
ኤርትራ ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ጥራይ ኣይኮነትን  !! 

እዚ ኣርእስቲ ኣልዒልና ክጽሕፍ ዝገደደና፣ ኤርትራ ናይ ግርኛ ተዛራብቲ ጥራይ ከም 

ዝኮነት ፣ወይ እውን ኣብ ኤርትራ  ወነንታ ብጃካ ትግርኛ ተዛረብቲ እቶም ካልእ ብሄርትና 

ከም ( ተሳሓቢት መኪና)፣ ወይ ድማ ከም ካላኣይ ዘግነት ዘስምዕ ሓሳብ፣ ንህዝቢ 

ኤርትራ ኣብ ክልተ ዝገምዕ ዘለዎ ትሕዝቶ ኮይኑ፣ እዚ ሓደገኛ ጎስጓስ ህዝቢ ኤርትራ 

ብቀሊል ክሪኦ ከምዘይብሉ በዚ ኣጋጣሚ  ክነተሓሳስብ ንደሊ። መንቀሊኡ እቶም 

ኤርትራውያን ተመሲሎም ብሕቡእ ካብ ህግደፍ ዝምወሉ፣ምስኦም ዝተሓባበሩ ተጋሩን፣   

ባሕሪ ኤርትራ ዋናታቱ  ትግራወት ኢና፣ ካብ ጥንቲ መርትዖ ኣሎና፣ ክባሃል ካብ ናይ 

ተጋሩ  ደደቢት መድያ ክንሰምዕ ቀኒና ገሪሙና፣  ከምእውን ነዚ  ዝድግፉ  ኤርትራዊያን 

ከም ዘለው ኢሎም ሓበሩና ። ግርም ደደቢት መድያ እቶም ዝድግፍኹም ከም ትግራይ 

ትግርኚ (ኣጋዝያን) ድዮም፣  ኢዚ ጎስጓስ እዚ ከም ባዓል ኣቶ ወልዳብ ወልደማርያ ኣብ 

ግዜ ኣርባዓትት  ተፈቲኑ እዩ፣ እንተኾነ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ተቋውሙኡ ሰለ ዘርኣየ፣ 

ክቅጽል ኣይካኣለን ፣ ኣቶ ወልደኣብ ወልደማርያ ነዚ ተረዲኦም ካብ መጀመርያ ስጋዕ 

ብሂወት ዝነበሩ፣ ንኤርትራ  ዘይሕለል ቓልሲ ተቓሊሶም ኤርትራዊያን ንኤርትራዊያን 

ኢሎም ከቢድ ዋጋ ከፊሎም ዝሓልፉ ጂግና ኣቦ እዮም።  ሓንቲ ልእላዊት ሃገር ከቢድን 

ረዚንን ዋጋ ከፊላ ኣብ ዓለም  ባንደራኣ ዘንበልበለት ሃገር ምዃና ክትፈልጡ 

ይግባኣኩም፣ ናይ መን ድፍረት እዩ፣ ኤርትራ ሎሚ እያ ኣብ ሕማቅኩነታት ዘላ ሞ፣ ሃየ 

በትርና ሃቡና ንሕምቆ ኣሎና ድዩ ነገራቱ፣ኤርትራ መሬታ ናጻ ምስ ኮነት፣  መራሕቲ 

ኢትዮጵያ ብፍላይ ነብስሄር  መለስ ዜናዊ ብቓሉ ዝበሎ። ሎሚ ኤርትራ ብሪፈረንዶም 

ሃገራ ክተውሕስ ኣለዋ ፣ስለዚ ሎሚ ደደቢት መድያ፣ ነዚ ኪሒዶም ድዮም ታሪኽ ናይ 

ዝሓለፈ ኣምጺኦም፣ልክዕ ከምቲ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ንኽሊቲኡ እህዛብ፣  ነቲ ዘሎ 

ቅርሕንቲ ቅርሕንቲ ክትውሱኹ ሓዊ ክተሳውሩ ተዳሊኹም ዘለኹም፣ ኤርትራ ብወለዶ 

ምስ ትግራይ ኣይንዋለድን እኳ ኣይበልናን፣   ደቂ መታሕት እውን ምስ ሱዳን ይዋለዱ፣ 

ስለዚ ከም ዕላማ ትግራይ ትግሪኚ ደቂ ከበሳ ምስ ትግራይ፣ ደቂ መታሕት  ምስ ሱዳን 

ድዩ ዕላማ ደደቢት መድያ ፣ እዚ ኣብ ኣርባዓታት እንግልዛዊያን ፈቲኖም ዝፈሸሎም ስለ 

ዝኾነ፣ ዝሞተ ሓሳብ ሃለውሎው እንተ ዘይበልኩም ይሓይሽ፣ ንኹላትና ዝጠቅም ናይ 

ሰላም መዝሙር እንተዘመርኩም እዩ ዝጠቅመና።ብቛንቋ ሓደ ዝኾና ሃገራት ሓደ ክኾና 

ኣለወን ዝብል ናይ መን ስነሞጎት ሒዝኩም ኢኹም ንህዝቢ ተዳናጉሩ ዘለኹም። ኣብነት 

ኣብ ኤውሮጳ ስዊዘርላንድ ሃገር ክጠቅስ፣ እዛ ሃገር ብሰለስተ ቋንቋ ትማሓደር፣ ጥልያን፣ 

ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ምስ ጎራባብቶም ከም ዝወልዱን ዝዋለዱን ከም ምዃኖም 

ዘየጣራጥር ሓቂ እዩ፣ ብሰላማዊ መንገደን ኣብ ዘዘለውዎ ሃገር  ዝማሓዳደሩ እዮም፣ 

ብናይ ቀደም ታሪኽ ኣልዒሎም ኣብ ኮለል ተዝኣትው ፣ ሎሚ  ስዊዘርላንድ ከም ሃገር 

ኮይና ኣይምሃለወትን። 



ብወለዶ ስለ ዝተራኸብካ ወይ እውን ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ እናገንጸልካ ንኽሊቲኡ 

ህዝብታት ዘይርብሕ ንውሉድ ወለዶ ዘይሓዊ በሰላ እና ገደፍካ ምኻድ ንኹላትና 

ኣየርባሓናን እዩ፣ ኤርትራ ናይ ቡዙሓት ዝተፋላለየ ቛንቛን ሃይማኖትን ብሄራትን 

ትውንን ሃገር ከም ምዃና መጠን፣  ወዲ ከበሳ፣ ወዲ መታሕት፣ ኢልካ ምጉጂጃል 

ዘይኮነስ፣ ንሕና ልዕላዊት ሃገር ዝኾነት ሃገር ንውንን  ምዃንና ክትርዱኡ ይግባኣኩም። 

ሎሚ ሕዝቢ ኤርትራ ጸላኢኡ ኢሳያስ ሳዓብቱን ከም ምኻኖም ዘይበርሃሉ ክበርሃሉ 

ንደሊ፣ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርትራዊያን ብሓሳብ ስለ ዝተፋላለና ኢና ኣብ ሽግር ንነበር፣ 

ንሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ክልተ ንኽገምዕ ዝህቅን ሓይሊ ግን፣ ህዝቢ ኤርትራ ህዝባዊ 

ቃልሲ ኮይኑ፣ ከምዝምክት ዘየጣራጠር ሓቂ ምዃኑ ክነብርህ ንፈቱ። ኤርትራ ከም 

ኤርትራ፣ ኣይናኣምንን ዝብሉ  እንተኾይኖም ደደቢት መድያ፣ እቲ ብሙሉእ ካርታ ናይ 

እፍሪቓ እውን ክትቅይርዎ ተትፍቱኑ ማሓሸ ምበልና፣ ህግደፍ ሓደ ነገር ክገብር 

እንተደልዩ፣ ብባዶ 3 እቲ ዘተግብሮ ከም ዋዛ ኣብ ባይታ ቅድም ቀዳድም የውሩዶ እሞ፣ 

ኣብዝጣዓሞ ግዜ የተግብሮ ፣  እዚ ናይ ሎሚ  ክቓላሕ ዝቀነየ ውልቓዊ ኣራኣእያ ናይ 

ደደቢት መድያ  እንተኾይኑ ባዕልና ኣለናዮ፣ ግን ከምቲ ህግደፍ ዝገብሮ  መሳልል ናይ 

መሪሕነት ትግራይ እንተኾይኑ ግን ኣይግድን፣ንሕና ደለይቲ ፍትሒ እዚ ወሪዱ ዘሎ 

ኣብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ፣ ሰራዊት ኢሳያስ ብዝቀልጠፈ ካብ መሪየት ትግራይ ክወጽእ 

ኣለዎ ኢልና ኣብ ጎኒ ጭኩናት ህዝቢ ትግራይ ከም ምዃንና ንስኹም እውን ትስሕትዎ 

ኣይንብልን፣ ንዝመጽእ ሕብረተስብ ናይ ክልተ ህዝቢ  ብሰላም ዝነብረሉ ባይታ ኣንጺፍካ 

ንወለዶ ወለደና ሰላም ንነብረሉ፣ ውግእ ወረ ውግእ ዘብቃዓሉ ክኸውን ተስፋ ንገብር ፣ 

ልዕላዊት ሃገርና ኣብ ግምት ይእቲና፣ ስለዚ ናይ  ባሕሪ ነገር ብሰላማዊ መንገዲ 

ንትግራዎት ጥራይ ዘይኮነ ፣ንሙሉእ ኣፍሪቓ ክንጥቀመሉ ከም ንኽል ብዘይ ጥርጥር 

ክንገልጽ ንፈቱ። 

ንኽልቲኡ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን!! 

ሰላምን መዋጽኦ ይፍጠረሉ!! 

ፍረወይኒ ባይረ፣ ሚካኤል ኣጎስቲኖ 

    ዕለት 6.2.2022 

 

 

 


