
"ዘይሓንኽ ጸፍዓይሲ ኣላዲዱካስ ናይ ዝተሃስየት ኢዱ ድማ ካሕሳ ይሓትካ" 

 

ብ Berhan Weldselassie ,03-29-16 "አስተያየት : አይጋ ፎሮም በቅርብ ግዜ ከአቶ ዳደ ዳዊት ጋር 

የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ ላይ ያለውን ፖሊሲ".. ዝብል ዝጽሓፎ መልሲ ኣንቢበዮ። 

....ነቲ ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያውያን ጽልኢ ኣለዎምዶ ዝብል ሕቶ ኣነ ከም ወዲ 58 ዓመት ኣብ ኣስመራ 
ዝተወልደ ወዲ ድምበዛን ሓማሴን ክምልሶ ከለኹ፣ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብስደት ዝነብሩ ጽልኢ የብሎምን 

ኢሉና ሓው ብርሃን፣እዚ ድማ የሔጉሰኒ፣ ምኽንያቱ ከምቲ ብርሃን ዝገለጾ ህዝቢ ባሕረ ነጋሽን (ኤርትራን) 
ትግራይን ፣ወላዲን ውላድን እምበር ጎረባብትን ኣዝማድን ጥራይ ኣይኮኑን። 

እዚ ስለ ዝኾነ ተጋሩ ናይ ትግራይ ኣቦታትና ክሳዕ ከረን መጺኦም ነቲ ሃይማኖትናን ባህልናን ከጥፍእ ዝመጸ 
ግብጺ ዋላ ኢዱ ክህብ እናደለየ እናዓጸዱ ሳላጣ ጌርሞ ከም ዘይደግም ጌሮሞ ከብቅዑ ፣ኤርትራ ብተንኮል 

ሃጸይ ሚኒሊክን ግብጺ ድማ ራቢጣ ኢስላሚያ(ገለ ትግርኛ ተዛረብቲ ተኸተልቲ ምስልምና 

ዝበዝሕዎ)ፓርቲን፣ ካብ ጉሓፍ ጣልያን ስፓጌቲ እንተበልዑ ካብቲ ናይ ስጋን ታሪኽን ወላዲኦም ህዝቢ 
ትግራይ ዝበልጹ መሲልዎም ፣ንግራስያኒን መሰልጠኒ ንራእሲ ኣሉላን ከም ወራሪ ጌሮም ኣብ ትሕቲ 

ዓርኮብኮባይ ኮይኖም ናይ ሓሶት ታሪኽ ዝምሃዝዎ, በቲ ሓደ ሸነኹ ድማ ወትሃደራት ጃንሆይ ኣብ ርእሲ 

መታሕት ኣስላም ዝወሰድዎ "ኣብ ልዕሊ ጽምብላሊዕ ቡምባ ምድርባይ" ዝዓይነቱ ጨካን መልሲ ንህዝቢ 

ኤርትራ ኣጕህይዎ እዩ።እወ ነዚ ዘጕሃሃርዎ እውን ተገንጸልቲ ሸፋቱ ጀብሃ ሰውራኦም (ሽፍትነቶም)ክጅምሩ 

¨ኣላህ የንስር ኣል ዲን ኢስላሚያ / ኣምላኽ ንሃይማኖት እስልምና ልዕል ኣብሎ" ዝብል ኣይ ናይ መስጊድ ኣይ 
ናይ ሃገራዊ ቃልሲ ብምክያድ ፣ነቲ ንሓልየሉ ዝብልዎ ህዝብና ኣስላማይ ህዝቢ መታሕት ካብ ኣሽሓት ከብቱን 
ጠለ በጊዑን ኣጥፊኦም ሕጂ ግዓት ብኾሚደረ ይበልዕ ኣሎ።ሸፋቱ ተገንጸልቲ ሻዕብያ ድማ ነቲ ሱዳን ተሰዲዱ 
ዘሎ ህዝብና ህዝቢ መታሕት ብሜላ ዓዱ ከም ዘይኣቱ ጌሮም፣ ገዛእ መሬቱ ብሰብ ገንዘብ ህዝበ ትግርኛ 
ተመሲሑ ንሳቶም ግን ኣብ ስደት ይርከቡ ኣለዉ።መንግስቲ ተገንጸልቲ ሻዕብያ ድማ ነዚ መንእሰይ 
መብዛሕትኡ ዋርሳይ ኮይኑ ንወያነ ብሳልስቲ ኣዲስ ኣበባ ከእትዎም ኢሉ ብሕናንን ጽልእን ዝተዋግኣ ካባና 
ካብ ኣቦታቱ ዝተማህሮ ጽልኢ ትግራዋይ መንነቱ ዝወረሰ፣ እቶም ሕያዎት ወለድና ህዝቢ ትግራይ ንብዓቱ 
ሓቢሶም መጠለያን ምግብን ትምህርትን ጥራይ ዘይኮነስ ወጻኢ ዕድል እንድሕር በጺሕዎ ድማ ብኣየር 
ኮንዲሽን ዘለዋ ኣውቶቡስ ጌሮም ክሳዕ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብጺሖም ዘፋንውዎ ፣ኤውሮጳን ኣሜሪካን ምስ 
በጽሔ ናይ ኢሳያስ ናይ ጣዕሳ ወረቐት መሊኡ ከም ቱሪስት ኤርትራ ከም ዝኣቱ ጠፊእዎም ኣይኮነን፣ምኽንያቱ 
ደቂ ባንዳ ናይ ኣእምሮ ባርያነት ዘጥቅዖም ነዚ መንእሰይ ጽልኢ መንነቱ ጽልኢ ትግራውነት ከም ዝምሃርዎ 
መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ወያነን ስለ ዝፈልጡ እዮም እምበር ዓሽዮም ንሶም ኮፍ ክብሉ ንሕና 
ክንብለጸሎም ፈቒዶም ኣይኮኑን፣ግን ውሉድ ይጨክን እምበር ወላዲ ከም ዘይጭክን እዞም ብሩኻት ወለድና 
ድማ ኣይጭክኑልናን።ምስጋና ደልዮም ኣይኮኑን ፣ምኽንያቱ ክሳዕ ሕጂ ብምስጋና ዘልዕሎም ኣይርኣኹን 
ኣይሰማዕኩን ኣነ፣ንስኻ ብርሃን እውን እንተኾንካ ከመይ ጌሩ ኣቶ ዳደ ዳዊት ንዓና ንኤርትራውያን ከምዚ 
ይብለና ክትብል ደሊኻ እግሪ መገድኻ ዘምጻእካዮ ምስጋና ህዝቢ ትግራይ እምበር ባዕሉ ዝኽኣለ ምስጋና 
ንህዝቢ ትግራይ ዝህብ ኣይኮነን።ንህዝቢ ትግራይ ዝጸልእ የለን ዝበልካና ንገሌና ኤርትራውያን ጽውጽዋይ 
ይኹን እምበር ድሓን እቲ ዝበልካዮ ከም ሓቂ እንተወሰድናዮ እውን፣ ናይ ምጐሳ ጽሑፍ ይኹን ኦፊስያላዊ 
ናይ ዘረባ ሞጎሰ ድማ ኣይርኣናን ኣይሰማዕናን።መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣክል ሃገረ ጃፓን ንኣሜሪካ ምስ ወረረታ 

ነቶም ናቱ ዜጋታት ዝኾኑ ጃፓናውያን, ኣኪቡ ኣብ ካምፕ ኣሲርዎም ኔሩ እዩ፣መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን 



ንጸጥታ ኢሉ ኤርትራውያን (ወጻእተኛታት) ኢዩ ዓዶም ዝሰጐጐ፣ተመሊሱ ድማ እቲ ቆልዑ ዓይደር 
ክጭፍጨፉ ከለዉ ምንም ንዘይበልና ህዝቢ ፣ይቕሬታ፣ ብጌጋ ተሃዊኽና ፈሪሕና ህዝቢ ኤርትራ ሰጕጕና፣ሕጂ 
ግን ንዑ ተዳላዲልና ኢና፣ዝገደፍኩሞ ገንዘብን ንብረትን ኣክቡ ምባሉ ፣ንመንግስቲን ህዝብን ኢትዮጵያ ምስ 
መላእኽተ ሰማይ ይሰርዖ።  

ደቂ ባንዳ ነቲ ኣዳራሻትን ደርብታትን፣ማካይን ናይ ነዊሕ ጉዕዞታት (ኤነ ትረታት)፣ታክሲታት ፣ቤት 

ምግብታትን ሸቐጣትን ብጊዜ ጃንሆይ ደቂ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ገዝኦም በሊዖም እናሓደሩ ኤርትራውያን 15 ብር 
እናተዋህቦም ዩኒቨርሲቲ ይምሃሩ ኔሮም፣ሙታንታ ግብጺ ዝኾኑ ተገንጸልቲ ሸፋቱ ግን ነታ ብልዕልና 
ዝነበርናላ ወላዲት ሃገርና ነበር ኢትዮጵያ ኮሎኒ ከም ዝገበረትና ሓሰዉና፣ኣየናይ ብኮሎኒ ዝተታሕዘ ህዝቢ 
እዩ ዳርጋ ኩሉ ብሕታዊ ሃብቲ ክውንን ዝፍቀዶ ፧ነዚ ግን ከምዚ ከማይ ዝኣመሰለ ናይ ባርያ ኣተሓሳስባ 
ዘየጥቅዖ እዩ ፣ዋላ ውዒሉ ሓዲሩ ዝርድኦ እምበር እቶም በደዊን ዘባዕልጉና ዘለዉ ከውጽኡልና ዘይተሃወኹስ 
ኢትዮጵያ ካብ ባድመ እንተትወጽእ ኢሳያስ ናብ መነኩሴ ምተቐየረ ዝብል ሎጂክ ዘይሓዘለ ኣባሃህላ ሓውና 

(ወድና)ብርሃን ወልደስላሴ ክደግሞ ምስማዕ ፣"እንዳ ዘይሓንኩ ኣላዲዶምኻስ ናይ ዝጸፍዑኻ ህስይቲ ኢዶም 

ድማ ካሕሳ ይሓቱኻ" የስምዕ።ተገንጸልቲ መንግስቲ ሸፋቱ ሻዕብያ ፣ኣነ እየ ወሪረ ኢሉ ኣብ ሕቡራት ዓለም 
ፈሪሙ ከብቅዕ፣መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በል ባድመስ ንገድፈልካ።ኧረ ናይ ኤርትራ መሬት ኔሩስ ንዓና 

ዝተዋህበ ስለ ዘሎ፣ብግልባጡ እውን ስለ ዘሎ__ ንዓ ኮፍ ኢልና ንዛራረብ እሞ ንወስኖ ፣ዳሕራይ ድማ 

ንድሕሪ ሕጂ እውን ከም ዘይትወረና ተረጋግጸልና ስለ ዝበልዎ፣ ክቡር ብርሃን ግን ነታ ጉዳይ ኣጸልሚቱ...... 
ኢሳያስ ፣ኢትዮጵያ ካብ ባድመ ስለ ዘይወጸት ጭካኔኡ ከም ዝፍጽም ንምምሳል ፣ዋላ እውን ከምኡ ጌሩ 

ከተሓሕዞ እንተዘይፈተነ __ናይ የመን,ሻዕብያ ባዕሎም ዓንዲሮም ዝሓዝዎ ቦታ ሓኒሽ ድሓር ብፍርዲ 
ምኻዶም ከም ኣብነት ጌሩ ነቲ ዓቢ ስእሊ ናይቲ ኩነታት ኣግሊሉ ፣ኮፍ በሉ እሞ ክብለጸልኩም ዝዓይነቱ፣

የመን ብሕመቖም (ወይ ኢሳያስ እስራኤል ኣያ ጌሩ ንዝወረሮ ደሴት)የመን ተገሪፎም ሱቕ ከም ዝበሉ ፣
ንስኹም እውን ተገሪፍኩም ሱቕ ኢልኩም ባድመ ገዲፍኩም ንብድሕሪ ሕጂ ከምዘይትውረሩ ከየረጋገጽኩም 
ገዛኹም ኪዱ ዝብሎ ኣነ ከም ሓማሴናይ ባሕረ ነጋሲ ትግራዋይ ክንደይ ሰብ ኣሎ ሕልንኡ ከሺኑ ዝበልዔ 

የብለኒ፣ምኽንያቱ ብዓይኒ ህዝቢ (ቅድሚ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዓይኒ ድሕንነት ህዝቢ ባሕረ ነጋሽ ስለ 

ዝርእዮ)ንህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ እቲ ብመምርሕን ፍቕርን ትገብርዎ ለውሃት ቀጽልዎ፣ግን ነቶም 
ኩሓልቲ መሲሎም ዘንቍሩ፣ መሬት ካብ ህዝቢ ንላዕሊ ርእዮም ህዝቢ ዝሃስዩ ያዕ ምባል ክግብኣና እዩ። 

ሓወቦ ኩሉ ሓበሻ ዝኾነ 

ምሕረቱ ሃብተ ጳውሎስ 

ድምበዛናይ (ሓማሴናይ) 
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