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እገዳ ሕቡራት ሃገራት ተላዒሉ፡ ዮሃና! Ãብ እገዳ ኢሳያስ የገላግለና! 

 

ብደስÅለ መሓሪ 
 
 ƒብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ƒብ ወርሒ ታሕሳስ 2009 ƒብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝተÅየነ ናይ ዕደጋ 
ƒጽዋር፥ መገሻ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲን  ንብረቶምን ዝምል…ት እገዳ ተላዒሉ፣ ብታሕጓስ ዝውቃዕ 
ዘሎ …Åሮን ዝረ¡ ዘሎ ቅጥዒ ዘይብሉ ዝላን ዕንደራን ንግዜ ምግዳፍ ይሓይሽ። እቲ እገዳ ስለምንታይን 
…መይን ተወሲኑን …መይ'… ተተርጉሙን ብዙሕ ተዘሪብሉን ተጻሒፍሉን ስለዝflነ ምድጋሙ ጊዜን ጉልÅትን 
ƒንÅብቲ  ምጥፋእ …ይ…ውን Œሰግሮ መሪጸ ƒሎኩ። እቲ ሎሚ …ተኩረሉ  ደልየ ዘሎ⁄ ጉዳይ እቲ ሰዓብቲ 
ስርዓት ኢሳያስ ደጋጊሞም ዘተንብህዎን ዝትስፈውሉን ዘለዉ ናይ ለውጢ ሕቶን ቁጠባዊ ህንጸት ሃገርን 
ŒŸውን ኢዩ። 
 
ሓቂ ኢዩ ƒብዚ እዋን'ዚ እቲ ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝጸንሐ ናይ ዕስራ ዓመታት "ƒይ ”ናት፡ 
ƒይ ሰላም" ሃውሁ ተዛዚሙ፥ መስርሕ ሰላምን ናይ ውዕላት ምፍርራምን ብቕልጣፌ Œሰላሰል ይር¡ ƒሎ። 
ኢሳያስ ƒፈወርቂ …ተማታት ኢትዮጵያ እናማረጸ ምምልላስ ዝውቱር œይኑ ጸኒሑ ƒሎ። ናÅይ 
…ምዝŸውን ƒይፍልጥን'ምÅር ቀጻሊ ዑደት Œህሉ …ምዝኽእል'ውን ምእማት Ãብ ሓቂ ምርሓቕ 
ƒይ…ውንን። ƒብ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ እገዳ ሕ.ሃ. ተላዒሉ ƒሎ። ብመጎታዊ ƒዘራርባ መሰረት፥ እቲ ƒብ 
ኤርትራ ንሕጊ ዝምእዘዝ ስርዓት …ይነግስ፥ እሱራት …ይፍትሑ፥ ገደብ ƒልቦ ƒገልግሎት ሕጋዊ መƒዝኑ 
…ይሕዝን፣ እቲ ባይታ ዘቢጡ ዘሎ ቍጠባዊ ሰረት ሃገርና ትንፋስ …ይመልስን ጕልባብ œይኑ ዝጸንሐ 
እገዳታት ኢሳያስ ƒፈወርቂ Œለዓልን ሽግር ኤርትራ ኩሉ Œፍታሕን ብዙሕ ኤርትራዊ ዝጽÅዮ ዘሎ 
Œውንነት ኢዩ። እንተደƒ Œዉን œይኑ ብዙሕ ጻዕርን ግዜን ዝሓትት ም‰ኑ'ውን ዘጠራጥር ƒይœነን። 
እቶም ንኢሳያስ ƒፈወርቂ …ም ምድራዊ ƒምላኽ ዘምልኽዎን ዝƒምንዎን ናብቲ ለዋህ ህዝብና  
ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ መልእኽቲ ነዚ ዝመስል ኢዩ። 
 
እቲ ƒብ ኢትዮጵያ …ይዱ ƒብ ዝተፈላለየ …ተማታት ዝተዛረቦ ዘረባን ዘርƒዮ ዘሕፍር ባህርያትን፥ ርእዮም 
…ምዘይረƒዩ፡ ሰሚዖም …ምዘይሰምዑ፡ Œሓልፍዎ ደልዮም'ምÅር እቲ ዝህቦ ምልŒታት ናብቲ ንሳቶም 
ዝሓስብዎ ዘምርሕ  ƒይœነን። ወይድማ እተን ለወሃት ƒዴታት ዝብልኦ ዘለዋ "እቶም ƒብ ኢትዮጵያ Œƒቱ 
…ሎ ጡፍ ጡፍ ኢሎም ዝተቐÅልዎን Ãባታት ዝŸደንዎን ዓÅይቲ ዓዲ ስለዝፈወስዎ'ምÅር" …ምኡ ኢሉ 
Œዛረብን እቲ ዘርƒዮ ተግባራት …ርእን ƒይŒእልን ኢሎም …መኽንይሉ እንተዝፍትኑ'‘ ምሓሸ። እቲ ሓቂ 
…ምዚ ƒደታት ዝብልኦ እንተደƒ œይኑ፣ ወይ ናብቶም ናይ ዓዲ ያዕቆብ ጠንቋሊ ወይ ድማ ናብቶም 
ዓማውልቱ Ãልኦት …ይዱ Œፍወስ ምምÃር …ድሊ ኢዩ። 
 
እቲ ዝገርም ግን እዞም ጉጅለ ƒምለኽትን ሰዓብትን ኢሳያስ ƒብዚ ዝሓለፈ ነዊሕ ናይ ታሪኽና ጉዕዞ 
ዝረƒይዎን ዝሰምዕዎን ሓቅታት ƒዛሚዶም ብሓንጎሎም Œመዝንዎን Œመራመርሉን ዘይምኽእሎምን 
ኢሳያስ ƒፈወርቂ ለውጢ Œምጽወተሎም ይጽÅዩ ምህላዎም ኢዩ። ብƒንጻሩ ግን፡ ብዙሓት ƒብ ዝተፈላለየ 
ጽፍሕታት መንግስትን ሃገርን ተዋፊሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ዜጋታት፣ ƒብ ኢሳያሳዊ ƒምልflት ዘይƒምኑ፣ 
ብሃገራዊ ሓልዮትን ሓላፍነትን ተደሪflም፣ ሓደ መዓልቲ ራህዋ፡ ሰላምን ሃገራዊ ትንሳኤን Œመጽእ ም‰ኑ 
ƒሚኖም ብተስፋ ዝነብሩን ዝሰርሑን ምህላዎም ዓቢ ተስፋ ኢዩ። እታ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ቀሪባ …ምዘላ 
…ይተገንዘብዋ ዝተርፉ ƒይመስለንን።  ለውጢ ብትምኒት ጥራይ Œመጽእ …ምዘይœነ፣ ƒብ Œውንነት 
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ዝተሞርœሰ ቃልስን ልዑል ተወፋይነት መስዋእትን …ምዝሓትት ዘጠራጥር ƒይœነን። እቲ Œሳብ ሎሚ 
ጉልባብ œይኑ ዝጸንሐ ዕንቅፋታት ተቐንጢጡ ስለዝœነ፣ ናይ ለውጢ መስርሕ ብኢሳያስ ƒፈወርቂ 
Œምጽወት እግርን ኢድን ƒጣሚርÃ ምጽባይ፣ ልውህናን ዕሸልነትን ጥራይ ም‰ኑ ምስትውዓል ƒድላዪ 
ኢዩ። ብዛዕባ መንነት ኢስያስ ƒፈወርቂ Ãብ ሕሉፍ ታሪኽ ትምህርቲ Œንወስድ ይግÅእና። 
 
እቶም መተዓብይቱ ዝትርኽዎ ናይ ንእስነቱ ታሪኽ ገዲፍና፣ ƒብ ቃልሲ Ãብ ዝተጸንÅረሉ ግዜ ጀሚርÃ ዘሎ 
ናይ 52 ዓመታት ግዜ፣ ƒጸቢቖም ዝፈልጥዎ ደቂ ሃገርን ƒብ ዝተፈላለየ እዋናት ብቐረባ ዘዛረብዎ 
ወጻእተºታትን Ãብ ዝገልጽዎን Ãብ ንባብን ትዕዝብትን ተÅጊስÃ ዝተዋህለለ ƒፍልጦ ስእሊ ባህሪ ኢሳያስ 
ምግምጋም ƒገዳሲ ኢዩ። 
 
ìእንተ ተÅዲሀ ዝያዳ ዘይዕጸፍ(stubborn)፣ዝያዳ ደረቕ (rigid) ኢየ ዝŸውን፣ብጣዕሚ ስምዒታዊ 
ኢየ፣" Isayas Afeworki quoted in Dan Connell, Against all odds: a chronicle of the Eritrean 
Revolution, 1997, p 173፡ 
 
ኢሳያስ ƒፈወርቂ ብትዕቢት ዝሓÅጠ፣ ብመንፈስ ƒነ እፈልጥን መን …ማይን ዝተመረዘ፣ ዘይርጉእን 
ዘይቅሱንን ƒእምሮ ዝውንን፣ƒብ ነብሱ ንዝቐርብ ነቕፌታ …ም ገÅን ዝቘጽር፣ ንሽግር ብዘተን 
ዲፖሎማሲን ምፍታሕ …ም ስዕረት ዝወስዶ ፣ ተጠራጣርን ƒብ Ãልእ ሰብ ምትእምማን ጨርሹ ዘይብሉን፣ 
ሕድገት ዘይፈልጥ ብድርቅና ዝተማረŸ፣ ሊÅራላዊ ደሞŒራሲ ƒዝዩ ዝጸልእ፣ ጨÃንን ቂምተºን ም‰ኑ 
ብዙሓት ዝምስŒርዎ ሓቂ ጥራይ ዘይœነ፣ ƒብ ዝሓለፈ ብዙሕ ዓመታት ƒብ ግብሪ ብዘርƒዮ ባህርያት ብዙሕ 
ኤርትራዊ ዜጋ ዝተገንዘቦ ሓቅታት ኢዩ። እዚ ባህርያት'ዚ እቶም ብፍቕሩ ዝዓወሩን ƒምለኽቱን ጨሪሾም 
…ም ዘይግንዘብዎን …ም ዘይተመህርሉን …ይተደቀሰ ዝተሓልመ ኢዩ። እታ Œንልግሰሎም ንኽእል ምኽሪ፣ 
እቶም ƒሚነሞ ተጋዲሎም ƒብ ፈቐዶ ጐዳጉዲ ዝማስኑ ዘለውን፣ ይምቱ ይሃልዉ ዘይተፈልጡን 
ሃገራውያን ጀጋኑ፣ ƒብ ፈቐዶ ስደት ብጥልመት ኢሳያስ እናƒስቈርቈሩ ዝነብሩ ዘለዉ መራሕትን 
ተጋደልትን፥ …ምኡ ድማ፡ "Ãብ ዚኦምስ ደርጊ ምሓሸና" እናÅለ Œራገም ዝውዕል ዘሎ ህዝብናን ትምህርቲ 
Œወስዱ ምሕባር ጥራይ ኢዩ። 
 
እዚ ባህርያት'ዚ ምስ ስነƒእምሮƒዊ ƒተሃናንጽኡ ዝተƒሳሰረ ምንባሩ እቶም መተዓብይቱ ዝገልጽዎ'‘ 
እንተ·ነን፣ ƒብ ገለ እዋናት'ውን ብልጭ ዝብል ምንባሩ ŒሕÅር እንተጸንሐን፣ ብዝያዳ ጐሊሑ Œር¡ 
ዝጀመረ ግን Ãብ ምንቅስቓስ ጉጅለ 15 ƒብ 2001 ኢዩ እንተተባህለ Ãብ ሓቂ ዝረሓቐ ƒይœነን። ቅድሚኡ 
ግን; እቲ ƒብ 1994 ƒብ ናቕፋ ዝተ‹የደ ሳልሳይ ጉባኤ ህ.ግ.ሓ.ኤ ዝተለሞ ረቂቕ ውዲት ምግንዛብ ƒገድሲ 
ይŸውን። "እዚ ውድብ'ዚ ሓዱሽ ደም፣ ሓደስቲ መራሕቲ የድልይዎ ƒለዉ" ዝብል ቅቡልን ቅኑዕን 
ዝመስል ሓሳብ ብምጭራሕን፣ "ምድርራብ ሓላፍነታት ƒብ መንግስትን ውድብን ንስራሕ ƒሳልጦ ዕንቅፋት 
…ምዝflነ" ብምእማንን፣ እቶም Œውጥርዎን Œወዳደርዎን ዝኽእሉ ነባራት ተቓለስቲ Ãብ ፈጻሚ ƒÃል 
ውድብ …ምዘግለሉ ገÅረ።ብስም "ሓድሽ ደም" ƒብ ቃልሲ ነዊሕ ተመ÷ሮ ዘይነÅሮም፣ Œቃወምዎ 
ዘይደፍሩ ምእዙዛት "መንእሰያት" ƒብ ፈጻሚት ሽማግለ ናይቲ ውድብ ƒምረጸ። እቲ Œሳብ እቲ እዋን'ቲ 
ዝጥቀመሉ ዝነÅረ ሕቡእ ሰልፊ …ምዝፈረሰ ብምእዋጅ፣ ስልጣን መንግስቲ ናብቲ ንሱ ብቐሊሉ Àቈቆጻጸሮ 
ዝኽእል ፈጻሚት ሽማግለ ውድብ ብምስግጋር፡ ነቲ መንግስታዊ ትÃላት …ልምሶ ጀመረ። ፖለቲÃውን 
ቍጠባዊን መዝነት ትÃላት መንግስቲ ናብ ውድባዊ መሪሕነት (ፈጻሚት ሽማግለ) ብምዝምባል ብዘይ 
ተቓውሞ ምልÃዊ ƒመራርሓ ንምስፋን ባይታ …ጣጥሕ ጀመረ። 
 
ጉጅለ 15 ዘቕረብዎ ጠለብ ƒ›ባ ሃገራዊ ባይቶ ŒÃየድን ህልውን ሕሉፍን ÷ነታት ሃገርን ውድብን 
ተገምጊሙ ናብ ሓድሽ መድረኽ ንምእታውን ቅዋም ንምትግባርን ዘድሊ ስትራተጂ Œንሕጽጽ ዝብል ምንባሩ 
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ሰነዳት ዘብርሆ'‘ እንተœነ፣ ኢሳያስ ƒፈወርቂ ግን Œብሩ ዝተደፍረን ስልጣኑ ዝተተን…ፈን ስለዝመሰሎ፣ 
ƒብ Œንዲ ዘተ ሓይሊ መሪጹ ƒብ ዕራዒሮ Œዳጉኖም ወሰነ። ደገፍቲ ኢዮም ዝብሎም'ውን ƒሰረ። 
ጋዜጣታት ብምእጋድ ƒዳለውቲ ጋዜጠºታት'ውን ብምቕፋድ ጸረ ዲሞŒራሲ ባህሪኡ ƒረጋገጸ። Åቲ 
ዝተዘርግሐ ጽሑፋትን ዝተፈጥረ ምብርባርን Œሳብ ሽዑ ብህዝቢ ብዙሕ ዘይፍለጥ ዝነÅረ እ…ይ ተግባራቱን 
ባህርይኡን ስለዝተቐልዐ፣ ƒብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ቂምትኡን ቅርሕንቱን ንምውጻእ ናይ ምዕናውን 
ምፍራስን ውጥኑ ƒÅገሰ። ኩሉ ትÃላት መንግስትን ውድብን (ሃገራዊ ባይቶ፡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ፡ 
ማእ…ላይ ባይቶ ህግደፍ . .  .) ብምድስÃል ምልÃዊ ስርዓቱ …ስፍን ተተሓሓዞ። Ãብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ 
ተቓውሞ ድምጺ ዘስምዑ ዝተፈላለዩ ምንቅስቓሳት ጉልባብ እናፈጠረ Œƒስርን Œቐትልን ጥጡሕ ባይታ 
ƒንጺፉ ይቕጽሎ ƒሎ። 
 
ƒብዚ እዋን'ዚ ብፍቕሪ ዶŒተር ƒቢይ ተማሪ⁄ን ብጽልኢ ህ.ወ.ሓ.ት. ተላዕጢጡን ዘÃይዶ ዘሎ 
ምንቅስቓስ'ውን ƒብ ዘይንደልዮ ደልሃመት Œወስድ …ምዝኽእል ምጥርጣር ባህሪ ኢስያስ Ãብ ምግምጋም 
ዝብገስ ግምት ኢዩ። ምስ ብሄራት ƒምሓራን ኦሮሞን ተሻሪ⁄ ናብ ህዝባዊ ወይµ ሓርነት ትግራይ ዘተœረ 
ውዲታት ይƒልም …ምዘሎ ንÊሉ ብሩህ እና·ነ ይŸይድ ƒሎ። እዚ ዘይንቡር ፖለቲÃዊ Àዳን'ዚ ƒብ 
ዝምድና ትግራይን ኤርትራን …ስዕቦ ዝኽእል ሓደጋ ቀሊል ƒይŒŸውን ኢዩ። ደጋጊሙ ብዛዕባ ƒገዳስነት 
ምርግጋእ ÷ነታት ኢትዮጵያ ቀዳምነት Œወሃቦ ƒለዎ እናÅለ ዝዝርግሖ ዘሎ መልእኽቲ ናብ ምድምሳስ 
ህ.ወ.ሓ.ት ዝእምት ም‰ኑ ምግንዛብ ዘሸግር ƒይœነን። ƒብዚ እዋን'ዚ ቀዳማይ ዕማም ኢሳያስ ƒፈወርቂ፣ 
ብƒጀንዳ ዶŒተር ƒቢይ እናተመርሐ ህዝባዊ ወያµ ሓርነት ትግራይ ዘወሰነ ምርግጋእ ኢትዮጵያ ምዕማም 
ም‰ኑ Œሰሓት የብሉን። ንኤርትራ ዝምል…ት ናይ ለውጢ ƒጄንዳ ƒብዚ ግዜ'ዚ ƒብ ሓንጎል ኢሳያስ ቦታ 
የብሉን። 
 
ጐድኒ ንጐድኒ ናይዚ ፖለቲÃዊ Àዳን'ዚ ዝÃየድ ዘሎ ƒጀንዳ'ውን እንተ·ነ፡ ቍጠባዊ ምንቅስቓስ 
ኤርትራ፣ Ãብቲ ዝተሓተ ሸቐጣ ሸቕጥ ናይ መዓልታዊ ሃለኽቲ ƒቑሑ ጀሚርÃ ናብቲ ዝለዓለ ናይ 
ምፍራይን ምጕዕዓዝን፣ ናብ ደገ ምልƒኽን ናብ ሃገር ምምጻእን ዘገልግል ሰራውር ቍጠባ ƒብ ትሕቲ 
ቍጽጽር ኢትዮጵያ ዝጠምር ፖሊሲ ተÅጊሱ …ምዘሎ ዘርኢ ኢዩ። ናይ መሬት፣ ናይ ƒየርን ናይ ባሕሪን 
መጐዓዝያ ብናይ ኢትዮጵያ ነጋዶን ትÃላትን ተዓብሊሉ ይÃየድ ምህላዉ ሓቅታት ዘብርሆ Œውንነት ኢዩ። 
 
ንም‰ኑ እቲ ንዓመታት ኢሳያስ ዝተመŒሐሉን ምሉእ ዓለም ጸላእትና Œflኑ ዝገÅረን ኢሉ ዝግዕረሉ 
"ርእስ‹ ምኽƒል" ዝÅሃል ቍጠባዊ ፖሊሲ ደƒ ƒብዚ እዋንዚ ƒÅይ ተሰወረ? ወይስ ንሕና …ይተረድƒና 
"ርእስ‹ ምኽƒል" ምስ ኢትዮጵያ ቍጠባዊ ውህደት ምስ ገÅርና ኢና ንትርጉሞ ኢዩ ዝብለና ነይሩ? ወይ 
ድማ "ርእስ‹ ምኽƒል" ƒብዚ እዋን'ዚ Œንትርጉሞ ዘይ…ƒል ቍጠባዊ ፖሊሲ ስለዝflነ ምስ ኢትዮጵያ 
ቍጠባዊ ውህደት ምፍጣር ጥራይ ኢዩ ዘዋጻƒና ዝብል ምርጫ ወሲኑ ኢዩ? 
 
እታ ንዓመታት ቀዳመይቲ ጸላኢት ሃገርን ህዝቢን ኤርትራ ተቘጺራ ብዝገÅረቶን ዘይገÅረቶን መኽፈቲ ƒፍ 
ኢሳያስ œይና ዝጸንሐት ƒመሪÃ፣ ስዑድ ዓረብን ኤሚራት ብምቕዳም ባይታ ድሕሪ ምጥጣሕ ናብ ኤርትራ 
ገጻ ትጥምት ƒላ። ƒብዚ ዝምድና'ዚ ƒቐዲሙ ዝር¡ ነጥቢ ƒብ መንጎ ኢሳያስን ትራምፕን ዘሎ ምምስሳልን 
ƒብ መንጎ ኢሳያስን ኦባማን (ቅዲሚኡ ድማ Œሊንቶን) ዝነÅረ ፍልልይን ኢዩ። "ሰብ ናብ ሰቡ፡ ዝብኢ ናብ 
ገረቡ" ኢልÃ Œስገር እ⁄ል ዝገልጾ እመስለኒ። 
 
ዝምድና ƒመሪÃን ኤርትራን ድሕሪ ናጽነት ንገለ ዓመታት ጽቡቕ ምንባሩ ብዝተፈላለየ ሓቅታት ዝግለጽ 
ኢዩ። ድሕርíቲ ƒብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፍጥረ ”ናት፡ እቲ ዝምድና እናŸፍ¡ …ምዝŸደ 
ይዝ…ር። 
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ƒብ 2002 ምስ ƒብ ዒራቕ ዝÃየድ ዝነÅረ ”ናት ተƒሳሲሩ ƒመሪÃ ƒብ …ባቢ ቀይሕ ባሕሪ ወተሃደራዊ 
መዓስ…ር Œህልዋ ምንቅስቓስ ትጅምር። …ም ተመራጺ ቦታ ጅቡቲን ኤርትራን ይጥመታ። ነዚ መደብ ናይ 
ƒመሪÃ ƒብ ባሕርን ወደባትን ኤርትራ ንምእንጋድ "ስለምንታይ ኤርትራ ዘይትŸውን" ì(Why not 
Eritrea?)î ዘርእስቱ ሰነድ ብምዝርጋሕ ቅሩብቱ ንምግላጽ ዘመተ የዋፍር። 
 
Åዚ ጥራይ …ይተወሰነ፡ ምስ ƒመሪÃ ዝነÅሮ ዝምድና ንምምሕያሽ፣ ƒብ ወርሒ US$ 50፣000 እናŸፈለ 
ዘስርሖ፣ ግሪንÅርግ ትራውሪግ (Greenberg Traurig) ዝÅሃል ƒማላዲ (lobbyist)ትÃል ብምቝጻር Ãብ 15 
ማዝያ 2002 Œሳብ 14 ማዝያ 2003 ድሕሪ ምጽዓሩ …ይተዓወተ ተረፈ። ምስቲ ኩሉ ባህርያውን ትሕተ-
ቅርጻውን ብልጫታት ኤርትራ፣ ብርቱዕ ሃሩርን ምንƒስን ጂቡቲ እናተፈልጠ ወተሃደራዊ መዓስ…ር ƒመሪÃ 
ƒብ ጅቡቲ Œት…ል ተወሰነ። እቲ ቀንዲ ምኽንያታት ናይዚ ፍሽለት'ዚ ድማ 

1. ዘይርጉእ (ተገላባጢ) መንፈስ፣ ጻሕታሪ ዝምባሌን ƒዕገርጋሪ (ተ⁄ታኺ) ዝflነ ባህርያት ናይ 
ኢሳያስ፤ 

2. ርጉእ ውሽጣዊ ፖለቲÃዊ ኩነታትን ምእዙዝነትን ጅቡቲ፤ 
3. ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ጥዑይ ዝምድና ƒብ ግምት ብምእታው Ãብ ምስ ኢትዮጵያ ዘይምስምማዕ ምስ 

ኤርትራ ዘይምስማማዕ ምምራጾም ኢዩ። 
 

እዚ ፈተነ'ዚ ድሕሪ ምፍሻሉ ድማ ኢዩ እቲ ንዓመታት ጸረ-ƒመሪÃን "…ደምታ" ወያµን እናተባህለ ƒእዛንን 
ሓንጎልን ህዝቢ ኤርትራ ዘደንቈረ ዘመተ ዝተÅገሰ። 
 
ƒብ መደምደምታ ምንጪ ኩሉ ጸገማት ሃገርን ህዝቢን ኤርትራ ኢሳያስ ƒፈወርቂ ም‰ኑ ብÊሉ ህዝብና 
ርዱእ ŒŸውንን Ãብ ስልጣን ምእላዩ እንœ ምርጫ ም‰ና ምግንዛብ። 
 
ሃገርናን ህዝብናን Ãብ ዝዋረድ 
ኢሳያስ Ãብ ስልጣን ይውረድ። 
 
      
 
        
 


