
መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ 
ሕዝቢ ኤርትራ ቈዛማይ   

  
ብ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ)  

 
እቶም ብቀረባ ዝፈልጡኒ ዜጋታት ኤርትራ ከም ዝኣምኑሉ ፣ ኣነ ንሓቂ ኣብ ጊዜኣ እሞ 
ከኣ ብጋህዲ ዓው  ኢሎም ካብ ዝገልጹዋ ኤርትራውያን ዜጋታት ሓደ ኢየ ።  ነዚ 
ንምርግጋጽ ንኣብነት ነቲ ንጒዳይ ኤርትራ ብዝምልከት ዘዳልዎ ዝነበርኩን ዘሎኹን 
ተዋስኦታት ፣ መዛሙር ፣ ደርፍታት ፣ ዋዛ ምስ ቁምነገር  ፣ ትምህርታዊ ጽሑፋት ምውካስ 
ጥራሕ ኣኻሊ ኢዩ ።  
 
ሓደ ጊዜ ማለት ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ፍርቂ ናይ 1974 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ከተማ መቀለ 
ኣነን ገሊኣቶም ካብ ናይ ትያትራዊ መደባት መሳርሕተይን ምስ ገሊኣቶም መኳንንቲ 
ትግራይ ኣብ ዝገበርናዮ ወግዒ ፣ መኳንንቲ ትግራይ ንሕዝቢ ትግራይን ንሕዝቢ ኤርትራን 
ብናይ ቃልሲ ብቕዓቶም ከተነጻጽሮም እንከሎኻ ፣ „ተቃላሳይ“ ክበሃል ዝግብኦ ሕዝቢ 
ትግራይ ምዃኑ ገለጹልና ። ሕዝቢ ኤርትራኸ ደኣ እንታይ ክበሃል ይግብኦ ኢልና 
ብዝሓተትናዮም ከኣ ሕዝቢ ኤርትራስ „ቈዛማይ“ ተባሂሉ ክጽዋዕ ኢዩ ዝግባኦ  እትብል 
ድቅስ ዘይተሕድር መልሲ ሃቡና ።  
 
ንምዃኑ ፣ ክቡራን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣንበብቲ ጽሕፍተይ  ፣ ነዚ ሎሚ ኣብ ጊዚ 
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክቶር ኣቢይ ኣሕመድ ፣ ኤርትራ ወዲቓትሉ ፣ 
ተደፊራትሉ ፣ ተናዒቓትሉ ፣ ፖሊቲካዊ ትርጉም  ስኢናትሉ ዘላ ኲነታት ፣ ምስ’ዚ ድሮ 
ገሊጸዮ ዘሎኹ ሚዛን መኳንንቲ ሕዝቢ ትግራይ ብምንጽጻር ክትርእዩዎ እንከሎኹም 
ከመይ ትመዝኑዎ ?  
 

“ሕዝቢ ኤርትራ ቈዛማይ“  
 
ዘብል ኰይኑዶ ኣይትረኽቡዎን ? ኣብዚ ንመሰል ልኡላውነትካ ዘየኽብር ናይ ብድዔ 
ኣዘራርባን ኣሰራርሓን ንከይወድቕ ደኣ’ሞ ሕዝብና እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብሉ ? 

ኣብ 60ታት ንሕዝብና ከምዚ ኣብዚ ጊዜ’ዚ ዝርኤ ዘሎ ዘሸግር ኲነታት ከጋጥሞ እንከሎ 
፣  እቶም ደባይ ተዋጋእቲ (ፉዳኢን) ብዝብል ስም ዝፍለጡ ዝነበሩ ተጋደልቲ ፣ ከከም 
ኲነታቱ ፣ ገሊኡ ጊዜ ብውልቂ ገሊኡ ጊዜ ከኣ ብጽምዲ ወይ ብጒጅለ ኰይኖም ፣ 
ቅጽበታዊ ስጒምቲ ብምውሳድ ንሕዝብና ቀሲኑ ከም ዝሓድር ይገብሩዎ ነይሮም ።  
ሎሚ ግን ከምቲ መዃንንቲ ትግራይ ዝበሉዎ ፣ ሕዝብና ካብ ናይ  ተቓላሳይ ኣብ ናይ 
ቈዛማይ ደረጃ ዝወረደ ይመስል ኣሎ ። ነዚ ኲነታት እዚ ከሎ ገና ዘስተውዓሉሉ ለባማት 
ሰብት ግን ነይሮምዶ ይኾኑ ? እወ ብርግጽ ነይሮም ኣለዉ’ውን ። ኣብ መጽሔት መርሓባ 
1ይ ዓመት ሕታም ቊ.2 ገጽ 27 ናይ July 1999 ዓ.ም.ፈ ተገሊጹ ከም ዘሎ ፣ ኣባ 
ኣጎስቲኖ ተድላ (ዘሔቦ) ንኣብነት በቲ ንኣይ ንፍቱውን እሙንን ተመሃራዮም ነበር ንጉሰ 
ሃይለ (መንስዓይ) ዝሃቡኒ ፣ „ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ ኣጋጣሚ ብዓወት ኢሳያስ እንተደኣ 
ተዛዚሙ ፣ ኤርትራ ሃገርና ብርግጽ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክትቅየር ኢያ ! ብዝብል ናይ 
ትዕዝብቶም ሓበሬታ መሰረት ፣ ካብ ዝነበሩና ለባማት ሓደ ኢዮም ።  



 
መኳንንቲ ትግራይ ንኣና ፣ 
ሀ) ንኣባላት ማሕበር ትያትር ኣስመራ (ማ.ት.ኣ.) 
ለ) ንኣባላት ጒጅለ መርሓባ  
ሐ) ንኣባላት ከዋኽብቲ መርሓባ   
 
ከም ኣባላት ውሽጣዊ ስርዒት ሰውራ ኤርትራ ኢዮም ይግምቱና ነይሮም ። ስለዚ ሓንቲ 
መዓልቲ ሓደ ካብኣታቶም ንኣይ ምስ ክልተ ካልኦት ካብ ኣባላት ጒጅለ መርሓባ ምስ 
ሓደ ካብ ኣዕሩኽቱ መኳንንቲ ኣብቲ  ጸጥታኡ እተሓለወ  ጽቡቕ ገዝኡ ንምሳሕ ዓደመና። 
ድሕሪ ምሳሕ ቡን እናሰተና ብዛዕባ ፖሊቲካዊ ኲነታት ውድባት ሰውራ ኤርትራ 
ከነዋግዖም ሓተቱና። ንሕና ግን ብዛዕባ ፖሊቲካ ኤርትራ ከነዋግዕ ፍቓደኛታት  
ከምዘይኮንና  ገለጽናሎም ።  ንሳቶም ፣ ብሰንኪ ምስኣታቶም እንገብሮ ወግዒ ዝኾነ ሓደጋ 
ከጋጥመና ከምዘይክእል ንከረጋግጹልና ብዙሕ ጻዕሪ ገበሩ ። ንሕና ግን ኣቕበጽናዮም ። 
ድሕርዚ ንሳቶም ብዛዕባ ተመክሮኦም ምስ ውድባት ሰውራ ኤርትራ ከዘንትዉልና ወሰኑ ። 
ብዛዕባ ብዙሕ ዘይንፈልጦ ዝነበርና ኣገራምን ኣገዳስን ርኽክባት ከኣ ገለጹልና ። በዚ 
ወግዒ እዚ ኣነ ኤርትራውያን ብዝከኣል መጠን እንተደኣ ዘይለቢምና ፣ ህላዌ ናይቲ 
ብተዛማዲ ኣዘራርባ ብመኳንንቲ ትግራይ ዝቕለስ ሰውራ ትግራይ ንሰውራ  ኤርትራ 
ኣዚዩ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገንዘብኩ ። ንመሪሕነት ተ.ሓ.ኤ. ከኣ ስግኣተይ 
ብምግላጽ ንምንቅስቓስ ሕዝቢ ትግራይ ብዓቢ ጥንቃቔ ንኽከታተሎ ኣትሪረ ተላቦኹ ። 
ኣብ ቀጻሊ ኣሰራርሓን ኣዘራርባን መሪሕነት ጀብሃ ግዳ ምስቲ ኣነ ዝጽበዮ ዝነበርኩ 
ዝዛመድ ጥንቃቔ ኣይረኣኹን ።         
 
ብዝተረፈ ፣ ኣብ ምሉእ ዓለም ንዘሎኹም ፣ ኣብ እተፈላለየ ሰዓታትን መዓልታትን 
ብእተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ብዛዕባ ሓደገኛ ኲነታት ሃገርና ኤርትራ ኣውያትኩም 
እተስምዑ ዘሎኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ልባዊ ምስጋናይ ኣቕርበልኩም ። ኣነ’ውን ኲነታት 
ጥዕናይ ዘፍቅድ ክሰብ ዝኾነ ኣብ ጐድንኹም ከም ዘሎኹ ከኣ ኣረጋግጸልኩም ።           
 

ውድቀት ንውልቀ መላኺ ! ዓወት ንደለይቲ ፍትሒ ? 
 

 
 


