
1.2 ምስጢራውን ሰላሕታውን ናይ ጥፍኣት ግዕዞ ኢሳያስ ኣፈወርቅን፡ 

      ባዶነት ፖሊቲካ ኤርትራውያን ኤሊትን መሪሕነት ህዝባዊ ግንባርን፡ 

 

 

ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፈይ፡ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ `ጸላኢ`ምበር፡ ውልቀ-ምልኪ ዝብል መጸውዒ፡ ዝገልጾ ከምዘይኮነ` 

ገሊጸ እየ 

https://togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2020/2211KY

20-01AT.pdf ። ሽዑ ድሕሪ ናጽነት፡ ሓንቲ ጋዘጠይና፡ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ `እዚ መራሒ`ዚ፡ ወይ ክጽለል 

እዩ፡ ወይ ህዝቢኡ ከጥፍእ እዩ` ኢላቶ ከምዝነበረት እዝክር። እቲ ዘስደምም ግን፡ እቶም ንኢሳያስ ኣፈወርቂ፡ 

ከም ቀዳማይ ጸላኢ ኤርትራን፡ ሰብኣውነቱ ዝኸሐደን፡ ሰብኣዊ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ዝሰኣነን ሰብ ምዃኑ፡ ጌና 

ዘይቅበሉን ክቅበሉ ዘይደልዩን፡ ግን ንለውጢ ኣሎና ዝብሉ ምርኣይ እዩ። እቲ ኢሳያስ ካብ ሜዳ ዝጀምሮ 

ኣካይዳ፡ ስልቲዊ ሰላሕታዊ እዩ፤ `ኣካይዳና ኣካይዳ ጎብየ እዩ` እናበለ`ውን ጠቢሩና እዩ። ኣናብ ርእሲ ሓሳበይ 

ክምለስ።  

መራሒ ማለት፡ ርእሲ ናይ ሓደ ሰብ ወይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ፤ `ርእሰ-ብሔር` ዝብል መጸውዒ 

ምሓዙ`ውን፡ ብልክዕ ትርጉሙን ክብደቱን ይገልጽ። ናይ መሪሕነት ተራ፡ ንሕብረተሰብ ናይ ጥፍኣትን 

ሕይወትን መሰረት፡ ማለት ነቲ ዝመርሖ ህዝቢ፡ ወይ ናብቲ ክበጽሖ ዝደሊ (ማለት ራእይ) ንምብጻሕ ዝመርሕ 

ወይ ዝዕንቅፍ እዩ። ነዚ ወሳኒ ተራ`ዚ ብዝምልከት፡ ንኣብነት፡ ብዙሓት ፍላስፋታት፡ `መራሒ፡ ብብዙሓት 

ሰብኣዊ-መትከላዊ ጸጋታትን ሓይላትን (ethicality & virtues)፡ ክብርታት ናይቲ ሕ/ሰብን ዝልለ ኪኸውን 

ኣለዎ፤ ሓደ ንርእሱ ብሥርዓትን ስነምግባርን፡ ናይቲ ሕ/ሰብን ዘይምእዘዝን፡ ንኻልኦት ምስማዕ ዘይተማህረን 

ሰብ፡ ብቁዕ መራሒ ክኸውን፡ ከቶ ኣይክእልን። ስለዚ፡ `እቲ ናይ ሓደ ህዝቢ፡ ዝዓበየ ዕድል ወይ ጸጋ፡ ንህዝቡ 

ቀናእን፡ ቅኑዕን ንጹሕን ውፉይን ዝኾነ፡ መራሒ ምርካብ እዩ`፡ ወዘተ ዝብል መሰረታዊ መግለጺ ይህቡ። 

ኣገዳስነትን ተራን መራሒ እምበኣር፡ ብሻላማላ ዝሕለፍ ጉዳይ ከምዘይኮነ ኣየጠራጥርን። በቲ ኻልእ ገጽ ከኣ፡ 

ንሓደ መራሒ፡ ብቁዕ ይኹን ወይ ብህዝቢ ዝጻወት፡ ዕዋላ ከም ኢሳያስ፡ ዝፈጥር፡ ህዝቢ ምዃኑ ኣይከሓድን። 

ስለዚ ንኸም ኢሳያስ ዝበለ ሰብ፡ መራሒ ዝገበር ህዝቢ፡ ተሓታትነቱን ሚዛኑን ቀሊል ኣይከውንን።    

ናይ ሓደ ሃገር፡ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ፡ ብምስጢራዊ ወይ ብዘይግሉጽ ኣካይዳ ዝኸይድ፡ ሃገራዊ ሕጋዊ ቀይድን 

ተሓታትነትን ሃገራውነትን ዘይብሉ፡ ንዝመርሖ ህዝቢ ዘይሰምዕ፡ ፖሊቲካዊ መራሒ ወይ መሪሕነት፡ ምስ ዝህሉ 

እዩ። ከመይ ፖሊቲካዊ ስልጣን ሓደ ሃገር፡ ናይ መላእ ህዝቢ ሕይወትን መጻእን ዝውስን ስለዝኾነ፡ እቲ ህዝቢ 

ኣብ ምቁጽጻርን ኣፈጻጽማን ኣተዓዳድላን፡ ናይ ሃገር ሥልጣን፡ እቲ ህዝቢ ወይ ውድብ ዓቢይ ጥንቓቐን ስነ-

ፍልጠትን ከረጋግጽ ግዴታ ኣለዎ። ኣብ ፖሊቲካ፡ ዝበሉኻ ምግባር ወይ ንፖሊቲካ ከምዘይምልከተካ፡ ብስቕታ 

ክትነብር ምፍታን፡ ንባዕልኻን ንህዝብኻን ኣበሳን ጥፍኣትን እዩ። ፖሊቲካ ኣነ-ንስኻ-ንስኺ (ንሕና) ብሓባርን 

https://togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2020/2211KY20-01AT.pdf
https://togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2020/2211KY20-01AT.pdf


ብሥርዓተ-ሕግና ተመሪሕና እንናበረሉን፡ ሃገራዊ ሓባራዊ ምሕደራና እዩ፤ ብሰላምን ምክብባርን፡ ሓቢርካ ናይ 

ምንባር ጥበብ ከኣ እዩ። ሎሚ ምስ እንመዝን፡ ካብ ናይ ኢሳያስ ተንኰል፡ ናህና ናይ ህዝብን ውድቡን ዕሽነት፡ 

ብዝያዳ ይገርምን የሰንብድን።   

ንሕይወትን ታሪኽን ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ እንርኢ፡ ከም ሰብ፡ ዕዋላ፡ ሰብኣውነት ዝጸንቐቐ፡ ስሱዕ 

ዘይድንግጽ፡ ወዘተ፡ ምዃኑ ይፍለጥ። ከምኡ ንሕና ድኣ ጸሚምና ምስማዕ ኣቢና`ምበር፡ ኢሳያስ ኣበይ ኣትዩ 

ምስ መን ብምስጢራውነት ተራኺቡ፡ ካበይከ መጺኡ፡ እንታይ ገይሩ፡ ሰነዳትን ሰባትን (ተፋሚካል ጆርጆ፡ 

ተኽለ ዓደን፡ ሓደ ኣቦ ካብ መሬት ዓላ፡ ትዕዝብቲ መሪሕነት ጀብሃ ኣብ ኢሳያስ ኣብ ቻይና ከሎ፣ መኮንናት 

መንግስቲ ሃጸይ ሃይለስላሴን ደርግን (ኢትዮጵያ)፡ እዝይን ካልእን)፡ እንታይ ከምዝብል፡ ምስጢራውነት ኢሳያስ 

ዘይተሓበርና ኣይኮናን። ብተወሳኺ ኢሳያስ ካብ በረኻታት ሳሕል ጀሚሩ፡ ብዝያዳ ብዛዕባ ኢትዮጵያን 

ኢትዮጵያውነትን ከምዝግድሶ፡ ኣግሂዱ ይዛረብ ምንባሩን፡ ሽዑን ሎምን ይፍለጥ። ብሓጺሩ፡ ብዛዕባ 

ምስጢራውነት ኢሳያስ፡ ብዙሕ ተነጊሩናን ነቢብናን ኢና። እቲ ኣብዚ ክገልጾ ዝደለኹ ግን፡ ገለ ካብቶም 

ኢሳያስ፡ ባዕሉን ከም መትከሉን፡ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞኡ ዝበሎምን ዝፈጸሞምን፡ ብፖሊቲካዊ ዓይኒ ክርኣዩ ከለዉ፡ 

ዘይቀለልትን ናይ ሃገርን ሕዝብን ሕይወት፡ ወሰንቲ ፍጻሜታት፡ ቁሩብ ክዘኻኽር።  

1ይ) - ርክብ ኢሳያስን፡  ኣባል ስርዓት ደርግ ነበር፡ ኣቶ ዳዊት ወ/ጊዮርጊስን (ግንቦት 1989)፥  

ኣብዚ ርክብ`ዚ፡ ብወገን ኢሳያስ፡ `ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር፡ ውግእ ጠጠው ከብል፡ ብወገን ዳዊት ወ/ጊዮርጊስ 

ከኣ፡ ኢሳያስ ኣብቲ ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ደርግ ዝመጽእ መንግስቲ፡ ስልጣን ክካፈልን፡ ከምኡ ኤርትራ 

ናብቲ ዝነበረቶ ሕጋዊ ፈደረሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትምለስን፡ ወዘተ፡ ዝብሉ ስምምዓት ከምዝነበርም ይንገር። 

ገለ-ገለ ሰባት ህዝባዊ ግንባር፡ `እዚ ንፖሊቲካዊ ስልቲ ኢልካ፡ ዝተባህለ ጥራሕ እዩ` ኢሎም ዝሰግርዎ ኣለዉ። 

ገለ ድማ፡ ድሕሪ ተኹሲ ጠጠው ምባል፡ ናብ ብረት ምውራድ ክቅጽል ተኽእሎ ነይሩ እዩ። ብተወሳኺ፡ ኣብቲ 

እዋን`ቲ፡ ኣብ ሜዳ ኤርትራ፡ ብዘይካ ህዝባዊ ግንባር፡ ካልእ ውድብ ኣይነበረን፤ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፡ 

ኣቐዲማ ካብ ሜዳ ተሰጒጓ እያ፤ ኢሳያስ ነዚ ምግግባር፡ ንህግ ናይ `ኣስሓብ ወይ ምዝላቕ` ብፕላን፡ ሚሂዙላ 

ኢዩ። መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር`ውን፡ ብፍጹም ምስጢራዊ ኣከያይዳን፡ ፍጹም ምቁጽጻር ኢሳያስ ኣፈወርቅን፡ 

ተዋሒጡ ዝነበረሉ እዋን ምንባሩ፡ ምግንዛብ የድሊ። እንተኾነ ግን፡ ደርግ ስለዘይተሳዕረ፡ መደብ ኢሳያስ`ውን 

ንሽዑ ፈሺሉ ተረፈ።   

2ይ) - ሕቶን ድሌትን ኢሳያስ፡ ንምቛም ሓባራዊ መንግስቲ ምስ ኢህአደግ ናይ ኢትዮጵያ (የካቲት 1990)፥  

እዚ ኣበሃህላ`ዚ ብዙሕ ዝርዝር ዘይብሉ`ኳ እንተኾነ፡ ከም ቃል ኣቶ መስፍን ሓጎስ፡ ኢሳያስ ንፍሉያት 

ተጋደልቲ (ሓደ ካብኦም ባዕሉ ተጋ. ኣቶ መስፍን) ረኺቡ፡ `ምስ ኢህአደግ ሓባርዊ መንግስቲ እንተ ኣቖምና 

ከመይ ይመስለኩም ብምባል ዝቀረበ ሕቶ እዩ። መጀመርያ፡ እዚ ሕቶ`ዚ፡ ብፖሊቲካዊ ሚዛን ዘይቀሊልን፡ 

እንታይ ማለት ምዃኑ ዘይተዘርዘረን፡ ናብ ብዙሕ ዕላማታት ክምጠጥ ዝኽእልን ምዃኑ፡ ፍሉጥ እዩ። ካልኣይ፡ 

እዚ ክንድዚ ዝኣክል ሕቶ`ዚ ምስቀረበ፡ እቲ ጉዳይ፡ ተሰጋጊሩ ድዩ ወይስ ንግዜ እዩ ተቛሪጹ ንዝብል፡ ክሳብ 

ሎሚ ብዘይካ ኢሳያስ ዝፈልጣ የለን፤ ኣብ ሎሚ ኮይና ግን፡ ምግማቱ ኣየሸግርን።   

3ይ) - ኣኼባ ለንደን፡ ኣብ ሞንጎ  ኢሳያስ ኣፈወርቅን መለስ ዜናውን (ግንቦት 1991)፡-  

ብማእከልነት ሀርማን ኮሄን (ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ናይ ወጻኢ ጉዳያት ተሓጋጋዚ ዝነበረ)፡ ርክብ 

ኢሳያስን (ብየማነ ገ/መስቀል (ቻርሊ) ተሰንዩ) ምስ ወከልቲ ህውሓት (መለስ ምስ ገለ ብጾቱ) ተራኸቡ። ካብቲ 

ኣብዚ ርክብ`ዚ፡ ዝነበረ ገለ ኣጀንዳ፡ `ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ኢትዮጵያ (ኢህአደግ) ቦታ ክህልዎ፡ ኤርትራ 

ረፈረንደም ከይገበረት፡ ን10 ዓመት ክትጸንሕ` ዝብል ዝነበሮ እዩ። እቲ ን30 ዓመታት ቃልሲ ንናጽነት 

ዝተቓለሰ፡ ህዝቢ ኤርትራን ዕላማኡን ግን፡ ሰብ ዝሰኣነ ኣጀንዳ ኮይኑ ነበረ፤ ክሳብ`ዛ ሰዓት እዚኣ`ውን፡ ሰብ 

ስኢኑ ተጸጊዑ ዘሎ እዩ። እቲ ዘዛርብ ዝነበረ ጉዳይ፡ እቲ `ኢትዮጵያ ከይትፈናጨል ከይትቖናጨል፡ ምእንት`ዚ፡ 



ኢሳያስ መቑንኑ ክቕበል` ዝብል ሓሳብ፡ ኢሳያስን ሀርማን ኮሄንን፡ ዝደልይዎ ነበረ። ብወገን ህውሓት፡ መለስ 

ዜናዊ ግን፡ ነቲ፡ `ኢትዮጵያ ከይትፍንጨል`፡ ዝብል መደናገሪ ቃላት፡ `ንሕና ናይ ህዝቢ ወጽዓታት፡ መልሲ 

ንምሃብን ንምፍታሕን ኢና፡ ብቀዳምነት ንኣምን፣ ጉዳይ ኤርትራ ከኣ፡ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ስለዝኾነ፡ 

ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ርእሰ-ውሳኔ፡ ክምለስ ኣለዎ ኢልና ንኣምን`፡ ዝብል ነበረ፡ እቲ ትሕዝቶኡ ብሓጺሩ። በዚ 

ናይ መለስ ኣቕዋም ከኣ፡ መደብ ወይ መርገጽ ኢሳያስን ኣመሪካን ኣይሰለጠን። ግን፡ ከምቲ ኣቦታት ክምስሉ፡ 

`ኣብ ከብዲ ዘሎ`ሞ፡ ወዲዶ ጓል ንበሎ?` ዝብልዎ፡ ኩርምቲ ኢሳያስ፡ ኣብ ልዕሊ መለስ፡ እንታይ ቀርቂራ 

ከምዝተጓዕዘት ኣይንፈልጥን፡ ንምግማቱ ግን ኣየሸግርን። ድሕሪ ብሳዋ ምዕዃኽ፡ ብ03. `ኢትዮጵያውያን 

ንመለስ ጸሊኦሞ`፡ ብዝብል ፈሲ፡ ምዕብላኻ ንዝክር። ብተረድኦይ፡ መዓስከር ሳዋ ዝተመስረተሉ፡ ውግእ ዶብ 

`ባድመ` ዝተወልዓሉ ምኽንያት፡ ኢስያስ ነቲ ካብ ኣኼባ ለንደን ዝተጸበዮ፡ ግን ዝፈሸለ ኣጀንዳ ንምምላስ፡ 

ምዃኑ እየ ዝኣምን።  

4ይ) - ምውላዕ ዶባዊ ውግእ ብጉልባብ ባድመ - ግንቦት 1998:-  

ምስጢር ውግእ ባድመ፡ ኢሳያስ ነቲ ኹሉ ኣብ ኢትዮጵያ ሥልጣኑ (ጎብለልነቱ) ንምርግጋጽ ፈቲኑ፡ ግን 

ዘይሰለጦ ብፍላይ ነቲ ኣብ ኣኼባ ለንዶን ዝፈሸሎ፡ ንምምላስ ዝኸፈቶ ኩናት፡ ክብሎ እኽእል። በዚ ውግእ`ዚ፡ 

ንድኹም ስምዒታት ዜጋታት ኣጽኒዑ፡ ንተመሳሳሊ ንውጹዓት ኣህዛብ ኤርትራን ትግራይን ብምብኣስን፡ ብረቂቕ 

ጥበብ፡ ኩሉ ኤርትራዊ፡ ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝባረርን ምግባር፡ ሓደ ካብቲ ተንኮል ኢሳያስ እዩ። ብድሕሪ 

ኢሳያስ፡ ብመደቡ ዝሕጎስሉ ኣያታት ኣለዉዎ፤ ዘይሩ ዘይሩ ከኣ፡ ሓባራዊ ረብሓታቶም ዘውሕስ እዩ። ስለዚ፡ 

ሎሚ`ውን እንተኾነ፡ ብንቕሓት ከነስተብህል እንተኺኢልና፡ ውሽጣውን ግዳማውን ፖሊቲካ ሃገርና፡ ኣብዛ 

ብጉልባብ (pretext) ናይ ዶብ `ባድመ` ብግንቦት 1998 ዝተወልዐት ኩናትን፡ ጉድለት ንቕሓትናን 

ድኽመትናን፡ ተንተልጢሉን ተጠምጢሙን ከምዘሎ፡ ክንስሕት ኣይግበኣናን። ውግእ ዶብ ባድመ፡ ናብ ናይ 

ለንደን ኮንፈረንስ (1991) እትመልስ፡ ምስጢራዊት ውዲትን፡ ኢዲ ብዙሓት ዘሳወረትን፡ ፕሮጀክት ኮይና እያ፤ 

ብኣኣ መግዛእታዊ ረብሓ ክጥቀሙ ዝደልዩ`ውን፡ ውሑዳት ኣይኮኑን። ስለዚ እንተዘይነቒሕና፡ እዛ ሽርሒ`ዚኣ፡ 

ጌና ን10ተታት ዓመታት፡ ናይ ድኽነትን ስደትን ክምኽንያትን ኮይና፡ ከም በረድ ከተሕቕቐና እትኽእል 

ምዃና ክንፈልጥ፡ ግዴታን ሕድሪ ሰማዕታትናን ኣሎና። 

ሕጂ`ውን ሽግርና፡ ኢሳያስ ጥራሕ ኣይኮነን፤ ብርግጽ ኢሳያስ መራሒ እቲ ሽግር እዩ፤ ኣፈጸምትን ኣምለኽትን 

ኢሳያስን ብኣተሓሳስባን ተግባርን ማንታ ኢሳያስን፡ ዝኾኑ ግን፡ ጌና ውሑዳት ኣይኮኑን። ስለዚ፡ እቲ ሎሚ 

ክንፈልጦ ዘሎና፡ መጀመርያ፡ ኢሳያስ ንዕላማኡ ዘሳልጠሉ ኣተሓሳስባ፡ ኣብ ዜጋታት ሽይጡ እዩ፤ ንኣተሓሳስባኡ 

ከኣ፡ ብድሑር ዓዳዊ ከባቢኣዊ፡ ዕሙት ሕማም ጽልሊ፡ ኣብ ልዕሊ ገለ ወገናት ወይ ጸላኢ ኢልካ ዘቐመጥካዮም 

ወገናት (ኣውራጃ፡ ብሔር፡ ሃይማኖት)፡ ከምኡ ርእስኻን ታሪኽን ፈሊጥካ፡ ብብስለት ንኸይትሓስብን 

ንኸይተመዛዝንን፡ ኣብ ቲፎዞነት ከምትጽመድ ብምግባር፡ ወዘተ፡ ዝዓይነቶም ባህርታት ከምዝቛረኑ፡ ዝሰርሓና 

ዚጋታትን ተቓወምትን ምሁራንን፡ ብዙሓት ኢና፤ ስለዚ ድማ፡ ንብዙሓት መድረኻት ለውጢ ንዲሞክራስን 

ንመሰልን፡ ኣብ ጎድኒ ኢሳያስ ብምዃን፡ ዓንቂፍናን ጌና ንዕንቅፍን ኣሎና።  

ካልኣይ፡ እቶም ኣብ ብዙሕ መድረኻት ወይ መስርሕ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ዝዓንቀፉን፡ ኢድን ርእስን 

ኢሳያስ ኮይኖም፡ ብሉጻት ዜጋታትን ምሁራንን ሃገራውያንን ዝበልዑን፡ ንስኩላን ዝቐዘፉን ንዓይኒ ሃገር ዝኾነት 

ዩኒቨርስቲ ዘዕነዉን፡ ናይ ታሪኾም እሱራትን ኮይኖም ይኸዱ ኣለዉ፤ እዚኣቶም፡ ዓንቀፍቲ ልውጥን ሓደጋ 

ጽባሕን እዮም። ነዞም ሰባት`ዚኣቶም፡ ኢሳያስ ኢሳያስ ባዕሉ፡ ልዕሊ ኹሉ ሰብ ንዕኡ ዝበቕዑ ምዃኖም 

ስለዘለለዮም፡ ባዕሉ ሓርዩ፡ ኣብ መሪሕነቱ ኣቀሚጡ ንጥፍኣት ስለዘስርሖም፣ ገበናት ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን፡ ኣብ 

ክንዲ `ዓገብ፡ ኣይኤርትራውነትን ኣይፍትሕን` ዝብሉ፡ ኣብ መሪሕነትን ተለኣኣኽትን ኮይኖም ዝተግበሩን፡ ምስ 

ኢሳያስን ንኢሳያስ ስለዝተዓስቡ፡ ኣብዚ በጺሕና። ንኢሳያስ ክብሉ፡ ኢሳያስ ዝደለያ እናገበሩን እናተለኣኣኹን፡ 

ማንታ ኢሳያስ ኮይኑም፡ ሃገርን ሕዝብን ኤርትራ ከምትዓንን፡ ቃልሲ ጂ-15 ከምዝብተንን፡ ንብዓት ኣደታትን 

ዜጋታትን ከም ዝውሕዝን ዝገበሩ። ስለዚ እየ፡ ሽግርና ኢሳያስ ጥራሕ ኣይነበረን፡ ሕጂ`ውን ኣይኮነን ዝብል 

ዘሎኹ። እቲ ሓደ ክፋል ኢሳያሳዊ ሽግር፡ ካብ ደለይቲ ለውጢ፡ ጌና ኣይረሓቀን ዘሎ። 



ሰልሳይ፡ እዚ ናይ ረብሓን ኢሞራላውን ፖሊቲካ ዓለምና፡ ካብ ስለላዊ ሰክዐት ስለዘይወጽእ፡ ሎሚ`ውን ኣብ 

ክንዲ ኢሳያስ፡ ኣብ ቦታይ ኢሳያስ፡ ንረብሖም ዝሕሉ ክሰኽዑ፡ ንገንዘብን NGOs መድያን ተደሪዖምን 

ተጎልቢቦምን፡ መጻኢናን ሃገራዊ ዕድልናን ዝዘምቱ፡ ከምዘለዉ ክንፈልጥን፡ እየር ዘዘኻኽር። በዚ መሰረት`ዚ፡ 

ከይዘንጋዕናን ብሃይማንት ኣውራጃ ግዝያዊ ረብሓ ከይተዓሻሸናን፡ ብንቕሓት ክንቃለስን ፖሊቲካዊ ሕይወትናን 

ሃገርናን ክንቆጻጸርን፡ ከድልየን እዩ። ብፍላይ፡ ናይዞም ሰብረሓን ናይዞም ናይ ታሪኽ እሱራትን (ማለት እዞም 

ኣካላት ሽግርና ዝኾኑን)፡ ምትእስሳር ክህሉን፡ ብብዙሕ ኩርናዓት እናመጹ ንጉዳይና ክሓላልኹን ይኽእሉ 

እዮም። እዚ ኩሉ፡ ገለ ካብቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ በድሆታት እዩ። ከምቲ ትማሊ ኣብ ዘመነ ኣካሒዳ፡ ኣቦታትና 

ብቑሩብ ቁራቦ መዐንገሊ ጣልያን ተዓሻሽዮም፡ ንፋሽሽቲ ጣልያን ምስ ኣእተይዎ፡ እሞ ድሓር ግን ፋሺሽቲ 

ጣልያን ከኣ ዝተጻወተሎም ምስተዓዘቡ፡ ብጣዕሳ ተኾምቲሮም፡ ነንሓድሕዶም፡ `ሕጂ ኣይኮነን ደኒንካ ምብካይ፡ 

ኣብ ዓርበ-ረቡዕ ተሪፉካ፡ እምኒ ምድርባይ` ቢሎም ቆዘሙ፡ ከይድገመና፡ ብንቕሓት ምስ ግዜ ንቀዳደም። ሓያሎ 

ኤሊት ኤርትራ ከኣ፡ ትማሊ ናይ ኢሳያስ መሳርሒ ብምዃን፡ ነዚ ኣብ ላዕሊ (ካብ 1ይ ክሳብ 4ይ) ዝጠቐስክዎ 

ክንብቡን ንሕዝቢ ዘይሻራዊ ኤርትራዊ ፍልጥት ከስንቑ ዘይበቕዑ፡ ከምኡ ኣብ መስርሕ ለውጢ፡ ብዓንቀፍቲ 

ለውጥን እንታይ ገደሰን ዝተለለዩ፣ ሎሚ`ውን ንውጹዕን ወስዋዕቲ ከፋላይን ሕዝቦምን ንኤርትራን ራሕሪሖም፡ 

ብናይ ግሎም ተበላጽነት፡ ናይ ጸንሓ ፖሊቲካ፡ እናኣካየዱ ይርከቡ። እዚ ሞራላዊ ባህላዊ ሓላፍነት ጠንጢንካ፡ 

ለግጺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምቕጻል፡ ካብ ተሓታትነት ህዝብቢ ኣየምልጥን።  

   

ዶ/ር ክብርኣብ ይሥሓቕ (ለንደን) 

5 ታሕሳስ 2020 

  

 


