
1 
 

 
 
 
 

ሕታም 18 

 
ተስፋሌዯት ባህሌቢ 3/2/2016 

 
ኢትዮጵያ፡- ንሳን ይ ንሳን 

ፍለይ ስምዕታ 
መንግስቲ ወያነ ኢትዮጵያ፡ ኣብዙ ልናዮ መድረኽ፡ ተሌዕልን ተንብሮን ጠፍኡዋ፡ ከም ብረስኒ ዓሶ ዜቑል ል ሑሙም፡ 
እናተቓጸሇት ተንፈርፍር ኣሊ። ሕማም ረስኒ ንግስነት ወያነ፡ ሌዕሉ 1000F በጺሑስ ይውስኽ ከኣ ኣል።  ውዱ ወያነ 
መዓሌታ ትኣክሌ ሊ እያ ትመስሌ። ምጥፍኣ ንይተርፋ ከም ምዃኑ፡ ድሮ ስሇ ዜዓገበት ግዱ ኮይኑዋ ድማ፡ ሇኻኺምካ 
ምጥፋእ ኣብ ዜብሌ ቁቡጽ ሕሌና ኣድሂባ፡ ንህዜቢ ኤርትራ ሇኪማ ክትጠፍእ፡ እና ገዓረት ክትወር ትብገስ ከም ሊ ድሮ፡ 
ሓውሊሌ ኣዋጅ ተቓሉሑ ኣል።  
 
ስሇዙ፡ ንሕና ህዜቢ ኤርትራ፡ ልሚ ከም ትማሉ፡ ሱጡማት ብምዃን፡ ንብኹልም ዜነበሩን ሇውን ኣረሓሓቕቲ ጠሇባትና፡ 
ንዜተወሰነ ግ ከም ዜጽበዩ ጌርና ኣወንዙፍና፡ ንምእንቲ ክብሪ ወሊዱትና /ኤርትራ/፡ እንሆ ሜዲ እንሆ ፈረስ፤ እንሆ ዋሌታ 
እንሆ ጭማራ፤ እንሆ ካራ እንሆ ጉራዯ፤ እንሆ ዓረር እንሆ ቂምቡሊ፤ እንሆ ክራር እንሆ እምብሌታ፤ እንሆ ኮቦሮ እንሆ 
ነጋሪት፤ እንሆ ሓኽሉ እንሆ ምሳር፤ እንሆ ስረ እንሆ ቁሌፊ፤ እንሆ ጉሌበት እንሆ ፍሌጠት፤ እንሆ ቀሇም እንሆ ወረቐት . . . 
ወተ።  ዜሰምዔ ይስማዕ፡ ይ ሰምዔ  ይስማዕ።   

 
መቕድም 
ናይ ልሚ ሕመረት ዚዕባ መድረኽ፡ ኣብ ከመይነት ናይ ኣህዚብ ኢትዮጵያ ምስ ተመሌከተት፡ ምስ ፍለይነት ህዜቢ ምድሪ 
ባሕሪ ከተነጻጽሮ ክትፍትን እያ። መዚግብ ታሪኽ ከም ዜሕብርዎ መጠን፡ ካብ መጀመርታ ኣቆጻጽራ ግዛ ኣትሒዘ ክሳብ 
ሕጂ፡ ምስ እዝም  ውህዯት ይ ብልም ኣህዚብ ኢትዮጵያ ዜተባህለ፡ ብይካ ኣብ ምድምማይ እንተ ይ ኮይኑ፡ ናይ ሰሊምን 
ቅሳነትን እዋን፡ ከም ዜነበረና ኣይ ዜከርን። ብሰንኪ ሕሰማት ናታቶም ከኣ፡ ታሪኽ ዜዓቀቦ  "መነ መርገም" ተባሂለ ዜፍሇጥ 
መድረኽ፡ ከም ዜተሓሌፈ እውን ይትረኽ እዩ።     
 
ብኻሌእ ኣራርባ፡ ነቲ ኣብ ናይ መበቆሌ ርኢ ነገዲት ብሓፈሻ ኣመሌኪቱ፡ ነቶም ብናይ ተስኣቱ(9) ማሕበረሰባት ዜተነድቀ፡ 
ምድሪ ባሕሪ ጸይራቶም ንሊ፡ ስጡም ዜኾነ ህዜቢ፡ ምስቶም ክንዮ ዯቡብ ሇዉ፡ ፋሕ ጨንገራሕ ዜበለ ኣፍሪቃውያን፡ 
ክዯባሌቕ ዜፈታትን ሕንቅሌ ሕንቅሉተይ፡ ርዜነት ስሇ ይብለ፡ ክጅሊሕ ይግባእ። ከም ርድኢት ኣቕራቢ መድረኽ ፡ ንሳቶም 
ኣፍሪቃውያን ስሇ ዜኾኑ፡ ንሕና እውን ከም ኣቶም ኣፍሪቃውውያን ኢና። ኣብ ገሇገሇ ግን፡ እን ጥቀመሌልም ቆሳቑስ ይኹኑ፡ 
ከምኡ ድማ፡ ኣብ ገሇ ገሇ ሌምድታት ድማኒ፡ መሳስለና ነገራት ክህሌው፡ ይ ንቡር ኣይ ኮነን። ብኸምኡን ዜኸምኡን 
ጭርምራም ኣብነታት ኣመሳሚስካ ግን፡ ንዓናን ንዓታቶምን ከጣቡቑና ወይ ከዚምደና ዜበቑዑ ወሰንቲ ረቛሒታት ኣይ  
ኮኑን።    
 
ንሱ ከኣ፡ ምስ እቶም፡ ኣብ ሓንቲ ስፍሕ ዜበሇት ምድሪ፡ ፋሕ ኢልም ዜተጣየሱ ኣፍሪቃውያን፡ ከም ሕራር ጸሓይ ወይ 
ኣብሲኒያ ወይ ኢትዮጵያ፡ ተባሂልም ዜተጸውዑ ኣህዚብ፡ ካብ ርኢ ካም፤  ወይ  ርኢ ሴም፤ ወይ ኩሽ … ወተ ይብቆለ 
ኣይ ብቆለ ብየገድስ፡ ምሳና ከራኽቦም ዜኽእሌ ኣብነት፡ ብይካ ብጉርብትና እንተ ይኮኑ፡ ካሌእ ናይ ቆልጡጡቖ 
ኣበሃህሊ ከም ሌኻይ ጤሌ መኻኺ እዩ፡፡ ንምሳሇ፤ ነቲ ምስ ነገዯ ኣግኣዜያን ወይ ሓበሻ ዜምሌከት ተመሳሳሌነት ብምጥቃስ 
ጥራይ፡ ምስ'ቶም ካብ ሰማንያ ንሊዕሌ ዜበዜሑ ዓላታቶም፡ ሕንኩኽ ኣቢለ ከዚምዯና ዜኽእሌ መርትዖ የሌቦን። ምስ መን? 
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ምስ እዙም ጉራምራ, unrelated mixes?  ተመሌከት >>1 80mixes  እዙኣቶም ዯኣ፡ ንባዕልም እኳ ይ ፋሇጡስ፡ 
ንዓና ዯኣ እንታይና ከይ ኮኑ? ኣይ ንብጽሖም ኣይ ብጽሑና።     
 
ሕማም ሕርሲ ተርሰዓይ ከም ማሇት፡ ከምቲ ንሳቶም ንዓና ዜብለና፡ ሃሱስት ብምዃና ስሇ ንርስዕ ዯኣምበር፡ ንሳቶም ንሕናን 
ከም፡ ወረርትን ተወረርትን፤ መትን ተመትን፤ ተጋሰስቲን ተገሰስትን፤ ቀተሌትን ተቐተሌትን፤ ኣንዯትን ነዯድትን … ወተ 
ከም ዜኾና እዩ፡ ኣብ ጽሊት ታሪኽ ተወቂጡ ዜርከብ። ብዜኾነ መዓቀኒ ክኣ፡ ንዓታቶምን ንዓናን ራኽበና ል፡ ብይካ 
እቲ ክንቅይሮ ይ ንኽእሌ፡ ካብ ቁጽጽርና ወጻኢ ዜኾነ፡ ምድራዊ ኣቀማምጣና ጥራይ እዩ።  
 
ጌና፡ እቲ ዜተኻዕወ ውቅያኖስ ዯምና፡ ቀምበይበይ እና በሇ እንከል፡ ሕጂ እውን፡ ኣብ ዜኮነ እዋን፡ ክወሩና ቁሩባት ከም 
ሇዉ፡ ብወግዒ ተዚሪቦምለ ኣሇው። ስሇምንታይ? ስሇ ይ ንብጽሖም። ከምዙ ክነሱ እቲ ጉሁድ ሓቂ፡ ንኸይ ንርድኦ 
ሓርቢቱና ል ሓዯ ጥፉእ ዜኾነ ኣጠማምታ ኣል።   
 
ንሱ ከኣ፡ ብየማንካ ንጨሌገመካ፡ ብጸጋመይ፡ ድገመኒ በል፡ ዜብሌ እምነት እዩ። ዯቂ ሓንቲ ኤርትራ ክነሶም፡ ካብ  
ውሌቀሰባት ጀሚርካ፡ ክሳብ ጥርንፋት ውድባት፡ በቶም ዜሓሇፉ ገዚእቲ ኢትዮጵያ፡ ዜተጸፋዕናዮ ከይ ኣኽሇናስ፤ ብንግስነት 
ወያነ ክጽፍዑና፡ ንቐዯም በለ ዜብሌዎም ሇዉ፡ ድቃስ ዜኸሌእ እዩ፡፡ 

 
ሓተታ 
ሓድነት ማሇት: ስምረት ማሇት ከም ይ ምዃኑ፤ ወይ ድማኒ ስምረት ማሇት ሓድነት ማሇት  ከም ይ ምዃኑ እንተ ዯኣ ፈሊሉና፡ 
ንርድኦ  ኬና;  ሓድነት ኢትዮጵያ ዜበሀሌ ኣይ ነበረን፤ የልን፤ ኣይ ክህለን ከኣ እዩ። ከምኡ ድማኒ፡ ስምረት እትዮጵያ ዜበሀሌ ኣይ ነበረን፤  
የልን፤  ኣይ ክህለን ከኣ እዩ። እዚ መድረኽ እዙኣ፡ ሇቕሇቕ ምድራውን ሕብረተሰብኣውን ኣከናውና ናይ ኢትዮጵያ፡  ኣቐዱማ 
ስሇ ዜተሰቖራ፡ ከም ሓንቲ ወዚሌ ሃገር ምዃና፡ ገምጊማ ከም ዜነበረት ይዜከር። እቶም ኩልም፡ ምስ እዚ ወዚሌ እዙኣ፡ 
ብፈዯራስይነ ይኹን ብኮምፈዯራስዮነ፡ ክንቋረን ኣልና ክብለ ዜጸንሑ፡ ገሇ ካብ ኣቶም ሕጂ፡ መሌሓሶም ክቑርጥሙ 
ጀሚሮም ኣሇው። ናይ ምብትታና ምጽኣት፡ ይ ተርፍ ከም ምዃኑ ገቢሮም ይሰግኡ  ኣሇዉ። ኣስጋኢ ክኸውን ዜኽእሌ እኳ  
እንተ ኾነ፡ ንኤርትራውያን ገድሰና ግን፡ ብውህዯት ሃገርና ከይ ነድፍር ምጥንቃቕ ዯኣ እምበር፡ ጉዲይ ኢትዮጵያ ንዓና ስሇ 
ይ ምሌከት፡ ኢድናን እግርና ኣርኒብና ካብ ምምዕዲው ሓሉፍና፡ ብዜኾነ ምኽንያት ጣሌቃ ይ ምእታው።  
 
ኢትዮጵያ ማሇት፡ ጅኦግራፍያዊ ስም ዯኣምበር፡ ሓድነቱ መስከረ፡ ናይ ሓዯ ቀዋሚ ማሕበረሰብ ምድሪ ኣይ ኮነን። እስከ: 
ኣፍሪቃ ንበሌ፤ ዯሓር ከኣ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንበሌ፤ ዯሓር ከኣ ኢጋድ ንበሌ፤ ዯሓር ከኣ ኢትዮጵያ ንበሌ . . . እዙኦም ኩለም 
ናይ ምድርታት ኣስማት ጥራይ እዮም። ይ ከምዙ ከማና፡  መራኸቢ ይ ብልም፡ ነናይ ዜተፈሊሇዩ ኣህዚብ፡ ነናይ ባዕልም 
ሓዲር ካይድለ ክሌሊት እዩ። ስሇዙ፡ ኢትዮጵያ ማሇት፡ ናይ ዜተፈሊሇዩ ሓድነት ወይ ስምረት ይ ብልም ኣህዚብ፡ ምድሪ 
እያ። ተመሌከት።   

2 
“The Ethiopia of today is comprised of multiple ethinic groups with different languages, regions and 
cultures. Nevertheless these ethnic groups did not simply come toghether to form the Ethiopian nation, 
but they were forced to be part of Ethiopia one by one. Ogaden, Afar, Oromo, Sidamo, Anoka, Gambela, 
Benishugal and many others have been hostages to the different Ethiopian rulers and they never had the 
chance to decide their own fate. The majority of these Ethinic grrops never called themselves to be 
Ethiopians nor have been happy to be part of it” said; AliYare 

3 
"የብሄር ብሄረሰቦችና ህዜቦች ጥያቄ ዚሬም መፌትሔ ሳያገኝ በመቅረቱ ጥያቄው ሃገራችንን የባሰ ውስብስብ ችግር ውስጥ እንዱይከታት 
የሚያሳስብበት ዯረጃ ሊይ ዯርሷላ፡፡ ስሇ ሆነም በአብዚኛው የሃገራችን ክላሌች አዋሳኝ አካባቢዎች በሚኖሩ ሕዜቦቻችን መሃከላ 
ግጭቶች እየተከሰቱ፣ በሰው ሕይወትና ንብረት ሊይ ከፌተኛ ጉዲት እየዯረሰ ይገኛላ፡፡ በአጠቃሉይ የኢህአዲግ አገዚዜ ሃገራችንን አስጊ 

የሆነ ሁኔታ ውስጥ ከቷት ይገኛላ፡፡"  ድምቀት ናተ'ዩ። 
http://www.ethioobserver.net/MEDREK%20Political%20%20Program.pdf   
 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ethnic_groups_in_Ethiopia
http://www.tesfanews.net/ethiopia-nine-states-solution/
http://www.ethioobserver.net/MEDREK%20Political%20%20Program.pdf
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4. 

ካብ ጥንቲ ዜነበረ ክሳብ ሕጂ፡ ከም ናይ ሓንቲ ሀገር፡ ናይ ሓባር መንነት የ ጥረዩ፡ ኣርባዕተ ገዚእቲ ጉዜታት፡ እዙኣቶም 
እዮም። እዋኖም መምስ ኣርከበ ዜዓርቡ ኮይኖም፡ እንሆም ከኣ ሕጂ፤ ግዜኣት ወያነ ይመስዮ ኣል።  

1. ስርወ ዚውገ 2. ስርወ ጎንዯር 3. ስርወ ኣግኣዙያን 4.  ገ ዛ እ ቲ  ወያነ / ማለ ሊት 
The Zagwe 
dynasty was a 
historical 
kingdom in 
present-day 
Ethiopia. It ruled 
large parts of the 
territory from 
approximately 
900 to 1270, 
when the last 
Zagwe King Za-
Ilmaknun was 
killed in battle by 
the forces of 
Yekuno 
Amlak.Wikipedia 
 

Gondar was the 
capital of the 
Ethiopian Empire 
from the 17th to 
mid 19th 
centuries. It is 
distinguished by 
its castles of 
imperial 
compound known 
as Royal 
enclosure and by 
its churches’ walls 
and ceiling which 
are completely 
ornamented. The 
city was founded 
in 1635 by 
Emperor 
Fasilades (1632-
1667) who 
recognized the 
need for a 
permanent capital 
to provide internal 
stability and 
Gondar served 
until the end of the 
reign of Emperor 
Tewodros (1855-
1868).   

 

The Kingdom of 
Aksum or Axum, also 
known as the 
Aksumite Empire, 
was a trading nation 
in the area of 
northern Ethiopia and 
Eritrea. It existed 
from approximately 
100–940 
AD. Wikipedia 
 

 
The Tigray People Liberation Front, TPLF 
had published their organization’s manifesto 
in February 1976, the booklet was printed 
in Sudan. The TPLF manifesto, clearly 
defined who a Tigryan is, the land that the 
TPLF considers as Tigray, and the final 
destination of the TPLF. The following 
comprises some important contents of the 
manifesto. 

a) A Tigryan is defined as anybody that 

speaks the language of Tigrigna including 

those who live outside Tigray, the 

Kunamas, the Sahos, the Afar and the 

Taltal, the Agew, and the Welkait. 

b) The geographic boundaries of Tigray 

extend to the borders of the Sudan 

including the lands of Humera and Welkait 

from the region of Begemidir in Ethiopia, 

the land defined by Alewuha which extends 

down to the regions of Wollo and including 

Alamata, Ashengie, and Kobo, and Eritrean 

Kunama, the Saho and Afar lands 

including Assab. 

C) The final goal of the TPLF is to 
secede from Ethiopia as an 
independent “Republic of Greater 
Tigray” by liberating the lands and 
peoples of Tigray. This being the 
manifesto of TPLF in 1976, the 
question is how much of this 

program is implemented so far?  
1.  Manifest76  ድርቅና ማሇሉት 
2. Abaitigrai   ታሊቅዋ ትግራይ 
3. Weyane  US Ignoring Ethiopia to become 

a failing state 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Zagwe_dynasty
http://www.dynastyethiopiatours.com/tours/historical-attractions/gondar
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Aksum
http://www.abugidainfo.com/index.php/3393/
http://www.ecadforum.com/Amharic/archives/7212
http://www.tesfanews.net/u-s-policy-ethiopia-a-failing-state/#264RaTOjtyrDvQ2L.99
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The Tigrai state map was extended from the Sudan border in the Northwest to the Northeast of the 

Afar region.[5] However, after much discussion, this mission was quickly abandoned and updated to 

exercise the right of Ethiopian people to self-determination. They soon established their first military 

base at Dedebit in Tigray, and began political and military preparations.[6][7] The Eritrean People's 

Liberation Front assisted in the military preparations of the TPLF by providing them with the arms 

and other supplies. Throughout the Ethiopian Civil War, both groups were allied against the Derg. 

Weyane  

ንሳቶም  ድማ፡ ሰነዲት ወያነ ናይ ሜዲ  ኣስፊሩዎ ከም ል፡ ዯይ ሃጸይ ምነሉክ እዩ፡ ካብትን ካብዜን፡ ኣኻኺቡ ኣብ ሓዯ 
ምሕዯራ ንግስነቱ ዜኣከቦም ኣህዜባብ እዮም። ሃጸይ ሃሇስሊሰ ከኣ፡ እን ሓንሳብ ከም ዯቂ ኣብሲንያ፤ እን ሓንሳብ ከም ዯቂ 
ሓበሻ፤ ኢንሓሳብ ከም ዯቂ እስትዮጵያ፤ እንሓንሳብ ከም ዯቂ ይሁዲ እናበሇ ክንያሕ ነቢሩ። ሕጂ ግን እቲ ንነዊሕ ግ 
ክካያድ ዜጸንሔ ናይ ፍሇ ፍሇ መንነት ቃሌስታቶም፡ ኣብ ጥርዘ በጺሑ፡ ስርዓት ወያነ እንተ ዯኣ ትሕሾም ኮይና፡ ከምታ 

ኣቐዱሞም ዜኳዓትዋ ጉድጓድ - "ህዜባዊ ግምባር ሓርነት ትግራይ"፡ ካብ ኣዱስ ኣበባ ንመቐሇ ጠቕሉሊ ናይ ምውጻኣ ዕድሌ    

ዜተቓረበ ይመስሌ። ንምዜኽኻር . . . 

ኣምሓራይ ሃጸይ ቴድሮስ፡ ስሇምንታይ ነብሰ ቅትሇት ፈጺሙ? ትግራዋይ ሃጸይ ዮውሃንስ ከኣ፡ ነታ ናይ ንጉሰ ነገስታት 
ውዱ፡ ንኣምሓራይ ሃጸይ ምነሉክ፡ መዱድ ተሸኪሙ፡ እቕረ በሇሇይ ከም ዜብሇለ ገይሩ ኣምበርኪኹዶ ኣይ ኮነን ነጊሱ? 
ትግራዋይ ሀጸይ ዮሃንስ ከኣ፡ ንጉሰ ነገስታት ኮይኑ ክገዜእ ምስ ጸንሔ፡ ኣብ መጨረሽታኡ ድማ፡ ኣምሓራይ ሃጸይ ምነሉክ፡ 
ብታሕቲ ታሕቲ ምስ ነገስታት ጸዓደ ክመሻጣር ምስ ጸንሕሔ፡ ንሃጸይ ዮውሃንስ ኣግዱዑዎ ጥራይ ይ ኮነስ፡ ሃጸይ 
ዮውሃንስ ምስ ተሓርዯ፡ ሽሻዩ ሰሪዑለ ንግስነቱ ኣምሇሰ። ብኸመይ?   

 ሰራዊት ማህዱ ሱዲን፡ ምስሌምና ናብ ዓዱ ሓበሻ ከስፋሕፍሕ፡ ንመተማ ገጹ የምርሕ ኣብ ዜነበረለ እዋን፡ ንጉሰ ነገስት 
ሃጸይ ዮውሃንስ፡ ሓዯገኛነት ናይ እቲ ኩነታት ስሇ ስግኦ፡ ንንጉስ ኣምሓራ ሃጸይ ምኒክ፡ ንክረድኦ መጸዋዕታ ገበረለ። ንጉስ 
ኣምሓራይ ግን፡ ዕጭ ሓንፈፈለ፡፡ ኩናት ኮነ። ንጉሰ ነገስት ትግራዋይ ሃጸይ ዮውሃንስ፡ ብሰራዊት ማህዱ ተሳዕረ። ክሳደ 
በቲኾም፡ ሽከና ናቱ፡ ንኦምድርማን ሱዲን ኣረከብዎ። ስዕረት ናይ ዮሃንስ ዓወት ናይ ምኒሉ ኮነ። ምነሉክ ንጉሰ ነገስት ናይ 
መሊእ ኢትዮጵያ ኮይኑ ነገስወ።        

ካብዙን ዜኸምዜን እንመሃሮ ቁምነገር እንተል፡ እታ እትዮጵያ እትበሃሌ፡ ከም ናይ ባህጊ ስም ንሳ እያ። ከም ሌክዕ ግን፡  
ምድራውን ማሕበረሰባውን ሓድነት ይ ነበራን ይ ብሊን፡ ይ ንሳ እያ። በቶም ኣብ መኑ ዜነግሱ ሓያሊት፡ እና 
ተጨቆነት እትነብር ሊ ምድሪ እያ። እዝም ናይ ሕጂ ገዚእታ ከኣ፡ ንግስነት ናይ ትግራይ ከምሌሱ ምስ ወየኑ፡ ጽንሕ ኢልም 
ከኣ፡ ንእግረ መንገዶም ብሳሇ ዯቂ ኤሩ፡ ኣዱስ ኣበባ ምስ ኣተው፡ እዚ ዓባይ ዲዕሮ በሲሊ እያ፡ ክሳብ ልና ንብሇዓያ 
እንክብለ፡ ይድህክዋ ኣሇው። ሕጂ ግን፡ በብወገኑ ሇዉ ኣህዚብ፡ ንስኹም ናትኩም ሓዘ፡ ንሕና ድማ ነናትና ስሇ ዜሕሸና፡ 
ኪደሌና ገጽኩም የርሕቆ ይብሌዎም ኣሇው። ኣይ ተርፎምን እዩ። ንመውሰኽታ፡ ንእሽቶ ክንምሌኣሊ።     

ቅዯም ተኸተሌ ታሪኻት: ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ እንተ ዯኣ በበይኑ ጌርና፡ ስጉምቲ ብስጉምቲ ኣሰር ኣሰሩ ኬድናዮ፡ 
ፍሌሌዩ ከም ናይ ማይን ይትን እዩ። ብኻሌእ ኣበሃህሊ ማሇት፡ እንተ ዯኣ ተሪቡለ፡ ከም ናይ ማይን ጸባን ውህዯት ኣይ 
ብለን። ቅድሚ ዜኣገረ፡ ነዙ ተጠቒሱ ል ኣምር፡ ከይ ኣድሃብናለ፡ ኣብ ናይ ይ ተዋዕሇ ረባታት፡ ምግምዲሕ ፍረ ነገር 
የብለን።     
 
እታ እትዮጵያ ንባዕሊ፡ መን ከም ምዃና ነቶም ተጋሩ፤ ነቶም ኣምሓሩ፤ ነቶም ኦሮሞ፤ ነቶም ሓራርገ ወይ ሲዲሞ፡ . . . ወተ፡  
እንተ ተወ ከስናዮም፡ ናይ ሓባር መሌሲ ኣይ ንረኽበለን። ሕጂ እሞ ከኣ፡ ኣጸቢቓ ሇቕሇቕ እና በሇት እያ።  ብፍሊይ እኳ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tigrayan_People%27s_Liberation_Front#cite_note-5
https://en.wikipedia.org/wiki/Dedebit
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigrayan_People%27s_Liberation_Front#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigrayan_People%27s_Liberation_Front#cite_note-6
https://en.wikipedia.org/wiki/Eritrean_People%27s_Liberation_Front
https://en.wikipedia.org/wiki/Eritrean_People%27s_Liberation_Front
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Tigrayan_People%27s_Liberation_Front
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ዯኣ፡ ኣብ ሞንጎ እቶም ኣምሓሩን ተጋሩን ዜበሃለ ኣህዚብ፡ ል ርሕቀት ፍሌሌይ፡ ዜሃንዯስካ እንተ ሃንዯስካ፡ ከገጣጥሞም 
ዜኽእሌ ድሌድሌ ወይ ቢንቶ ሌዕሉ ቅያስ, out of range, እዩ።     
 
ብፍሊይ እኳ ዯኣ፡ እቲ ካብ ኣፎም ዜወጽእ፡ ጽያፋትን ብድዔታትን፡ ኣብ ሕሳብ  ኣትዩ እንተ ተዯሚሩ፡ ኣየናይ ቆማሌ እዩ፡ 
ምስ ሓዯ ኮርናፍ፡ ብሰሊም ክነብር ዜኽእሌ። እቶም ኣምሓሩ፡ ካብ ምስ እዙኣቶም ቅ..ም ትግሬ ምንባር፡ ፈሇግ ኣባይና 
ሒዜና ክነብር ንኽእሌ ኢና፡ እና ተባህሇ ኣብ ኣዯባባያት ኣይ ስማዕን እንድዩ? እቶም ትግሬ ከኣ ብወገኖም፡ ስርወ ኣኹሱም 
ጌና ከም ል ኣምሲልም እና ተነይሑ፡ ሓንሳብን ንሓውሩን ምስ ጸመሙ፡ ዓዱ ጀጋኑ - ዓዱ ኣለሊ - ዓዱ ዮውሃንስ -  ዓዱ  
. . . እንክብለ እና ሃዯድዎም ዜነብሩ እንተ ይ ኮይኖም፡ ነየነቲ ኢትዮጵያ እዮም ዜንይሑሊ? ንሽዋ ዶስ ንጎንዯር? ንሃራርጌ 
ዶስ ንጋምቤሊ … ወተ? እሞ ዯኣ፡ ናይ መን ድያ?    
 
ልሚ ንግስነት ዋያነ ከም ዑንቂ እና ጸበባ ይመጽእ ኣል። ብሌክዕ መኣስ ክኽሰት ከም ምዃኑ ኣይ ፈሇጥ ዯኣ እምበር፡    
ከምተን ቅድሚኣ ዜነበራ ነገስታት፡ ምኻዲ ኣይ ተርፍን እዩ።  
 

ንሕናኸ?  
ንሕናን ንሳቶምን፤ በተሃሊሌዋናን ኣነባብራናን፡ ንሕና ንሕና ኢና፡ ንሳቶም ከኣ ንሳቶም እዮም። እዙ መሌእኽቲ'ዙ ብፍሊይ፡ 
ናብቶም እና ፈሇጡ ይኹኑ፡ ሰኣን ዓቕሚ ዜዕሸዉ፡ ምስ ኢትሆጵያ ከቋሩኑና መታን፡ ፈኾስኮስ ንዜብለ ኣሕዋትና፡ 
ዜጎዯልም ጸብጻባት ስሇ ል፡ ዕዮ ገዚ ምስ ኣማሌኡ፡ እንተ ዜዚረቡ መምሓረልም።  
 

ኩቡር ህዜቢ ኤርትራ ዯኣ፡ ኣስሊሙን ክስታኑን፤ ሰብ ቆሊ ይኹን ሰብ ዯጋ፡ "ሓዯ ህዜቢ ሓዯ ሌቢ" ስሇ ዜኾነ እንድዩ፡ 
ብይካ ሌዑሌ ፈጣሪ፡ ክፈሊሌየና ዜኽእሌ ፍጥረተ ሰብ ኣይ ነፍቅድን ብማሇት፡ ተማጉቱን ተዋጊኡን ንናይ ብሪጣንያን 
ኣማሪካን፡ ጻዕዲዊ ትምክሕትታት፡ ኣብ ጸሊም ኣፍሪቃ፡ ተራእዩ ይ ፍሇጥ ቁሌፊ ጽንዓት፡ መኪቱ ተዓዊቱ። ከምዙ እዩ፡ ሓዯ 
ህዜቢ ማሇት። ከምዙ እዩ፡ ሓዯ ታሪኽ ማሇት። ከምዙ እዩ፡ ሃገራውኒአት ማሇት። ይ ከም ናይ ኢትዮጵያ።  
 
ካብዙ ዜሓሌፍ ዜተርፍ እንተ ዯኣ ኣል ኮይኑ ግን፡ ንዓና ንኤርትራውያን፡ ቅድሚ ዜኣገረ፡ "ኢትዮጵያ" ማሇት መን ከም 
ምዃና ንምፍሊጥ፡ ኣብ መባእታዊ ንባብ ፊዯሊት ናይ ታሪኽ ከይ ኣተኮርና፡ ኣብ ናይ ንጥርጣር ሕንፍጽፍጽ መውስቦታት, 
interracial marriages, ዜግበር ምትእትታው ኣመሳሚስና፡ ምስ ኣቕሇብና ኣሕዋት ኢና ንእንብሌ፡ ሑስር እምነት እዩ።  
 
ብናይ መውስቦታት ኣብነታት ምስምስ፡ ከም ዓይንን ኩሕሌን ገይሩ፡ ከመሌክዓና ኣይ ክእሌን እዩ። ዜንግዔ ኤርትራዊ እንተ 
ዯኣ ኣል ኮይኑ ድማ፡ ነቲ ቀንዱ ሓቂ ንምንዲይ፡ ንታሪኻዊት ዓዱ ኳሊ ይሕተታ። ብንዲንኡ ካብ ማህጸና ዜተወሌዯ ሓንፈጽ፡ 
ብማንካ ገዱፍና፡ ብኢድና እና ኣመንገግና ሓኒኹና፡ ኣብ ዜብጻሕ ኣብጺሕናዮ ከነብቅዕ፡ ሕብሪ ዓይንኹም ዯስ ኣይ ብሌን 
እዩ፡ ኢለ ካብ መሊእ ኢትዮጵያ፡ ክሳብ 100 ሽሕ ዜኾኑ ኤርትራውያን፡ ንብረቶም ራስዩ ዜጠረዝም መን ድዩ? 

 
ጃንሆይ ዶስ መንግስቱ? ብንዲንኡ ዓዱ ኳሊ ዜወሇዯቶ ከዲዕ ፍሌሖ፡ መራሕ መንግስቲ ኮይኑ እንከል፡ ኣምሊኽ ዑምሩ 
ሕጸረለ፡ በቲ ሓዯ ጎድኑ ድማኒ ፡ብንዲቦኡ ትግራዋይ ዜኾነ፡ መሇስ ዛናዊዶ ኣይ  ኮነን ድዩ? ናይ ከምኡን ዜከምኡን እዩ፡ 
እቲ ዜነበረን ልን ዜምድናና ምስ ትግራይ። ምድሪ ባሕሪ ክተ ኣንግድ፤ ንሳቶም ድማ ዜበሌዕለ ጻሕሉ እንክሰብሩ ጌና 
ይቕጽሌ ኣል። ብጉሌባብ ናይ ኢትዮጵያ፡ ብመን ድዩ እዙ ኩለ ጉዲይ ናይ ዶም ተሸናኺሩ ል? ስሇምታይ ዱና ብወዜቢ 
ዯኣ ይኹን እምበር፡ "ጠራሮ" ዜብሌ ሳጓ ጥበቕናልም? ብዚዕ ናይ ምጥራር ተግባራቶም፡ ምስ እዙ ወዱ እዙ፡ 
ኣብ1976ዓም ዜተፋናጠርናለ /ምፍንጣር/ ተርኽቦ፡ መታን ከይ ነውሕ ክንሓሌፎ ዯኣ እምበር፡ ሓዯገኛታት ከም 
ምዃኖምሲ፡ ካብ ሽዑ ኣትሒዝም እዮም፡ ዶብ ዓባይ ትግራይ ክጥርሩ ዜጀመሩ።        
 
እቶም ዜኮነልም ዜመስልም፡ ዓይኖም ዓሚቶም መምቁሩ ጥራይ ክዚረቡ ፍሽኽሽክ ዜብለ፡ ከምዙ ክብለ ይስምዑ። ህዜቢ 
ምስ ህዜቢ እንከወዲድሩ፡ "ህዜብቢ ኤርትራን ህዜቢ ኢትዮጵያን ጽሌኢ የብለን" ይብለ። ውሌቀ ሰብ ምስ ውሌቀሰብ እንተ 
ንብሌ ኴና፡ ብዘሓት ተፋተውትን ተመሓውትን፡ ከም ሇዉ ተሓትት ኣይ ኮነን። ህዜቢ ምስ ህዜቢ ዜብሌ ረባ ግን፡ 
ከከም ትምኒትካ ጌርካ እትሓሌሞ ሕሌሚ እዩ።  
 
ብመሰረቱ፡ ሓዯ ስርዓት ናይ ሓዯ ሀገር፡ ከመይነቱ ዜኾነ ይኹን ብየገድስ፡ ኣካሌ ናይ እቲ መሓድሮ ህዜቢ ስሇ ዜኾነ፡ 
ፍንጭሌ ኣቢሌካ ነቲ መንግስቲ፡ ካብቲ ህዜቢ ክትርእዮ ኣጸጋሚ እዩ። ከም ኣብነት፡ ናይ ባሕሪ ጉዲይ ንውሰድ። ህዜቢ 
ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ፡ ወዯብ ዓሰብ ናትና እያ በሃሊይ ኮይኑ፡ ብቐስብ ካብ ኤርትራ ክመሌስዋ ሃረር ዜብሌ ል እዩ። ካሌእ 
እውን መሉኡ ይ ሃሰሰ ግፍዕታት፡ ብህዜቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሌዕሌ ህዜብታት ኤርትራ ዜተፈጸመ ገበናት ኣሇዉ። 
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ኣብ ታሪኽ ብረታዊ ገድሉ ኤርትራ፡ ብሰራዊት ጀብሃ ይኹን ብሻዕብያ፡ ንዶብ ኢትቶጵያ ጠንቀስ ኢለ ጥሒሱ ሓሉፉ ኣይ 
ፈሌጥን። እቲ ምንታይ? ተኸሊኻሊይ ዯኣ እምበር፡ ኣብ ሌዕሌ ህዜቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ትግራይ ድማ 
ብፍሊይ፡ ረሳሕ ታሪኽ ከየ መዜግብ ይጥንቀቕ ስሇ ዜነበረ። ኣምሊኽ ይመስገን፡ ኣብ ሌዕሉ ህዜቢ ኢትዮጵያ፡ ብገድሌና 
ይኹን ብናይ ህዜብና ተበግሶ ዜተፈጸመ በዯሌ የሌቦን። ብህዜቢ ኢትዮጵያ  ወገን ግን፡  ከምዙ ዜተጠቕሰ እዩ።  
ዜኾነ ይኹን፡ እትዮጵያ ንዓና  እንታይና ድያ? እንተ ኾነት ኮነት ዯመኛና እያ። እንተ ኾነት ከኣ፡ ከም ምስ ናይ ሱዲን፡ 
ጉረቤትና እያ። ብሕሌፊ እዚ ናይ ወያነ  ኢትዮጵያ፡ እዜግሄር ዯኣ ኣውጺኡና እምበር፡ ንሻዕባን ጀብሃን እኳ ዜኸድዑወን 
ዯኣ፡ ንመና እዮም ከናሕስዩ? ህዜቢ ኢትዮጵያ ኣይዝ እና በልም፡ ንወዯብ ዓሰብ ንኸምሌሱ፡ ዜኸፈሌዎ ስካሕክህይ ናይ 
ሰብ ዋጋ ከሲሮም ተመሉሶም።  ወያነ ዯኣ ንኢሳያስ እኳ ዜጠሇሙስ ንመን ከናሕስዩ?  መንዶ ነይሩ እዩ፡-  

 ካብ ፕረሲዯንት ኢሳያስ ንሊዕሉ ንሓድነታ ዜተገዯሰሊ?  

 ካብ ኢሳያስ ንሊዕሉ፡ ህዜቢ ምስ ህዜቢ ክጸናብር ዜበሃገ?  

 ካብ ኢሳያስ ንሊዕሉ፡ ዶብና ንፍሇ እንክንብሌ ከልና፡ ንሱ ድማኒ፡ ክንዮ ዶብ ኢና ነማዕደ ልና ዜበሇና? 

 ካብ ኢሳያስ ንሊዕሌ ንተጋሩ ኣብ ኤርትራ ድርብ ግነት ክህሌዎም ዜፈቕዯ? 

  ካብ ኢሳያስ ንሊዕሌ፡ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ሓባር ምክሊኻ ሓይሉ ዜተሰማምዔ? 

 ካብ ሻዕብያ ንሊዕሉ፡ ንወያነ ሓንጊሩ፡ ዲግማይ ንግስነት ትግራይ ምሇሰ?  

 ካብ ጀብሃ ንሊዕሉ፡ ወያነ ኣብ እግሪ ተኽሉ እንከሊ፡ ታተያ?  
ወዱ ድሙ ከም እሙ፡ ከም ዜተባሀሇ መጠን፡ ከድዓት ወያነ ዯኣ ናይ መን ክወስደ?  
 
ሻዕብያ፡ ካብ ሳሕሌ ክሳብ ኣዱስ ኣበባ ከብኪባ፡ ከም ይ ኣብጽሓታ፡ ኣብ ክንዱ ጻምኣ ትረኽበለ፡ "regime change” 
ዜብሌ ፈኸራታት፡ ብመሇስ ዜጀምረ ክሳብ ሕጂ ይህቀን ኣል። እቲ ኣጸቢቑ ጉሂ ድማኒ፡ ዯጊሞም ዯጋጊሞም ዜበሌዎ፡ ኒሕ 
ህዜቢ ኤርትራ ክሰብሩ ህርድግ እና በለ ከሇዉ፡ ምስ ኣቶም ዜወሃሃድ ኤርትራዊ ፖሇቲካ፡ ኣበየናይ ወገን ኣካሊት ናይ 
ኤርትራ ክስቀቑ ይኽእለ?   
 
እዙ ጠሊም መሇስ፡ ሓዯ ተባዕ ኣምሓራይ፡ ክሳብ ኣብ ጽፍሩ ክኣቱ ዜዯኢ ምስ ገበሮ፡ ብኣኣ ኣቢሊ ዜኣተወቶ ሰሇል፡ ነዊሕ 

ኣይ ጸንሔን ተዓዙሩ።     ወራስ ዓራት መሇስ ኮይኑ ል፡ ቀ.ም ሃይሇማርሃም 
ድማ፡ ዯጊሙ ዯጋጊሙ፡ ክወሩና ከም  ምኳኖም ኣዊጁ ኣል። ነዙ ምስ ፈሇጡ ዯኣ ከይኮኑ፡ ውደባት መድረኽ፡ ዕድመ 
ስርዓት ኣስመራ፡ ብፍቕዱ መዓሌቲ ክንዯይ ከም ዜተረፎ፡ ተፈሉጡ ኣል ዜበለና።    
 
ሇበዋ 
እዙ በጺሕናዮ ልና መድረኽ፡ ብሕሌፊ ከኣ፡ ኣብ ማእከሊይ ምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን፡ ናይ ሓያልይ ሃገራት ኩነታት፡ ኣብ 
ናይ ምህሊውን ይ ምህሊውን ቀራናታት ተበጹሑ ኣል።  እዙ ኩነታት እዙ፡ ብቐጥታ ይኹን ብተዋዋሪ፡ ንኤርትራ ክጸሌዋ 
ከም ዜኽእሌ፡ ኣብ ግምት ኣተ ዯኣ ኣእቲናዮ፡ ኩለ ኤርትራዊ ዜኾነ ብይጎዯሌ፡ ንምክሌኻሌ ሃገር፡ ኣብ ተጠንቀቕ ክጸንሕ፡ 
ናይ ቀዲምነት ቀዲምነታይ እዩ። 

*********ተፈጸመ******* 

ድሕነት ሀገር ቀዲማይ ነገር! 

fewsilybee@yahoo.com 
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