
ናብ ሐይልታት ምክልኻል ኤርትራ  

2ይ ክፋል 

ሐይልታት ሰራዊት ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 1998 ዓ.ም ውግእ ዶባት ኤርትራ 

ወሪሩ ድሕሪ ምሐዝ ካብቲ ዝሐዞ ቦታ ክወጽእ ብዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ብካርታ ተሐንጺጹ 

ዝተወሰነ ብግብሪ ኣብ መሬት ምልክት ዶብ ክግበረሉ ተሐቲቱ ከይወጽእ ነቲ ብይን ብኣብያ 

መሪሕነት መለስ ቀጺሉ መሪሕነት ሃይለማሪያም ክሳብ መሪሕነት ኣቢይ ሐንጊዱ ጸኒሑ። 

ሃንደበት ኣብ 2018ዓ.ም ናይ ክልተ መራሕት ኢሳያስን ኣቢይን ዝምድና ተጀመሩ፣ ሰላም 

ኮይኑ ተባሂሉ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት በቲ ናይ ሽዑ ዝተራእየ ኩነታት ተሐጉሹ። ኮይኑ ግን 

እቲ ርክብ ብናይ ክልቲኡ መንግስታት ትካላዊ ኣሰራርሐ ተከቲሉ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ክልተ 

መራሕቲ ፍቕሪን ዊንታን ተወሲኑ ተሪፉ። ናይ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ኣስመራን ኣዲስ 

ኣበባን ቀጻሊ ርክባት ክግበር ርኢና፣ ሐላፍነት ዝጎደሎ ማህሰይቲ ክሕደት ካብ ኢሳያስ 

በብጊዚኡ ክንሰምዕ ጸኒሕና። እቲ ኣብ ሐለዋ ዶብ ዓሪዱ ዘሎ ተኸላኻሊ ሰራዊትን ህዝቢ 

ኤርትራን ዘይፈልጦ ኣብ መንጎ ክልተ ውልቀ መለኽቲ ኢሳያስን ኣቢይን ጥራይ ዝተሐጽረ 

ወተሃደራዊ ወራር ውዕል ተወሲኑ። ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ናይ ሐባር ወራር ተኻይዱ 

ወተሃደራት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከተማ መቐለ ከም ተቖጻጺርዋ ገሊጾም። 

ወተሃደራት ኤርትራ ብድልየት ኢሳያስ ምስቲ ኣብ መሬትና ዓስኪሩ ክወግኣና ዝጽበ ዝነበረ 

ወተሃደር ኢትዮጵያ ተሐዊሾም ኣብቲ ውግእ ተሳቲፎም ኢዮም። ሕጂኸ ካብ መሬት ክልል 

ትግራይ ወጺኦምድዮም ወይስ ኣብ ትግራይ ኢዮም ዘለዉ ዝፈልጥ የለን። መንግስቲ ክልል 

ትግራይ ግን ስም ቁጽሪ ናይ ብዙሐት ክፍለ ሰራዊት እንዳ ጸውዔ ናይ ኤርትራ ባዕዳዊ 

ሰራዊት ይወግኣና ኣሎ ይብሉ ኣለዉ። ካብቲ ናይ ውግእ ቦታ`ውን ካብ ወተሃደር ኤርትራ 

ኣብ ልዕሊ ውጉኣት ብጾቶም ንውጉእ ኣዳግሞ ዝብል ዘዋሪ ጽሑፍ ከም ተለጠፈ ይነግሩ 

ኣለዉ። ከምቲ መራሕቲ ክልል ትግራይ ናይ ባዕዲ ወራር ካብ ኤርትራ ይዋጋኣና ኣሎ 

ዝበልዎ፣ ናይ ባዕዲ ወራር ነቲ ዝሐዞ ቦታ ናቱ ክገብሮ ወይ ሃብቲ ናይቲ ዝሐዞ ሃገር ጓሕጉሑ 

ናብ ዓዱ የሰጋግሮ እምበር ንናቱ ወገን ኣብ ውግእ ዝቖሰለ ከይሰርር ምእንቲ ክመውት 

ብጥይት ኣዳግሞ ዝብል ትእዛዝ ዝህብ ሐላፊ ኣይተሰምዔን። እዚ ጉዳይዚ ከብርሃልና 

ዝኽእል መግለጽን መቐጸልታን ናይቶም በብግዚኡ ዝተሰወሩ ንጹሃት ደቂ ሃገር ሕጂ ድማ 

ደረቱ ሐሊፉ ክሳብ ኣብቲ ዝለዓለ ብረት ዝሐዘ ወተሃደር ደይቡ ህዝቢ ክጸንት ባዕሉ ብባዕሉ 

ክጣፋእ ዝውሰድ ዘሎ ወንጀል ኢዩ። 

ድሕሪ ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ወተሃደራት ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምእታዋ፣ 

እቶም ብዕድመ ኢሳያስ ኣብ መሬት ኤርትራ ዝኣተዉ ወተሃደራት ኢትዮጵያኸ ኣብ ኤርትራ 

ድዮም ዘለዉ ወይስ ወጺኦም ዝፈልጥ ሰብ የለን። ወተሃደር ናይ ካልእ ሃገር ምስ ምሉእ 

ዕጥቁ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ብዘይ ሕጊ ወይ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ረብሐ ውዕል ዘይብሉ 

እንተዓስኪሩ ወሪሩካ ኣሎ ማለትዩ። ስለዚ ብዘይ ወዓል ሕደር ጠቕሊሉ ክወጽእ ኣለዎ ውይ 



ብሐይሊ ተደፊኡ ካብ ሃገርና ክወጽእ ኣለዎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክሳብ ሎሚ 

ናይ ሰላም ኣንፈት ኣይተራእየን። ከም ቀደሙ ኢዩ ዘሎ። ስለዚ ወተሃደር ኤርትራ ነቶም ኣብ 

መሬትና ወሪሮም ሒዞሞ ዝነበሩ ዝቐተሉኻ፡ ንብረትካ ዘብረሱ፡ ዓድታት ዘዛናበሉ፡ ናይ ጸላኢ 

ሐይልታት ካብቲ ተታሒዙ ዘሎ መሬትካ ከተውጽእ ጥራዩ ዝግባእ ዝነበረ እምበር መሳርሒ 

ናቶም ክትከውን ብትእዛዞም ኣብ ቕድሚት ክትስለፍ ኣይነበረካን። ኣብ ውሽጢ ጉዳይ 

ኢትዮጵያ ካብ መጀመሪያ ክትኣቱ ኣይነበረካን። ወተሃደር ኤርትራ መሬቱ ካብ ወረራት 

ጸላኢ ክከላኸል እምበር መሐጎስ ጠባይ ዲክታቶር ኢሳያስ ክኸውን፣ ኣብ ዓውደውግእ 

መሬት ጸላኢ ክቖስል፡ ክመውት ኣይግባእን። እወ ኩሉ ዝፈልጦ ካብ ጊዜ ነጻነት ጀሚሩ ክሳብ 

ሎሚ መራሒ ይኹን ተመራሒ ዘኹርዕን ዘሕብንን ኣብ ሐይልታት ምክልኻል ብኹሉ ሸነኻቱ 

ስሩዕ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ጎዲሉ ነይሩ። እዚ ድማ ብምኽንያት ኢድ ኣእታውነት ምልኪ 

ኢዩ። ሐደ ብቁጽሪ ብዝሒ ውሱን፡ ብዓይነቱ ቅርጡው፡ በብጊዚኡ ዝምዕብል፣ መነባብሮኡ 

ዘመሐይሽ ደሞዝ ዘለዎ፡ ትምህርቲ ዝከታተል፡ መዓርግ ካብ ዝተዋህቦ ደረጃ ናብ ዝለዓለ 

ዝሰጋገር ክኸውን ይግባእ። መቐመጢ ገዛ ተሰሪሑ ክወሃቦ ኣለዎ። ምስ ጊዜ ዝጉዓዝ ምዕቡል 

ዕጥቂን ስንቅን ክውንን ይግባእ። መራሕቲ ኣብ ጊዜ ትእዛዝ ብግቡእ ክእዝዙ ተኣዘዝቲ ድማ 

ትእዛዝ ከኽብሩ ኣለዎም፣ ኣብ ሐፈሻዊ ጊዜ ድማ ላዕለዎት ሐለፍቲ ንሐደሽት ከም ኣቦን 

ኣደን ኮይኖም ሞራላዊ ሐገዝ ክልግስሎም ይግባእ። ሐደሽቲ ድማ ንገዳይም ክብረት 

ክህብዎም ይግባእ። ወተሃደር ኤርትራ ግን እዚ ዕድልዚ ክሳብ ሎሚ ተነፊጉዎ ኣሎ። 

ሐይልታት ምክልኻል ሃገር ኣብ ንቡር ናብራ ክምለሱ ነዚ ብቆራጽነት ክሰግርዎ ኣለዎም። 

ዎ ክቡር ሐይልታት ምክልኻል ኤርትራ ውልቀ መላኺ ንኹፉእካ እምበር ንጽቡቕካ ስለ 

ዘይሐስብ ኣብ ልዕሌኻ እምነት የብሉ ን፣ ካባኻ ካብ ሐይልታት ምክልኻል ኤርትራ ፈሪሑ 

ሰብ ኣብ ዘይፈልጦ ተሐቢኡ ይነብር ኣሎ። ዘገርምዩ ድማ ኣብ ውሽጢታ ተሐቢኡላ ዘሎ 

በዓቲ ኮይኑ ንሐይልታት ሰራዊት ዝኣክል ዓርሞሻሽ ይእዝዝ ኣሎ። ክእዝዘካን ክመርሐካን 

ኣኽእሎን ዓቕምን የብሉን ባዕሉ ነብሱ ኣሲሩዋ ኣሎ። እሱር ክእዝዝ፡ ሃገር ከመሐድር 

ኣይክእልንዩ። ክቡር ሐይልታት ምክልኻል ሃገርና ዘማሕድራ መራሒ የብላን ኣለኹልኪ በል። 

ብናትካ ጽንዓት እያ እትነብር ዘላ። ካብቲ ገሽካዮ ዘሎኽ መሬት ትግራይ ተመለስ። ወተሃደር 

ኢትዮጵያ ካብ ሃገርና ስጎጎ። ኢሳያስ ካብ ተሐቢኢሉ ዘሎ ቦታ ኣሲርካ ኣውጽኣዮሞ ሽዑ እዚ 

ኩሉ ገበን ዝገበሮ ረሲዑ እንታዶ ገይረ ኢየ መሐሩኒ ክብል ብእዝንኻ ክትሰምዕ ኢኻ። 

ንሃገርና ድማ ቅድሚ ኩሉ ካብዚ ኣትያቶ ዘላ ሰንከልከል ከተውጽኣ ምሉእ ሐላፍነት ኣሎካ 

ኣይትዳህለል። ቀጺልካ ምስ ህዝብኻ ተማኺርካ ኣብ ሰላምን ፍትሕን ዘብጽሕ ምዕቡል 

መድረኽ ደሞክራሲ ፈጢርካ ክትዕወት ዘሎካ ሐያል ተባላሕነት ተጠቐም። ሕዝብኻ ጠምቶ፡ 

ዘክሮ፡ ኣብ ጎንኻ ኢዩ ዘሎ። ኤርትራ ኣብ ጊዜ ዲክታቶር ደኺማ ኣላ። ዲክታቶር ኣብ 

ዘየለወሉ ጊዜ ሐያል ክትከውን ኢያ። 

ወተሃደር ኤርትራ ክብርኻ ይተሐሎ፣ 



ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


