
ቁዘማ ስዕረት 

ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ሕ.መ. ኣመሪካ፡ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ 
መግለጺ፡ “ብ24 ነሓሰ 2022 ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከባቢ ቆቦ ብዝፈጸምዎ 
መጥቃዕቲ ደጊሙ ዝጎሃረ ኲናት ሰሜን ኢትዮጵያ፡ ንስግኣት መቕዘፍቲን 
ግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ኣዕሪጉዎ ኣሎ” ክብል ሳልሳይ ዙርያ ወተሃደራዊ 
ዕንደራ፡ ጃንዳ ወያነ ከምዘበገሶ ብወግዒ ተኣሚኑ። መግለጺ ክፍሊ ጉዳያት 
ወጻኢ ኣመሪካ ብተወሳኺ፡ ኣብ ከባቢ ሽረ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ኣሻቓሊ ምዃኑ 
ብምግላጽ፡ ‘ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን’ መጥቃዕትታቶም ብህጹጽ ደው 
ከብሉዎ፡ ሓይልታት ትግራይ ድማ ካብ ተዂታዂ ተግባራት ክቚጠቡ 
ጸዊዑ። ኣለክስ ደ ዋል ዝተባህለ ሓደ ዕሉል ደጋፊን ኣማላዲን ጃንዳ ወያነ 
ብወገኑ፡ ኣብቲ ዕለት’ቲ ኣብ ዝጸሓፎ ዓንቀጽ፡ ድሕሪ ናይ 50 መዓልታት 
ውግእ፡ ብመጥቃዕቲ ‘ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን’ ሓይልታት ትግራይ 
ኣብ ደረጃ ምሩማቚ (to the point of collapse) በጺሑ ከምዘሎ ብምግላጽ፡ 
“ትግራዎት ቅልጡፍ ምቁራጽ ተዂሲን ኣቕርቦት ሰብኣዊ ሓገዝን ይደልዩ 
ኣለዉ. . .ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን፡ ‘ዘተ ብዘይ ቅድመ-ኩነት’ ኣብ 
ትሕቲ ዝብል ሽፋን መጥቃዕቲታቱ ይቕጽሎ ኣሎ” ክብል ኣማሪሩ። 

 ፕሮፖጋንዳዊ ዕብሎዃ ክኽውሎ ዘይክእል ሓቂ፡ ከቢድ ሰብኣዊ ህልቂትን 
ዕንወትን ኣውሪዱ ዘሎ ሰለስቲኡ ፍሹል ዕንደራታት፡ ጃንዳ ወያነ ዘንቀሎ’ዩ። 
ንዕንደራ ደሪኽካን ኣተባቢዕካን፡ እቲ ጃንዳ ክሰዓር እንከሎ ምሒር 
ምውጫጭ፣ ዝተዓወተ ክመስል እንከሎ ፈንጠዝያ ምግባር ድማ፡ ኣብዚ 
ዝሓለፈ ክልተ ዓመት ህዝቢ ተዓዚቡ ዝኸዓቦ ላግጺ እዩ። ቅድሚ ክልተ 
ዓመት ናብ 4 ሕዳር 2020 ኣብ ዘውግሐ ለይቲ፡ ኣብ ትግራይ ዝነበረ 
ሰሜናዊ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ፡ ኣብ ገዛእ ሃገሩ፡ ልቡ ኣውዲቑ ደቂሱ ከሎ፡ 
ኣብ ታሪኽ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ክሕደት፡ ሽርሒን ጭካነን ተሓሪዱ፡ 
ተቐቲሉ፡ ተማሪኹ። ከቢድን ፈኲስን ኣጽዋሩ፡ ብዘይ ውግእ ተሓዲጉ። ገለ 
ክዳውንቱ ተቐንጢጡ ጥራሕ ዕርቃኑ ብውርደት ዶብ ሃገር ሰጊሩ።  

ገለ ኣብ ጽርግያ ብመካይን ተሓምቲሉ። እዚ ቀዳማይ ዕንደራ ወያነ፡  
ቅጽበታዊ ግብረ-መልሲ ስለዝቘጸዮ እምበር ብኡ ዘብቅዕ ኣይነበረን። 
ብሚሳይላት ከተማታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዕናውን ህዝቢ ምህላቕን፡  
ኣዲስ-ኣበባ ገስጊስካ መንግስቲ ምግልባጥን ሃገር ምብታንን፡  ድሕሪኡ 
ተመሊስካ ንኤርትራ ምውራር. . .። እንተኾነ እቲ እኩይ ውጥን 
ኣይሰመረን። ጃንዳ ወያነ ባዕሉ ብዝሸርጠጦ ባርዕ ተለብሊቡ ክቕምርር ኣብ 
ዝተቓረበሉ እዋን ከኣ፡  “ህልቂት ትግራይ” ዝብል ውጨጫ ኣእዛን 



ማሕበረሰብ ዓለም ኣደንቊሩ። በቲ ሽዑ ዝነበረ ሓያል ዲፕሎማሲያዊን 
ፕሮፖጋንዳዊን ጸቕጢ፡  መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ካብ ትግራይ ክስሕብ 
ምውሳኑ ኣይርሳዕን። በዚ እስትንፋስ ዝረኸበ ጃንዳ ወያነ ከኣ፡  ንኻልኣይ 
ዕንደራ ነቒሉ። ገዚፍ ሓይሊ ኣኽቲቱ፡  ከም ኣካዪዳ ፈረስ ብሓደ መስመር 
ገስጊሱ ሰሜን ሽዋ በጺሑ።  

በዚ ተስፋ ዝሰነቑ ኣሸቀልቱ፡  “ጂኖሳይድ” እናበሉ ክውጭጩ ከምዘይጸንሑ፡  
ብዘይ ሕንከት ግልብጥ ኢሎም፡  ንዓቕሚ ወያነ ምሒር ብምግናን ናይ ደስ-
ደስ ክጭፍሩ፣ ኢትዮጵያ ከቢድ ሓደጋ ከም ዘንጸላለዋ ኣምሲሎም፡  
ዲፕሎማሰኛታት ካብ ኣዲስ-ኣበባ ክወጹ መናፍሕ ፕሮፓጋንዳ ከድምቑ 
ተራእዮም። እዚ ናይ ሕጂ ቁዘማ፡  ነጸብራቕ ናይቲ ኣብ ባይታ ዘሎ 
ምዕባለታት ኮይኑ፣ ምልክት ዕርገት ሻቕሎት’ዩ። የግዳስ ህዝቢ ዝኸዓቦ 
ንብዓት ሓርገጽ ብምዃኑ፡  ድሕሪ ደጊም ከበቕብቖ ዝኽእል ከብዲ የለን። 
ኣሸቀልቲ ወያነ፡  ወዮ ድኣ ስዕረት ዘይምነዎም ኮይኖም እምበር፡  ህዝቢ 
ፈንፊኑ ናብ ጎሓፍ ታሪኽ ዝደርበዮ ፖለቲካዊ ሓይሊ ብዝኾነ ሜላን ደገፍን 
ክሰርር ዝኽእል ኣይኮነን። ንህዝቢ ትግራይ ግዳይ ዝገበርዎ ግን የሕዝን!  

ቦርድ ክፍሊ ጋዜጣ  ሓዳስ ኤርትራ 

ሰንበት 16 ጥቅምቲ 2022 


