
ህዝቢ ትግራይ እንቋዕ መጎሰካ! 

15.09.2020 

 

 እታ ካልእ ምዕራፍ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ፣ መስከረም 09 2020 (ጳጉመን 04 2012) ፍልይቲ 

መዓልቲ ኢያ ነይራ። ነቲ ናይ ዓመታት ንመሰል ርእሰ-ውሳኔኦም ዝገበርዎ ቃልሲ ብፍላይ ከኣ ነቲ ናይ 

17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ፡ ኣሽሓት ዓሰርተታት መስዋእትን ስንክልናን ዝተኸፍሎ፡ ቀንዲ መሰረት ርእሰ-

ውሳኔ ህዝቢ ትግራይ ንዝኾነ "መሰል ርእሰ-ውሳኔ" ኣብ ፈተነ ክትኣቱ ዝገበረት መዓልቲ ኢያ ነይራ። 

ርእሶም ከመሓደሩ፡ መራሕቶም ንኽመርጹ ኣብዝሸባሸብሉ ዝነበሩ ወቕቲ፡ መራሒ ፈደራላዊ መንግስቲ 

ኢትዮጵያ፡ ዶክ.ኣቢይ፡ ብዘይ ፍቓደይ ትገብርዋ ኣብኣ ትረኽብዋ! ብምባል፡ ቆልዑ ኣንስቲ ከይሞቱ፡ 

ገዛውቲ ከይፈርስ፡ ዝብል መጠንቀቕታን ፈኸራን ኢዩ ከስምዕ ወሪሑ። እንተኾነ ግን ህዝቢ ትግራይ፡ 

ንመሰል ርእሰ-ውሳኔና ካብ ማንም ፍቓድ እንሓተሉ ዘይኮነስ ብደምና ዘረጋገጽናዮ ስለዝኾነ ማንም 

ጠጠው ከብለና ኣይክእልን'ዩ ብምባል ምቅርራባቶም ኣየቋረጹን። ጠቕላሊ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ይኹን 

ዲክታቶርያዊ መራሒ ኤርትራ ለይትን ቀትርን ኣዲስ-ኣበባ ኣስመራ እናተማላለሱ ንህዝቢ ትግራይ 

ንኸርዕዱ ዘይፈንቀልዎ እምኒ ኣይነበረን። ዋላኳ ክልቲኦም መራሕቲ፡ ነናቶም ጸገም እንተነበሮም፡ ናይ 

ሓባር ጸገሞም ግን ትግራይ ኢያ ነይራ። ጠቕላሊ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ፈደራላዊ ሕጊ ኢትዮጵያ ረጊጹ 

ከም መምህሩ ናብ ዲክታቶርነት ዙፋን ክድይብ፡ እንኮ ጸድፊ ኮይናቶ ምንባራ፣ ውልቀ-መላኺ ኢሳያስ 

ከኣ ነታ ሕልሚ ቀትሩ ዝነብረት ቅድሚ 29 ዓመት ጋህዲ ንኸይትኸውን ዕንቅፋት ዝኾነቶ ህ.ወ.ሓ.ት. 

ክሳብ ግብኣተ-መሬቱ ዘይትርሳዕ ቂምታ ህያው ብምንባራ ኢዩ። ነቲ ናይ 2018 ኣብ ኢትዮጵያን 

ዝተረኽበ ለውጢ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ፡ ሕኒኡ ንኽፈዲ "ጽምዶ ናይ ክልተ ጎረሓት ሓሙኹሽቲ ስንቆም" 

ሰሪሖም፡ ብሰማይ - ሰማይ ክመላለሱ፡ ትግራይ ረግጾም ከፊኡዋ ከምዝጸንሐ ዝዝከር ኢዩ። ዲክታቶር 

ኢሳያስ "ሓንትስ ወያነ ትጥፋእ'ምበር ዝፈልየና የለን ሓደ ሃገር ኢና፡ ባዕልኻ ምርሓና፡ ዋላ ሓንቲ 

ኣይከሰርናን" ክብል እንከሎ፡ እቲ ዘስደምም ነገር ከኣ፡ ብሸነኽ ጠቕላሊ ሚኒስተር ኢትዮጵያ፡ ነታ 

ብኢትዮጵያውነታ ዘይትጠራጠር፡ ንሓርነት መላእ ኢትዮጵያ ብሉጻት ደቃ ዝኸፈለት ትግራይ ኣብ 

መጻብቦ ንኽትኣቱ፡ ኪዳን ምስ ኢሳያስ ምእታዉ፡ ሕልሙ እንታይ ምንባሩ ንማንም ስዉር ኣይነበረን።  

ይኹን'ምበር ኩሉ ሕልሚ ኮይኑ'ዩ ተሪፉ። ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ነብሰ-ተኣማንነት ምቅርራባቱ 

ብዝመደቦ ጊዜ ኣጠናቒቑ፡ ጳጉሜን 4 ምርጭኡ ኣካይዱ መራሕቱ መሪጹ። እቲ ኩሉ ብሰሜንን ደቡብን 

ናይ ምፍርራሕ ነጎዳ ዝወርሐ ከም ማይ ነሃሰ በኒኑ'ዩ ጠፊኡ። ክልቲኦም መራሕቲ ሃገራት፡ እቲ ጎብለል 

ዲክታቶር ኤርትራ፡ ምርጫ ብስሩ እንታይ ኣድለየ ክብል ዝጸንሐ፣ እቲ ካልኣይ ንዲክታቶር ሕጸ ቀሪቡ 

ዘሎ ከኣ፡ ምስዚ ተላባዲ ሕማም (covid 19) ምርጫ ዝከኣል ኣይኮነን ብማለት ስልጣኑ መናውሒ 

ዝተጠቕመሉ ሕሱር ሜላ ተኸሽሑ፡  ሓቢሮም ናይ ሕፍረት ጉልባቦም ክኽደኑ ዝገበረት መዓልቲ ኮይና 

ኢያ ውዒላ። 

ኣብዚ ክዝከር ዝግብኦ፡ ህ.ወ.ሓ.ት ምስቲ ኩሉ ኣብ ጉዕዞ ብረታዊ ቃልሲ ዝተገብረ ኣሉታዊ ምዕራፋት፡ 

በቲ ኣብ ነጻነት ኤርትራ ዝወሰዱዎ ዘየወላውል መርገጾም፡ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ዓቢ ዋጋ ይኸፍልሉ 

ከምዘለዉ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ዓቢ ውዕለት ኢዩ። ካብዚ ሓሊፉ ከኣ፡ ባርነት መሪሩዎ ሂወቱ ንምድሓን 

ኣብ ክሊ ትግራይ ዝኣተወ ዓሰርተታት ኣሽሓት ኤርትራዊ መጽለልን መሳገርን ኮይናቶ ምህላዋ ጥራይ 

ዘይኮነስ፡ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ መንጎ ክልል ትግራይን ፈደራላዊ መንግስትን ዝተፈጥረ ወጥሪ 

ምኽንያት ብምግባር፡ ስደተኛ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ፋሕ-ፋሕ ንምባሉ ኣብ ዝተወሰነሉ እዋን መንግስትን 

ህዝብን ትግራይ፡ እዚ ተግባራዊ ንኸይከውን ዝገበሮ ኣስተዋጽኦ፡ ንሕውነት ክልቲኡ ኣህዛብ ድሒሩ 



ዝሕፈስ ወፍሪ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን። እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን። እቲ ኣብ ነጻነት መሬትናን 

ባሕርናን ዘይተቐየረ ጽኑዕ መርገጾም፡ ትማሊ ኤርትራ ካብ መሸጣ ክትድሕን ቀንዲ መኽንያት 

ምንባሮም'ውን ክርሳዕ ዘይብሉ ጉዳይ ኢዩ። ምስ'ዚ ኩሉ ግን፡ ትግራይ ዝተማለአ ሰላምን ቅሳነትን 

ክህልዋ እንተኾይኑ፡ ጎረቤታ ኤርትራ ካብዚ ኣትያቶ ዘላ ዓዘቕቲ ናይ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ተናጊፋ፡ 

ብስርዓተ-ሕግን ዲሞክራስን ምስ እትነብር ጥራይ ኢዩ። ዋላኳ እዚ ዕዮ'ዚ፡ ዕዮ ዋናታቱ ኤርትራውያን 

እንተኾነ፡ ንዓኻትኩም ትግራዎት እውን ዝተማለአ ሰላም ንኽትረኽቡ ምስቲ ንሰላምን ሓርነትን 

ኤርትራ ዝቃለስ ዘሎ ኤርትራዊ  ክትደጋገፉ ሓላፍነት ከምዝሰመዓኩም ኣይንጠራጠርን።  

ደጊምና እንቋዕ መጎሰጉም ንብል። ብሕጂ ንዝገጥመኩም ንርእሰ-ውሳኔኹም ዝፈታተን፡ ፈተነታት ከኣ 

በቲ ጽኑዕ ሓድነትኩም ከም ቀደምኩም  ብዓወት ክትሰግርዎ ንምነየልኩም። 

ሰላምን ቅሳነትን ንኽልቲኡ ጎረባብቲ ኣህዛብ። 

ካብ ኣባላት ሰሙናዊ ዘተ 

ንምምላስ ባህልናን ክብርናን  

ኤርትራውያን ኣብ ሃገረ-ጀርመን 

 

Email:- zeteeritrean2018@gmx.de 


