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ቃልሲ ትግራይ ምስ ጀመረ እቲ ብድኽነትን ሕማምን ዝሳቐ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ
ካብዚ ኩሉ ከርፋሕ ናብራን ልመናን ተጸባይነትን ተገላጊሉ ዝሓልፈሉ መሲልዎ 
ብምሉእ ልቡ እዩ ንቓልሲ ወያነ ደጊፍዎን ተቐቢልዎን። ግን እንተኾነ እቶም ነቲ 
ቃልሲ ዝመርሑ ዝነበሩ ጃንዳ እቲ ውድብ ገና ብንእሱ ከሎ እዩ ደም ህዝቢ 
ትግራይ ክመጽይዎ ዝጀመሩ። ንቓልሲ ኢሉ ዝወጸ ትግራይዋይ ካብቲ ኣንጻር 
ስርዓት ኢትዮጵያ ዝሞተ ዘይኮነ ባዕሎም ዘጥፍእዎ ይበዝሕ ኔሩ። እዞም ነብሰ 
ምትሓት ዝሳቐዩ ጃንዳ ጥልመትን ጽልእን ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ጥራይ ዘይኮነስ ካብ
ሽዑ ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ኣይተጋደፎምን።       
ነቲ መስዋእቲ ደቁ ብዕሊ ዘይተነግሮ መንጽዓ ህዝቢ ትግራይ ረሲዖም ጃንዳ 
ወያንቲ ን 27 ዓመት ናብ ሃብቲ ኢትዮጵያ ምዝራፍን ምስራቕን እዩም 
ዘምቢሎም። እዚ ከይኣክል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓልየት፣ ሃይማኖት፣ ክልል፣ 
ፈላልዮምን መሬቱ ሸይጦምን ነንሕድሕዱ ከምዝባላዕ ጌሮሞ። እዞም ሓንጎሎም 
ጽቡቕ ክሓስብን ክሰርሕን ዘይተዓደሉ ጃንዳ ቀጺሎም ኣብ ልዕሊቲ በዓል 
ውዕለቶም ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ርእሰ ምትሓት ትንኩልናን ተበጊሶም 
ንሽርሕን ጽልእን ተደጋጋሚ ወራራት ከካይዱ ድሕር ኣይበሉን። በዚ ምስ ፈሸሉ 
ብሜድያ እዮም ሕልሞም ከተግብሩ ፈቲኖም። ካብ ራድዮ ሓሰና ክሳብ ትግራይ 
ሜድያ ሃውስ ዘለዉ ግዙኣትን ኣብ ፈይስቡክን ዩትዩብን ተዋፊሮም ዝነበሩን 
ዘለዉን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ተጋሩ ኣንጻር ኤርትራ ዘካይድዎ ጽልኢ ቀሊል 
ኣይነበረን። ትማሊ በቲ ባዕሎም ዝወልዕዎ ሓዊ ምስ ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ
ዓቡይ ምስክር እዩ። መንእሰይ ኤርትራ ሃገር ገዲፉ ስለ ዝወጸ ኤርትራ ሰብ 
የብላን ይብሉ ከም ዘይነበሩ ተገልቢጦም ሰራዊት ኢሰያስ (ምክልኻል ሰራዊት 
ኤርትራ ማለቶምዩ) ወሪሮምናዶ ከቢቦምናዶ ክብሉ ቀንዮም። ካበይ ድኣ መጺኡ 
እዚ ኩሉ ሰራዊት እዚ? እቶም ማሪኸናዮምን ቀቲልናዮምን ዝበልዎም ሰራዊትናኸ
ኣበይ ድኣ ኣበልዎም? እና ሃደምካን እናተማረኽካን ድኣ ከመይ ጌርካ እዩ 
ሰራዊት ኢሰያስ ምምራኽ ዝክኣል? ሓሶት መድያኦም መወዳድርቲ የብሉን።  
ተረፍ ጁንታ ዝኾነ ቀንዲ ዕሉል ጸያቒ ስየ ኣብርሃ ከይሓፈረ ዓለም ትሓግዘና፣ 
ትግራይ ትጸንት ኣላ ክብል ቀንዩ። ትግራይ ኣይተዓደለትን ከምዚኦም ዝመሰሉ 
ዘጥፍእዋ ጁንታ ክትወልድ። እቶም ን 2 ዓመት ኣብ መቐለ ተወሺቦም ዝነበሩ 
ኣዕሩኽቱ ጁንታ፣ ምውራር ኤርትራ፣ ኣፍደገ ባሕርን ሕልሚ ዓባይ ትግራይን ምስ 
ፈሸሎም ናይ ዕርበቶም መርኣያ፣ መሰናበቲ ብሚሳይል ኤርትራ ምጥቅዖም ተወሳኺ
ዓቡይ ምስክር እዩ። ሚድዮኦምን ሚሳይሎምን ሓደዩ ንዓና። እተን ዝበልዕወን 
ገንዘብ ክሳብ ዝውድኣ በዓል ራድዮ ሓሰናን ትግራይ ሜድያ ሃውስን ካልኦትን ገና



ናይ ሓሶት ስርሖም ይሰርሑ ኣለዉ። እዘን ብሓሶት ዝፍለጣ ሜድያታት ኣንጻር 
ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮናስ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ውን እዩ። ኣብ ክንዲ 
ይቕረታ ሓቲቶምን ተናሲሖምን ንህዝቦም ናብ ሰላም ዘምጽእ መንገዲ ዝመርሑ 
መመሊሶም እዮም ከም ዝጽላእን ዝፍንፈንን ዝገብርዎ ዘለዉ። ምስቲ ሓዎም 
ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውን ከቀራርብዎ ኣይፈተኑን። ልዕሊ እቲ ኣብ ልዕሌና 
ዝፈጸምዎ በደል ንዓና ምፍልላይ ዘይምሃዝዎ ተንኮላት ኣይነበረን። ከምዚ ናይ 
ሜድያታቶም ንዕዘቦ ዘለና፣ ተረፍ ጁንታ መሬት ተገልቢጥዎም ኣሎ። ነታ ናይ 
ብዓል ቆለ ወይ ዛር ትመስል ባንዴራ ኮመኒስት ሒዞም ኣብ ፈቐዶ ከተማታት 
ዓለም ኣብ ጽርግያ ከንገርግሩ ተራእዮም ኣለዉ። እዚኦም ኩሎም ብስም ኤርትራ
ዑቕባ ረኺቦም ኣታሊሎም ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ዘለዉ ተጋሩ ኮይኖም፣ 
እቶም ትማሊ ፈስቲቫላታና ባዕላትናን ዝዘረጉ ዝነበሩ እዮም።                

ኤርትራ ኣይኮነንዶ ሎሚ ብኽልተ እግራ ደው ኢላ ደልዲላ ዘላ ኣብ እዋን 
ቃልስን ድሕሪ ነጻነት ዝነበረ ጸቕጢ ሓያላት ሃገራትን ክድምና ወያነ ተወሲኽዎን 
ከሎ ንኹሉ ተጻዊራን ሲዒራን ዝወጸት ሃገር እያ። ሎሚ ኣብ ትግራይ ሜድያ 
ሃውስ ናይ ሞት ፈንጠርጠር ዝርኤ ዘሎ ናይ ጽልኢ ጻውዒት፣ ማዕረ ክንደይ ባይታ
ዘቢጦም ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ።                                    
ወያነ ኣብ እዋኖም በተን ዝነበረ ሜዳያታቶም ኣብ ኤርትራ ዘይንፈልጦ ኣብ 
ትግራይ ባዕሎም ዝጠፈጠፍዎ ንኤርትራ ብሃይማኖት፣ ኣውራጃን፣ ቢሄርን 
ክፈላልይዋ ክንደይ ዘይጸዓሩ። ግን ኣይቀንዖምን። ንሕና ህዝቢ ኤርትራ 9 ቢሄራት
ንብሃል እምበር ኩልና ሓደ ኢና። ኩላትና ውን ሰብ ሸደሊ ክንከውን ኣየጸግመናን 
እዩ። 6 ዞባታት ክንዲ ሓደ ዞባ፣ ባንዴራና ምልክት ክብረትና፣ 2 ሃይማኖትና 
ዘይፈላለያ ክንዲ ሓደ ሃይማኖት፣ መሪሕነትናን ህዝብናን ክንዲ ሓደ፣ ኩልና 
ፕረሲደንት ኩልና ኣምበሳደራት ኩልና ሰራዊት ኩልና ህዝቢ፣ ኩልና ህግደፍ 
ኩልና ሃማድኤ፣  ኩልና ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዘለና ህርመት ልብና ሓደዩ። 
ዘይናትና ዘይንደሊ፣ ንመጻኢ ኣርሒቕና ንሓስብ፣ ስልጡናት፣ ንምጽወታን ትካቦን 
ዘይንምብከኽ፣ ብመንነትና ንኾርዕ  ህዝቢ ኢና። ሃገርና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም 
ዘይነእቱ ምኹዋና ብኸመይ ኢና ከነረድኦም? ሜድያ ትግራይ ህጂኸ እንታይ 
እዮም ክኣልሙ እንታይኸ ተሪፍዎም ኣሎ እዩ እቲ ሕቶ? ነዚ ኩሉ ኣብ ስትድዮ 
ሜድያ ትግራይ ኮፍ ኢልካ ዝቕየር ኣይኮነን። መወልቶም ጁንታ ሕልሞም 
እንተዝሰምረሎም ኔሩን ሓይሊ እንተዝረኽቡ ኔሮም ከም ኣብ ኢትዮጵያ 
ዝገበርዎ 10 ክልላትን ባንዴራታትን ጥራይ ዘይኮነስ፣ ካብ 9 ቢሄራት ናብ 90፣ 
ካብ 2 ሃይማኖት ናብ 20። ካብ 6 ዞባታት ናብ 60 ኣውራጃታት ምመቓቐለቶ 
ኔራ። ብኸመይ ከም ዘጥፉኡናን ዝስዕሩናን ካብ ምሕሳብ ዓዲ ዊዒሎም 



ኣይፈልጡን ኔሮም። ንሓንቲ መዐልቲ ዕድል እንተዝረኽቡ ኔሮም ከመይ ጌሮም 
ከም ዝሓራርዱናን ዝቖራርጹናን ርዱእ እዩ ኔሩ። ሜድያ ትግራይ የሕዋት ኢና 
ዝብል ናይ ይምሰል ቃላት በጨቕ እንተ በሎም ሓቂ ኣይኮነን። ንጥፍኣና ዝጸዓረ 
ሓይሊ ብምንም ተኣምር ሓውና ክኸውን ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ።           
ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ክልል ትግራይን ፈቲና ጸሊእና ብዶብ ስለ ንራኸብ ከም 
ጎረባብቲ ክንነብር ግድን እዩ። ጉርብትና እወ ኣሕዋት ኢና ግን ኣይፋል እዩ 
መልስና።                                                      
ተጋሩ ካብ ርእሰ ምትሓት፣ ጽልኢ፣ ቅርሕንቲ፣ ስርቂ፣ ምትላል፣ ጥልመት 
ከይተላቐቑ ምሳና ይኹን ምስ ኣሕዋቶም ኢትዮጵያ ብሰላም ክነብሩ ዘይሕሰብ 
እዩ። ብዓቡዩ ድማ እቲ ኣንጻርና ዝቐንዐን ብዙሕ ገንዘብ ዝበልዕ ዘሎ ሜድያ 
ትግራይ፣ ለባማት ተጋሩ ነዚ ርኹስ ሜድያ ነጺጎምን ከም ዘይውክሎም 
ኣፍሊጦምን፣ ንሰላምን ምዕባሌን ዝጠመተ ሜድያ ክምስርቱ ይግባእ።          
ድሕሪ ጥፍኣት ማሕበር ማፍያ ወያነ ጁንታ፣ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ 48 ዓመት 
ንመጀመርያ ጊዚኡ እዩ ናይ ናጽነት ኣየር ዘስተማቕር ዘሎ።                 
ነቲ ብሰንኪ ወያነ ክልተ ወለዶ ህዝቢ ትግራይ ካብ ተጸባይነትን ረድኤትን ዝነብር
ዘሎ ህዝቦም ክሓስብሉ ኣለዎም። እቲ እቶም ጁንታ ምስ እዘን ኣገልገልቲ 
ሜድያታት  ዝሰርሕዎ ሕማቕ ታሪኽ ከዐርይዎ እንተኾይኖም ጥዕና ዘለዎ ሜድያ 
ክምስርቱ ጊዚኡ ህጂ እዩ። ጎኒ ማዕረዚ ዝኸይድ ብጥዑይ ሜድያ ምስ ጎረቤቶም 
ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ይቕረታ ሓቲቶም ዝበደልዎ በደል ጸብጺቦምን ጌግኦም 
ኣሪሞምን ንሰላም ዝጽውዕ ቃላት ጌሮም ብቕኑዕ ልቢ ጉርብትንኦም ከመሓይሹ 
ይግባእ። ካብ ታሪኽ ዘበላሽዋን ዝትምንያን ከምኡ ውን ናይ ስነጥበኛታት ስራሕቲ 
ደርፍታት ይኹን ስእልታት ዝሰርቃ ሜድያታት ክርሕቁ ኣለዎም። ኣንጻር ኤርትራን
ራያን ወልቃይትን ሕልሚ ዓባይ ትግራይን ንኽድምና ጽልእን ቅርሕንትን ዘይሰርሓ 
ሜድያታት መስሪቶም ንምዕባሌን ሰላምን ዝሰርሓ ሜድያታት ክፈጥሩ ኣለዎም። 
ክሳብ ከም በዓል ትግራይ ሜድያ ሃውስን ራድዮ ሓሰናን ዘለዋ ሽግር ህዝቢ 
ትግራይ ክፍታሕ ማለት ዘይሕሰብ እዩ።                                

ዓወት ንሓፋሽ !!

ተስፋይ ወልደጊዮርጊስ                                            
ጀርመን     


