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ትግራይ ለባም ዘየብሉ ክልል 06.02.2021

ብርግጽ ትግራይ ለባም ዘየብሉ ክልል እዩ ዘብል። ምኽንያቱ ኣብዚ ዘለናዮ ጊዜ ዓለምና
ብተክነሎጂ ማዕቢላ ኣብ ዘላትሉ እዋን፣ ብተፈጥሮ ይኹን ብሰብ ሰርሖ ጸገማት፣ ሽግራት
ምምካኽ በረዳት ሰሜናውን ደቡባውን ክፋል ዓለምና፣ ድርቀት መሬት፣ ዋሕዲ ማይ፣
ዕልቕልቕ ውሕጅ፣ ባርዕ ሞሮር፣ ምብራስ ኣግራብ፣ ወራር ኣንበጣ፣ ውግእን
ግብረሽበራን፣ ዝመሰሉ እናተሳቐየት እያ ዘላ። ብተፈጥሮ እተዓደለና ከባቢና ብግቡእ
እንተንሕዝ ንኹሉ ብግቡእ እንተጥቀመሉ ማለት ፍትሓውነት፣ ንሓባር ምንባር፣
ምትሕልላይ፣ ስጋይ ስጋኻ፣ ልግሲ፣ ሕድገት፣ ጽሩይ ልቢ ምክብባር እንተዝነግስ፣
ምግባት፣ ስስዐ፣ ስርቂ፣ ቅንኢ፣ ሽርሕን ዘይናትካ ምድላይን እንተዝውገድን ብግቡእ
እንተንጥቀመሉን ኔርና ዓለምና ኣብዚ ኩሉ ሽግር ኣይ ምስ ኣተወትን ኔራ። ኣንጻር እዚ
ይበዝሕ ስለ ዘሎ ግን ኩነታት ዓለምና መመሊሱ እናገደደ ይመጽእ ኣሎ። ተጋሩ ድማ
ንኤርትራን ከባቢናን ሰላም ከሊኦምና ኣለዉ። ከም ካንሰር ወይ ኮረና እዮም ኮይኖም
ዘለዉ። ሰብ ከም ድልየቱ ሰሪሑ ከይምዕብል ወይ ቁጠባኡ ከየሰስን ምቀኛ ኮንዮምና
ኣለዉ። ዝያዳ ከይንምዕብል ንድሕሪት እኩዋ እንተ ጎተቱና ክዓግቱና ግን ኣይካኣሉን።
ኣብ ኣፍሪቃ ሓያላት ሃገራት ንናይ ባዕላቶም ጥቕሚ ክብሉ ሃገር ምስ ሃገር ህዝቢ ምስ
ህዝቢ እናባልዑ ሃብቶም ይድልቡ ከለዉ። ዕድመ ንኸደምቶም ካብዚ ዘካይድዎ ዘለዉ
ሽርሕታት ሓሸውየ ክንወጽእ ኣይካኣልናን ኔርና። ነቲ ዝደልይዎ ኣጀንዳ ዘሳሲ ኣካል
ብምልላይ ከም መሳርሒ ክጥቀምሉ ብማለት ዲል እናሃቡ (ከም ከልቢ ቾብላ) እናበሉ
ንኸደምቶም የሻድንዮም ኔሮምን ኣለዉን። እቲ ከዳሚ ዝገበረ እንተገብረ ውን ርእዮም
ከምዘይርኣዩ ትም ይብሉ። ከምዚ ዓቡይ ሓዉ ዘለዎ ቆልዓ ንቖልዑ ገዛውቲ ዘሸግር
ወየንቲ፣ ተሓሕት፣ ትህነግ፣ ወሓሕት፣ ማለሊት፣ ኣብ መጨረሻ ድማ ጁንታ ዝተሰመዩ
ጎረቤትና ተጋሩ እዚ መልክዕ እዚ እዩ ኔሮዎም። እዞም ጃንዳ ዝተመርጽሉ ምኽንያት
ንከባቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ክሕምሱን ከበሳብሱን ዝተባሀልዎ ከተግብሩን ድሕር ከም
ዘይብሉ ስለ እተኣምነሎም እዩ ኔሩ።
ክልል (ክፍለሃገር) ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ካብተን ብሕርሻን ቑጠባን ዝተሓተት
ብድኽነት ትሳቐ እያ። እዚ ዝተረድኡ ኣመሓደርቲ ትግራይ በዓል ከም ብዓል ዮውሃንስ፣
ኣሉላ ህዝቦም ካብ ጎረቤቱ ዘሚቱ ክመጽእ ከም ሓላል እዮም ዝቖጽርዎ ኔሮም። ከም
ባህሊ ውን እናተለመደ መጺኡ። ንገዛእቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ዘይትጉሕፎ ውላድ እያ
ኮይናቶም። ሃይለስላሴ ንትግራይ ቁሊሕ ኢልዋ ኣይፈልጥን ኔሩ። መንግስቱ ንባዕሉ ኣብ
እዋኑ ሓንቲ ትካል መጥሓን እኽሊ ዘይትውንን ደረቕ ክፍለሃገር ኢልዋ ኔሩ እዩ።
ትግራይ ብገዛእ ደቃ ውን ተጠሊማ እያ። ኣብ ክንዲ ካብ ዓዘቕቲ ሽግር ከገላግልዋ
ዝጽዕሩ ካልእ ሑቡእ ኣጀንዳ ሒዞም እዮም ተበጊሶም። ከም ቆልዓ መዋእለ ህጻናት፣ ገና
ኣብቲ ጋማን ኢሎም ቃልሲ ዝጀመርሉ ጊዜ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ሕማቕ
ድሕረ ባይታ እንተዘይኮይኑ ምስ ጎረቤትካ ምትሕልላይን ምክብባርን ዝብል ዓላማ ስለ
ዘይነበሮም ካብ ርእሰ ምትሓት ተበጊሶም ኣንጻር ህዝቢ ኤርትራን ቃልሱን እዮም

ተበጊሶም። ብሰውራ ኤርትራ እናተኣለዩ ክነሶም ልዕሊኡ ክኾኑ ብምፍታን ከምዚ (ናይ
ጥንቲ ምስላ) ጉዋል ንኣዲኣ ሕርሲ ክትምህራ ትፍትን ዝብሃል፣ እዮም ክገብሩ
ፈቲኖም። ኣብቲ ንኡስ ዓቕሞም እንተኾነ ውን ንህዝቢ ኤርትራ ንምጽናት ከይደቀሱ
እዮም ዝሓድሩ ኔሮም።
የርባሓናዩ ዝበልዎ ስራሕ ክድምና ዝተሓሓዝዎ ንክልተ ዓላማ እዩ ኔሩ። እቲ ቀዳማይ
ሕልሚ ንኤርትራ ገቢትካ ዓባይ ትግራይ ምምስራት እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ነታ
ብሓያላት ሃገራት ናይ ጽቡቕ ሕማቕ ኣብነት ኣብ ኣፍሪቃ ዝብልዎ ኤርትራ
ንምምብርካኽ፣ ምትሕብባር እዩ። ኣብ ኣዋን ክሊንተን ኦባማን ናይ በዓል ሱዛን ራይዝን
ጃንዳይ ፍረዘርን ብግብሪ ዝተዋሳኣሉ ወያነ ዝዕንድርሉ ጊዜ እዩ ኔሩ። ትራምፕ ኣብ
ስልጣን ምስ መጸ ግን እቲ ነቲ ገመድ ናይ ዝነብሕ ዝነበረ ከልቢ ሒዘን ዝነበራ ምስ
ተኣልያ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ብዙሕ ለውጢ መጺኡ። ወያነ ካብ 4 ኪሎ ናብ መቐለ
ተባሪሮም። ኣብኡ ኮይኖም ውን ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ሰላም ንምዝራግ ላዕልን ታሕትን
ኢሎም እዮም። ብ 04.ሕዳር.2020 ምስ ምክያድ ምርጫ ኣመሪካ ተስፋ ግዲ ረኺቦም
ኮይኖም ኔሮም ነቲ ነዊሕ ዝተዳለውሉ ክፉእ ውጥኖም ንሰሜን እዝ ኢትዮጵያ
ብምውጋእ ንኢትዮጵያ ንምውራር ፈተነ ኣካይዶም። በዓል ሱዛን ራይዝ ድማ ገመደን
ሒዘን ኣለና ክብላ ስለ ዝጀመራ ንነብሶም ከም ዝዕወቱ ጌሮም እዮም ኣዐሽዮማ። ግን
ከኣ ትራምፕ ካልኣይ እንተዝምረጽ ኔሩ ብዙሕ ዕድል ኣይምስረኸቡን ኔሮም ኮይኑ
ይስምዓኒ። ዳግማይ ምምላስ ዲሞክራትስ ኣብ ዞባና ኣሰካፊ ከይኮነ ስለ ዘይተርፍ ኩሉ
ኤርትራዊ ዓይኑ ክኸፍት ኣለዎ።
ብሕሉፍ ታሪኾም ዘይሓፈሩ ተረፍ ጁንታ ዝኾኑ ቴድሮስ ኣድሓኖም፣ ስየ ኣብርሃ፣ ገብሩ
ኣስራት፣ ኣረጋዊ በርሀን ንዲጂታል ወያነ ኣሉላ፣ ሓሰናን ካልኦት ተደናገጽቲ ሜድያታትን
ኣዋፊሮም ንዝሞተ ወያነ ዳግማይ ሂወት ክዘርእሉ ፈንጠርጠር ይብሉ ኣለዉ። ነቶም
ብስም ኤርትራውያን ናብ ኤውሮጳን ኣመሪካን ዝመጹ ተጋሩ ኣኻኺቦም ኣብ ጽርግያታት
ከተማታትና ዓለምና እና ደቀሱ ጠንቀላዕላዕ ከብልዎም ቀንዮም ኣለዉ። አዚኦም ውን
ኤርትራውያን በቢንነብረሉ ሃገራት ተጠርኒፍና ናይ ሕጊ ሙሁራትን ጠባቓታት ኣማኺርና
ሕጋዊ መዕገቲ ክንገብረሉ ይግባእ።
ኤርትራ በቲ ዘለዋ ጂኦ እስትራጂኦካኣዊ ኣቀማምጣኣ፣ ደንደስ ቀይሕ ባሕራ፣ ታሪኻዊ
ቦታኣ፣ ስልጣኔ ቀዳሞትን ጽቡቕ ኣየራን ኩሉም ናይ ባዕዲ ሓይልታት ምስ በሃጉዋ
እዩም ኔሮምን ዘለውን። ተጋሩ ብዓቕሞም ድማ ካብ በዓል ዮውሃንስ ኣሉላ ኣትሒዞም
ንኤርትራ ዝበሃግዎ እዮም። እዞም ናይ ትማሊ ወያነ ናይ ሎሚ ጁንታ ድማ ካብ
ኣቦታቶምን ኣቦሓጎታቶምን ዝወረስዎ ዘይናትካ ምድላይ ዝብል ኣምርን ቾብላ ሓያላት
ተወሲኽዎን፣ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ገቢትካ ንህዝባ ንምጽናት ካብ እግሪ ተኽሎም
ካብ ደበቢት ብ 4 ኪሎ ጌሮም ክሳብ መቓብር ሃገረሰላም ዝኣትዉ ጸቒጦም ምስ ሰርሑ
እዮም ኔሮም። ተደጋጋሚ ወራራት፣ እገዳ ብስም ሓቡራት መንግስታት፣ ብሜድያ ስም
ኤርትራ ምስይጣን፣ ግብረሽበራን ብሃይማኖትን ኣውራጃን ብምፍልላይ ብዝመሰሉ ሕልሚ
ዓባይ ትግራይ ካብቲ ደሚቑ እተራኣየሉ ሽርሕታት እዩ ኔሩ። ህላወ ህዝብን መንግስትን

ዘይደልዩ ሓያላት ውን ነታ ገመድ መመሊሶም ከጽብብዋ እዮም መሪጾም። ንኤርትራ
ህዝባን መንግስትናን ንምንብርካኽ ዘይተገብረ ኣይነበረን። እቲ ተፈሓሰልና ገመድ
እንተ ዘይንብንጥሶ ኔርና ቀደም ኣጽኒቶምና ምሃለዉ ኔሮም። ሳላ ጽንዓትና ሓድነትና፣
ዓቕልናን መኸተናን ግን ኩሉ ተመኪቱ።
ኣቦታት ትግራይ ንደቆም ምስ ጎረቤቶም ጽልእን ቅንእን ክምህርዎም ከለዉ ኣቦታትና
ከም በዓል ኣቦና ኢብራሂም ሱልጣን ዘውረሱና ንመሬትና ሓቅን ፍትሕን ቅንዕናን ሒዝና
ክንሞተላ እዮም ሚሂሮምና ሓሊፎም። ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ልዑላውነትና ከየድፈርና
ተዓወትቲ ኮይና ወጺእና። ንዓና ንኤርትራውያን ዘይናትና ከይንደሊ ናትና ኣሕሊፍና
ከይንህብ ዝብል ኣምር ውርሻ ኣዴታትናን ኣቦታትናን እዩ።
ዲጂታል ጁንታ፣ ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ዘቕረብዎ ናይ ሓሶት ክሲ ዘስሕቕ እዩ። ዶብ
ኢትዮጵያ ተሳጊሩ ናብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ክዘምት እሞ ድማ ዝኣረገ ድስቲ መትሓዚ
ኢድ ዘየብሉ፣ ተላሒሙ ዘይዕረ ሰሪቅና ክብሉ ከሕፍሮም ምተገብኤ። ነቲ ቀደም
ተሰዲዶም ክመጹ ከለዉ ዝሓደርሉ ምንጻፍን ዝበልዕሉ ብያትን ተማሊኦሞ ዝኸዱ
ዝነበሩ ውን ኣይዘከሩን። ካብቲ ናይ ወያነ ዝነበሮ ደረጃ መሊሶም ንታሕቲ ከወርዱ
ከለዉ ብእኦም ንሕና ንሓፍር። ሓንቲ ኤርትራዊት ኣደ ከምዝበልኦ፣ ድስቲ ትግራይ ድኣ
ኣሽንኩዋዶ ከልበይ ማይ ከስትየሉስ ንመጉሓፊ ከማን ኣይጥቀመሉን። ድስቲ ተደልዮም
ወይ ሲኢኖም ኣዋጺሕና ካብ መደበር ገዚእናን ክንልእከሎም።
ንሕና ንፈልጥ ወያናይ ዶብ ኤርትራ ሰጊሩ ክዘምትን ክራስን እዩ። ናበይ ናበይ እዮም
ከዝብልዎ ደልዮም ዘለዉ ነዚ ጉዳይ? ኣብ ክንዲ ጌግኦም ዝእርሙ መመሊሶም ሓሶት
ይውስኹሉ ኣለዉ። ህዝቢ ኤርትራ እዩ እኮ ምስ ተጋሩ ናይ ተራሰየን ተዘመተን
ንብረት ክፉት ሕሳብ ዘለዎ። ከይቀደምትኪ ሓባል በልያ ድዩ? ሰራዊት ኤርትራ ካብ
እዋን ሰውራ ኣትሒዙ ብዲስፕሊን ዝተሃንጸን ዘይናቱ ዘይደልን እዩ። ዝማረኾም
ጀነራላት ይኹን ተራ ወትሃደራት ንብረቶምን መኸዲ መንገዲ ዝኾኖም ንዋትን ገንዘብን
ሂቡ ዘፋኑ ሰራዊት እዩ። ከም ጁንታ ኣስናን ወርቅን ሰዓታትን ናይ ዝማረኾም
ወትሃደራት ኣምሊቑ ወይ ጥራይ ነብሶም ኣውጺኡ ኣይኮነን ዝልእኽ።
እዚ ሎሚ ተጋሩ ብኤርትራ ሕማቕ ዝዛረቡዎ ዘለው ውጹእ ሓሶት እዩ። ግደ ሓቂ
ክንዛረብ ብተጋሩ ተበደልና ንሕና፣ ዝተቐተልና ንሕና፣ ዝተጠለምና ንሕና፣ ዝተሰረቕና
ንሕና፣ ሃብትና ዘተዘመትና ንሕና፣ ብሕብሪ ዓይንና ተባረርና ንሕና፣ ዶባትና እተወረርና
ንሕና ኢና። ከምኦም ዓው ኢልና ርኣዩለይ ስምዑለይ ስለ ዘይበልና ግን ነቲ ትዕግስትና
መዝሚዘሞ እዮም። ስም ኤርትራ ክልዓል ከሎ ንተጋሩ ከም ጽድቅን ክብርን እዩ። ዋላ
ነቲ ሞት ውን ብኤርትራ ክኾነሎም እዮም ዝምነዩ። እቲ ምንታይ ንዕኦም ኤርትራ
ማለት ከም ዓቡይ ነገር እዩ።
እዞም ተረፍ ጁንታ ቀጺሎም፣ ሰራዊት ኤርትራ ንደቂኣንስትዮ ትግራይ ተጋሲሶመን
ክብሉ ተሰሚዖም። እዚ ብኤርትራውያን ጽዩፍ ባህሊ እዩ። ብተጋሩ ግን ልሙድ እዩ።
ሓደ ወያናይ ልዕሊ 40 መሳኪን ሰብ ሓዳር ደቂኣንስትዮ ክጋሰስ፣ ሰበ ስልጣን ወያንቲ

ዝረኸብወን ኣንስቲ ክጋሰስወን፣ ኣዴታት ወልቃይት ጸገዴን ራያን ክሳቐያ ከለዋ፣ ሕሉፍ
ሓሊፈን ደቂኣንስትዮ ወየንቲ ከምአን ንኣሕዋተን ደቂኣንስትዮ ከሳቕያ ከለዋ፣ ኣበይ
ኔሮም? ጁንታ ቅድሚ ናብ ጎቦታት ሃገረሰላም ምህዳሞም ኣብ ቤትማእሰርቲ ዝነበሩ
ገበነኛታት ፈቲሖም ክዳን ናይ ሰራዊት ኤርትራ ኣኽዲኖም ንትግራይ ክወሩን ክሰርቁን
ዕድል ሂበሞም። እዚኦም እዮም እምበኣር ቆልዑን ኣረግቶቱን ዝጋሰሱን ዘበሳብሱን
ዘለዉ። ተጋሩ ካብ እንቅዓ እንቅዓ ምሕሳውን ጌጋ ኣብ ልዕሊ ጌጋ ዝኹምሩ፣ ሓንቲ
ጌግኦም እንተ ዝእርሙ ካብቲ ብዙሕ ጌግኦም ሓንቲ ምስ ቀነሰት ኔራ።
ንምኹዋኑ መን ድዩ 27 ዓመት ንኢትዮጵያ ዝራሰየ? ልክዕ እዩ ህዝቢ ትግራይ ናይዚ
ዝምታ ተጠቃሚ ኣይነበረን። ኣብ ካዝና መን ይኣቱ ከምዝነበረ ንሕና ዘይኮናስ ንስኹም
ይናስሑ። ህዝቢ ኤርትራ ይትረፍዶ ክሰርቅ ኣብ መሬት ወዲቑ ዝረኸቦ ንብረት ንዋንኡ
ዝመልስን ንፖሊስ ዘረክብን እኮ እዩ እቲ ባህሉ።
ምብላዕካ ዝለመደ ክርእየካ የምባህቕ ከምዝብሃል ኤርትራ ነዚ ናይ ጁንታን ሓያላትን
መሰናኽል ሰጊራ ኣብ ጎደና ልምዓት ትርከብ ስለ ዘላ ቅንኢ ምውጻእ ኣብይዎም ኣሎ።
ነዛ ፕሮጀክት ናይ ወሃሾን ከይተረፈ ከፍርሆምን ከናውጾምን ቀንዩ ኣሎ። ካልእ
ፕሮጀክትታት ምስ ተጀመሩ ድኣ እንታይ ክብሉ እዮም። ኣብ ክንዲ ንትግራይ ሰሪሖም
ካብ ዓዘቕቲ ዘውጽእዋ ዝፍትኑ ሓቢርና ንጥፋእ ዝብል ኣጉል ኣተሓሳስባኦም ይልክሞም
ኣሎ። ልዕሊ 40 ዓመት ብድርቅን ጥምየትን ትሳቐ ዘላ ትግራይ ብኣ እንተዝሓስቡ
ምሓሾም። ተጋሩ ብኽፍኣቶም ኣብ ክንዲ ዝስተሩ መመሊሶም እዮም ዝግተሩ ዘለዉ።
እዚ እዩ ድማ ሓደ ምሁርን ለባምን ዘየብላ ክልል ዘብለና ዘሎ። እዚ ንዓመታት
ሒዘሞ ዝኸዱ ዘለዉ ጽልኢ፣ ቅርሕንቲ፣ ቅንኢ፣ ስስዐን ርእሰምትሓትን ኣወጊዶም ምስ
ጎረቤቶም ኤርትራን ኣሕዋቶም ኢትዮጵያን ብሰላምን ምክብባርን ክነብሩ ይጽዓሩ። ነቲ
ብጥምየት ዝሳቐ ዘሎ ህዝቦም ይሕሰብሉ። ገለ ለባማት እንተተረኽቡ ነዚ ዕድል
ይጠቐምሉ። ካልእ ዘገርም ውን እቶም ሓልየቲ ኢና በሃልቲ ናይ ጁንታ ተደናገጽቲ ነቲ
ልዕሊ 2 ሚልዮን ብጥምየት እናተሳቐዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ክንዲ ምሕጋዝ በቶም
ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ዘለዉ ኤርትራውያን ይጭነቑ ኣለዉ። ካብቲ ንስደተኛታት
ኤርትራውያን ተባሂሉ ካብ ዩ.ኤን. ዝመጽእ ገንዘብ ንክልል ትግራይ ጽቡቕ ኣታዊ ስለ
ዝኾነ ወየንቲ ንኣሕዋቶም ተጋሩ ጎቲቶም ኣምጺኦም እዮም ዝደባልቕዎም ኔሮም።
ብኸምኡ እዩ እምበኣር እቲ ቁጽሪ ስደተኛታት ጎዲሉ ዘሎ እምበኣር።
ተጋሩ ሽግሮም በዚ ኣይፍታሕን እዩ። ሓሶትን ክድምናን ገዲፎም ሓቂ ይፍተዉ። ንህዝቢ
ኤርትራ ዝደመየ ልቡ ሰኣን 4 ቃላት ህዝቢ ኤርትራ በዲልናኩም ይቕረታ ምባል፣
ኣብ ዕንክሊል ሓሶት ኣትዮም ኮለል ይብሉ ኣለዉ። ካብ ጌግኦም ዝእርሙ ግን ተጋሩ
ሞት እያ ትቐርቦም። ምስኪን ህዝቢ ትግራይ በዞም ዝሓለፉ ጃንዳ ጁንታ ዝተሳቐዮ
ይኣክል።
በዲለ እየሞ ይቕረ በሉለይ ዝብል ለባም ብሂል ኣይረስዑ።
ዓወት ንሓፋሽ !!

ተስፋይ ወልደጊዮርጊስ

