
                                       ወያነ ጠንቅ ድኣንበር ሳዕበን ዘይርኣያ ጭፍራ። 

      ወያነ ሓዊ ክትኣጎድ እምበር ከምዘንድድ ክሳብ ተጠቢሳ ትሓርር ኣይትፈልጥን እያ።  ካብ 
ተሞኩሮ ዘይትመሃር፡ ሕልሚ ምስዓር ድኣንበር ከምትስዓር ዘይትግምት፡ ሬሳታታ ጠንጢና 
ዝሃደመትሉ ውግእ ቡሬ፡ ዛላኣምበሳ፡ ግንባር ጾሮና፡ ገዛ ገረስላሰ ዘይትዝክር፡ ብቕንእን 
ሕስድናን ዝሰኸረት ጭፍራ፡ ሕጂኸ እንታይ ክትደግም ደልያ ንዂናት ትቶዃቱኽ ዘላ?  
ንትዕግስቲ መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ፍርሒ ሓሲባ እንተዕገርገረት ንኹሉ ነገር ገደብ 
ከምዘለዎ እንተትሓስብ ንዓኣ ምጣዓመ። እንተዘኮይኑ ግን ሓለንጊ ዕጉሳት ምስ ተላዕለ ከም 
ወትሩ ዳግም ሬሳታተይ ኣይኮኑን ዝበሎቶ ሕጂውን ክድገም ከም ዝከኣል ዘጠራጥር የለን።  
መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንውግእ ዘተምኒ ሓሳብ የብለንን። ምኽንያቱ ሂወት ስለ 
ዝኽፈሎ። ብዓይኒ ጃንዳ ግን ሓደ ቀቲልካ ሚእቲ እንተተቐቅሉዋ ዓወት እያ ትሓስቦ። እዚ ኸኣ 
ናይ ደናቁር ካብ ባዶ ቢልዮናት ሰሪቖም ዝሰኽሩ መራሕቲ ህወሓት ዝርኤ ጠባያት እዩ። 

      ሎሚ ወያነ ዂናት ክትከፍትን ኢላ እንተሓሲባ ከም ዝሓለፈ ወራራት ይመስላ ይኸውን። 
ምኽንያቱ ኣብኡ ኣሰሊፋቶም ዝነበረት ሰራዊት ካብ ትግራይ ኣይነበሩን። ካብ ካልኦት ብሄረ 
ሰባት ኢትዮጵያ ብዘይ ታዕሊም ኣሰሊፋ መጥፍኢ ሓዊ ገራቶም እያ። ሎሚ ግን ኮምኡ 
ኣይክኸውንን እዩ።  ህዝቢ ኢትዮጵያ ንትንኩልና ወያነ ኣዝዩ በሊሕሉ ስለ ዘሎን፡ ቅኑዓት 
መራሕቲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከገልግሉ ብመንፈስን ተግባርን ዝተበገሱ ስለ ዘለዉ ምስ ወያነ 
ተሰሊፉ ጸረ ኤርትራ ይኹን ጸረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብግስ ክህሉ ኢልካ ዘይሕሰብ እዩ።  
ህዝቢ ትግራይ ኣሎኒ ኢላ ትሓስብ እንተላ ነብሳ ተታልል ኣላ። ትግራዎት ብጀካ እቶም 
ንረብሕኦም ምስኣ ዘለዉ ውሑዳት፡ ህዝቢ ካብ ዝሓለፉ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝነበሮ ስእነት 
ንላዕሊ ሸጊሩዎ ከም ዘሎ ዝፈለጠት ኣይትመስልን።  

      ስዩም መስፍን ከም ኣመሉ ዝተደጋገመ ሓሶታት ምሕሳው እኳ እንተዘየቋረጸ፡ ብሓሶቱ 
ዓይኖም ዝዓውሩ ኣይክሰኣኑን እዮም።  ከምቲ ባድማ ንዓና ተዋሂባ ዝበለሉ፡ ህዝቢ ትግራይ 
ለይትን መዓልትን ዝፈከረሉን ዝዓበደሉን ጓይላታት ተሪፉ፡ ኣብ ዓሙቕ ሓዘን ዝጥሕለሉ 
ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገንዘቡ ተጋሩ ውሑዳት ኣይኮኑን።  ምኽንያቱ ቶዃሉ ቆርበት በጊዕ 
ተጎልቢቦም ኣታሊሎም ክነብሩ ስለ ዘይክእሉ፡፡ ጃንዳ ድማ ናይ ሓልዮት ጉልባብ ተጎልቢባ 
ንህዝቢ ትግራይ ጨፍሊቓ ከምዘይ ትነብር እቲ ግዜ ክምልሶ ጀሚሩ ኣሎ።  ትግራይ ኣካል 
ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት፡ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተሰማሚዑ ክነብር ምርጫ 
ዘይኮነስ ክውንነት እዩ።  ብደቁ (ጃንዳ) መሪሕነት ካብ ኢትዮጵያ ተነጺሉ ክነብር ማለት 
መንነቱ ምሕካኽን ከም ኣብ ሞንጎ ክልተ ከውሒ ተቐርቂራ ክትነብዕ ትነብር ቆልቋል፡ እናነብዔ 
ክነብር ምፍራድ እዩ።   

     ገለ ኤርትራውያን ብዛዕባ ትግራይ ክንዛረብ ከሎና ንጉዳይና ከምዘይትክፍ ቆጺሮም፡ 
እንታይ ገደሰና ዝብሉ ኣይተሳእኑን። ክሳብ ንመንግስቲ ዝወቕሱ ኣለዉ።  እዚ ግን ብፍላጥ ወይ 
ብዘይፍላጥ ምስ ሓሳብ ጃንዳ ዝሰማማዕ እዩ። ምኽንያቱ ጃንዳ ሃገርና ኣብ ምጉባጥን 
መንግስትና ምጽላምን ህዝብና ንምብትታንን ካብ ምሕሳብን ምስራሕን ኣቋሪዛ ኣይትፈልጥን። 



ሕጂኸኣሞ ንኹሎም ጸረ ሃገርናን ህዝብናን ዝኾና ዝዓስተኻ ጉጅለታት ተቛውሞ ኣኻኺባ ወይ 
መንግስቲ ምግምጣል፡ ወይ ድማ ትግራይን ኤርትራን ሓደ ምግባር ዝብል ሕልሚ ኣግኣዚኣን 
ከተሳሲ ትርከብ።  ጉዕዞ ሃሱሳት ናበይ ዝብል ኩሉ ኤርትራዊ ክከታተሎን ከጋልጾን ይግባእ።  
በቲ ካልእ ወገን ምስ ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ኮምኡውን ጎረባብትና ሃገራትን ህዝብታትን 
ብሰላም ንምምባር ካብ ግዜ ብረታዊ ቃልስና ከም መትከል ዘስፈርናዮ ስለ ዝኾነ ኣብ እንገብሮ 
ናይ ሰላም ጉዕዞ ዝዕንቅፈና ብቐጥታ ኣብ ጉዳይና ኣትዩ ዕንወት ይፍጽም ከም ዘሎ ግንዙብ 
እዩ።  ኤርትራውያን ኬድና ኣይንትንክፍን ኢና፡፡  እንተ ተተንከፍና ዓቕሊ ጌርና ንጽበ፡፡ ምስ 
ዝቕጽል ግን  እቲ ጉቡእ መልሲ ክንህብ ንግደደ።  ስለዚ ኣብዘይ ጉዳይና ኣይንኣቱን ኢና። 
ጉዳይና ምስ ዝትንከፍ ግን ኣማራጺ የብልናን። 

     ኣብ መደምደምታ እንታይ ንምባል እየ፡ ወያነ ክርቢት ካብ ምውላዕ ከምዘይተዕርፍ፡፡ 
ሃሱሳት ካብ ምግልጋላ ከምዘይ ኣቋርጹ፡፡ ናይ ደገ ጸላእትና ከምዘየዕሩፉ ርዱእ ኮይኑ፡፡ ንሕና 
ድማ ንመንነትናን ልዕላውነት ሃገርናን ተልእኮ ሰማእታትናን ኣብ ግብሪ ከነውዕል፡፡ ሰላም ኣብ 
ዘባና ክሰፍን፡ ንቕጻሊ ዎሎዶ ሰኸምና ከነረክብ ቃልስና ከም ዘየቋርጽ ወሓዚ ማይ ይቐጽል። 

 

ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና፡                                                                                     
ሞሳ ንምክልኻል ሓይልታትና፡                                                                                                     
ዓወት ንሓፋሽ ህዝብና፡                                                                             
ገብረንጉስ መስመር፡  


