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ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ሰላም ህይወት ኤርትራውያን እውን የድሕን`ዩ 

ድሕሪ ናይ ክልተ ዓመታት ኲናትን ብርሰትን ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ 

ትግራይን ኣብ ፕሪቶርያ ናይ ሰላም ውዕል ድሕሪ ምፍራም ኣብ ትግራይ ናይ ሰላም ንፋስ ይነፍስ ኣሎ። 

ደለይቲ ሰላም ኩሉኹም ደስ ይበልኩም። እዚ ናይ ሰላም ጅማሮ ነቶም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተዘሪቡ 

ዘይውዳእ ግፍዒ ክወርድ ከሎ ዓገብ ክንብል ዝጸናሕና፡ ሰላም ክወርድ ከሎ ኣዝዩ ደስ ክብለና ናይ ግድን 

እዩ። ግን ገና ደም ሰትዮም ዘይጸገቡ ኣካላት ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሰላም መስርሕ ከተዓናቕፉ ኩሉ 

ዝከኣሎም ክገብሩ ምዃኖም ዘይተርፍዩ - ብቐንዱ ድማ ስርዓት ህግደፍን ተለኣኣኽቱን።  

ኣብ ትግራይ ሰላም ክወርድ ከሎ እቲ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ህይወቱ ክግብር ዝጸንሐ ኤርትራዊ እውን ስለ 

ዝድሕን ንዓና ንኤርትራውያን እውን ዓቢ ብስራት እዩ። ስርዓት ህግደፍ ብዘይ ህውከት ክነብር ዘይክእል 

ስርዓት ምዃኑ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ፡ እቲ ብስርዓት ህግደፍ ተታሊሉ ዝጸንሐ ህዝቢ ርግእ ኢሉ ክሓስብን 

ሓንሳብ ንሓዋሩን ባህርያት እቲ ስርዓት ዝመምየሉ ኩነታት ክፈጥር ዘኽእል መድረኽ ምዃኑውን ሓደ 

ዕድል`ዩ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽእ ምጅማሩ እውን ይዝረበሉ`ሎ- ጽቡቕ ወረ እዩ። እቶም 

ብዘይድሌቶም ኣብ ኲናት ኣትዮም ዝጸንሑ ግን ብህይወት ዝተረፉ ኤርትራውያን ናብ ስድራቤቶም 

ብሰላም ክተሓቛቖፉ ዝስመዓና ሓጎስ ዓቢ`ዩ። ግን ከኣ ኣብ ልዕሊቶም ከም ኣባጊዕ ናብ ድላዮም 

ከብልዎም ዝጸንሑ ኣረሜናውያን መራሕቶም ሕሳባቶም ክዓጽዉ ኣለዎም። ናይ ዝሓለፈ ክልተ ዓመት 

ተመኩሮኦም ከይድገም እንተኮይኑ ድማ ነቶም ብዘይካ ኲናት ካልእ ፍልጠት ዘይብሎም መራሕቲ 

ህግደፍ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብቲ ናይ መኣዘዚ ቦቶኦም ከልቅቕዎም ጥራሕ`ዩ ዝግባእ።   

እዚ ጽቡቕ ኣንፈት ሒዙ ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ብዙሕ ዝተርፎ ነገር ኣሎ። ከመይሲ እቶም ኣብ መኣዲ 

ሰላም ቀሪቦም ዘለዉ  ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን፡ ከካብ ናይ ባዕሎም 

ሽግራት ተበጊሶም ናይ ክልተ ዓመታት ኲናት ኣውሪዱሎም ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ሽግራት ኲኖኦ ክጻወርዎ 

ዘይክእሉ ምዃኖም`ዩ ዘርኢ። ንኲናትን ውጽኢቱን ክጻወርዎ ኣይከኣሉን። ህግደፍከ ንሰላምን ውጽኢቱን 

ክጸሮ ይኽእል`ዶ ይኸውን ዝብል ገና ዘይተፈትሐ ዓቢ ሕቶዩ። ምኽንያቱ ኣብ መንጎ ̀ Game Over` ኢልካ 

መቓብር ካለኦት ምጽባይን ኣብ መንጎ ሰላም ኢልካ ኣእዳው ተጻብእትኻ ምጭባጥን ዘሎ ፍልልይ ዓቢዩ። 

እወ ኢሰያስ ኣፈወርቂ ባህርያቱ ክቕይር ዘይክእል ምኳኑ ኣጸቢቕና ነስምረሉ ጉዳይ ኮይኑ፡ ስልጣኑ 

ንከናውሕ ግን ንሜላ ምስ ደብረጽዮን ክሰዓዓም ዝኽእል ምዃኑ ኣብ ግምት ምእታው የድሊ።  

ህግደፍ ናቱ ክገብር ክቕጽል`ዩ፡ ደለይቲ ፍትሒ ከኣ ዕማምና ኣይንረስዕ። ነዚ ደንበ ፍትሒ ንጠራነፍ ዝብል 

ተበግሶታት ብሓደ ክነጥፍ  ኩሉ ዝከኣለና ንግበር። ርሑስ ሓዲሽ ዓመት 

ክንዕወት ኢና!  

ፈጻሚ ቤት ጽሕፈት ኤስሃግ  5 ጥሪ, 2023 
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