
ካብ ስግኣት ናብ ድሕነት 

ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮፕያን ክልል መንግስቲ ትግራይን ተኸሲቱ ዝነበረ 

ውሽጣዊ ውግእ ድልየት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ስለ ተሐወሶ ሰራዊት ኤርትራ ብዘይ 

ድልየቱን ድልየት ህዝብን ተኣዚዙ ኣብቲ ውግእ ተሳቲፉ ነይሩ። ውግእ ተገዲድካ እምበር 

ፈቲኻ ኣይትኣትዎን ኢኻ። ኣብ ውግእ ዝኣተወ ወተሃደር ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ኣብ ከባቢ 

ዓውደ ውግእ ዝርከብ ሰብ እንስሳ ሞትን ምቑሰልትን የጋጥሞ ንብረት ድማ ይዓኑ። ስልዚ 

ድማ ኢዩ ፖለቲካውያን ውድባት፣ ናይ ይኣክል ምንቕስቓስ፣ ህዝባዊ ማሕበራት ኩሉ ህዝቢ 

ሰራዊት ኤርትራ ካብ መሬት ትግራይ ክወጽእ ዘይተሐለለ ጻዊዒት ዘቕርብ ዝነበረ። ካብ 

መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ካብ ላዕለዎት ሐለፍቲ ሰራዊት ግን ዝሰምዕ ኣይተረኽበን። ኣብ 

ትግራይ ኣትዩ ዝነበረ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ዝነበረ ናይ ውግእ ጊዜን ቦታን ዘየድሊ ሞትን 

መቑሰልትን ከፊሉ ናብ ዓዱ ተመሊሹ ኣሎ። እንቛዕ ንዓድኻ ተመለስካ። ወለዲ ሰብኣይ 

ሰበይቲ ህጻውንቲ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ናይ 8 ወርሐት ውግእ ሎሚኸ እንታይ 

ክንሰምዕ ኢና ኢሎም ኣብ ትምታ ኣትዮም ኣለዉ። 

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ክፉእ ግዜ ናብ ዝኸፍኤ ጊዜ እንዳተሰጋገርካ ትሐልፎ ኣሎኻሞ 

ካብዚ ዘይቕሱን ናብራ ኩሉ ዝፈጠረ ልዑል ኣምላኽ ይከኣሎ ኢዩ`ሞ ምሕረቱ ይሃበና። 

ኣሜን። 

እቲ ውግእ ናቱ ኣዘዝቲ ኣለውዎ፣ ክቕጽል ድዩ ወይ ጠጠው ክብል ካብ ልቦና ህዝቢ ስለ 

ዝረሐቐ ዝፈልጥ የለን። መራሕቲ ናይተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ዘለዎም ሕድሕዳዊ 

ቅርሕንቲ ዕዳ ድኻ መንእሰይ ገይሮም ኣብ ርእሶም ከዚኖሞ ኢዮም ዝነብሩ። መንእሰይ 

ድማ ዕዳ ሞት ይኸፍል ኣሎ። ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ተቐባሊ ቅርሕንቲ ኮንካ ካብቲ ሐደ 

ናብቲ ሐደ እንዳተሰጋገርካ ትጸንት ኣሎኻ። ኣብቲ ዘይናትካ ውግእ ዘእትወካ ዘሎ ዕሉል 

ጻሕታር ውግእ ትፈልጦ ኢኻ፣ ሕጂ`ውን ዝገድፈካ ኣይኮነን ክሳብ ንሱ ዘሎ ንስኻ መንእሰይ 

ቅሳነት የብልካን፡ ከይትቅድሞ ክቕድመካ ኢዩ ከይደቀሰ ዝሐድር ዘሎ። ንስኻ ከይትነብር 

ከጽንተካ ከይደቀሰ ከምዝሐድር ትፈልጥ ኢኻ ካብ ማንም ዝተኸወለ ኣይኮነን። ካብዚ ንስኻ 

ንኸይትነብር ኢሉ ክጸናጸነካ ዝነብር ዘሎ ዝዓቢ ኣረመን ጸላኢ የብልካን። ስለዚ ካብቲ 

ዘሎኻዮ ትም ወጺእካ ካብ ሞት ሕየት ስለ ዝሕሸካ ድልየትካ ፈጽም። 

ሐይልታት ትግራይ ካብቲ ዝነበርዎ ቦታ ናብ ከተማ መቐለ ኣትዮም ኣለዉ፣ ህዝቢ ትግራይ 

ድማ ካብ ውግእ ከሲሩ እምበር ኣይረብሔን ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ውግእ ጠጠው ምባል 

ዕድል ክጥቀመሉ ኣለዎም። ካብዚ ዝሐለፈ ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ጽገም ተማሂሩ ድማ ነቲ 

ዝሒሉ ዘሎ ውግእ ከይድገምን ከይቕጽልን ምስ ህዝቡ ተመኻኺሩ ኣብ ንቡር ናብራ 

ክምለሰን ነቲ ኣብ ነብሱ ዝወዓለ ዓመጽ ብሰላምን ብሕግን ንገበኛታት ከሲሱ ናይ ፍርዲ 

ዓወት ክረክብ እምነየሉ። ኮማንድ ፖስት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ተመሊሹ ነቲ ኣብ 



ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ዓቢ ሽግር ተዓዚቡ ክፈትሕን ከቃልልን ጽቡቕ ኢዩ። ከምቲ ኢሳያስ 

ካብ ኤርትራ ኣቢይ ካብ ኢትዮጽያ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ትግራይ ቅርሕንቶም ከውጽኡ 

ተሰማሚዖም ኣብ ውግእ ዝአተዉ፣ ሕጂ ድማ ኮማንድ ፖስት ትግራይ ከምቲ ናቶም ኣብ 

ቅርሕንቲ ኣትዩ ኣብ ውግእ ከም ዝኣቱ ኢዩ ዘመልክት ዘሎ፣ ማለት ከምቲ ቃል ወሃቢ 

መሪሕነት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ዝገለጾ እንተኣድለየና ናብ መሬት ኣምሐራን ናብ ኤርትራን 

ክንቅጽል ተኽእሎ ኣሎና ዝብሎ። ምሉእ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝነበሮ መነባብሮ ተዘናቢሉ፣ 

ሞይቱ ቆሲሉ ኣብ መሪር ሕሰም ኣሎ፣ እቲ ኣብ ቅድሚ ውግእ ምጅማሩ ኣብ ከተማታት 

ዝነብር ዝነበረ መንእሰይ ኣብ ጊዜ ውግእ ተሐቢኡ ጸኒሑ ነጻነት ረኺቡ ካብታ መሕብኢት 

ቦታ ወጺኡ ኣብቲ ዝዓበየሉ ከተማታት ክምለስዩ። እቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ዝነበረ መንእሰይ 

ድማ ኩሉ ከላሽን ከምዝሽከም ገይሮሞ ኢዮም። እቲ ብረት ዘይሐዘ ተሐቢኡ ዝነበረ 

መንእሰይ ውግእ ተወዲኡ ናብ ናብርኡ ክጥምትዩ፣ ስርሕ ክደሊ ኢዩ፣ እቲ ብረት ሒዙ ዘሎ 

መንእሰይ`ውን ዕማመይ ወዲኤ ኣለኹ ናብራይ ክመርሕ ብረት ተቐበሉኒ ክብልዩ። እዛ ግዜ 

እዚኣ ንኮማንድ ፖስት ትግራይ ፈታኒት ኢያ፣ ከምታ ኢሳያስ ሕቶ መንእሰይ ኣብ ክንዲ 

ብሰላም ዝምልሽ ኩሉ መንእሰይ ክኸትት ኩሉ መንእሰይ ኣብ ኣገልግሎት ክኸይድ ብግፋ 

ጀሚሩ ኣብ ውግእ ኣብ ቤት ማእሰርቲን ስደትን ፋሕ ዘበሎም ከይገብሩ ካብ ህዉኽ 

ስጉምቲ ዝወስዱ መንእሰይ ትግራይ ከም ዘሸግሮም ተረዲኦም ትዕግስቲ ገይሮም ክሐስቡ 

ይግባእ። ህወሐት ኣብ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ስልጣን ሒዙ ከሎ መንእሰያት ኢትዮጵያ ስልጣኑ 

ከም ዝመንጠሎ `ዶ ረሲዔሞ ኢዮም። ከምቲ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ውግእ ዝቕጽሉ 

እንተኾይኖም ግን ተጻረርቲ ሐይልታት`ውን ነናቶም ብልሐት ከምዘጻውዱ ክርዳኡ ይግባእ። 

ኢሳያስ ብዘይ ውግእ ክነብር ስለ ዝይክእል ሎሚ`ውን ከም ቀደሙ ዝከኣሎ ሜላታት 

ክጥቀም ኢዩ። ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ቅድመ ግንባር ዶባት ትግራይ 

ከምጽኦ ኢዩ። ነቶም ካብ ዓውደ ውግእ ትግራይ ዝተመልሱ ድማ ንግዚኡ ኣብ ካልእ ቦታ 

መዲቡ መሊሹ ኣብ ውግእ ክመልሶም ኢዩ። ኣብዚ ብምልኡ ህዝቢ ኤርትራ ክፈልጦ ዘለዎ 

ሰራዊት ፈትዩ ወይ ከይፈተወ ብትእዛዝ ሐለፍቱ ሃገሩ ካብ ወራር ከድሕን ትእዛዝ ተቐቢሉ 

ወተሃደራዊ ተልእኾኡ ክፍጽም ኢዩ። ክቡር ሰራዊት ሃገር ብሕጊ ወትሃደራዊ ትእዛዝ ተቐበል 

እምበር እቲ ዝወሃበካ ትእዛዝ ካብ ግቡእካን ሐላፍነትካን ወጻኢ ምስ ዝኸውን ግን ተሐተቲ 

እቶም ኣዘዝቲ እምበር ንስኻ ኣይኮንካን። ሐደ ጊዜ ዘይኮነስ በብጊዜ ዝደጋገም ልሙድ ጌጋ 

ናይ መራሕቲ መሳርሒ ጽላእትኻን ጸላእቲ ህዝብኻን ኢዩ። 

ኣብዚ ህሞት`ዚ ሰራዊት ኤርትራ ካብቲ ብዙሕ ክገብሮ ዘለዎ ክልተ ዓቦይቲ ስራሐት ኣብ 

ቅድሚኡ ቆይሞም ኣለዉ። ቀዳማይ ሃገሩ ካብ ወራር ጸላኢ ክኸላኸል ካልኣይ ድማ ነቲ 

ሕማም ህዝቢ ዝኾነ ስርዓት ከልግስ ኣይፋል ክብል ኣለዎ። ካብ ኣፍ ሰራዊት ሐንሳእ ኣይፋል 

ምስተባህለት ነገር ተወዲኡ ማለትዩ። ክቡር ሰራዊት ሃገር ነቲ ናይ ህግደፍ ኣመራርሐ ካብ 

ሚሊታሪ ስትራተጂ ናብ ሲቪል ትካላዊ ምሕደራ ክትቕይር ናትካ ሐላፍነት ኢዩ። 



ኣብ ውሽጢ ሃገርና ዘሎ ህዝብናን ሰራዊትናን ካባና ካብ ኣብ ስደት ዘሎና ዘለዎ ትጽቢት 

ገዚፍን ንጹርን ሐገዝ ኢዩ። ስለዚ ኩሉ ህዝብና ካብ ስግኣት ክድሕን፣ ሻቕሎቱ ኣወጊኑ 

ሕድሕዳዊ እምነት ክህልዎ፣ ድሕነቱ ተሐልዩ ካብ ጸገምን ድንገትን ነጻ ኮይኑ ውሕስነት 

ክህልዎ፣ ፖለቲካውያን ውድባት፣ ናይ ማስመዲያ ትካላት፣ ምንቕስቓስ ይኣክል፣ ህዝባውያን 

ማሕበራትን ኩሉ ትም ኢሉ ዘሎ ህዝብን ነቲ ዝነበረን ዘሎን ተርእዮታት ብጽቡቕ ተቖጻጺርና 

ሐደ ኮንና ድምጽናን ግብርናን ናብ ኤርትራ ሰሪጹ ኣትዩ ነዚ መላኺ ስርዓት ዘልግስ ንጹር 

ቃልሲ ከነርኢ ናይ ኩልና እምነትን ጻዕርን ክኸውን ይግባእ። 

  

ክቡር ሰራዊትና ክብሪ ሃገርና፣ 

ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


