
 

ኤርትራ ርዱእ ስግኣት ነይሩዋ 

ጌታቸው ረዳ 

10/26.22 

 

ወየንቲ እንታይ እዋንካ ድማ ፕሮፓጋንዳ ኢሳያስ ኰይንካ ኢሎም 

ከምዘምባሁቑ እፈልጥ እየ; ግን ሓቂ ‘ሓቂ’ እያ።ስለዚ እታ ወያነ ብአምሓርኛ 

ዘሐተማ 86 ገጽ ዘለዋ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን እትምልከት ሰነድ ውግእን 
ዕላማ ወያነ እታ ንኤርትራ እትምልከት ጥራሕ ናብ ትግርኛ መሊሰ 
ከቕርብልኩም እዬ። ትርጉም አምሓርኛ ናብ ትግርኛ ናተይ።  

ብዙሕ ሰብ እቲ እንርእዮ ዘለና ውግእ ካድረታትን ሙሁራት ወያነ ነቲ ውግእ 

ኢሳያስ (ኤርትራ) እዩ ጀሚርዎ፤ እንዳበሉ ሙሉእ ዓለም አዳናጊረሞ እዮም። 
እቲ ሓቂ ግን ካልእ እዩ። 

ወያነ ኣብ ልዕሊ “ሰሜን ዕዝ” ተባሂሉ ዝፍለጥ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ 
መጥቃዕቲ ቅድሚ ምፍጻሙ ማእከላይ መሪሕነት ፖለቲካን ወታሃደራዊ 

መምርሒ አባላት ተኣኪቦም ኣብ ዘውጽኡዎ 86 ገጽ ዘለዎ ሰነድ መንግስቲ 
አብይን መንግስቲ ኢሳያስን ብሓባር ክድምሰሱ ከምዘለዎ ዘራጋጋጹሉ ሰነድ፤ 
ብሕልፊ ድማ ኣብዛ ትርጉም እዚኣ ዘቕርባ ንኤርትራ ዝምልከት ስለዝኾነት 
ብዘይ ምጕብዕባዕ ጭብጥታት ዘለዎ መርትዖ ከቕርብ ኢየ ።  

እዚ ሰነድ እዚ እቲ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ብ30 መስከረም/2013 

(ብናትና ኢትዮጵያ ዘመን አቋጻጽራ) ብወያነ እተዘርግሐ 86 ገጽ ዘለዎ ሰነድ 
እዩ። 



ናይ’ቲ ሰነድ ኣርእስቲ "ምዕባለ ፍሉይ ምዕራፍ ዕብየት ቃልሲም ቀጻሊ 

ስትራተጂታትን ስልትን መምርሒታት (ቍጽሪ -2 መቐለ) በጥንቃቐ 

ዝታሓዝ ሰነድ፡ ቤት ጽ/ት ህ.ወ. ሓ. ት " ዚብል እዩ።  

(የትግል ልዩ ምዕራፍ እድገቶች እና የምከታችን ቀጣይ ስትራቴጂዎች፣ 

ስልቶች እና አቅጣጫዎች (ቁጥር - ሁለት) በጥብቅ የሚያዝ ህ.ወ.ሓ.ት 

ጽ/ቤት መስከረም 30/2013ዓ.ም መቐለ 2) 

2.3.7. ካብቶም ብድሕሬና ዚወግኡና እውን ንጠንቀቕ!  

ኣብዝብል ኣርእስቲ ክመዚ (ገጽ 64-66) ከምዚ ይብል፡ 

1-ጕዳይ ኤርትሪያ ብሓፈሻ ብፍላይ ከኣ ጕጅለ ኢሳይያስ ምስ እቲ 

እንምክቶን ምስ’ቲ ዘለና ድልየትን ዝዛመድ ጉዳይ እዩ።  

ናይ እዚ ጕጅለ እዚ ፖለቲካዊ፤ ምጣነ ሃብታዊን ዲፕሎማስያዊ ከምኡውን 
ካልእ ከምዚ ዝኣመሰለ ንጥፈታት ኣብ ልዕሌና ብተዘዋዋሪ ዘይኰነስ 
ቀጥታውን ረዚንን ጽልዋ ክህልዎ እዩ ።እቲ ከቢድ ዝገብሮ ነገር ድማ ጕጅለ 
ኢሳይያስን ጕጅለ ኣቢይን ኣብ ጕዳይ ህዝቢ ትግራይ ሱር ዝሰደደ ጽልኣቶም 
ንምክያድ ምእንቲ ከይንሕደስ ፍፁም ከጥፍኡና ይምነዩን ይንቀሳቐሱን 
ምህላዎም ኢዩ። 

ክልቲኦም ስልጣኖም ኪዕቅቡን ብዝሓቶም ከስፍሑን እንተ ኮይኖም እዚ 

ህዝቢ’ዚን እዛ ውድብ እዚኣን ክጠፍኣ ኣለዎን ኢሎም ሓደ ሓባራዊ ውጥን 
መዲቦምን ተማኻኺሮም እዮም አንጻርና ጠጠው ኢሎም ይጻረሩና ኣለዉ ።

ስለዚ እዚ ፍጹም ጸረ-ዲሞክራሲ ዝኾነ ከጥፋኣና ዓቂኒ ዘሎ ናይቶም ጕጅለ 
ኣሃዳዊያን በሊሕ ካራ ጥራሕ ጥራይ ዘይኰነስ ጕጅለ ኢሳይያስ እውን እዩ። 

ኢሳያስ ጥበብን ክእለትን ስኢኑ እምበር ሓደ ጊዜ በይኑ ካልእ ጊዜ ድማ 
ምስቶም ደመኛታትና ጸላእትናን እንዳተሻረኸ ከጥፍኣና ፍኸራኡን ትምኒቱን 
ካብ ምትግባር ዓዲ ኣይወዓለን። ስለዚ ክልቲኦም ሓይልታት ህልውናና ኣብ 

ሕቶ ዘእትው ናይ ‘ሓንቲ ሳንቲ ክልተ ገጽ’ ኮይኖም ይዓዩ ኣለው ። 

ክንርድኦ ዘለና ጕጅለ ኣቢይ ወዲቑ ጕጅለ ኢሳይያስ እንተዳአ ገዲፍናዮ፤ 
ንድሕንነትና ስግኣት ስለዝኾነ ክመቲ ልሙድ እንኸዶ ዝነበርናዮ ዑደት 

ከም’ቲ ናይ ቀደም ልሙድ መገዲ ምኻድ ኣየዋወጽእን እዩ። (ስለዚህ ፈጺሙ 

ክእለ ኣለዎ!) 



II. 

ስለዚ ዕድል ጋንታ ጉጅለ ኢሳይያስ ምስ ዕድል ጋንታ ኣብይ ንክጥመር 
ምእንቲ ጋንታ ኢሳያስ ዘዳኽም ዘፍርስን ንጡፍ መጠነ ሰፊሕ ዝኾነ ጩቡጥ 
ኣሳአራራሓ ንተልም። ኣካይዳና ንለውጥ። 

II. መንግስቲ ኢሳያስ ንምድኻምን ንምፍራስን ዘኽእል ዕድል ልክዕ ከም’ቲ 

ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ’ውን ዝሃረዩ (በሳል/ቴንስ) ኩነታት 

ኣለው፡፡ ምኽንያቱ እዚ ጕጅለ’ዚ ሙሉእ በሙሉእ ብህዝቢ ኤርትራ 

ዝተነጽገ እዩ ምባል ይካአል፡፡ ኢሳያስ “ወፊርካ እቶ” ዝብሎ ሰብ የለን።  
ሕዝቢተስፋ ቆሪጹ እዩ። ዝተፈንፈነ ጕጅለ እዩ። 

ኣብ’ቲ ገዛኢ መደብ እውን ኣብ ሕድሕድ ውሽጢ ገፊሕ ነቓዕ ይራአይ ኣሎ። 

ኣብ ሞንጎ ሰራዊት ኤርትራወ’ን ማለት ኣብ ታሕቲ ዘሎ ታራ ሰራዊት ልክዕ 

ከም’ቲ ታራ ህዝቢ ጸረ ጉጅለ ኢሳያስ ብሙኻን ሓድነት ኣለዎ። ኰይኑ ድማ 
ካብ ብርጌድ ሓለፍቲ ንላዕሊ ዘለው አዘዝቲ ሰራዊት ግና ብጉቦን ብመርበብ 
ስለላን ብዘለዎም ድኽመትን እንዳፋራረሐ ኮነ እንዳደለለ ዘገልግሉዎ 
ሓለፍቲ ሰራዊት አለውዎ።  

ህዝቢ ኤርትራ ወተሃደራት ኰይኖም ህይወቶም ንክሕልፉ ስለዘይደልዩ 

“አግልግሎት” ክባሃል ከሎ “ዕግሽግሽ” ኢሉዎም እዩ።  እታ ሃገር ካብ ዘለዋ 
ብዝሒ ህዝቢ ሲሶ ዝኾኑ ሒዛ እያ እትጓዓዝ ዘላ። ነዚ እዚ ንምሽፋን ክብል 
እዩ ኢሳያስ ስሩዕ ሰራዊት ኣብ ምድርጃው ዝርከብ ዘሎ።  

ከምቲ ኣቐዲሙ እተገልጸ እቲ እቲ ዝነቕሐ መንእሰይ ውዕዉዕ ፖለቲካዊ 

ምንቅስቓስ ከይገብር ኣብ’ቲ ዝላዓለ ብርኪ መዝነት ሰራዊት ምእንቲ ከይኣቱ 

ወዲ ዕድመ 65 ዓመት ዘለዎም ቀዋሚ/ስሩዕ/ ሰራዊት ገይሩ ካብታሕቲ 
ክሳብ ላዕሊ ብሕልፊ ድማ ኣብ ጋንታታት ብሓለፍነት ብምሻም ኣብ ታሕቲ 
ዘሎ ሰራዊት ናዕቢ ከየምጽእ ጠሚሩ ሒዝዩዎም እዮ ።  

እቶም ላዕለዎት ጀነራላትን አባላት ድሕንነት ናይ እታ ሃገር ብብልሽውናን 

አውራጃዊነት/ ዓልየታዊነትን ዘለዎ ስምዒት ተተብቲቦም ንሓድሕዶም 
ምእንቲ ክተሓላለኹ ከምኡውን ንኢሳይያስ ከም መድሓኒኦም ገይሮም 
ምእንቲ ክርእይዎ ኣብቲ ንሱ ዝፈጠሮ መጻወድያ ዚንቀሳቐሱ ኣካላት እውን 
ኣለዉ። 



ብቐንዱ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዝኸፍአ ናይ መሪሕነት ባዶ ቦታት ብምምዝማዝ 

ንህዝቢ ኤርትራ ለይትን መዓልትን ኣብ ባርነት ከምትዛእተዎም ንዓና’ውን 
ከጥፍኣና ለይትን ቀትርን ከይዓረፈ ይሰርሕ ኣሎ። 

III. እዚ ኣጋጣሚ እዚ ነዚ ናይ ሓጺር እዋን ጠቋማይ/መሐበሪ ብርኪ ኮይኑ 
እንርዮ ዘለና ክውንነት ንጕጅለ ኢሳይያስ ንምብትታን ዝሰፍሐ ኣጋጣሚ 
ኮይኑ ረኺብናዮ ኣለና።ስለዚ ምስ ክልተ ኣጸቢቑ እተኣሳሰረን እተሓናፈጸን 
መደባት ንስርሓሉ ኢና ። 

እተን ክልተ መደባት ድማ፦  

ቀዳማይ - ኢሳይያስ ኣብ ውሽጣዊ ድሩትነት ኤርትራ ተሞርኲዝና ነቲ ጉጅለ 

ኢሳያስ <ንምዕናው> ጭቡጥን እተወደበን ሓገዝ ምግባር። 

እቲ ካልኣይ - ጕጅለ ኢሳይያስ ከም ኣካል ናይቲ ወግዓዊ ወራር ኮይኑ ምሳና 
እንተድኣ ተዋጊኡ ነቲ ውግእ ዝጭፍልቕ ወተሃደራዊ ድሉውነትን 
ስትራተጂን ንምምካት ድሉዋት ክንከውን ምድላው ኣለና። 

ኣብ ውሽጣዊ ድሩትነት ኤርትራ ተመርኲስና ክንገብሮ ዘሎና ጭቡጥ ደገፍ 
ንድኽመታት ጸላኢ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክድይብ ምግባር ፤ በቲ ካልእ ሸነኽ 
ከኣ እቲ ድኽመት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምቕያር ዚሕግዝ ሓደ መገዲ እቶም 
ለውጢ ከምጽኡ ዝሕግዙ ገስገስቲ ባእታታት ከይንቃሳቐሱን ከይምክቱን 

ዘዕንቅፎም ንዘሎ ሓጛፍ/ነዃል/ አማራራሓ ክፍተት ንምዕጻው/ንምሕታም/ 
ዝሕግዝ በጣጣሳይ መጻወዲያ ንክኸውን ምግባር። 

በታን በታን ፤ ንጕጅለ ኢሳይያስ ኣብ ምፍራስ ኣገዳሲ ግደ ዘለዎ ብርእሱ 
ሓሲቡ ዚዓይ ስትራተጂን ዓቕምን ንምድላው ነዚ ዚመርሕን ዚቈጻጸርን 
ውድብ ንምቛም ነቲ ከባቢን ዕዮኡን ንምፍላጥ እኹል ሰብኣዊ ሓይሊ 
ንምምዳብ ብእተኻእለና መጠን ገንዘብን ናውትን ንምሕጋዝ ክነዳልው 
ክንክእል ኣለና። 

ብተወሳኺ’ውን ማሕበረሰብ ሰራዊት መራኸቢ ብዙሓትን ጉጀል ሰብኣዊ 

ተጣበቕቲን ከምኡውን ውሽጣዊ ኮነ ግዳማዊ ምንቅስቓስ “ይኣክል/በቃ/” 

ዝኣመሰሉ ሓገዝቲ ምንቅስቓሳት... እንዳታሓባበርና ንጕጅለ መንግስቲ 
ኢሳይያስ ክነፍርሶ ኣለና። 

 



ኣብ ቅድሜናን ብድሕሪናን (ዝባንና) ንዘሎ ሕዝቢ "ሓራ ክንወጽኦ ኢና"። 
ኣብ መጻኢ ዚግበር ጕዕዞ ውሕስነት ምእንቲ ክወሃሃዶ ምችው ኵነታት 
ከነተዓራሪ ንኽእል ኢና ። ዓወት ዝስንቁ መሪሕ ውድብና ሃብሮማይ 

ህ.ወ.ሓ.ት ንዑኡ ዝሳአኖ ነገር እንታይ ግዲ አሎ እዩ!! 

ይብል። 

ትርጉም - (የትግል ልዩ ምዕራፍ እድገቶች እና የምከታችን ቀጣይ 

ስትራቴጂዎች፣ ስልቶች እና አቅጣጫዎች (ቁጥር - ሁለት) በጥብቅ የሚያዝ 

ህ.ወ.ሓ.ት ጽ/ቤት መስከረም 30/2013ዓ.ም መቐለ ክፍል 2) 

ካብዝብል ሰነድ ህ.ወ.ሓ.ት ዝተርጎምኩዎ።  

ትርጉም ጌታቸው ረዳ Ethiopian Semay 

ሰላም ቅነ! 

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay) 10/26/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


