
ንጉሰ ለተብርሃን! መን ከብድኻ ረጊጹካ? ክንዲ ትስተርስ ትግተር!! 
 
ንጉሰ! ካብ ኣብ ኣደባባይ ዕብዳን!  
ሞት ስትራን’ዩ ስትራን!  
እታ ወላዲትከ እንታይ ገበረት!  
ብዉሉዳ ዝተዋረደት!  
ተጣቢባ ክንዲ ዘዕበየት  
 
ንጉሰ! ብ16 ሓምለ 2020 ከም ስዓት ተመሊእካ፡ ንናይ ኢሳያስ፡ ናይ ጥፍኣት መልእኽቲ 
ክተሓላልፍ ከለኻ፡ ንባዕልኻ ተጋልጽን ተዋርድን ከም ዝበበርካ ክርድኣካ ዘይከኣለ ስለ ምንታይ? 
መደረኻ ሰሚዑ ዝሓዘነን ክንዳኻ ዝሓፈረን ግን ብዙሕ ኢዩ። ዝሰምበደውን ውሑድ ኣይኮነን። 
እንታይ ወሪዱካ? መን ከብድኻ ረጊጹካ! ክንዲ ትስተርስ ትግተር! ናይ ኣቦኻ ስም፡ ለተብርሃን (ናይ 
ጓል ኣንስተይቲ) ስለ ዝኾነ ዝተፈጥረ ጽገም'ውን ይኸውን።  ኣብ ዝዓበኻሉ ከባቢ፡ ብትውልድኻ 
ምኽንያት ተነጽሎ ስለ ገጥሙካ፡ ሕነ ንምፍዳይ ዕድል ዝረኸብካ ስለ ዝመሰለካ'ውን ይኸውን። 
ካብቶም ድሕሪ'ቲ ናይ ቀረባ ግዜ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ህልቂትን ዕንወትን ዝተወለዱ፡ 
ወይ ነዚ ክፉእ ዛንታ ክፈልጡን፡ ክዝክሩ ዘይደልዩን ስለ ዝኾንካ'ውን ይኸውን። በዚ ኮነ በቲ፡ ኣብ 
ኣደባባይ ዝፈነኻዮ መደረ መንነትካ ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ንመምሃሪ ይጥቅም'ዩ ብዝብል ተስፋ ቁሩብ 
ክጠቅስ።  
 “ኣነ ንጉሰ ለተብርሃን ስልጣን እብሃል። ናይታ ናይ ሎሚ ኤርትራ ናይ ቀደም ናይ ኢትዮጵያ 
ክፍለ ሃገር ተወላዲ ኢየ። ግን ስለ ኢትዮጵያ ክሓስብ ከለኹ፡ ናተይ ታሪኽ ኢለ ኢየ ዝሓስብ። 
ሎሚ ብሓጎስን ብሓዘንን ኢየ ኣብዚ ደው ኢለ ዘለኹ። ሓዘን ክብል ከለኹ ኣብ ኣዴና ኢትዮጵያ 
ሕጂ ዘሎ ሽግርን ሓዘንን ናይ ኩላትና ኢዩ፡ ኢትዮጵያ ትፍረስ፡ ኢትዮጵያ ትዕኖ እንዳበሉ ስባት 
ክዛረቡ ከለዉ ብጣዕሚ ኢዩ ዝሕመኒ።… ንሕና’ውንኮ ካብ ንፈላለ ሳላሳ ዓመት ጌርና ኢና። ግን 
ብውሽጥና ሕልምና ምሳኻትኩም ሓቢርና ምንባር ኢዩ።… ብኢትዮጵውነተይ ብጣዕሚ ኢየ 
ዝኾርዕ። ዋላ’ኳ ሎሚ እንተተፈላለና፡ ጽባሕ ከም ቀደምና ሓቢርና ከም ንነብር ብጣዕሚ ርግጸኛ 
ኢየ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ርግጸኛ ኢየ።… ኣዴና ኢትዮጵያ ንዘለኣለም ትንበር፡ ኢትዮጵያ 
ትቕደም።”   
ንጉሰ! ኢትዮጵያ ትቕደም! ናይ ደርግ ዝናፍቑ መዝሙር ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ናይዚ  
ንዓመታት ዘድመዮ መዝሙር ክስምዕ ከሎ ደሙ’ዩ ዝፈልሕ። ሎሚ ደርግ ዝናፍቑ ከይፈለጠ  
ዘዕበዮም ምህላዎም ብምስምዑ ብስምባደ ተዋሒቱ ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ተገዲዑ ከሎ፡ ናይ 
ኢሳያስ መጋበሪ ኮይኑ፡ ክስሃሎ ዝሕልን ምህላዉ ከኣ ዘጉሂ ኢዩ። ሓጥያት'ዩ ከኣ።   ድሕሪ’ቲ 
ናይ ህዝብታት ህልቂት ዘስዓበ ስለ ዝተወለዱን፡ ዝሓለፈ ጽውጽዋይ መሲሉ ዝርኣዮም 
ክኸውን'ውን ይኽእል። ሓደ ካብኦም፡ ኣብ ኣደባባይ ተጠሊዑ ዝመደረን፡ ንታምራት ነገራ መሲሉ 
ሕማቕ መዓልቲ ዝወዓለ ንጉሰ ኢዩ። ነቲ ናይ ታምራት ነገራ ዛንታ ክደግም ዝፍትን'ዩ ዝመስል። 
ታምራት፡ ህዝቢ ኤርትራ ብኢሳያስ ዝተዳኸመን ክከላኸል ዘይክእልን መሲሉ ስለ ዝተራእዮ፡ ሕነ 
ኣብ ኩናት ባጽዕ ዝመተ ወላዲኡ ክፈድን ዋና ባጽዕ ከኸውንን፡ ናይ ሕልሚ ፈረስ ጋሊቡ ባጽዕ 
ክኣቱ ዝተሃንጠየ፡ ጋዜጠኛ'የ ዝብል ከም ዝነበረ ዝርሳዕ ኣይኮነን። ንጉሰን ዝደፋፍኡዎ 
ህግደፋውያንን፡ ኣብ ዝነብረሉ ሃገረ ኖርወይ፡ ብኢሳያስ ስርዓት፡ ተገፊዕና! ብማለት ዑቕባ 
ሓቲቶም፡ መንበሪ ፍቓድ ምስ ረኸቡ ግን፡ ተመሊሶም ልኡኻት'ቲ ስርዓት ኮይኖም፡ ንደለይት 
ፍትሒ ከተጥቅዑ ምፍታኖም ዘደንጹ ኢዩ። ኣቶ ወልድኣብ ፍስሃጽዮንን ናይ ቃልሲ ብጾቱን፡ ነዚ 
ነውራም ፈተነታት ብምክትታል ምብርዓን ጥራይ ዘይኮነ፡ ዋጋ ከም ዝኸፍሉሉ ክገብሩ ምኽኣሎም 
ከኣ ዝምስገን ኢዩ። ንካልኦት'ውን ኣብነት ዝኸውን ኢዩ። ምናልባት'ውን ብጥፍኣት ህይወት 
ካልኦት፡ ሕልሞም ዝሰምረሎም ዝመስሎም ተበለጽቲ፡ ካብ ሕልሞም ንምንቃሕ ይሕግዞም 
ይኸውን ብዝብል ተስፋ ሓደ ሓቀኛ ዛንታ ክጥቀስ። ኣብ ኤርትራ፡ ኣብ ኩናት ዝመተ፡ ኣብ ኣዲስ 



ኣበባ ክቕበር ዕድል ዝረኸበ ወተሃደር፡ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ክካየድ ከሎ ኣንስቲ፣ ‘ኣንቺ ኣስመራ! 
ወዳንቺ የሄደው! የማይመለሰው! ኣንቺ ኤርትራ! ወዳንቺ የሄደው! የማይመለሰው! (ኣቲ ኣስመራ! 
ኣቲ ኤርትራ! ናባኺ ዝኸደስ ዘይምለስ!) እናበላ ይበኽያ ከም ዝነበራ፡ ዝሰምዐ ኩሉ ደጋጊሙ 
ብሓዘን የልዕሎ ከም ዝነበረን፡ ካብ ዝወዓሉ ዝሰማዕኩዎን፡ ምናልባት ንኣኻን ዝኸማኻን መለበሚ 
ክኸውን ተስፋ እገብር። 
ህዝቢ ኤርትራ ከኣ፡ ዕድሉ ከፊኡ፡ ኢሳያስ ዕላምኡን መንነቱን ሓቢኡ፡ ናይ ኢትዮጵያ ሰላይ 
ምዃኑ ከይተፈልጠ፡ ካብ ግዜ ገድሊ ጀሚሩ፡ ንክንደይ ኣርካናት እናጥአ ስልጣን ክጭብጥ ዝኸኣለ 
ከሓዲ ኢዩ። መራሒ ሃገርየ እናበለ፡ ንህዝቢ ሃገርን ኤርትራ ክጥፍእን፡ ነጻነታን ልኡላዊነታን 
ከፍርስን፡ ካብ ህዝቢ ተሓቢኡ፡ ተጠንቂቑ፡ ናብ ግዝኣት ኢትዮጵያ ክመልሳን፡ ሓንቲ ክፍለ ሃገር 
ክገብራን ይፍትን ምህላዉ ተግባሩ ዘረጋግጾ ሓቂ ኢዩ። ኢሳያስ ጥዕና ዘለዎ ሰብ እንተዝኸውን፡ 
ናይ ሃገርና ሉኣላዊነት ንምፍራስ ኣይምደፈረን። ህዝቢ ኤርትራ ሰፍ ዘይብል ናይ ህይወትን 
ንብረት ዋጋ ከፊሉ፡ ብተከዘ ዘፋነዎ ናይ ኢትዮጵያ ወተሃደር፡ ተመሊሱ ከጥፍኦ ብለይቲ ነስመራ 
ክጓርት ኣይምፈተነን። ህዝቢ ኖርወይ፡ ብግዚ ካልኣይ ውግእ ዓለም፡ ናይ ሃገሩ መራሒ ዝነበረ፡ 
ኩስሊንግ ዝብሃል መራሒ፡ ንናዚ ጀርመን መንግስቲ ኣሕሊፉ ስለ ዝሃበ፡ ሃገሩ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ 
ከም ዝነበረት ዝፈልጥ ህዝቢ ስለ ዝኾነ፡ ሳዕበን ከሓዲ መራሒ ይፈልጥ ኢዩ። ሎሚ ኣብ ዓለም፡ 
ኩስሊንግ ማለት፡ ከዳእ ማለት ምዃኑ ኣብ ጉጉል (google.com) ተመዝጊቡ ኣሎ። Quisling 
was a Norwegian military officer and politician who nominally headed the 
government of Norway during the occupation of the country by Nazi 
Germany during World War II. a person who collaborates with an enemy 
occupying force –  . Charged with high treason against the Norwegian state, 
and was sentenced to death. His name was a synonym for traitor.  
ኢሳያስ ከኣ፡ ናይ ምሕሳብ ክእለቶም ዝመንጠሎም ኣኻኺቡ፡ ንሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ናይ ምምላስ 
ሕልሙ ጋህዲ ንምግባር ዝጽዕር ዘሎ ከዳእ ኢዩ። ምስ ዓቢይ ኮይኑ፡ ዝሓለፈ ናይ ህዝብታት 
ህልቂትን ዕንወትን ዘውረደ ኩናት ንምድጋም፡ ላዕልን ታሕትን ይብል ምህላዉ ከኣ ዘሰምብድ 
ኢዩ። ህዝብና ብተከዘ ዘፋነዎ ናይ ኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብዝለዓለ ንምዕፋንን 
ንዳግማይ ግዜ ንምጥፋእን ብለይቲ ነስመራ ይጓረት ኣሎ። ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣብ ሃገሩ ኮይኑ 
መታን ከይቃወም፡ ናብ ዓዲ ኦሮሞ ብምውፋርን፡ ኣብ ኣርባዕተ ቦታታት ናይ ኦሮሞ ክልል ፋሕ 
ብምባልን፡ ህይወቶም’ውን ንሓደጋ ከም ዝጋለጽ ይገብር ከም ዘሎ’ዩ ዝንገር። ዓቢይ ከኣ፡ ከምቲ 
ብኣምሓርኛ፣ “የቆጡን ኣወርድ ብላ የብብቱዋን ጣለች!” ዝብሃል፡ ናብ ዘይናቱ ሃገርን ወደባትን 
ንምጉባጥ ካብ ምምጥጣር፡ ኢትዮጵያ ከይትበታተን ምሕላው ምሓሾ። ክልቲኦም፡ ካብ ህዝቦም 
ተኸዊሎም፡ ብሓይሎም ተኣማሚኖም፡ ወያኔ ምጥፋእ ዝብል መዝሙር እናዘመሩ ንናይ ከባቢ 
ሰላም ዝዘርግን ንህዝብታት ንምጥፋእን ኢዮም ዝህንደዱ ዘለዉ። ናይ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ዕላማ 
ዘለዎም’ዮም ዝመስሉ። ሰላምን ራህዋን ሃረር ዝብል ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን መዋጽኦ 
ድኣ ይፍጠረሉ እምበር፡ ግዜ ምጾታት ዝመጽኦ ዘሎ ኢዩ ዝመስል። ሰላም ዝምነ ናይ ክልቲኡ 
ሃገራት ህዝብታት ኢሳያስን ዓቢይን ብዝውልዕዎ ኩናት ከይጠፍእ፡ ኩሉ ዝኽእሎ ክገብር ከም 
ዘለዎ ዝስሓት ኣይኮነን። ፈጣሪ ብጥበቡ ይመልሶ እምበር፡ ከባቢና ናይ ጥፍኣት ደመና ዘንጸላልዎ 
ዘሎ ይመስል። ብዙሓት መንግስታት ጣልቃ ዝኣትዋሉን፡ ናይ ዓለምና ዓውደ ውግእ ዝካየደሉን 
ከይከውን’ውን ዘስግእ ኢዩ።  
ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ! እወ ንሰላም፡ እምቢ ንኩናት። ሰላም ንዝደሊ ሰላም ይሃቦ።  

ምስሉ ተኪኤ 28 ሓምለ 2020  
 

 
ንጉሰ! ለምን እንደዛ ጉድህን በኣደባባይ ዘረገፍከው! ማን ሆድህን ረገጠው? 
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ራስህን በኣደባባይ ከማዋረድ 
ሞት ይሻላል በእውነት 
ወላጅ እናትህስ ምን ኣጠፋች? 
ተንከባክባ ባሳደገች 
በሓምሌ 9 ቀን 2012 ዓ ም፡ የኢሳያስን የጥፍኣት መልእክት ለማስተላለፍ በሞከርክበት ግዜ፡ ራስህን 
በኣደባባይ ማጋለጥና ማውዋረድ መሆኑን እንዴት መረዳት ኣልቻልክም? እንደዛ ስትለፈልፍ 
የሰማህ ብዙ ሰው ግን ስለ ኣንተ ሓፍረት ነው የተሰማው። የደነገጠውና ያዘነውም ጥቂት 
ኣይደለም። ምን ነካህ?! ማን ሆድህን ረገጠው?! የኣባትህ ስም ለተብርሃን (የሴት ስም) በመሆኑም 
የተነሳ የተፈጠረ ችግር ሊሆንም ይችላል። ብትውልድህ ምክንያት 
ከልጅነትህ ጀምሮ፡ ባደክበት ኣካባቢ የመገለል ስሜት ስለ ነበረህና፡ ኣሁን ለበቀል ብማስብም 
ይሆናል። የቅርብ ግዜ፡ የኤርትራና ኢትዮጵያን ናይ እልቂትና ብርሰት መማርና ማስታወስ 
ከማይፈልጉ ልትሆንም ትችላለህ። ለማነኛውም በኣደባባይ የለፈለፍከው ኣንተን ለማወቅ የሚረዳ 
ስለ ሆነ ጥቅት ልጥቀስ። 
“እኔ ንጉሰ ለተብርሃን ስልጣን እባላለሁ። የዛሬ ኤርትራ የቀድሞ የኢትዮጵያ ክፍለ ሃገር ተወላጅ 
ነኝ። ግን ስለ ኢትዮጵያ ሳስብ፡ የኔ ታሪክ ነው ብየ ነው የማስበው። ዛሬ በደስታና በሓዘን ነው፡ እዚ 
ቆሜ ያለሁት። ሓዘን ስል በእናታችን ኢትዮጵያ ኣሁን ያለው ሽግርና ሓዘን የሁላችን ነው። 
ኢትዮጵያ ትፍረስ፡ ኢትዮጵያ ትውደም እያሉ፡ ሲናገሩ በጣም ነው የሚያመኝ።.. እኛ ከተለያየን 
ሰላሳ ዓመት ነው። ግን በውስጣችንና በሕልማችን ከናንተ ጋር መኖር ነው።... በኢትዮጵያውነተይ 
ብጣም ነው የምኮራው። ዛሬ ብንለያይም፡ ነገ እንደ ድሮኣችን፡ ኣብረን እንደምንኖር እርግጠኛ 
ነኝ። በጣም በጣም እርግጠኛ ነኝ።...  እናታችን ኢትዮጵያ ለዘለኣለም ትኑር። ኢትዮጵያ 
ትቅደም።"  
ንጉሰ! ኢትዮጵያ ትቅደም፡ የደርግ ናፋቂዎች መዝሙር ነው። የኤርትራ ህዝብ ግን፡ ይህን 
ለዓመታት ህዝባችንን ለማድማት የሚጠቀሙበትን መዝሙር ሲሰማ ደሙ ነው የሚፈላው። ደርግ 
የሚናፍቁ መሆናቸው ሳያውቅ በጉያው ያሳደጋቸው እንዳሉና፡ መርዶ ነጋሪ ሆነው መምጣታቸው 
በመስማቱም፡ ብድንጋጤ ተውጥዋል። እንደዛ ልጆቼ ብሎ፡ ተንከባክቦ ላሳደገ ህዝብ፡ የሞት ሽረት 
ትግል በሚያካሄድበት ግዜ፡ የኢሳያስ የጥፋት ዘመቻ ለመፈጸም ፍላጎት እንዳላቸው መግለጻቸው 
ክሕደት ነው። የኤርትራ ህዝብ እርግማን ሰለባ የመረጡም ይመስላል። ሓጢያት መሆኑንም 
መረዳት ኣልቻሉም። ምናልባትም፡ የህዝቦች እልቂት ያስከተለውን ጦርነት ካለፈ በሁዋላ 
የተወለዱና፡ ኣሁን ተረት መስሎ ስለሚታያቸው ይሆናል ችግሩ የተፈጠረው፡ የሚል ሰውም ብዙ 
ነው። ንጉሰ፡ በኣደባባይ ቆመህ የደርግ ናፋቂ፡ የታምራት ነገራ መጥፎ ታሪክ የምትደግም መስለህ 
የዋልክበት ቀን፡ የተረገመች መሆኑዋን እወቅ። ታምራት፡ ወላጅ ኣባቱ በምጽዋ ሲዋጋ ስለ ሞተና፡ 
ዛሬ የኤርትራ ህዝቢ በኢሳያስ ተዳክምዋል፡ መከላከል ኣይችልም በሚል እምነት፡ የሕልም ፈረስ 
እየጋለበ የምጽዋ ባለቤት ለመሆንና፡ ያባቱን ሞት ለመበቀል፡ ምኞት እንዳለው መግለጹ የሚረሳ 
ኣይደለም። ይህም የጤናማ ሰው ኣስተሳስብ ኣይደለም። ዋጋም ያስከፍላል። ንጉሰ! ኣንተ 
በምትኖርበት ኣገር ኖርወይ፡ ኣቶ ወልድኣብ ፍስሃጽዮንና የነጻነት ትግል ጓደኞቹ፡ ኣንተንና 
መሰሎችህን፡ የኢሳያስ ስርዓት ከፍተኛ ግፍና መከራ ኣድርሶብናል በማለት፡ የመኖርያ ፈቃድ 
ካገኛችሁ በሁዋላ፡ ወደ ስርዓቱ ተመልሳቹ፡ የኢሳያስ የጥፋት ስርዓት መልእክተኞች መሆን ብቻ 
ሳይሆን፡ ፍትሕ እንዲነግስ የሚታገሉትን ለማጥቃት የምትፈጽሙት ተግባር ማኽሸፋቸውና፡ 
ለምትፈጽሙት ጥፋትም ዋጋ የምትከፍሉበት ግዜ እየመጣ መሆኑ የገለጹት የሚመሰገን ነው። 
ለሌችም ኣብነት የሚሆን ነው። ምናልባትም፣ ከሁዋል ሆነው ንጉሰንና ሌሎችንም ወደ ጥፋት 
በመግፋት፡ ሕልማቸው የሚሳካ የሚመስላቸው፡ ከሕልማቸው ለመንቃት ቢረዳ በማለት ኣንድ 
ሓቀኛ ታሪኽ ልጥቀስ። ኣንድ የኢትዮጵያ በኤርትራ ብተካሄደው ጦርነት ህይወቱ ያለፈና፡ በኣዲስ 
ኣበባ ለመቀበር ዕድል ያገኘ ወተሃደር ስነ ስርዓት ቀብር ሲካሄድ፡ ሴቶቹ፣ ‘ዋይ! ዋይ! ኣንቺ 
ኣስመራ! ወዳንቺ የሄደው! የማይመለሰው! ‘ዋይ! ዋይ! ኣንቺ ኤርትራ! ወዳንቺ የሄደው! 



የማይመለሰው! እያሉ ሲያለቅሱ የሰማ፡ ሁሉ፡ በጥልቅ የሃዘን ስሜት ደጋግሞ ያነሳው እንደነበረና፡ 
ለወራትም እንደ ጉድ ይወራ እንደነበረ፡ ብቀብሩ ስነ ስርዓት ከተገኘ የሰማሁትን ሓቀኛ ታሪክ፡ ልብ 
ያለው፡ ልብ እንድለውና ከስሕተቱም ለመማር ይረዳል በማለት የጠቀስኩት እውነተኛ ታሪክ ነው።  
ኢሳያስ፣ ዓላማውንና መንነቱን ደብቆ፡ የኢትዮጵያ ሰላይ መሆኑ የኤርትራን ህዝብ ሳይነቃበት፡ 
ከነጻነት ትግሉ ግዜ ጀምሮ፡ ከሱ የተሻለ ችሎታ የነበራቸውን እያደባ ብማጥፋት ስልጣን የመጨበጥ 
ሰው ነው። የኤርትራን ህዝብ፡ ለማጥፋትና ነጻና ልኡላዊት የሆነች ኤርትራን፡ ከህዝቡ ተደብቆ፡ 
ተጠንቅቆ፡ ተመልሳ የኢትዮጵያ ግዛትና ክፍለ ሃገር እንድትሆን፡  እየሞከረ መሆኑን ቃሉና ተግባሩ 
የሚያረጋግጠው ሓቅ ነው። ኢሳያስ ጤናማ ቢሆን፡ የኣገር ሉኣላዊነት የሚይክል ነገር በሓይል 
ማፍረስ ኣያስበውም ነበር። የኤርትራ ህዝብ፡ ወደር የሌለው የይህወት መስዋእትና የንብረት 
ውድመት ከፍሎ፡ ብተከዘ ወንዝ የሰኘውን የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ተመልሶ እንዲያጠፋው፡ 
በለሌትና በጓዳ መመለስ ኣይሞክርም ነበር። የኖርወይ ህዝብም፡ በሁለተኛ የዓለም ጦርነት 
በሚካሄድበት ግዜ፡ ኩስሊንግ በሚባል፡ የኣገሩ መሪ የነበረ፡ ኣገሩን ለናዚ ጀርመን ኣሳልፎ የሰጠ 
ከሓዲ ምክንያት፡ ኣደጋ ላይ ወድቆ ስለ ነበረ፡ የከሓዲ መሪ መዘዝ ያውቃል። በዓለም፡ ኩስሊንግ 
ማለትም ከሓዲ ማለት መሆኑን ብጉጉል (google.com) ተመዝህቦ የሚገኘውን መመልከት 
ይቻላል። Quisling was a Norwegian military officer and politician who 
nominally headed the government of Norway during the occupation of the 
country by Nazi Germany during World War II. a person who collaborates 
with an enemy occupying force –  . Charged with high treason against the 
Norwegian state, and was sentenced to death. His name was a synonym for 
traitor.  
ኢሳያስ፡ ከዓቢይ ጋር በመሆን፡ ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ የመመለስ ሕልሙ ጋህድ ለማድረግ 
በመጣር ላይ የሚገኝ ከሓዲ ነው። ሁለቱም ህዝቦች ወዳለፈው የህዝቦች የእልቂት ያስከተለው 
ጦርነት፡ ሊከት የሚችል ተግባር በመፈጸም ላይ መሆናቸውም የሚካድ ኣይደለም። ኢሳያስ፡ 
የኤርትራን ሰራዊት፡ ኣገሩ ውስጥ ሆኖ እንዳይቃወመው፡ ወደ ኦሮሞ ክልል በማዛወር፡ ኣራት ቦታ 
በመመደብ ሰራዊቱ ለኣደጋ እንዲጋለጥ ማድረጉ ነው የሚታወቀው። የኤርትራን ህዝብ በይበልጥ 
ለማፈን ደሞ፡ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት፡ በሌሊት ወደ ኣስመራ እያጓጓዘ ነው። ዓቢይም፡ “የቆጡን 
ኣወርድ ብላ የብብቱዋን ጣለች!” እንደሚባለው፡ የሰው ኣገርና ወደቦች ባለቤት ለመሆን ሲያልም፡ 
ኢትዮጵያን ሊበታትን የሚችል ኣደጋ እየፈጸመ መሆኑ ኣውቆ ቢጠነቀቅ ይሻለው ነበር። ሁለቱም 
መሪዎች ነን የሚሉ፡ ህዝቡን እያታለሉ ወደማያባራ ጦርነት ከመሩት፡ ሊደርስ ለሚችለው ጥፋት 
ተጠያቂ ናቸው። ሰላምና ሰናይ ጉርብትና ለኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚፈልግና የሚመኝ 
ሁሉ፡ ይህንን የጥፋት ዘመቻ ለማስቆም የሚችለውን ሁሉ የማድረግ ሓላፊነት ኣለበት። ፈጣሪ 
በጥበቡ ይመልሰው እንጂ፡ ብኣካባቢያችን የጥፋት ደመና እያንዣበበ መሆኑ ለሁሉም ግልጽ 
ይመስላል። ብዙ መንግስታትም ጣልቃ ገብተው ኣካባቢውን የጦርነት ኣውድማ እንዳያደርጉት 
የሚያስጋ ነው።  
ከሁሉም በላይ የህዝብና የሃገር ደህንነት! ሰላም ይንገስ፡ ጦርነት የሚፈልግ ይውደም! ሰላም 
ለሚፈልግ ሁሉ ሰላም ይስጠው። 

ምስሉ ተኪኤ ሓምለ 21 ቀን 2012 ዓ ም 
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