
    ሰራዊት ኤርትራ ዑሱብ ኣይኾነን ፣  

 ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ኣብ መንጎኦም ተፈጢሩ 

ዝነበረ ሽግር ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑዎ ብዘይ ምክኣሎም ካብ ዝሓለፈ 10/4/20 ጅሚሮም 

ኣብ ኹናት ተጸሚዶም ከምዘለዉ ይፍላጥ ። ነዚ ኣጋጣሚ እዚ ተጠቂሙ ኢሳያስ ኣፍወርቂ 

ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ኹናት ከምዘሳተፎም፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ፍሉጥ ናይ ኣዳባባይ ምስጢር 

ኾይኑ ይርኸብ ኣሎ ። መነባብሮ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ንቡር ዘይረኸበ ዝተወጸዔ ክፋል 

ሕብረተሰብና ምዃኑ ኩሉና እንፈልጦ ሓቂ ኢዩ ። ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ኹናት ሕድሕድ 

ብድልየቱ ዘይኾነስ ተገዲዱ ፡ ከይተነግሮ ኣብ ግምባራት ኹናት ወሲዶም ብድሕሪት ጥይት 

ብቅድሚት ጥይት እናተተኾሶ ፡ ሂወቱ ዝኽፈል ዘሎ ኤርትራዊ ዜጋ እዩ። እዚ ኤርትራዊ 

ወተሃደር እዚ ከም እኽሊ ብታሕቲ መጥሓን ብላዕሊ መዲድ ኣብ ዝመስል ናብራ ይነብር ኣሎ ።  

 እዚ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽኩዎ ናብራ ዝሕልፍ ዘሎ ወተሃደር፡ ብገለ ገለ መራከቢ ብዙሓን ፣ 

እንታይ ረብሓ ስለ ዘሎኩም “ ዕሱብ ወተሃደር ኢሳያስ ኣብ ትግራይ ይዋጋእ ኣሎ “ እናበልኩም 

ነቲ መንእሰይ ብዘይ ድልየቱ ህወቱ ዝከፈል ዘሎ ክትጸርፍዎ ትውዕሉ ዘሎኹም ። እዚ መንእሰይ 

እዚ እዃ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ክመሀርን ሓዳር ገይሩ ክወልድን ክዝምድን ዘይደሊ ኾይኑ ዲዩ 

ዝስምዓኹም ?  

 ኣበው ክምስሉ እንከሎው “ዝዓስብ ክሳብ ዘሎ ፣ስዒሰብ ኣይስኣንን “ ይብሉ ። ብዝኾነ፡ 

ዕሱብ ዝብሃል ወተሃደር ብካልእ ሃገር ገንዘብ ተኽፊሉዎ ምስቶም ሰራዊት ናይታ እትኸፍሎ ዘላ 

ሃገር ተሰሊፉ ዝዋጋእ ባእታ እዩ ። ብካልእ ኣዛራርባ ንሃገሩ ዘይኮነ ገንዝብ ክርክብ ኣብ ሰራዊት 

ናይ ባዕዲ ሃገር ተሰሊፉ ዝዋጋእ ሰብ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ንሰራዊት ኤርትራ ዕሱብ ሰራዊት 

ዝብሉዎ ዘለዉ ሰባት ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገንዘብ ክፊላ ተዋግኦ ከምዘሎ ዘቅርቡዎ ጭብጢ 

እንተሎ ፡ እቲ ዝብሉዎ ሓቂ ገርና ምወሰድናዮ ። እንተ ዘይኮነ ካብ ንሰራዊት ኤርትራ ምጽራፍ 

ክቅጠቡ ይግባእ ። ምናልባሽ ግን እቶም ነቲ ሰራዊት ኤርትራ ዑሱብ ዝብሉዎ ሰባት “ 

ክይቀደመትኪ ሓባል በሊያ “ ዝብሃል ክይኸውን ።  

 ሕቡራት መንግስታት ኣሜርካ ብምስምስ ሰላምን ፀጥታ ኣብ ዒራቅን ኣፍጋኒታንን 

ብኣሸሓት ዜጋታት ናይዘን ክልተ ሃገራት ቀቲሎምን ኣሰንኪሎምን ፣ ኣብ ንብረት ዝወረደ ክሳራን 

ናይ ኣየር ብኸላን ጸብጺብኻ ዝወዳእ ኣይነበረን ። መንግስቲ ኣሜሪካ ነቶም ኣብዘን ሃገራት ዝሞቱ 

ኣባላት ሰራውቶም ብክብርን ሰነ ስርዓትን ተቀቢሎም ኣብ ዝግባእ ነባሪ ቦታ ቀብሪ የፋኑዎውም 

ነይሮምን ኣሎውን ። ህዝቢ ኣሜሪካ ከኣ ነዞም ካብ ዓዶም ወጻኢ ዝሞቱ ደቆም ዑሱባት ክብሉን 

ክጸርፍን ኣይሰምዓናን ኣይራኣናን ። ብኣንጻሩ ብኩርዓት ንሞት ደቆም  ከም ንህዝቢ ኣሜሪካን 

ንህዝቢ ዓለም ሰላምን ብልጽግናን ዝተከፍለ ዋጋ ብጸጋ ይቅበሉዎ ርኢና ።  

 ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 7፡53-8፡11 ብዙሓት ፈሪሳውያን ንሓንቲ ሰበይቲ ካብ ሓዳራ ወጻኢ 

ናይ ስጋ ርክብ ፈጺማ ስለ ዝኾነት ብናይ ሙሴ ሕጊ ብዳርባ እምኒ ክትቅተል ኣሎዋ እዪ ዝብል 

እሞ ንስኻ ከ እንታይ ትብል ክብሉ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ግዜ ካብ ዝሰርሖ ዝነበረ 

እናኣቛረጹ ተወክስዎ ፣ ኢየሱስ ከኣ እቲ ካባኹም ኣነ ሓጥያት የብለይን ንጹህ እየ ዝብል ሰብ 

እንተሎ ንሱ እምኒ ክድርቢ ይጀምር ክብል መለሰሎም ፡ ሓደ ድሕሪ ሓደ መመሊቆም ካብቲ ቦታ 



ጠፍኡ ። ስለዚ እዞም ነዚ ሰራዊት ኤርትራ ዕሱብ እናበልኹም እትጸርፉ ዘሎኩም ሰባት ብሓቂ ዶ 

ንጹሓት እኹም ?   

 ኣብዚ ዘሎናዮ ምዕቡል ዘመን ናይ ተክኖሎጂ እቶም ወነንቲ መራከቢ ብዙሓን (Mass 

Media )ዝኾንኹም ኤርትራውያን ኩሉኹም በቲ ሕጊ ናይ ጋዜጥኚነት ተማእዚዝኩም ናብ 

ሕዝቢ ዝቀርብ ሓቀኛ ሓበሬታታት ናይ ምእካብን ምዝርጋሕን ስራሕ እዩ ክኽውን ዝግብኦ ነይሩ 

ስርሓኹም ። ህዝቢ ከኣ ነቲ ዝሃብኹሞዎ ሓበሬታ ሓቀኛ ምዃኑን ዘይምዃኑን ባዕሉ ፕሮሰስ 

ክገብሮን ዕድል ምሃብ እዩ ። ነዚ ንጎኒ ጊፍኩም ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ርኣይ ስሚዒትን 

እናደመርኩም ውስኔ እናሃብኩም መሰል ህዝቢ ትገፉ ኣሎኩም ። ኣብ ክንዲ ጹጹይ ሓበሬታ 

ንህዝቢ ምሃብ ፣ወሰንቲ ንምዃን እተርእዩዎ ዘሎኹም ኣንፈት ኣብ ዝኮነ ቦታ ከብጽሓና ኣይኮነን ። 

ኣብ ዓለምና ዝበዝሑ ጋዜጠኛታት ሞዮኦም ዝክብሩ እዮም ። እንተኮነ ከምቲ ኣበው ዝብሉዎ 

“ኣብ መንጎ ስርናይ ክርዳድ ኣይሰኣንን” ከምዝብሃል ፣ ኣብ መንጎ ጋዜጠኛታት እውን እቲ ጉዳይ 

ከይህሉ ኩሉ ግዜ ክብርታትና ዘይትንክፍ ጉዳይ ክንክተል እንተ ንመርጽ ምጸበቀ ። 

 ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ እንተ ተመክልከትና ኣብዘን ዝሓለፋ 150 ዓመታት ካብ ስግር 

ባሕሪ ዝመጹ ወረርትን ብመስፍንትን ነጋውስ ኢትዮጵያን ኣብ እተፈላላአየ መድረኻት ኣብ ልዕሊ 

ህዝቢ ኤርትራ ፍጹም ጪኻንየ እተመልኦ ቅትለታት ኣብ ሰብን ንብረትን እናተፈጸመ ጽኒሑ ። 

ብፍላይ ብዕድሜና ዘርከብናሉ ካብ 1967 ጀሚሩ ክሳብ 1991 ዝነበረ ኡኩይ ተግባር ወተሃደራት 

ኢትዮጵያ ፡ ድሮ ተርሲዑ ዲዩ ኾይኑ ? ነቲ ሰራዊት ዕሱብ ምባል ዘይኾነስ ነቶም ነዚ ዓይነት 

ግፍዕታት ክፍጸም ዝእዝዙ መንግስታት ይኩኑ ወልቀሰባት ሓላፍነት ክስከሙ ምግባር ኣይቀልልን 

እንዲዩ  ኾይኑ ።  

 ሰራዊት ኤርትራ ዑሱብ ተባሂሉ ዝግለጽ ኣይኾነን ። እንታይ ደኣ ውጽዕ መሰል ዘይብሉ 

ዜጋ እዩ ። ኣብ ኢትዮጵያ ብድልየቱ ዘይኾነስ በቲ ዓማጺ ስርዓት ተገዲዱ ዝዋጋእ ዘሎ እዩ ። 

እቲ ብቀዳምነት ክንርድኦ ዘሎና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መግስቲ ዘይኾነስ ወልቀሰብ ብዘይ ሕግን 

ቅዋምን ህዝብን ሃገርን ከም ድላዩ ዝዕኑ ዘሎ ብደረጃ ሽፍትነት እውን ክርኤ ዘይግብኦ ሰብ እዩ ። 

ኢስያስ ኣፍወርቂ ንህዝቢ ኤርትራ እዃ ሓዲሽ ኣይኮነን ። ነቶም ካብ ሜዳ ሓንጊሮሞ ዝመጹ 

ጀጋኑ በሊዑ ሕጂ ከኣ ደቆምን ደቂ ደቆምን ኣብ ምብላዕ ይርከብ ኣሎ ። ከም ዝኮነ ወልቀ-መላኪ 

ኢሳያስ ኣፈውርቂ ብናቱ ፍልስፍናን ዝኣምኑ ኣመንቲ ኣጥሪዩ ። ብልዑ እንተ በሎም ዝበልዑ ፣ 

ሕሰቡ ኣንተ በሎም ጥራሕ ዝሓስቡ ፡ ተዋግኡ እንተ በሎም ከኣ ዝውግኡ  ስለዚ እዞም ሰዓብቱ 

ብፍላይ ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ከቢኦም እንታይ ይግበር ወይ ይባሃል ኣሎ ሓበሬታ 

የብሎምን  ብዕድሜ እንተኾነ እውን መንእሰያት እዮም ። ወዲ ሰብ ከኣ ንመሰሉን ክብሩን 

ክቓለስ ክነቕሕ ኣሎዎ ።  

  ኣብ ኤርትራ እቲ ስርዓት ክልወጥ እንተ ኾይኑ ካብ ኣሜሪካን ኤውርፓን ብዝፍኖ ዜና 

ኣይኾነን ፣እንታይ ደኣ በቶም ኣብታ ሃገረ ኤርትራ ዘሎዉ ወተሃደራት/መንእሰያትን ሓሞት 

እናሰተዩ፣ ናብራ ዕሬ እናጠዓምም ሓደ መዓልቲ ጸልማት ተቐንጢጡ ብርሃን ከምጽእ ተስፋ 

ዘሎዎም ህዝብን ወተሃደራት ተቓለስቲ እዩ ። እቶም ንሰራዊት ኤርትራ ዑሱብ እናበልኹም 



እተጽውዑ ብናይ ህዝቢ ኤርትራ ወፈያታት እትነብሩ ፣ ሕዝቢ ዝህበኹም ሓገዝ ደው ከየበለ ኣብ 

ልዕሊ ህዝባዊ ሰራዊት እተውርድዎ ጸርፊ ኣቛርጽዎ ። 

 ኣብ መወዳእታ ፡  

 ዝኾነ ኢሰብኣዊ ተግባር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኤርትራውያን ሰደተኛታት 

ዝተፈጸመ ዓመጽ እንተሎ ብመን ይፈጸም ብዘየገድስ ክኹነንን ደው ክብልን ይግባእ ።እቶም 

ፈጸምቲ ወይ ጥርጡራት ዝብሃሉ ጥራሕ ዘይኾኑ እቶም ነቲ ጉዳይ ክፍጸም ዝለኣኹ ኣዘዝቲ 

እውን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቀርቡ ይግባእ ። እቲ ገበን ከምዝፈጸመ እተረጋገጸሉ ሰብ ከኣ ብሕጊ 

ክቅጻ ይግባእ ።   

ዘለዓለማዊ ዝክሪ ንስውኣትና  

ኣምላክ ሃገርና ኤርትራ ይባርኽ   

ክብሮም ግረነት  

1/27/21 

 

  

         


