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የኤርትራው «ስውር መንፈስ» 
 

 
ሌብነ ዴንግሌ በሊይ - ከኮተቤ 
 
 
ጊዛው ትንሽ ቆየት ቢሌም አሥመራ ከተማ ውስጥ በአንዴ ምሽት እንዱህ ሆነ። 
ወቅቱ ከኒያሊ ሆቴሌ በስተጀርባ «ሚዱያን» የሚባሌ አዱስ ሆቴሌ የተከፈተበት ነበር። 
ኤርትራ ውስጥ መጠጥ ገዜቶ የመጠጣት አቅም አሊቸው የሚባለትና አዱስ 
የተከፈተን ሆቴሌ አነፍንፈው በማሳዯዴ የሚታወቁት የሀገሪቱ ጄኔራልች ሆቴለን 
ሇመጎብኘት የቀዯማቸው አሌተገኘም። እናም በዙያ ምሽት ሆቴለ ውስጥ ጎረቤት 
ሀገሮችን በማሸበር ሥራ የተጠመደት የሀገሪቱ መከሊከያ ሚኒስትር ጄኔራሌ ስብሃት 
ኤፍሬምን ጨምሮ የአራቱም የሻዕቢያ ግንባር አዚዦች ተሰይመዋሌ። 
 
አዱሱ የሚዱያን ሆቴሌም አዱሶቹን እንግድች እያስተናገዯ ነው፡፡ ጨዋታው 
ዯርቷሌ። መጠጥ በመጠጥ ሊይ እየተዯራረበ ጄኔራልቹ ያውካካለ፤ ያሽካካለ። በቅፅሌ 
ስማቸው «ቻይና» እየተባለ የሚጠሩትና የኤርትራ ምዕራብ ግንባር (ባሬንቱ) አዚዥ 
የሆኑት እንዱሁም በጂቡቲና በኤርትራ የሚንቀሳቀሱ ፀረ - ሠሊም ኃይልችን 
የሚዯግፉት ብልም የሻዕቢያ ሠራዊት የጅቡቲን «ራስ ደሜራ ኮረብታዎችን» ሲወር 
የበሊይ ተቆጣጣሪ የነበሩት ሜጀር ጄኔራሌ ኃይሇ ሣሙኤሌ ከቡና ቤቱ ታዲሚዎች 
ውስጥ አንደ ናቸው። 
 
እንዯ ላልቹ ጓዯኞቻቸው ዛጎችን በማሰቃየትና በምህረት የሇሽነታቸው የሚታወቁት 
የኤርትራ ሌዩ ኮማንድ ኃይሌና በአሥመራ ከተማ የውስጥ ስሇሊ ማዕከሌ አስተባባሪ 
እንዱሁም ሻዕቢያ የሚመሇምሊቸውን፣ የሚያዯራጃቸውን፣ የሚያሰሇጥናቸውንና 
የሚያስታጥቃቸውን የኢትዮጵያ ፀረ - ሠሊም ኃይልችን በበሊይነት የሚመሩት ሜጀር 
ጄኔራሌ ፊሉጶስ ወሌዯዮሏንስም በአዱሱ ሆቴሌ ውስጥ ተገኝተዋሌ። 
 
በቅፅሌ ስማቸው «ጠዊሌ»እየተባለ የሚጠሩት ሜጀር ጄኔራሌ ዑመር ሏሰንም ወዯ 
ሆቴለ ከሇቁ ብዘም አሌቆዩም። የኢሣያስ አፈወርቂ የቅርብ ሰው መሆናቸው 
የሚነገርሊቸውና በቅፅሌ ስማቸው «ውጩ» እየተባለ የሚጠሩት ሜጀር ጄኔራሌ 
ገብረእግዙአብሔር አንዯማርያምም በዙያች አነስተኛ ሆቴሌ ውስጥ የተሰየሙት 
ብቻቸውን አይዯሇም። የቅርብ ጓዯኛቸውንና የሕንፃ ሥራ ተቋራጭ የሆኑትን ሣምሶን 
የተባለ ግሇሰብንም አስከትሇዋሌ። እኚህ ጄኔራሌ የኤርትራ የምሥራቅ ግንባር (አሰብ) 
አዚዥ ሲሆኑ አሥመራ የሚገኙትን የጅቡቲን፤ የኢትዮጵያንና የሱዲንን ፀረ - ሠሊም 
ኃይልችን እንቅስቃሴዎችንም በበሊይነት ይቆጣጠራለ። 
 
በአቶ ኢሣያስ ዘሪያ የተኮሇኮለት የሀገሪቱ ታሊሊቅ ሹማምንቶች በኤርትራው «ስውር 
መንፈስ» አማካይነት እርስ በርሳቸው የሚጠራጠሩ ብቻ አይዯለም። ገሚሶቹ 
የፕሬዙዲንቱ «ጆሮ ጠቢ» ሆነው ላልች ባሇሥሌጣናትን የሚሰሌለ ናቸው። በዙህም 
ሳቢያ ማንኛውም ሹም ስሇምንም ነገር ሇማንም ትንፍሽ አይሌም። ይሁንና 
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ሹማምንቶቹ ወዯ መጠጥ ቤት ጎራ ብሇው አንዴ … ሁሇት ሲቀማምሱ ብሶታቸውን 
ሇማስተንፈስ ይሞክራ - «ሆዴ ያባውን ብቅሌ ያወጣዋሌ» እንዱለ አበው።  
ታዱያ በጥርጣሬ ውስጥ ሆነው ጓዯኛ ሇመምሰሌ በአንዴነት የሚጠጡት እነዙህ 
የሻዕቢያ ጄኔራልች ወትሮም ቢሆን በሚጠጡበት ወቅት በሠሊም ተሇያይተው 
አያውቁም። እንዱያውም ቡጢና መጎሻሸም የመጠጥ ማወራረጃቸው እስኪመስለ ዴረስ 
አይሇዩዋቸውም። ይህ አስገራሚ ባህሪያቸውም አዱሱ ሆቴሌ ዴረስ ተከትሎቸው 
መጥቷሌ።  
 
ሞቅ ዯመቅ ባሇው በዙያ ሆቴሌ ውስጥ የነበረው ዴባብ ሇአፍታ ተቀየረ። ጄኔራልቹ 
እንዯሇመደት ይጨቃጨቁ ጀመር። የጭቅጭቃቸው መነሻ ምን እንዯሆነ ባይታወቅም 
የሀገርን ሠሊም ያስከብራለ የሚባለት «ቱባ ጄኔራልች» የሆቴለን ሠሊም ማናጋት 
ተያያዘት፡፡ «ስውሩ መንፈስ» ሆቴለን በመቆጣጠሩ ጭቅጭቁ የከፋ ሆነና ወዯ 
ፀብነት ተሸጋገረ። ሜጀር ጄኔራሌ ኃይሇ (ቻይና) ሁሇት እጃቸውን ጨበጡና 
ከመቀመጫቸው እመር ብሇው በመነሳት የመጀመሪያውን ቡጢ በሜጀር ጄኔራሌ 
ገብረ እግዙአብሔር (ወጪ) ሊይ አሳረፉ። ሜጀር ጄኔራሌ ገብረ እግዙአብሔር 
በአሌሞት ባይ ተጋዲይነት የአፀፋ ምሊሽ ሉሰነዜሩ አሌቻለም። ወዱያውኑ የቅርብ 
ጓዯኛቸው የሥራ ተቋራጩ ሇማገሊገሌ ይሁን ሇጓዯኛቸው ሇማገዜ ባሌሇየ ስሜት 
ሇው ወዯ ቦክስ ሜዲው ውስጥ ገቡ፡፡ እርሳቸውም ቢሆኑ ከሜጀር ጄኔራሌ ኃይሇ 
/ቻይና/ ክፉኛ ቡጢ ሉያመሌጡ አሌቻለም። እናም የጄኔራለ ቦክስ የሥራ ተቋራጩ 
አገጭ ሊይ አረፈ። 
 
 
በዙያች ምሽት «በስውር መንፈሱ» መሪነት የሚዱያን ሆቴሌ ቀውጢ ያዯረጉት 
ሜጀር ጄኔራሌ «ቻይና» የውሹ ትምህርትን ቻይና ሀገር ይማሩ ወይም ሣዋ 
ማሰሌጠኛ ውስጥ በውሌ አሌታወቀም። ግና ትዕይንቱን የተከታተለ ወገኖች 
እንዯሚያስረደት የዴብዴቡ ዋነኛ ተዋናይ በሀገሪቱ ውስጥ ተንሰራፍቶ የሚገኘው 
«ስውሩ መንፈስ» ነው፡፡  
 
ሇመሆኑ «ስውሩ መንፈስ» ማነው? በኤርትራ መንግሥታዊ መዋቅሮች ውስጥስ 
እንዳት ነው ተግባሩን የሚከውነው? እነዙህን ጥያቄዎች ሇመመሇስ በቅዴሚያ ስሇ 
ኤርትራ ተጨባጭ ሁኔታ ማስረጃዎችን እያጣቀስን ማየቱ አሰፈሊጊ መስል 
ይስማኛሌ፡፡  
 
ዲን ኮኔሌ በአንዴ ወቅት የኢሣያስ አፈወርቂ አዴናቂ ነበር። በአሜሪካ ቦስተን ግዚት 
ውስጥ የጋዛጠኝነት መምህርና ተመራማሪ የሆነው ዲን ኮኔሌ ኤርትራን አስመሌክቶ 
በርካታ ጥናቶችን አካሂዶሌ።  
 
በጥናቶቹ ጊዛያት ውስጥም ቀዯም ሲሌ ሇአቶ ኢሣያስ የነበረው አዴናቆት እየከሰመ 
ሄድ የማታ ማታ ወዯ ሀንነት ተቀይሯሌ። እናም ነገሩ «ሲያሌቅ አያምር» እንዱለ 
ሆነበትና የአቶ ኢሣያስን የአንዴ ሰው መንግሥታዊ አወቃቀርን «መውጫ የላሇው 
የወፍ ጎጆ» ሇማሇት መስልታሌ። ሇመሆኑ ዲን ኮኔሌ ይህን ሲሌ ምን ማሇቱ ይሆን?  
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እንዯተመራማሪው ዲን ኮኔሌ ገሇፃ አቶ ኢሣያስ ላሊው ቀርቶ ጥሊቸውን የማያምኑ 
ተጠራጣሪ ሰው ናቸው። ይህ የመጠራጠር አባዛያቸውም ነገሮቸን በዱፕልማሲያዊ 
ውይይት ከመፍታት ይሌቅ ወታዯራዊ ፍጥጫ እና ጦር መምዜ መፍትሄ 
እንዱመስሊቸው አዴርጓሌ።  
 
ሰውዬው ማንንም ስሇማያምነ የሚፈሌጉትን ነገር ዓሊማና ግብ ሇብቻቸው በመወሰን 
ሇባሇሥሌጣኖቻቸው በትዕዚዜ መሌክ ያስተሊሌፉታሌ። በሀገረ - ኤርትራ ህጉም፣ 
ፍርዴ ቤቱም፣ ምክር ቤቱም ይሁኑ ላልች የሀገሪቱ ማናቸውም የመንግሥት 
ተግባራት በአንዴ ግሇሰብ እምነትና ፍሊጎት የተቃኘ ነው።  
 
 
የሀገሪቱ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር የነበሩት፣ በኢትዮ ኤርትራ - ጦርነት ወቅት 
ኤርትራን በመወከሌ የአሌጀርሱን ስምምነት የተፈራረሙትና በአሁኑ ወቅት 
በዴብዯባ ምክንያት ሁሇቱም ዓይኖቻቸው ታውረው «ኢራኢሮ» በተሰኘ የሻዕቢያ 
እሥር ቤት ውስጥ እየማቀቁ የሚገኙት አቶ ሰሇሞን ጴጥሮስን ዋቢ ያዯርጋሌ - ዲን 
ኮኔሌ።  
 
የሻዕቢያን ፀረ ዳሞክራሲያዊነትና ፀረ ሕዜባዊነት በማውገዚቸው ሣቢያ እሥር ቤቱ 
ውስጥ በከፍተኛ ሥቃይ ሊይ የሚገኙት እኚሁ የቀዴሞ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትር 
በአንዴ ወቅት ሇተመራማሪው እንዯተናገሩት ፕሬዙዲንት ኢሣያስ እ.ኤ.አ በ1994 
ከሱዲን ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ሲያቋርጡና በቀጣዩ ዓመትም የየመንን «ሏኒሽ» 
ዯሴት ሲወሩ የሚያውቁት አንዲችም ነገር አሌነበረም። 
 
 
አዎ! ሁኔታውን ተመራማሪው ዲን ኮኔሌ ባይገሌፀውም ይህ ክስተት «የኢሣያሲዜም» 
አንዴ ገፅታ ነው። የዙህ ፅሁፍ አንባቢ «ኢሣያሲዜም» ምን ማሇት ነው? የሚሌ 
ጥያቄ ሉያነሣ ይችሊሌ። እርግጥ «ኢሣያሲዜም» በመዜገበ - ቃሊት ሊይ ሰፍሮ የሚገኝ 
ቃሌ አይዯሇም። ይሁንና የቃለ ፅንሰ - ሏሳብ በርካታ ሰዎችን የሚያግባባ ነው።  
 
«ኢሣያሲዜም» የቀዴሞዋ ሶቭየት ህብረት ታራምዯው እንዯነበረው የ«ማርክሲዙዜም 
ላኒንዜም» ርዕዮተ ዓሇም ዓይነት አይዯሇም - የአንዴ ግሇሰብ እምነትና አስዯንጋጭ 
ጥሊ «ስውር መንፈስ» እንጂ፡፡ የዓሇም ማኅበረሰብ እንዯከሰመ «ማርክሲዜም 
ላኒንዜም» በገሃዴ ባያውቀውም በአካሌ በኢሣያስ አፈወርቂነት፣ በመንፈስ ዯግሞ 
ኤርትራ ውስጥ ጠመንጃውን በስውር አቀባብልና ካራውን ስል የሀገሪቱን መዋቅሮች 
የሚቆጣጠር ኃይሌ ነው።  
 
ይህ ስውር መንፈስ የሚያቅፈው ኃይሌ በግሌ እንቅስቃሴው የኢሣያስ አፈወርቂን 
ጭንቅሊት እያነበበ ሲሰራ፤ በመንፈስ ዯግሞ  የአቶ ኢሣያስን ስውር የክትትሌ 
ሰይፍን በመፍራት አንገቱን ዯፍቶ የሚኖር ቡዴን ነው፡፡ ቡዴኑ በፓርቲው ፅህፈት 
ቤት፣ በወታዯራዊ ተቋማትና በዯህንነት መዋቅሮች ውስጥ ይንቀሣቀሣሌ። 
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እስቲ በመጀመሪያ ከስያሜው ጋር ምንም ዓይነት ባህሪያዊ ግንኙነት ከላሇውና 
በሀገሪቱ ዋነኛ የአፈና መዋቅር ከሆነው ሕዜባዊ ግንባር ሇፍትሕና ሇዳሞክራሲ 
(ሕግዯፍ) ፓርቲ ጽህፈት ቤት እንጀምር። 
 
በፅህፈት ቤቱ ውስጥ በቅፅሌ ስማቸው «መንኪ» እየተባለ የሚጠሩት» አቶ የማነ 
ገብረአብ ግንባር ቀዯሙ አንቀሳቃሽ ሞተር ናቸው። ኮልኔሌ ተስፋ ሌዯትና 
አሌኣሚን መሏመዴ የተባለ ግሇሰቦችም የአፈናውን መዋቅር ሇመዯገፍ በረዲትነት 
ተሰሌፈዋሌ። 
 
እነዙህ ግሇሰቦች የ«ኢሣያሲዜም» ስውር መንፈስ ቀንዯኛ አስፈፃሚዎች ናቸው። ሌብ 
በለ! ግሇሰቦቹ በ«ኢሣያሲዜም» አቀንቃኝነታቸው ከኢሣያስ ካቢኔ አባሊት እኩሌ 
ሥሌጣን አሊቸው። እንዱያውም ወሣኝ በሆኑ የአፈና ጉዲዮች ሊይ ከአቶ ኢሣያስ ጋር 
ተነጋግረው በቀጥታ ውሣኔ ይሰጣለ። በማያገባቸው ሥራ ውስጥም እንዯ እርጎ ዜንብ 
ጥሌቅ ብሇው በመግባት የ«ኢሣያሲዜም» ስውር ሰይፍ ይመዚለ።  
 
አቶ የማነ ገብረአብ የውጭ ጉዲይ ሚኒስትሩ ሳያውቁት የፈሇጉትን መንግሥታዊ 
የውጭ ግንኙነት ሥራዎችን ሉያከናውኑ ይችሊለ፡፡ ማንም አይጠይቃቸውም። ይህ 
ብቻ እንዲይመስሊችሁ። የፓርቲው ፅህፈት ቤት በሚያስገርም ሁኔታ የሀገሪቱን ምጣኔ 
ሀብት ይቆጣጠራሌ፡፡ ጽህፈት ቤቱ ከሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሌማት ሚኒስትር ከአቶ 
ወሌዲይ ፍጡር የሚበሌጥ ሥሌጣንም አሇው። 
 
የኢኮኖሚ ነገር ሲነሣ በቅፅሌ ስማቸው «ኪሻ» እየተባለ የሚጠሩት አቶ ሏጎስ ገብረ 
ሕይወትም በ"ኢሣያሲዜም" ስውር መንፈስ አራማጅነታቸው በቀሊለ የሚታዩ ሰው 
አይዯለም። ቀዯም ባለት ጊዛያት በአሜሪካ የኤርትራ አምባሣዯር የነበሩት አቶ 
ሓጎስ  "ኪሻ" (ጆንያ ወይም ኬሻ  እንዯ ማሇት ነው) የሚሇው ቅፅሌ ስም የተሰጣቸው 
ከገንብ ጋር ባሊቸው የረፋ ንክኪ አማካይነት ነው። ግሇሰቡ የአቶ ኢሣያስ 
አፈወርቂ «የገንብ ቦርሣ» እየተባለም ይጠራለ፡፡  
 
ኤርትራ ውስጥ ሻዕቢያ በሞኖፖሌ የያውን «ቀይ ባህር የንግዴ ኮርፖሬሽን» የተሰኘ 
ኩባንያን በበሊይነት የሚመሩ ናቸው። ኩባንያው ከኤርትራ ሰማይ ሥር የማይነግዯው 
አንዲችም ነገር የሇም። የሀገሪቱ ወጪና ገቢ፣ የባንክ፣ የቤት፣ የግብርና እና የማዕዴን 
ንግድች በጥቂቱ ተጠቃሽ ናቸው።  
 
ሇኤርትራ ሕዜብ ዕሇታዊ ምግብ በህብረት ሱቆቹ አማካይነት እያቀረበም ብዜብዚ 
ያካሂዲሌ። "ከመሞት መሰንበት" ነውና ብሂለ ምስኪኑ ሕዜብም ህብረት ሱቅ በወረፋ 
ተሰሌፎ የዕሇት ጉርሱን ይገዚሌ። ገቢውም በሏጎስ ኪሻ አማካይነት በዋነኛነት ሇአቶ 
ኢሣያስ ነው፡፡ የስውር መንፈሱ ቡዴን አባሊትም የአምባገነኑ መሪያቸው ፈቃዴ ከሆነ 
ትርፍራፊውን እንዱቃርሙ ይፈቀዴሊቸዋሌ።  
 
«ከራስህ ውጭ ማንንም አትመን፤ በየቦታው ሊንተ ብቻ ታዚዥ የሆነ ስውር ሰው 
ፍጠር» - ይህ አባባሌ "የኢሣያሲዜም" ስውር መንፈስ ዋነኛው መርህ ነው ማሇት 
ይቻሊሌ። ነገሩን ቀሇሌ ባሇ የአማርኛ ምሣላያዊ ንግግር ስንተረጉመው «ሰውን 
ማመን ቀብሮ ነው» አሇች አለ ቀበሮ የማሇት ያህሌ መሆኑ ነው።  
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እናም የዙህ መርህ የበሊይ ጠባቂ አቶ ኢሣያስ አፈወርቂ፤ የፓርቲውን ጽህፈት ቤት፣ 
የጦር ኃይለንና የዯህንነት መዋቅሩን ሊሻቸው ጉዲይ እንዯ የጊዛውና እንዯ የሁኔታው 
በከፍተኛ ጥርጣሬ ይጠቀሙባቸዋሌ። ከእያንዲንደ ሚኒስትር ጀርባም «ስውር 
ሚኒስትር» በመመዯብ ዕሇታዊ ውልውን በዓይነ ቁራኛ ይከታተሊለ። ይህ ብቻ 
አይዯሇም፡፡ በአምባገነናዊ መንግሥታቸው ውስጥ አስፈሪዎችና «ጥሊቸው የሚከብዴ» 
ሰዎችንም ይፈጥራለ። 
 
ከእነዙህ ሰዎች ውስጥ በተሇያዩ የመገናኛ ብዘኃን ባሇሙያዎች በ«በሬ ወሇዯ» 
ሌፈፋቸው የሚታወቁት የማስታወቂያ ሚኒስትሩ (እነሱ የዛና ሚኒስትር የሚሎቸው) 
አቶ አሉ አብደ አንደ ናቸው። በትጥቅ ትግለ ወቅት የኢሣያስ አፈወርቂ ራዱዮ 
ኦፕሬተር የነበሩትና የ"ኢሣያሲዜም" መንፈስ ሰፍሮባቸው ጺማቸውን እንኳን እንዯ 
መሪያቸው ሇመቆረጥ የሚጥሩት አቶ አሉ መነፅራቸውን አውሌቀው ዓይናቸውን 
እያጉረጠረጡ የሚናገሩት ነገር «ይህ ቃሌ የፕሬዙዲንቱ ሣይሆን አይቀርም» 
የሚባሌሊቸው ናቸው።  
 
አቶ ኢሣያስ እኚህን ሰው ከተራ የራዱዮ ኦፕሬተርነት አንስተው በአንዳ ማስታወቂያ 
ሚኒስትር እንዱሆኑ ያዯረጓቸው ግሇሰቡ በትጥቅ ትግለ ወቅት የሚያውቁት መረጃ 
ሇሦስተኛ ወገን አሣሌፈው እንዲይሰጡ በቅርበት ሇመቆጣጠር መሆኑን ሇጉዲዩ 
ቅርበት ያሊቸው ወገኖች ይናገራለ። ከዙህ በተጨማሪም ሥሌጣናቸውን በማስፈራራት 
ሇማስጠበቅ ይጠቀሙባቸዋሌ። እናም በርካታ ሚኒስትሮች አቶ አሉን ሲያዩ 
የሚገቡበት እንዯሚጠፋቸው የኤርትራን ጉዲይ በቅርበት የሚከታተለ ወገኖች 
ይገሌፃለ። 
 
እንዱህ ዓይነቱ አሰራር "በኢሣያሲዜም" ስውር መንፈስ መርህ መሠረት ሆን ተብል 
የሚከናወን ነው። አቶ ኢሣያስ በአካሌ በማይዯርሱባቸው አካባቢዎች በሚንቀሳቀሱ 
ቃፊሮቻቸው አማካይነት የየአካባቢውን ባሇሥሌጣናትና ሕዜብን «ወዬውሌህ! እኔ 
ባሌኖርም መንፈሴ እየተከታተሇህ ነው» በማሇት ሇመቆጣጠር የሚጠቀሙበት ዳ 
መሆኑ ይታወቃሌ። እናም ማስታወቂያ ሚኒስትሩ አሉ አብድም የስውር መንፈሱ 
ፈረስ ጋሊቢ መሆናቸው ነው።  
 
ማንንም የማያምነው ይህ የ"ኢሣያሲያሲዜም" ስውር መንፈስ፤ በጦር ኃይለ ውስጥም 
ቢሆን ጄኔራልቹን "ታማኝ" እና "ያሌሆኑ" እያሇ በመከፋፈሌ አንደ ላሊውን 
እንዱጠራጠር አዴርጎ መዋቅሩን አዯራጅቷሌ። በመንፈሱ የበሊይ ተቆጣጣሪ አቶ 
ኢሣያስ የሚመራው የ«እርስ በእርሱ አናክሰው» ቡዴን የመከሊከያ ሚኒስትሩን 
ጄኔራሌ ስብሃት ኤፍሬምንና ላልች ነባር ጄኔራልችን ገሸሽ ያዯረገና በ"ታማኝነት" 
ያሌመገበ መሆኑ ይነገራሌ፡፡  
 
ይህ እውነታም በተመራማሪው ዲን ኮኔሌ ጭምር የተረጋገጠ ነው። ተመራማሪው 
የመከሊከያ ሚኒስትሩ ውስጣዊ መገሇሌን አስመሌክቶ «ጄኔራሌ ስብሃት በሚኒስቴር 
መሥሪያ ቤቱ ውስጥ ምንም ዓይነት ሚና እንዯላሊቸው በኢትዮ - ኤርትራ ጦርነት 
ወቅት ታይቷሌ» በማሇት ነበር የገሇፀው። አዎ! በእርግጥም ጄኔራለ በአቶ ኢሣያስ 
ትዕዚዜ ጎረቤት ሀገሮችን ሇሚያውኩ ፀረ - ሠሊም ኃይልችና አሸባሪዎች ስትራቴጂና 
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ታክቲክ ይንዯፉ እንጂ በራሳቸው ውሣኔ የመስጠት ሥሌጣን እንዯላሊቸው መረጃዎች 
ያስረዲለ። 
 
የኤርትራን ወታዯራዊ መዋቅር በቅርበት የሚከታተለ ወገኖች እንዯሚገሌፁት በስውር 
መንፈሱ የ"ታማኝነት" መዜገብ ውስጥ ከሰፈሩት ጄኔራልች መካከሌ የሀገሪቱ አየር 
ኃይሌ ዋና አዚዡና የኤርትራ ወጣቶችን ጉሌበት የሚበብዜበት የ"ዋርሣይ ይክኣል" 
መቻ ሉቀመንበር ሜጀር ጄኔራሌ ተክሊይ ኃብተሥሊሴ ዋነኛው ናቸው። እኚህ 
ጄኔራሌ ላልች ጄኔራልችን በንቀት ዓይን የሚመሇከቱና ከበርካታ ወታዯራዊ አዚዦች 
ጋርም የማይስማሙ ናቸው።  
 
ይሁንና የ"ኢሣያሲዜም" ስውር መንፈስ ቀንዯኛ አቀንቃኝ በመሆናቸው ብቻ የአቶ 
ኢሣያስ የቅርብ ሰው ሇመሆን የበቁ ጄኔራሌ መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማለ። 
በዙህም ሣቢያ የዝን ወታዯራዊ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ እስከ መሆን ዴረስ የሇቀ 
ሥሌጣን ያገኙ ግሇሰብ ናቸው። 
 
በአቶ ኢሣያስ እምነት ከሚጣሌባቸው ላልች ወታዯራዊ አመራሮች ውስጥና 
የየግንባሩ ወታዯራዊ አዚዦች ይጠቀሣለ። ቀዯም ሲሌ በአዱሱ የሚዴያን ሆቴሌ 
ዕሇታዊ የቦክስ ተዋናይ ሆነው ያመሹት የሀገሪቱ የምዕራብ ግንባር አዚዥ ሜጀር 
ጄኔራሌ ኃይሇ ሣሙኤሌ (ቻይና) አንደ ናቸው። ከእርሳቸው በተጨማሪም የኤርትራ 
ሌዩ ኮማንድ ኃይሌ አዚዥ ሜጀር ጄኔራሌ ፊሉጶስ ወሌዯዮሏንስ በዙሁ የ"ታማኝነት" 
መዜገብ ከሰፈሩት ውስጥ ይመዯባለ። ይህ ብቻ እንዲይመስሊችሁ! ላልቹም የጦር 
ግንባር አዚዦች በኤርትራው መሪ የቀኝ እጅነት የሚታወቁ ናቸው። 
 
እነዙህ ጄኔራልች በሚመሯቸው ግንባሮች ውስጥ ካለ የዝን አስተዲዲሪዎች የበሇጠ 
ሥሌጣን አሊቸው። በስውር መንፈሱ ተዋናይነታቸው እምነት የሚጣሌባቸው እነዙህ 
የግንባር አዚዦች እንዯ አንዴ ወታዯር የዕዜ ሰንሰሇት (Chain of Command) 
የሚባሌ ነገር አያውቁም። በሀገሪቱ የሚኒስቴር መሥሪያ ቤቶችም ይሁን በዝን 
አመራሮች አሰራር ውስጥ ጣሌቃ ገብተው ውሳኔ የመስጠት ሥሌጣን ተጎናፅፈዋሌ ።  
 
ታዱያ የሚሰጡት ውሳኔ ትክክሌ ይሁንም አይሁን ጄኔራልቹ ግን ሁሌጊዛም 
«ትክክሌ ናቸው» ተብል ይታሰባሌ - «ንጉስ አይከሰስ፤ ሰማይ አይታረስ» እንዱሌ 
ብሂለ። ዲሩ ግን ምን ያዯርጋሌ? አቶ ኢሣያስ የራሳቸውን ኮቴ እንኳን የማያምኑ 
አምባገነን በመሆናቸው በእነዙህ ጄኔራልች ሊይ "ጄኔራሌ ያሌሆኑ ጄኔራልችን" 
በመመዯብ እርስ በእርሳቸው እንዱጠራጠሩ ያዯርጓቸዋሌ፤ በነገር ይጠሊሌፏቸዋሌ። 
በዙህም ሆን ብሇው አንደ በላሊው ሊይ ቂም እንዱይዜ ያዯርጋለ። 
 
የዙህ ፅሁፍ አንባቢ ቀዯም ሲሌ ስሇጠቀስኩት የጄኔራልቹ ዴብዴብ መንስዔ አሁን 
ግንዚቤ የጨበጠ ይመስሇኛሌ። እርግጥም ሆቴለ ውስጥ በመንፈስ ተገኝቶ ጄኔራልቹን 
እርስ በርሳቸው ሲያቀጣቅጣቸው ያመሸው ሀገሪቱን የሚያምሳት ስውር ኃይሌ ነው፡፡ 
አዎ! ከእንዱህ ዓይነቱ የእርስ በርስ ጥሊቻ፣ ጥርጣሬ፣ ቂምና ሽኩቻ በሀገረ -ኤርትራ 
ውስጥ የሚገኝ ማንኛውም የሻዕቢያ ሹም ማምሇጥ አይችሌም - ስውር መንፈሱ 
የሚሰራው እንዱያ ነውና።  
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በወቅቱ በሆቴለ ውስጥ የነበሩት መከሊከያ ሚኒስትሩ ጄኔራሌ ስብሃት ኤፍሬም የቦክሱ 
ነጥብ ያዥ ይመስሌ ከመቀመጫቸው ንቅንቅ ያሊለበትንም ምስጢር መገንብ 
ይቻሊሌ። እንዳት ቢባሌ ጀኔራለ ከማይዯበዜውና ቀሇሙ ከማይሇቀው የአቶ 
ኢሣያስ "ሰማያዊ መዜገብ" ሊይ ስሊሌሰፈሩ ነው። ከዙህ በተጨማሪም ዯብዲቢው 
ጄኔራሌ በዙሁ መዜገብ በመጀመሪያው ረዴፍ ሊይ የሰፈሩ በመሆናቸው ምንም 
ሉናገሩ አይችለም "የኢሣያሲዜም" ስውር ሰይፍ በየት በኩሌ እንዯሚመጣ 
ስሇማያውቁ አንገት መዴፋት አማራጭ የላሇው መፍትሄ መሆኑን ከህይወት 
ሌምዲቸው ተምረዋሌና። 
 
የኤራትራ የዯህንነት መዋቅርም ቢሆን ከአቶ ኢሣያስ የጥሌፍሌፎሽ አሰራር ያመሇጠ 
አይዯሇም። በመዋቅሩ ውስጥ በቅፅሌ ስማቸው «ወዱ ካሣ» እየተባለ የሚጠሩት 
የሀገሪቱ የፀጥታና የብሔራዊ ዯህንነት ኃሊፊ ብርጋዴየር ጄኔራሌ አብርሃ ካሣ፤ 
የኤርትራ ግማሹ ክፍሌ ላሊኛውን ግማሽ ክፍሌ እንዱሰሌሌ ተግተው የሚሰሩ ግሇሰብ 
ናቸው። ምክትሊቸው ብርጋዴየር ጄኔራሌ ወሌደ ገብረኪዲንም እንዯ አሇቃቸው 
የ"ኢሣያሲዜም" ስውር መንፈስ ግንባር ቀዯም ተዋናይ በመሆናቸው ይታወቃለ። 
 
እነዙህ ጄኔራልች በዋነኛነት አብረዋቸው ከሚሰሩት ከኮልኔሌ ስምዖን ገብረዴንግሌ 
ጋር በመሆን ኤርትራውያንን በማሰርና በመግዯሌ እንዱሁም የአካባቢውን ሀገሮች 
በማሸበር "ኢሣያሲዜም"ን ያስፈፅማለ። እነዙህ የዯህንነት ቁንጮዎች እያንዲንደን 
የኤርትራ ባሇሥሌጣን በጥብቅ የመቆጣጠር ኃሊፊነት አሇባቸው። ይሁንና እነርሱም 
ተመሌሰው ያሇምንም ምህረት በላልች ስውር ተቆጣጣሪዎች መዲፍ ውስጥ እንዱገቡ 
ይዯረጋሌ - የስውር መንፈሱ መርህ ያዚሌና።  
 
ውዴ አንባቢዎቼ! በዙህ ጽሁፌ ዋና ዋና በሚባለት የኤርትራ መንግሥታዊ 
መዋቅሮች ውስጥ ስውር መንፈሱ እንዳት እንዯሚሰራ አሳየኋችሁ እንጂ ሁለም 
የሀገሪቱ መዋቅሮች ከሊይ እስከ ታች ዴረስ በሕዜቡ ሣይሆን በኢሣያስ አፈወርቂ 
ፍሊጎትና መንፈስ የተዯራጁ መሆናቸውን እንዯምትገነቡት ተስፋ አዯርጋሇሁ።  
 
አቶ ኢሣያስ አንደን ባሇስሌጣን በላሊው ሊይ አንዯፈሇጉት አያሰባጠሩና እያወሣሰቡ 
የሚጠቀሙበትን "የኢሣያሲዜም" ስውር መንፈስንም እንዱሁ። ታዱያ አንዳ 
በማንኛውም መንግሥታዊ መዋቅር ውስጥ የገባ ባሇሥሌጣን ከ"ኢሣያሲዜም" 
አስተሳሰብ ውጪ ሲያራምዴ ከተገኘ ቀሪ የህይወት መኑ ቦታ በሀገሪቱ ካለት 37 
እሥር ቤቶች በአንደ መሆኑ አይቀሬ ነው - ሌክ እንዯ ቀዴሞው የውጭ ጉዲይ 
ሚኒስትር ሰሇሞን ጴጥሮስ። እናም መዋቅሩ የሚገቡበት እንጂ የሚወጡበት ቀዲዲ 
የሇውም - «መውጫ የላሇው የወፍ ጎጆ» እንዱሌ ተመራማሪው ዲን ኮኔሌ።  
 
በአዱሷ ኤርትራ ውስጥ ስሇ መንግሥታዊ አሰራር፣ ስሇማዕከሊዊ ኮሚቴ አሉያም 
ስሇገዢው ፓርቲ አባሊት ተሳትፎ ማውራት ከጉንጭ አሌፋነት የሇሇ ፋይዲ 
የሇውም። ሇምን ቢባሌ ማንኛውም ዓይነት የአገዚዘ ትዕዚዜ የሚወጣው ስውር መንፈሱ 
ከሚገኝበት ከአቶ ኢሣያስ ቤተ - መንግሥት ብቻ በመሆኑ ነው። በዙህ ዓይነቱ 
አምባገነናዊ አሰራር ሕዜቡም ቢሆን የስውር መንፈሱ ገፈት ቀማሽ ከሆነ ሁሇት 
አሥርታትን ሉዯፍን ነው። 
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ስኳር እንኳን ሳይቀር ተሰሌፎ የሚገዚው የሀገሪቱ ሕዜብ፤ ህይወቱ በ"ኢሣያሲዜም" 
ሣቢያ እንዯ መንግሥታዊ መዋቅር «መውጫ የላሇው የወፍ ጎጆ» ከሆነበት 
ሰነባብቷሌ። ከዙህ «ጎጆ» ሇመሸከም በርካታ ዛጎች ዴንበር እያቋረጡ ወዯ ጎረቤት 
ሀገሮች በየዕሇቱ እየተሰዯደ ነው። መውጫ ቀዲዲ አጥተው እዙያው ኤርትራ ውስጥ 
የቀሩት ዯግሞ «ፕሪዜን ብሬክ» የተሰኘውን ተከታታይ ፊሌም ከህይወታቸው ጋር 
ማመሳሰሌ ዕሇታዊ ተግባራቸው ማዴረግ ዕጣ ፈንታቸው ሆኗሌ። 
 
ነገ በሀገረ - ኤርትራ ምን እንዯሚፈጠር አይታወቅም፡፡ ሕዜቡ የእሇት ጉርሱን 
በራሽን ይገዚሌ፡፡ ትናንት የታገሌኩሇት ነፃነቴ የታሇ ሲሌ ይታሠራሌ፤ ይገዯሊሌ፡፡ 
ራሱን በምዕራባዊያን ፊሌም ገፀ ባህሪያት እየመሰሇም ከአገዚዘ ሇማምሇጥ 
ይዋትታሌ። ጄኔራልች በየአዯባባዩ እየተቧዯኑ ይቧቀሳለ። ተረኛው ቦክሰኛ የትኛው 
ጄኔራሌ እንዯሚሆን አይታወቅም። አንደ ባሇሥሌጣን ያስፈራራሌ፣ ላሊኛው 
ይፈራሌ። በዙያች ሀገር ውስጥ ትናንት ዚሬ ነው። ዚሬ ግን ነገ ሉሆን አይችሌም -
ወሣኙ ሀገሪቱን በጥርጣሬ የሚያምሰውና ያሚያተራምሰው የአቶ ኢሣያስ መንበረ  
ሥሌጣን ስውር መንፈስ ነውና። የነገ ሰው ይበሇን። 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


