
መሪሩና 

ሎምስኪንዚረብ`ዶ !!!! 

ቀዯም መን ፡ ኣቦታትና ንሃገራዊ ናጽነት ክቃለሱ ከለዉዜወርዶምዜነበረ ኣዯራዕ፡ ካብ ዯቡብ 
ዜመጽእዜነበረ ወራር`ዩ ነሩ። ዋላ`ውን ቅድሚኡዜነበረ ወረራታት ካብ ዯቡብ ዜመጽእዜነበረ 
ምርሻንአሪትራውያን ኮነዜምታ፡ ሕሉፍ ሓሊፎም ግብሪ ንጉስ እናተባህለዜሽነን ቀረጽ ፡ፈሰስ ኮነ ቀለብ 
ወተሃዯራት ወረርቲ ኣብ ጸብጻብ ከየእተውካ`ዩ፡ ብሰፊሑ ኣብ ዯብባዊ አሪትራ ጥራሕ ይኮነ ዋላ`ውን 
ክሳብ ኣብ ማእከል አሪትራ ፡ ማለት ኣብ ሓማሴን የጐባዕብዐ ነሮም።እዙ ድማ ስኑድ ታሪኽ ዜምስክሮ 
ሓቂ`ዩ። 

እዝም ኣብ ዯቡብና ዜርከቡ ሕብረተሰብ ሃገራውነት ብምውራር ወይ ብምግዚእ ዜጥረ ገይሮም 
ዜሓስቡ፡  እሞ ንምውራር ዜጥቀሙሉ ሜላ ድማ ውግእን ወረ ውግእን ምጽሕታር`ዩ ። ብፍላይ እቶም 
ነዙ ካይደ ድማ መራሕቲ ኢና ዜብሉ ናይ ኣምሓራን ናይ ተጋሩን`ዮም።ከም ኣብነት ኣብዙ ሕጂ 

ዜገብርዎ ለዉ ውግእ ኣስማት እተን ክፍለ ሰርዊት፡ ወይ ናይ ውራ ኣስማት ፡ ኣሉላ ኣባነጋ ፡ 
ተድሮስ ፡ ምኒሊክ፡ እዮም። እዙ ርእየካ ሃገራዊ ቃልሲ ይኮነ ናይ ምውራር ናፍቖት`ዩ። 

ኣብ ዜኾነ ይኹን ቦታ ዜነብሩ ኣህዚብ ኣለዉ።እዝም ኣህዚብ እዙኦም ሃገራዊ መንነቶም ዜውሰን 
ብናይ ገዚእ ነብሶም ድልየት ዯኣ እምበር ብድልየትዜኾነ ይኹን ወራሪ ክውሰን ኣይከእልን`ዩ።ኣጋጣሚ 
ኮይኑ ሓዯ ሽግር እንተተፈጥረ ድማ ብናይ ህዜቢ ድልየትን ድምጽ ንክፍታሕ እዩ ዜግባእ።ወረርቲ ግን 
ብቅልጽምና ዜብል ሓሳብ ስለ ለዎም ናብ ጠበንጃ እዮም ዜየዩ።እዙ ሕጂ ንርእዮ ሎና ሽግር ኣብ 
ኢትዮጵያ ናይ ወረርቲ ሽግር ስለ ዜኾነ ብዘሓት መንእሰያት ጥራሕ ይኮነ ቆልዒ ሰበይቲ ኮነ 
ኣረጋውያን ይቐዜፍ ኣሎ።እቲ ሕዜን ድማ እቲ ኣብ አሪትራ ዜርከብ ናይ ማፍያ መራሒ ድግዱጊት 
ተዒጢቑ ኣብዙ ናይ ወረርቲ ይላ መንእሰያትና የቕዜፍ ጥራሕ ይኮነስም አሪትራዊ ድማ የበላሹ 
ኣሎ። 

ነዚ መሪሩና ትብል ጽሕፍተይ ከቐርብ ዜገዯዯኒ ግን እዙ ናይ ወረርት ታሪኽ ንምዜንታው 
ኣይኮነን። ጐዲየይ ኩሉ ጊዛ ብቐዲምነት ዜህቦ ጐዲይ ሃገረይ አሪትራ`ዩ። 

ኣብ ዜሓለፈ ቅንያት ኣቦ ወንበራት ናይ ኣርባዕተ ሃገራውያን ውድባት ብአሪሳት ሃለዋቶም 
ክገልጹ ተዒዱሞም ኔሮም።  ካብቲ ዜሰማዕክዎ መዯረታቶም ድማ ተስፋ ቚርጽ ጥራሕ ይኮነ 
ሕፍር`ዩ ኔሩ። እንቋዕ እቶም ንአሪትራ ሓዯራ ዜበሉና ኣቦታት ኣይሰምዕዎ እዩ ብል። ብወገንና ኸ 
እንታይ ኢና ከነረክቦም ነቶም ዯቅና ? እምበርዶ ንሓልየሎም ኢና ? ወይስ እዙ ናይ ወረርቲ ሃርፍ 
ድልየት ንምምላእ`ዩ እቲ ቃልሲ። 

ካብቲ ሓዯ ንህግድፍ ንቃወሞ ንመንእሰያትና ኣብ ይምልከቶም ውግእ የእትወልና ኣሎ እዩ።
እቲ ስነ-ሞገት ድማ እቲ ውግእ ኣብ ሞንጎ ክልተ የሓውት ስለ ዜኾነ`ዩ።ከም አሪትራውያን ውድባት 
ንኹን ውልቀ-ጐጅለታት ኮነ ውል-ቀሰባት ንጹር ዜኾነ መርገጽ ክህልወና ይግብእ።ንሕና ከም ህዜቢ 
ዜረኸብናዮ ግፍዑ ተወዲዲሪ ይብሉ`ዩ። ካብ ነዊሕ መን ክንዯሚ ጸኒሕና ፡ ሒጂ እንተ ኾነ ድማ ንዯሚ 
ኣሎና። ንዜኾነ ይኹን ሕብረተ-ሰብ እዙ ንዒና ዜረኸበና ክነፎ ኣይንምነን ኢና።ስለዙ ናትና መርገጽ 
ክኸውን ለዎ  ኣብጠረጴዚ ኮፍ ኢልኩም ጐዲይኩም ብሰላም ፍትሕዎ እዩ።  

እንተ ኾነ ኣብ ባይታ ከምኡ ኣይኮነን ሎ። እቶም ናይ  3000 ዒመት ጽውጽዋይ ኣሚኖም 
ዜሰርሑ ለዉ አሪትራውያን ኢና በሃልቲ ብዘሕ ኣይገርመንን`ዩ። እቲ ገርም ናይ`ቶም ሙሉእ 
ዕድሚኦም ምእንቲ አሪትራ ዒዚብ ክረኽቡ ዜጸንሑ ኣካላት`ዩ።እዙ ኩሉ ናይ ቃልሲ ዒዚብ ተረሲዐ 
ዮሃናታት ንህዜቢ ትግራይ ኮነ ንወያነ ብኩሉ ወገን ክንብ ቀንዩ።እሞ እቲ ንህግድፍ ንኸሶ ዜነበርና ዯኣ 
ምስቲ ዜበሃል ሎስ እንታይ`ዩ ፍልልዩ ? ኣብዙ ዯኣ ኣብ ይምልከተካ ጐዲይ ጣልቃ ምእታው ዶ 
ኣይኮነን ?  ወይሲ ኢሳያስ ከምኡ ስለ ዜገበረ ንሕና`ውን ከምኡ ክንገብር ሓላል`ዩ ዜብል ፍልስፍና`ዩ ? 
ወይ ድማ ናይ ጸላእየይ ጸላኢ ፈታዊየ`ዩ ዜብል ኣምር`ዩ ? ወይ ድማ እዝም መሪሕነት ትግራይ ዜበሃሉ 
ንህግድፍ ከልግሰልና`ዮም ዜብል ናይ የዋሃት ኣተሓሳስባ`ዩ ? 

ዜኾነ ኮይኑ ህዜቢ አሪትራ ጐዲዩ ተረሲዐ ቃልሱ ባይታ ቢጡ ይርከብ ኣሎ፡ እቶም ኣብ ዯገ 
ሎና ተቓለስቲ ንበሃል ድማ በዙ ንባዕ ቃልሲ ኢልና ንጽውዖ ኣገባብ ፡ ሓርነቱ ከነረጋግጸሉ በት`ዩ።
ዜምድናና ኣብ ክንዱ ምስ ህዜቢ አሪትራ ዜኸውን፡ ምስ ወያነ ክንሓስብ ከሎና ሕሉፍ ተመኰሮና 
ዜምድናታትና ምስ ወያነ ይኹን ምስቶም ዯቡባውያን መራሕቲ ዜረሳዕና ንመስል።ጐዲይና ባዕልና 



ኢና ንፈትሕ ክበሃል ከሎ ፡ ሎና ዒቕሚ ኣብ ጐዲይ ህዜብና ተኯረ ምስ ዜኸውን`ዩ።ከም መበገሲ 
ጐዲይ ስዯተኛታት ኣብዙ ኢትዮጵያ ዜበሃል ቦታ ዪኹን ኣብ ዜኾነ ይኹን ሃገር ተሰዱዶም መከራ 
ዜበልዐ ለዉ አሪትራውያን ዯቅና ይኸውን። እምበር በዙ ክትብልዎ ዜቐነኹም`ሲ፡ ምናልባት ብሓገዜ 
ወያኔስ እታ ሓንቲ ሃገራውነታ ረጋገጸት አሪትራ ክትድምስስ ኢኹም ክትጽዕሩ። 

ተስፋ ቚርጽን ሕፍርን`ዩ ክብል ከለኹ፡ ህዜቢ አሪትራ ዒሰርተታት ኣሽሓት ዯቁ 
ከፊሉ ዜተናጸፎ ናጽነቱ፡ሓዯ ዜተፈልየ ጐጅለ እሞ ኣብ ሓዯ ክልል ዜርከብ ናይቲ ኣብ ዯቡብ 
ዜርከብ ምሕዯራ፡ ማለት ህ.ወ.ሓ.ት.፡ ምእንቲ አሪትራ`ዩ ዜዋጋእ ሎ፡ወይ ከኣ ናጽነትና 
ዜኣመነልና ንሱ`ዩ ዜብል ዒው ኢልና ክንዚረብ ከሎና፡ኣብ ቅድሚ ህዜቢ አሪትራስ ሕፍር`ዶ 
ኣይኮንን ? አሪትራውያን ንናጽነቶም ክቃለሱ ከለዉ ካብቶም ውዕል ሕ.ሃ. ዯምሲሶም 
ሃገራውነት አሪትራ ከጥፍኡ ዜዯለዩ ካብ አሪትራ ከባርር እዩ ነሩ። እምበር ናቶም ምርቓ ይዯሊ 
ኣይነበረን። ንምዃኑ እዙ ወያነ ዜበሃል ንበይኑ ኣብ ስልጣን ኣይነበረን። ዜኣመነ ኢ.ሂ.ወ.ዯ.ግ. 
ድኣ ምበር ወያነ ኣይኮነን። ህዜቢ አሪትራ በቲ ነፎ ግፍዑ ኣብ ክንዱ ዜከሓስ፡ናጽነትና 
ኣሚኑልና ኢልካ ዜሕለፍድ`ዩ ?   

ተስፋ ቚርጽን ሕፍርን`ዩ ብል`ውን ኣሎ ። ናይ ጀነራል ጻድቃን ባሕሪ አሪትራ እንተ 
ኾነ ብፍትወት እንተይ ኮነ ብውግእ ዜብል ቃለ-ምሕታት፡ናይ ገታቸው ረዲ ኣብ ኣሰና ዜሃቦ 
ምንሻው ተቓወምቲ፡ ናይ ባይቶና ኮነ ካልኦት ውድባት ትግራይ ዜሓንጸጽዎ ሓዯገኛ ውሳኔ ኣብ 
ልዕሊ አሪትራ ኣብ ጏድኒ ገዱፍካ፡ ኣብ ድምጺ ወያኔ ብዕለት 19.07.2021 ዜወጽአ ዜኣኽለን 
ጥሒነን በዒለ ማርይም ይብላ ዜብል ኣርእስቲ ዜሓ ሓተታ ኣብ ልዕሊ እተን ኣርባዕተ ውድባት 
ነጸረ ወቐሳ ፡ ባርያስ ሓጋዙኣ እንተ ረኣየትስ መዱዲ ትሓብእ እንዲበለ ካብ ጭፍራ ህግድፍ 
ይንፍለ ምዃንና ብብድዏ ናይ አሪትራውያን ፍቓድ ኣየድልየናን`ዩ ናብ አሪትራ ክንኣቱ 
ዜብል ግብረ-መልሲ ነቲ ናይ አሪሳት ተ ከምዜሃቡ እንዲ ረአናስ ምስ`ዝም ኣብ ትግራይ ዜርከቡ 
ውድባት ጥልዕ ጐምብሕ የድልየና ድዩ ? 

ሓንቲ ብጸይቲና ምስ ሓዯ ብዕድመ ጸጋ ለዎ አሪትራዊ ናይ አሪሳት ምስ ኣርባዕተ 
ውድባት ዜገበሮ ሓተታ ይሰምዕ ኔሩ። ን30 ዒመት ክቃወሙ ጸኒሖም ከሳብ ሎሚ ከምይ 
ተሰማምዐ ከይሓፈሩ ኣይተሰማማዕናን ኢሎም ክዚረቡስ ኣይሓፍሩን ድዮም ? ኢሉ ሓቲትዋ 
ነታ ብጸይቲ። ርግጽ ከምቲ ሓዯ ካብ መራሕቲ ውድባትና ክብሎ ዜሰማዕክዎ  ንሕና ረባ 
ጥራሕ ኯንና እምበር ሰጏምናዮ ስራሕ የለን ፡ብወገነይ`ውን ኣብቲ መዯረ ዜሰማዕክዎ 
ንከሰማምዐ ይራረቡ ከም ለዉ እምበር ገና ናይ ሓባር ስራሕ ከም የጻፈፉ እዩ። ናይ 
መርገጽ ፍልልይ ኣሎና ይብሉ፡ ከም ህዜቢ ይርድኣና መርገጻት`ዩ። ከም ግቡእ ሃገር 
ከነመሓድር ኢና ኢኹም ትብሉ።እሞ በየናይ መንገዱ ኢኹም ፍትሒ ኣብ አሪትራ ከተንግሱ 
ትኽእሉ ? ንህዜቢ አሪትራ ከመይ ገርኩም ኢኹም ሓባራዊ ቃልሲ ከተልብስዎ ትኽእሉ ? 

መሪሩና ! መሪሩና ! በጃኹም ክንልምነኩም ኣገባብ ኣቀላልሳኹም ዲግመ ርእይቶ 
ግበሩሉ። ብሓጺሩ ንአሪትራውያን ተስፋ ብዜህብ መንገዱ ተወዲዯቡ። ነቐፌታ ክንጽሕፍ፡ወይ 
ክንዚረብ ከሎና፡ ናትኩም ናይ ሓባር ምስራሕ ስለ ዜጸምኣና ምዃኑ ክትርድኡ እዯሊ።ተስፋ 
ኣይተቚርጹና በጃኹም። ንጥቕሚ ወይ ዕድመ ምንዋሕ ናይቲ ኣብ አሪትራ ሎ ምሕዯራ 
ኣይትስርሑ። ካብ ኩሉ ግን ጐዲይ አሪትራ፡ ከምቲ ብኸፊል ዜበልኩሞ ናይ አሪትራውያን`ዩ። 
ንናጽነት አሪትራውያን ዜምርቐሉ`ዶ ዜኣምነሉ ካብዝም ኣብ ዯቡብ አሪትራ ዜርከቡ መራሕቲ 
ዋላ ሓዯ የለን። ኩሉ ግዛ ባሕሪ ! ባሕሪ ! ክብሉ ዜነብሩ ዋላ`ውን ብዋጋ ህዜቢ አሪትራ ምዃኖም 
ኣይንንግዕ። 

ሰናይንባብ ብርሃነ ረዲ (ባቡረይ) 

 ዕለት 24.07.2021 

  


