
29/9/2021 ዓ.ም.ፈ. 

ገመል ሰሪቕካስ  “ጉምብሕ ጉምብሕ”፤ 

ፋሺሽታዊ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ሎሚውን ከም ኣመሉ እነሆ ንህዝቢ ዓለም እቲ ጸያፍን ነውራምን 

ባህሪያቱ ከይሓፈረ ከርኢ ኣብ መጋበሪያ ዓለም ተዓዚብናዮ። ኣብቲ መበል 76 ጉባኤ ሕቡራት 

መንግስታት ቀሪቡ ንነብሱ ግዳይ ወራር ወያኒ ከምዝኸ`ነ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን መደረ ክገብር 

ተሰሚዑ። ብዑሱብ ወኪል ፋሺሽቲ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ዑስማን ሳልሕ ኣቢሉ ንሕና ናይ ነብሰ 

ምክልኻል ክ`ናት ኢና ኣካይድና ወያኒ እዮም ወሪሮምና ክብል መደረ ጌሩ።  

እዚ ክ`ናት`ዚ ብወሳኒ ተራኡ ህግደፍ ብፍላይ ድማ ፋሺሽታዊ መራሒ ኢሰያስ ኣፈውርቂ 

ንዓመታት ክጥጀኦ ዝጸንሐ ኣረሜናዊ ውዲት እዩ። ዓው ኢሉ’ውን ብስም ሰላም ኢትዮጵያ 

ብምኻድ ን27 ዓመት ኣይከሰርናን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክልተ ሃገርየን ዝብል ዓሻዩ ኣባ ሓጎይ 

ጎንደርዩ ተቐቢሩ እናበለ ዕድሚኡ ምሉእ ንህዝቢ ኤርትራ ብጸዋግ ገጹን ኣረመናዊ ባህሪያቱን 

ክገዞ ዝጸንሐን ዘሎን፣ ሕጂ ኣፍ ልቡ እናወቕዐ ኣስናኑ ጫሕ ኣቢሉ ክቱር ታሕጋ`ሱ ክገልጽ 

ተዓዚብናዮ። ንዓመታት ብሓሶትን ምድንጋርን ከታልሎ ዝጸንሔ የዋህ ህዝቢ ኤርትራ ሓቀኛ 

መንነቱ ኣርእይዎ። 

ኣብ 2020ዓ.ም.ፈ. ምስ ምስ ጸረ ሰላም መራሒ ኢትዮጵያ ዶ/ኣቢይ ኣሕመድ ብምሽራኽ ሰፊሕ 

ኪ`ናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከፊቶም ብኹሉ መኣዝን ብምእታው ዘስካሕክሕ ግፍዕታት 

ፈጺሞም፤ ጃምላዊ ቅትለት ጾታዊ ዓመጽ መንፈሳዊ ግህሰታት ኩሉ ዓይነት ትካላት ምዕናውን 

ስርቅን ዘረፋን ብምክያድ ንህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ተዋፊሮም ገናውን ይቕጽልዎ ኣለዉ። 

ኮይኑ ግን ጅግና ህዝቢ ትግራይን መራሕቶምን ንህላወኦምን ቀጻልነቶም ንምውሓስ ብጽንዓትን 

ተወፋይነትን መኪቶም ንወረርቲ ፋሺሽታውያን  ጸላእቶም ኣብ ምብርካኽን ምስዓርን ደረጃ 

በጺሖም፤ መራሕቲ ብልጽግናን ህ.ግ.ደ.ፈን ስዕረቶም እናተቓላጠፈ ብምኻድ ዓቕሎም ጸቢብዎም 

ከዕለብጡ ይረኣዩ ኣለዉ።  ፋሺስታዊ መራሒ ህግደፍን ላዕለዎት መራሕቲ ዑሱባቱን ዘለዎም 

ዓቕሚ ሰራዊት ኣንጺቶም ንህዝቢ ኤርትራ ወያኒ ክወሩና እዮም ርድኡና እናበሉ ላዕልን ታሕትን 

ክብሉ ንዕዘብ ኣሎና። 

ተመሊሱ ድማ ንሕና ኣይወረርናን ወያኒዮም ወሪሮምና እናበለ ኣብ መጋባኣያ ዓለም ብወኪሉ ጌሩ 

ክግዕር ምስምዑ ኣዝዩ ዘሕፍርዩ። 

ስለዚ “ገመል ሰሪቕካስ ጉምብሕ ጉምብሕ”  ዝባሃል ከምዚ ናይ ፋሺሽታዊ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. 

ዓይነትዩ፤ ሰፍ ዘይብል ግፍዕን በደልን ንዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እናፈጸመ መጺኡ ፣ 

ሕጂ ድማ ኣብ ዘይምልከቶ ክ`ናት ኢትዮጵያ ብምእታው ንህዝቢ ትግራይ ንምንጻት ታሪኽ እቕረ 

ዘይብሎን ዘይርሰዖን ሕሱም ጨካን ዝኸ`ነ ሰብኣዊ ግህሰት ይፍጽም ኣሎ። 

ውድቀት ንፋሺሽታውያን  



ዓወት ንብዱል ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን 

ክብርን ዝኽርን ንሰማእታትና 

ተስፋይ ክፍለ( ደላይ ፍትሒ) 

 


