
በጻሒ ዝሰኣነት ትግራይ ትግርኚ  

ደጀን ኤርትራ እያ ንዝብሉ ኤርትራዊያን ምላሽ 

ጌታቸው ረዳ  
(Ethiopian Semay) 11/11/2020 

 

ቅድሚ ቅሩብ መዓልቲ ካብ ኤርትራ ክረኽቡዎ ዘይካአሉ ኤርትራዊነት ካብ ዝነደየት ትግራይ 

ተተሚኑ ክዋሃቦም ዝጽበዩ ዘለው ኤርትራዊያን የድሕነና! 11/08/2020” ካብ ዝብል ዝቐጸለ 

ካልኣይ ክፋል ጽሑፈይ እነሆ።  

 

ብመጀመርታ ንኣሳናዳእቲ ተጎርባ መርበብ ሐበሬታ ምስጋና ክህብ እፈቱ። መርበብ ሓበሬታ 

ተጎርባ ንሓዋሩ እንተዳኣ ኣብ ኤርትራ ፍትሓዊ ስርዓት ሰፊኑ መርበብ ሓበሬታ ተጎርባ 

ዲሞክራሲያዊ መሰል ንምድልዳል ቀዳሞት ተዋሳእቲ ከምዝኾኑ ኣይጣራጠርን። ዝኾነ ይኹን 

ዜጋ መንነቱ ከይሓተቱ ንዝዋሃብ ርእይቶ ንክትዕ ብዝጥዕም ብዘይ “ሳንሱር” ንሕዝቢ 

ምፍቃዶም ዝላዓለ ሽልማት ይግባኦም። መብዛሕቶም ኤርትራዊያን ዝመስረቱዎም ‘መደበር 

ዜና’ ብሽምሩር መንነት ዝተቖርነዩ ስለዝኾኑ ካብታ ጸባብ መንነት ስለዘይወጹ እንኳይዶ 

ከማይ ዝበሉ ኢትዮጵያዊያን ናጻ ርዕይቶ ንከታኣናግዱስ መርበብ ሓበረታኦም ንክትጉብንዮ 

ዘሰክፍ እዩ።  

ብህርፋን ምውናን ሥልጣን ንዝናኸሱ ዘለው ኣዛብእ መራሕቲ ወያነን ኣዛብእ መራሕቲ 

ኦሮሙማን ዝባራዕ ዘሎ ሓዊ መብዛሕቶም ኤርትራዊያን ሎሚ እውን ተስፋኦም ኣብ ልዕሊ 

ወያነ ገይሮም “ትግራይ ደጀን ኤርትራ እያ” ይብሉ ንሰምዖም ኣለና። ካብዚኦም ሓደ ኣብ’ዚ 

መርበብ ሓበሬታ ቶጎርባ ትማሊ “ጌታቸው በላይ”  ብዝብል ስም ዝለጠፈ ሓደ ጻሓፋይ እዩ። 

ጌታቸው በላይ ኤርትራዊ እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ። ትግራዋይ ኣብ’ዚ እዋን እዚ ትግራይ ኣብ 

መዋጥር ኣትያ ኣብ ዘላቶን ዕድመ መራሕቲ ወያነ ማህሚና ኣብዘላትሉ ወጥሪ “ትግራይ ደጀን 

ኤርትራ ኢያ” ኢሉ ብሕርቃን ዝረስን ትግራዋይ ኣይክህሉን። 

ንሙኻኑ ካብ ማዓዝ ንንዘ ኤርትራዊያን ንተጋሩ ደጀንና እያ ምባል ጀመርኩም? 

“ኣንቱም ቆማላት ዓጋመ ካብ ምባል፤’ትግራይ ደጀን ኤርትራ እያ’ ” ናብ ምባል ዘሳጋገረኩም 

እንታይኮን ይዀን? እምባአርከስ ትግራይ እንኳይዶ ደጀን ኤርትራ ንኽትኮን ንባዕላ’ውን 

ነድያ ኣብ ምህላ ትርከብ ኣላ (ምእማን ዝሳአንኩም እንተሃሊኹም ድማ ኣብ መወዳእታ እዛ 

ጽሕፍቲ ሓደ ሓሙሽተ ቪዲዮ ለጢፈልኩም ኣለኹ ራኣዩዋ)። ኤርትራዊያን ስግኣትኩም 

ይርዳኣኒ እዩ። ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትጎብጣ እያ ዝብል ብህራረ ኣለኩም። እታ ሕቶ ግን 

ብዘይ ትግራይ ባዕልኹም ክኢልኩም ደው ክትብሉ ዘይምኽኣልኩም ድዩ እት ስግኣት? ወይስ 

ካልእ?  



  ተጋሩ ከም’ት እትጽበዩዎን (ደጀን’ና እያ እትብልዋ ዘለኹም ) ከምቀደም ክትረኽቡዋ 

ኣየትጸበዩ። ጊዜ ተለዋጣይ እዩ። ኤርትራዊያን ብጃህራ ተጠርዚዝኩም መሬት ጸቢባትኩም 

ኣብ ዓለም ከማና ዑሉል ዓንተር የለን ኢልኩም ተጋሩ ተሓጋጊዞሙኹም “በለስ ቀኒዑኩም” 

ሓራ ምስወጻእኩም “ባድመ ናትና እያ ኢልኩም ኣብ ሓዊ ዘሊልኩም ኣቲኹም  ወያ ዕንትርና 

ኣብ 4 መዓልቲ መኺኻ። ባድመ ክሳብ ሕዚ ሳኣን ቅልጽም ሕዚውን ኣብ ኢድ 

ኢትዮጵያ/ትግራይ ኣላ። ብጀካ ደጀን ናይ ተጋሩ ሓርነት ኤርትራ “ሳስተይነብሊቲ” “ነብሲ 

ክዘርእ” ስለዘይክእል ሎሚ ደጀንነት ትግራይ ተቐቢልኩም መንነትኩም ብጀካ ተጋሩ ነብሲ 

ከምዘይዘርእ ክትጽሕፉ ምርኣይ ክትኣልዮ ዘይካኣልካ ፖለቲካዊ ቅልውላው (ክራይሲስ) እዩ።  

  

ናይ ጊዜ እምበር ናይ ሰብ ሓያል የለን ዝብሉዎ ምስላ ጊዜ ዝልወጥ ሙኻኑ ተጋሩን 

ኤርትራዊያንን ፈጸሞም ክርድኡዎ ኣይካአሉን።   ሓሻኽር ወየንቲ “በትሪ ጨኒዎም”  “ኩናት 

ንትጋሩ ባህላዊ ጸወታና እዩ” ዝባሃል ዝነበረ ምርኢት ብዘሕፍር ኩነት ብ7 መዓልቲ  

ፈረኽረክ ኢልካ የሻል ምሕታት ቀደም ዝተሓሰምካዮ ዕርቂ ምሕታት ዝመስሉዎ መሐፈሪ 

የለን። ካብ’ቲ ዘገርም ድማ ህዝቢ ኣብ “ምህላ/ምህላለ” ኣትዩ ብጭንቂ ጸሎት ኣትዩ ኣብዘለዎ 

ጊዜ “ሰራዊት ወያነ ድማ መብዛሕትኡ መሬት ትግራይ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ጠንጢነሞ ህድማ 

ተማላጠጥ ስለዝመረጹ ኣብዛ እዋን እዚኣ “ትግራይ” በጻሒ ዝሰኣነት ሓዘንተኛ ኮይና 

“ንኤርትራ ደጀን ንክትኮኖም ዝጽበዩ ዝነበሩ አፎም ማይ መሊኡ ዝነበረ ጎመጀይቲ ብሓረርታ 

ይሳቔዩ ንርእዮም ኣለና። ቀጢን ስዋ’ዶ ቀጢን ሜስ ይሕሸኩም ዝባሃል ምርጫ ዘይብሉ 

ንብዙሓት ትግራይ ትግርኚ ዘጉህይ ተጓንፎ ንርኢ’ኣለና።  

እስከ እዘን ኣብ ታሕቲ ዘለዋ “መርኣየ ኩነት (ቪዲዮ) ኩነታት ናይ’ቲ ትሕዝቶ ውግእ ከመይ 

ከምዘሎ ንክረድኣኩም ራኣዩወን’ሞ ትግራይ መዝሓሊት ጥይት ንክትኮነልኩም እትደልዩዋ 

ዘለኹም ኤርትራዊያን ባዕልኹም ናብታ ሓዊ ኣቲኹም ደጀንኩም እስከ ተኻላኸሉ’ሞ ሽዑ 

እንኳዕ ንመሬት  ድኹም ኣብቅዓኩም ክንብለኩም። ብናይ ተጋሩ ደም “ደጀን ኤርትራ” 

ክትሃንጹ እትጽበዩ ኤርትራዊያን ኣብ መልሓስኩም ጽኪ ኣይተብቁሉ! 

የሁመራ አውሮፕላን ማረፊያን የተቆጣጠረው የመከላከያ ሰራዊት 

https://youtu.be/lZoyb6Hz31s 

"ከዘራፊው ህወሓት ቡድን ከተላቀቀ ወዲህ ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል።" የወልቃይት ጠገዴ ቅራቅርና የወልቃይት ጠገዴ ከተማ ንጉስ 

ነዋሪዎች 

https://youtu.be/l8eb8VHe7uI 

በቁጥጥር ስር የዋሉ የጁንታው ህወሓት ልዩ ሀይል አባላት አስተያየት 

https://youtu.be/EQMa4YxW1oE 

ዜና መፅሔት ባሕር ዳር፡ ጥቅምት 30/2013 ዓ.ም (አብመድ) 

https://youtu.be/-LkvOV4E7xw 



አርበኛ መሳፍንት ተስፉ በዳባት ከተማ ለመላው የአማራ ህዝብ ያስተላለፈው መልዕክት፡፡ 

https://youtu.be/n5rWqB1E0go 

ከሃዲውና ዘራፊው ቡድን በምዕራብ ቀጠና በልጉዲ፣ በማይካና አካባቢው እጅ እየሰጠ መሆኑ ተገለጸ። 

https://youtu.be/wsdphoX_RB8 

ክቕጽል እዩ። 

ጌታቸው ረዳ (Ethiopian Semay) 

 


