  

መዓልቲ የ ምጽኣ ልና  እምበር  ዘ በን  ምጽኣታታ ዝመጽእ  ዘ ሎ'ዩ  ዝመስል።  ኤርትራ ና ትና  ኔ ራ።  

ሕጂ ግን  እ ንድዒ።   

ንኢሳይስ፡  ግን፡  ከምቲ፡  ን ህዝብና  ሕድሕዱ እ ና ባልዐ  ከጽንቶ ጸ ኒ ሑን  ኣ ሎን ።  ውሑዳት 

ክፈልጡዎ'ኳ እ ንተከኣ ሉ፡  'ምእንቲ መጎ ጎ  ትሕለፍ ኣንጭዋ! ብማለትን ፡  ና ጽነ ት ምስ  ጨበጥና  

ነ ር ክበሉ ብማለትን  ክዓግቱዎ ኣ ይከኣ ሉን ።  ሰላሕታ ሕማም ዝኾነ  ኢሳያስ  ቀዲሙ ከኣ  በብሓደ  

ኣ ጥፊኡዎም።  እ ቲ ዘ ሕዝንን  ዘ ገ ርምን  ከኣ  ሕጂውን  እ ና ሰማዕ ና  እ ና ረ ኣ ና  ነ ጽቅጥ ምህላውና  

ኢዩ ።  ብራድዮ፡  ጋዜጣ፡  ተለቪዝንን  ዘመሓላልፎ መወዳእታ ዘ ይብሉ ሓሶታትን  ዘ ይፍጸም 

መብጽዓታት ሰሚዕና  ን ህመል  ምህላውና  ኢዩ ።  ነ ቶም ስልጣኑ  ንምንዋሕ ዝተፈጥሩ  ዝመስሉን ፡  

ብኢሳያስ  ከም ስዓት ተመሊኦም ዝበሎም ዝደግሙን  ዘ ና ፍሱን  ሰሚዕና  ንድንዝዝ ምህላውና  ኢዩ ።  

ኢሳያስ  ን ህዝቢ ዝሓልን  ዝጭነ ቕን  ዘምስል  ትያትር  ከም ዝሰርሕ ዘሎ ዘ ይርድኣ ና ! ተመልከትን  

መጣቓዓትን  ኮን ና  ምትራፍና  ኢዩ ።  ከማና  ሰብ ምዃኑ  ዘ ን ጊ ዕ ና  ሕድሕድና  የ ጣፋኣ ና  ከም ዘ ሎ 

እ ና ሰማዕ ና ን  እ ና ረ ኣ ና ን  ኣ ጽቅጥ ምባልና  ኢዩ ።   

ኣብ ኣብ ቀረባ  ግዜ ከኣ  ሓደ ሃገ ር  ሓደ ህዝቢ ክንከውን  ኢና፡  ኢትዮጵያ  ከም እንድገ ና  ወናኒት 

ወደባት ባጽዕን  ዓስብን  ክትከውን  ኢያ! እናበሉ ይዛረቡን  ይጽፍሑን  ከም ዘለዉን፡  ገ ለውን  

ካርታ ኤርትራ ዝተሓወሳ  ካርታ ኢትዮጵያ  ከም ዝዘርግሑ ሰሚዑ ዘይጎ ሃየ ን  ዘይሰምበደን  

ኤርትራዊ የ ለን።  ብዘይካቶም እናሰምዑ ዘጽቀጡ።  ብፍላይውን  ብግዜ ደርግ ናይ ኤርትራ 

ላዕላዋይ ኣማሓዳሪ  ዝነ በረ  ሻለቃ ዳዊት ወልደጊዮርጊስ፡  ንህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጥ መሲሉ፡  

‘ነ ቶም ኣብ ኤርትራ ዝወደቑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ  ሓወልቲ ክንሰርሓሎም ይግባእ ! ምባሉ ከኣ  

ኢትዮጵያውያን፡  ክሳብ ክንደይ ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ርሒቖም ከም ዘለውን፡  ነ ቲ ንፍርቂ 



ዘመን  ዝተዳመየን  ክሳብ ሎሚ ቁስሉ ዘየሕወየ ን  ክልቲኡ ህዝብታት ዝሓለፉዎ ዘስካሕክሕ ክፉእ  

ዛንታ ክደግሙ ዝደልዩ  ኢዮም ይመስሉ።  ካብቲ ናይ ቀረባ  ታሪክ  ክመሃሩ ዘይምኽእሎም ወይ ከም 

ዘይምድላዮም ከኣ  ዘሕዝንን  ዝገ ርም ኢዩ።   ኢትዮጵያውያን  ግን  ከምቲ ደራሲ ዘውዴ ረታ፡  

ኣብቲ፣  ብኣጼ ሃይለስላሴ ግዜ የ ኤርትራ ጉዳይ፡  ዝብል  መጽሓፍ፡  ንኤርትራውያን  ኣሕዋትና  

በዲልናዮም ኣይንፈልጥን  ዝበሉዎ ከደግሙ ዝደልዩዮም ዝመስሉ።  እዚ ከኣ  እቲ እንኮ  ኣማራጺ፣  

ኤርትራን  ኢትዮጵያን  ክልተ ጎ ረባብቲ ምዃነ ን  ብምእማን፡  ነ ናትካ  ሒዝካ፡  ጥቕምኻ ሓሊኻ፡  

ከም ጎ ረቤት ሃገ ርን  ህዝብን  ምክብባርን  ምትሕግጋዝን  ጥራይ ምዃኑዩ  ዘረጋግጽ።   

ከምቲ ‘ብኸፈር  ዘይሕግዛስ  ብኸንፈር ! ዝተባህለ  ንካልኦት ገ ለ  ግበሩ ዝብሉምበር ! ሓቢርና  ገ ለ  

ንግበር ! ዝብሉ ኣይወለደትን  ድያዛ  ሃገ ር !  እቶም፣  ‘ንስኻ ጽናሕ ኣነ  ክሓልፍ! ዝብል  ቃል  ሕድሪ  

ዝተቐበሉኸ ኣበሉ!!!  እስከ  ንተሓታተት? ርኢና  ከይንስእና  እዛ  ንምክሓላ  ሃገ ርና !  ኤርትራ፡  

ገ በ ነ ኛ  ዝውደሰላ ፡  ደላይ ፍትሒ ዝህደነ ላ  ሃ ገ ር {ብ”እንዳቦይ ርጉም” 

ምክልኻል  ሓይልታት ኤርትራ! ብደውኩም ከለኹም፡  እ ዛ  ሃገ ር  ትሽየጥ ኣላ ! ዝብል  መርድእ  

በጺሕኩምዶ! ሰሚዕኩምዶ! ኢሳያስ  ን ኣ ዘ ዝትኹም ኣ ኪቡ፡  ‘ድሕሪ  ሕጂ እዋንኩም ኣብቂዑ ኢዩ ፡  

ንስኻትኩም ኣይተድልዩን  ኢኹም! ከም ዝበሎም! ሰሚዕኩምዶ! ሰለሰት ኣንተኖቭ ነ ፈርቲ 

ኢትዮጵያ  ብጸላም ፍሉይ ኣሃዱ ሰራዊት ናብ ኣስመራ ከም ዝኣተዉ!   ክቡራት ምክልኻል  ሓይልታት 

ኤርትራ! ከም ጠለ  በጊ ዕ  ተሳሒብካ  ምጥፋእ ዩ  ዝስዕብ።  ኣ ብ ዝሓጸ ረ  ግዜ ከም ስምኩም፡  

ምክልኻል  ሓይልታት ኤርትራ ምዃንኩም ብግብሪ  ከተረ ጋግጹ እ ንተዘ ይክኢልኩም ከኣ ፡  

ዝጽበየ ኩም ዕድል ፡  ‘ብረትኩም ኣውሪድኩም ገ ገ ዛ ኹም እ ንተኸድኩም፡  ጉድጓ ትኩም ተዃዒቱ ከም 

ዘ ሎ ይርድኣ ኩምዶ ኣ ሎ? ግዜ ኣ ፋልጢያ  ኮይና  ዘ ላ ።  መዓንጥኡ ሕሩር  ዝኾነ  ህዝብኹም ኣ ብ ሓመድ 

ድበ  ሃ ገ ርኩም ክይትውዕሉዩ  ዝምሕጸ ን   ዘ ሎ።  ነ ዲርኩም ተላዒልኩም ህዝብኹምን  ሃ ገ ርኩም 

ከተድሕኑ ዩ  ብተስፋ  ዝጽበየ ኩም ዘ ሎ! ከምቲ፡  ሃገ ር  ክዝመትዶ ዓይኒ  ይዕመት! ዝብሃ ል ፡  ሃገ ርና  

ብሓደ ኣርዮስ  ዝኾነ  ኢሳያስ  እናተሸጠት፡  ህዝብና  እናጠፍአ፡  ኢድና  ኣ ጣሚርና  ኣ ይንቕመጥን ! 

ካብዚ ዝኸፍእ ፡  እ ንታይ ክመጸ ና ዩ  ኢልኩም፡  ተለዓሉ ሓደራ ብሰማይ ሓደራ ብምድሪ ፡  ምእ ንቲ 

ህዝብኩምን  ሃ ገ ርኩምን።  እ ዛ  ሃ ገ ር  ና ይ ህዝብን  ሃ ገ ርም እምበር  ና ይ ኢሳያስ  ኣ ይኮነ ትን ።  

ከምዚ ትር እ ዩ ዎን  ትሰምዑዎን ፡  ንኢሳያስን  ህግደፍን  ዝኣመነ ን  ማይ ዝሓቆነ ን  ሓደዩ  ኮይኑ  

ዘሎ።   ‘ጨጓር  ከልብስ  ኣሎ እናበልዎ ሞተ፡  ዝብሃ ልን   ‘ይሞውት ኣለኹ! ትብል  መልሓስ  ስለ  

ዘ ይተዓደለ  ዋናታቱ ከይፈለጡ ተሳሒጉ  ዝመውት ከልቢ፡  ሃ ለዋትኩም ከይተፈልጠ መሬት 

ከይጠልመኩም፡  ታሪኽ ህዝብና  ነ በ ረ ያ  ነ በ ረ  ከይከውን  ይሰግእ ዩ  ዘሎ ህዝብኹም።  ብትሒም 

ትሒምያ  ትሕመስ  ዘ ላ  ሃ ገ ር ።   ከምቲ  ሓጂ ሙሳ፣  ‘ኣ ነ  ሂወተይ ክህብየ  ስዓቡኒ ! ዝበሉዎ፡  መን 'ዩ  

ባሕሪ  ኤርትራ ክቆጻጸር  ሃነ ፍነ ፍ ኢሉ ዘይሰለጦ? መመጽሓፍና  ነ ንብበላ  መዓልቲ  ትቐርብያ  

ዘ ላ ።  ምድሓን  ሃ ገ ር ! መተካእታ ዘ ይብሉ ናይ ቃልሲ ጸ ዋዒት፡  .. ሓይልታት  ምክልኻል  ኤርትራ! 

ኣ በይን  ምስ  መንን  ኢኹም ዘ ለኹም?! ንመን  ኢኹም ትሕልዉ ትከላኸሉ ዘ ለኹም?!  ንኢሳያስ ? 

ን ባዕ ልኹም? ን ህዝብኹም?! እ ስከ  ንሕልናኹም ዘ ዕግብ መልሲ ርኸቡ! መንዩ  ድኣ  ዝሕልዎዚ ህዝቢ? 

መንዩ  ዋንኣዛ  ሃገ ር !  ኣ የ ና ይ ኢዩ ቲ  ሓቂ ! ኣ በይ ኣ ለዉቶም ኣ ብ ሓመድ ድበ  ና ደው ዝወዓሉ ጀጋኑ ።  

ኣ በይ ኣ ለዉቶም ንውቃው እ ዝ ዝደምሰሱ! ኣ በለዋተን  ‘ሚኣትን  ሰላ ሳን  ሒዛ  ቅድሳን ! ዝድረፈለን  

ዝነ በረ  ዋዕሮታት! ዝተረፉ  ወይ ኣ ሰሮም ዝስዕቡ ጀጋኑ  የ ለውን  ድዮም? ብህይወት  ዘ ለኻ፡  ሕማቕ 

ሃ ለዋት  ተሕልፍ  ዘ ለኻ ነ ፍስ  ወከፍ  ኣ ባል  ምክልኻል  ሓይልታት  ኤርትራ! ነ ዛ  ህይወትካ  ብህድማ 

ጥራይ ክተድሕን  ትፍትን  እ ንተሊኻ ትጋገ  ኢኻ ዘ ለኻ! ተጥፍኣ  ከም ዘ ለኻ ፍለጥ! ህይወትካ  

ብብጾ ትካያ  ትድሕን።  ን ሳቶምዮም ዋሕሳ።  ንስኻ ኢኻ ከኣ  ንብጾ ትካ  ዋሕሶም።  ዝስማዕ  ዘ ሎ 

ሕማቕ ዛ ንታ ግን ፡  ንሓደ  ምሳኹም ዝውዕል  ዝሓድር ፡  ካባኹም ተፈልዩ  ዘ ይፈልጥ፡ ትፈልጥዎ 



ትኣምንዎ ብጻ ይኩም፡  ሓደ  መራሒ ብርጌድ ኮነ  ካልእ  ብዘ ይወዓሎ ገ በን  ጠቂኑ ፡  ናብ ወተሃ ደራዊ 

ቤት ፍርዲ (ኮርት  ማርቻል ) ከይቀረ በ  ከም ዝቕንጽሎ፡  ኣ ባላት  ሰራዊት  ከኣ  ተኣ ኪቦም ተዓዘብቲ 

ጥራይ ኮይኖም ሱቕ ከም ዝብሉዩ  ዝን ገ ር ።  ኣ ሕሊፍኩም ን በላዒ ከም ዝህቡዎዩ  ዝስማዕ ።   ካብ 

ህዝብና  "It is the last straw that breaks the camel's back"/ መን 'ዩ  ባሕሪ  ኤርትራ 

ክቆጻጸር  ሃነ ፍነ ፍ ኢሉ ዘይሰለጦ??  ንክንደይ ኮን  መጸለለ ?... እ ንታይ ወሪዱና ዩ ! ኣብ ኢድ ሓሉ 

ዝበሉዎ ዘጥፍእ ! ሓደራ ዝበሉዎ ዝጠልም ! ሃገ ሩ ክዝመት ዝዕመት ትውልዲ ድያ  ወዲቓ ዘላ 'ዛ  

ሃገ ር !!!  "ህወሓትን  እ ንዲጥሉ ተልእ ኮ  የ ተሰጣቸው ባንዳዎች በውስጣችን  አ ሉ" ኣ ቦይ ስብሓት.. 

አ ረ  ባክህ  አ ንተ  ሸማግሌ የ ትግራይ ህዝብና  የ ኤርትራ ህዝብን  አ ታጣላ  እ ባክህ  እ ባክህ ! ለውጢ 

ንምንታይ መጺኡ፡  መን  ኣምጺኡዎ! ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ  ንምሕዋስ  ስዉር  ናይ ፕረሲደንት 

ኢሳያስ  ሸርሒ ..  ህዝቢ ኣ ድኪኻን  ኣ ርዒድካን  ናብ ኢትዮጵያ  ንምምላስ  ዝተኸተሎ ና ይ ነ ዊሕ 

ግዜ ምስርሕ ዝርዝር  ሓደ ብሓደ ብዘይ ንሕስያ  ምጭፍጫፍን  ብዘይ ፍርድዲ ምእሳርን  ምቊንጻብ 

ዜጋታት፥ … ህዝብና  ድማ ኣብ ገ ዛእ  ጉዳዩ  ተዋሳኢ ዘይኮነ ፡  ናይ ተዓዝብን  ተለኣኣኺን  ተራ 

ጥራይ እዩ  ዝጻወት።  ናይ ነ ዊሕ ግዜ መርዛም ሽርሕን  ቶንኮልን  ና ይዚ ስር ዓት ኣ ብዚ ንምብጻሕ 

እ ዩ  ዝነ በረ ። … ህዝብና  ኣብ ዕድሉን  ጉዳይ ልዑላውነ ት ህገ ሩን  ከይተነ ግሮ ብዘይ ርእይቶ፡  

ኣፉ ተሎጒሙ፡  ከም መጓሰ  እንስሳ  ተኾብኲቡ ክጓዓዝ ይፍተን  ኣሎ።  እቲ ዘገ ርም ድማ ዓገብ 

ዝብሉ ምሁራትን  ክኢላታትን  ዜጋታት ብብዝሒ ዘይምህላዎም እዩ ።  ካብዚ ንላዕሊ ዘስደምም 

ግን፡  ኢትዮጵያውያን  ዘይናቶም ክምንዝዑ ክጓየ ዩ  ከለዉ፡  ኤርትራዊ ዜጋ ክኣ  ኣታ ዘላቶ 

ንእሽቶይ ናቱ ሃገ ር  ክትምንዛዕ  እንዳርኣየ  ፈዚዙ ተዓኒዱ ምህላዉ እዩ ። … ኢሳያስ  ውጹእ  

ክሕደት  ሃ ገ ር ዩ  ዝፍጽም ዘ ሎ።    

ሰባትን  ስለ  ሓድሕዶም እ ዮም ተፈጢሮም።  ምእንቲዚ፡  መሃሮም ወይ ተጻ ወሮም። ”  - ማርከስ  

ኣውረልየ ስ  “ንኻልእ  ሰብ ክሳብ ዘ ይጐዳእ ካ ፡  ቅኑ ዕ  ኰይኑ  እ ተራእ የ ካ  ስራሕ። ” - ኤልቪስ  

ፕሪስሊ“ .. ዕዉታት ሰባት ንሕጽረታቶም ብዝግባእ  እ ዮም ዝግንዘ ቡ።  ኣ ብቲ ብልጫኦም ኣ ተኵሮም 

ድማ ዝያዳ  ይሰርሑ። … ዓለመይ ንምንባር  - እምነ ት፡  ፍቕር ን  ትብዓትን  ይሓትት። …  ብዙሓት 

ሰባት፡  ለውጢ ኣ ብ ሓጺር  ግዜ ክመጽእ  ከም ዘ ይክእ ል  ንምርዳእ  ይሽገ ሩ  ኢዮም።   

  

ሓደ ኣብ ሓቂ ዝተመስረተ ዛንታ ክጠቅስ። ሓንቲ ጸኒዐን ነደታት ዘጽንዓ ኣደይ ምሐረት ደበሳይ 
ዝብሃላ፡ (ስመንን ዓደንን ተለዊጡ ኣሎ) ዘዕለላኒ ሓቀኛ ዛንታ ኢዩ። ‘ጣልያን ብእንግሊዝ ምስ 
ተሳዕረ ዘይተማረኹ ሰለስተ ዕጡቓት ወተሃደራት ጣልያን ኣባቕል ሰሪሮም ንዓዲ ሃገራይ 
መጺኦም። ንዓዶም ክምለሱ ይፍትኑ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን፡ መገዲ ባጽዕ ስለ ዝጠፍኦም ናብቲ 
ቤተክርስስትያ ዓዲ ከይዶም ደወል ቤተክርስትያን ደዊሎም። ደወል ዝሰምዐ ህዝቢ ተኣኪቡ። 
ቋንቋ ጣልያን ዝኽእል ተጸዊዑ፡ ስለ ምንታይ ከም ዝደወሉ ምስ ሓተቶም፣ ‘ንባጽዕ ዝመርሑ ሰባት 
ሃቡና፡ እንተዘይሂብኩምና ግን ነዛ ቤተክርስትያን ክነቃጽላ ኢና! ይብሉ። ዝተኣከበ ይስምብድ። 
ባጽዕ ካብቲ ዓዲ ብግምት ብእግሪ ክልተ መዓልቲ ዝወስድኳ እንተነበረ፡ ሓድጋ ዘይፍለዮን 
ዘፍርህንዮን ስለ ዝነበረን በጺሑ ዝተመልሰ መገዲ ዝፈልጥ ኣይተረኽበን። ስለዚ ነቶም 
ወተሃደራት፡ ‘በሉ መገዲ ዝፈልጡ መሪጽና ክንህበኩም ክንዛተ! ብዝብል ምኽንያት ፍቓድ ሓቲቱ 
ይእከብ። ‘መገዲ ዝፈልጡ የብልናን እንተበልና ኣይኣምኑናን ኢዮም! ድሕሪ ምቅጻልውን ናብ 
ህይወትና ክመጹና ስለ ዝኽእሉ! “ሕራይ” ንበሎም። ካብ ዓዲ ውጽእ ምስ በሉን ኣብ ዝተመርጸ ቦታ 
ምስ በጽሑ ግን፡ ሓሊፎም ዝጸንሑ ደቂ ዓዲ ዝቐትሉዎም ንስደደ፡ ብዝብል ዓዲ ስለ ዝተሰማምዐ፡ 
ኣደይ ምሕረት ዝርክብኦም መራሕቲ መሲሎም ቀቂድምኦም ዝኸዱ፡ ኣብቲ ምስ በጽሑ 



ተሰዊሮም። ተሓቢኦም ዝጸንሑ ነቶም ኣባቕል ሰሪሮም ዝስዕቡ ዝነበሩ ወተሃደራት ተማዒቶሞም። 
ህዝቢ ክእከብን ክዛተን እንተክኢሉ ክፈትሖ ዘይክእል ጸገምን ጭንቅን ከም ዘየለ ዘረድእ ዛንታ 
ተፈጺሙ። ---------  
 


