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ፕሬዚዲንት ኢሳያስ አፈወርቂ እስከመቼ ዝም ይሊለ? 

በገ/ክርስቶስ ዓባይ 

 

ስሇ ፕሬዚዲንት ኢሳያስ ብዙ ብዙ ተወርቷሌ፤ ብዙ ብዙም ሰምተናሌ ግን እውነቱን እንዳት ማረጋገጥ ይቻሊሌ? ሇፈጣሪ አምሊክ 

ምስጋና ይዴረሰውና ባሇጉዲዩ በሕይወት ስሊለ ዯስ ባሊቸው ሰዓት ሏቁን ፍርጥርጥ አዴርገው ቢነግሩን የጠሊቶቻቸውን ቅስም 

ሲሰብሩ የወዲጆቻቸውን ሌብ በማርካት በመሓሌ ሰፋሪነት እንዯ ባሕር ሊይ ኩበት የሚዋሌለትን ዯግሞ ወዯ እርሳቸው ጎራ 

ሉመሌሱ እንዯሚችለ ይገመታሌ። 

እንዯጸሏፊው ከሆነ ኢሳያስ አፈወርቂ ንጹሕ ኢትዮጵያዊ ናቸው ብል ያምናሌ። ምናሌባት ኢትዮጵያ እይዯሇሁም ብሇዋሌና ሇምን 

እንዯዚህ ትሊሇህ የሚለ ስሇማይጠፉ ሁሊችንም በሚያስማማ መሌኩ ንጹሕ ሏበሻ ናቸው እሊሇሁ። ይህን ሇማሇት የምዯፍርበት 

ምክንያት ስሊሇኝ ነው። ሇእነዚህ ምክንያቶቼ ዯግሞ ፕሬዚዲንት ኢሳያስ ሳያውቁ የሚያዯርጉ ናቸው ሇማሇት አሌችሌም። እርሳቸው 

አውቅወና ተረዴተው የሚፈጽሟቸውን ሁኔታዎች መሠረት በማዴረግ ስንመረምር ከሊይ ሇተነሳሁበት መሊምት ፍንጭ ጠቋሚ 

ምሌክቶች እናገኛሇን። 

ስሇአቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ቀዯም ሲሌ ከማከብራቸውና ከማምናቸው እንዱሁም በኢትዮጵያዊነታቸው ከማይዯራዯሩት ሁሇት 

አንጋፋ ሰዎች የተሰነዘሩትን አስተያየቶች አስታውሳሇሁ። አንዯኛው ከፕሮፌሰር መስፍን ወሌዯ ማርያም ሲሆን ሁሇታኛውም ሻሇቃ 

ዲዊት ወሌዯ ጊዮርጊስ ናቸው።ከሁሇቱም አንጋፋ ኢትዮጵያውያን የተሰጠው አስተያየት አቶ ኢሳያስ ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን 

የሚያጠናክሩ እንጂ የሚያጠራጥሩ አሌነበሩም። 

በእኔም እይታ ይህንኑ ሇመታዘብ ችያሇሁ። ምንም እንኳ ቀዯም ሲሌ በእንግሉዞች በተሸረበው ዯባ የኤርትራን ክፍሇ ሀገር 

ከኢትዮጵያ ሇመነጠሌ ከአንዴ መቶ ዓመት ያሊነሰ ተከታታይ ጥረት አዴርገው መጨረሻም ሇጊዜው ሰምሮሊቸዋሌ። ከሰሊ 

የኢትዮጵያ አካሌ የነበረ ሲሆን እኒሁ እንግሉዛውያን ወዯ ሱዲን እንዱጠቃሇሌ ተንኮሌ ሠርተዋሌ። ይኸውም ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር 

ጋር የቀረበ ግንኙነት እንዲይኖራት ሇማዴረግ ነው። እንግዱህ እንግሉዞች ኢትዮጵያን እንዱህ እየተከታተለ ዕዴገቷ እንዱገታና 

ሌማቷ እንዱቀጭጭ የሚያዯርጉት እስከመቼ ዴረስ ነው? ብሇን ብንጠይቅ መሌሱ ኢትዮጵያውያን የራሳቸውን ታሪክ ሲያውቁና 

የውጭውን በተሇይም የእንግሉዝን ተንኮሌ ሲረደ ብቻ ነው። ይህንን እስካሊዯረግን ዴረስ የኢትዮጵያ ዕዴገት አንዴ ስንዝር እንኳ 

መራመዴ እንዯማይችሌ መገንዘብ ይገባሌ።  

ኢትዮጵያ ኅሌቆ መሣፍርት በላሇው የከርሰ ምዴር ሀብት የከበረች መሆኗን እያንዲንደ ኢትዮጵያዊ ማወቅ አሇበት። ሇዚህም 

ማስረጃዎች አለኝ፤ አንዯኛው ኢንጂነር ቅጣው እጅጉ እግዚአብሔር ነፍሳቸውን ይማርና በነበራቸው የሥሌጣን አጋጣሚ ባዯረጉት 

የሳተሊይት ማዕዴን ምርመራ ኢትዮጵያ ምን ያህሌ ሀብታም እንዯሆነች በአንዴ ወቅት ባዯረጉት ንግግር አረጋግጠዋሌ። በሁሇተኛ 

ዯረጃ በውጭ ሀገር የአውሮፕሊን በረራ በማዯርግበት ወቅት በአጋጣሚ ከአንዴ ጎሌማሳ እንግሉዛዊት ጋር ጎን ሇጎን ተቀምጠን ሳሇ 

የእርስ በእርስ ትውውቅ ካዯረግን በኋሊ ከየት አገር እንዯሆንኩ ጠየቀችኝ እኔም ኢትዮጵያዊ መሆኔን ነገርኳት።  

ከዚያም በኋሊ እጅግ በጣም ሀብታም ሀገር አሇችህ አሇችኝ። እኔም እየቀሇዴሽ መሆን አሇበት፤ እንዳት አወቅሽ ስሌ መሌሼ 

ጠየቅኋት። እሷም ጄኦልጂስት መሆኗን ገሌጻ “በሳተሊይት ማዕዴን አሳሽ ከሆነ አንዴ ታዋቂ ኩባንያ ውስጥ ሇረጅም ጊዜ እየሠራሁ 

ስሇሆነ በዯንብ ስሇማውቅ ነው” አሇችኝ። እኔም ቀጠሌ አዯረግሁና ሇመሆኑ ምን ዓይነት ማዕዴናት በስፋት ይገኛለ? በማሇት 

በፈገግታ ጥያቄ አቀረብሁ። እሷም ይህ ምስጢር ስሇሆነ ከዚህ በሊይ ሌነግርህ አሌችም ሀብታምነቷን ማወቅህ ብቻ በቂ ነው 

በማሇት ግግም አሇችብኝ።  

ይኼ ሳይታሇም የተፈታ ጉዲይ ነው። አገራችን ላሊው ቀርቶ ከፍተኛ የሆነ የነዲጅ ሀብት ክምችት እንዲሊት የሚያጠራጥር 

አይዯሇም። ነገር ግን ያሇንን ሀብት እያወጣን ሇሌማት እንዲናውሇው በውጭ አገር በሚውጠነጠንብን የተቀነባበረ ሴራ አገራችን 
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ሰሊም እንዲይኖራት በመዯረጉ፣ አንዲንዴ ኩባንያዎችም ወዯ አገር ውስጥ ሲገቡ የአረብ አገሮች የዓሇም አቀፍ አዯራዲሪዎችን 

በመጠቀም ከኩባንያዎች ጋር በመገናኘት ውሊቸውን በምክንያት አፍርሰው ቢወጡ ማዕዴን ቆፍረው ሉያገኙ የሚችለትን ገንዘብ 

ያህሌ እንዯሚከፍለ እያዯረጉ በየጊዜው ወዯ አገር የገቡ ኩባንያዎች እየጣለ መውጣታቸው አይዘነጋም።  

በቅርቡ እንኳ ፔትሮናስ የተባሇው የማላዥያ ነዲጅ አውጭ ኩባንያ እንዱሁ በዴንገት ሏሳቡን ቀይሮ አገር ጥል እንዯወጣ 

ይታወሳሌ። በኦጋዳን አካባቢ በቻይና መሏንዱሶች አማካይነትም የተዯረገው ሙከራ እንዱሁ ከየት መጡ ባሌተባለ ነገር ግን 

ከኃያሊን መንግሥታት ጋር ግንኙነት በነበራቸውና በተዯራጁ ሸማቂዎች ከሰባ በሊይ የሚሆኑ መሏንዱሶች በዴንገት ሲገዯለ 

ሇአገሌግልት የቀረበው ሌዩ ሌዩ ቁሳቁስ እንዱቃጠሌ መዯረጉ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። 

እንዱህ ዓይነቱን የተቀነባበረ ሴራ ምናሌባት  በወጣትነት ዘመናቸው ባይረደትም በአሁኑ ሰዓት ግን አቶ ኢሳያስ የጠሇቀ ዕውቀት 

እንዲሊቸው መጠራጠር ያሇብን አይመስሇኝም። 

የኤርትራ ጉዲይ ገና ሲጀመር ስሟ ባሕር ነጋሽ ሲሆን ቀይ በሕር ዯግሞ የሚባሇው ባሕረ ኤርትራ ነበር። ይህንን አጠራር በመቀየር 

የተሇየ ስም የሰጡት የዓሇምን ካርታ እንነዴፋሇን በማሇት የተሰማሩት የታሊቋ ብሪታንያ የአሁና እንግሉዝ ካርቶግራፈርስ ናቸው። 

በዚህም አሠራራቸው የአንዴን እገር ታሊቅነት ሳይሆን በማሳነስ በቋንቋ እና በሃይማኖት እንዱሁም የተሇያዩ መስፈርቶችን ከግምት 

ውስጥ በማስገባት ማሳነስና በአዋሳኝ አካባቢ ግሌጽ ያሌሆነ ዴንበር በመከሇሌ አንደ ወዯ አንደ እየተወራረሱና ሇእኔ ይገባኛሌ 

በማሇት ሇዘሇዓሇም ሲቆራቆሱ እንዱኖሩ የሚያዯርገውን ተንኮሌ መሠረት አዴርጎ ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዲ የተቀበረ ፈንጂ ዓይነት ሆኖ 

የተሠራ ነው። 

ሇዚህ ብዙ ማስረጃ ማቅረብ ይቻሊሌ። በፍሌስጤምና በእስራኤሌ የሳውዝ ባንክ፤ በሕንዴና በፓኪስታን የካሽሚር ግዛት፡በቻይና 

እና በታይዋን፤በኢትዮጵያና በሶማላ የኦጋዳን፤ በኢራቅና በኩየት በናይጀሪያ የቢአፍራ፤ በሱዲን የዯቡብ ሱዲን ጉዲይ ወዘተ. .። 

እኒህን ሇናሙና ያህሌ ጠቀስን እንጂ እጅግ በጣም ብዙ የሚያጋጩ ወሰኖች በዓሇም ዙሪያ ተሠርተዋሌ። እጅግ በጣም የሚገርመው 

ዯግሞ ግርማዊ ቀዲማዊ ኃይሇ ሥሊሴ መሊው የዓሇም ሀገሮች ከቅኝ ግዛት ነፃ መውጣት አሇባቸው በሚሇው አቋማቸው ጸንተው 

በዓሇም መንግሥታት ማኅበር ፊት እኤአ በ1945 ዓ/ም የጀመሩት ክርክር ሲገፋ ቆይቶ በመጨረሻም ብዙ ቅኝ ግዛቶች ያሌነበራት 

አሜሪካ ሏሳባቸውን ስትዯግፍ ሶቢየትም በመስማማቷ እኤአ በ1954 ዓ/ም ከስምምነት ሊይ ሲዯረስ እንግሉዞች ብዙ መዋዕሇ ንዋይ 

ያፈሰስን ስሇሆነ ንብረታችንን የምንሰበስብበት የ15 ዓመት ጊዜ ይሰጠን በማሇታቸው ሁለም ቅኝ ተገዥ አገራት እኤአ ከ1969 ዓ/ም 

ጀምሮ ነፃ እንዯወጡ ይታወቃሌ (የአምባሳዯር ዘውዳ ረታን የኤርትራ ጉዲይ የተባሇውን መጽሏፍ ይመሌከቱ)።  

በዚሁ ስምምነት ጊዜ እንግሉዝ ብትሸነፍም በረቀቀ ተንኮሎ የታወቀች በመሆኗ የአገሮች ዴንበር ግን በቅኝ ግዛት ጊዜ እንዯነበረው 

ይቀጥሊሌ የሚሌ ሏረግ በማስገባት ብዙ ሀገራት ኢትዮጵያን ጭምሮ የቀዴሞ ታሪካዊ ግዛቶቻቸውን እንዱያጡ አዴርጓቸዋሌ። 

ኤርትራም፤ ጅቡቲም ሶማላም እንዱሁም ዯቡብ ሱዲን እስከኑባ ዴረስ ያሇውን ጥንታዊ ግዛታችንን  እንዴናጣ ሆነናሌ። 

በተሇይ ዯግሞ ኤርትራ እኤአ በ1941 ዓ/ም ከጣሉያን ቅኝ ግዛትነት ተሊቃ የወዯፊት ዕጣዋ እስከሚወሰን ዴረስ በእንግሉዝ 

ሞግዚትነት እንዴትቆይ በመዯረጉ ጊዜን ጊዜ እየወሇዯው ሂዯቱ አሥርት ዓመታት ያህሌ ወስዶሌ። በግሌጽ እንዯሚታወቀው 

ኤርትራ የኢትዮጵያ አካሌ እንዯሆነች ነበር። የኤርትራ ሕዝብም የአገር ፍቅር ማኅበር በመባሌ የሚታወቀውን ታሊቅ ዴርጅት 

መሥርቶ በከፍተኛ ዯረጃ ሕዝቡ የቀዴሞ ታሪኩን  እንዱያውቅ እያነቃና እያዯራጀ እንዯ ሰዯዴ እሳት ሁለንም አካባቢ በቁጥጥሩ 

ሥር ሇማዴረግ በቅቶ ነበር። 

 ነገር ግን ሁኔታው ያሊስዯሰታችው እንግሉዞች አገሪቱን ሇቀው ከመውጣታቸው በፊት ጀበሀ የተባሇውን በአብዛኛው በእስሌምና 

ሃይማኖት ተከታዮች የታጀበና በሏሚዴ ኢዴሪስ አዋቴ የሚመራ ፓርቲ በተቃዋሚነት እንዱንቀሳቀስ መሠረታዊ የሆነ አፍራሽ 

ዴርጅት ተክሇው ሄደ። ምንም እንኳ በኤርትራ የተቋቋመው የአገር ፍቅር ማኅበር በአሸናፊነት ወጥቶ ኤርትራ እኤአ ከ1962 ዓ/ም 

ጀምሮ ከጥንታዊት እናት አገሯ ኢትዮጵያ ጋር ብትቀሊቀሌም ከዚያን ገዜ ጀምሮ በሰሜናዊቷ ኢትዮጵያ አስተማማኝ የሆነ ምንም 

ሰሊም ሉሰፍን አሌቻሇም። 
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ቀስ በቀስም ነገሩ እያየሇ በመሔደ በተሇይም ታሊቁ ዱፕልማት አፄ ኃይሇ ሥሊሴ እኤአ በ1974 ዓ/ም በዯርግ ሥሌጣናቸውን 

ሲሇቁ በተፈጠረው የአስተዲዯር ክፍተት አሜሪካንን ጨምሮ በተሇይ እንግሉዝና አረቦች ከፍተኛ ርብርብ በማዴረግ የኢትዮጵያን 

ውዴቀት ሇማየት ከፍተኛ የሆነ መዋዕሇ ንዋይ አፍሰዋሌ። በዚህም ሦስት ዓበይት ክንውኖች ተሳክተውሊቸዋሌ። ኢትዮጵያ 

ሇዘመናት ስታስተምራቸውና ስታሠሇጥናቸው የነበሩ ዕውቅ ምሁራን ያሇምንም ሕጋዊ ፍርዴ በጅምሊ እንዱጨፈጨፉ ሆኗሌ። 

የተረፉትንም በረቀቀ ዘዳ ቢዛ እየሰጡ ከአገር ወጥተው እንዱሰዯደ በማዴረግ ምንም ያሌከፈለበትን የሠሇጠነ የሰው ኃይሌ 

ሇመበዘበዝ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሮሊቸዋሌ። በዚህም የዯርግ አቅም እንዱዲከም ከማዴረጋቸውም በሊይ ኢትዮጵያ በአንዴ ፓርቲ 

አመራር ሥር እንዴትወዴቅና የዕዙ ሠንሰሇት ከሊይ ወዯታች መሆኑ ቀርቶ ከታች ወዯሊይ እየሆነ በመምጣቱ በተሇይ 

በወታዯራዊው አዯረጃጀት ሊይ ያዯረሰው ተጽዕኖ ቀሊሌ አሌሆነም።  

አንዴ የአሥር አሇቃ የሆነ የኢሠፓ ካዴሬ የጄኔራልችን ሏሳብ ሲቃውምና ሲቀሇብስ ስሇነበር በወታዯሩ ዘንዴ ይኸነው ተብል 

የማይገመት የሞራሌ ውዴቀት አሳዯረ። አሌፎ ተርፎም በውጭ የተንኮሌ ሤራ ታግዘው ከዚህ ግቡ የማይባለ፤ ምንም ዓይነት ሥነ 

ሥርዓት የላሊቸው ዘራፊ ወንበዳዎች ሥሌጣን ሊይ እንዱወጡና የአገሪቱን ሀብት በሙለ  በምርኮ መሌክ እንዱቆጣጠሩ ሆነ።  

የአሇፈውን ጊዜ እንተወውና በሥሌጣን ሊይ ከሩብ ምዕተ ዓመት ቆይታ በኋሊ እንኳ ወያኔዎች ራሳቸውን እንዯ ኢትዮጵያዊ 

አይተው አያውቁም። ሁሌጊዜም በቋፍ ሊይ ሆነው የአገሪቱን ሀብት የአንዴ ጎጥ ሕዝብ ብቻ ተጠቃሚ ሆኖ፤ ላሊው የኢትዮጵያ 

ሕዝብ ግን እነርሱን በማገሌገሌ የበይ ተመሌካች እንዱሆን አዴርገውታሌ። ያወጡትን ሕግ እንኳ የማያከብሩ፤ዱሞክራሲና የሰብአዊ 

መብትን ትርጉም ሇመረዲት እንዲይችለ አእምሮአቸውን ጥርቅም አዴርገው የቆሇፉ ሆነዋሌ። ይህንን በግሌጽ እያየንና እያወቅን 

ጥሊቶች እነእንግሉዝና ግዳሇሿ አሜሪካ ዱሞክራሲያዊ መንግሥት እንዱህ ነው እያለ ያፌዙብናሌ።  

በጣም የሚገርም ላሊም ታሪክ አሇ እኤአ በ2004 ዓ/ም የእንግሉዝ ጠቅሊይ ሚንስትር የነበሩት ቶኒ ብላር ሟቹን መሇስ ዜናዊን 

የአፍሪካ አምባሳዯር አዴርገው በመሾም በዓሇም የበሇጸጉ ሀገሮች በሚመክሩበት በጂ 20 ስብሰባ አፍሪካን ወክሇው እንዱገኙ 

አዴርገዋሌ። እንዱህ ያሇው ሹመት ከምን የመነጨ እንዯሆነ ብዙ መመራመር  አስፈሊጊ አይሆንም። በችልታ እንዲይባሌ እውነት 

በአፍሪካ ከአቶ መሇስ ዜናዊ የተሻሇ ዕውቀት ያሇው ሰው ጠፍቶ ነውን? ቢሆንስ እንኳ መስፈርቱ ምን ቢሆን ነው?  

እንዯ ጸሏፊው ከሆነ መሌሱ ግሌጽ ነው። እንግሉዝ ሇአንዴ መቶ ሃምሳ ዓመታት በኢትዮጵያ ሌታዯርገው ያሌቻሇችውን በዘር 

በሃይማኖትና በቋንቋ ሊይ የተመሠረተ የመከፋፈሌ እስትራተጂ እያራመደ ስሇነበር ነው። በተሇይ አማራውንና የኦርቶድክስን 

ሃይማኖት ሇማፍረስ ሲከተለት የነበረው ፖሉሲ እንዯታሊቅ ውሇታ ተቆጥሮ እንዯሆነ ሇወዲጅም ሇጠሊትም በይፋ መታወቅ 

አሇበት። የዚህ ፖሉሲ ስውር ተንኮሌ ግን በከፍተኛ ጥንቃቄ የተቀመረውና የኦሮሞን ሕዝብ ባሇህበት ቆይ ሳይሆን የኋሉት ጎዞ 

እንዱጓዝ ያዯረገውን የሊቲን ፊዯሌ እንዱጠቀም መገፋፋትና ማዯፋፈር አንዯኛውና ዋነኛው ሴራ ነበር።   

እንዯሚታወቀው የግዕዝ ፊዯሌ እንኳን ሇኢትዮጵያውያን ቋንቋዎች ይቅርና ሇማንም የዓሇም ቋንቋዎች ሉውሌ የሚችሌ ሠፊ ዴምፅ 

የሚወክለ ቃሊት ያለት የፊዯሌ ገበታ መሆኑ ግሌጽ ሆኖ እያሇ፤ የወያኔው ሥርዓት አንዲንዴ አክራሪና ሆዴ አዯር ኦሮሞዎችን 

በመመሌመሌ የኦሮሞን ሕዝብ ሉወጡት ከማይቻሌ ማጥ ውስጥ በመክተት፤ የኦሮሞ የወዯፊት ትውሌዴ ከማዕከሊዊ አስተዲዯር 

ኃሊፊነት ታቅቦ፤ በኦሮሞ አካባቢ ብቻ እንዱወሰን ከፍተኛ ዯባ ተፈጽሟሌ አሁንም እየተፈጸመ ይገኛሌ። 

 ይሁን እንጂ ብሌህ ኦሮሞዎች ሌጆቻቸውን የግዕዝ ፊዯሌ እያስተማሩ በመሆኑ የወያኔን ተንኮሌ ነቄ ብሇናሌ እያለ ስሇሆነ እጅግ 

በጣም ያስዯስታሌ። ላልችም ይህንኑ ተረዴተው የሌጆቻቸውን የወዯፊት ዕዴሌ እንዲያኮሊሹ የተቻሊቸውን ሁለ ቢያዯርጉሊቸው 

መሌካም ነው። 

 

ወያኔ ሥሌጣን ሊይ ከወጣ ጀምሮ አራት ጊዜ ያህሌ ምርጫ ተካሂዶሌ። ነገር ግን ሁለም ሇፕሮፓ ጋንዲ ፍጆታ የይስሙሊ እንጂ 

ውጤቱ በቅዴመ ስላት እየተወሰነ ስሇሚከናወን የተጭበረበረ እንዯሆነ ከእኛ ከኢትዮጵያውያን የተሇየ ላሊ ሉመሰክርሌን 

አይችሌም። 
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እንግዱህ ይህ ነው ሇጸሏፊው ትሌቅ ምክንያት የሆነው። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በአንዴ ወቅት ሲናገሩ ምርጫ አስፈሊጊነቱ ሇምንዴን 

ነው ብሇዋሌ። ይህ አባባሊቸው እርሳቸውን ዝቅ ሉያዯርጋቸው አይችሌም፤ ምክንያቱም እውነቱን፤ እቅጩን ተናግረዋሌና። ወያኔ 

በየጊዜው የይስሙሊ ምርጫ አካሂዲሇሁ እያሇ ሇኅትመትና ሇማስታወቂያ እንዱሁም ሇልጅስቲክስ በየጊዜው ብዙ ሚሉዮን ድሊር 

ያፈሳሌ፤ ውጤቱ ግን ሇውጥ የሇውም።ሕዝብ የሚወዯውና የሚያምነው እውነተኛውንና ሀቀኛውን መሪ ነው። ሇዚህ ማረጋገጫ 

ይሆነን ዘንዴ በዩኤስ አሜሪካ በቅርቡ በተከናወነው የምርጫ ውዴዴር የብዙ ሰዎች አመሇካከት የተሳሳተ እንዯነበር ያየነው ጉዲይ 

ነው።  

ጸሏፊው ግን ሂሊሪ ክሉንተን ታሊቅ ባሊጋራ እንዯተነሳባቸው ጠቁሞ እሱም አሜሪካዊ ቢሆን ኖሮ ድናሌዴ ትራንፕን እንዯሚመርጥ 

ሲናገር የሰሙ ሰዎች ተከራክረውታሌ። ይሁን እንጂ ሰው የሚፈሌገው እየሸነገሇ የሚያሞኘውን ሳይሆን ምንም ሳይዯብቅ እቅጩን 

የሚነግረውን ነው። ስሇሆነም በዓሇም አቀፍ ዯረጃ በተሇይ ዯግሞ የፖሇቲካ ዕውቀት አሇን በሚለ ሰዎች ዘንዴ ሲወገዙ የነበሩትን 

ድናሌዴ ትራንፕ መራጩ የአሜሪካ ሕዝብ “ተቀመጥ በወንበሬ ተናገር በከንፈሬ” ብል አረጋግጦሊቸዋሌ። 

አቶ ኢሳያስ ላሊም ታሊቅ ባህርይ አሊቸው፤ የውጭ ዕርዲታ ሰጭዎች የሚያዯርጉትን ዕርዲታ አገሪቱ በምትፈሌገው መስክ እንጂ 

ዕርዲታ ሰጭዎች በፈሇጉት መንገዴ አሇመሆኑ ይህም ምን ያህሌ ቆራጥነት እንዯሆነ መገንዘብ ያሇብን ይመስሇኛሌ። 

እንዯሚታወቀው አብዛኛው ዕርዲታ ሰጪ ዴርጅት ይህንኑ የመሸፈኛ ካባ በመሌበስ ከፍተኛው ሥራቸው የስሇሊ ዘገባዎችን 

ማጠናቀር ነው። ስሇዚህ እንዱህ ዓይነቱ እርምጃ ሇአንዴ ታዲጊ ሀገር ወሳኝ ነው። 

ወያኔ በዘር ሊይ የተመሠረተውን የከፋፍሇህ ግዛ የፖሇቲካ ስሌት በነዯፈበት ወቅት ይህ አካሄዴ ሇአገሪቱ አንዴነት ትክክሌ አይዯሇም 

በማሇት መቃወማቸውም ይነገራሌ። ወያኔዎችም ይህንኑ ሲናገሩ ሰምተናሌ። ከዚህ የምንረዲው፤ አንዴ እርምጃ ወዯፊት ተጉዞ 

በዴፍረት የሚጠይቃቸው ወይም የሚሰማቸው ጥፍቶ ነው እንጂ፤ ፕሬዚዲንት ኢሳያስ የኢትዮጵያን አንዴነት እንዯሚዯግፉ ከዚህ 

መረዲት ይቻሊሌ። 

ነገር ግን ከምንም በሊይ ሥሌጣን ይወደ የነበሩት ሟቹ ጠቅሊይ ሚንስትር መሇስ ከዯርግ ሥርዓት መወገዴ በኋሊ ቀዲሚ ዋና 

ሥራዬ ብሇው የያዙት ፕሬዚዲንት ኢሳያስን  ሊሇማስጠጋት የመግፋት ሴራ ሲያውጠነጥኑ እንዯነበር ጊዜውን ወዯ ኋሊ ዞር ብሇን 

ስንቃኘው የምንገነዘበው ይሆናሌ። ይኸውም ቃሊቸውን ያከበሩ ሇማስመሰሌ የኤርትራ ሕዝብ ሇህሌውናው ሲታገሌ ቆይቶ ነፃነቱን 

የተጎናጸፈ ስሇሆነ የኢትዮጵያ መንግሥትም ይህንኑ እንዯሚዯግፍ በመግሇጽ የአፍሪካ አንዴነት ዴርጅትና የተባበሩት መንግስታት 

ዴርጅት ጉዲዩን ተረዴተው ዕውቅና እንዱሰጡ በማሇት ዯብዲቤ መጻፋቸው አይዘነጋም።  

ይህንን ሲያዯርጉ ግን እርሳቸው በኢትዮጵያ ሕዝብ ተወክሇው አሌነበረም። ገና የሥሌጣን ኮርቻቸውን ሇማዯሊዯሌ ሲለ በጥዴፊያ፤ 

ግን ቀዯም ሲሌ በዯንብ አስበውበት የወሰደት እርምጃ ነበር። እንዲጋጣሚ ሆኖ የወቅቱ የተባበሩት መንግሥታት ዴርጅት ዋና 

ጸሏፊ የነበሩት ቡትሮስ ቡትሮስ ጋሉ ኢትዮጵያን ሇማሳነስ ላት ተቀን ተግተው ከሚሰሩት አገሮች አንዶ ከሆነችው ግብጽ የተገኙ 

በመሆናቸው “ጉዲዩ በዯንብ ይጠና” ሳይለና በቂ ጊዜ ሳይሰጡ፤ ወዯፊትም ሉያስከትሌ የሚችሇው የፖሇቲካ ቀውስ በዯንብ 

ሳይመረመር፤ ሇሪኮርዴ እንዱያመች ብቻ የማስመሰሌ የዯብዲቤ ሌውውጥ ከማዴረግ ያሇፈ አንኳር ተግባር ሳይፈጽሙ ሂዯቱን 

ወዱያወኑ አቀሊጠፉት።  

በዚህም ፕሪዚዲንት መሇስ እኒህኑ ባሇሥሌጣን ኢትዮጵያን እንዱጎበኙ በጋበዟቸው ወቅት የአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች 

የተሠራውን ተንኮሌ በመረዲት እኤአ በጃንዋሪ 4 ቀን 1993 ዓ/ም የተቃውሞ ሰሊማዊ ሰሌፍ ማዴረጋቸውና በዚሁ ሰበብ ብዙ 

ተማሪዎችም መገዲሊቸውና መታሰራቸው አይዘነጋም። 

ብዙም ሳይቆይ የዓሇምን የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችና ፖሇቲከኞች ባነጋገረ መሌኩ አሥር ዓመታት እንኳ ሳይሞሊ ሁሇቱ አገሮች ሇብዙ 

መሠረት ሌማት ሉያውለት ይችለት የነበረውን ገንዘባቸውን ሇጦር መሣሪያ መግዣ በማዋሌ፤ ከፍተኛ ተግባር ሉያከናውን እና 

አገር ሉገነባ የሚችሇውን ከመቶ ሺህ በሊይ ውዴ የሰው ሕይወት የቀጠፈውን ጦርነት ማካሄዲቸው እውነትኛ ኢትዮጵያውያንን 

እጅግ በጣም አሳዝኗሌ። 
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ከዚያም ጊዜ አንስቶ ወያኔዎች ፕሬዚዲንት ኢሳያስን ቀስ በቀስ ከአካባቢውና ከዓሇም አቀፉ ፖሇቲካ ጨዋታ ውጭ የማዴረጉን 

የፕሮፓጋንዲ ሥራ በስፋት ጀምረዋሌ፤ እስካሁንም ዴረስ እየተሠራባቸው ይገኛሌ። የኤርትራ ምሁራንን በተሇያየ መሌኩ እንዱከደ 

በማማሇሌ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሥሌጣን እንዱይዙ ሲዯረግ ቆይቷሌ። ይሁን እንጂ የፕሬዚዲንት ኢሳያስ ዯጋፊ ናቸው የሚባለ 

ኢርትራዊያንን እያሳዯደ በማሰር፤ ንብረታቸውን በመዝረፍና በሰቆቃ ሕይወታቸው እንዱያሌፍ የተዯረጉት ኅሌቆ መሣፍርት 

የሊቸውም። የከፍተኛ ትምህርት የኤርትራ ተማሪዎች ወዯ ኢትዮጵያ እንዱሰዯደ የማይዯረግ ተንኮሌ የሇም። ኢትዮጵያ ከገቡም 

በኋሊ የነፃ ትምህርት ዕዴሌ (እስኮሊርሽፕ) እንዱያገኙ ይዯረጋሌ። 

 በአንዴ ወቅት ሟቹ መሇስ ዜናዊ  ስሇኤርትራ መንግሥት ሲናገሩ “ዓሣውን ሇመያዝ ውሀውን ማዴረቅ” በማሇት ስሇ ፕሬዚዲንት 

ኢሳያስ ያሊቸውን አቋም መግሇጻቸው ይታወሳሌ። የኤርትራን ሕዝብ በሰብ በአስባቡ አርገሩን ሇቆ እንዱሰዯዴ በማዴረግ 

የፕሬዚዲንት ኢሳያስ አቅም እንዱኮሰምን ማዴረግ እንችሊሇን የሚሌ ስላት እንዯሆነ ግሌጽ ነው። ይህን ሁለ የሚያዯርጉት 

ከበታችነት ስሜት በመነጨ በራስ የአሇመተማን እንጂ ራሳቸው መሇስ ዜናዊ በእናታቸው ኤርትራዊ መሆናቸው አይካዴም። 

 

ወያኔ ከትግራይ ክሌሌ ውስጥ የስዯተኛ ካምፕ በመክፈት ኤርትራውያን ስዯተኞችን ይቀበሊለ። በዚህም ከተባበሩት መንግሥታት 

ዴርጅት የስዯተኞች ኮሚሽን ከፍተኛ ዕርዲታ እንዯሚያገኙ እሙን ነው። የሚገርመውና የሚዯንቀው ነገር ግን እነዚህ ስዯተኞችን 

ወዯ ሦስተኛ አገር ሇማስፈር በሚዯረገው የማጣራት ፕሮግራም የተመረጡ ኤርትራዊያን ስም ዝርዝር ሲወጣ ታማኝ የወያኔ 

ካዴሬዎችን ስማቸውን እየሇወጡ በእነርሱ ፋንታ በመውጣት የኤርትራዊያንን ዕዴሌ እየነጠቁ ይገኛለ። ከዚህ በተጨማሪም ወያኔ 

የተዯራጀ የስዯተኛ አሸጋጋሪ ኬሊዎችን በመፍጠር የፖሇቲካ ስዯተኞችን አፍኖ ሇመመሇስ ወይም ሇመግዯሌ፤ በኢኮኖሚ ምክንያት 

ሇመሰዯዴ ከሚሞክሩ ኢትዮጵያውያን ዯግሞ ከፍተኛ ገንዘብ እየተቀበለ ጠረፍ ሲያሻግሩ የሚመክሩት “ኤርትራውያን ነን በለ 

ኤርትራውያን ነን ካሊሊችሁ የምትሄደባቸው አገሮች አይቀበሎችሁም” በማሇት ያስጠነቅቋቸዋሌ። ይህም የኤርትራን መንግሥት 

የማጥሊሊት አንደ ዘመቻ እንዯሆነ መታወቅ አሇበት። 

ባሇፉት አመታት የኤርትራ ስዯተኞች ከሉቢያ ተነስተው በጀሌባ ወዯ  ጣሉያን ሇመግባት ሲሞክሩ ሜዯትራኒያን ባሕር 

ሰጠሙእየተባሇ የሚነገረው ከዚሁ የተነሳ ሲሆን ከዘጠና አምስት በመቶ በሊይ የሚሆኑት ግን ኢትዮጵያውያን መሆናቸው 

ይታወቃሌ። ወያኔ ይህንን የሚያዯርገው ሇሦስት ጉዲይ ነው። አንዯኛው የአገር ውስጡን ውጥረት ሇማርገብ፤ ሁሇተኛው ዯግሞ 

የውጭ ገንዘብ ፍሰትን ሇማሳዯግ ሲሆን ሦስተኛው የኤርትራን የውጭ ፖሇቲካ  ሇማጠሌሸት ታስቦ ነው። 

 

በአሁኑ ወቅት በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራዊያን ከመቼውም ጊዜ በሊይ እየተቀራረቡ ይገኛለ። ዞሮ ዞሮ ተንኮሌ 

ዘሇቄታ የሇውምና በዯም የተሳሰሩ፤ በሺ ዓመታት የሚቆጠር የጋራ ታሪክ ያሊቸው ሕዝቦች ተሇያይተው አይቀሩም። እኤአ ከ1945 

ዓ/ም ጀምሮ ጀርመኖች ምሥራቅና ምዕራብ ተብሇው ተከፍሇው ነበር፤ ይሁን እንጂ ዓሇምን ባስዯመመ መሌኩ እኤአ በ1990 ዓ/ም 

ወዯ ቀዴሞ አንዴነታቸው ተመሌሰዋሌ። ኢትዮጵያውያንም የዚህንኑ ፈሇግ በመከተሌ በጠሊት የከፋፍሇህ ግዛ ፖሉሲ ሳይወናበደ 

ሇአንዴነታቸው ጠንክረው መሥራት አሇባቸው። 

 ሇእንዯዚህ ያሇው ኅብረት በምንም መሌኩ ወያኔ ይስማማሌ ብል መጠበቅ የማይታሰብ ነው። እንዱያውም ወያኔ ሲወገዴ 

ኤርትራና ኢትትዮጵያ ወዯ ቀዴሞ አንዴነተቸው መመሇሳቸው እንዯማይቀር የሚያጠራጥር ነገር አይኖርም። ሴራው የእንግሉዝ 

እንጂ የጣሉያንም አይዯሇም። ስሇዚህ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን አሁን የጀመሩትን መቀራረብ የበሇጠ  በማጥበቅ 

ሇኅሌውናቸው መሥራት ይጠበቅባቸዋሌ። 

ወያኔን ሇማፍረስ ዯግሞ የግዴ ሠራዊት ማሠሌጠን፤ በዘመናዊ የጦር መሣሪያ የተዯራጀ ጦር ማዝመት አይጠበቅም። ከፕሬዚዲንት 

ኢሳያስ አፈወርቂ አንዯበት የሚወጣ የአንዴነት ቃሌ ብቻ በቂ ነው። ያ ከኑክላር ቦምብ ይበሌጣሌ። በዚያ ማግሥት ወያኔ መዴረሻ 

የሇውም። ወያኔዎች እስካሁን እያታሇለ ሲሸነግለት ሇነበረው ሕዝብ የሚያረካ ምንም ዓይነት ምሊሽ ሉኖራቸው እንዯማይችሌ 
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ግሌጽ ነው። ጀግናው ዘርዓይ ዯረስ በጠሊት ምዴር ሊይ ታሊቅ ጀብዴ ፈጽሞ የተሰዋው ስሇኢትዮጵያዊነቱ እንጂ ስሇኤርትራዊነቱ 

አሌነበረም። ማናችንም ሰዎች ስሇሆን አንዴ ቀን ሕይወታችን ማሇፏ አይቀርም። እዚህ ሊይ ጀግናው ፕሬዚዲንት ኢሳያስ አፈወርቂ 

ይህንን ሇብዙ ሺህ ዘመናት አንዴ የነበረውን ሕዝብ እንዱሇያይ በማዴረጉ ሂዯት ጉሌህ ዴርሻ ቢኖራቸውም የኅሉና እርካታን 

አግኝተዋሌ የሚሌ እምነት የሇኝም። 

ስሇዚህ እግዚአብሔር ዕዴሜውንና ጤናውን እስከሰጣቸው ዴረስ  በውጭ ጠሊት በተጠነሰሰ ሤራ ሇዘመናት ሲሰቃይና ሲታመስ 

የኖረው ይህ ሕዝብ በሕይወት ዘመናቸው ወዯ ቀዴሞ አንዴነቱ ተመሌሶ ሇማየት እንዱያበቃቸው ከሌብ እመኛሇሁ። 

አንባብያብንም ተወያዩበት ተነጋገሩበት! 

የኢትዮጵያ ትንሣኤ እሩቅ አይሆንም! አምሊከ እሥራኤሌ አገራችንን ከጥፋት ታዴጓት በክብር ሇዘሇዓሇም ትኑር! 

ገ/ክርስቶስ ዓባይ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


