
ሓሶት እንተተደጋገመ ንሓቂ ኣይሽፍኖን፡  

*ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት (11/19-20/2022) ድምጺ ኣሜርካ ትግርኛ (VOA) ክልተ 
ኤርትራውያን ምቕማጦም ኣብ ካሊፎርንያ ዝኾኑ ብዛዕባ ስምምዕ ሰላም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ 
ኣብ መንጎ ህወሓትን ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝምልከት፡ ኮምኡውን ጽልውኡ ንኤርትራ 
ዝብል ቃለ መሕተት ብምንያ ዝተኻየደ ቃለ መሕተት ተገሩ ኔሩ። ዕዱማት ኣቶ ኣልኣዛር 
ኣብርሃምን ኣሰፋው ተኸስተን ኔሮም።  ብዛዕባ ድሕረ ባይትኦም ኣብቲ ቃለመሕተት ዝገበርሉ 
ሰዓት ሂቦም ስለ ዝነበሩ ምድጋሙ ዘድሊ ኮይኑ ኣይስምዓንን። ኣብቲ ተሓቲቶም ዝሃብዎ 
መልስታት ኣትየ ክዛረብ ኣይኮንኩን። ምኽንያቱ ኣብ ድምጺ ኣሜርካ ትግርኛ (VOA) መርበብ 
ኣቲኻ ክስማዕ ስለ ዝከኣል።  

እቲ ዘገርም ክልቲኦም ኤርትራውያን ኮይኖም፡ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ኣብ ሓቀኛ ተሞኩሮ 
ሰውራ ኤርትራን ኣቛም መንግስቲ ኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ህዝብን፡ ብፍላይ ብዛዕባ 
ሰላምን ራህዋን ኢትዮጵያን ህዝባን ሓቀኛን ንጹር ወድዓዊ መልስን ርእይቶን ክህብ ከሎ፡ 
መንግስቲ ኤርትራ ጸረ ዓመጽቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ድኣንበር ጸረ ህዝቢ ትግራይ ፈጺሙ 
ተዛሪቡ ዘይኮነስ ሓሲቡውን ከምዘይፈልጥ ብመርትዕታት ኣሰንዩ ንዝተሓተቶም ሕቶታት ንጹር 
መልስታት ሂቡ። ኣቶ ኣልኣዛር ብዛዕባ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ዘለዎ ርእይቶ ሰናይ ምንዮቱ 
ገሊጹ። ይኹን እምበር ንሑሉፍን ህልውን ባህርያት ወያነ ብንጹር ድሕሪ ምግላጽ ስክፍትኡ 
ኣብ ቦታኡ ከምዘሎ ሓሳቡ ደምዲሙ።    

*ኣሰፋው ተኸስተ ዶክቶር ኢለ ክጽውዖ ሕልናይ ኣየፍቅደለይን። ምኽንያቱ ዶክቶር ፈዋሲ 
ድኣንበር ደጋሲ ከምዘይኮነ ስለ ዝኣምን። ዶክቶር ምሁር ከም ምኹኑ መጠን ሓቀኛን ጽቡቕ 
ኣብነት ክኸውን ስለ ዝጽበ። ኣሰፋው ተኸስተ ንዝተሓተቶም ሕቶታት መልሲ ክህዝብ ከሎ 
ብሓደ ወገን ብጽልኢ መንግስትን ፕረስደንት ኢሰያስን፡ በቲ ካልእ ወገን ከኣ ብምምጽዳሕ 
ወያነንዩ ጀሚሩ ወዲኡ። ምክልኻል ሓይልታት ኤርትራ ከም ዓማጽን ንህዝቢ ትግራይ ከጽንት 
ዝተሰለፈ ሰራዊት ገበነኛ ጌሩዩ ገሊጽዎ። ንተግባራት ወያነ ናይ ሕሉፍን ሕጅን ቅኑዕዩ በሃላይዩ። 
ወያነ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸሞ ገበናት ጠንቁ መንግስቲ ኤርትራዩ ዝብል ውንጀላዩ 
ዘለዎ። ብሓጺሩ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጉሓፍ መልስታትን ርኢይቶታትን’ዩ ኣቕሪቡ።  

ኣሰፋው ኣብዚ ቃለመጠየቕ ዝሃቦም መልስታት ቲፎዞ ወያነ ኮይኑዩ ወዲኡዎ። ካብቲ 
መልስታቱ ተበጊሰ ንሱኑድ ታሪኽ ዝኽሕድዩ። ወይ ኩነታት ዞባናን ሃገርናን ብቁዕ ኣፍልጦ 
ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ኣብ ዝብል መደምደምታ’ዩ ክትበጽሕ ዝገብረካ። (ነስተውዕል ኩሉ ምሁር 
ንቁሕ ማለት ኣይኮነን)። ብዙሓት ሰባት ከምዝብልዎ ኣሰፋው ድሕሪ ነጻነት ንስልጣን ዝነበሮ 
ህርፋን ሕሉፍዩ ኔሩ። ጽምኡ ከርዊ ስለ ዘይከኣለ ኣብዚ ዘለዎ ክሕደት ኣብጺሒዎ ይብሉ። 
ብፍላይ ኣብ ፕ/ኢሰያስ ዘለዎ ጽልኢ ነቶም መቓብር ሰማእታት ኤርትራ ዝፈሓሩ ወያነ ከገልግል 
ጌሩዎ ይብሉ። ኣነውን ኣብዚ ዝተገብረሉ ቃለመሕተት ዝሃቦ መልሲ ድሕሪ ምስምዔ ምስኦም 
ተሰማሚዔ ኣለኹ። ምኽንያቱ ወልቀ ሰብ ጸሊእካ ጸረ ሃገርካን ህዝብኻን ደው ምባል ስለ 
ዘይድግፍ።  



*ኣሰፋው ተኸስተ ካብ ዝበሎ፡ ሓደ ግዜ ኣብተን ሓንቲ ናይ ዕሱባት ምድያ ቀሪቡ ኢሰያስ ኣብ 
ኢስራኤል ተዓቊብሉ ዝነበረ ሆስፒታል ሕማም እንታይ ከም ዝነበረ ከጽንዕ ከይደ ሓሙሽተ 
መዓልቲ ጌረ ኔይረ ይብል። ገለ ደኩመንት ክወሃበኒ ካብቶ ዝሓከሙዎ ሓካይም ሓቲተ እንተኾነ 
ግን ኣይሃቡንን ዓሶ ምንባራ ግን ነጊሮሙኒ ኣብ ሳሕል ከሎናውን ተሸግሮ ኔራ ክብል ሰሚዔዮ 
ኔረ። ግን ይብል ኣሰፋው ኢሰያስ ኣብ ሳሕል ከሎና ለይቲ ኣይድቅስንዩ ኔሩ ፍርሒ ኔሩዎ 
ይብል። ኣብ ቃለመሕተቱ ብዙሕ ኣይክኣቱን እየ፡ ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት ዝሰማዕኩሞ 
ከምዘለኹም ስለ ዝኣምን። ኣሰፋው ቅድሚ ዕስራ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ሳን ሆዘ (San Jose 
California) ኣብ ሲቲ ኮለጅ (City College) ዝተገብረ ኣኼባ ነቶም ኣብቲ እዋን ንወራር ወያነ 
ኣብ ምምኻት ብዋርሳይ ዝብል ስያመ ተወዲቦም ኣሽሓት ገንዘብ ብምውጻእ ማዕከን ሃገር 
ዘጎልብቱ ዝነበሩ ተብዓት መንእሰያት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣሉታዊ ጥርጣሬ ከሕዲሩ ብምግባር 
ኣብ ሞንጉኦም ምፍሕፋሕ ዝፈጠረ ሰብዩ። ሕጂ ከኣ መንእሰያት ኤርትራ (ሰራዊት) ህዝቢ 
ትግራይ ንምጥፋእ ብኢሰያስ ተላኢኾም ዓመጽ ቅትለት ዝርፍያን ይፍጽሙ ኣለዉ’ዩ ዝብል 
ዘሎ። በንጻሩ ህዝቢ ትግራይ ሳላ ሻዕብያ ሰላም ረኺብና ኣይትግደፉና እናበለ ከሎ። 

ኣብ መደምደምታ፡ ንኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃም ስለቲ ጽፉፍ፣ ንጹርን ኣብ ሓቀኛ ታሪኽን ጭቡት 
ኣብነታትን ኣሰንዩ ዝሃቦ መልስታትን ሰናይ ትምኒትን ከመስግን ከለኹ። ነሰፋው ግን ሓሶትን፡ 
ቅርሕትን፡ ክሕደትን ጥልመትን፡ ቅንእን ሕስድናን፡ ነቲ ፎዂሱ ዘሎ ሚዛንካ መሊሱ ዘፍኩስ 
እዩ።  

(ዝብኢ ነዲሩ እንጉይ እንተበለ፡ ክንዲ ኣንበሳ ክኸውን ኣይክእልን) 

ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራ ብደለይቲ ሰላም ድኣንበር ብዘመርቲ ሰላም ኣይረጋገጽን።  

ሙሉእ ሰላም ንህዝብናን ጎረባብትናን፡ 

ሞሳ ንምክልኻል ሓይልታትና፡ 

ነባሪ ዝኽሪ ንሰማእታትና፡ 

ዓወት ንሓፋሽ፡ 

        


