
ስርሒት ፈንቅል ወትሩ ክዝክር ዝነብር ዓወት 
 
ስርሒት ፈንቅል: ንጸላኢ ዝጎሓፈ፡ ዓወት ህዝብና ዘበስረ፡ በብዓመቱ ድምቀት እናወሰኸ ዝዝከር 
በዓል ኢዩ።  ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ ነቶም ኣብኡ ዝወዓሉ ሰሚዑ ምስኦም ይሕጎስ። ከምታ ጸባ 
ዘስተኹምና ጸባ ስተዩ ይብሎም ብልቡ። ምስ ዘሐጉስ ታሪኽ ኣምዑትካ ዝቐርጽ ናይ 1977 መሪር 
ታሪኽ ከኣ ተደጉሉ’ዩ ዘሎ። ናይ ዓውት ዕድል ኣብ ዘይነበሮ ኩናት ዝተጠብሱ፡ ኣብ ናይ ጨው 
ግራት ሳሊና ዝረግፉ ኣሕዋትናን ደቅናን’ዮም። ብሓላፍነት ዝስምዖም ምኩራት መራሕቲ ኩናት 
ዝመራሕ ከም ዘይነበረ ኢዩ ከኣ ዝንገር። ብ1990 ዝተኻየደ ኩናት ግን ብ1977 ዝነበረ ጌጋታት 
ከይድገም ብውሑል መገዲ ከም ዝተኻየደ’ዩ ዝፍለጥ። ንምዝካር ዝኣክል ብዓይኒ ደርጋውያን 

ብዝብል ኣብ ሓዳስ ኤርትራ 11 ለካቲት 2013 ዝሰፈረ ክጠቅስ። 
“ስርሒት ፈንቅል፡ መጀመርታ ናይቲ መወዳእታ ጉዕዞ ምሉእ ናጽነት ኤርትራ እዩ ነይሩ። ሽዑ፡ 
ብጽፍጻፍ ሽመት ተጀንጂኑ ዝነበረ ኮሎኔል መንግስቱ ሃይለማርያም፡ “ጐሮሮና ተሓኒቕና! ህላወ 
2ይ ኣቤታዊ ሰራዊት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ። ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ተነጺላ መሬታዊ ሓድነት 
ተበታቲኹ. . .” ዘይለፍለፎ ኣይነበረን። ስርሒት ፈንቅን በሪ ሓርነት ከፊቱ፡ ስዕረት ጸላኢ ጋህዲ 
ኮይኑ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣፉ መሊኡ ብምሉእ ሃገራዊ ናጽነት ክንበ ዕድል ረኸበ። መወዳእትኡ ከኣ 
ጩራ ምጽዋዕ ኣብ ኣስመራ ቀደደ። 
ኣብቲ ወቕቲ’ቲ ነቲ ክስተት ዝተመልከተ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኮማንደር ተስፋዬ ታደሰ “ሞትን 
ህይወትን ብሓደ ዝተራእዩሉ!” ብምባል’ዩ ዝገልጾ። 8 ለካቲት ልክዕ ሰዓት 1.00 ናይ ለይቲ ምድረ 
ሰምሃር ነጎዳዊ ድምጺ ኣጽዋር መቓልሕ ሓርነት መለሰት። እቲ ብስራት ሓርነት፡ መኸተምታ 
ግዝኣት ባርነት እዩ ነይሩ። ህዝባዊ ሰራዊት ንሳላሳ ዓመት መመላእታ ከርተት ዝበለሉ ቃልሲ ኣብ 
መዓልቦኡ ከብጽሕ፡ ብልዑል ኒሕን ቆራጽነትን ስርሒት ፈንቅል ጀሚሩ፡ ንጸላኢ ክጸራርጎም 
ጀመረ። ስርዓት ደርግ፡ ኣብ ምድረ ሰምሃር፡ ልዕሊ 150 ታንክታት፡ ካብ 85 -100 ዝገማገሙ 
ዝተፈላለዩ ዓይነት መዳፍዕ፡ ናይ ዓመታት ተመኩሮ ዝነበሮም ሓይሊ ባሕሪ ምስ ናይ ኲናት 
መራኽብ እኹል መሳለጥያታቱን፡ ብ4 ብርጌድ ዝቖሙ ሻድሻይ ኣጋር ክፍለ ሰራዊት፡ መበል 27፡ 
29፡ 4 ሰለስተ መካናይዝድ ብርጌዳት፡ ዳርጋ እቲ ዝኣምኖ “ይኣኽለኒ ኢዩ” ዝበሎ ሓይሊ ኣሰሊፉ 
ኔሩ። እዚ ብጀካ እቲ ሰሚር እናተባህለ ፈቖዶኡ ዝተዘርአ ነተጉትን ደገፍቲ ኲናትን’ዩ። በዚ 
መሰረት ኣብቲ ጎላጉል ዝካየድ ኲናት ክሳብ ክንደይ ጽንኩር፡ ዓቕልን ተጻዋርነትን ተወፋይነትን 
ከም ዝሓትት ንምርዳእ ዘጸግም ኣይነበረን። ደርማስ ስርሒት ፈንቅል ብርጋዴር ጀነራል ጥላሁን 
ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮሞዶር በለገ በለጠ፡ ብርጋዴር ጀነራል ጥላሁን ክፍሌ፡ 
(ናይ እግርኛ ሰራዊት ኣዛዚ)፡ ብ/ጀ/ ዓሊ ሓጂን (ናይ ታንከኛ ክ/ሰ ኣዛዚ)“ ኔሮም። ብ/ጀነራል 
ጥላሁን ኣብቲ መዓስከር ምስ ኣተወ ምስ ኣዛዚ ካልኣይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ናይ ስልክን ራድዮን 
ርክብ ነይርዎ። ዝተሓበሮ ነገር ከኣ ነይሩ፦ “ሻዕብያ ካብቲ ኣብ 1977 ዝበጽሖ ቦታታት መታን 
ከይሓልፍ ሰራዊት ክልኣኸልኩም እዩ። እዚ ናተይ ትእዛዝ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ‘ጓድ ሊቀመንበር’ 
መንግስቱ ሃይለማርያም ጥብቂ ትእዛዝ እዩ” ዝብል መልእኽቲ ተቐቢሉ ስለዝነበረ ነቲ ትእዛዝ 
ዘይግሃስን ዘይቅየርን ገይሩ እዩ ቆጺርዎ። ተደጋጋሚ ምሕጽንታ እንተቐረበሉ’ውን “ሞትካን 
ልምዓትካን ኣብኡ ትኹን ተባሂለ እየ። ‘ረዳት ክለኣኸልካ እዩ’ ስለ ዝተበሃልኩ’ውን ኣብዚኣ 
ኣትኪልና ክንጽበ ኣለና ዝበለ ሰብ እዩ” ብምባል ይገልጽ። ከምቲ ዝተባህለ ካብ 150 ዘይውሕዱ፡ 
ኣባላት ናይቲ ስፓርታክያ ዝተባህለ ፍሉይ ኣሃዱ ካብ ዳህላክ፡ ብ1036 ዝመለለይኣ መርከብ 
(መሬት ክትንክፍ እትኽእል) ተጓዒዞም ፍርቂ ለይቲ ናብ መዓስከር ናቫል በይዝ ኣተዉ። ኣዛዚ 



ናይታ መርከብ ነቲ መጸግዒ ቦታ (ጄቲ) ጋሻ እዩ ዝነበረ። ቅድሚ ሽዑ’ውን ነቲ ቦታ መራኽብ 
ተጸጊዐነኦ ኣይፈልጣን። እቲ ባሕሪ መሊኡ ስለዝነበረ ኣብ ግቡእ ቦታ ጠጠው ኣየበልዋን። 
ቈጥቋጥን ኣእማንን ኣብ ዝበዝሖ ቦታ’ያ ጠጠው ኢላ። ኣብቲ ክትወጸሉ ዝግብኣ ሰዓት ባሕሪ 
ስለዝገሸ ዓቢ ሽግር ተፈጥረ። ቡምባታት ምስ ሰባት ተፋጢጦም ዝጠማመትሉ ኩነታት’ዩ 
ተፈጢሩ። ኣብቲ ወቕቲ’ቲ ነቲ ክስተት ዝተመልከተ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ኮማንደር ተስፋዬ ታደሰ 
“ሞትን ህይወትን ብሓደ ዝተራእዩሉ!” ብምባል’ዩ ዝገልጾ። ብጎኒ ቆሪጾም ዝመጹ ከኣ ነታ 
መርከብ ብታንክ ሃረምዋ። ኣብዚ ሰዓት’ዚ ብዙሓት ወተሃደራት ብሞት ተፈለዩ። ናብ ባሕሪ 
ዘሊሎም ብምእታው ሓምቢሶም ከምልጡ ዝፈተኑ’ውን ነበሩ። ኣብታ መርከብ ዝነበሩ 
ብዘይካ’ቶም ዉጉኣት ክወርዱ ተገደዱ። ካብ ሞንጎ’ቶም ዝወረዱ ብ/ጀነራል ጥላሁንን ብ/ጀ/ 
ዓሊ ሓጂን ነበርዎም። ካብታ መርከብ ምስ ለቐቑ ምስ ዓጀብቶም ናብ መዕረፊ ኣጋይሽ ኣምርሑ 
(ይማረኹ ኢዮም)። ምክትል ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጽያ ኮሞዶር በለገ በለጠ ኣብታ መርከብ 
ምስ ነበረ መወዳእታኡ ኣበይ ከምዝኣተወ ኣይፍለጥን ኢዩ። ሓደው ኣብታ መርከብ ዓሪፉ ኣሎ። 
ወይ ድማ ኣብ ማእከል’ቲ ውግእ ምስ ተሃርመ ናብ ባሕሪ ብምውዳቕ፡ ብማዕበል ህይወቱ ሓሊፉ 
ክኸውን ይኽእል። ነቲ ኩነታት ውግእ ሻዕብያ ብሬድዮኡ “ም/ ኣዛዚ ኮሞዶር በለገ በለጠን ካልኦት 
ላዕለዎት መኮንናትን ኣብ ውግእ ተደምሲሶም” ኢሉ ከም ዘቃልሐን ኣባላት ከም ዝሰምዕዎን 
ይሕብሩ። መርከብ ኤል.ሲ.ቲ. 1035 ባሕሪ እናተመልሰ ምስ መጸ ከተንሳፍፍ ጀመረት። ንድሕሪት 
ክትንቀስቐስ ኣብ ዝጀመረትሉ ግና ሻዕብያ ብዝተኮሶ ከቢድ ብረት ክፍሊ ሞቶርኣ ተሃርመ። 
ይኹን’ደኣምበር እታ መርከብ ብዘይ ሰብን ዘዋራይን ኣብቲ ባሕሪ ምንቅስቓስ ቀጸለት። ላዕልን 
ታሕትን ክትብል ውዒላ ኣማስያኡ ንፋስ ደፊኡ ናብ መሬት ደቕደቓ። ምድሪ እትትንክፍ 
መርከብ 1035 ናይ ታሪኽ ምዕራፋታ ኣብኡ ተዛዘመ። ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ውግእ፡ ሰንበት 
ሰዓት11፡ 00 ቅድሚ ቐትሪ፡ ብቐዳምነት መደበር ሓይሊ ባሕሪ ባጽዕ (ናቫል ቤዝ) ምሉእ ብምሉእ 
ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ሻዕብያ ወደቐ። ብሰንበት ምሸት፡ ምድሪ ብእትትንክፍ መርከብ ውግእ ኤል-
ሲ-ቲ 1036 ናይ ስፓርታክያድ (ስፓርታ) ፍሉይ ሰራዊት ካብ ዳህላክ ናብ ድሕሪ ምጽዋዕ፡ ብካርታ 
ባሕሪ ኣብ ዝተጸንዐ ቦታ ክወርዱን ንጸላኢ (ህዝባዊ ግንባር) ከጥቅዑን ተመደበ። ኣዛዚ ናይታ 
መርከብ፡ ሰራዊት ንምውራድ ‘ኣሻፈረኝ’ (እምቢ) ከምዝበለ ንኮሞዶር ፊሊጾስ ክብረት ሪፓርት 
ገበረ። እቲ ኮሞዶር ግና ‘ብላዕለዋይ ኣካል ንሕና ከም ዘይተዋጋእና ተገይሩ ይዝረብ ስለዘሎ 
ዝገበርካ ገይርካ ኣውርዶም. . .’ ዝብል ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ንብ/ጀነራል ተሾመ (ኣብ ማእከል 
ከተማ ባጽዕ ዓሪዱ፡ ንህዝቢ ጅሆ ሒዙ ዝዋጋእ ዝነበረ) ድጋፍ ክገብር ዝተኣዘዘ ሰራዊት ካብ 
መርከብ ምውራድ ስለዝኣበየ እቲ ጀነራል ድጋፍ ከይረኸበ’ዩ ተሪፉ።  
ኣብ ስርሒት ፈንቅል፡ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ተጋ/ ሑመድ ካሪካረ ሓዳስ ኤርትራ ዛዛሚ ምዕራፍ 
ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጽያ;; ደሴት ዳህላክ ናይ ሰሜን እዚ ሓይሊ ባሕሪ ከም ዝሰፈሮን ኣብኡ ከም 
ዝተኣንገደን ርኢና። 20 ግንቦት 1991 ምኹብላል ናይታ ሃገር መራሒ ፕረዚደንት መንግስቱ 
ሃይለማርያም ዝሰምዐ ሰራዊት ናይ ስንባደን ተስፋ ምቑራጽን ስምዒታት ይረኣዮ ነበረ። መሬት 
ኤርትራ ምሉእ ብምሉእ ኣብ ቊጽጽር ሻዕብያ ንኽውዕልን መርከበኛታት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ 
ንስደት ንኸምርሑን ዝተረፈ ግዜ እንተነይሩ፡ ኣርባዕተ መዓልቲ ጥራይ እየን። እዘን ኣርባዕተ 
መዓልትታት ግና ስምዒትካ ኣዝየን ዝርብሻን እቲ ዝስዕብ ነገራት ዘመልክታን’የን ነይረን። 21 
ግንቦት 1991 ኣዛዚ 2ይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ጀነራል ሑሴን ንዘቕርቦም ጀነራላትን ተሓጋገዝቶምን 
ሒዙ ብምስጢር፡ ብሄሊኮፕተር ናብ ሃገራት ዓረብ ከም ዝሃደመ ተፈልጠ። ሽዑ ውሑዳት ጀነራላት 
መኮንናት ተኣኻኺቦም፡ እቲ ሰራዊት ብሰላም ኣ ስ መ ራ ለቒቑ መታን ክ ወ ጽ እ ሻዕብያ መገዲ 



ክኸፍተሎም፡ እዚ ምስ ዘይከውን ግና ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ናይ ዝወርድ ህልቂት ተሓታትነት 
ከምዘይብሎም ብመገዲ ሬድዮ ኣስመራ ጻውዒት ኣቕረቡ። ኣስመራ ዝነበሩ ጀነራላት 
ከምኡ’ውን ኣብ ከረን ወዘተ ዝነበረ ሰራዊት ተሽከርከርቲ እናንቀሳቐሰ በብዘለዎ ጉዕዞ  bህድማ) 
ጀመረ። እዚ ዝመበገሲኡ’ዩ ንናይ ዳህላክን ናኹራን ስትራተጂያዊ ኩነታት ሚእቲ ብሚእቲ 
ዝቐየሮ። እዚ ብምዃኑ ኣብ ዳህላክ ዝርከብ ናይ ሓይሊ ባሕርን 2ይ ኣብዮታዊ ሰራዊት ኣባላትን 
ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመትን ሓሙሽተ ወርሕን ጻንሖት ካብቲ ቦታ ንምንቅስቓስ (ንምውጻእ) ድልው 
ክኾኑ ተነግሮም። ከምኡ’ውን ዓሰብ ካብ ዝርከብ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ዋና መምርሒ ንዝወሃቦ ቀጻሊ 
ትእዛዝ ከም ዝጸባበዩ ተገብረ። ኣብቲ ወቕቲ ዝነበረ ኩነታት፡ ብፍላይ ምስ ኣስመራ ዝግበር ዝነበረ 
ርክባት ተስፋ ዘቚርጽን ናይ መወዳእታ ግዝያት ምዃኑ ዝሕብርን’ዩ ዝነበረ። ብኣጠቓላሊ ናይ 
ባሕርን ምድርን ኣባላት ሰራዊት፡ ዓበይቲ መኮንናት፡ ናይ መምርሕን --- መርከብን ኣዘዝቲ 
ዝርከብዎም ብ21/5/1991 ህጹጽ ኣኼባ ተኻየደ። እቲ ማእከላይ መንግስቲ ሰንከልከል ምስ ምባሉ 
ብዝተኣሳሰረ ምኽንያት ኣብቲ ኣኼባ ዘየወላውሉ ውሳነታት ተመሓላለፉ። ካብ’ቶም ቀንዲ እዞም 
ዝስዕቡ’ዮም ዝነበሩ፦ ናይ ሰብ ህልቂት ከየኸተልናን ኣብ ኢድ ጸላኢ (ሻዕብያ) ከይወደቕናን ነዛ 
ደሴት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ገዲፍናያ ምኻድ። ምሉእ ብምሉእ ኣገልግሎት ንኽህቡ ዓቕሚ 
ዘይነበሮምን ክጉዓዙ ዘይክእሉን፡ ብልዑል ወጻኢታት ዝተገዝኡ መራኽብን ናይ መራኽብ መጸገኒ 
ዝንሳፈፍ ኣካል (ዶክ ያርድ) ን ሓደው ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾኑ ወይ ናብ ባሕሪ ንኽሰጥሙ 
ትእዛዝ ተመሓላለፈሎም። በዚ ውሳነ መሰረት ምድሪ እትትንክፍ መርከብ 1036፡ ዘመናውን 
ኣዝየን ፈጣናት ተዋጋእቲ ዝበሃላን ብቑጽሪ 112ን 113 ዝፍለጣ ጀላቡ፡ ብምኽንያት እርጋን ካብ 
ትካል ንግዲ መራኽብ ንሓይሊ ባሕሪ ድጋፍ ንኽትህብን ብመሸጣ ዝተሰጋገረትን ‘ራስ ደጀን’ 
ዝተባህለት ዓባይ መርከብ ከምኡ’ውን ዝንሳፈፍ ናይ መርከብ መጸገዲ ወሲኽካ ኩላቶም ማይ 
ዘእቱ ኣካሎም ተኸፊቱ ከም ዝሰጥሙ ተገብረ። መወዳእታኡ ኸኣ ኩላቶም መርከበኛታት 
መራኽቦምን ኣጽዋሮምን ንመንግስቲ የመን ኣረኪቦም ናብ ዝተዳለወሎም መዕቆቢ ስደተኛታት 
ንኽኸዱ ተነግሮም። ምርጫ ዘይነበሮ ውሳነ ብምንባሩ ዝተኣዘዝዎ ፈጸሙ። ነተን ከም ገዝኡ 
ዝጥምተን ዝነበረ መራኽብ ጠንጢኑ ብጓሂ ኢዩ ወሪዱ - ናብቲ በዂሪ ናይ ስደት መሬት! ብፍላይ 
ኣብ ሞንጎ ኣዘዝትን ተራ መርከበኛታትን ዝነበረ ዘይምርድዳእ ናብ ገፊሕ ፍልልይ ከምርሓሉ 
ዝኸኣለ፡ ገና ኣብቲ ፈለማ ምድኳን ናይቲ መዕቆብ ስደተኛታት’ዩ ዝነበረ። ኣብ መመዓልቲ 
ሓደስትን ዘይልሙድን ተርእዮታት ክፍጠሩ ጀመሩ። እቲ ናይ መጀመርታ ምንቅስቓስ፡ “ኤርትራ 
ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ዘይትፈልጥ ልኡላዊት ሃገር’ያ” ዝብሉ ወገናት ክቀላቐሉ ምጅማሮም 
ኢዩ። ኣብ ውሽጢ ሓጺር ግዜ’ውን እናበርከቱ መጽኡ። በዚ ጠንቂ ብዝተበገሰ ዘይምርድዳእ፡ 
ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ቴንዳ ዝነበሩ ሓሙሽተ ስደተኛታት ኣብ ሞንጎኦም ዕግርግርን እምባጓሮን 
ነገሰ። ታሪኽ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ድማ ኣብዚ ኣብቂዑ!”  
ተወሳኺ ሓበረታ። ስርሒት ፈንቅል ኣብ ዝተጀመረሉ መዓልቲ ቀዳም፡ መኮንናት ሓይሊ ባሕሪ 
ዝምረቑሉ ሰሙን ዝነበረ፡ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ዝነበረ ሪር ኣድሚራል (ሜጀር ጀነራል) የሁዋላ እሸት 
ግርማ፡ ምክትሉ ከኣ ኮመዶር በለገ በለጥን ኮሞዶር ጌታቸው ስዩምን ኔሮም። ቅድሚ ኩናት 
ምጅማሩ ዝነበረ ሓሙስ፡ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ኣብ ከባቢ ዲረዳዋ ስለ ዝወደቐትን ኣብኣ ተሳፊሮም 
ዝነበሩ፡ ናይ ደርግ ዋና ጸሓፊ ዝነበረ ጀነራል ገብረየስ ወልድሃና ዝርከቦም ኣርባዕተ ሰበስልጣን ስለ 
ዝመቱን፡ የሁዋላ እሸት ግርማ ኣብ ቀብሮም ክውዕል ተጸዊዑ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ኔሩ። ኮ/ር በለጠ 
ኮ/ር ጌታቸውን ግን ናይ ካዴት ምረቓ ከዳልዉ ኣብ ባጽዕ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ ኩናት ጠፊኦም። 
ኣብታ ዓባይ መርከብ ዝነበረ ኮ/ር ፊልጶስ ክብረት ግን ክስቀል ዝኸኣለ ሕዙ  ተመርቂፉ። ኮ/ር 



ፊሊጶስ ናይ ባጽዕ ሓይሊ ባሕሪ ኣዛዚ ስለ ዝነበረ፡ ስለ ምንታይ ቦታኻ ገዲፍካ፡ ናብታ ዝዓበየት 
መርከብ ኲናት ‘ኢትዮጵያ’ (HMS Ethiopia) ተሰቒልካ? ምስ ተባህለ፡ ‘ኮሞዶር በለጠ 
ኣዚዙኒ!’ ዝብል መልሲ ከም ዝሃበ’ዩ ዝፍለጥ።  
ስርሒት ፈንቅል፡ ንውሉድ ወለዱ ክሐብን ዝነብር ዓወት ዝበስር ስለ ዝኾነ ህዝብና ብሓጎስ’ዩ 
ዘብዕሎ። ከምቲ ዘየደቅስ ነጊሮምኻስ ድቅስ ይሓድሩ ዝብሃል ግን፡ ልብና ኣውዲቕና ዝግብኦ ክብሪ 
ሂብና፡ ኣስተርሒና ከይነብዕሎ ግን፡ እሽኽ መርገም ዘርኡልና ኢሳያስ። ኢሳያስ፣ “ኣይከሰርናን! 
ገንዘብና ኣምሊስና ኢና! ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ኢዩ! ዝተፈላየ ኢዩ ዝብል ሓቂ 
ዘይፈልጥ ኢዩ!” ክብል ምስ ሰምዐ፡ ብሰምባደ ተዋሒጡ’ዩ ዘሎ። ኢሳያስ ክሳብ ዘሎ ሓደጋ 
የንጸላልዎ ከም ዘሎ ስለ ዝተረድኦ ኣብ ሻቕሎት’ዩ ዝርከብ።  ንህዝቢ ኤርትራ ብድሕሪት 
ዝወግእ፡ ብጎዲብ ካራ ዝሕርሕር፡ ዝጨውን ዘጥፍእን ዝነበረን ዘሎን ኢትዮጵያዊ ሰላይ ምዃኑ፡ 
ብቃሉን ተግባሩን ዘረጋግጽ ዘሎ ሓቂ’ዩ ኮይኑ ዘሎ። ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ብሰፍ ዘይብል 
መስዋእቲ ናጽነቱ ስለ ዝጨበጠ’ዩ ተደቢሱ ዘሎ። ስርሒት ፈንቅል ዓወት ንዘንት እለት ክዝክር 
ዝነብር ዓወት ህዝብና ምዃኑ ብምፍላጥ’ዩ እምበር፡ ምእንቲ ህዝቦም ዝሓለፉ፡ ርእዩ ዝሰኣኖም 
ጀጋኑ ደቁ፡ ካብ ልቡ ኣውጺኡዎም ኣይፈልጥን። ህዝብና ዘይጠልም፡ ዝሓስበሉ፡ ዝሓልየሉን፡ 
ብልዕልና ሕጊ ዝምራሕን መንግስቲ ምስ ተኸለ፡ ነቶም ምእንቲ ህዝቦምን ሃገሮምን ዝተሰውኡ ደቁ 
ሓወልቲ ክሰርሓሎም ዝኽእለሉ መዓልቲ'ዩ ዝጽበ ዘሎ። ኢሳያስ፣ ከምቲ፡ ዘይወግሕ መሲሉዋ...! 
ዝተባህለ፡ ዝወግሕ ስለ ዘይመሰሉ’ዩ ዝዕንድር’ዩ ዘሎ። ንህዝቢ ኤርትራ፡ ስለ ዘይፈልጦን 
ዘዳኽሞ ስለ ዝመሰሎን’ዩ ዝተታተኖ ዘሎ። ኣብ ኤርትራ፣ “ደው ኢሉ ዝሸይን ሰብኣይ የለን፡ 
ፍሕትፍት ንዝበለ ኣብ ጉድጓድ ኣእቲናዮ ኢና!” እናበለ ኣይምፈከረን። መንነቱ ንኢሳያስን 
መሰልቱን ከፍልጥ ዝግደደሉ መዓልቲ ከቀላጥ’ዩ ዝቕስቦ ዘሎ። ግዜ ኣፋልጢ በጺሕና ከም ዘለና 
እንተዝስቖሮ ከም መንግስቱ ሃ/ማ መህድምኡ መዳከወ። ሕጂ'ውን ህዝቢ ኤርትራ ከም እንደገና 
ሰፍ ዘይብል መስዋእቲ ክኸፍል ይግደድ ይኸውን እምበር፡ ከምቲ ከዳዕን ጠላምን ኢሳያስ 
ዝሓስቦን ዝምነዮን፡ ንልኡላዊነት ሃገሩ ንዕዳጋ ዘውርድን ኣይኮነን። ከም ኢሳያስ፡ ብዋጋ ሃገርን 
ህዝብን፡ ትርፉን ክሳርኡን ከመዛዝን ዝህንጠ ኣይኮነን። ኢሳያስ ነተን፡ ‘ወደባት ዓደይ ... ! እናበለ 
ዝዘምረለን ወደባቱን ሃገሩን ድሕሪ ሕጂ ናብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ንምምላስ ምሕሳቡ ከኣ፡ ጥዑይ 
ድዩ ጽሉል! ዘብል ኢዩ። ማይ ጸሎት ዝነጽገሉ ወይ ዕብዳኑ ዘዝሕለሉ ክሳብ ዝርከብ ግን፡ ኣጥፊኡ 
ክጠፍእ ይህንደድ ከም ዘሎ ፈታውን ጸላእን ዘስተውዕለሉ ዘሎ ጉዳይ ኢዩ።  
ናይ ኢትዮጵያ ጠ/ሚ ዶ/ር ዓቢይ ከኣ እንታይ ከም ዝወረዶ እንድዒ። ከመይ ኢሉ ምስ ኢሳያስ 
ዕርክነት ጥፍኣት ምዕዳም ምዃኑ ምፍላጥ ይስእን? ስለ ምንታይ ክልቲኡ ህዝብታት ብሰላም 
ብሰናይ ጉርብትናን ጥራይ ክምዕብል ከም ዝኽእል ብምርዳእ መገዲ ሰላም ዘይመርጽ? ስለ 
ምንታይ ካብ ዝሓለፈ ታሪኽ ዘይምሃር? ስለ ምንታይ ጌጋታት ክደግም ዝህንጠ? ኣብ ኤርትራ 
ዝነበረ እንግሊዛዊ ኣማሓዳሪ ትራቫስኪስ፣ ‘ንጉስ ሃይለስላሴ ንስርዓት ፈደረሽን  እንተፍሪሶም፡ ኣብ 
ኤርትራ ዝባራዕ ሓዊ ክልክማ ኢዩ! እንተዘይተፍርሶ ምሓሻ! ኢሉ ኔሩ።’ ናይ ቢቢሲ 
ጋዜጠኛታት’ውን፣ ሃይለስላሴ ካብ ስልጣን ምውራድ ጠንቁ ኣብ ኤርትራ ዝተኸተሉዎ ጉጉይ 
ምምሕዳር ኢዩ። ደርግ’ውን ናይ ኤርትራ ጉዳይ ክፈትሕ እንተዘይክእሉ፡ ኣብ ስልጣን ናይ 
ምጽናሕ ዕድሉ ጸቢብ ኢዩ!’ ብማለት ተንብዮም ኔሮም። ትምቢት ኮይኑ ከኣ ኣይተረፈን። 
ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ክሳብ ሎሚ፡ ካብ ዝሓለፈ ጌጋታት ተማሂሮም፡ ንኤርትራ ከም ናጻን፡ 
ልኡላዊትን፡ ኣባል ሕቡራት መንግስታትን ምዃና ንምንታይ ከም ዘይውሓጠሎም፡ ስለ ምንታይ 
ክጎብጡዋ ከም ዝሓስቡን  ዝምነዩን እንድዒ። ከም ታምራት ነገራ ዝኣምሰሉ፡ ናይ ኩናት ነጋሪት 



ዝህጠዩ በብግዚኡ ከም ዝቀላቐሉ ምርዳእ ቀሊል ኣይኮነን። ካብ ኩናት ሞትን ዕንወትን እምበር 
ዕብየትን ብልጽግና ከም ዘይርከብ እናፈለጡ ንጸይቂ ዝዕጠቑ ስለ ምንታይ? ንኣዳም ገረሞ'ዩ 
ክብሃል ዝክኣል። ብ1998 ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ምስ ተወልዐ፣ ሱዳናዊ ዶ/ር 
ኣልቱራቢ፡ ‘ንኣና ከጥፍኡ ዝኾመሩዎ ከቢድ ኣጽዋር፡ ሕድሕዶም ይጣፉኡሉ ኣለዉ!’ ብማለት 
ከም ዝገለጾ’ዩ ዝፍለጥ። ናይ ኢሳያስን ዓቢይን ኔው ነጀው ምባልን፡ ካብ ህዝቢ ተኸዊልካ፡ 
ንጥፍኣት ይኹን ንልምዓት ዘይፍለጥ ውዑላት ምፍርራምን ናይ ጥዕና ኣይመስልን። ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ልክዕ ከም ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ብሰላምን ብሰናይ ጉርብትናን ክነብር’ዩ ዝምነን 
ዝጽልይን። ናይ ልቡ ሰሚዑ ሰላም ዝህቦ ግን ኣይረኸበን። ዶ/ር ዓቢይ ነዚ ሓቂዚ ብምግንዛብ፡ 
ዝሓለፉ ጌጋታት ካብ ምድጋም ክድሕን፡ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ንህዝባ ክገድፍ፡ ክልቲኡ ህዝብታት 
ብሓባርን ብሰላም ንቕድሚት ዝስጉሙሉ መገዲ ክረክብ እንተዘይክኢሉ ከኣ፡ ከምቶ ዝሓለፉ 
ስርዓታት ኣብ ስልጣን ናይ ምጽናሕ ዕድሉ ጸቢብ ኢዩ። ከምቲ ብኣምሓርኛ፣ 'የቆጡን ኣወርድ 
ብላ የብብቱዋን ጣለች!' ዝተባህለ ናብ ኤርትራ ምምጥጣር ሳዕቤኑ ንኢትዮጵያ ምክፍፋል 
ከይከውን ብጽኑዕ ክሓስበሉ ይግባእ። ጉዳዩ ካብ ኢዱ ወጺኡ መጻወቲ ኣብ ከባቢና ዝተኣኻኸባ 
ዘለዋ ሓያላት ሃገራት ከይከውን እውን ዘፍርህ’ዩ ዝመስል። ከምዚ ዝርአ ዘሎ ከኣ፡ ዶ/ር ዓቢይ 
ናይ ሰላም ሰብ መሲሉ ዘካይዶ ዘሎ ዕላምኡ ዘይፍለጥ ላዕልን ታሕትን፡ ህዝብታት ምንቛት 
ከይከውን ዘስግእ ኢዩ። ክልቲኡ ህዝብታት ኣርሒቖም ዝሓስቡ፡ ንናይ ሓባር ብልጽግና ዝጽዕሩ 
ለባማት መሪሕቲ ይፍጠረሉ።  
 
ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ 
ምስሉ ተኪኤ  
7 ለካቲት 2020 
 
 


