
               ላም እሳት ወሊዳ፡ ከይትልሕሶ ነዲዳ፡ ከይትገድፎ ኮይኑ ውላዳ፡ 

     እዛ ኣርእስቲ ናይዛ ጽሕፍቲ “ላም እሳት ወሊዳ፡ ከይትልሕሶ ነዲዳ፡ ከይትገድፎ ኮይኑዋ 

ወሊዳ” እትብል ብልክዕ ንኹነታት ህዝቢ ትግራይ ኣብዛ ሕጂ ዘለዎ ኣጨናቒ መድረኽ 

ትግልጽ ምሳሌ እያ።  ብልክዕ ሓዊ ዝልሕስ ፍጡር የለን፡ ንሩጉም ውላዱ ኣይውላደይን’ዩ 

ዝብል ወላዲ’ውን የለን።  ህዝቢ ትግራይ ግን ብሰንኪ ካብኡ ዝተወልዱ ጭፍራ ወያነ 

(ህውሓት) ሓዊ ክልሕስ ተገዲዱ ኣሎ።   

     ትግራይ ብሰንኪ እዛ ጭፍራ ህዝባ ብህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ሶማል፡ ከንያ፡ ሱዳን፡ ደቡብ 

ሱዳን ተጸሊኡ፡ ብፍላይ ከኣ ብህዝቢ እተን ብቐጥታ ዶባዊ ርክብ ዘለወን ጠቅላይ ግዝኣታት፡ 

ተነጽሉ ኣብ ማዓልታዊ ጎንጽታት ተጸሚዱ ይርከብ።  ካብ ህዝቢ ኤርትራ”ውን እምነት ስለ 

ዘጉደለ፡ ብጸጥታኡ ይኹን መነባብሩኡ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ይርከብ።   

    ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ ትምኒት የብሉን፡ እንተኾነ ብሰንኺ እዛ 

ጠላሚት ወያነ ዝኣለመቶ ተንኮላትን እከይ ሰልኩታታ ክከላኸል መሰሉ ስለ ዝኾነ፡ ዶባቱ 

ክሕሉ ግዱድ እዩ።  ሎሚ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ደርባዊ ጋግ 

ተፈጢሩ ይርከብ። ደርቢ መሳፍንቲ ገባቲ ሃብቲ ብወያነን ሰዓብታን ዝግለጽ፡ ደርቢ ድኻ 

በተኽ ሰላም ዝሰኣነ ህዝብን ይርከባ።   

    መሳፍንቲ ትግራይ (ህወሓት) ነታ ሃገር ከብላ ዝኾነ ረቛሒታት ዘይብላ ክልል ትግራይ 

ከም ሃገር ንሙቋማ ይሕግዝ ዝበሉዎ ሜላ፡ ከም ብላይ ክዳን ካብዝን ካብትን ጨራሪምካ 

እትሰፍዮ ክለቓቕብዋ ቀዊዖም እዮም። ከምቲ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ መራህቲ ጭፍራ ዝበልዎ “ 

ትግራይና ብሰንኪ ግፍዒ መራሕቲ ኢትዮጵያ ተጨቢጣ ነይራ እያ፡ ሕይዚ ክሳብ ልኣኽላ 

ከተሳፍሕ እንሄተ” ዝበሉዎ ኣብ ተግባር ከውዕሉ ዝወልዕዎ ሓዊ ተመሊሱ ይልብልቦም ኣሎ።  

     ሎሚ ኣብ ጎኒ ወያነ ኮይኑ ንመርዛም ተግባራታ ተሓባባሪ ዝኸውን ትግራዋይ ይኾን 

ኢትዮጵያዊ ወይ ዑሱብ ኤርትራዊ፡ ብሓሳብ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር ኣብዚ ጃንዳ ትፍጽሞ 

ዘላ ግፍዕታት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ብሕጊ ተሓተቲ እዮም።  ሂወት ወዲ ሰብ እቲ ካብ 

ኩሉ ፍጡር ዝኸበረ እዩ።  ህዝቢ ኢትዮጵያ ግፍዕታት ጭፍራ ካብ ንቡር ንላዕሊ ስለ ዝኾኖ 

ኩቡር ሂወቱ ይኸፍል ኣሎ።  ኣበየ ከተማታት ኢትዮጵያ ንጃንዳ ዝኹንን ሰልፍታት 

ይርካይድ ኣሎ።  

     ህወሓት ኣብ ስልጣን ዝጸንሓሉ ዘይኮነስ ብሂወት ዝነብረሉ ዕድል ስለ ዘይብሉ፡ ቁሩብ 

ትንፋስ እንተሃበኒ ኢሉ ሓድሽ ሜላ ዑሱባት ኣኻኺቡ ጻዊዒት ሰላም ዝብሎ ዘሎ ሓሸውየ 

ክሳብ ክንደይ ኣብ ኣፍ መቓብር ተገማጊሙ ከምዘሎ ዝሕብር እዩ።  ትዕቢትን ብድዔን ባህሊ 



ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነነን።  ሓቂ ታሪኽ ዝመስከሮ ክንዛረብ ግን ብድዔ ወይ ትዕቢት 

ኣይኮነን።  

     ወያነ ንልግስና ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኸሓደ፡ ንህዝቢ ትግራይ 

ኣጋግዩ ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ክስለፍ ዝገበረ ከዳዕ ጭፍራ እዩ።  ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ዝነበሮ  

መሪር መግዛእትን ሕሱም ድኽነትን፡ ኤርትራ ማዕከን እቶቱ ከም ዝነበረትን ህዝቢ ኤርትራ 

መርሓባ ኢሉ ይቕበሎ ምንባሩን ሕቡእ ሚስጤ ኣይኮነን።  በተሓሳስባ ጭፍራ ልግስና ጸርፊ 

ወይ ንዕቀት ጌራ ስለ ዝቶርጎሞቶ መራሕቲ ጭፍራ “ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝብና ብንዕቀት እዩ 

ዝርእዮ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም”።  

     ኣብ ግዜ ስርዓት ሃይለስላሰ ንኤርትራ ዝስደዱ ዝነበሩ ተጋሩ ኣብ ዓቕሞም ዝኽእሎ 

ስራሓት ብኤርትራውያን ተቖጺሮም ይሰርሑ ምንባሮም ናይ ትማል ተዘክሮ እዩ።  እቲ 

ጥልመት ኣብ ግዜ ደርጊ እዩ ዝጅምር።  ደርጊ ንኹሎም ተጋሩ ኣብ ምርፋዕ፡ ምእራይ በለስ፡ 

ጉስነት፡ ዱካናት፡ እንዳ ሻህይታት ምውራድ ማይን ካልኦት ዝነኣሱን ዝዓበዩን ስረሓት 

ዝሰርሑ ዝንበሩ ተጋሩ ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ክሰርሑ ቆጺሩ፡ ኣብ ምሕሳውን ምርሻን ህዝብን 

ኣዋፊሩ ናይ ክንደይ ንጹሃት ኤርትራውያን ሂወት ከም ዝሓልፍ ጌሮም እንድዮም።  

     ወያነ ካብቲ ደርጊ ብተወላዶ ተግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግፍዒ 

ንላዕሊ ግፍዕታት እያ ፈጺማን ትፍጽም ዘላን።                                                                            

1) ሕብሪ ዓይና ዘይትፈልጥ ጃንዳ ሕብሪ ዓይኒ ኤርትራውያን ደስ ስለ ዘይበላ ነቶም ኣብ ግዜ 

ሓርነታዊ ቃልሳ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሂወቶም ኣብ ብልሒ መላጸ ኣንጺፎም ዝተሓባበሩዋ 

ዝነበሩ ኤርታውያንን፡ መቦቆል ኤርትራ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ብዘስካሕክሕ ኣገባብ እያ 

ሰጉጓ።                                                                                                           

2) ወያነ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብራሃጾም ዘፍረዩዎ ንብረት’ያ ዘሪፋ።                                                                                     

3) ወያነ መቓብር ሓርበኛታት፡ መቓብር  እቶም ዝመሃሩዋን ዘዕበዩዋን፡ ሓንጊሮም ኣብ 

ስልጣን ዘሕኮሩዋን ጀጋኑ ኤርትራውያን ክትፍሕር ከላ፣ ደርጊ ግን ነቲ ብትብዓት ኣብ 

ስርሒት ኮማንዶ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ዝተሰውኤ ጅግና ተጋዳላይ፡ ንጅግንነቱ ብምድናቕ 

ገሊጹ፡ ብኽብሪ ብህዝቢ ሓመድ ኣዳም ክለብስ እዩ ኣዚዙ።                                                               

4) ወያነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘይሰማማዕ ኣዋቒዕካ ፋሕብትን ኣእቲካ ስልጣንካ 

ተደልድል፡ ሃብቲ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ተስግሮ፡ ኣብ ደስ ዝበለካ እዋን ኢትዮጵያ ኣብ 

ውግእ ሕድሕድ ከም ትጽመድ ትገብር፡ ዓባይ ትግራይ መስሪትካ ትግራይ ትበሃል ሃገር  

ብዓለም ተቐባልነት ዘለዋ ትምስርት ዝብል ብታሪኽ ዘይድገፍ ሕልሚ ግሁድ ንምግባር 

ዝሰርሕ ናይ ጥፍኣት መገዲ ይኽተል።  በንጻሩ መንግስቱ ምስቲ ኩሉ ግፍዕታቱ ሓንቲ 

ኢትዮጵያ እዩ ዝብል ኔሩ። 



     ኣብዚ ሕጂ እዋን ወያነ ዝነቐጸ ኦም ኮይኑ ቆጽሉ ይረግፍ ኣሎ።  ጽባሕ ጉንዲ ኮይኑ 

ብሓዊ ናብ ሓሙኹሽቲ ወይ ብፍልሖ ናብ ሓመድ ክቕየር እዩ። እዞም በብእዋኑ ስልጣኖም 

ገዲፎም ዝስደዱ ዘለዉ ሰበ-ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ መርኣያ ግንዘት ጭፍራ ምእካሉ 

ዝሕብር ተርእዮታት እዩ።  በቲ ካልእ ወገን ናዕብታት ህዝቢ ንሰበስልጣን ጃንዳ መንጸሮር 

የሕድረሎም ስለ ዘሎ ንግዚኡ መቐለ ከም መዕቆቢ ጌሮም ክጥቀሙላ ክግደዱ እዮም።  እዚ 

ዝሕብሮ ነገር እንተሎ ይስለጥ ኣይስለጥ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ንምንጻላ ጃንዳ ኣብ መስርሕ 

ከም ዘላ ዘረጋግጽ ተርእዮ እዩ።   ክሳብ መዓስ ኣብ ትግራይ ዝብል ሕቶ ኩሉ ለባም ዝፈልጦ 

መልሲ ስለ ዝኾነ ምትንታኑ ኣየድልን።  ኣሞሌ ሸጥካ ሃገር ከተቕውም ኣይከኣልን’ዩ። 

     ወያነ ተንኮልን ዕሽነትን ዝውንን ጭፍራ እዩ።  ንኩነታት ብወድዕነት ዘይመዝን፡ 

ንዘኾለሶቶ ኢድ ዝነክስ።  ንእውክሎ’የ ዝብሎ ህዝቢ ካብ ጎረባብቱ ዘረሓሕቕ። ብሰላምን 

ቅሳነትን ካልኦት ኩፉእ ቅንኢ ዘሕድር።  መንገዲ ጥፍኣት እንተ ዘይኮይኑ ሓንቲ መዓልቲ 

ዋላውን ብገጋ ቅኑዕ ዘይሓስብ።  ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝያዳ ንህዝቢ ትግራይ ለኻኺሙ 

ክጠፍእ ዝተፈጥረ ጭፍራ እዩ።  ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ጉዳይ ጎረባብቲ ሃገራት ኢድ 

ብምትእትታው ዓማጺ ተግባራት ዘማዕበለ ሽፍታ ጉጅለ እዩ። ከም ውጺኢቱ ኣብ ሶማልን 

ከንያን ኤርትራ ዘርእዮ ዘሎ ቶኽታኲ ተግባራት ይምስክር።   

     ባርዕ እናመጸ ከሎ ተገቲሩ ዝጸንሕ ደፋር ኣይኮነን፡ ዓሻ እዩ። እዚ ንወያነ ከጥፍእ 

ተባሪዑ ዘሎ ነበልባል እናረኣዩ ምስ ወያነ ኮይነም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝኸሱ ዘለዉ 

ወይጦታት ኤርትራውያን ናይ ታሪኽ ድኻታት፡ ጽባሕ ኑግሆ ንደቆም ታሪኽ ጥልመት ድዮም 

ከውርሱዎም? ኤርትራውያን ኣይኮናን ተጋሩ ኢና ድዮም ክብሉዎም? ወይስ ጥርቅም ክብሉ 

እዮም?  ኮምኡ እንተኮይኑ ሓሳባቶም፡ ኣብ ዓለም እንኳይዶ ጉልባቡ ዝቐልዔ ክሕደት 

ዋላውን ተሓቢኡ ዝተፋሕሰ ተንኮል ዝስተረሉ ዘመን ኣይኮናን ዘሎና።  ሕማቕ ቅርሕንቲ 

ንጥፍኣት ይወስድ። ምስ ወያነኹም ሓቢርኩም ተቀበሩ ወይ እቕረ ኢልኩም ምስ ህዝብኹም 

ከቢርኩም ብሰላም ንበሩ ክንብሎም ንፈቱ። 

     ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ከም ቀደሙ ዓቢ ኣቓልቦ ጌሩ ዝጥምተሉ እዋን ኢና ዘሎና።  ገዛ 

ጎረቤትካ ክነድድ ከሎ እንተወሓደ ሃልሃልታ ስለ ዝጸልወካ፡ እዚ ኣብ ጎሬበትና ዝባራዕ ዘሎ 

ሓዊ ሃልሃልታኡ ክጸልወና ስለ ዝኽእል ከሽልብበና ዕድል ክንህቦ የብልናን።  እቲ ወያነ 

ብስም ሰላም ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ኢላ ግለታት ኣኻኺባ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ፡ 

ናይ ጭንቀት ምልክታ ስለ ዝኾነ ነቲ ንፋስ ኣብ ነብሳ ተሓጺሩ ክተርፍ ንግበር። ንሕና ንፋስ 

ሰላም ኣይንጸልእን። ብስም ሰላም ዝጽዋዕ ንፋስ ተንኮል ግን ኣይንቅበልን።   

    መንግስት ኤርትራ ሰላም ልዕሊ ኩሉ ይደልያ።  ስለ ዝኾነ ብዝተዋህበ ፍርዲ ተማእዚዙ 

ዝኸይድ።  ንሰላም ከም ፖሎቲካዊ መሳርሒ ንሸፈጥ ኣይንጥቀመሉን።   ሰላም ብዳንከራን 



ብምትላንን ሃሱሳት ኣኻኺብካ ከም ወከልቲ ህዝቢ ኣምሲልካ ዝግበር ሸርሕታት ትርጉም 

ዘለዎ ኣይኮነን።  ሰላም ምስ ሃገር ከጸልሙን ክሸጡ ዝውዕሉ ደላሎ ትዝትየሉ ነገር ኣይኮነን።  

መስርሕ ሰላም ኣብ እንዳ ስዋታት መቐለ ዝዝረበሉ ኣይኮነን።  ሰላም ክልተ ኣህዛብ 

ብእንታውነቶም ዘይፈልጡ መንነቶም ንውልቃዊ ረብሕኦም ክብሉ ዘሕሱሩ ባእታታት 

ዝውከል ኣይኮነን።   

    ብወገን መንግስትን ህዝቢ ኤርትራን መስርሕ ሰላም ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን 

ቀደም ብፍርዲ ተደምዲሙ እዩ።  እዚ ሕጂ ብመሪሕነት ጃንዳ ዝዋፈር ዘሎ፡ ኣግኣዚያንዶ 

ጉጅለ ሰላም እናታባህለ ዝዝመረሉ መዝሙር፡ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ 

ከታልል ኣይግባእን።  ብፍላይ መንእሰያት ኤርትራ በቶም ወያነ ወዲባቶም ዘላ ስነ 

ጥበባብውያን ኤርትራውያን ብዝሓለፈ ኣበርክትኦም ተደናጊጽኩም ክትስዕቡዎም 

ኣይትፈትኑ።   እንኳንዶ እዚኣቶም  ኣብ ግዜ ራህዋ ኤርትራ ዝተወልዱን ዝዓበዩን  

ዝተማህሩን ክፋእ ዘይረኣዩ፡ ዓመታት ብጅግንነት ዝተቓለሱ ከዳዓት ስለ ዝተራእዩ 

ከገርመኩም ኣይግባእን።  መትክል ብሸለልትነት ወይ ብግርህነት ዝምዘን ኣይኮነን።  ወያነ 

ክሳብ ሞይቱ ኣብ መቓብር ዝኣቱ ናብ መንእሰያት ብፍላይ ናይ ትግራይ ትውልዲ ዘለዎም 

ኤርትራውያን ኣተኲሩ መርዛም ሕንዚ ካብ ምንዛሕ ኣይከዕርፍን እዩ።  እቶም ኤርትራውያን 

ኣብ ትሕቲ ወያነ ኮንኩም፡ ኣቦይን ኣደይን ተጋደልቲ ኔይሮም ኢልኩም ትዛረቡ፡ ክብሪ እቶም 

ጀጋኑ ስድራ ቤትኩም ኣይተሕስሩ።  ወዲ ጅግና ጅግና ይኸውን።  ምስ ደመኛ ዎሎዱ 

ተሰሊፉ ጸረ ዕላማ ወለዱ ኣይስለፍን።  እንተ ወሓደ ኣፉ ሒዙ ስቕ ይብል። 

    ወያነ ብስዲ ንባብ፡ ብግጥሚ፡ ብኣውሎ፡ ብልቕሶ . . . ወዘተ ክትገልጾ ዘጸግም ጭፍራ 

ኣይኮነን፡ 

ወያነ ኣንታ ገልጣም ዓሻ፡                           ጃንዳ ዓሰርተ ሓሳባ ዘይብላ መርገጽ፡                   

በምሓርኛ ይብሉኻ ቆሻሻ                           ከም ኣመንዝራ ትቀያይር ገጽ፡                                                                                                        

ብትግርኛ ይብሉኻ ነፋሻ፡                           ሓንሳ ተግባዕብዕ ክትመስል ሓርገጽ፡                                                              

ንዓኻ ብምውላድ ኣደካ ተጣዒሻ።                  ጉዳ ትቐልዕ ከብዳ ከይተረግጸት።   

ተንኮል ቅናቱ ክፍኣት ሕላገቱ፡                      ግዜ ጥዑም እዩ ንኹሉ ዝነግር፡                                                          

ቁምነገር ዘይብሉ ኣየውፍር ኣየእቱ፡                 ኣይሓብእ ኣይክውል ኣይሰትር፡                                                                  

ደርሆኳ ዝንቁ ኣብ ሰዓቱ፡                           ፊሒሩ ዘውጽእ ካብ ውሽጢ መቓብር፡                                                           

ካን ኮይኑካ ትሰርሕ ስራሕ ሸፋቱ?                  ክገሃድ’ዩ ናይ ጃንዳ ሚስጢር። 

ዘይትምሃር ግዳ ካብቶም ዓለምትኻ፡                ዘረባ ሰሚዕካ ምስዓብ ጌግ’ዩ ጌጋ፡                                                                                  

ካብ ጥላም ሽዳ ዘልበሱኻ፡                          ውሽጡ ምምርማር የድሕን ካብ ሓደጋ፡                                                              



ካብ ሕማብ ፈዊሶም ዘድሓኑኻ፡                     ተዓሚትካ ኣይትእቶ ኣብ ወይነ ምንጋጋ፡                                                             

ከብዶም ከዲፎም ዝዓንገሉኻ።                      ኣድጊ ውን ወሪዱ’ዩ ስግኡ ኣብ ዕዳጋ።          

ኣብራኽካ ደኺሙ ረድረድ ዝበለሉ፡                ኣንቱም ሃሱሳት ሰዓብቲ ጃንዳ፡                                                               

ናይ ጽንዓት ሞራል ዝሰነቕካሉ፡                     ኤርትራ ኣለዉዋ ጀጋኑ ውላዳ፡                                                           

ትርስዖ ኣይብልን ትብሎ ኣሉ፡                       ጓሎም ወዶም ፍጹም ዘይክሕዳ፡                                                            

ህዝባዊ ግንባር’ዶ ኣይኮነን ፈጣሪኻ ኔሩ።          ንዓኣ ክብሉዮም ዓሪዶም ኣብ ምድረ በዳ።  

ዘክር ተመሊስካ ጎላጉል ሳሕል፡                     ኤርትርዊ መንእሰይ ውረስ ታሪኽ ጀጋኑ፡                                                                                         

ጅግንነት ክትሰንቕ ተጋዳላይ ክትመስል፡            ምእንቲ ራህዋኻ ሓመድ ዝተደፍኑ፡                                                                

ብሰውራ ኤርትራ ክትጥሕል ክትምሕል።           ኣስተውዕል ታሪኾም ታሪኽካ ምዃኑ።   

ወያነ ቃራና ልቡ ከም መልሓስ ተመን፡             ሃገር ናትካ/ኪ’ያ ንስኻ/ኺ ዋንኣ፡                                                                 

ቀደም’ውን ጌጋ’ዩ ንስኻዶ ትእመን፡                 እምነትኩም ኣጽንዑ ስርሑ ምእንትኣ፡                                                                          

ኣራኺቡና እቲ ሕማቕ ዘመን።                      ክብረት የለን ከይሓዝኩም ንዓኣ፡ 

     ወያነ ንህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓለም ክትንጽል ዘየቃመመቶ ቀመማት ኣይነበረን።  

ንመንግስቲ ኤርትራ ብዘይወዓሎ ገበናት እናወንጀለት ዝሰርሓቶ ስራሕ ውጺኢት 

ኣይረከበትሉን ክንብል ኣይንኽእልን።  እዚ ንዓና ዘጋጠመና ተጻብኦታት፡ ዘይፍትሓዊ 

እገዳታትን፡ ንጃንዳ ኣጋጢሙዋ እንተ ዝኸውን ይትረፍ ብሂወት ክትህሉስ ብታሪኽ’ውን 

ተረሲዓ ምሃለወት።  ደገፍ ሓያላን መንግስታት ከዐውታ ኣይከኣለን።  እኳድኣ ብትኳቦ 

ዝረኸበቶ ገንዘብ ሰኺራ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ጭፍጨፋን ቅትለትን ክትፍጽም ገሩዋ። 

ውጺኢቱ እዚ ንርእዮ ዘሎና ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣነጺሉዋስ ትርጉም ዘይብሉ ሰላም ምስ 

ኤርትራ ንደሊ እንዳበለት ነጋሪት ርድኡኒ ትዘብጥ ኣላ።፡   

     በዓል ኣሜሪካ መዓኮራ እንተጠብጠብኣ ጎብለል ናይ ኣፍሪቓ ዝኾነት ስለ ዝመሰላ፡ 

ብቐርኒ ኣፍሪቃ ጀሚራ፡ ንመላእ ኣፍሪቃ ክትቆጻጸር ዝነበራ ሕልሚ በኒኑ፡ ንህዝቢ ኢትዮጵያ 

ክትመልኽ ዝሓሰበቶ በርዒኑ፡ ሕጂ ድማ ንትግራይ ደጀና ዝሓሰበቶ የማስና ኣሎ።  እተን 

ኣጆኺ ዝብልኣ ዝነበራ ሓያላን ሃገራት ሓደ ዓይነን ዓሚተን፡ ብሓደ ዓይነን ይጥምትኣ ኣለዋ።  

ጽባሕ እታ ካላኣይቲ ዓይነን ምስ ደገማኣ ዕምሪ ወያነ ከም ዕምሪ ሰዳም ሕሱየን ወይ ማኣመር 

ጋዳፊ እንተዘይኮነ፡ ከም ናይ ሕሱየን ሙባረኽ ከምዝኸውን ዘጠራጥር ነገር የለን።  

    ወያነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዘስዓቦ ኣሉታዊ ሳዕቤ 

ኣይትርድኣን’ያ።  ህዝቢ ኤርትራ እንተድኣ ማዕቢሉ ብቐዳምነት ኣህዛብ ጎረባብትና ሃገራት 

ተረባሕቲ ምኾኑ። ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ። ምኽንያቱ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ኣብ ላዕሊ 

ጠቒሰዮ ዘለኹ ቀደም’ውን ምጣነ ሃብታዊ ትሕዝቱኡ ምስ ኤርትራ ዝተኣሳሰረ እዩ ኔሩ።  



ህዝቢ ኤርትራ ብትሕትና፡ ብፍሕሹው ገጽ፡ ብቕኑዕ መንፈስ ናይ ምክፋል ባህሊ ስለ ዘለዎ 

ልግስንኡ ንመዋእላት ዝተመስከረሉ ህዝቢ እዩ።  

  ጽሑፈይ ንምድምዳም በዛ ካብ ብዙሓት ሓንቲ ሓቀኛ ፍጻመ ናይ ሓንቲ ስድራ ዕላል 

ክዕልለኩም (ብዝያዳ ነቶም ተገሪዞም ንወያነ ኣሚኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ኤርትራውያን ሕልናን 

ዘመዛዝን ሓንጎልን እንተለዎም)።     

    ኣብ 1975 ሓደ መንእሰይ ትግራዋይ ምስ ሓንቲ ኤርትራዊት ስድራ ቤት ተቖጺሩ ይሰርሕ 

ነይሩ። እታ ስድራ ካብ ለውሃት ዝተላዕለ ከም ናይ ቀረባ ቤተ-ሰብ ድኣንበር ከም ሰራሕተኝኣ 

ጌራ ትርእዮ ኣይነበረትን። ኩሉ ክትገብሮ እትኽእል ሓገዝ እናገበረትሉ ንስድራ ቤቱ ይረድእ 

ነበረ።  እታ ስድራ ሰለስተ ደቃ ክጋደሉ ንሜዳ ምስ ወጹ ሓደ መዓልቲ ሓደ ካብ ደቃ ኣብ 

ከባቢ ዓዲ ቢደል ተራእዩ ስለ ዝሰምዔት ወዮም ወለዲ ነቲ ዝኣምኑዎ ዝነበሩ ሰራሕተኛኦም 

ከይ ሓብኡ ብእምነት ኣበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ነጊሮሞ ከዱ።  

    ምስ ተመልሱ ንጽባሒቱ ወተሃደራት ደርጊ መጺኦም ቀፊዶም ናብ ቤት ማኣሰርቲ 

ወሰዱዎም። ዎዮ ከለፋልፎም ዝቐረበ ወተሃደር  መቦቆሉ ኣምሓራይ በምሓርኛ ጌሩ ቅድሚ 

ትማሊ ኣበይ ከድኩም ኔርኩም ኢሉ ሓተቶም።  እተን ኣደ ሰብኣየን ከይቅድሙወን ቅልጥፍ 

ኢለን፡ ኣንታ ወደይ ከምዛ ኣደኻ ንዓኻ ክዝክራ ከይደቀሳ ዝሓድራ ዘለዋ ደቅና ናብዞም ደቂ 

በረኻ ካብ ዝኸዱ ደሃይ ኣይነበረናን፡ ለንቀነ ግን ብወረወረ  ሓዲኦም በዚ ከባቢ ዓዲ ቢደል 

ተራእዩ ዝብል ወረ ብበላ በሎም ሰሚዕናስ ማርያም እንተሓገዘትና ነዛ ዓይንና ክንርእዮ ኢልና 

ከድና በልኦ። እሞ ደቅኽን ረኺብክንዶ ኢሉ ሓተተን።  እወ ሓደ ረኺብና በልኦ።    

    ኣስዕብ ኣቢለን እዘን ኣደኻ ከምዛ ንሕና ዝተሓጎስናያ ርእይ እንተ ዘብላኻስ ከንደይ 

ምተሓጎሳ በልኦ።  ወዮ ወተሃደር እናስተንተነ ብቕንዕና እተን ኣደ ተገሩሙ፡ኣብ ሕልሙ 

ዝነበረ ናፍቖት ወለዱ ተራእዮሞ፡ ቅኑዕ ፍርዲ ክፈርድ ገበሮ። ነቶም ስድራ እጠቅምዩ ዝበሎ 

ማዕዳ ሂቡ መን ከም ዝሓሰወሎም ነጊሩ ኣፋነዎም። ወዮ ሰራሕተኝኦም ዝነበር ንዕኦም 

ኣሕሊፉ ስለ ዝሃበ ወተሃደር ክቑጸር ኣግበሮ።    

-ጥልመት መሳፍንቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ራእሲ ወልደሚካኤል።                                                               

-ጥልመት ሰራሕተኛ ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ኣስራሕቶም ወይ ቆጸርቶም።                                                              

-ጥልመት ወያነ ኣብ ልዕሊ ህዝባዊ ግንባር።                                                                              

-ጥልመት ወያነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ።                                                                      

-ጥልመት ወያነ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ትግራይ መዓስከር ስደተኛታት። 

ቆጺርካ ዘይውዳእ ጥልመታት እዩ ተገሩን ዝግበር ዘሎን።  



   ክሳብ ሎሚ ተንኮል ወያነ ዘይፈልጥ ኤርትራዊ ኣሎ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን 

ስለ ዘይተሳእኑ ወያነ ተጠቒማ ናይ ምጉሓፍ ባህሊ ስለ ዘለዋ፡ እዞም ሎሚ ምስኣ ኮይኖም 

ወካዕካዕ ዝብሉ ዘለው ሃሱሳት ካብ ሕጂ ኣትሒዞም ወይ መውደቂኦም ሃሰስ ይበሉ፡ ወይ 

ምስኣ ብዝመጻ ዘሎ እሳት ይለብለ። ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ወያነ “ኣፍካ መሊእካ ዘይትበኽየሉ 

ሞት ሕጹይ” ኮይኑዎ ኣሎ።  እዚ ከኣ እዩ ላም ሓዊ ወሊዳ፡ ከይትልሕሶ ነዲዳ፡ ከይትገድፎ 

ኮይኑ ውላዳ ዘበለኒ’’   

 

 

 

ነባሪ ዝኽርን ክብርን ንሰማእታትና፡                                                                                                                                                       

ጽንዓትን ሞሳን ነቲ ንድሕነት ሃገር ተወፍዩ ዘሎ ሰራዊትና፡                                                    

ዓወት ንሓፋሽ፡                                                                                                 

ገብረንጉስ መስመር፡                                                                                       

ጥቅማቲ 12, 2017 

     

 

 

 

     

 

                                                                           

 

  

   

 



      

   

     

     


