
ዘይወግሕ መሲሉዋ ኣብ ቦክራ ትወጽእ 

ሰልፊ ንሃገራዊ  ክሕደትን ጥልመትን፣ 
 

ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናይ  ወጻኢ ጉዳይ ሚስተር ዲና ሙፍቲ፡" ኤርትራዉያን እንተ፡ ዝሕተቱ 

ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለይላ መዓልቲ፡ ናጽነት ኣየክብሩዋን ኢዮም'' ምስ በለ ቡርቱዕ ቁጠዓ 

ዝተሓዎሶ ግብረ መልሲ  ከም ዝገበረ  ዝርሳዕ ኣይኮነን። ሙፍቲ ከምዚ ምባሉ፡እቲ መስርሕ 

ኮንፈደረሺን ምስ ኣምሓራ ከም ዝተወደኤ መርድእ እዩ ነይሩ። እዚ ሓያል ነድሪ ዝፈጠሮ ቑጥዓ 

ልዕላዉነቱ ክድፈር ከም ዘየፍቕድ፡ ሰማእታቱ ንኮንቱ ከም ዘይወደቑ ኣረጋጊጹ ዝፈልጥ ህዝቡ 

እዩ።  ንኹሉ እከይ ተግባራት ኢሰያስ ብትሪ ይኹንኖሞ። ብእንጻሩ  እዞም ሕልና 

ዘይብሎም ኤርትራውያን ነበርቲ ሚላኖ ብ24/04/21 ዓም  ብሓላፊ ቆንስላዊ ቤት ጽሕፈት 

ህግደፍ  ኣቶ ግርማይ  ሃብተሚካኤልብ (ወላም) ዝተጸዉዓ ሰላማዊ ሰልፊ፡ ምስ ደመኛ ጸላእቲ 

ህዝቢ  ኤርትራ፡ እጡባት ኣደታትና ዝቖረጹ፡ ዓድታት ብሓዊ ዝቃጸሉ፡ ንመንእሰያት ኣብ 

ኣደባባይ ዝረሸኑ፡ ባሕርናን ወደባትና ክወሩ ዝህንጠዩ ረሲዕናዮዲና፡ ሰለዚ ነቲ ኣከይ ገበናት 

ዉልቀ መላኺ ኢሰያስን  ዶክ/ኣቢን ኣብ ማሕበረሰብ ዓለም  ከይቃላዕ ኽሽፉኑ፡ ኣብ ኣደባባይ 

ወጺኦም  ""ኢትዮጵያ ወይ ሞት"" ዝብሉ ማሕበር ኣንድነታዉያን ሚላኖ  ባንደራ ደርጊ ኣብ 

ዝባኖም ተዓጢቆም  ከዉደክድኹ ከለዉ፡ በቲ  ዘይርድኦም ቛንቛ  ኣምሓሪኛ ዝቐረበ 

መልእኽቲ  ከይሰምዑ ከጣቑዑ ክስዕሱዑን ፡ከውደኽዱኹን  ተራእዮም። እቲ ዘሕፍር 

ዉርደት'ዉን  ብቑንቋ  ትግርኛ ዝቐርብ  ኣይነበረን።  እቲ ዘተሓሳስብ  ብስርዓት  ኢሰያስን 

ዶክ/ኣቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ  ዘሎ ኢ- ሰብእዊን ኣጸያፊ  ተግባራት ኣብ 

ኣደባብይ  ወጺእካ  ነቲ ዓለም ሙሉእ ዝኾነኖ ገበናት  ደገፎም  ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ግን ዋጋ 

ዘክፍል ምዃኑ ነፍሲ ወከፎም ጠፊእዎም  ኣይኮነን። ሎሚ  ኢትዮጵይ ከም ሃገር  ብኩናት 

ሕድሕድ ተረሚሳ፡ ናይ ህዝባ ድሕነት ከተዉሕስ ዘይከእለት፡  ኣንታይ ኣምጽኢ  ባንደራ 

ኤትዮጵያ ትዓጢካ ሽንዳሕዳሕ? ነዚ ኣነዋሪ ክብሪ ሰማእታትና ዘሕስረ 

ሰላማዊ  ሰልፊ  ኣይኮነን  ክትሳተፎ፡  ክትሰምዖ  ዘሕዝን እዩ።   

  እዚ ብግርማይ ወላሞ  ዝተወደበ ጽገረዳ ሰቛር (ኒኒ)  ማመት  ክፍለ  ዝተባሃለ ባሃማት ገዛ ገዛ 

እንዳ ኣተዋ  ኣብ ስላማዊ ሰልፊ ንኽሳተፉ ጻዊዒት ዝገብራ፡ ፈሪሔን   ዓድና ምእታዉ 

ከይከልኡና ሰለ ዝተሰከፋ  ከይፈተዋ ተገዲደን ከም ዝኸዳ ተፈሊጡ ኣሎ።  

ኣብዚ ከነተሓሳስቦ ንደሊ፡ ሕዝቢ ሚላኖ ደቁኾም  ኣብ ኩናት ትግራይን ኦሮም ይሞቱን 

ይቖስሉን ኣለዉ። ኢሰያስ ሕጀ'ዉን ኣብ ኩሉ ዓድታትን ከተማታ ትሕቲ ዕድመ ቆልዕት ይገፍፍ 

ኣሎ፡፡ 30 ዓመት ደም ዘንበዓና ትማሊ ብባድመ ጸሚምና ሕጅዉን ትግራይ ሓሊፉ መሬት 

ኦሮሞ ኣትዩ ዕሸላት ይጥፍእ ኣሎ። ክንደይ ሞይቶም ክንደይ ቆሲሎም፡ ክንደይ ተማሪኾም 

ጽባሕ ንምስሙዑ ከቢድ እዩ። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ'ዚ ንክብሪ ታሪክን ኣደታት  ዓዲ 

ጥልያን  ዝበለለ ጸሊም ታሪክ እዩ እቲ ቭድዮ ስነድ እዩ። 

ሒጂ ግን ይአክል ንበል፡ ኩላትና ኣብ ኣደባባይ ወጺእና  



** ዶብና ይተሓንጸጽ፡ እሱራት ይፈትሑ፡ ቁዋም ይተግበር ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ 

ይዉጻእ !!! ክንብል ኣብ ጎኒ ደለይቲ ፍትሒ ደዉ ክትብሉ ንላቦ። 

                ኤሪ  ነጻ  ማሕበር ሚላኖ ከባቢአን 

                       ደለይቱ ፍትሒ  

 


