
ግሉጽ መልእኽቲ ንኮሎኔል  ዶር ኣቢ ኣሕመድ  

7ይ ንጉስ ኢትዮጵያ\ኣዲስ ኣበባ  

ቅድሚ ኵሉ ብኣርኣያ ስላሰ ዝተፈጠርካ ሰብ ኢኻሞ ከም ሰብ መጠን ከኽብረካን ሰላምታ ከቕርበልካን 

እምበር ዋላኳ ብኹሉ ዘረባኻን ግብርኻን ብልበይ ዘይፈትወካ እንተዀንኩ ብናይ ጽልኢ ዓይኒ 

ክጥምተካ ከም ዘይግብኣኒ ግን  ብእምነተይ እግደድ ኢየ።  ብዝተፈላለየ ጕዳያት ንእትገብሮም 

ዘረባታትን መግለጽታትን እከታተሎም ኢየ። ብዝያዳ ከኣ እቲ ብቋንቋ ትግርኛ ዝገበርካዮ ቃለመጠይቕ 

ኣብ ሶሻል ሜድያ ረኺበ ሰሚዔዮ ኣሎኹ። እቲ መልእኽቲ ብኣምሓርኛ እንተዝኸውን ነሩ 

ንኢትዮጵያውያን ዝተላእከዩ ኢለ ነዚ ናይ ሎሚ መልእኽተይ ኣይምጽሓፍኩካን ነረ። እቲ መልእኽቲ 

ብቛንቋ ትግርኛ ስለዝነበረ ግን ወይ ንትግራዎት ወይ ንተዛረብቲ ቋንቋ ትግርኛ ኤርትራውያን ኣብ 

መንጎኦም ፍልልያት ክፈጥሩን ምትእምማን ከጥፍኡን ኮነ ኢልካ ዝሓንጸጽካዮ እከይ ተግባር ምዃኑ  

ስለዝኣመንኩ ግን  ንመልእኽትኻ ርእይቶይ ንኽህበሉ ተገዲደ ኣሎኹ። ቅድሚኡ ግን መንነተይ 

እንተገለጽኩልካ ብዝያዳ ክትመሃሮም ዝግብኣካ ነገራት ክህልዉ ይኽእሉ ኢዮም ዝብል እምነት ኣሎኒ። 

ንሱ ከኣ ኣነ ብፍላይ ንረብሓ ሃገርን  ህዝብን  ዝምልከት ብዝኾነ ይኹን ረብሓን ጠቕምን ከይታለል 

ዝወሰንኩ ሰብ ኢየ።  ኣብ 1974 ብፈረንጂ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበርኩሉ ጊዜ ከምዚ ሎሚ ንስኻ 

ትገብሮ ዘሎኻ  መንግስቱ ሃይለማርያም ንሃይለ ስላሰ ኣውሪዱ ስልጣን ኣብ ዝስርተሉ ዝነበረ እዋን 

ንሱ ዝለኣኾም ንኡስ ደርግ ዝበሃሉ ንኤርትራ መጺኦም ነሮም። ኣብቲ ሽዑ ዓቢ ናይ ሰበስልጣናት 

ኤርትራ ኣኼባ ብምድላው ትእዛዝን ሓድሽ መምርሒ መንግስቲ ደርግን ከኣ ኣትሓላሊፎምልና። ሓደ 

ካብቲ ትእዛዛቶም ከኣ ብዘይካ ናይ ኤርትራ ናይ ምሉእ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑ ከም 

ዝተወሰነ ዝብል ሓበሬታ ኢዩ ነሩ። 

ኣነ ኣብቲ እዋንቲ ብቕንዕና ኣብ ናይ መንግስቲ ስቪላዊ ስራሕ ብሓላፍነት ዝሰርሕ ዝነበርኩ ብዓል 

መዚ  እምበር ናይ ዝዀነ ይኹን ማለት ናይ ሻዕብያ ኮነ ጀብሃ ውሽጣዊ ስሩዕ ኮነ ፖለቲከኛ 

ኣይነበርኩን። እቲ ሽዑ በቶም ናይ ደርጊ ኣባላት ዝተዋህበና ንደቂ ሃገር ዝፈላሊ ትእዛዝን መምርሕን 

ግን ክርድኣኒ ወይ ክቕበሎ ኣይከኣልኩን። ነዚ ዝኽተል ሕቶ ክሓትት ከኣ ግድነት ኰነኒ። ኢደይ 



ኣልዒለ ምስ ተፈቕደኒ ከኣ እዛ ብዘይካ ንኤርትራውያን ትብልሲ ምኽንያታ እንታዩ? እቶም እሱራት 

ኤርትራውያን ከም ኢትዮጵያውያን ዝእመነሎም እንተዀይኑኸ ንኻልኦት ምሕረት ክግበር ከሎ 

ስለምንታይ ንዕኦም ፍትሒ ይኽልኡ? እዚ ጕዳይዚኸ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘሎና ኤርትራውያን 

ብመንነትና ክንጠራጠር  ኣይገብረናንዶ? ኣብቲ እዋን እቲ መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኤርትራዊ  ጀነራል 

ኣማን ዓንዶም ንጕዳይ ኤርትራ ብሰላም ዝፍትሓሉ መንገዲ ንምርካብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪኸ 

ኣይኵለፍንዶ?  በዚ ኣብ መንጎ እሱራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ፍልልይን ጕድለት 

ፍትሕንከ ንህዝቢ ኤርትራ ኣየቐይሞንዶ? ንዝብል እቶታይ ምሉእ ገዛ ክድግፎ ከሎ ዋላ ሓደ ብዓል 

ስልጣን እንኮላይ እቶም ምሳና ዝነበሩ ውሑዳት ኢትዮጵያውያን ዝተቓወመ ኣይነበረን።    

እቶም ናይ ደርጊ ሰበስልጣን ከኣ ዋላ ሓደ ዝድግፎም ምስ ተሳእነ ንሕና ልኡኻት ኢና እቲ ቀሪቡ ዘሎ 

ሕቶታት ንጓ`ድ መንግስቱ ኣቕሪብና መልሲ ከነምጽኣልኩም ኢና ኢሎም ንዓዶም ተመርቀፉ። ካብኡ 

ንድሕሪት መንግስቲ ደርጊ ተስፋ ከም ዘይብሉን ንኤርትራውያን ብፍሉይ ኣትሓሕዛ ከም ዝሕዞም ምስ 

ትዓዘብና ከኣ ገለ ኤርትራውያን  በትሪ ኣብ ኢድካ ተመን ኣብ ኣግርኻ ከም ዝበሃል ኣሕዋትና ባዕልና 

ንፍትሓዮም ኢልና ምስቲ ሰውራ ኤርትራ ብምስምማዕ ሓንቲ ጥይት ከይተተኮሰትን ደም ከይፈሰሰን 

ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ከፊትና ካብ 2500 ክልተ ሽሕን ሓሙሽተ ሚእትን ዘይውሕዱ እሱራት ካብ 

ከተማ ኣስመራን ዓዲዃላን ብሓደ ዕለት ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝልቀቑ ገበርና። ብዛዕባዚኦም ኣብቲ 

እዋንቲ ምሉእ ዓለም ዝተዛረበሉን ዜናታት ሜድያ ዓለም ዝጨደራሉን ስለዝዀነ ኣብ ታሪኽ 

ሰሚዕካዮን ኣንቢብካዮን ክትከውን ተስፋ እገብር። እዚ ክብል ከሎኹ ፖለቲካ ይኹን ውግእ ከም 

ዝደሌኻዮን ዝሓንጸጽካዮን ከም ዘይከይድ ንምሕባርካን ደርጊ እውን ልክዕ ከምዚ ናትካ ናይ ሕድገትን 

ፍቕርን ስብከት እናሰበኸ ማለት ያለ ምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም ኢሉ ጀሚሩ ኣብ መአወዳእታኡ 

የማትረባ ፍየል ዘጠኝ ትወልዳለች ልጆቹዋ ያልቃሉ ኣርሱዋም ትሞታለች ኢሉ ሃገርን ህዝብን 

ኣጥፊኡዩ ካብ ሃገር ሃዲሙ። ንስኻውን ብበትርን ብጥይትን ሃገር ሰጥ ለጥ ከብላየ ዝብል  ጀሚርካዮ 

ስለዘሎኻ ካብቶም ዝሓለፉ ገዛእቲ ኢትዮጵያ  ኣይተመሃርካን እሞ እምነትካ ከንቱ ከም ዝኸውን 

ዘጠራጥር ኣይኮነን።   

ኣብ ቃለ መጠይቕካ ክምለስ እቲ መግሊጺኻ ዋላ ሓንቲ ሓቂ ዘይብሉ ንስኻ ንባዕልኻ እውን ሓቅነት 

ኣለዎ ኢልካ ትኣምነሉ ኢለ ስለዘይግምት እቲ ድፍረትካ ጥራሕ ብዙሕ ኣገሪሙኒ።  ሓቂ ንምዝራብ 

ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም ሓይሊ ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነትስ ምሉእ 

ዓለም ዝፈለጦን ዝኣመነሉን ጕዳይ ኢዩ። መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሖ ንሰላም ኢዩ መንግስቲ ኤርትራ 

ዝሰርሖ ንምዕባሌ ኢዩ ምባልካ ኣዝዩ ዝገርም ኣበሃህላ ኢዩ። ብርእይቶይ ኣነ ዘይበጻሕኩዋ ናይ 

ኣጋንንቲ ዓለም በጺሕካን ኣብኡ ዘሎ ኵነታት ትዓዚብካ  ተመሊስካ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። 

እንተዘይኮነስ  ኣብዛ ንሕና ንነብረላ ዘሎና ዓለም ኣብ ኣፍልቃ ኮነ ኤውሮጳ ከምኡ እውን ኣብ ኣሜሪካ 

ኮነ እስያ  ኣብ ኤርትራ ኮነ ጐረባብታ ብዘይካ ኣቢ ኣሕመድን ምስኡ ዝተሓባበሩ  ጋዜጠኛታት ኢሳትን 

ናይ ደርጊ ተረፍ መረፍን ገለ ገለ ጸገማት ዘለዎም ደቂ ሃገርን መንግስቲ ኤርትራ ናይ ሰላም መንግስቲ 

ኢዩ ኢሉ ዝኣምን ጥዑይ ኣእምሮ ዝተዓደለ ዋላ ሓደ ሰብ የልቦን። ንምዃኑ ንስኻስ ትማሊ ዝፈለጥካዮ 

ሰብኣይ ክሳዕ ክንደይ ናይ ሰላም ሰብ ምዃኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንሕዝቢ ትግራይ ከተረድእ ምፍታንካ 

ንባዕሉ ብዛዕባ ጥዕናኻ ከይተረፈ ክምርመር ዘለዎ ዘጠራጥር ኢዩ  ዝብል እምነት ኣሎኒ። 

ከምዚ ምስ ረኣዩ እኮዮም ስድራና እታ ጓላስ ነታ ኣዲኣ ብዛዕባ ሕርሲ ትምህራ ዝተባህለ። ንምዃኑ እቲ 

ንሕና ዘዕበናዮ ካብ ንእስነቱ ጀኒሩ ንፈልጦን ወድናን ሓውናን  ኢሳያስ ክሳብ ክንደይ ቅኑዕን ሕያዋይን 

ሰብ ምዃኑ ንዓና ክትመኽረናን ክትሕብረናንሲ ቅሩብከ ሕፍር ኣይትብልን።   ኣይኰነንዶ ንሕና ምሉእ 

ዕድሚኡ ምሳና ዝተቐመጠን ዝሰርሔን  ናትካ ናይቲ 7ይ ንጉስ ክኸውን ኣዲኡ ዝተነበየትሉ ኣቢ 



ኣሕመድ እኮ መን ምዃኑን ኣበይ ክበጽሕ ከም ዝደልን ኣብ ሓጺር እዋን ኣዓሪና ፈሊጥናን ተረዲእናን 

ኢና።   ሎሚ እዋን ቴክኖሎጂ ኢዩ። ጽቡቕ ኮነ ሕማቕ ዝሓስብን ዝሰርሕን ከኣ ስራሑን ግብሩን 

ስለዘላልዮ ብስራሑ ዝተኣማመን መራሒ ምልላይ ኣየድልዮን ኢዩ። ስለቲ ምትሕግጋዝካን 

ትምህርትኻን ግን ብልቢ ነመግን? እቲ ቃለመጠይቕካ ኣብ ክንዲ በቲ ቋንቋኻ ነቶም ሕዝብኻ  

ብትግርኛ ንኽትገብሮ ዘምረጸካኸ ምኽንያቱ እንታዩ?  ናይ ብሓቂ እተገርምን እተስደምምን ተዋስኣይ  

ኢኻ።  

ኣቶ ኢሳያስ ንሕዝቡ ዝሓልን ብሰላም ዘመሓድርን  ቅኑዕን ሰላማውን ሰብ ምዃኑ ከተምህረናን 

ከተረድኣናን ምፍታንካስ ቅሩብ ከሕፍረካ ምተገብኤ። እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃንካ ንምምዛን ከኣ 

ንብዙሓት ጕዳይካ ዝምልከተና ስራሕ ኣቃሊሉልና ኣሎ።  ናይ ካልኦትሲ ግደፎ ገለና ዝተፈላለዩ 

ግዝኣታትን መንግስታትን ዝርኣና መሳቱ ኣቦኻ ከም ዘሎናስ ከመይሉ ክጠፍኣካ ይኽእል። ብጣዕሚ 

ዝገርም ኢዩ። ኣነ ብዓቕመይ ብወገነይ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ  ድሕነትን ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስን 

ቀሲመ ኢየ።  ብመሰረቱ ከኣ ክብድል ከሎኹ ድቃስ ዝኸልኣኒ ሕልና ዝተዓደልኩን ብዝተዋህበኒ 

ሕድገት ሓጥያትን ብዝተዓደልኩዎ  ጸጋ መንፈስ ቅዱስን ዓጊበን ኣመስጊነን ትሓጕሰን ዝነብር ብዝዀነ 

ይኹን ዋጋ ሕልናይ  ክሸይጥ ዘይክእል ዕድለኛን  ዝተባረኽኩን ሰብ ኢየሞ ንስኻ ከም ክርስትያንን 

ኣማኒ ወንጌልን ኣብ ከምዚ ክትወድቕ ብልቢ እሓዝነልካ።  ንምዃኑ ናይቶም ንሰይጣን ዝኣምኑስ 

ንግደፎ።  ንስኻስ እንታይ ዓይነት ወንጌል ዲኻ ተማሂርካ? 

ስራሕ  ናይቲ ልዑል ኣምላኽ ስለዝዀነ ኣነ ክፈርደካ ወይ ክዅንነካ ንዓይ ኣይተፈቕደለይን። 

ስለምንታዩ ሰይጣን ክሳብ ክንድዚ ከጋግየካ ክኢሉ ግን ዘይገርም ኣይኮነን።  ዓለምኮ ሓላፊት ኢያ። 

እሞ ሎሚ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣቐይምካን ቆልዓ ሰበይቲ ኣብኪኻን ኣረገውቲ ተቓወምትኻ ኣብ 

ማእሰርትን ኣብ ስቓይን ኣእቲኻን ትብጻሕ 7ይ ንጉስ ኢትዮጵያ ምዃን ትርከብዶ ይመስለካ? 

ብፍጹም። ንምዃኑ ምድማርዶ ምርባሕ ሕድገትዶ ፍቕሪ ኢልካ ጀሚርካስ ኣብዚ ኵሉ ሓጥያት መን 

መለሰካ?  ሕጂ እውን ከምቲ ናይ ዓርክኻ ኢሳያስ ምስ ህዝብኻ ፈጺምካ ከይተባተኽካን ከምቲ ናይ 

ይሁዳ ኣስቆረታዊ መሕነቒኻ ገመድ ከይቀረብካን ንኣምላኽካን ንህዝብኻን እቕሬታ ሕተት እሞ ተነሳሕ 

ተመለስ ከኣ። ንእግሪ መንገደይ ከኣ ንስኻ ሃገርካን ህዝብኻን ኣሎካ። ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን 

ዝተዛረብካዮ ከኣ ኣይወሓደን እሞ ብዛዕባናን ብዛዕባ ሃገርናን ህዝብናን እንተዘይተዛረብካ ንዓኻ ዝበለጸ 

ምኾነ። መዛረቢ ዝኸውን ናትካ እኹል ስለዘሎካ እንተኽኣልካን  ኣምላኽ እንተሓገዘካን ንስሓ እቶሞ 

ንህዝብኻ ክሓሶ። ኣምላኽ ነታ ሃገርካን ህዝብኻን ከድሕን ተምበርኪኽካ ለምኖ። ብርእይቶይ  እቲ 

ፖለቲካ ኣይናትካን ኣይመባልዕትኻንዩ እሞ ሕደጎ። ወሊድካ ስለዘሎኻ ናይ ውላድካን ታሪኽካን 

ሓሰብ። ፖለቲካ ነቶም ፖለቲከኛታት ግደፈሎም። እቲ ናይ ወላዲትካ ሕልምን ትንቢትን ንግስነት ካብ 

ሓንጎልካ ኣውጺእካ ነዚ ናይ ሻብዓይ ንጉስ ኢትዮጵያ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ሰማያት ዝጽበየካ ዘሎ ናይ 

ዘለዓለም ንግስነት ክርስቶስ ዘክር። ብሰላምን ብቕሳነትን ከኣ ንበር።  

ካብዞም ንመንግስቲ ሃይለስላሰን መንግስቱን ሃይለማርያምን መንግስታት ኣጥፊኦም ሎሚ ከኣ 

ንኢትዮጵያ  ከጥፍኡ ከይደቀሱ ዝሓድሩ ብዘይካ ፈኸራን ጃህራን ናይ ሰብ ሕልና ዘይተዓደሉ ገለ 

ካብኦም ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ኵናት ተማሪኾም ብምሕረት ዝተለቁ  ሓንቲ ዘይብሎም ንነብሶም 

ልዕሊ ኵሉ ዝርእዩ ትዕቢተኛታትን ጃህረኛታትን ወገነኛታትን ርሓቕ። ኣምላኽ ንኢትዮጵያን ንዓኻን 

ሰላም ከውርድ ተነሲሕካ ንፈጣሪ ለምኖ። ኣይፋለይን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሪፈን ቀጥቂጠን ሓኒቐን 

ረሺነን ሰጥ ለበጥ ኣቢለ ክገዝኦየ ዝብል እምነት ኣንልዩካ  ግን ኣርባዕተ እግሪ እንተልዩክን ጽባሕ 

ንርእየክን ኢዩ። ብወገነይ ግን እቲ ኵሉ ስለዝኽእል ልዑል ኣምላኽ ሎሚ እውን ኣብ ኤርትራ ይኹን 



ኣብ ኢትዮጵያ ደም ንኸይፈስስ ንዓኻ እውን ብንስሓ ምሕረትን ሕድገትን  ክገብረልካ ጸሎተይ 

ኣይከቋርጽን ኢየ። ፍቕርን ሰላምን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን  ኢትዮጵያን ይውረድ። 

ምስ ብዙሕ  ሰላምታ  

ቀለታ ኪዳነ 

 

 


