
ንኢሳያስ ዝፈልጥዶ’ሎ 

.. ካልኣይን መወዳእታን 

ንኢሳያስ ዝፈልጥዶ’ሎ ኣብ ማእከልና?  

ስለ ምንታይ? የጥፍኦ ከም ዘሎ ንህዝብና! 

ስለ ምንታይ ንዕዳጋ የውርድ ከም ዘሎ ንሃገርና! 

መን ምሩቕ! ዝቕድሞ ካባና?  

 

ቀዳማይ ክፋል፡ ህዝብና ካብ ብዙሓት ብዝተፈላልየ መገዲ ንኢሳያስ ንምፍላጥ ዝጸዓሩ ሓበረታ ክረክብ ከም ዝኸኣለ 

ንምግላጽ ዝፍትን’ዩ ኔሩ። ዝቕጽል ከኣ ካብቲ ብዙሕ ዝተረፈ ቁሩብ ንምስዓብ ዝዓለመ ኢዩ። ኢሳያስ፣ መንነቱን፡ 

ዕላምኡን፡ ተልእኹእን ሓቢኡ ንሜዳ ከም ዝተሰለፈ ንኩሉ ዝግሃደሉ ዘሎ ሓቂ ኢዩ። ንቻይና ከይዱ ምስ ተመልሰ ከኣ 

ንተጋደልቲ ብደሳዊ ስነሓሳብ ክምርሑን ክኽተሉን ካብ ምግባር ሓሊፉ፡ ናብ ስልጣን መደየቢ ከም ዝተጠቕመሉ’ዩ 

ዝፍለጥ። ካብ ናይ ማዎ ዝተማህሮ ከክፉኡ መሪጹ፡ ንህዝብታት ብስለያ ቆላሊፉ፡ ካብ ኩሉ ዝመሓላለፍ ሓበረታታ 

ናብኡ ጥራይ ከም ዝቐርብ ጌሩ። ንዝቃወሙ ብሰላሕታን በካይዳ ጎብየን እናቐንጸለ፡ ዝሓብኦ ዕላማ ክትግብር ጀሚሩ። 

ናይ ኢሳያስ ተገላባጥን ጠላምን ባህሪ ንምፍላጥ፡ ካብቲ፡ ባዕሉ ንባዕሉ ዘቃልዕን ሓሓሊፉ በጨቕ ዘብሎን ምጅማር 

ይክኣል። ኢሳያስ ብ1993፣ “መጻኢ ዕድል ህዝብና ዘተኣማምን ምእንቲ ክኸውን ሕጊ ከም ዝነግስ ምግባር፡ ቅዋማዊ መንግስቲ ምምስራት፡ 

ልዕሊ ዝኾነ ጉዳይ ንሰርሓሉ ሕቶ ኢዩ።” ከም ዝበለ ዝዝከር ኢዩ። ቅዋም ከይትግበር ኣንጻር ወያኔ ኩናት ምስ ወልዐን፡ ንጂ 

15ተን ንናይ ብሕቲ ጋዜጠኛታትን ምስ ጨወየን፡ ሓታቲ ዘይብሉ ፈለል ምስ ኮነን ከኣ፣ “ቅዋም ከይተኣወጀ ዝመተ ኢዩ! 

ኩንትራት ዝሃበኒ የለን!" ካብ ምባል ሓሊፉ፡ ኣብ ሃገርና ምርጫ ዝብሃል ንኣርብዓ ከም ዘይህሉ፡ ኣብ መበል 25 ብሩራዊ 

ብዓል ናጽነት ከኣ፡ ኣብ ወርቃዊ ኢዮበልዩ የራኽበና!" ብማለት፡ ንዝመጽእ 25 ዓመታት ንህዝብና ከጥፍእን ከድምን ይሓስብ 

ይትምነን ከም ዘሎ ዝገልጽ መርድእ ከም ዘስምዐ ዝዝከር ኢዩ። ሓደ ኢትዮያዊ ወተሃደር’ውን፣ "ጀግና ህዝቢ ኤርትራ፡ 

‘የራሱ ልጅ ስለ መሰለው ነው በርስዎ ሊታልል የቻለው፡ "የኛ ሰው በሳሕል መሆኑዎን ስላላወቀ ብቻ ነው! ኣሁን ግን ማን መሆኑዎን ስለ ኣወቀ 

ኣይታለልም።’ ዝብል መልእኽቲ ናብ ኢሳያስ ኣብ ዝሰደደን ኢሳያስ ናይ ኢትዮጵያ ሰላይን ልኡኽን ምዃኑ ዘረጋግጽ 

ኢዩ። 

ሓርበኛ ብርሃነ ኣብርሀ፣ ኣብ ሃገረይ ኤርትራ ዝብል ካልኣይ መጽሓፉ ምዕራፍ 15፣ “ዘራጊቶ ፍሉይ ዓይነት ኣዕናዊ ንፋስ፡ 

ህልኸኛ፡ ተንኮለኛ፡ ዘይእመን፡ ቀናእ፡ ጨካን፡ ብቓንዛ ተጻረርቱ ዝሕጎስ ( ሳዲስት) ምስሉይ፡ ክፉእ ዘርኢ፡ ናጤባ ክርዳድ፡ ሰብኣዊ ርሕራሔ ዝጎደሎ፡ 

ንውሽጣዊ ትሕዝትኡ መታን ከይግምቱዎ ወይ ከይፈልጡዎ ካብ ምሁራት ሰባት ዝርሕቕ፡ ንምሁራት ምእሳርን ምድስካልን ይፈቱ፡ ክመልኮም 

እኽእልየ ምስ ዝብሎም ሰባት ጥራይ ንነዊሕ ግዜ ክትዓራረኽ ዝኽእል። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮንፈደረሽን ወይ ፈደረሽን ይሃሉ 

ማለትካ ዲኻ? ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ፡ ሙሉእ ውህደት (ፉል ኢንተግረሽን) ይሃሉ ኢየ ዝብል ዘለኹ ብምባል መሊሱሎም። ምርግጋጽ የድልዮ 

እምበር ኢሳያስ ካብ ግዜ ሰውራ ጀሚሩ ምስ ሲኣይአን ሞሳድን ኢድን ጓንትን ኮይኑ ልኡላዊት ናጻ ኤርትራ ህያው ንኸይትኸውን ዝነጠፈ ሰርሳሪ 

ኤርትራዊ ሰላይ እዩ ኢዮም ዝብሉ። ኣብ ኩሎም ናይ መኸተ እዋናት፡ ንይምሰል ብኣካል ምሳና ምስ ኤርትራውያን ተሳቲፉ’ኳ እንተኾነ፡ 

ብኣታሓሳስባን ዕላማን ግና ምሳና ኣይነበረን። ኣቶ መለስ ዜናዊ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንኢሳያስ ይፈትዎ ኢዩ። ኢስያስ ግና ኣይፈትዎን እዩ ኢሉ ኔሩ። ” 



ብማለት’ዩ ንኢሳያስ ዝገልጾ። ኣቶ ወልደሱስ ዓማር ምስ ኣቶ ኣማኑኤል ኢያሱ ኣብ ዘካየዶ ቃል መሕትት፣ "ኢሳያስ፡ 

እቲ ቀዳማይ እንተዘይኮይኑ ካልኣይ ክኸውን ኣይደልን ኢዩ። ኣነ ኣብ ትሕቲ ዘይፈልጦን ዘይፍለጥን መሪሕነት ማርሞ ኮይነ ክተርፍ ኣይደልን 

ኢየ፡ ኢሉ ጽሒፉ፡" ብማለት ገሊጹ። 

ኢሳያስ፡ ብትውልዱ ምኽንያት ምስ መተዓብይቱ ኤርትራውያንን ተጋደልትን ናይ ምቅርራብ ጸገም ከም ዝነበሮ 

ዘመልክት፣ “ክሰክር ከሎ ዓጋመ ከም ትብላኒ እፈልጥ’የ!” ምባሉ ኢዩ። ‘ዓጋመ!’ ናይ ሓደ ሕቡን ኣውራጃ ትግራይ 

ስም ኢዩ። ገለ ሰባት ግን ከም ጸርፊ ስለ ዝጥቀሙሉ ግን ናብ ብዙሓት ዘይሓዊ ስምብራት ዝገድፍን ሳዕቤኑ’ውን 

ቀሊል ከም ዘይኮነን ዝፍለጥ ኢዩ። ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎም ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ፡  ንህዝብና ንምህራም 

ይጥቀሙሉ ምህላዎም ዝክሓድ ኣይኮነን። ኢሳያስ ስለ ምንታይ ንህዝብና የጥፍኦ ከም ዘሎ ዝበለጸ ኣፍልጦ ንምውናን 

ከኣ፡ ብግርማይ ኪዳነን (ወዲ ፊሊፖ)፡ ሃይለ መንገሻ ዑቕበን ብሓባር ዘካየዱዎን፡ ኣብ ጉጉል ተምዝጊቡ ዝርከብን 

ስዒቡ ዝቐርብን መጽናዕቲ ምምልካትን ምምርማርን ኣድላይን ወሳንን ኢዩ።  

Joint Investigative Document Presented by Ghirmai Kidane, Wedi Fillipo Italy and Investigator Haile Menegesha Okbe, 

Toronto, Canada October 12, 2018 is documented at google.com and the following are some statements from it.  

“Abraha, the son of the majestic Tembienian Ras Hagos Mirach WoldeKidan, who is also the brother of Imperatore 

Giovanni IV, (aka) Kahsay Mirch (Emperor Yohannes IV) was allowed by Italian authorities to enter Eritrea. He built his post 

in Durfo. He abandoned it and moved to Tselot and was allowed to bring two of his sons; Lij Afewerki and Lij Mokonen. 

The Deqebat of Tselot to leave their property immediately but after complaining to the Italians he was allowed to stay. After 

the Italians had gone for good (in 1941), Tsetotians immediately evicted the alien (Abrha) out of their land and they 

demolished the post he constructed in the woodlands of Tselot.  After the hostile engagement by the Tselotians, Abraha 

fled Tsleot and he never returned to the homestead he once envisioned.  He went back to his old turf, Aba Shawl.  Afewerki 

and his family are biologically and psychologically Tigrayans.  Abrha lived there in Abashawl until his death in 1962. After 

his death, he was never buried in Tselotians did not allow him to be buried in Tselot and he was buried at Kidisti Mariam 

Church Cemetery, a cemetery for any death, be it an Ethiopian or an Eritrean.  This is evidence that Tselot never belonged 

to Abraha. Isayas is 100% Tigrayan by orgin. Isayas Afewerki is an Eritrean by default like anybody who is born in Asmara.  

To distort this information and deceive the Eritrean publicly by creating a myth of Tselot is a crime.             

እዚ መጽናዕቲ ከኣ፡ ንኢሳያስ ኣብሓግኡ ኣብርሃ ወዲ ራእሲ ሓጎስ ምራጭ፡ ማለት ወዲ ሓዎም ንካሕሳይ ምራጭ 

(ድሓር ኣጼ የውሃንስ ተባሂሎም ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ዝኾኑ)፡ ብግዜ ጣልያን፡ ዑቕባ ሓቲቶም ንኤርትራ ክኣትዉ 

ዝተፈቕደሎም ትግራዋይ ከም ዝኾነ፡ ንዓበይቲ ደቁ ሰለሞንን ካልኦትን ገዲፉ፡ ናእሽቱ ዝነበሩ ደቁ፡ ኣፈወርቅን ሓዉ 

መኰንንን መሰል ዕቕባ ክወሃቦም ብግዜ መግዛእቲ ጣልያን ስለ ዝሓተተ ተፈቐዱሎም ንኤርትራ ዝኣተዉ ትግራዎት 

ምዃኖም ዘረጋግጽ ኢዩ። ኣብርሃ፡ መጀመርያ ኣብ ኣባሻውል፡ ቀጺሉ ኣብ ድርፎ፡ ድሒሩ ኣብ መሬት ጸሎት ይነብሩ 

ከም ዝነበሩን፡ ጣልያን ተሳዒሩ ካብ ሃገርና ምስ ወጸ ግን፡ ህዝቢ ጸሎት ካብ መሬቱ ከም ዝሰጎጎምን፡ ክሳብ ዕለተ ሞቶም 

ኣብ ኣባሻውል ከም ዝነብሩን ኣብ እንዳማርያም ከም ዝተቐብሩን’ዩ ዝገልጽ።  

ኢሳያስ፡ ነዚ ናይ ወላዲኡን ኣባሓጉኡን፡ ከርተትን ምጉናይን እናሰምዐን እናረኣየን ስለ ዝዓበ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸሎት 

ቂም ከም ዘሕደረን፡ ከም ዝተቐየሞ ፈሊጡ፡ ነቒሑ ከይከላኸልን፡ ንምድህላል ክጥዕሞን ከኣ፡ ወዲ ጸሎት ዘምስሎ 

ትያትሮ ይሰርሕ ከም ዘሎን ምግንዛብ ይክኣል። ካብቲ ዝሰርሖ ትያትር ሓደ፡ ንህዝቢ ጸሎት ንምህማል፡ ንጀ/ል 

ፊልጶስ ወ/ዮውሃንስ ወዲ ዓዱ ንምምሳልን፡ ንህዝቢ ኤርትራ ንምጥፋእ፡ ከም መጋበርን ተሓባባርን ዝጥቀመሉ ዘሎ’ዩ 



ዝመስል። ሓቅነቱ ምርግጋጽን ዘድሊ ስጉምቲ ምውሳድን ግን ብቀዳምነት ንህዝቢ ጸሎት ዝምልከት ምዃኑ ዝስሓት 

ኣይኮነን።  

ካሕሳይ ምራጭ (ንጉስ ዮውሃንስ)፡ መንግስቲ እንግሊዝ ንኣጼ ቴድሮስ ስዒሮም ክምለሱ ከለው ወተሃደራዊ ዕጥቆም 

ንካሕሳይ ምራጭ ስለ ዘረከቡዎም፡ ሓያል ክኾኑ ስለ ዝኸኣሉ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ክኾኑ ከም ዝኸኣሉ’ዩ ዝፍለጥ። 

ምስ ነገሱ ከኣ፡ ግዝኣቶም ንምስፋሕ ንራእሲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ሊኢኾም፡ ንሃገርና ደጋጊሞም ወሪሮም ክሕዙን ንህዝብና 

ከምበርክኹን ዘካየዱዎ ዝነበሩ ጻዕርታት ብጅግና ህዝቢ ኤርትራ ከም ዝፈሸለን ሕልሚ ኮይኑ ዝተረፈን ታሪኽ ህዝብና 

ዘረጋግጾ ሓቂ ኢዩ። ኢሳያስ፡ ነዚ ናይ ኣቦሓጎታቱ መሳፍንትን ሃጸያውያንን ታሪኽ እናጽንዐ ስለ ዝዓበ፡ ኣብ ልዕሊ 

ህዝቢ ኤርትራ ክቱር ጽልኢ ከም ዘሕደረሉን፡ ሕነ ንምፍዳይ ከም ዝተዓጥቀን’ዩ ተግባሩ ዘረጋግጽ። ኣብ ቀረባ ግዜ 

ንመዓርፎ ነፈርቲ ኣስመራ፡ ናብቲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ዝነበሮ፡ ዮውሃንስ ኣራተኛ ዝብል ስም ምልዋጡን፡ 

ካብኡ ሓሊፉ’ውን ኢሳያስ፡ ኣቦሓጎታቱ ዘይከኣሉዎ ንህዝብና ናይ ምንብርካኽ ዕላማ ክፍጽም ዝኽእል ጅግና! ተባሂሉ 

ኣብ ታሪኽ ኢትዮጵያ ክምዝገብ ዝሓለነ’ዩ ዝመስል። ኢሳያስ ንጎንደር ምስ ከደ፡ መቓብር ኣብሓጉኡ ኣብ ጎንደር ከም 

ዝርከብን ንዶ/ር ዓቢይን ንኢትዮጵያውያን ኣሕዋቱን ብሓጎስ ምግላጹ፡ ኣብ ጎንደር ኣሎ ዝበሎ መቓብር ድኣ ናይ 

መንዩ? ናይ ሓውቦ ኣብርሃ! ካሕሳይ ምራጭ ድሕሮም ኣጼ ዮውሃንስ ራብዓይ ንጉሰ ነገስት ኢትዮጵያ ተባሂሎም 

ዝነገሱ ርእሶም ዝጎደሎ መቓብር ዶ ኾን ይኸውን ዘብል ሕቶ ዘልዕል ኢዩ።  

ብዘበነ መሳፍንቲ ኢትዮጵያ፡ ብፍላይ ከኣ መሳፍንቲ ትግራይ ናይ መን ዝሓየለ ይኸውንን ይገዝእን ብዝብል 

ንዓመታት ይትህልላኹ ከም ዝነበሩዩ ዝፍለጥ። ሓጎስ ምራጭ ስለ ዝሓየሉ፡ ኣጼ ዮሓንስ ኣራተኛ ተባሂሎም ነጊሶም። 

ድርቡሽ  ንኢትዮጵያ ክወርር ካብ ሱዳን ዝመጸ ሓይሊ ንምምካት ንመተማ ኣብ ዝዘመቱሉ ግዜ፡ ንጉስ ሽዋ ዝነበሩ 

ምንሊክን፡ ንጉስ ጎጃም ዝነበሩ ተኽለሃማኖትን ሓቢሮም ክዘምቱ ኣዚዞሞም ስለ ዘይመጹ፡ ንበይኖም ኣብ መተማ ኩናት 

ገጢሞም፡ ክዕወቱ ምስ ቀረቡ፡ ብሃንደበት ጸላኢ ረኺቡ፡ ክሳዶም ከም ዝቖረጾን፡ ኣብ ነዊሕ ዘንጊ ሰቒሉ እናወዛወዘ፡ 

ሰራዊቶም ከም ዝሃድም ከም ዝገበረን’ዩ ዝፍለጥ። ነዚ መሰረት ብምግባር፣ 

“ኣጼ ዮሃንስ ይዋሻሉ፡ መጠጥ ኣልጠጣም ይላሉ፡ ሲጠጡ ኣየናቸው ብርግጥ፡ ራስ የሚያዞር መጠጥ።” ተባሂሉ ከም 

ዝተገጥመሎም’ዩ ዝንገር።  

ኢሳያስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ጅግና ምዃኑ ካብ ናይ ዓወት ታሪኹን ታሪኽ ኣብሓጎታቱን ከም ዝተማህረን ከም ዝፈልጥን 

ዝስሓት ኣይኮነን። ካብኡ ሓሊፉ’ውን፡ ህዝቢ ኤርትራ ንሃገሩ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ናጻ ንምውጻእ ኣብ ዝተኻየድ 

ናይ ሰላሳ ዓመታት መሪር ቃልሲ፡ ጅግንነት ህዝብና ብተግባር ዘረጋገጾ ሓቂ ኢዩ። ስለዚ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ 

ብሓይሊ ክሕዞን ከምበርክኾን ከም ዘይክእል ብምፍላጥን፡ ንግርህነት ህዝቢ ኤርትራ ብምምዝማዝን ዕላምኡን 

ተልእኽኡን ብሚስጢር ክትግብር ከም ዝተዓጥቀዩ ተግባሩ ዘመልክት። ህዝቢ ኤርትራ ገርህን ንሰብ ዝኣምንን፡ 

‘ዝኣመንካዮ ኣይጥለምካ! እናበለ ዝምህለልኳ እንተኾን ኢሳያስ ውላዱ ስለ ዝመስሎ ከም ዝዳህለለ ሎሚዩ ዝግሃደሉ 

ዘሎ። ከምቲ ብኣምሓርኛ፣ ያልጠረጠረ ተመነጠረ! ዝብሃል፡ ዘይተጸበዮ ሓደጋዩ ወዲቑዎ ዘሎ። ብዙሓት ተጋደልቲ፣ 

‘ምእንቲ መጎጎ ትሕለፍ ኣንጭዋ! ድሕሪ ናጽነት! ነርክበሉ! እናበሉ ቀዲሙ ከም ዝቐንጸሎምዩ ዝፍለጥ። ኢሳያስ 

ንህዝብን ተጋደልትን ብስለያ ቆላሊፉ፡ ንህዝቢ ብጽኑዕ ወተሃደራዊ ስርዓት (Regimentation) ኢዩ ዘመሓደር ዘሎ። 



መንእሰያት ኤርትራ ተማሂሮም፡ ነቒሖም፡ ከይብድሁዎ፡ ዝነበረት ሓንቲ ዩኒቨርስቲ ዓጽዩ። ብንእስነቶምን 11 ክፍሊ 

ክሳብ ዝውድኡ፡ ብክረምታዊ ማእቶት ኣላድዩ፡ ድሕሪኡ ኣብ ሳዋ ዳጒኑ፡ ኣደንቁሩ፡ ኣርዕዱ፡ ጊላዎት ኮይኖም ከም 

ዝነበሩ ብምግባር፡ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ፡ ናይ 21 ክፍለ ዘበን ጊላዎት ክፈጥር ይጽዕርን፡ ን25 ዓመታት፡ 

ንእስነቶም ብከንቱ የብልዮን ከም ዘሎን፡ እዚ ከኣ መሰል ወድሰብ ይግህስ ምዃኑ ዓለም ብዓለሙ ዘረጋገጾ ሓቂ ኢዩ። 

ኢሳያስ ሕሉፍ ሓሊፉ፡ መበል 25 ዓመት ናይ መንእሰይ መጥፊኢት ሳዋ ዝተመስረተሉ ኢዮበልዩ ብዓል ከኽብር ከሎ፣ 

“ኣብ ወርቃዊ ኢዮበልዩ (ድሕሪ 25 ዓመት) የራኽበና!” ምባሉ ዕብዳኑ ሰማይ ከም ዝዓረገዩ ዘረድእ። ኣብ ቀረባ ግዜ፡ 

ካብ ህዝብና ተኸዊሉን፡ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ጠ/ሚ ዶ/ር ዓቢይ ንህላዌ ሃገርና ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ሚስጢራዊ 

ውዑላት ይፍርም ኣሎ። ኢሳያስ፡ ህዝቢ ኤርትራ ግርሂ ብምዃኑ ኩሉ ግዜ ክጻወተሉ ዝኽእል መሲሉዎ እምበር 

ንህዝብና ከም ዘይፈለጦንዩ ተግባሩ ዘረግግጽ። ንርስቲ ይዋጋኣላ ኣንስቲ፡ ዝብል ክቡር ባህሊ ከም ዝነበሮን ንሃገሩ ከም 

መርዓት ዓይኑ ዝሕሉ ምዃኑን ክስወጦ ኣይከኣለን።   

ህዝባዊ ግንባርን ወያኔን ደርግ ንምስዓር ስለ ዝተሓባበሩ ብ1991 ናብ ዓወት ምብጽሖም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

ብሓበን ክዝክሮ ዝነብር ዘኹርዕ ታሪኽ ብምዃኑ ክምስገን ዝነበር ኢዩ። ሕጽነቶም ምስ ወድኡ ግን፡ ህዝቢ ዓለም 

ሕብረቶም ናብ ዝለዓለ ደረጃን ምዕባለን ከብጽሑዎ ብተስፋ እናተጸበዮም፡ ናብ፣ ‘ክልተ መላጣት ዘካየዱዎ ትርጉም 

ዘይብሉ ኩናት! ብዝብል ስም ዝሃቡዎ ናይ ጥፋኣት ኩናት ብምክያድ ክልቲኡ ህዝብታት ከም ዘጣፋእ ምግባሮም 

ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ ገበን ከም ዝፈጽሙ ዝክሓድ ኣይኮነን። ናይ ሱዳን ኣልቱራቢ ከኣ፡ ‘ንኣና ከጥፍኡ ዝኾመርዎ 

ኣጽዋር ሕድሕድ ይጣፋኡሉ ኣለዉ!’ ብማለት ገሊጹዎ። መራሕቲ ወያኔ፡ ናይ ሓባር መሪሕነት ስለ ዝነበሮም 

ብሓባር ናይ ምዝታይ ዕድል ከም ዝነበሮም ዝፍለጥኳ እንተኾነ፡ ካብ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ ዝሓሹ ኮይኖም 

ኣይተረኽቡን። ኢሳያስ ብዘይ ፍቕድን ድላይን ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ባድመ ከም ዝወልዐ እናፈለጡ፡ ንህዝቢ ኤርትራ 

ንምጉዳእን፡ ‘ትምክሕቲ ህዝቢ ኤርትራ ንምስባርን! ዝዓለመ ኩናት ከም ዝባራዕ ምግባሮም ዝገርምን ዘደንጹን ኢዩ። 

ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ጽልእን፡ ቅምን ቅርሕትን ከም ዝነበሮምን፡ ሕነኦም ንምፍዳይ ዕድል ዝተኸፍተሎም 

ዘምስል፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሰፊሕ ናይ ጥፋኣትን ዕንወትን ኩናት ኣካይዶም። ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ብሰላም 

ዝነብርን ዝድግፎም ዝነበረን ህዝቢ ሃብቱን ንብረቱን ዘሪፎም ብትኣፋፊ ናይ ኩናት ግንባራት ምብራሮም፡ ንሰናይ 

ርክብን ጉርብትናን ክልቲኡ ህዝብታት ዝጎድእን ብቀሊሉ ክሓዊ ዘይክእል ቁስሊ ምግዳፎምን፡ ሰናይ ክልቲኡ 

ኣሕዋት ህዝብታት ዝዘርግ ጥፍኣት ከም ዝፈጸሙን፡ ኣብ ታሪኽውን ከም ክፉእ ባህሪ ስርዓት ወያኔ ኮይኑ ክጥቀስ ከም 

ዝነብርን ዝስሓት ኣይኮነን።   

ኢሳይሳ ኣብ ግዜ ገድሊ፡ ምስ ኢትዮጵያ ይሕሸና ዝብል ቃል በጨቕ የብል ከም ዝነበረን ብትሪ ዝቃወሙ 

ኤርትራውያን ከረክብ ከሎ ከኣ፡ ምልስ የብሎ ከም ዝነበረን፡ ተ/ መስፍን ሓጎስ ምግላጹ ዝርሳዕ ኣይኮነን። እዚ ከኣ፡ 

ኢሳያስ ገና ንሜዳ ኤርትራ ክስለፍ ከሎ ዝነበረ ዕላምኡን ተልእኹኡን፡ ንሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ብምጽንባር ናይ ዓባይ 

ኢትዮጵያ ዓቢ መራሒ፡ ናይ ምዃን ሕቡእ ዕላማ ከም ዝነበሮዩ ዘመልክት። ምናልባትውን ሕውሓት ዕላማኡ 

ከይፍጽም ስለ ዝዓንቀፎ ይኸውን ምስ ሕውሓት ኮፍ ኢሉ ምዝታይ ተሓሪሙ ዘሎ። ኢሳያስን ሕወሓትን ብተግባሮም፡ 

ከምቲ፣ ክልተ ጎራሓት ሓሞኽሽቲ ስንቆም! ዝተባህለ፡ ብምጉርራሕ ንክልቲኡ ህዝብን ሃገርን ከዕንዉ ዝመጹ ስርዓታት 

ከይኾኑ ክልቲኡ ህዝብታት ንዓመታት ብስግኣት ከም ዝሕቆንን፡ ድቃስ ዘይብሉ ከም ዝሓድርን ዝስሕት ኣይኮነን። 

ይኽደነና ዘብልዩ ከኣ።   

ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ 

ምስሉ ተኪኤ 28 ነሓሰ 2019 


