ብምኽንያት 1ደ ዐመት ዘቑፀረ ዘርኢ ምፅናት ትግራይ ካብ ሰብ ሕድሪ ዝተውሃበ መግለፂ
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ
ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ኣብ ፈታናይ መድረኽ ህላወ ዝወድቐሉ መሪር ግዘ 1ደ ዐመት ኮይንዎ ‘ሎ። ጅምላዊ
ቕትለት ኣስላማይ ኣይብል ኽስታናይ ቖልዐ ኣይብል ሽማግለ ደብዳብ ቑምቡላታት መስጊድ ኣይብል ቤተ
ክርስትያን ምዝማትን ምቅፃልን ትግራይ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ስልጣነ ዝሃነፀቶምን ዝዓቀበቶም ንዋየ ቑዱሳን
ቕርስታትን; ምብራስን ምጉሓልን ትካላትን ትሕተ ቕርፅ; ምዝማት እኽልን ጥሪትን ሓረስታይ ኣብ ትግራይን ተጋሩ
ዝተፈፀሙ ገበን ምፅናት ዘርኢ እዮም። ልዕሊ ኹሉ ግን ኣሽምባይ ዶ ፍጥረት ወዲ-ሰብ እንሰሳ ‘ኳ ኣጫንዩ
ዝሓድግ እዞም ትሕቲ እንስሳ ዝኾኑ ባርባርያን ኣምሓራን ሰራዊት ኤሬትራ ብዕስለ ምግሳስ ዝቖረበት ኣይብሉ
ዝደርመመት ዝጠነሰት ኣይብሉ ዝሓረሰት ኣብ ደቀ ኣንስትዮ ትግራይ ዝተፈፀሙ ዐለም ጉድ ዘበሉ ግፍዒታት
‘ዮም። ሐዝዉን ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ዝርከብ ወገና ብፋኖ ኣምሓራ ሞት ልሞቱ ብጥይት ቐቲሎም ኣብ መሬት ዓዱ
ምቕባር ተሓሲሞምዎ ብምሒር ጭኽኒ ኩርንኲሪት ኣሲሮም ኣሳቕዮም ትንፋስ ከይይሓለፈት ናብ ሩባ ተከዘ
እንተጥሕልዎም ዓለም ዘሕዘነ ግን ድማ ሓቐኛ ባህሪ ‘ዞም ባርበሪክ ሓይልታት ዘቃለዐ ኽስተት ‘ዮ።
ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ጭንግራሕ ኣቢሎም ከፅኑትኻ ብልፍንቲ ፀሚዶም ካብ ኽፋእ
ኸፊኦም መስካሕክሒ ግፍዒ ኣብ ርእሰኻ ተፈፀሙ እኳ ሳላ ካብ ሓፂን ሰጢምካ ምእንታን ህላወኻን ምዕቃብ
ቡሉፅ ስርዓተ ክብርታትካ ምንቕ ከይበልካ ከም ደጀንን ከም ሰልፍን ተቓለስካ እነሆ ቑዱስ ኹናት ምውሓስ
ህላወኻ ታሪኽ ቑዱስ ዳዊትን ጎልያድን ኣብ ምድጋም ትርከብ። እኖሆ እታ ዘሳወርዋ ኹናት መጥፊኢቶም ድማ
ትኾን ኣላ።
እቲ ፎትዮ ስካዕ ዝፀልእ ብቕልፅም ሓ. ም. ት. ከም ቖፅሊ ረጊፉ ዝተረፈ ጭርኡ ደጒሉ ዝሃደመ ሰራዊት ኢትዮጵያ
ብሓደ ገፅ ንትግራይ ናይ ፅምዋ ግዘ ሂብናካ ሓረስታይ ምእንታን ክዘርእ ለቒቕና ኣለና ዝብል ባጫ ብኻሊእ ገፅ
ድማ ናብ ደጀና ተመሊስ ዝብል መንግስቲን መጫፍርቱን ነኒ ባዕሉ ዘይቓዶ ወግዒ ተቐባበልዎ። ግርም’ባ
ሓልዮት! እቲ ምስ ሓሻኽሩ ብጉልባብ ምኽባር ሕጊ ትግራዋይ ከም ዘርኢ ከጥፍእ ዝመፀ ውሻይ መንግስቲ ጥሪት
ሓረስታይ ሓሪዱ ዝበልዕ ዝተርፈ ዘቃፅል ኣራዊትስ ተሓላቒ ሓረስታይ ኾይኑ!?
ሎሚ ውን ተኾነ ፀላእትና ኣብ ኣፍ ሞት ኮይኖም ዓንፆ ዓንፆ ኣብ ዓውደ ኹናት ዝበፅሖም ስብራት ምክልባትን
መርሸንቲ ዘይኣበሱ ተጋሩ ነበርቲ ኢትዮጵያ ደብዳድ ነፈርቲ ደጀን ህዝቢና ታሪኽ ይቕረ ዘይብሎ መቐፀልታ ፍሹል
ሰይጣናዊ ዓላማ ዘርኢ ምፅናት ‘ዮ።
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ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ
ሳላ ውሕሉላትን ናይዚ ዘመን ‘ዚ ኣሉላታት መራሕቲ ኩናት: ሳላ ልባ ብፍፍቕሪ ትግራይ ልነደደ ዋዕሮ: ሳላ
መራሕቲ ኩናት ገና ተይተዛረቡ ዝርዳእ ቖሊባ: ሳላ ኩሉ ድሕሪ ህላወ ኢልኩም ኣብ መኸተ ዝዐሰልኩም ሰልፍታት
ትግራይ: ሳላ ዕድመ ሓዳር ከይበልኩም ዝተፈላለዮ በደላት ከይተፀባፀኩም ንህላወ ትግራይ ዝተዋደቕኩም
ወገናትና: ሳላ ነዚ ኹኩ ዘዋደደ ውሕሉል ኣመራርሓ መንግስት ትግራይ: ሳላ ፀኒዑ ዘፅንዕ ህዝቢ ንተመራመርቲ
ዐውደ ኹናት ዐብይ ገዛ ዕዮ ንትግራይ ፍናን ዘስነቐ መላእክተ ሰማይ ተሓወስሉ ዝመስል ተኣምራዊ ዓወት
ኣመዝግብኩምን ተመዝጊብን ‘ለኹም።
መቕሰን ሓ.ም.ት ነቲ ተሃንዲድ ዝመፀ ዑሱብ: ነቲ ብጋዕ ገልጠምን ኣልዲን ጉንድን ተመኺሑ ከምታ ምብስባስን
ምዕማፅ ኑፁሃትን ምርኻስ ቤተ ክርስትያን ቐሊል መሲልዎ ብኹሉ ኣንፈት ናሃለለ ልመፀ ኖዉራም ፀላኢ ሃም
ኣመፃፅኡ ኣብ ዝጥዕመካ ግዘን ቦታን እንዳ ከርዲንካ ሓይሊ ስሕበቱ ናዛቢዕኻ ምፍጣሩ እስካዕ ዝፀል ነቲ መጥፍኢ
ተጥፎኦ ኣለኻ።
ብርኪ ሊሎ ሓ. ም. ት. ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ሓይሊ ፀላኢ ንሓንሳብን ንሓዋሩ ዘዛበዐ ልፍንቲ ፀላእቲ ዝሰበረ መሬት
ተምቤን ብሬሳታት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝሸፈነ ነዘ ሪኡ ዝደንገፀ ሰራዊት ኤርትራ ንንፋስ ቐድሙ ልቡ ኣጥፊኡ ናብ
ዓድ ዘህደመን ሐዝውን ውጥም ቕልቕል ናበለ መዓልቱ ክቖፅር ዝገበረ ዐብይ ዓወት መቐይሮ ነጥቢ ‘ዮ; ክብሪ
ንዓኻ ክብሪ ንዓኺ! ።
ሙዑት ሓ. ም. ት. ደበስ ደም ዝነበዐት ኣዶ ብወፍሪ ኣዶታት ትግራይ ኣብ መሬት ራያ ንፀላኢ ሃም ሽላ እንዳቖለብካ
ሃም ሕንዚ እንዳሃመምካ ብመስተንክር ዓወት መሬት ትግራይ ክሳብ ኣለውሃ ንፀላኢቲ ጋሊህኻ ጠስሚ ልቢ
ኣስትኻና, ኣገንዕ! ።
ትንሳኤ ትግራይ ክተበስር ብወፍሪ ፀሓይ በርቒ ወዮ ኣዛንዮ ሓይሉ ሓጢጡ ፀላኢ ንትግራይ መሊሱ ክወርርን
መሊኡ ከብርስን ዝጀመሮ ዘርኢ ምፅናት ከኸምብት ዝሃረፈ ፀላኢ ኣብ ጓጉኡ ኣሽንባይ ዶ ብግብሪ ብስነ ሓሳብ
ዝከኣል ዘይመስል በርቃዊ ዓወት እንዳመዝገብካ ትርከብ። ከም ሰብ ሕድሪ ንሓ. ም. ት. ዘለና ኽብሪ ወሰን የብሉን
ካባና ዝድለ ኩሉ ዐይነት ሓገዝ ከነወፍይ ድሉዋት ምኻናን ክንገልፅ ንፈቱ። ብተወሳኺ ውን ምእንትን ረብሓ
ህዝብና ወሑስ ክኸውን ብኸቢድ መሰዋእቲ ዝሕፈስ ዘሎ ዓወታት ከይባኽን ኣብ መዳይ ድፕሎመሲ ፖለትካን
ዓወታት ክድገምን ከም ዝግባ ንኣመን እጃምና ከምንዋሳእ ድማ ንገልፅ ።

ዝኸበርኹም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለማት ትነብሩ ተጋሩ
ኣዚ ኹናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ መሻርኽቱ ትግራይ ንምፅናት ዓሊሞም ዝወልዕዎ ኹናት ዘርኢ ምጥፍእ ‘ዮ።
ይኹን እንበር ሳላ ስሙር ቓልሲ ማዕረ ማዕረ ኣብ ዓዲ ዝዋደቕ ዘሎ ህዝብና ኣብ ግንባር ዲፕሎመሲ ብልሒ ጫፍ
ቓልሲ ኮይንኩም ሓደ ዓመት ከም ሓደ መዓልቲ ሳላ ተቓለስኩም ግፍዒ ‘ዞም ወረርቲ ሓይልታት ዓለም ኣቓልቦ
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ክህቦን ክኽንኖ ኪኢሉ ‘ዩ። እንተኾነ ግን ኣብታ በቢ ረብሓኻ ዝኾነት ዓለም ካብ ምኹናን ሓሊፉ ንዞም ገበነኛታት
ኩናት ኣብ ባይታ ብልክዕ ዝፈፀምዎ ገበን ክሕተቱ ኣይተኽኣለን ወይ ኣይተደለየን ብኣንፃሩ ብሽም ምርመራ
ዝተፈፀሙ መስካሕቲ ገበናት ናይ ምኽዋል ድራማ ደኣ ተዓዘብና ‘ምበር። እቲ ሓቂ ተፎተየ ተፀልአ ህላወና ኣብ
ስረና ‘ዮ። ነዚ ተረዲእና ሎሚ ሃምታ ልጀመርናያ ኩሉ ተግባራትና ንምክልኻል ሓይልታት ትግራይ ብኩለ መዳያዊ
ደጊፍና ብረታዊ ቃልስና ክዕወት ምግባር እዩ። እዚ ብዕውት መንገዲ ንምትግባር ግና ኩሉ ትግራዋይ ብሓደ
መንገዲ ክወፍር፣ ምስ መንግስቲ ትግራይን ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን እናተናበበ ስርሑ ክኽውን
ዘኽእሎ ውዳበ ከጠናኽር ይግባእ ንብል።
ኣብ መወዳእታ ሳላ መሪር ቓልስና ናብ ወሳናይ ምዕራፍ ዳግመ ህንፀት ትግራይ እንዓመሉ እዋን ይቃረብ ‘ሎ።
ጸላእትና ዘዕነውዋ ትግራይ ኣብ ምህናፅ ትግራይ ናይ ባዕላ መገዲ ኣየር: ካብ ሑመራ ክሳብ ራያ ዝተዘርገሐ
መስመር ባቡር: ምህናፅ ዓበይቲ ትካላት ፋይናስን: መሸጢ ብርኪ(stock exchange): ማእኸል IT( ትግራይ ናይ
IT, Tourism and Financial Hub ምግባር): ፍቕሪ ዓዲ ዘሎዎ ብቴክኖሎጂ ዝበቐዐ ትኩር ትግራዋይ
መንእሰይ ዝፈርየለን ብሉፃት ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ምእንታን ክህልዋና አጃምና ክነውፊ ሰብ ሕድሪ ሕድሪ
ንብል።

ዝኸበርኹም ተቓለስቲ ኤርትራዉያን
ብዓርሰ ፅልኢን ቕልውላው መንነት ዝሳቐ ብልሹው መንግስቲ ኣስመራ ትልታላት ኣኸቲሉ ኣብ ትግራይ ንእዝኒ
ዘደንፁ ንዓይኒ ዘስገልግል ኣሬሜናዊ ግፍዒ ኣብ ዘይተዐጠቑ መናእሰይ ጎዮም ዘይፀገቡ ቖልዑን ዐዲ ዝዋዐሉ
ሽማግለታት ፈፂሙ ‘ዮ። ዉልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣብ ኣጋ ዕርበቱ ጡዑም ግዘ ኣብ ዝበሎ ሎሚ ውን ከም 1985
(ዘመን ድርቂ) ንትግራይ ከጥፍእ ኣራዊቱ ኣኽቲቱ ምዝማት በራድ ወዲ በራድ ከይኣኽሎ ኣብ ዘርኢ ምፅናት
ትግራይ ዋና ኣቦ ጋይላ ኾይኑ ‘ዮ። እቲ ዘገርም ግን ያኢ ትግራይ ሃም ቑርሲ ቡን ክትኹለስ ሊቃውንቲ ኤርትራ
ፖለቲካ ሕፅቦ ትግራይ ከመይ ይምሰል ኣብ ዝብል ዐብይ ውራይ ምሕንፃፅን ምትንታን ህራስ ሲኢኖም
ምሕግዮም ምዕዛብና ‘ዮ። ተኾነ ግን ሃም ቐደም ይመስለክን ዉሕጅ ይወስደክን ከም ዝበሃል ንግደት
መሲሉዎ ግዲ ንትግራይ ሰተት ኢሉ ዝኣተወ ስጋር ሓ.ም.ት ነቲ ኣራዊት ሰራዊት በርቃዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝባኑ
ምስ አዕረፈሉ ዝተረፈ ሙሉእ ሒሳቡ ከይከፈለ ንዐዱ ሃዲሙ ‘ዮ። ብሰንኪ ‘ዚ ኣዶ ኤሬትራ ነቲ ተዘመተ ንብረት
ሓቂ እንትርኢ ኣብ መሬት ትግራይ ንብላሽ ዝወደቐ ዉልዳ ንክትዝክር ነገር ውሉድ ኮይኑ ይምለስ ‘ዶ ይኸውን?
ተዝማረኽ! እንዳበለት ወገሓ ፀበሓ ክተማዓዲ። ኣሚን ነቲ ዐሚፁ ዝሰደደላ ማንካ ወዲ ማንካ እንትትርኢ ኣብ
መሬት ትግራይ ንፁሃት ክሓርድ ደሙ ደም ከልቢ ዝኾነ ኣሚና ዘኪራ ብሓዘን ቕዝዝ ክትብል ዕፃኣ ኮይኑ ኣሎ።
ኣትም ዐሻ ደሓን ኣሎ ሓዊ ዐሻ ‘ሞ ከፊእዎ ‘ሎ ኮይንኩም ካብ ብጋሓቱ ኣብ ህዝብና ዝበፀሓ ኣደራዕን ግፍዕን
ኣብዝባንኹም ከምተፈፀመ ቖፂርኩም ኣብ ጎድኒ ትግራይ ድው ዝበልኩም ኣብ ኪነት: ሚድያ: ዲፕሎማሲ
እትነጥፉ ተቓለስቲ ኤርትራዉያን ከም ሰብ ሕድሪ ክነመስግን ንፈቱ። ብሰንኪ ባርነትን ሓድግታት ባርነትን ‘በር
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ህዝቢ ኣኮሎጉዛይ: ሰራየን: ሓማሴንን ከም ትግራይ በዓል ብሉፅ ክብሪን ወረጃ ህዝቢ ምኻኑ ንኣምን። ምእንታን
ዘላቒ ረብሓን መላግቦ ምሕረትን ተስፍን ክልቲኡ ህዝቢን ቓልስኹም ከምተሐይሉ እምነት ሰብ ሕድሪ ‘ዮ።

ዝኸበርካ ብሄራዊ መንግስቲ ትግራይ
ብውዲት ፀላእቲ ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዮ ዝነበራ ደመና ጥፍኣ ኣብ ምፍሻልን ቑድስ ቓልሲ ህላወና ኣብዚ በፂሕዎ
ዘሎ ብርኪ ምዕባለ ክበፅሕ ከይተሓላልኩም ዝዐየኹም መሪሕነት መንግስቲ ትግራይ ልባዊ ምስጋና ክነቕርብ
ንፈቱ። ነቲ ከም ህዝቢ ተገዲድና ዝኣተናዮ ኹናት ብዓወት ንክዛዘም ሓድነትና ኣፅንዕና ዘሎ ፀገም ተበሊፅና ናብ
ረብሓና ኣብ ምቕያር ኣብ ጎድኒ መንግስቲና ኮይና ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ከምነበርክት ክንገልፅ ንፈቱ ።
ብምቕፃል ብኣውርኡ ረብሓ ህዝቢና ብዘተኣማምን ዝረጋገፅ ኣብ ወታደራዊ መዳይ ብኸቢድ መስዋእቲ ዝተሓፈሰ
መስተንክራዊ ዐወት ኣብ መዳይ ፖለቲካ ምስ ዝድገም እዮ። እዚ ዘለናሉ ዘይ ሩጉዕ ቐርኒ ኣፍሪቃ ይኹን ዐለም
ካብ ስነ ሓሳባዊነት ዝያዳ ብመንፅር ኹውንነትን ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምምዕርራይ ኣብ ዘድልየሉ ወሳናይ
ምዕራፍ ንርከብ። ካብቲ ልሙድ ዝንባለታትን ፖለቲካ-ፖለቲካ በለፅን ምድፍፋእ ወፂና ሓቓፋይን ኣሳታፋይን
ባህሊ ፓለቲካ ኽዕምብብ: ጌጋታት ከይድገም ዓሚቕ ወታደራዊ ጥበብ ጅግንነት ኽልተ ወሎዶ ትካላዊ
ቕርፂ(Military Academy and Cadetship) ሒዙ ክሰፍሕን ንዎሎዶታት ክወራረስ: ምስፋን ማሕበራዊ ፍትሒ:
ምስ ተነሓናሕቲ ውድባት ኢሂን ሚሂን ምብህሃልን ምፍቃድ ፍትሓዊ ተሳትፎ መንግስትዊ ሚድያ ከም ዘድሊ
ሰብ ሕድሪ ይኣምን ።

ትግራይ ትስዕር!
ሰብ ሕድሪ ዓለምለኸ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ
ኖቨምበር 11, 2021
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