
ንምዝንጋዕ ዝኣክል፡ ግን ከኣ ኮምኡ'ዩ ዝመስል። 
 
ምስ ደብረጽዮን ዝተገብረ ቃለ መጠይቕ፡ 
ሕቶ፡ ኣብዚ ምስ ፈደራል ዝገበርኩሞ ኲናት ክንደይ ሰራዊት ኣሰሊፍኩም? 
መልሲ፡ ብትግራያ። 
ሕቶ፡ ቁጽሪ ደቂ ተባዕትዮን ደቀ ኣንስትዮን ምነገርካኒ'ዶ? 
መልሲ፡ ጸልማት እዩ ኔሩ ኣይፈተሽናዮምን። 
ሕቶ፡ ኣብዚ ኲናት ክንደይ ተወጊኦምኹም? 
መልሲ፡ ልዕኦም ክንቖጽር ግዜ ኣይነባኸናን።  
እቶ፡ ክንደይከ ሞይቶሙኹም? 
መልሲ፡ ላይዝሞቱ ቁጽሪ ምስ ተዓወትና እኖታት ትግራይና ውላደይ ኣይተመልሰን ብዝበላ 
ቁጽሪ ኢና እንፈልጦ። ንሕና ልዓርሲ ትግራይ ንዋጋእ ኔርና እምበር ብረትና ኣቐሚጥና ልሞቱ 
ክንቆጽር መምርሒ ወያነና ኣይፍቅድን? ግርም 
ሕቶ፡ ኣይትቕብርዎምን እንዲኹም? 
መልሲ፡ ኣብ ትግራይና ከንደይ ኣዛብእ ከም እኒሄዉ ትፈልጥ'ዶ? ዘሎ እናሃደመ፡ ኣዛብእ ልሞቱ 
እላበልዑ ብከምይ ክንቆጽራቶም?  
ሕቶ፡ ሓይልኹም ብኸመይ ድኣ ትመዝኑዎ? 
መልሲ፡ ፍሉጥ እንዳኣሉ፡ ልድሕሪት እንተፎግፉግና እቲ ቁጽሪ ከም ልወሓደ ልምፍላጡ 
ኣየጸግመናን። ግርም 
ሕቶ፡ ብኸምይ ትትክእዎም? 
መልሲ፡ ካብ ህዝቢ ክልተ ለለዎ ሓደ፡ ሰለስተ ለለዎ ክልተ እላበልና ንወስድ። ሓደ ለለዎ ድማ 
ክሻብ ካልእይ ልውለድ ንጽበዮ። 
ሕቶ፡ ዘገርምዩ እዚ ዓይነት ፍልስፍና ካበይ ተርማሂርኩሞ?  
መልሲ፡ ወያኔና ላይ ኣልማንያ ፖሎቲካ ልተማህረ ውድብ እኮእዩ። 
ሕቶ፡ ኣይህብን እንተበለኸ? 
መልሲ፡ ዋይዋይ ትግራይ ላይህወሓት ጥራይ እኳ ኣይኾነትይ። ልዓርሲ ትግራይና ልጋደል 
ውድብ እኾዩ። እምቢ ልልበለ 100,000 ብር መቕጮና ውላዱ ብሓይሊ ንወስዶ ልዕኡውን 
ነዳግሞ። 
ሕቶ፥ ናይዚ ውግእ ዓላማ እንታይ እዩ? 
መልሲ፡ ኤረ ንሱ ላይ ህወሓት ሚስጢር እዩ። ትግራይ ነጻ ሃገር ክንገብራ ኢና ኽብለካ ዲኻ 
ትጽበ እኔሀኻ? 
ሕቶ፡ ኣብ 1998 ምስ ኤርትራ ዝገበርኩሞ ውግእ ክንደይ ሰራዊት ተቐቲለሙኹም? 
መልሲ፡ ለሰለፍካዮ ቁጽሪ እንተለይፈለጥካ ልሞቱ ኸመይ ጌርኽ ኽፍለጥ። እኖታቶም 
ይቕጸርኦም ለይተመልሰ ኸም ልሞተ ቑጸሩዋቶ ኢልና ኢና ለቲ መዝገብ ዓጺናዮ። ቁሩብ እኳ 
ልተነግሩ ኔሮም እዮም። 
ሕቶ፡ ክትሓብኦዎ ስለ ዝደለኹም ዲኹም? 



መልሲ፡ ኣንታዮ ቡሬ-ገዛ ገርህላሰ-ዓዲ በጊዕ-ዛላምበሳ-ጾሮና ኸመይ ጌርኻ እዩ ልሕባእ። 
ልሳተን ልሙሉእ ዓለም ነጊረን እየን። ከመይ እኖና ጌርና ክንሓብኦ። ሕቶ፡ ምስ ሻዕብያ 
ምውጋእኩም ከሲብኩምዶ ከሲርኩም? 
መልሲ፡ ብኣፍና እና ብልብና እንብሎ ስለ ልዋቓዕ ሒዚ ክምልሶ ግዚኡ ኣይኾነይ።  
ሕቶ፡ ሻዕብያ ተዓዊትና ይብሉ ንሱኹም ድማ ተዓዊትና ትብሉ ኣየናይዩ እቲሓቂ? 
መልሲ፡ ሕዚውን ነዚ ሕቶ ክምልሶ ግዚኡ ኣይኾነን። እቲ ለዋጻኣና ልህዝቢ ምሽዋድ እዩ።  
ሕቶ፡ ኣብ ዘጽደኩሞ ህገመንግስት ኢትዮጵያ ዓንቀጽ 39 ክስብ ምግንጻል ዝብል ኣሎ። ትግራይ 
ንምንጻል ድዩ።  
መልሲ፡ ልትግራይ ልምልከት ጥራሕ ኣይኾነይ። ልኹሉ ኽንጸል ልደሊ ፍቑድ እዩ። 
ሕቶ፡ እዚሞ ኢትዮጵያ ፋሕፋሕ ንምባል ኣይዕድምንዶ? 
መልሲ፡ ኢትዮጵያ ብኣና እሹይ ኢላ እንተተመሪሕ ግርም። እንተለይተመሪሓ ግን ትግራይና ነጻ 
ኣውጺእና ኢትዮጲኣ ፋሕፋሕ እንተበለት ምንቀኛ ለይብልና ንኽውን። 
ሕቶ፡ ትግራይ እንታይ ሃብቲ ኣለዋ ክትንጸል ትደልዩዋ? 
መልሲ፡ ትግራይ ሰብ ለይፈለጦ ልብዝሒ ደምና ሕማም ሽኾር ልኸውን መድሃኒ ቁዕንቲ 
እንሄዋ፡ ልወጻኢ ኤክስፖርት ልኸውን። እንደገና ምስ ዓፋፍር ለዳውብ ሜረት ትግራይ ኣሞሌ 
ጨው እንሂዎ። 
ሕቶ፡ ቁንዕንቲ ንወጻኢ ምስዳድ የዋጻኣኩምዶ? ጠለብከ ትረኽቡሉዶ? 
መልሲ፡ ትግራይና ጥራሕ ዓርሳ ትርከብ እምበር ካብ ህዝብና ኣይሓለፍን። ሻማ ሻማ ክብሎ 
እዩ። ኩሉ ትግራዋይ ብብዝሒ ደምና ሕማም ሽኮር ለይተጠቕዔ የብልናይ። ካብ ህዝብና 
ልተረፈ ልሰደድ ክለኣኽ ኣዩ። ቁዕንቲ ብሁሕ ጠለብ ክህልዎ'ዩ። 
ሕቶ፡ ንስኻን ፕ/ኢሰያስን ዶ/ኣብይንስ ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወገን ሑመራ 
ተራኺብኩም ኔርኩም፡ ፕ/ኢሰያስ ስለምንታይ ኢኹም ንውግእ ትዳለዉ ዘለኹም ኢሉ 
ሓቲቱካ። ንስኻ ግን እናተዳሎኹም ከለኹም ኣሉ ኢልካ ስለምንታይ? 
መልሲ፡ ሰምቢደ እየ፡ ኸመይ ጌሩ ፈሊጡዎ ኢለ፡ ቐልጢፈ ልስዩም ገብሩ ኣስራት ወዲ ወረድ 
ስልኪ ደዊለ ነግረዮም ኣብሺቖምኒ፡ እወ ለይትብሎ ኣንታ ፈራሕ ኢሎም ኣዋሪድሙ እዮም። ኣነ 
ኢሰያስ ከይፈልጥ ኢለ ኢየ ኣሉ ልበልኩ። ሻዕብያ ብሱሩ ኣይከኣልን። ደንጹዩኒ እኮእዩ 
ሕቶ፡ ኣብ መወዳእታ ክልተ ነገር ትብሎ እንተሎ ዕድል ንዓኻ።  
መልሲ። ካብ ሻዕብያ ኣምላኽ ይሰውረና፡ ለምሓራ ኣምላኽ የጥፍኣልና እናበልኹ ስለ 
ቃለመጠይቕ ልገበርካለይ ብስም ወያነና የመስግን። ትግረኣይ ትዕወት። 
ዝኸበርክንን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ መደብ፡ ንሎሚ ምስ ኣቦወንበር ህወሓትዝ 
ደብረጽየን ዝገበርናዮ ቃለ መጠይቕ ኣብዚ ወዲእና ኣሎና። ኣቶ ደብረጽዮን ልዕሊ 300,000 
መንእሰያት ትግራይ ኣጥፊኡ ከሎ ኣብ ደምዳሚ ቃላቱ ትግራይ ትዕወት ኢሉ'ዩ ዓጽዩ። 

  
  


