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ህጹጽ ጻውዒት 
 

 

ኣደ መን ኢያኸ ሕጂ ንብርሃን ገጻ ብደልሃመት ጸልማት ትድወን፡ 
ሰይቲመን ኢያኸ ሕጂ ርእሳ ትድርመም፡ ጸሊም ትኽደን ! 

 
ኣስተውዕሉ ኤርትራውያንን ተጋሩን፡ ንኻልኣይ ግዜ ጸሊም ታሪኽ ይድገም ኣሎ ! 
 

ውግእ ወረ ውግእ ኣብ ዝስመዕሉ ዘሎ ግዜ ከም ኤርትራዋያን እንታይ ንግበር። 

ስቕ ኢልና ተዓዘብቲ ዶ ንኹን ወይስ መጻኢ ህላውነትና ገምጊምና ንጹር መስመር  ንሓዝ? 

ጥፍኣት ህዝቢ ትግራይ ፡ ጥፍፍኣትና ዲዩ ወይስ ኣይምልከተናን ብሃልቲ ኢና? 

ሎሚ ኣብ ህዋታት መሬት ትግራይን መሬት ኤርትራን እንደገና ከም ዳሕራይ ቀዳማይ ውግእ ወረ ውግእ 
ይስማዕ ኣሎ።  

ቅመኛ ውልቀ-መላኺ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ፡ ከም ኣመሉ ኮቦሮ ሓምሓም ኣብ ዝሃርመሉ ዘሎ እሞ ከም ስዋኣ 
ዝጠዓመላ ሰበይቲ ከቕበዝብዝ ኣብ ዝርኣየሉ ዘሎ እዋን ፡ ንሕና ኤርትራውያን ብውሽጢን ብደገን እንታይ 
ከነበርክት ይግበኣና ? 

ሕጻናት ኤርትራ  ንዳግመ መስዋእቲ እንዳ ቐረቦም ስቕ ኢልና ተዓዘብቲ ንኽንከውን የጥዕመልናዶ? 

ነዚ  ኣብ ላዕሊ ተጥቒሱ ዘሎ ነጥቢታት ብምድህሳስ ኩሉ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ኢና ዝብል  ባዕሉ ንርእሱ 
ክፍቲሽ ፍትሓዊ ውሳነ ውን ኪወስድ ይግባእ። 

ሎሚ ንኤርትራዊ ዘጋ ናይ ምንባር ምልክት ሕቶ ተቐሚጡልና ዘሎ ፈታኒ ህሞት ኢና በጺሕና ዘሎና ። 
ስለ’ዚ ነዚ ናይ ጥፍኣት ታኸላ ውግእ ተፈሪዱና ዘሎ ብኸመይ ንግጠሞ ኣብ ዝብል ዘተ ብዕምቀት ምዝታይ 
የድሊየና ኣሎ። እዚ ውግእ እዚ ንህዝቢ ትግርይ ጥራሕ ዝተኣወጀ ከምዘይኮነ ብዕምቀት ተረዲእና ንሃገርና 
ኣስታት ክንደይ ከምዝጸልወና ብግቡእ ገምጊምና ተቓውሞና ከነሐይል ኣንጻር እዚ ውግእ እዚ ኣብ ኩሉ 
ኩርናዕ ዓለም ብትሪ ተቃውሞና ከነስምዕ ይግብኣና። 

እዚ ኲናት እዚ ንዝሓለፈ ጸሊም ታሪኽና ብኣሃዝ ዘይቁጸሩ ለይለይ መንእሰያትና ዝበልዐ ኮይኑ ከብቅዕ ፡ 
ከም ዳሕራይ ቀዳማይ ኣብ ካልእ ቁስሊን  ቃንዛን ንኽንሽመም ንዕደም ኣሎና ፡ እሞ መልስና እንታይ 
ይኹን? ብምስምስ ናይ ዶብ ውግእ ዝኣተወና ሰለሎ ክሳብ ሕጂ ኣልሚሱና ይነብር ኣሎ። መንእሰያትና 
በሊዑ ፡ ህብረተሰብና ኣመዛቢሉ ፡ ስድራ ቤታት በታቲኑ ሰብ ኣልባ ዝኾነት ሃገር ገሩና ከብቅዕ’ሲ  ፡ ዘሎና 
በሰላ ከይሓወየ ውግእ ወረ ውግእ እንታይ ኣድለየ? ክሳራታት ናይ 1998 -2000 ዘይወጽእ ስቓይ 



ህብረተሰብና  ግዙፍ በሰላ ኣብ ሕቖና ተሰኪምና ንነብር ከምዘሎና እኳ ኣይረሳዕናዮን። ህዝብና ተበታቲኑ ፡ 
ኣደዳ ስደትን ቀለብ ኣራዊት መሮርን ኮይኑ ፡ ንባሕርኛታትን ናይ ሰሃራ ኣዋፈርቲን ከም እንስሳ ተሸይጡ። 
እዚ ከይኣክል ፡ ውልቀመላኺ  ፡ ከም መቕበዝበዚት ባሪስታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ልቡ እንዳሃረመ ኣይከሰርናን 
እኮ እዩ ኢሉና። ወሲኹ እውን ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክልተ ዝተፈላለይ ህዝቢ / ወይ ሃገር ኢዩ 
ዝብል ወይ ኣእምሮኡ ዝሰሓተ ኢዩ ወይ እቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ኢዩ እኮ ዝበለና ፡፡ ስለዚ እዚ ውግእ እዚ ናይ 
ውልቀመላኺ ኢሰያስን ኣቢ ኣሕመድን እምበር  ነዓና  ህዝቢ ኤርትራ ብዝኾነ ይኹን መለኪዒ ኢድና 
ነእትወሉ ውግእ ክኸውን ኣይግበኦን ኢዩ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ከኣ ሓቢርና ኣንጻር’ዚ ውግእ ተቓውመና 
ከነስምዕ ይግብኣና። 

ኣብ ገለገለ ማዕከናት ፡ ውሕዳት ሰባት ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ውግእ ስቕታ ንምረጽ ዝብሉ’ውን ይራዩ 
እዮም።  ግን ከም ሰብ እንድሕሪ ንሓስብ ኮይና፡ እዚ ውግእ እኮ ሂወት ሰብ ኢዩ ዝበልዕ ዘሎ፡ ሂወት 
ኤርትራውያንን ተጋሩን፡  እሞ ስለምንታይ’ከ ብማዕዶ ተዓዘብቲ ንኾውን፡  ኣይምልከተናን ኢዩ ንብልስ 
ንምንታይ ዘይምልከተና ፡ ሰራዊትና ኢዩ’ኮ ኣብ ጎድኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ንህዝቢ ትግራይ ዝሃርም 
ዘሎ ፡ ሰራዊት ኣቢ ኣሕመድ እኮ ኢዩ ኣብ መረት ኤርትራ ዓስኪሩ ፡ መበገሲ ቦትኡ ገርዎ ዘሎ ። ስለዚ ነዚ 
ድምጽና ከነስምዓሉ የብልናን ዲዩ ዝብሃል ዘሎ ? ንምንታይ’ከ ተዓዘብቲ ክንከውን ንዕደም ኣሎና? 

ነዚ ኩልና ኤርትራውያን ብጽሞና ከነስተውዕለሉ ዝግብኣና መስርሕ ኢዩ። 

ኣሓዳዊ ጉጂለ ብልጽግናን ሰዓብቱን ብልዕላውነት ኤርትራ ዘይኣምኑ ፡ ናጽነት ሃገርና ዘይቅበሉ ፡ ለይቲን 
መዓልትን ንቀይሕ ባሕሪ እንዳ ረኣዩ ከንባህቁ ዝውዕሉ፡ ኣብ ሃገርና ዓስኪሮም ንሓደ ብኩለንተናኡ ምሳና 
ዝመሳሰል ጥራይ ዘይኮነ ብመትከ ኣብ ልዕላውነትን ናጽነትን ህዝብና ዝኣምን ሓውናን ጎረበትናን ክጥቃዕ ፡ 
እም’ቲ መጥቃዕቲ ከኣ መናሃሪያኡ ካብ ኤርትራ ክነሱ ፡ ኣይምልከተናን ኢዩ ስቕ ንበል ምባል ብኡነት ትሕቲ 
ሰብ ስለ ዘቕጽረና ብርግኣት ክንሓስበሉ ይግበኣና። 

ቂመኛ  ውልቀመላኺ ኢሰያስን ሰዓብቱን ፡ ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ዝፈሸልዎ ወተሃደራዊ ክሳራን ፡ ከምኡ 
ዘሕፍር ናይ ዲፕሎማሲያዊ ውርደትን ሒነ ንምፍዳይ ፡ ብኣዚዩ ኣነዋሪን  ካብ ስነ ምግባር ዝረሓቀ 
ተግባራት ኣብ ሊዕሊ ህዝቢ ትግራይ ይፍጽሙ ኣሎዉ ። ጽባሕ ንግሆ’ከ መን ኢዩ ዝሕተተሉ ። ምክኒያቱ ፡ 
ሕዱር ቂምታ ውልቀ-መላኺ ንምርዋይ ፡ መብጽዓታትን ሕድሪ ስዉኣትና ረጊጾም  ኣይከሰርናን ዝብል ተማ 
የቃልሑ ኣለዉ ። እዚ ዝካየድ ዘሎ በደል ኣብ ሊዕሊ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ፡ ታሪኽ ክርስዖ 
ዘይክእል ጸሊም ታሪኽ ጺሒፎም ይሓልፉ ከምዘለዉ’ውን ከነዘኻኽሮም ይግባእ።  ድምጽና ብዓውታ ኣብ 
ቃልዕ ብምውጻእ ይምልከተናን ፈረቃን ንበሎም። ስለዚ ህዝቢን ሰራዊትን ኤርትራ ፡ ትግራይ ትቀርበካ 
ካብ ኣምሓራ ፡ እምቢታኻ ብዓውታ ከተስምዕ ስዉኣት ደቅኻን ፡ ብጾትካን  ይሓትኻ ኣለዉ ። ቅድሚ 20 
ዓመት ዝተወልዱ ቆልዑ ፡ ኣቦታቶም ከይረኣዩ ዓቢዮምስ ተራኦም ከኣ ኣርኪቡ ናብ ቅድመ-ግንባር 
ተሳሒቦም ይኣትዉ ኣለዉ ፡ እዚ ከኣ ዘይወጽእ ፡ መርገም ስውኣት ኣቦታቶም ሃየንታ ከምዘለዎ ዘክሩ። 

እዛ ሕማቕ ግዜ ንባዕላ ክትብል ክትሕእልፍ ኢያ ፡ ግን እዚ ክልተ ኣሕዋት ህዝብታት ኤርትራን ትግራይን 
ከምቲ ቀደም ዝነበር ሕጂውን ዘሎ ንዘለኣለም ውን ክህሉ እዩ። እሞ ንሕና እቶም ኣብዚ ግዜ’ዚ ዘለና ደቂ 
ሃገር እንታይ ዓይነት ታሪኽ ወይ ውርሻ ንገድፈሎም  ኣሎና ንዝመጽእ  ፡ ብዕምቀት ምሕሳብ የድሊየና 
ኣሎ። 



እዚ ሕጂ ንፍጽሞ ዘሎና ፍጻመታት ብኣገባብ  ገምጊምና  ነዚ ናይ ውልቀ መላኺ ተንኮል ኣወጊድና ፡ ኣብ 
ምእራሙ’ውን ግቡእና ኣበርኪትና ንመጻኢ ትውልዲ ዕሩይ መንገዲ ንግደፈሉ። ከምዚ እነተዘይገበርና ግን 
ብኢድ ኣዙር ተሓባበርቲ ጥፍኣት ንኸውን ከምዘሎና ከምኡ’ውን ናይ ታሪኽ ተሓተቲ ከም ዝኾንና 
ንሕሰብ። 

ሎሚ ህዝቢ ትግራይ ብጉጂለ ኣቢ ኣሕመድ ፡ ን 72 ሰዓታት ተፈሪዱ ኣሎ፡ ግን ወራሪ ከምዝፈከሮ ዘይኮነስ 
ተወራሪ ከመይ ይገጥሞ ኣሎ ነቲ መስርሕ ኢዩ ዘገድስ። ተጋሩን ኤርትራውያንን ፡ ብዛዕባ ኣምር ኲናት 
ሕጂ ብበዓል ኣቢ ኣሕመድ ኣይኮናን ንመሃር ፡ ብዛዕባ ኲናት ስቅቕታኡን በሰልኡን ሊዕሊ ዝኾነ ባዕልና 
ንፈልጦ ። ኲናት ከኣ ብናይ ቁጽሪ ሓስብ ደሚርካ ኣጉዲልካ ዘይኮነስ  እታዝወዓልካያ መዓልቲ ከመይ 
ሒዝካያ ኢዩ ናይታ መዓልቲ ቲኣ ውጺኢት ትኽወን ፡ ናይ ግዜ ገደብ ሓንጺጽካ ኣይኮነን። ሰልዚ መን 
ይዕወት መን ይፈሽል ንግዜ ንሃቦ። 

እዚ ከምዘለዎ ኮይኑ ፡ ደለይቲ ፍትሒ ኢና እንዳበሉ ፡ ካብ ስነምግባር ወጻኢ ኣዚዩ ዘይሞራላዊ  ብዝኾነ 
ልዕላውነትና ተደፊሩ እንዳበልካ ብኽያት ሓርገጽ ምብካይ ምስ ምንታይ ይቁጸር።  ናይ ዉጽዓት ወጽዓ 
ንምርኣይ ዘይተዓደለ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ኮይኑ ኣጀንዳ ህግደፋውያን ዘጎናጽፍ ትካል ስለ ልዕላውነት ሃገር 
ንኽዛረብ በይናይ ናይ ሞራል ካምፓስ ክህልዎ ይኽእል?  ስለዚ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል 
ንጎድኒ ገዲፍካ ብዛዕባ ድፍረት ልዕላዊነትና ክንሙጉት ወላሓንቲ ብሞራል ይኹን ወይ ብሕልና ዝነብር ሰብ 
ክሰምዓና ኣይክእልን ኢዩ። ንኤርትራውያን ቀዳማይ ጸላኢና ስርዓት ብልጽግና ናይ ኣስመራ ኢዩ። በኣንጻሩ 
ግን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሃገሩ ይኹን ካብ መረቱ ድኽነትን ድንቁርናን ከጥፍእ ላዕሊን ታሕቲን ኣብ ዝብለሉ 
ዘሎ ህሞት ኢዩ እዚ ሰፍ ዘይብል ሓደጋ ንትውልዲ ዘጽንት  ብመሪሕነት ኣቢ ኣሕመድን ኢሰያስ ኣፈርቂን 
ከም ሳንደዊች ወይ ኢምበቲቶ ንክጭፍለቕ ላዕሊን ታሕቲን ዝብሃል ዘሎ። ኣብዚ ዘየማትእ እዋን ከም 
ህዝቢ ንዝመጽእ ብድሆታት ሓቢርና ምስ ህዝቢ ትግራይ ዶው ንኽንብል ሓላፍነትና ጥራይ ዘይኮነ ሞራላዊ 
ግዴታና  እዩ። 

ሕዳር 14, 2020, ኣስመራ ብሚሳኤል ተደብዲባ፡ እዚ ሳዕቤን ናይ’ቲ ጠንቂ ምትእትታው ሰራዊት ኣቢ 
ኣሕመዲን  ጉጂለ ብልጽግና ናይ ኣስመራ ዝመደበሩ ውልቀ መላኺ ብኣቶ ኢሰያስ ዝምራሕ ከም ዝኾነ ናይ 
ጸሓይ ቀትሪ ሚስጢር ኢዩ ። ብቀጥታ ኤርትራ ብሰንኪ ኢሰያስ ኣብ ክንወጾ ዘይንኽእል ፈተና ንኣቱ 
ከምዘሎና ተረዲእና ብሓላፍነት ኣብ’ዚ ተኸሲቱ ዘሎ ሓዊ ንምጥፋእ ፡ ኣስተዋጽኦና ከመይ ከምዝኸውን 
ሓባራዊ ዘተን ጽዑቕ ጎስጓስን የድሊየና ኣሎ። ከም ህዝቢ ትግራይ ብሓድነቱ ከም ዓረ ተሪሩ ንዝመጽእ ዘሎ 
ወራራት ዝምክት ዘሎ ፡ ንሕናውን ኩሉ ፍልልያትና ኣወጊድና ካብ’ዚ ህዝቢ ትግራይ ተማሂርና ሕሳብና 
ንኽንገብር ጸዋዒት ይቐርበልና ኣሎ። 

ኣብ ናይ ቋሕ ሰም ሰዓት ፡ ህዝቢ ትግራይ ብሓድነት ደው ኢሉ ንጽንተቱ ዝተሃንደደ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 
መረት ኤርትራ ዝመናሃሪያኡ ዝኾነ ኣብ ዝምክተሉ ዘሎ ግዜ ብዓይኒ ክሲ ክረኤ ከም ልዕላውነት ሀገረ 
ኤርትራ ከም ዝደፈረ ኣምሲልካ ከበሮ ሓምሓም ክህርም ንዕዘበሉ ዘሎና ግዜ ዓገብ ናይምባል ሓላፍነት 
ኣሎና ወላ ዐረ እንዳጠዓመና፡ ምኽኒያቱ ሳዕበን ናይ ደብዳብ ኣስመራ  እቲ ጥንቂ ስርዓት ኣስመራ ስለ 
ዝኾነ። 



እዚ ከምዚ እሉ ከሎ ፡ ኣምባሳደር ዓንደብርሃንን ሰዓብቱን ፡ ብዛዕባ ደብዳብ ናይ ኣስመራ ኣመልኪቶም 
ዘሕልፍዎ ዘለዉ ኩነኔ ኣብ ሊዕሊ ሰራዊት ትግራይ ፡ ካብ ህግደፋውያን ንላዕሊ ተቆንዘይቲ ኮይኖም 
ንዕዘቦም ኣለና። ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳ  ወይ ተልእኾ እንተዘይሃሊይዎም ከም በዓል ዓንደብርሃንን ሰዓብቱን 
፡ ዝኾነ ተቓናቓናይ ሓይሊ ናይ ምክልኻል መሰሉ ዝተሓለወ ከም ምዃኑ መጠን ፡ ሰራዊት ትግራይ እውን 
ካብዚ ዝተፈልየ ዝገበሩ ኣይመስለንን።  ቅድሚ ናብ ወያነ ኣጻብዕካ ምውጥዋጥ፡ ነቲ ልዕላውነት ሃገርና 
ዝደፈረ ኣቢ ኣሕመድን ኢሰያስን ምኹናን የድሊ። ስለዚ ዓንደብርሃንን ሰዕብቱን ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ 
መረትና ንኽወጹ ክጽውዑ ይግብኦም።  

ንምዝኽኻር ዝኣክል ፡ ንመዓል ዓንደብርሃን ፡ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ኣንዳዕዲዑ ንኣቢ ኣሕመድ መሪሕነተይ 
ኣሕሊፈ ሂበካ  ኣለኹ ፡ ካብ ሕጂ ንድሓር ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ኣንዳበሎ እኮ በዓል ዓንደብርሃን ምስ 
ሰዓብቱ  ተቃውመኦመ ከርኢዩ ተሰሚዖም ኣይፈልጡን ኢዮም። ኣብዚ ግዜ’ዚ ደኣ እንታይ ስለ ዝተረኽበ 
ኢዩ ብዙሕ ላዕሊን ታሕቲን ዘብዝሑ ዘለዉ? ውልቀ-መላኺ ሃገር ኣሕሊፉ እንዳህበ ግን ትም ሕትም 
ኢሎም ኢዮም ዘስቀጡ። ብሓጺሩ ከምልማዶም ኣብ ውሽጢ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ሕንፍሽፍሽ 
ንምፍጣር ዝተሃንደሰ ናይ ሽርሒን ጉርሒን ናይ ምድንጋር ታኸላ ከምዃኑ ብግቡእ ፈሊጥናዮን 
ተረዲእናዮን ኣሎና። 

ኣብ መጨረሽታ ፡  ከም ህዝቢ መንነትና ክንዕቅብ ፡ ህላወና ከነውሕስ ፡ ፍትሕን ርትዕን ከነንግስ ፡ ኣብ 
ቅኑዕ መስመርን ጠመተን  ክንገብር  ዘይየማትእ ግዜ ይጠልበና ኣሎ። ሕዱር ናይ ቂምታ በሰላ ምፍሕታር 
ወይ  ጓል መንገዲ እንዳፈጠርካ ንህዝቢ ኮለል ካብ ምባል ወጺእና ናብ ፍትሒን ርትዒን ይኹን ጠመተና። 

ስርዓት ብልጽግናን ህላላ ስርዓት ህግደፍን ፡ ሱር በተኽ ዓለት ኣብ ምጽናት ተዓጢቆም  ዝጎይሉ ዘለዉ ግዜ  
ንሕና  ከም ሰብ ሞራላዊ ሓላፍነትና ክንሽከም ይግብኣና። 

ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩዎ ነዚ ብኣሃዝ ዘይቁጸር ሰራዊ ኢትዮጵያ ፡ ጽባሕ ንግሆ እዚ ኲናት ኣብ ዝተወደኣሉ 
ብሰላም ዶ ንሃገርና ገዲፉልና ይወጽእ ይኸውን? እዚ ንግዜ ንገድፎ ኢዩ። 

ስለዚ ህግደፍ ኣብ ፍልልይና እዩ ዝነብር ዝሎ ፡ እሞ ካብ ህዝቢ ትግራይ ሓድነታዊ  ናይ ስራሕ ዕማም 
ተማሂርናሉ ፡  ብዘየገድስ ብዝሒ ፍልላይና ፡ ኣብ እኩብ ድምር ሓበራዊ ስራሕ ነድህብ፡ ፍልልይ ንወግድ። 

 

ፍትሕን ርትዕን ንህዝቢ ኤርትራ 

ኤርትራን ኤርትራውነትን ንዘለኣለም ክነብር ኢዩ 

ሓርነትና  ናይ ግድን ኢዩ 

 

በራኺ  ዮሃንስ 

ኦታዋ ፡ ካናዳ  (Ottawa, Canada) 

 


