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ገና ብዘሕ ይተሰመዏ ኣሎ 

 

ብምድንጓየይ ኣይትሓዘለይ። ኣብ ትርፉ ጊዛይ ቁሩብ ኣርክቦ እንትርከብ እየ 

ጥራሕ ውጥም ቅልቅም ምባለይ ተለጊመ ኣይኮንኩን እንተዜኾነለይ እታ ገእቨተይ 

ዜፇለጥኩዋ ንኣሓተይን ኣሕዋተይን ወፌየላ ዕድል እንተዠኸነለይ ሙሉእ ገዛይ’ውን 

ምሃብኩ።  

ኣብ ከባቢ ነሓሰ መፀመፀ ድሮ ሓዲሽ ዒመት ሃገርና ኣብ ኤርትራ ዒመት ዒመት 

ፋስትቫል ተባሂሉ ብይ ዜኮነ ለውጢ /ሓደሽ ምዕባለ/ እንትድገም ኣግሪሙለይ ዒመት 

ዒመት ፋስቫል ንምንታይ ብዜብል ርእሲ ሕቶ ምዜርግሐይ ይዜክር። ኣብ ቕረብኩዎ 

ሕቶ ዜሓለ ርእቶ ብልጭ በልኩዎ ኣብ ብርክት ዜበሉ ሰባት ሓዯስቲ ሕቶታት ዜፀሓሩ 

ሓሳባት ነይሮም። ገለ ገሊኦም ካፌቶም ሕቶታት ኣብ ዜስዕቡ ክጠቓቐሉ ዜኽእሉ እዮም።  

ሕቶ ቋንቋታት ትግርኛን ኣምሓርኛን ኣመልኪቶም ንምንታይ ሃፄዮሃንስ 

ብኣምሓርኛ ይፅሕፈ ነይሮም። ንምንታይ ሕዙኸ መራሕቲ ወያነ ንትግርኛ ካልኣዊ ቋንቋ 

ገይሮምሐ? ንምንታይ ኣምሓርኛ ኣልዕሎም? ንመንነቱን ትግራዋይነቱን ፅኑዕ መራሕቲ 

ተጋሩ ኣይፇጠሩን?  

ሕቶ ፅንዒት መንነት ኤርትያዊያን ብዜምልከት ኣመልክቶም ንሻዕብያ ለዎም 

ድጋፌን ተቓውሞን ካብ ምንታይ ዜተበገሰ እዩ?  

ሕቶ ታሪኽን ምፌጣር ሓደሽ ታርኽን ዜምልከት ራእሲ ወልዯሚካኤል ሰሎሞን 

ኤርትራ ዜብል ሽም ብዚዕባ ምፌላጦምን ይምፌላጦምን ወ..ተ እዩ ዜብሉ ዚዕባታት 

ከጠቃልሉ ዜኽእሉ ሕቶታት ኢዮም ቀሪቦምለይ።  

ካፌቶም ዜሓተቱ ብጣዕሚ ተንካፊይን ኣስፌሕ ኣቢለ እቱ ሓቂ ክገልፆ ዜዯፌአኒ 

ግና  ካብ ኣስመራ ጀሚሩ ራእሲ ወለንኪኤል ሰለሞን ጀማሪ ቃልሲ ንምንፃል 

ኤርትራ/ሓድነት ኤርትራ/ ተባሂሎም ማዕረ ዜተጨረሓሎምን ብከምኡ መፅሓፌ 

ዜተፃሕፇሎምን ምስ ከይተቶም መራሐቲ ግብፂን ካልኦትን ብኣምሓርኛ ይፀሓሓፈ 
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ነይሮም ዜብል ሓቂ እንተኮይኑ ምስ ሙሉእ መረዲእትኡ ክዜርጋሕ ኣለዎ። ዜተዯናገሩ 

ብዘሓት ዚሕዋት ሓቀኛ ታሪኽና ሪኦም ከስተንትኑ  ይኽእሉ እዮም ዜብል እዩ። ክምልስ።  

ከም በዒል ሰላም ኣብርሃም ዜበሉ ዕሙቕ ዜበለ ንባብ ኣብ ታሪኽና የድሊም እዩ። 

ቃንቃ ትግርኛን ኣምኛርኛን ብዜምልከት ካብ ኣቐዱመ ዜገለፅኩዎ ክጅምር። ኣምሓርኛ 

ውላድ ትግርኛ  እዩ ዜብሉ ብዘሓት ኣለው። ቅድም ኢሉ ኣምሓርኛን ትግረርኛን ውላዲት 

ግእዜ ኢዮም ዜብል ዜፀንሐ ኣበሃህላ እዩ። ነዙ ዜድግፌ ፅሑፊት ብዘሓት ኢዮም። 

ኣብይ ክልዒል ዜግበኦ መዒዜ ቋንቋ ኣምሓርኛ ቋንቋ ቤተመንግስቲ ኢትዮጱያ /ሓበሻ/ ኮነ 

ትግርኛ ኸ? ዜብል እዩ።  

ዚጉየ ሲውር መንግስቲ ገልቢጡ ሰለሞናዊ ስውር መንግስቲ ዜመስረተ ኣቢነ 

ተክለሃይማኖት ሽዐ ንንገሶ ይኹኖኣምላኽ ሲሶ ላራሹ ሲሶ ለተቀዲሽ ሲሶ ለነጋሽ ዜብል 

ስሪት ምምሕዯር ከምዜፇጠረ ብስርሑ ኣብ መዚግብቲ ታሪኽና ዜግለፅ’ዩ። ኣብዘ በን 

እዘይ /1230 ዒ.ም/ ኣብ ስይንት ንዜነበሩ፣ ኣብ ምስረታ እዘ ሓደሽ ንግስነት ዒብይ 

ዒቕሚ ኮይኖም ዜሰርሑ ድማ የምሐርሕሩሉ ንዜነበሩ ከም ናይ ስልጡናት መናእሰይ ናይ 

ምስጢር ቋንቋ ተገይሩ ዜርአ ዜነበረ መረዲዱኢ ረበኦም ቋንቋ ቤተ መንግስቲክን 

ክገብረልኩም እየ። እሉ ቃል ኣትዩሎም ነበረ ካብዘይ በነ እዘይ ጀሚሩ ኣምሓርኛ ከም 

ቋንቋ ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ተፇሊጡ። ይወሓድ ይብዚሕ ክስርሓሉ ጀሚሩ።  

ኣምሓርኛን ትግርኛን ክሳብ ዜሓለፇ ሚኢቲ ዒመት ብዘሕ ዜርሓሓቁ ኣይነበሩን። 

ኩሎም ነገስታት ብኣምሓርኛ ዜፅሕፈ ዜነበሩ ዯምቢ ቤተመንግስቲ ኢትዮጱያ /ሓበሻ/ 

ኮይኑዎ እምበር ኣምሓሩ ስለዜኾኑ ኣይነበረን። ብዘሓት ሓያላት መሳፌንቲ ኦሮሞ ኣብ 

ቤተ መንግስቲ ጎንዯር ኮይኖም ብኣምሓርኛ ዜፅሓፌ ዯብዲቤታት ንረክብ። ኩሉ ናብ ቤተ 

መንግስቲ ቋምት መስፌን ብኣምሓርኛ ዜፅሕፌ ዜነበረ ምዃኑ ኣብ መነ መሳፌንቲ 

ዜፅሓፈ ዜነበሩ ዯብዲቤታት ምርኣይ ይከኣል።  

ሃፀ ቴዎድሮስ ብኣምሓርኛ ይፅሕፈ ነይሮም። ቋንቋ ቤተመንግስቲ እዩ ኢሎም 

ኣምኖምሉ ስለዜነበሩ’ምበር ካሊእ ቋንቋ’ውን ይፇልጡ ነይሮም። ሃፀተኽለጀወርግስ 

ብኣምሓርኛ ይፅሕፈ ነይሮም። ልክዕ ከም ቴድሮስ ሃፄዮሃንስ ብኣምሓርኛ ይፅሕፈ 

ነይሮም። ቋንቋ ቤተመንግስቲ ኢዩ ዜብል እምነት ስለዜነበሮምን ስለዜፀነሖምን እዩ።  
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ሰላም ሓየሎም መራሕቲ ወያነ ኮኑ ሃፄዮሃንስ ብትግራዋይነቶም ስለይሕበኑ 

ከይምስለካ ብኣምሓርኛ ዜፅሑፌን ዜዚረቡን። ወይ ድማሀ.ወ.ሓ.ት ኣምሓርኛ ስለ ዜፀልአ 

ለዜፀልአ ከይመስለካ ንህዜቢ ትግራይ ቋንቋካ ክኽበረልካን ናይ  ቋንቋኻን ተጠቃማይ 

ክትኮን ተቃለል ኢሉ ቃለሶ። ኣብዙኣ ኣትኩር ኣቢልካ ምርኣይ ተዯልያ ኢያ።  

ልዕል ኢለ ከምዜገለፅኩዎ ኦሮሞ፣ ኣጎው፣ ኣምሓራይ፣ ትግራዋይ፣ ኮታ ካብ ዜመፀ 

ይምፃእ ናብ ስልጣን ቤተመንግስቲ ቋምት መስፌን ብኣምሓርኛ ይፅሕፌ ነይሩ። ድሓር 

ድሓር  ድሕሪ ዮሃንስ ግና መልክዕን ተልእኾን ኣብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣጠቃቅማ ስልጣን 

እናተቀየረ ከይደ። እዘይ ምስ ምትእትታው ባዕዲዊያንን ባዕዲዊ ግዜኣትን /colonialism/ 

ኣተሓሕዜካ ብዜርዜር ምርኣይ የድሊ።   

ፅባሕ ሞት ዮሃንስ ኣብ መተማ፣ ኣብ ምፅዋዕ ናብ ዜነበረ ጀነራል መራሒ            

ወራሪ ሰራዊት ጣልያ ካብ ሃፄ ሚኒሊክ ዜተፅሓፇ ዯብዲቤ ምርኣይ የዱሊ። ድሕሪ ሞት 

ሃፄዮሃንስ ብ 1881 ዒ.ም ብራእሰ መኮነን ዜምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ሃፄምኒልክ ምስ 

ጣልያን ዜተሰመዖ ስምምዕ ምርኣይ የድሊ። ኩሉ ብዘሕ ሓሊፌና ድማ ድሕሪ ዒወት 

ኵናት ዒድዋ  ንዜጠለበቶም ዋና መሃንዱስ ኵናት ዒድዋ ንርእሰ ኣሉላ ኣባነጋ ንዯጃት 

ኣብርሃ ንዯጃት  ሰንጋል ሓጎስ /ሓዎም ንባህታ ሓጎስ/ ነፂጎም ሩባ መረብ ሑቐቶም 

ጥንቶም ሓዯ ህዜቢ ተዚረብቲ ትግርኛ ጎዜዩም ኸም ሕቑኡ ዜተጎየ ተመን ጭርኡ 

እናነኸሰ ዜምት ነንባዕሎም እናተጠማመቱ ተጎዜዮም ዜሞትሉ ዶብ ምስ ጣልያን ፇረሙ። 

ብሓፂሩ ተጋሩ ተዲኺሞም ዲግም ተቐናቐንቲ ስልጣን ይኾኑሉ ዕድል ፇጢሩ። ከፊፌልካ 

ነንባዕሉ እናናቐርካ ናይ ምግዚእ ፖሊሲ ተከተሉ ካብዘይ ጀሚሩ’ዩ ብሄራዊ ጭቆና ኣብ 

ልዕሊ ተጋሩ ዜተጀመረ። ሓዯ በል ወዱ ኣብርሃም።  

ካብ ዘይ ዜኸፌአ ታሪኽ ኣሎ። ኣብ በን ሃፄ ሃስላሰ ትምህርቲ ክስፊሕፊሕ ፃዕሪ 

ይገብር ከምዜነበረ ይፌለጥ’ዩ። ኣብዘይ ሓዯ ሃይማኖት ሓዯ ቋንቋ ሓዯ ንጉስ ዜብል 

ፖሊስ ሒዝም ይከደ ምግባሮም ሰሚዕኩምዎ ትኾኑ ኢኹም ኢለ ብዘሕ ኣይከዯሉን። እቱ 

ብጣዕሚ ሰክፌ ዜነበረ ተድላ ፀዲሉ ብዜበሃሉ ላዕለዋይ በዒል ስልጣን ሃፄ ሃ/ስላሰ ዜምርሕ 

ዕዮ ምስንዲእ ፖሊስ ነይሩ። ኦሮሞ /ብሽዐ ጋላ/ ይበዜሑ ኣለው ዒዱ ይወርዎ ኣለው 

ይብሎሞ ነዙ ንምዕጋት ኣብ መንጎ ኦሮሞ ካልእ ሰፊሪ  እናእተኻ ምዕጋቱ ይሓይሽ። 

ቢበዜሒ ካበየቦትኡ እና ምፃእካ ክወሓጡ ምግባር ኢዩ ዜሓሸ ጠቓሚ ዜኾነ ኢሎም 

ኣንፇት የቀምጡ’ሞ ብበዜሒ ሰራዊት ከቲብካ በቢቦትኡ ምብታን፣ ካብ ኩሉ ዜበለፀ ግና 



4 
 

ነቲ ንምግዜኡ ኣፀጋሚ ዜኾነ ትግራዋይ ንሱን ሃይማኖቱን ወሓጣይ /assimilator/ ስለዜኾነ 

ብቕልጡፌ ብበዜሒ ኣምፂእካ ኣብሞንጎ ኦሮሞ ምስፊር ። ንትግራይ ዜዯዜእ ድማ ካብ 

ጎጃም ወይ ካብ ሽዋ ጥራሕ ክምዯበሉ ኣለዎ። ዜብል ናይ ምፅናት ፖሊስ  /Assimilation 

policy / ሓንፂፆም ይንቀሳቀሱ ነይሮም። ሕፅር ብዜበለ መፅሓፌ ባህሩ ውዯ ሃዋርያታት 

ለውጢ pioneer of change/ረአ።    

ኣብዘ ግ እዘይ እቱ ስርዒት ርእታት ፅንት ኣምሓርኛ መጨቖኒኡ መሳርሒ 

ጭቆና ምግባሩ ብሩህ ነይሩ። ህ.ወ.ሓ.ት ነዙ ኩሉ መስርሒ ጭቆናታት ምቅንጣጥ         

ምበር ፅልኣት ናይ ዜኾነ ቋንቋ ኣይነበሮን። መራሕቲ’ውን ብዘይ ኣይትሕመዮም። ካሊእ 

ሓባርና ንሓትት።  

እቱ ካልእ ናብ ሻዕብያ ሰጋግር ሕቶ ኢዩ። ኣብ ዜሓለፇ  ፅሑፇትይ ሓዯ ዒብይ 

ወላዱ ኣብ ኣስመራ ረኽበስ ኤርትራ ዜብል ባዕዲዊ ገዚኢ ውፅኦ ሱም ምምራፆም 

ከምጉሃዮም ገሊፀ ኢትዮጱያ ዜብል ሱም ንክልትኤና ገይርካ ማለት ኤርትራ ዜብል ሱም 

ገዱፌካ ሰሜን ኢትዮጱያ እቱ ዜተረፇ ድማ ዯቡብ ምዃኑ ኣይምተረፇን ማለቶም ምንባሩ 

ገሊፀ ነይረ። ብኣጠቃላሊ’ውን ኣብ ሓዯ ሃገር ኔይርካ ኣብ ዜኾነ እዋን ብዜኾነ ጓንፅ ነገር 

ክትፇላላ ገድድ ኩነታት ክፌጠር ይኽእል’ዩ። ብዜኾነ ኣገባብ እንተተፇላሊካ ፌሉይ 

ታሪኽ ኽኾን ዜኽእል እቱ ዜተፇላለካሉ ምኽንያት እዩ’ምበር ክሳብታ ብሓዯ ዜነበርካላ 

እዋን ዜነበረ ታሪኽ ኩልኻ ኮይኑ ኢዩ ዜቅፅል። ስለዜተፇለኻ ካሊእ ይነበረ ታሪኽ 

ክትፇጥር ወይ ክትዯርስ ኣይከኣልን። ኣይግባእን።  

ሻዕብያ ሓላፉነት ዜስምዖ ኣይመስልን። ታሪኽ ኤርትራ እንትብሃል ሃገር ሱቅ ኢሉ 

ምስ ዜኾነ ምትእስሳር ይብሉ ከምስሎ ይፌትን። እታ ኤርትራ እትብል ሱም ክርስቲ 

ዜተብሃለ ጠቅላይ ሚንስተር ጣልያን ብ 1889 ናብ ፓርላማ ጣልያን ቀሪቡ እዚ ሓዲሽ ካብ 

ኢትዮጱያ ቆርስና ዜሓዜናያ ግዜኣትና ኤርትራ ዜብል ሱም  ኣውፂአላ’ሞ መርቁለይ ኢሉ 

ፓርላማ  ኣፅዯቐሉ። እዙኣ ግን ሻዕብያ ኣይዚረን ሻዕብያ ዒለም ብዒለማ እትዕቦ ከም ላ 

ኣይግምትን። ዒለም እንታይዲንኣ ኣእትዮዋ  ድኣ እዩ ዜብል ምበር ኣዶሉስ ካብ ኣክሱም 

ፇሊኻ ብምሉእነት ምግላፃ ኣይከኣልን። ኮታ ኩሉ ታሪኽ ኤርትራ ምስ ኣክሱም ይሓ፣ 

ቋሓይቶ ወ..ተ                 ዜተተሓሓ እዩ። እቱ ብሓዯ ዜነበረ ካብ ዜተፇላለዩ 

ጊዛ ድማ ዜተፇላለየ እንተኾነ እንታይ ከምፀገመሉ ርኡይ ኣይኮነን። ሓቂ ምፅላእ 

እንተይኮኑ ወይ ድማ ህልም ዜበለ ስኣኖ መንነት።  
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ክልቲኡ’ውን ክኸውን ይኽእል’ዩ። ኣስመራ ዜመስረተ ራእሲ ኣሉላ ከም ፀላኢ 

ኤርትራ እዩ ዜፅዋዕ። ኣሉላ ግን ኤርትራ ዜብል ሱም እንተይፇለጠ ከምዜሞተ ሻዕብያ 

ይፇልጥ እዩ። ይኮነሉ ኮይኑ’ምበር ጣልያን  መስርቱዋ ጓል ሮማ ኢሉ ኩሓሒሉ 

ኣማዕሪጉዋ ምባል ምጦዒሞ። ሻዕብያ ንሓንቲ ስዒት እትጠቅም እንተኾይና ዜኾነ ሕሶት 

ፇጢሩ ኣሊሙ ንምዜራብ ንድሕርት ኣይይብልን። ኣይማዮም ኣይሰማዮም ራእሲ 

ወለገኢኤል ሰለሙን’ኳ ንነፃነት ኤርትራ ዜተዋግኡ ፇላሚ ሃርበኛ ክብሎም  ሕንኽ 

ኣይበለን። ብቱርኪ፣ ብግብፂ፣          ብጣልያን ኢሉ’ውን ብእንግሊዜ  ተገዙእና 

እንተበለ ሓቂ እዩ። ኢትዮጱያውያን ባዕዲዊ ገዚኢተይ ኢያ እንተበለ ይኩን። ነገርያ 

ዜዯለየ ኣብ ሕምባሻ ፀብሒ ዯለየ ከምዜብልዎ ሓወቦይ ጎ ምኽንያተይ ኢዩ ንዜበለ 

ኣይምኽንያትካን ምባል ጥቅሚ ኣይብሉን። ኣብ ቁምነገር ይተስማማዕካ ኣብ ምክንያት 

ምስምማዕን ይምስምማዕን ለውጢ ኣየምፅእን። ዜኾነ ከም ሻዕብያ ዜበለ ዯንጋራ 

ተዯናጊሩ እንተኮይኑ ዜሓስበሉን ሪኡ ኣስተንትኑ ካብ  ዯንገርገሩ ዜወፀሉ ኣገባብ ኢካ 

እተሞቻችወሉ።  

ሻዕብያ ዯንጋራን መዯናገርን ጥራሕ ኣይኮነን። ሓሳዊን ሕሶት እናፌብረኸ ምህርቲ 

ሕሶት እናከፊፇለ ዜነብር እዩ። ህዜቢ ኤርትራ ካብ ስምዑት ወፂኡ ርግዕ ኢሉ ሪኡ 

ብየማነ ፀጋሙን ዜምዜገብ ሎ ኩለመዲያዊ ለውጢ እንትርኢ ሕቶ ምልዒሉ ከምይተርፌ 

ፌሉጥ እዩ። ሻዕብያ ጥራሕ ይኮነ ኩሉ ኣብ ኮርቻ ስልጣን ዜተወጠሐ ብህዜቢ ክልዒል 

ዜኽእል ሕቶ ብጣዕሚ ኢዩ ፌርሖ። ኣብ ሻዕብያ ግና ግድድ ይብል። ኤርትራ ይፇልጡ 

ሰብኣይ ራእሲ ወለንኪኤል ንሓርነት ኤርትራ ተዋጊኦም ተባሂሉ መፅሓፌ ተፃሕፌሎም 

በቢግዙኡ’ውን ይዜረብ ንሰምዕ ኣለና እቱ  ሓቂ ግን ካሊእ ኢዩ።  

ራእሲ ወለንኪኤል ሰላሞን ከምቶም ካለኦት በቲ ገዚ እቱይ ስልጣን ይግበኣኒ ኢዩ 

ዜብሉ ዜነበሩ መሳፌንቲ ስልጣን ይግባኣኒ በሃሊ ስለዜነበሩ ሽፌቶም ኣይግዚእን፣ 

ኣይገብርን፣ በሃሊ፣ ካበኡ ሓሊፍም’ውን ንግብፂ ጎይታ ሓዱሮም ንሃፄዮሃንስ ግወግኡ  

ዜፅዕሩ ዜነበሩ ምካኖም ባዕሎም ዜፀሓፌዎም ዯብዲቤታት ይሕብሩ። ራእሲ ወለንኪኤል 

ሓንቲ ሻብ’ውን ብትግራኛ ፅሕፍም ኣይፇልጡን። ናብጎተቶም ናብ ግብፂ ኮነ ናብ ካልኦት 

ብኣምሓርኛ ሓላሓሊፌውን ብዒረብኛ እዮም ዜፅሕፈ ነይሮም። እዘይ ድማ ሃፄዮሃንስ ኮነ 

ሃፄምኒልኽ ዜገብርዎ ዜነበሩ እዩ። 
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ራእሲ ወለንኪኤል ኣብክፌሎም ዜፀሓፌዎም ዯብዲቤታት ንሳሕቲ’ውን ኤርትራ 

ዜብል ሽም ኣየልዏሉን። ኣብ ዜበዜሕ ዯብዲቤታቶም ፀኣዛጋ ፀላእተይ እዮም። ሒዜና 

ንንጉስ ክርከበካ ኢና እናበሉ ይፃቡኡኒ ስለዜኾነ ተጠንቀቆ ኢሎም ንመራሕቲ ግብፂ 

ዜዚረቡ እዮም። ህዜቢ ፀዒዛጋውን ከምዜኸሰሶም ፅሑፌ ቀሪቡ ኣሎ። በዒል ሰላም ኣብርሃም 

እምበኣር እቱ ሓቂ ባዕልኩም ኪትሪኢዎ ኩሉ ዯብዲቤታት ራእሲ ወለንኪኤል ከም ሎ 

ኮፒ ገይረልኩም ኣለኩ። ኣንብብዋ ክንበብ ግበርዎ። ብፌላይ ህዜቢ ኤርትራ እቱ ሓቂ 

ይፌለጦ።  

 

Figure 1 Letters from Dejat/Ras Woldemikael to different foreign powers in the region (click picture to read them all!) 

   

 ኣብ መወዲእታ ናፅነት ኤርትራ ምድጋፌን ሕሶት ምቅዋምን ዯናጎዮም ልዕልዎ 

ሕቶ ብሓፅር ክምለስ ተጋዯለቲ ወያነ ብፌላይ ህ.ወ.ሓ.ት ነፃነት ኤርትራ ዜድገፌሉ 

ምኽንያት ድሌት ሻዕብያ ንይ ምቅዋም ወይ ህዜቢ ኤርትራ ክፇትዋለይ ካብ ዜብል 

ኣይኮነን። ኣብ መሰል ህዜብታት ምኽባር ካብ ዜነበሮ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ  እዩ 

ዜድግፍ። ሓዯ ህዜቢ ከም ህዜቢ ልዏሎ ሕቶ ብሓይሊ ዒቢጥካ ምንብርካክ ኣይከኣልን። 

ብሰለማዊ ኣገባብ መሰሉ ተኸብሩሉ ምርድዲእ እንተተፇጥሩ ጥራሕ እዩ ናብ ፌታሕ 

ብፅሕ። ተጋዯልቲ ወያነ ብፌላይ ህ.ወ.ሓ.ት ዜተከተሉዋ ኣገባብ ቃልስን እምነትን ድማ 

ተፇትኑ ተግባራዊ ኮይኑ ውፅኢታዊነቱ ተረጋግፁ ኣሎ።  

 ህ.ወ.ሓ.ት ሳላ ፅኑዕ እምነት መሰል ዒርሰ ውሳነ ህዜብታት ሒዘ ብፅንዒት 

ዜተቃለሰ ዜተሓፇሰ ዒወት መና ይብሉ ዒወት እዩ። ብብሄራዊ ጎንፂ ተወጣጢራ 

ተፇናጨለት ተፇናጨሐት እትብሃል ዜነበረት ሃገር ኢትዮጱያ ድሒና ኣብ ተኣማምን 

ጉዕዝ ሰላምን ልምዒትን ኣትያ ኣላ። ሳላ ፅኑዕ እምነት መሰል ዒርሰ ውሳነ ህዜብታት ክሳብ 

http://www.aigaforum.com/articles/letters_of_dejat_woldemikael.pdf
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ምንፃል ኢሎም ኩሎም ብሄር ብሄረ ሰባት ኣብ ታሪኾም ተራእዩ ይፇልጥ ምትእምማንን 

ስምምዕን ዜርአየሉ ኩነታት ተፇጥሩ ኣሎ።  

ብእምነትና ኣብ ቃልሲ ህዜቢ ኤርትራ  ዜወሰድናዮ መርገፂ ትክክለኛ እዩ። 

ብወገን  ኤርትራ ብግቡእ ተረዱኡ ብግቡእ ተግብር ይምግባሩ እዩ። እቱ ቀንዱ ሽግር 

ግና ኤርትራዊያን ካብ ብሳምባ ሓዯ ሰብ ምትንፊስ ብርእሲ ሓዯ ሰብ ምሕሳብን ምውሳንን 

ወፂኦም ነፃ እንትወፁ ዜርድኡሉ ኩነታት ክፌጠር እዩ።  

 

 

ትንስኡ የማነ ብርሃን   


