
                                         

                               ፍጻመ ጃንዳ ንንስሓ ዕድል ዘይህብ ሓደጋ፡ 

      ብዛዕባ ወያነ ምዝራብ ንመርጾ ነገር ኣይኮነን፡ ግን ባንዳ ሓስያ ብዘይ ወዓልናዮ ከተጸልም 
ከላ ዋላኳ ሓሶት ኣመላ ይኹን እንበር ገለ ክንብል ንግደድ ። ኣብ ኩሉ ቋንቋታት ጌጋየ፡ ጣዕሳ፡ 
ንስሓ፡ እቕረታ፡ ዝብላ ገበነኛ እንተድኣ ብልቢ ተጠቒሙለን ኣብ ልዕሊ ዝፈጸሞ ገበን ርእይቶ 
ክግበረሉ ዝሕግዛ ቃላት እየን።  እዚ እንታይ የርእየና ጌጋ ምሳና ምስ ደቂ ሰባት ዝተፈጥረ 
ምዃኑ፡ በዘን ቃላት ክንእረም ከም እንኽእልን ምሕረት ወይ መጠነኛ ፍርዲ ከከም ምዕባዩን 
ምንኣሱን ዝገበርናዮ ገበን ፍትሓዊ ፍርዲ ክንረክብ ይሕግዛ።  ተኸሲስና ኣብ ቤት ፍርዲ ቅድሚ 
ፈራዳይ ምስ ቀረብና ዊዒልካዮዶ ወይ ኣይወዓልካዮን ተባሂልና ንሕትት።  ተጋግየ፡ ተጣዒሰ፡ 
ክናሳሕ፡ እቕረታ ኢልካ ፍርዲ ምቕባል፡ ወይ መርትዖ ሒዝጋ ምምጓት እዩ።  እዘን ቃላት 
እዚኤን ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝበልኩዎ ኩሉ ህዝቢ ዓለም ይጥቀመለን ብጀካ ባንዳ ወያነ።  
ስለምንታይ ባንዳ? 

1. ሓሶት ንጃንዳ ክእለት እዩ።  
2. ስርቂ ንጃንዳ ሞያ እዩ። (መለስ ስርቂ ዓቢ ሞያ እዩ ክሳብ ብሕጊ ትሕተት)። 
3. ኣሉ ንጃንዳ ብልሒ እዩ። 
4. ግበታ ንጃንዳ መንፍዓት እዩ። 
5. ቅንኢ (ሕስድና) ንጃንዳ ባህሊ እዩ። 
6. ቆለ ጃንዳ ሰላም ኣይፈቱን እዩ። 
7. ነብስኻ ምንዓቕ (ምትሓት) ኣብ ኣእሙሮ ጃንዳ ዝተቐርጸ ዘይድምሰስ ኣተሓሳስባ እዩ። 
8. ተንኮል ንጃንዳ ንቕሓት እዩ። 
9. ቅሳነት ጎረቤት ንጃንዳ ቅርጸት እዩ። 
ጃንዳ እዚ ዓይነት ጠባያት ካብ ኣቦሓጎታታ ዝወረሰቶ ምዃኑ ኣብ ታሪኽ ዝምድናታት 
ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ብንጹር ተሰኒዱ ኣሎ። ኣቦና ራእሲ ወልደሚካኤል 
ዘጋጠሞም ንዘክር።  ኤርትራውያን ብጃንዳ ካብ ኣዲስ ኣበባ ክስጎጉ ከለዉ ተጋሩ ዓዲ 
ግራት ፈስታ እዮም ገሮም።  ደርጊ ኣብ ስልጣን ምስ መጸ ነቶም ኩሎም ተጋሪ ምስ 
ከተቦም ነቲ ዘስርሑዎምን ዝቶኽቦሎም ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ተሰልቢጦም ግደ 
ማስእሰርትን መግረፍትን መስዋእትን ገረሞ።  ንጃንዳ ክፍኣት ውርሻ’ዩ። ዓለም ዝጎሓፍ 
ድሑር ባህልታት እናጎሓፈት ክትከይድ ከላ ወያነ ግን ካብ ዝሓለፈ ብዝለዓለ ትቕጽሎ 
ኣላ። ኣብ ትግራይ ጥልመት ቀልጢፉ ክጠፍእዩ ዝብል ሰብ እንተለ ታሪኾም ዘይፈልጥ 
ጥራሕ እዩ።  እቲ ተስፋ ኣብዚ ንኡስ ወሎዶ ካብዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሴመን 
ግንባር ኣጋጢሙ ዘሎ ጥልመት ተማሂሮም ነቲ ረሳሕ ባህርያት ብጽቡቕ ክትክእዎ 
ትጽቢት ይግበረሎም።   
 



ካልእ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘሎና፡ ተቋወምቲ 
መንግስቲ ኤርትራ ዝብሉ ብባንዳ ዝምወሉ ጸረ መንግስትን ህዝብን ዝኾኑ ኣብዚ ሓደገኛ 
ኩነት ምስ ጃንዳ ወጊኖም መልእኽቲ ደብረጽዮን ዘበጻጽሑ ምክልኻል ሓይልታት 
ኤርትራ ዶብ ሰጊሮም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ይሕግዙ ኣለዉ እናበሉ ብምባል ናይ ሓሶት 
ጡሩምባ ክነፍሑ ይረኣዩ ኣለዉ።  እዚኦም ብተግባር ጸረ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ 
እዮም። ናይ ጃንዳ መሳርሒ ድኣንበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓለይቲ ከምዘይ ኮኑ ህዝቢ 
ትግራይ ክፈልጦም ይግባእ።  መንግስቲ ኣቢይ ነዞም ኣንጭዋ ክልተ ዓንደል ዝኾኑ ጸረ 
መንግስቲን ህዝብን ኤርትራ ካብ መሬት ኢትዮጵያ ክሶጎም ተስፋ ንገብር።  ካብኣቶም 
ህዝቢ ኤርትራ ብገበን ዝሓቶም ስለ ዘለዉ፡ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዕርበት ወያነ ናይ 
ገበነኛታት መሕብኢ ክትከውን የብላን።  ብወገን ኤርትራ’ውን ኮምኡ።  እዞም ወያነ 
ክቕረጽ ከብዶም ዝሓስዩ፡ ወያነ ክስርነቕ እንጥሾ ዝብሉ፡ ወያነ ክዕንቀፍ ዝቑንዘዉ፡ 
ወያነ ክፍጋእ ዝነብዑ፡ ወያነ ክሕሱዉ ዘጣቕዑ። ወያነ ገበን ክፍጽም ከሎ ከበሮ 
ዝሃርሙ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽኑዕ ፍተሻ ጌሩ ብወሮጦ ቀንጢቡ ክለቕሞም 
ንመንግስታት ክልቲኡ ሃገር ጸጥታ ዘውሕስ እዩ።  
 
ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና፡                                                                         
ዓወት ንሓፋሽ፡                                                                                      
ገብረንጉስ መስመር። 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


