
ጅርንጣጦ ሳልሕ ጆሃር 
ካልኣይ ክፋሊ 

ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ) 
 
ሰላማት ዝኸበርኩም መንበብቲ!  ዘንጊዔ ስለዝመጻእኩ ይቕረታ። ኣብ 
ዝሓለፈ ጹሑፈይ ብዛዕባ አሳናዳኢ መርበብ ሓበሬታ (ዓዋተ.ካም) “አቶ 
ሳልሕ ጆሃር ከመይ ቀኒኻ?” ኣብ ዝብል ግብረ መልሲ  ቀዳማይ ክፋሊ 
ዘቕረብኩዎ ጹሑፍ ዝዝከር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ጹሑፈይ ካልኣይ ክፋል 
ክቐርብ እዩ ኢለ ብውጥን ገዲፈዮ ምንባረይ ይዝከር። 
መዘንግዒየይ’ውን ጊዜ ክህብ ዘይክእል እታ ሓደ ከይወዳእካ ናብ’ቲ ሓደ 
“ብእዝንኻ እንዳወጠጠ” ዘንካላብተካ ህይወት አሜሪካ ጊዜ ከይሃበኒ 
ጸሓይ ስለ ትጸልግ ብእዋነይ ክመጽእ ኣይካአልኩን። እሞ ይቕረታ። 
ምስ’ቲ ጊዜ ምስኣን ናይ ሳልሕ ዘረባታቱ ‘በሸር’ ጥራሕ ዘፍስስ ‘ሚሐ’ 
ኮይኑ ስለዘስተብሃልኩሉ ከንቱ ድኻም እዩ ኢለ ክገድፎ ደልየት 
እንተነበረኒ’ውን ክምለስ ኢየ ኢለኩም ስለዝነበርኩ በቲ ዝሰነነ ማሕጋጽ 
ዘረባታቱ ዘንጠሮም ዘረበታት መልሲ ክህብ ናይ ግድን ስለዝነበረ እነሆ 
ተመሊሰ ኣለዅ። 

ብመጀመርታ ‘ኢንጂኔር” ስለዝበልኩኻ ጉዳይ ንዛራረብ፦ 

ናይ ኮመፕዩተር ኢንጂነር እዩ ክብሉ ስለዝሰማዕኩ ፡አነ ድማ “ኣኽቢረ” 
ኢንጂኔር” ስለዝበልኩኻ ብቁጽሪ ልዕሊ 7 ጊዜ  “ኢንጂኔር ኣይኮንኩን-
ንምንታይ ኢንጂኔር ኢልካኒ/ዝላዓለ ሽመት ሂብካኒ” እንዳበልካ 
ኣስናንካ ‘ክትሕርጭጭ’ ሰሚዔካ። ኣይኮንኩን ንምባል እንታይ 7 ጊዜ 
አስናንካ ኣሐርጨመካ? ኣኽቢረ ብኣንቱታ ስለዝጸዋዕኩኻ ‘ብምሒር 
ጠላዕ ጸሓይ’ ርዕሳ ከም እተጸለለት “ዶርሖ ማይ” ገፍግፍ እንዳበልካ 
ኮፍ ዝበልካሉ ሰላማዊ ክፍሊ ብምውጫጭ ክተጽምም ኣድላይ 



ኣይነበረን። ንስኻ ድማ ‘ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ‘ክልተ ርሻን ገዛውቲ’ 
ብናተይ ቅዲ (ዲዛይን) ሰሪሔ ኣለኹ” ኢልካና ኣለኻ፡ ከም’ቶም ኣብ 
ቤት ትምህርቲ ኢነጂኔሪንግ ከይዶም  ዘይተመረቑ “ሓወልቲ ኣኽሱምን 
ፒራሚድ ምስሪን ዝሃነጹ” ኢንጂኔራት ‘ኢንጂኔር’ ዘብለካ ክእለት ኣለካ 
ማለት እዩ።  እዚ እንዳሃለወካ ድማ ብኢንጂኔርነት እንዳጸዋእኩም 
አንቱም ኣይትበሉኒ ትብለና ኣለኻ፡… “ኢንጂኔር” ማለት 
“ብኣንቱምታ’ ዘጸውዕ ማዕርግ እምበር ኣስናንካ ዘሕርጭም ምኽንያት 
ኣይነበረካን። ‘ኣንቱም’ ከይተብሃሉ ዝኣረጉ ‘ሓጸርቲ ሰብኡት’ 
ከይሰምዑኻ። “ሻነ”፡ አነ እንታይ ግደይ ‘ኢንጂኔር ኣይክብለካን’ እየ። 
እኳ ዳኣ ከክንዲ ኢንጂኔር ‘ቅኔ’ ተማሂረ እየ ስለዝበልካና “ምህረይ 
ሳልሕ” ክንብለካ ኢና። ፍርቂ ጎንኽን እዝጊ ይማሕርክን ‘ ዝብሉዎ 
ምርቓ እኮ ከምዚ ዝበለ ‘ዎሆይ’ እንትረኽቡ እዩም። 

 ዝኸበርኩም መንበብቲ፦ ኣብ ዝሓለፉ ጹሑፋተይ ሳልሕ ከብራሃለይ 
ዝሐተትኩዎ ሕቶታት መልሲ ኣይሃበን። መልሲ ስለዝሰኣነ ድማ ‘በፈፍ’ 
ካብ ምባል ‘ምጥርማም’ ምምራጹ ጭዋነት (ወረጃነት) እዩ።  

እስኪ በዛ ዘረባ እዚኣ ክንጅምር። 

 

ብዛዕባ ኢሕኣፓ 

ምህረይ ጃዋር፤ ኣነ ኣባል ‘ኢፒ ኣር ፒ’ ምንባረይ ብሕሶት ክትቅደድ 
ሰሚዐካ - ኣነ ገሪሙኒ። ኣብ’ቲ እትብሎ ዘለኻ ውድብ ኣባል  ምንባረይ 
መረዳእታ ኣምጽእ ኢለ ሞጒተካ፤ “ሓሳዊ” ስለዝኾንካ መልሲ ስኢንካ። 
ካብ’ቲ ውድብ እቲ ኣባለት ዝነበሩ ሓደ ክልተ ዝኾኑ ዓዕሩኽ’ውን 
ኣለውኒ ኢልካ። ስልኪ ደዊልካ ክትረኽቦም ከምእትኽእል እውን 
ገሊጽካ፡ ‘እሞ ክልተ ኢ ፒ ኣር ፒ ኣዕሩኽ ሓቲትካ ብዛዕባይ ከመይ 



መረዳእታ ሳኣንካ? እዝን ወዲዚን ግለት ዘረባ እንተዳኣ አመል ነይሩካ 
‘ኣብ ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን’ ንዘሎ (አብይን ኢሳያስን ንትግራይ 
ክጭፍልቑ ውዲት ገይሮም፡ ኣብ ኢትዮጵያ ‘ተጋሩ ጥራሕ’ ግዳይ 
ኮይኖም  ይግፍዑ ኣለው፡….ንእትብሎ ማእለያ ዘይበሉ ወያነያዊ 
ሃተውተው) እውን መንቀሊኡ እቲ ክወድቕ ዓጠጠጥ ዝብል ዘሎ ሓሳዊ 
አመልካ ዘንቀሎ ባህረ እዩ እሞ ብእዋኑ እለዮ። 

ኣብ ኢሕኣፓ ዝባሃል ጉጅለ ዝተሰርዑ ‘ናፅነት ኤርትራ’ ኣይኣምኑሉን 
(ሓድነት እኦም ዝብሉ)፡ ስለዝኾነ ድማ እዩ ጌታቸው (ንዓይ ማለቱ እዩ) 
ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ዘይኣምን፡ እንዳበልካ “ሰንከልክል” ክትብል 
ሰሚዔካ። ኣነ ናፅነት ኤርትራ ንስኹም በቲ ዘለኩም መካትዒ 
መርገጽኩም ማለት ድማ “ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ብመግዛእቲ/ኮሊኒ 
ሒዛታ እትብሉዎ መካትዒ መርገጽኩም ኣይቅበሎን እየ ዝብል ዘለኹ። 
ኢትዮጵያ ብኮሎኒያል በህረ- መግዛእቲ ገዚኣትና ንዝብሉዎ ብሂል 
እቶም ‘መራሕቲኹም’ ‘ኣንጻር ነቲ ብቄናን ዝጠመቱዎ ስርዓት 
ኢትዮጵያ’ በቐሊሉ ክጓሃህሩሉ ዝኽእሉ ‘ስልቲ’ ዝገበሩዎ እምበር 
ብፖለቲካዊ ሃተታ (ትንታነ) ኢኢተዮጵያ ንኤርትራ ብኮሎኒ 
ኣይገዝኣታን። ጉጉይ መርገጽ እዩ። በዚ ድማ ምስ ዝኾነ ኤርትራዊ 
ክካታዕ ድሉዊ እየ። ነዚ’ውን እየ ኣቐዲመ ኣብ ሃገር ጀርመን 
“ብረይመን ዩኒቨርሲቲ ናይ ሕጊ ፕሮፌሰር”  ኤርትራዊ ፕሮፌሰር ዶ/ር 
ተስፋጽዮን መድሃኔ” ንዘተንተኖ ጉዳይ ፌደሬሽንን ኮሎኒያል መግዛእቲን 
ፍልልዮም ኣብ ፖለቲካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክጸሪ ዘለዎ ትንታኔ 
ዘቕረቦ መርገጽ ዘመስገን እዩ።ነዚ እውን እየ ኣብ ዝሓለፈ ጹሑፈይ 
ንፕሮፌሰር ተስፋጽየን ዝናኣድኩዎ ምኽንያት። ንስኻን መሰልካን ግና 
ኣብ ‘ዝነቐዘ ዓውዲ’ ኣቲኹም እቲ ፕሮፌሰር ንዝህቦ አስተምህሮ እዝኒ 
ዝሃብኩሞ ኣይትመስሉን። ስለዝኾነ ድማ አቲ ጀልጃል ፖለቲካ 



ተኸዲንኩም ሎሚ እውን ካብ ዝሓለፈ ጌጋ ተማሂርኩም “መርገጽኩም 
‘ኣብዴት ከንዲ ምግባር” (ክንዲ ምምርማር) ህዝቢኹም ለሚ እውን 
እቲ ዝሰሳዓብኩሙዎ ጉጉይ መርገጽ ክንዲ ምፍታሽ “ኢሳያስ ዓጋመ 
ስለዝኾነ መን ደኾን ኣብ ኤርትራ ስዝተወልደ” ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 
ጸገም ኣትዩ….እንዳበልኩም ኩላ ጌጋ ናይ ኢሳያስ 
ገይርኩም፤በትውልዲ ኤርትራ ዝኾነ መራሒ ፡ “ጨፍጫፋይን 
፤ቀታላይን” ኣይኮነን ናብ ዝብል “ውቃበ” ዘይብሉ ኣብ ፌስ ቡክ 
ዝዛረባ “ማኣምናት” ዝዛረባኦ ‘ዋጭዋጭ’ ክትዕ ሙሁራት አውን 
ተሓዊስኩሙወን ህዝቢኹም ‘መሪር ናብራ’ ክነብር ፈሪድኩሙሉ 
ትርከቡ ኣለዅም።  

ኣብ ዝሓለፈ ጹሑፈይ ነቲ ‘ምፍራስ ፌደረሺን’ ከም ሕቶ 
‘መግዛእቲ/ኮሎኒ/’ ኢልኩም ስዝወሰድኩሙዎን ህዝቢ ኤርትራ ናብራ 
‘ኮሎኒ/መግዛእቲ’ ከምዘሕለፈ ገይርኩም፦ ንስኻን ከም እኒ ዶ/ር 
በረኸተኣብ ሃብተስላሰ (ናይ ሐረር ከንቲባን ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ 
ቤት ፍርዲ ‘ጄኔራል አቶርኒ’!!!! ዝነበረ) ዝኣመሰልኩም ኤርትራውያን 
‘እዚ ግብዝ ፖለቲካዊ መርገጽኩም’‘ ጉጉይ ስለዝኾነ ህዝቢ ኣጋጊኹም’ 
ዝሳዓብኩሙዎ  መርገጽ ኣይኣምነሉን! ጉጉይ መርገጽ እዩ። ጉጉይ 
መርገጽ ስለዝነበረ እውን ፍሕም (‘ሰላሕ’) እንዳበለ ምስተጓዕዘ 
መወዳእትኡ “በርኒዑ!” እነሆ ካብ’ታ ኮሎናይዝድ ገይራትና/ገፊዓትና/ 
ኢልኩም ስንኹም እትነኽሱላ ሃገር ኢትዮጵያ ዝገደደ “ናይ ገድሊ 
ኮሎናይዘሽን” አምጺእኩም “ሎሚ እውን ጌጋኹም ክንድምእራም 
“ገድሊ ባርነት እንዳቋናጀኹም/ሮማንቲሳይዝ እንዳገበርኩም” ህዝቢ 
ኤርትራ ኣብ’ቲ ዝርከቦ ዘሎ “”ምጽኣተ ኣለም”” ህይወት ዳጒንኩሞ 
ትርከቡ ኣለኹም። ኢሳያስ ድዩ ወልዳአብ ድዩ ኣብራሂም ሱልጣን 
ድዩ፤ሙሁራት ኤርትራ ድዮም.. እገለ ድዩ… ጌገኛ ናብ ዝባሃል ክትዕ 



ኣይትኣትውን። ንስኻን መሰል ማሓዙትካን  ግና “ሃይለስላሰን፤ 
አምሓራን” ናብ ዝብል ክትዕ ኢኹም እትኣትው።  ርእሰ ጌጋ ‘ዲናያል’ 
ንክትጻወሮ ከቢድ ስለዝኾነ ማለት እዩ።   ካልእ ቀርዩ ስርዓት ሃይለስላሴ 
ሓኒቑዎም ኢልካ ዘርኣኻና ስእሊ ከምዘሎ ኮይኑ ዝነበርካሉን 
ዝተጋደልካሉን ብኣንጻርካ ኮይኖም ዝተዋጉኡኻ ውድባት ኤርትራ 
‘ብስሚ’ ዝኸርበቶም፤ ዝሓነቖም፤ዝጨዎዮም፤ ዝረሸኖም፤ ከም ባኒ 
ኣብ ፎርኖ ኣእትዩ ዝጠበሶም ዘሳቐዮም ኤርትራውያን ግና ከተርእየና 
ሞራል ስለዝዋሓደካ ክትርእየና ኣይደለኻን።ንስኻ ኣብ ሓደ ወገን ንዘሎ 
ጭካነ ጥራሕ ከተቃልዕ እንተፈተንካ’ውን ‘ሓቂን ጨውን ኣይነቕዙን”። 

ቅድሚ ናብ ኢሕኣፓ ምስጋረይ ‘ትልሚ ነዘርኢ ክርዳድ” ኣብ ዝብል 
ብረድኢ መሓሪ ዝተጻሐፈት ቡዙሕ ገድላዊ ሰነድ ዝሓዘ መጽሐፍ 
ክጠቅስ እሞ ናብ’ቲ ቀውራይና ክሰግር። 

ልዕሊ 400 ተጋደልቲ (ሻዕቢያ) ዝተረኽቡሉ ኣኼባ ሓደ ተጋዳላይ 
መይክሮፎን (መጉልሂ ድምጺ) ሒዙ ብዓረብኛ ከሚዚ በለ ይብል 
ረድኢ፤ 

“ተቃወሞ…ተቃወም ማየንፋዕ! ንሕና ንቃወም ዎ ባዕዴን ኣልመስኡሊን 
የርብጡና ዎ የዱጉና ቢል ዕሳያ! ባዕዴን ንሕና ንናዲሁ ሊ ኢሳያስ ሚን 
ዌን ያ ኣኽዋንና!” በለ። 

መሓሪ ድማ እታ ናይ  እቲ ዝመረሮ ተጋዳላይ ዘረባ ዓረብ ናብ ትግርኛ 
ተርጚሙ ከምዚ ይብል፦ 

“ተቓወም ተቓወም ምባል ኣይጠቅምን እዩ! እንተተቓዊምና ሓለፍትና 
ይኣስሩናን በባትር ይድስቑናን። ዳሓር ካበይ ኢና ርዳኣና ኢልና 
ንኢሳያስ ክንጽውዖ!” (ገጽ 328) 



ስለዚ ኣቶ ሳልሕ ጆሃር እዚ ጉድ እዚ ኢሳያስ ጥራሕ ኣይገበሮን 
ኤርትራውያን ነቲ ስቅያት ተጋደልቲ ኤርትራውያን እቲ ዝዓበየ ኢድ 
ከምዝነበሮም መረዳእታ እዩ። ስለዚ ናይ ሃይለስላሰ ግፍዒ እንዳመዘዝካ 
ብፎቶ ምድጓሕ ዝኣረገ ፖለቲካ ስለዝኾነ ‘‘ንዝጥዕመካ ፖለቲካ 
መካላኸሊ” ዘዋጽእ ከምዘይኮነ ካብ ረድኢ መሓሪ መጽሐፍ ዝሃቦ ናይ 
ዓይኒ ምስክርነት ክትርድኦ ቀሊል እዩ። ኣነ ንኤርትራውያን ዝብሎ ነገር 
እንተሃሊዩ “ጽን ት ይሃብኩም! መዋጽእቲ ይሃብኩም!” ጥራሕ እየ 
ክብል ዝኽእል። 

 

ናብ ኢሕኣፓ ክንምለስ እሞ፦ ኢሕኣፓ ግና ሕቶ ኤርትራ ሕቶ 
መግዛእቲ እዩ ኢሉ ዝኣመነ ሑልኩስ ውድብ እዩ። እቲ ሑልኩስ 
መርገጹ እውን ዳሓር ኣሪሙ “ብካልእ መርገጽ” መልሲ ክረክብ 
ከምዝኽእል ኣሪሙዎ እዩ። እዚ ድማ እንተዳአ ዘይኣመንካሉ- ንስኻ 
መረዳእታ ኣምጽእ ኣነ ድማ ሰነዶም ኮፒ ገይረ ንመንበብቲ ከቕርበልካ 
እየ። ስለዚ ዘይጥቁዊ ዘረባኻ እለዮ። ጋዜጣዊን ስነ ቋንቋዊ (ዓረብን 
አንግሊዝን..) ክእለት እምበር “ፖለቲካዊ” ስነ ፍልጠት አሰር የብልካን። 
ኣነ ዝገርመኒ ‘እቶም’ ኣዕሩኽ ኣለውኒ ስልኪ ደዊለ ከዛርቦም እኽእል 
እየ እትብሎም ማሓዙትካ እስከ ሕተቶም እንታይ ክመዝብሉ? ንሶም 
ከምቶም ሑልኩሳት ኣሉ ክብሉኻ እምበር “ሕቶ ኤርትራ ሕቶ 
መግዛእቲ/ኮሎኒ/” እዩ ኢልና ነይርና ኢሎም ኣይክእመኑልካን እዮም። 
እንኳይዶ ንዓኻስ ንዓና’ውን ኣይአመኑልናን ነይሮም ፤ዳሓር ግና 
ነሰዶምን ማህተሞመን ክትዖምን (ፓንፍሌታቶም) ምስ ኣቕረብናሎም 
“አጠርሚሞም”። ስለምንታይ ብፖቲካዊ መርገጽ ገጉይ ትንታኔ 
ስለዝኾነ ንባዕሎም ክሓፍሩሉ ኣይደልዩን፡ ስለዚ መግዛእቲ/ኮሎኒ/እዩ 



ኢልና ኢሎም ኣይኣምኑልካን እዮም።እንተልዩካ መረዳእታ 
ኣምጽእ።መዲድካ ኣይተወቕረን። 

ብዛዕባ ዲ ኤን ኤ 

ኣብ ፖለቲካ  ብዛዕባ ዲ ኤን ኤ ኣልዒልካ ዘይተብሃለ ትርጉም 
እንዳሃብካ ዝተዛረብካዮ ሸለውለው ቁሩብ ግርፍ-ግርፍ ኣቢለ ክሓልፎ 
እሞ ናብ ካልእ ክሰግር። ንስኻ ኢትዮጵያዊ ደም የብለይን ኢልካ፤ 
ኢትዮጵያዊ ደም ከምዘይብልካ እውን ካልእ ቀርዩስ (ኮመን ሴንስ) ብ 
ዲ ኤን ኤ  እኳስ ከተመስክር ከምዘይተኽእል ዝተዛረብኩዎ መረድኢ 
ሰማዕቲኻ ንከተጋጊ ኢልካ ናብ ‘ግስም’ ዝበለ ሳይንሳዊ ‘ጸጸያ’ 
ወሲድካዮ። እታ መልሲ ቀላል እያ። ናተይ ኣባሃህላ ብናይ ወያነ 
‘በፈፍታ’ ተገኒሕካ (ተመሪሕካ) ኣብልዕሊ ተጋሩ ዝእለም ዘሎ 
ጨፍጫፋይ ውዲት/ተንኮል/ሴራ/ምጥጣን (እቲ ኣዕራብ ‘ሽርሒ’ 
ዝብሉዎ) ኣሎ ኢልካ እቲ ‘ትትርተሮ ዘለኻ በፈፈታ (ሕሶት) ርግጸኛ 
ሰንድ ሃሊዩካ ዘይኮነስ “ትንሽ ስጋ እንደ መርፌ ትወጋ” (ዘመድን ሓዊን 
ብሩሑቕ የማሙቑ) ስለዝኾነካ ንስኻ’ውን ትግራዋይነት ወለዶ/ 
ትውልዲ/ ሃሊዩካ እምበር ክሳብ ክንድ’ዚ ኣብ ኤርትራውያን ኣኼባ 
ብዛዕባ ተጋሩ ‘ጭፍጨፋ” መሰረት ዘይብሉ ተሓላቕነትካ ክትቅደድ 
ኣይምተገደድካን እየ ዝብል ዘለኹ። እዚ ድማ ሓቂ እዩ። ኤርትራውያን 
ትውልዲ ትግራይ ወይ አምሓራ የብለይን ክትብሉ ኣይትኽእሉን 
እብለካ ኣለኹ። “ደም” ዝብለካ ዘለኹ ድማ “ትውልዲ” ማለት እዩ።  
እዚኣ ምርዳእ ኣብያትካ ድማ ዘረባይ ጠዊኻ ናብ ግስም ዝበለ ትንታነ 
“ዲ ኤን ኤ” ምውሳድ “squeezing water out of a stone" 
(እምኒ ሓሊብካ ማይ ክተንትዕ ትፍትን ኣለኻ)። ኣነ ኣብ ውሽጢ 
ኤርትራ ነቢረ ኣይፈልጥን። ካብ ዓድዋ/ኣኽሱም ናብ አስመራ 
እንዳተማላለስኩ ነብሰይ “በግ” ከብል ‘ከፍስህ ’ (ሬላክስ ክገብር) ኣብ 



ፒካዲሊ ክስዕስዕ ይማላለስ ነይረ እምበር ኤርትራ ብዙሕ ኣይፈልጣን 
(ናብ ደማዊ ዝርዝር ከይኣተኹ)።  ንስኻ ግን ደም/ወለዶ/ የብለይን 
ትብል እንተዳኣ ኮይንካ  ዛንታ ሀዘጋን ጸዐዘጋን” ብ1910 ብዮሐንስ 
ኮልሞዲን ዝተኸት ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ተወከስ። ዲ ኤን ኤ ዝብለካ 
ዘለኹ ንሱ እዩ።   

ንስኻ እትብለና ዘለኻ ድማ፤- “ናይ ሓበሻ ደም ዘለዎ ሰብ “ኣብ ዓረብ 
ትረኽቦ” ፥ “ኣብ የመን ትረኽቦ” ፥ “ኣብ ሱዊዲን ትርኽቦ ፥ …. ኣብ… 
፥  ኣብ….  ፥  እንታይ’ዶ በይዶ…. ትረኽቦ እንዳበልካ ክትጸጽዮ 
ዝፈተንካዮ ኣቕሊልካ ዝራኣኻዮ “ሓረጋዊ ዝምድና ደም  ደቂ ምድሪ 
ባሕሪን ደም ዝምድናዊ ሓረግ ደቂ ኢትዮጵያን”  ከም’ቲ እትብሎ ዘለኻ 
“ጥር- ጥር” እንዳበለ ዝርከብ ደማዊ “ምስሊ/ሪሌትድ 
ቱ…/ዝርያ/ክሮሞዞን/ ዝዓይነቱ” ዘይኮነስ ወይ ድማ “እቲ ንስኻ 
ብምውሳብ ብምምርዓው ዝርከብ ጥር-ጥር-(ሓላሓሊፊ) እንዳበለ 
ዝርከብ ‘ምስሊ ዲ ኤን ኤ’ እዩ ኢልካ ኣቃሊልካ ከም’ቲ ዝተንተንካዮ 
ዘይኮነስ  እቲ ሕዚ ዘሎ መቦቆል  ዓልየት ኤርትራውያን (ንስኻን 
ከማኻን ዝበሉ 5 ሚሊዮን ኤርትራውያን) መን ካበይ፤ ኣየናይ ወለዶን 
ኣየናይ ቁሸትን ካበየናይ ዐልየት ኢትዮጵያ “ፈሊሶም” ኣብ መሬት 
/ምድሪ ባሕሪ/ (ኤርትራ) ከምዝሰረቱ እቲ ዝተወከፍኩልካ መጽሐፍ 
ኣንብቦ እሞ ካብኡ “ዲ ኤን ኤ” ማለት እንታይ ማለት ከምዝኾነ 
ክርዳአካ ይኽአል እዩ ዝብል ተስፋ እገብር። ስም ተውላጠስም፤ካብኡ 
ሓሊፊ ድማ “ቅኔ” እፈልጥ እየ ኢልካና “ምሕረይ ሳልሕ ጆሃር”። ቅኔ 
ዝተምሃረ ‘ሙእሚን/አስላማይ’ ብኸመይ “ርክብ ደቂ ምድሪ ባሕሪን 
ደቂ ምድሪ ኢትዮጵያን ደማዊ ሓረግ” ምስ መርዓትን መርዓዊን ሽወደንን 
ሓበሻዊ ዘርኢ ዝወለዱዎም ሓደሽቲ ትውልዲ “ብዲ ኤን ኤ’ 
እንዳማሳሰልካ ዝምድና ክልቴና ህዝቢ  ከምይ ከተናኣእሶ 



ከምዝኻኣልካ እታ ኣብ “ዋልድባ” ዝተምሃርካያ ቅኔ ክትብራሃልና 
ንጽበያ ኣለና።  

ኢትዮጵያዊ ደም የብልይን ንክትብል እወ “ድፍረት ክጎድለካ እዩ” 
ኢለካ! ንስኻ ድማ “እሞ ሕጂ እውን ደጊመ ዘይብለካ “ኢትዮጵያዊ 
ደም የብለይን”  ኢልካኒ። ግብሪኤል (ጅብሪል) ዝባሃል መልኣኽ 
ገሪሙዎ “ኣዶ ቅንፊዝ እዞም ኩሎም ዓሻዃት ደቅኺሲ ከመይ ገይርኪ 
ትሓቑፍዮም? ኢሉ ሓተታ “ከከም ገጾም” ኢላ መለሰትሉ። ዋእ! 
“ሰይጣን ንዝፈሰወሉ” ቅኔ ዝተምሃረ አስላማይ “”“ኢትዮጵያዊ ደም 
የብለይን””” እንዳበለና ዳኣ’ሞ በየናይ “ዲ ኤን ኤ” ከነናዝዞ ንኽእል?   

ከም መሐመድ ሰልማን ‘ፊፍ-ፊፍ’ እንዳበልካ ዝተዛረብካየን ዘረባታት 

1) ሙሁራት ኤርትራ 

2)  ኣነ ብዛዕባ ኤርትራውያን በደል ከምዘየገደሰኒ ዝገለጽካዮ 

3) ናጽነት ኤርትራን ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኮነ ካብ 
60ታት ጀሚሮም ኤርትራውያን ክእርሙዎ ዝግቦኦም ጉጉይ 
ፖለቲካዊ መስሞር ብዝምልከት መብረሂ ሂበ ኣብ ዝቕጽል 
ጹሑፈይ ክድምድም እየ። 

ክሳብ ኣብ ዝስዕብ ሰሙን እንራኸብ ዳሓን ቅንያት 

ወዳሓንኩም! 

ጌታቸው ረዳ (ኢትዮ ሰማይ) 

 


