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ዮሃና ንኹሎም ደለይቲ ሰላም!  

ፈደራላውዊመንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ተዂሲ ደው ናይ ምባል 

ስምምዕ ተፈራሪሞም 

ንዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ክካየድ ዝጸንሐ ኲናት ሕድሕድ ውዒሉ ሓዲሩ 

ኣብ ጠረጴዛ ክፍታሕ ምዃኑ ብዘይካ ነቶም ብ Game Over ዝሰኸሩ ሰባት ንኻልእ ኩሉ 

ብሩህ ኔሩ። ምስ ምንውሑ ምጥርጣር ፈጢሩ ተስፋ ዝቖርጽ እውን ክበራኸት ጀሚሩ 

ኔሩ ክኸውን ይኽእል`ዩ። ግን ህዝቢ ከም ህዝቢ ብጥይት ክውዳእ ስለ ዘይክእል 

ብዓንተብኡ እውን እንተኮነ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ከንቱ ፕሮጀክት እዩ 

ኔሩ። እዚ ኲናት ክጅመር እውን ኣይነበሮን። ምስ ተጀመረ እውን ክሳብ ክንድዚ ክድንጒ 

ኣይነበሮን። ካብ ድሌት ናይ ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ወጻኢ ክንድዚ ዝኣክል ምድንጓዩ 

ዘሕዝነና ኮይኑ ካብ ሕጂ ንንየው እንተዝቕጽል ድማ  ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ 

እምበር ካልእ ፋይዳ ስለ ዘይህልዎ እንቋዕ ሓጎሰኩም እንቋዕ ሓጎሰና ክንብል ንደሊ።     

ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት መሬት ኢትዮጵያ ብሓፈሻ መሬት ትግራይ ከኣ ብፍላይ 

ብውዑይ ደም ዜጋታት ጨቅዩ ጸኒሑዩ። መንቀሊ ናይ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕድሕድ 

ምቅትታል እንታይ ኔሩ ዝብል ካልእ ሰፊሕ ኣርእስቲ ኮይኑ፡ ዝፈስስ ዝነበረ ደም ግን 

ንኹሎም ደለይቲ ሰላም ደም ዘንብዐ ኩነታት ኔሩ። ትሕቲ መስዋእቲ ዝተኸፍለ ዋጋ 

እውን ኣቃሊልካ ዝረአ ነገር ኣይኮነን። ኣሻሓት ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም። ኣሻሓት 

ኣካሎም ስኢኖም፡ ካብኦም ዝበዝሑ ድማ ብሕሱም ጥሜትን ሕማምን ልዕሊ 

ምዉታት - ትሕቲ - ህልዋት ኮይኖም ኣብ ጻዕረ -ሞት ይነብሩ ኣለዉ። እዚ ኩሉ ብርሰት 

ሰብን ንብረትን ከምኡ ኢሉ ንዓመት እንተዝቕጽል ኣንታይ መፍረየ? መወዳእትኡኸ 

እንታይ ምኾነ? በቲ ክንርእዮ ዝጸናሕና ናይ ጥፍኣት መንገዲ ብዘይካ እቶም ሓንሳብ ኣብ 

ገበን ዝተጨማለቑ ኣካላት ካልእ ደጋፊ ክረክብ ዝኽእል ኣይኮነን። እሞ ንኹሎም ደለይቲ 

ሰላም ደጊምና እንቛዕ ሓጎሰኩም ክንብል ንደሊ።  

ብልቢ ዘሕዝነና ናይቶም ኣብ ዘይምልከቶም ጉዳይ ኣትዮም ህይውቶም ዝሓለፉ 

ኤርትራውያን ኣሕዋትናን ኣሓትናን`ዩ። ተጋሩ ምስ ካለኦት ኢትዮጵያውያን ኣሕዋቶም 

ተዓሪቖም ዝጸንሐ ጽልእን ቅርሕንትን ኣብ ትሕቲ ከራኽቦም ዝኽእል ሕገ-መንግስቲ 
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ርግእ ኢሎም ክፈትሕዎ ይኽእሉዮም። ምስ ኤርትራውያን ዝተፈጥረ ጽልእን ቅርሕንትን 

ግን በዚ ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ መስመር ሒዙ ናብ ንቡር ኩነታት ክምለሰሉ ዝኽእል 

ኩነታት ኣይተነጸረን። ስለዚ ዝፈሰሰ ደም ኤርትራውያን የሕዝነና - የጉህየና። ተገዲዶም 

ስድራቤቶም ገዲፎም ናብ ኲናት ዝኣተዉን ካብ ንቡር መነባብሮኦም ዝተመዛበሉን 

ኣሕዋትናን ኣሓትናን የሕዝነና። እዚ ኲናት እንተዝቕጽል ድማ ካብቶም ህይወቶም 

ሓሊፎም ዘለዉ ዜጋታትና ንላዕሊ ህይወቶም ክሓልፉ ይኽእሉ ኔሮም እዮም። እዚ 

ተበጺሑ ዘሎ ስምምዕ ህይወት ኢትዮጵያውያን ብኡ ኣቢሉ ድማ ህይወት ኤርትራውያን 

ከድሕን ስለ ዝኽእል፡ ከምቲ ምስላ ናይ እንግሊዝኛ ዝብሎ ‘Better Late than Never!’ 

ኢልና ደገፍና ንገልጽ።  

ሰላም ንኹሎም ኣህዛብ ኢትዮጵያን ኤርትራን  

ሰላም ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ይንገስ  

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስሃግ 2 ሕዳር 2022  

 


