
ጭጉራፍ ባዕላ ሃሪማ ተእዊ 

ፍሉይ ልኡኽ ሕ.መ. ኣመሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ማይክ ሃመር ብ20 
መስከረም 2022 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ተወሊዑ ዘሎ 3ይ ዙርያ 
ወተሃደራዊ ዕንደራ ብወያነ ምብጋሱ ዘማትእ ከምዘይኮነ ኣረጋጊጹ። “ኣነን 
ብጾተይን ብ2 ነሓሰ መቐለ ኣብ ዝበጻሕናሉ፡ መራሕቲ ትግራይ፡ 
ንተኽእሎኣዊ ውግእ ይዳለዉ ከምዝነበሩ ንጹር’ዩ። ብዘይ ኣገልግሎታት 
ከምዚ ኢልና ክንቅጽል ኣይንኽእልን ኢና እዮም ኢሎምና” ይብል ማይክ 
ሃመር። መራሕቲ ወያነ መደቦም ኣቐዲሞም ንማይክ ሃመር ምንጋሮም ብርቂ 
ዜና ኣይኮነን። ዕንደራኦም ካብ ፈለማ ባርዀት ለኣኽቲ ከምዝነበሮ ሓያሎ 
መዘኻኸሪ ምጥቃስ ይከኣል’ዩ። ድሕሪ ፍሽለት 2ይ ዕንደራ ወያነ፡ ብ10 
ታሕሳስ 2021፡ ሓደ ካብ መራሕቲ’ቲ ጃንዳ፡ ኣብ ቴለቪዥን ቀሪቡ፡ 
ኣመሪካውያን፡ ወያነ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ፡ ምስ ካልኦት ሰልፊታት ልፍንቲ 
ክፈጥር ይድርኹ ምንባሮም ምቅልዑ ኣይርሳዕን። ግን ስለምንታይ? ኣብ 
2018፡ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ምስ ኤርትራ ሰላምን ምሕዝነትን 
ክፈጥር ምውሳኑ፡ ኣብ ዞባና ትስፉው ምዕራፍ’ዩ ኣቐልቂሉ። ህዝቢ 
ትግራይ’ውን ከም ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ፡ ካብቲ ዝተፈጥረ ሰላም ክረብሕ 
ዝዓበየ ዕድል ነይሩዎ። ዘራጊ ከሎ ግን ጽሩይ ማይ ኣይስተይን። እዚ 
ምዕባለ’ዚ ‘ንረብሓና ኣይኮነን’ ዝበሉ ናይ ርሑቕ ሓይልታት፡ ነቶም ካብ 
ስልጣን ኣንከራርዮም ንመቐለ ዝበርገጉ መራሕቲ ወያነ፡ ብዋጋ ህዝቢ 
ትግራይ ተስፋ ከጸልምቱ ኣትቢዖሞም። ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበረ ኣለክሳንደር ሮንዶስ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከምዚ ክብል 
ምንጪ ስግኣቶም ደርጒሑዎ ነይሩ። “ናይ ወያነ ወተሃደራዊ ዓቕሚ 
ተመሊሱ፡ ኣብ ኢትዮጵያ መሰጋገሪ መንግስቲ ክሳብ ዘይቆመ፡ ኤርትራ፡ 
ኢትዮጵያን ሶማልን ፈጢሮሞ ዘለዉ ኪዳን ደልዲሉ ንምብራቓዊ ገማግም 
ቀርኒ ኣፍሪቃ ክቆጻጸሮ ተኽእሎ ኣሎ።” ኮሌጃት ትምህርቲ እምነት 221 
ተመሃሮ ኣመሪቐን ኮሌጅ ነገረ-መለኮት ደብረ-ሲና ቅድስተ ስላሴን መንፈሳዊ 
ኮሌጅ ፍኖተ ብርሃንን - ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ-ክርስቲያን ኤርትራ፡ 
ብመዓልታውን ምሸታውን ክምህራኦም ዝጸንሓ 221 ተመሃሮ፡ ብ17 
መስከረም ኣመሪቐን። እቶም ብጹእ ወቅዱስ አቡነ ቅድሚ ግጭት ትግራይ፡  
ብ30 መስከረም 2020 እተሰናድአ፡  ምስጢራዊ ሰነድ ወያነ ብግደኡ፡  
ምዕራባውያን ጽልዋ ቻይና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምዘሰክፎም፡  ድሌት 
ኣመሪካን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቢይን ዝሳነ ከምዘይኮነ፡  በዚ ድማ ኣማራጺ 
ከናድዩ ተገዲዶም ከምዘለዉ ይጠቅስ’ሞ፡  ወያነ ሻቕሎቶም መዝሚዙ፡  ጥቡቕ 
ምትእስሳር ፈጢሩ ከምዘሎ ይሕብር። መራሕቲ ወያነ ብ3 ሕዳር 2020 



ለይቲ፡  ንሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓደጋ ክወድቅዎ ከለዉ እምበኣር 
ብዘይ ባርዀት ኣይነበረን። እዚ ቀቢጻዊ ስጉምቲ’ዚ፡  ኣብዚ ዝሓለፈ ሓደ 
ዓመት፡  ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ፡  ኣብ ህዝቢ ትግራይ፡  ህዝብታት 
ኣምሓራን ዓፈርን ድማ ብፍላይ ኣውሪድዎ ዘሎ ገዚፍ ሰብኣዊ ህልቂትን 
ዕንወትን ዘሕንኽ ዛንታ ዕብዳን እዩ። ዘሕንኽ ጥራይ ዘይኮነ ብሕጊ እውን 
ዘሕትት’ዩ። ዕንደራ ወያነ ንህዝቢ ትግራይ ለኪሙ ኣብ ዓዘቕቲ ምስ 
ተሸመመ፡  ምዕራባውያን ኣበርቲዖም ዝወጨጩ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። 
ዝያዳ ኹሉ ዘሰከፎም፡  ጀማሪ ኲናት መን’ዩ? ደራኺ’ኸ? በቲ ወሪዱ ዘሎ 
ገዚፍ ህልቂትን ዕንወትን’ከ ተሓታቲ መን’ዩ? ዝብል ስዒቡ ዝመጽእ ግቡእን 
ሕጋዊን ሕቶ’ዩ። ዘራእቲ ዕግርግር፡  ብጻዕቂን ብውሁድ ቅኒትን ከነዝሑዎ 
ዝጸንሑ ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ህልቂት፡  ናይ ኲናት ገበን፡  ዕንወትን 
ዘረፋን፡  ጾታዊ ዓመጽ፡  ጥሜትን ጭንቂን ወዘተ. ዝኣርማኡ በብዓይነቱ ናይ 
ምስይጣን ዘመተ፡  ጠቐነን ክሲን እምበኣር፡  ዕላማኡ ብቐንዱ ነዚ ገበን’ዚ 
ንምኽዋል እዩ። እምብዛ ገዚፍ ህልቂትን ዕንወትን ክፍጠር ዝደረኹ ወገናት፡  
ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝዓጠንዎ ዕብሎዃ ግን፡  ታሪኽ ክድምስስ 
ተኽእሎ የብሉን። ብግናዕ ኢድ ብርሃን ጸሓይ ምኽዋል ስለዘይክኣል!  

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ  

ሓዳስ ኤርትራ 

ሓሙስ 22 መስከረም 2022 

 


