
   

ዕዋናዊ መግለጺ ሰብ-ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ 

ዝኸበርካህዝቢትግራይ 

እዚ መድረኽ ሕብረት ዓቀይቶትን ሓይሊ ድሕረት ኤርትራ አርዑት ስርዓት መግዛእቲ ኣብ ማእገርኻ ንምፅዓን 

ስኩፍን ኣብ መገዛ መሬት ዓደቡኡ ኽሳዱ ዘድነነ ፍናን አልቦ ህዝቢ ክገብሩኻ ኹናት ዘርኢ ምፅናት  ካብ ዝእወጁ 

ዛጊድ 7 ወርሒ አቑፂሩ ኣሎ። ኣብ ኹናት ዘርኢ ምፅናት ኩሉም ክፍላተ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ክፍላተ ሰራዊት 

ኤርትራ፡ 5ሽሕ ሰራዊት መንግስቲ ሞቓድሾ፡ ሽሾ ዓቀይቶትን ፉሉይ ሓይሊ ኣምሓራ፡ ካብ ሸዉዐተ ክልላት 

ኢትዮጵያ ዝተዋፃፀአ ፉሉይ ሓይሊን ሚሊሻን፡ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ድሮን ብምስላፍ ኣብ ትግራይ ኩሉም 

ዓይነት ገበናት ይፍፀም ኣሎ። ኣብ ቕድሚ ዓለም ምልማስን ምንቕቓል ትሕተ ቕርፂ፡ ጉሕለት ቕትለት ጥሪት 

ሓረስታይ፡ ምዝማት እኽሊን  ምቅፃል ኣርዑተ ነዊትን፡ ቅትለት ካህናትን ሼኻትን ምርኻስ ቤተ እምነታትን፡ 

ዓመፅ ደቀ ኣንስትዮን፡ ጅምላዊ ቕትለት ሰለማዊያን ሰባት ካብ ደቂ 4ተ ዓመት ክሳብ  ደቂ 90 ዓመት 

ሽማግለታት ተግባራት ወረርቲ ካብ ዝኾን ዊዒሉ ሓዲሩ ኣሎ። 

ከም ሰብ ሕድሪ  ኢዚ ኹናት መቐፀልታ እቲ ን3ተ ዓመት መመላእታ ፀረ ሕወሓት ብዝብል ጉልባብ 

ብውልቀ መላኺ ኣብይ፣ ናይ ኢሳያስ ሰራዊትን ርስቲ ኣብ ምስፍሕፋሕ ምስ ዝትየዋፈሩ ናይ የኣምሓራ ክልል 

መንግስቲ፣ ዕጡቓትን ከምኒ ኢሳት ዝበሉ ብጉልባብ ጋዜጠኛታት  ሽም ኣብ ጸረ ህዝቢ ትግራይ ዝተዋፈሩ 

ከዳዓት ሃገርን ኣብ ተጋሩ ዝወርድ ዝነበረ መጥቃዕቲ ምኻኑ ንኣምን; ንኣብነት ምምዝባል ተጋሩ ካብ ጎንድር፥ 

ምስጓግ ተጋሩ ካብ ናይ መንግስቲ መሓውራትን: ጉዑዞ ምኽልኻል ኣውፈርቲን ዲፕሎማትን ናብ ንትግራይ፥ 

ምዕፃው መንገዲ ትግራይ ብወገን ኣምሓራ ምስ ፌደራል ትራኸሉ  መርኣያ ኢቲ ዘይቑሉዕ ኩናት ኣብ ትግራይን 

ተጋሩን እዩ።  

 እማን ‘ዮ ህዝቢ ትግራይ ብምኽንያት ቡሉፅ ስርዐተ ኽብርታካ ኣብ ከይዲ ታሪኻ ዝሃነፅካዮም 

ዝዓቀበካዮም  ቑሳዊ፡ ስነ መሎኮታዊ፡ ባህላዊን ዘመናዊን ሓድጊታት ብሉፅ ሞራላዊ ክብሪታትካን ቐናኣት  

ቐረባን ሩሑቑን ሎሚ ‘ዉን ከም ትማሊ ካብ ተፃብኦ ዓዲ ኣይወዓሉን። ፉሉይ ዝገብሮ ከም ወዮ ዝበሃል " ገባሪ 

ፅቡቕ ፅቡቕ ተዝኽፈሎ ብዕራይ ዱቃ ምሰተየ " ከምዝባሃል እቶም ንዘበናት ብድንቁርና፣ ድኽነትን ቐቢጸ ተስፋ 

-ቢስነትን ዝፍለጡ ትምክሕተኛታትን ተስፋሕፋሕትን  ኣሃዳውያንን ጸረ ህዝብን ናብ ብራኸ ስሉጥ ዕብየትን 

ልምዓትን ዘሳጋገራ ስርዓትን ህዝቢን ምስ ዘራያት ደመኛታት ፀላኢ ህዝቢ ትግራይ ፀሚዶም ብዕሊ ቑሉዕ ኺናት 

ዘረኢ ምፅናት ብምዕዋጅ ተዋፊሮም ይርከቡ።   

ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ሺሕ እዃ ሓይሊታት ባርባርያን ኢትዮጵያ፡ ኣምሓራን ባዕዲ ኤርትራን 

ከፅኑትኻ ንምእማኑ ዘፀግም ግፍዒ ኣብ ርእሰካ ተፈፀሙ በቲ መዘና ኣልቦ ውሑሉል ዓቕምኻ ኣዋዲድካን 

ሰሚርካን ከም ሓፂን ሰጢምካን  ዓለም ዘደመመ ኣብ ወሳናይ ምዕራፍ ናይ መንነታዊ ህዝባዊ ተጋድሎ 

ትርከብ።  ኣዬኻ ደቅኻ ኣብ ጎድንኻ ኣለና, ዓወትኸኣ ናይግድን ዩ! 

 



   

ጅግና ሓይልታ ትምክልኻል ትግራይ 

ስለ ኣብ ዓዱን ዓውዱን ክነብር ዘይተፈቐደሉ ህዝቢ፡ ኣብ ድርኹኺት ገዘኡ ከም በጊዕ ብኣራዊት በቢ ማዓልቱ 

ዝሕረድ ትግራዋይ፡ ስለ ነታ ብዕስለ ግዕዙያት ትገሃስ እርምቲ ሓፍቲ፡ ስለ ኽብርን ትንሳኤን ትግራይ ክተኸስት 

ታሪክ ዝሓረየካ ወዲ ህዝቢ ክብሪ ንዐኻ(ኺ)!። ሓይሊታት ምክልኻል ትግራይ ከም ጋሻ ውሑጅ ተሃንዲዱ 

ንዝመፀ ሺሾ ፀላኢ ከም መትረብ እንዳኸፈልካ ብናይ ጀጋኑ ወለድኻን ኣያታትካን ሙኩር ቅዲ ሳይነስ ኹናት 

ኣዋዲድካ ሕነ ደም ዝነበዐ ህዝብኻ ከም ላጋ እነዳሓቖኻ፡ እንዳቖርመምኻ፡ ከም ዱባ እንዳቐርደድካ እተን 

ዝመዓጎን ደም ተኾምሶዖም ኣለኻ። ፀላኢ በቢ ቋንቋኡ ኣደይ ኣውጽእኒ! ይብል ኣሎ ። 

ካብ ታሪክ ዘይማሃሩ ናይ ዘመና ቱስፉዋት ተስፋሕፋሕቲ ሓዱሽ ‘ዋዕላ በርሊን’ መኺሮም ዘኪሮምን 

ያኢ ትግራይ ክቀራመቱ! መሬት ትግራይ ጎቢጡ ብሰላም ዝሃረሰ ባዕዲ ወይከ የለን። ኣሽምባይዶ ኣራዊት 

ኤርትራ እቶም ጎይቶቶም ጥልያን ኦቶማንን ካልኣትን ወረርትን ብጀጋኑ ወለድና ሕፍረት ቶጎልቢቦም  ተመለሱ 

ዳኣ እምበር!! ሓዚ ዉን ከም ትማሊ ከም ኣሉላ አባ ነጋ ከም ሓየሎም ከም ኩሎም ጀጋኑ ኣቦታትኩም ንሕና 

ናሃለና መን ‘ዳ ንኡ ; ኩሉ ድሕሪ ዓወት ትግራይ ኢልኩም ሓሪንኹም ትዃሻሑ ዘለኹም መቕሰናት ሓ.ም.ት. 

ተሓቢና ብኣኹም ክብሪ ንዓኹም። ኣብ ዘይተርፍ ዓወት ዝኽፈል ኹቡር መስዋእቲ ኣብ ማህደር ትግራይ ንዝንተ 

ዕለት ዝዝከር ‘ዮ። ከም ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ካባና ዝድለ ኩሉ ዓይነት ሓገዝ ከነወፍይ 

ድሉዋት ምኻናን ብምኽንያት እዚ ቑዱስ መስዋእቲ ዋላ ሓደ ወላዲ ብዘይ ጠዋሪ ውሉድ ብዘይ ዓንጋሊ 

ከምዘይተርፍ ዓሊምና ከምንወፍር እንትንገልጽ ኣብ ዓዲ ዘለኻ ናብ  ሰራዊት ዘይተጸንበርካ መንእሰይ ድማ 

ተስእ!  ንመሓዛኻ ኣርክቦ! መስርዕ ከይዛሪ ጀረር በል!  ዝብል ጻዊዕትና ብክብሪ ነቕርበልካ።   

ዝኸበርኹም ኣብ ዝተፈላለየ ክፍላተ ዓለማት ትነብሩ ተጋሩ 

ኣቦና ሃፀይ የዉሃንስ ልወፈሩን ዓዲ ልወዓሉን ልቦም ሓደ ከም ዝበሉዎ ከምቲ ኣብ መሬት ትግራይ ፀላእቱ ከም 

ኣምበጣ ዘርግፍ ዘሎ ብርኪ ሊሎ ሓ.ም.ት. ሳላ 7ተ ወርሒ ከም ሓደ ሞዓልቲ ከም ንህቢ ዓሲልኩም ኣብ ሲቪል 

ህዝብና ዝወርድ ዘሎ መስካሕክሒ ግፍዒ ክቅህም ኣብ ግንባር ድፕሎመሲዊ ቃልሲ ዓለም ክርድኦ 

ተሟጒትኩም ስዒርኩም። ከም ውፅኢት ድማ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን 

ስጉምትታት ክወስዱ ተግብርዎም ኣለኹም። እዚ ዓብይ ዓወት ክዕቀብን ክሕይልን ተወሳኺ ናይ ኢኮኖሚን 

ዕቀባ:  No fly zone  ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክግበር:  ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካን ዓለም ለኸ ስፓርታዊ 

ውድድር ንኸይትሳፍን ኣብ መወዳእታ ገበነኛታት ኣብ ቤት ፍርዲ ዓለም ክቐርቡ ወዘተ ቃልስኹም ክተሐይሉ 

ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ይፅውዕ። ብተወሳኺ ኣብ ትግራይን ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ህዝብኹም ኣባኹም 

ኣንቢርዎ ዘሎ እምነት ዚያዳ ኣሕይልኩም ብዝተወደበን ብውልቅን ንዝተመዛበለ ህዝብና ክሳብ ናብ መረበቱ 

ዝምለስ  ሓገዝ መሕደሪ ነብሲ ክተሐይሉ ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበርሰብ ትግራይ ደጊሙ ይፅውዕ።  

እዚ ብዕውት መንገዲ ንምትግባር ግና ኩሉ ትግራዋይ ብሓደ መንገዲ ክወፍር፣ ምስ መንግስቲ 

ትግራይን ምስ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን እናተናበበ ዝሰርሕ ክኽውን ዘኽእሎ ውዳበ ከጠናኽር ኩላትና 



   

እጃምና ክነውፊ ሕድሪ ንብል። ሎሚ ኩሉ ተግባራትና ንምክልኻል ሓይልታት  ትግራይ ብኩለ መዳያዊ ደጊፍና 

ብረታዊ ቃልስና ክዕወት ምግባር እዩ። ነዚ ዘሐንኩል ምንም ነገር ክስራሕ የብሉን።  አቲ ቃልስና ግና ቀጻላይ አዩ። 

ጸላእትና ዘዕነውዋ ትግራይና ናይ ምህናጽ፣ እንኽተሎን እንሃፆን ፓለቲካውን ኢኮኖሚያዊን  ስርዓተ ትግራይ 

እንታይ ዓይነት ክኸውን ይግበኦ መትከላት ዴሞክራሲ ከመይ ነማዕብሎም ካብ  ሕሉፍ ጉድለታትና 

እናተምሃርና አሂን  ምሂን አናተበሃሃልና ከመይ ነማዕብላ ዝብል ጉዳይውን አግረ መንገድና ኣቓልቦ ክንገብረሉ 

ዝግባአ ጉዳይ ምዃኑ ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበር ይኣምን። 

ዝኸበርኹም ተቓስቲ ኤርትራዉያን 

ብልሹው መንግስቲ ኤርትራ በታ ስኑ ዝነቐለላ ሞዮኡ ሞያ ጉሕለትን ቅትለትን ክድዓትን ዓዲ 

ኣልሚሱን ረሚሱን ኣብ ዓዲ ማቱ ኩሎም ዓይነታት ገበን ይፈዕም ኣሎ። ድኹም ዉልቀ መላኺ ኢሰያስ 

አፈወርቂ ኣብ ኣጋ ዕርበቱ ባሕሪያት ኣራዊት ብዝተላበሱ ዑሱባቱ ኣቢሉ ኣብ ትግራይ ዝፍፅሞ ዘሎ ገበን ኤርትራ 

ኣብ ናይ ሞራል ዕንወት (moral decay) ኣብ ናይ ፅባሕ ዕዳን ታሓታትነትን ኢሉውን ሓደጋ ህላወ ኣጥሒልዋ 

ይርከብ። ኣብ ምውሓስ ሓባራዊ ረብሓ ኣብ ጎድኒ ትግራይ ዝተሰለፍኩም ኩለኹም ተቓለስቲ ከም ሰብ ሕድሪ 

ሲቪል ማሕበር ክነመስግነኩም ንፈቱ  ቃልስኹም አሐይልኩም ክትቕጽሉሉ ድማ ጻዊዕትና ነቕርብ። 

ዝኸበርኩም ማሕበረሰብ ዓለም 

ኣዚ ኺናት መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ መሻርኽቶም ብሰላሕታ ካብ ዓለም ተኸዊሎም 

ትግራይ ንምፅናት ዓሊሞም ዝወልዕዎ ኹናት ዘርኢ ምጥፍእ እዮ። ይኹን እንበር ሳላ ኣብ ጎድኒ ህዝቢ ትግራይ 

ድው ኢሎም ግፍዒ ‘ዞም ወረርቲ ሓይልታት ዓለም ኣቓልቦ ክህቦ ዝተቓለሱ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰል፡ 

ጋዜጠኛታትን፡ ዝተፈላለዩ ትካላት  ዓለምን ገዛ ዓፅዮም ከካይድዎ ዝዓለሞዎ ገበን ኸቓለዖም ኪኢሉ እዩ ነዚ 

ሰናይ ተግባር ከም ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ዓቢይ ኽብሪ ንህቦ። ተደጋጋሚ ፃዉዒት መንግስቲ 

ኣሜርካ ሃገራት ኣዉሮፓ ሕብረትን ኣብ ትግራይ ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ከብቅዕ መንግስቲ ኤርትራ ካብ መሬት 

ትግራይ ተጸራሪጉ ክለቅቕን፡ ምጥቃም ጥሜት ከም መሳርሒ ኺናት ደዉ ክብልን፡ ምኽልላኻል ሰብኣዊ ሓገዛት 

ደዉ ክብልን፡ ንዝተፈፀሙ ገበናት ብነፃን ዘይሻራዊን ኣካል ክፃረን ውሳነ ምኽልኻል ጉዕዞ ናብ ኣሜርካ ከም ሰብ 

ሕድሪ ሲቪል ማሕበር ከምንቕበሎን ሰናይ ጅማሮ ምዃኑ ንዓምን  ካልኦት ሃገራት ዉን ተመሳሳሊ ስጉምቲ 

ንክወስዳ  ንላቦ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ስቪልያን ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ማሕበረሰብ ዓለም ደዉ ከብል 

ዘኽል ኣድላይ ዘበለ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ፡ ኢኮኖሚያዊ፡  ወታደራዊ ስጉምቲ ብዘይ ወዓል ሕድር ንኽወስድ 

ኣባላት ሰብ ሕድሪ ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ብኽብሪ ናሕእትት። 

ትግራይትዕወት! 

ሰብ ሕድሪ ዓለምለኸ ሲቪል ማሕበረሰብ 

ትግራይ 

ጁን 4/2021 

 


