
 

ሎሚ ውን ይድገም ኣሎ 

(ብ በርሀ በራኺ) 15-10-17 

ዝኸበርኩም ኣንበብቲ እዛ “ሎሚ ውን ይድገም ኣሎ” እትብል ኣርእስቲ ጽሑፍቶይ 
እንታይ ንምግላጽ’የ፥ ወያነ ካብ ጽባሕ ናጽነት ጀሚሮም’ዮም ብቁጠባ ንምሕናቕና 
ክጻብኡና ጀሚሮም።  

መንግስቲ ኤርትራ ገዚፍ ባጀት ሰሊዑ ንሰራዊት ናይ መጣየሲ፥ ንስድራ ስዉኣት 
ድማ ናይ ደበስ ገንዘብ ክኸፍል ምስ ጀመረ፥ ወያነ ድማ ሃሱሳት ሰባት ኣዋፊሩ 
“ገንዘብኩም ኣብ ባንኪ ኣይተቐምጡ ድሓር መንግስቲ ኣይህበኩምን’ዩ” እንዳ በሉ 
ፕሮፓጋንዳዊ ወረ ክነዝሑ ጀሚሮም። ጽንሕ ኢሉ ድማ፥ ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ 
ኣብ ትግራይ ገንዘብ ከተቐምጥ ከለኻ ክሳብ 12% ከብጽሖ ጀሚሩ። እቶም ሃሱሳት 
ደላሎ ድማ ገዛገዛ እንዳዞሩን ኣብ ፍቕዳ እንዳ መስተን ዕዳጋን “ርኢኹም ዶ ኣብ 
ባንክታት ኤርትራ ካብ ዘቐመጥካዮ ገንዘብ ዝተሓተ ውለድ ትረክብ ኣብ ናይ 
ኢትዮጵያ ባንኪ እንተ ኣቐሚጥኩም ግን ክሳብ 12% ልዕሊኡን ትረኽቡ” እንዳበሉ 
ንህዝቢ ኣታሊሎም ህዝቢ ድማ በዚ ተታሊሉ ብመንገዲ ናይዞም ደላሎ ኣቢሉ 
ገንዘቡ ገለ ናይ መጣየሲ ገለ ድማ ናይ ደበስ ዝረኸብዎ ንኢትዮጵያ ኣስጊሮሞ። 

ሎሚ ድማ ነቲ ናይ ደገ ኢድ ዝኣተዎ ዝመስል ዝጸንሐ ኣዋፍራ ገንዘብን 
ዘይምዕሩይ ሓዋላን፥ ሎሚ ግን መንግስቲ ኤርትራ ነዋፍራ ገንዘብን ዘይሕጋዊ 
ሓወላን ክቆጻጸሮ ስለ ዝርኣዩ፥ ሕጂ ድማ ወያነ እንደገና ካልእ ምህዞ ሚሂዞም 
ንሸርፊ ኣብ ዓዶም ማለት ካብቲ ዝነበረ ብ 15% ንብር ከምትሓስር ገይሮማ። ከምዚ 
ምግባሮም ድማ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ይኹን ዘይኢትዮጵያዊ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ናይ 
ዕርፍቲ ግዚኡ ከሕልፍን ዕድጊ ክከግርን ኢሎም ዝመሃዝዎ’ዩ። እሞ ንሕና ድማ  
ካብ ናይ ዝሓለፈ ታሪኽ ኣንቢብናን ዘኪርናን ሎሚ ድማ ጥንቅቕ ድኣ ንበል።ኣብ 
ደገ ዝነበር ኤርትራዊ ንኢትዮጵያ ገጹ ምኻድ ከይሓስብ ምእንቲ፥ 

መግስትና ድማ ኣብ ሸርፊ ይኹን ኣብ ቀረብ፥ እኹል ቀረብን ዋጋ ሃለኽቲ ነገራት 
ድማ ብርትዓዊ ዋጋ ከምዝርከብን እንተዝገብር፥ መጀመርታ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር 
ዘሎ ምረብሐ፥ ድሕሪኡ ድማ እቲ ኣብ ደገ ዝነብር ካብዘይ ሕጋዊ ሓዋላ 
ምተቖጠበ። ጥሮታ ዝኣተዉ ድዮም ኣብ ዓመታዊ ዕርፍቶም ኩሉ ኤርትራዊ 
ብብዝሒ ናብ ዓዱ ክኸይድ ምተተባብዐን ምመረጸን። 

ከምዛ ሕጂ ዘላታ ግን ቁሩብ ትርር ዝበለት ስለ ትመስል ዘላ፥ መጀመርታ እቲ ኣብ 
ውሽጢ ዘሎ ናብራ ከቢዱዎ ከየማርር፥ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ድማ ካብ ብሕጋዊ መንገዲ 
ምሕዋል ከይሕክል ንዕርፍቲ ኢሉ ውን ንዓዱ ምኻድ ክብድ ዝበለ ኮይኑ  
ከይስምዖስ፥ እቲ ናብራ ፍኹስ ዝበለ ከምዝኸውን እንተዝግበር። ብዓቢኡ እቲ 
ሰላም ኣሎ’ንድዩ፥ ምስቲ ሰላም ድማ ኣብ ናብራ  በተን እትረኽበን እቶት ክራይ ገዛ 



ከፊልካስ፥ ካብተን ዝተርፋኻ ድማ ብርትዓዊ ዋጋ ኣስበዛ ክትገብር ከምዝከኣል 
ምግባር፥ እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ’ዩ።  

 ብኸምዚ ድማ ብናይ ደገ ተጻባእቲ ኣብ ልዕለና ንዝግበር ናይ ቁጠባዊ ማሕንቖ 
ምበዳህናዮ’ሞ፥ እቲ ናይ ተሰዓታትን ድሕሪኡ ዝመጸ ውዲዳት ጸላእቲ ድማ 
ኣይምተዓወተን። 

 

                                                                                 ዓወት ንሓፋሽ!! 

 

  

 


