
ለጠፍ ካብ ውሑዳት ኤርትራውያን ተቓወምቲ 

ንመልእኽቲ ፕረሲደንት ክልል ትግራይ 

መበል ዓስራይ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ሶማሊያ ብ15 ግንቦት 2022 ሐዲሽ ፕረሲደንት ሶማሊያ ሃሳን ሻይኽ 

ሞሃሙድ ተመሪጹ፣ ቅድሚኡ ኣብ ስልጣን ዝነበረ ፕረሲደንት መሐመድ ፎርማጆ ድማ ብጽቡቕ ስንስርዓት 

ካብ ዝነበሮ ስልጣን ተኣልዩ። ፕረሲደንት መንግስቲ ክልል ትግራይ ዶር ደብረጽዮን ገብረሚካኤልን 

ውሑዳት ኤርትራውያን ተቓወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሐባር መሳርሕቱ ዝበሃሉን ኣብ ሶማሊያ ዝኾነ 

ካልእ ሰብ ፕረሲደንት መሐመድ ፎርማጆ ዘይኮነ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘይደናገጽ መትካእታ ክምረጽ 

ክጽበዩ ጸኒሖም ምስ ተመርጸ ሐሳብና ሰሚሩልና ኢሎም ዘዳለውዎ ወረቓቕቲ ቀልጢፎም በብናቶም ናይ 

እንቛዕ ኣሐጎሰካ መልእኽቲ ኣመሐላሊፎም። ስርዓት ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ስልጣን ጨቢጡ ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ 

ፕረሲደንት ሃሳን ሻይኽ ሞሃሙድ`ውን ኣብ ሶማሊያ ፕረሲደንት ስለ ዝነበረ ክልቲኦም መንግስታት 

ሽርክነት መስሪቶም ብስም ናይ ጽጥታ ሐገዝ ወተሃደር ኢትዮጵያ ንሰደድ ናብ ሶማልያ ይለኣኹ ነይሮም፣ 

ኣምሳያ ናይቶም ወተሃደራት ድማ ሕፍኖ ገንዘብ ይቕበሉ ነይሮም። ኣብቲ ጊዜ`ቲ ሶማሊያ መሬት በላዕ ጉቦ 

ኮይና ነይራ፣ ሕጂ ድማ ወያነ ከም ልማዶም ወተሃደር ትግራይ ንሰደድ ክልእኹ ይቀራረቡ ከምዘሎዉ 

ኢዮም ዝሕብሩ ዘለዉ። ዘገርም ግን ናይቶም ጉጅለታት ተቓወምቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝብሃሉ እዚ ሐዲሽ 

ፕረሲደንት ኮይኑ ዝተመርጸ ዘለዎ ፖለቲካዊ ዝምባሌ፣ ክኸዶ ዝኽእል ሐይልን ድኻምን ስልጣኑ ከይፈለ ጡ 

መራጉቲ ወያነ ኮይኖም መልእኽቶም ኣብ ኣየር ምስዳዶም ኢዩ። ንሐደ ሰብ ስለ ዝጸላእካን ከተረኻኽበሉ 

ዓቕሚ ስለ ዝሐጸረካን ኣብ ዘይከውን ዘዋርደካ ጉዳይ ወያነ ኣቲኻ፣ ህዝብኻን ሃገርካን ገዲፍካ እሞ ምስ 

ቀሐር ወገንካ ዝኾነ ተጸጊዕካ ጠንቀላዕላዕ ምባልሲ እንታይ ፋይዳ ይርከቦ። 

ሐዲሽ ፕረሲደንት ሶማሊያ ቀደም ዝኣረገ ሜላ ግበረለይ ክገብረልካ ቅድድም መንግስቲ ክልል ትግራይ 

ተረዲኡ ሰደድ ወተሃደር ትግራይ ስለ ዘየርብሖ፣ መልእኽቲ ወያነ ህውከት እምበር ሰላም ስለ ዘይፈጥር 

ርኢኻ ከም ዘይርኤኻ ክሕለፍ ኢዩ ዘለዎ። ህዝቢ ሶማል ነቲ ዝጭቁኖ ዝነበረ ኣልጊስዎ ኣሎ፣ እዚ ሐዲሽ 

ፕረሲደንት ነቲ ዝተሳዕረ ክጭቁን ኣይኮነን ተመሪጹ ንጨቆንቲ መኺሩ ብሐባር ሰሪሑ ህዝቢ ዝረብሐሉ 

ክፍጽምዩ ትጽቢቱ፣ ሐዲሽ ፕረሲደንት ንሃገሩ ዝጠቅም መገዲ ምስ መሐመድ ፎርማጆ ፕረሲደንት ሶማልያ 

ነበር ተዘራሪቦም ናይ ክልቲኦም ተሞኩሮታት ኣብ ሐደ ኣወሃሂዶም ብዛዕባ ጽቡቕ መጻኢ ሃገሮም 

እንዳተመኻኸሩ ምእንቲ ሰላምን ልምዓትን ሐቢሮም ብምስርሕ ምስ ጎረባብቲ ሃገራትን ዓለምን ጽቡቕ 

ዝምድናታት ክፈጥሩ ይግባእ። ህዝቦም ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ይሳቐ ኣሎ። ካብቲ ኣብ ማእከል ሃገሩ ኣብ ብዙሕ 

መዓስከር ስደተኛታት ተኸፋፊሉ ዘሕልፎ ዘሎ ዝኸፍእ መነባብሮ የለን፣ ካብቲ ዝነብርዎ ዘለዉ ሒማቕ 

መነባብሮ ወጺኦም ናብ ዝሐሸ ናብ ንቡር ናብራ ክምለሱ ምስ ገበርቲ ግብረሰናይ ማሕበራት 

ብምትሕብባር ከጣይስዎም ጻዕሪ ከካይዱ ይግባእ። ምጥያስ ናይዞም ኣብ ማእከል ዓዶም ስደተኛታት 

ኮይኖም ዝነብሩ ዘለዉ ህዝቢ ሰላም ክፈጥር ነቶም ጥሩፋት ሐይልታት ከልግስ ወይ ክቕንስ ይኽእልዩ፣ 

ዓወት ንህዝቢ ሶማል። 



ዶክተር ደብረጽዮን ናብ ሐዲሽ ፕረሲደንት ሶማሊያ ሳላህ ሞሕሙድ ሻይክ ናይ እንቋዕ ኣሐጎሰካ ደብዳበ 

ምስ ጸሐፍካሉ፣ ደጊምካ ኣብ ከባቢና ዘሎ ዘይምስምማዕ ብሐንሳእ ኮንና ሰሪሕና ሰላም ክንፈጥረሉ ኣሎና 

ኢልካ ጽቡቕ ምንዮትካ ገልጽካሉ። ምስቶም ከቢቦሙኻ ዘለዉ ሐደ መንነት ዘለኩም ኢትዮጵያውያን ከም 

ደቂ ሃገር ብዛዕባ ጉዳይኩም ተዘራሪብኩም ጸገምኩም ክትፈትሑ ኣብነት ዘይኮንካ፣ ምስቲ ንብዙሕ 

ዓመታት ብመንግስትኻ ብውግእን ብወረ ውግእን ካብ ኩሉ ሃገራዊ ዕማሙ ከይገብር ምኽንያት ኮንኩሞ 

ዝነበርኩም ዘሎኹምን ጎረቤትካ ዝኾነ ኣብ ሽግርኩም ዝተኻፈለ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተመኔኻን መገዲ ሰላም 

ዘይፈተንካንሲ ኣብ ሶማል በሰላማዊ መገዲ ዕርቒ ከተምጽእ ዘይኮነስ ብሐይሊ ብረት ክተሐባበረካ ትጽበ 

ከም ዘሎኻ ምልማን ማለት ኢዩ ዘስምዕ`ሞ ድልየት ክህልወካ ይኽእልዩ ግን ኣበይ ኮንካ በየናይ እግሪ፣ 

ስለዚ ምእንቲ ሰላም ደጊምካ ሕሰበሉ ኣድላይ ጉዳይ ኢዩ። ኣቱም በብናትኩም ብሕታዊ ኢንታ ዘለኩም 

ኤርትራውያን መደረብታ ነቲ ትግራይ ትስዕር ኣበሃህላኹም ሕጂ ድማ ንናይ ዶር ደብረጽዮን መልእኽቲ 

ከተራጉዱ ለጠፍ መልእኽቲ ናይ እንቛዕ ኣሐጎሰካ ናብ ሐዲሽ ፕረሲደንት ሶማሊያ ሳላህ ማሕሙድ ሻይክ 

ዘይኮነስ ነት ለኣኺኹም ስርዓት ወያነ ከተሐጉሱ ከም ዝኾነ ኤርትራዊ ተረዲኢዎ ኣሎ። ጌጋታት ይፍጸም`ዩ 

ካብ ጌጋኻ ምምሃር ድማ ዓቢ ጸጋ ኢዩ። ወድሐንኩም። 

  

ሕልሚ ኤርትራዊ መንእሰይ ይተዓወት፣ 

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስዉኣትና፣ 

ገብረዝጊ ኣፍወርቂ 

 


