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(እዋን 18 ዓመት ንድሕሪት ዘዊረ ኩነታት ክቕይሮ ፈጣሪ ፈቒዱለይ) ቀዳማይ ክፋል 

 
ሓንቲ ማኪና/machine ካብ ላዕሊ ትወርድ እሞ ...ንዓኻ እያ ምሕረቱ ኣታ ትኩር ባሕረ ነጋሽ 
ትግራዋይ, ህዝቢ, ብሕልፊ ድማ መንእሰያት ባሕረ ነጋሽ ከተድሕን ትገብሮ ጻዕርን ድጉዓን ርእየ እዛ 

TIME MACHINE ይህበካ ኣለኹ እሞ እስከ ናብ ካላንደር ፈረንጂ 1998 ምለሶ እሞ እቲ 

ክኸውን ዝኽእል ነገራት ኣዔርዮ, ሓደ ክልተ ኩነታት ክቕየር ስለ ዘይክእል ,ኣብቲ ዝተፈቕደልካ 
ቀይሮ ዝብል ብርቱዕ ድምጺ ሰማዕኩ እሞ እናተጣራጠርኩ ሕራይ በልኩ ።እታ ዝተቐበልኩዋ ማሺን 

ድማ "Time Machine 1998= Present" ትብል ! 

 
ዝገብሮ ብዙሕ ኣይተረድኣንን ... ነቲ መዘወር ናብ 1998 ጠምዘዝክዎ እሞ ወትሃደራት ኤርትራ 

ናብ ባድመ ኣትዮም ህዝቢ እናፈራርሑ ከካላብቱ ዝርኣየ ምልሻ ክልል ትግራይ ,ወዲ ትግራይ ኢሉ 
ካላሽኑ ለጕሙ ንወትሃደራት ሻዕብያ መጅሙዕ ረጕረጎሎም እሞ ካብኦም ኣርባዕተ ክወድቁ ከለዉ 

ሰለስተ ድማ ቆሲሎም እንደገና ቁምብላ ኣውጺኡ ክድርቢ እናበለ ´በላታ ነዛ ዓጋመ´ ዝብል ድምጺ 
ተሰምዔ እሞ "ኣነ ብህይወተይ እንተለኹ ህዝበይ ኣይርገጽን" እናበለ እቲ ምልሻ ወደቐ እታ ዝደርበያ 
ቁምብላ ድማ ንሓደ ወትሃደር ሻዕብያ ለኪማ ተባርዔት።ምንም ዘይጠርጠረ ካልእ ምልሻ ድማ ናይ 
ምንታይ ፌስታ ድኣ እዩ ዝትኰስ እናበለ ካብ ድቃስ ቀትሪ እናባዕገገ ዝተዓጥቃ ኤም ፎርቲን 
ዝነውሓቱ ይመስል ድቕቕ ዝበለ ግርማኡ ግን ግርማ ኣሉላ ኣባነጋ ናብቲ ዝትኮሶ ዘሎ ገጹ 

ክኸይድ፣ሓንቲ ካብቶም ነበርቲ ባድመ ዝኾነት ሰበይቲ "ሓዱሽ ኣታ ሓዱሽ...ሻዕብያ እዮም ኣትዮም 
ብዙሓት እዮም ምንም ኣይትገብርን ብዙሓት እዮም፣ንስኻትኩም ሽዱሽተ ምልሻ ወዲ ሳምራይ 

ዝብሃል ወዲ እውን ተሰዊኡ እዩ ኪድ ንስኻ ነብስኻ ኣውጽእ, ምስ በለቶ ፣ "እዋይ ሻዕብያ ድኣ መን 
እዩ ድሙ ድሙ ጸሚቑሎም እምበር ንሳ ከይሸረቡ መዓንጣ ዘይዘርኡ በለ (ቁሩብ ይስንክል ቅድሚ 

ሕጂ (ከም ተጋዳላይ ወያነ)ኣብ መሬት ኤርትራ ዝተዋግኤ እዩ፣ንሻዕብያ ይፈልጦም እዩ)=="ዋይ ኣነ 
ሓዱሽ ካብ ሻዕብያ ካብ ዝሃድም ካብ ወኻርያ ክሃድም ይመርጽ¨ በለ እናነደዶ ብረቱ እናዓመረ 
(እናቃባበለ)፣ኣብ ሓንቲ ብርኽ ዝበለት ዓባይ እምኒ ዘላታ ቦታ ኮይኑ በብሓደ ክለቕሞም ጀመረ፣ሓደ 
ሽዱሽተ ዝኾኑ ምስ ወድኣሎም ቦታ ቐይሩ ኣብ ናሕሲ ናይ መረብዓት ደይቡ ብዝበለጸ ንታሕቲ 
ክርእዮም ጀመረ እሞ ተመልከተለይ እናበለ ብዉሑድ ሓሙሽተ ካልኦት ምስ ኣውደቐሎም ሓደ 
ብዙሕ ድሙ ድሙ ዘይሰተየ ወትሃደር ሻዕብያ ርእዩ ኣብ ግምባሩ ወቕዖ እሞ ክልተ ኣጻብዑ ናይ 

ዓወት ምልክት እናገበረ ኣብኣ ተጋዳላይ ሓዱሽ ተሰውኤ።ሻዕብያ, ነታ ኣብ ናሕሲ ናይ መረብዓታ 
ምድያቡን ዘይምድያቡን ዘይፈለጠት ዓባይ ሰበይቲ ካብ ገዝኣ እናጎተቱ ኣብ ሓንቲ ትራክ ኣደይቦም 
ክቕጥቅጥዋ ጀመሩ።ነዚ ዝርኣየ እሞ ሕልንኡ ዘየኽኣሎ ሓደ ወትሃደር ሻዕብያ ኣብ ቅድሚ እዘን ዓባይ 
ሰበይቲ ነብሱ ብገዛእ ብረቱ ቀተለ።እቶም ዝተረፉ ነተን ዓባይ ሰበይቲ ዝገርፍወን ዝነበሩ ወትሃደራት 

፣ነቲ ነብሱ ዝቐተለ ብጻዮም ምንም ከይመሰሎም "ጎይትኦም ገዲፋትና ከይዳ ንወያነ ጥይት 



ከይተኽስሮም ኢላ ነብሳ ባዕላ ወሲዳታ ሃእ ዕኮት " እናበሉ ነተን ዓባይ ሰበይቲ ክቕጥቅጥወን 

ቀጸሉ።እተን ዝቕጥቀጣ ዘለዋ ዓባይ ሰበይቲ ግን ናተን መግረፍቲ ከይዓጀበን ¨ምስኪናይ እነኻ 
ትደፍኣልካ¨እናበላ ነቲ ነብሱ ዘሕለፈ ወትሃደር ሻዕብያ ክሓዝናሉ ጀመራ። 

 
ካብቶም 4 ምልሻ እቶም ሰለስተ ብኸመይ ከም ዝተሰውኡ ኣይርኣኹን ግን ኣብ ውግእ ከም 

ዝተሰውኡ ዘረጋግጽ, ወትሃደራት ሻዕብያ ¨እዘን ወያነ ምስ ኣሸገራና ብታንኪ ኣቲናየን ኢሎም ናይ 
ሰለስቲኦም ምልሻታት ሬሳ እናመልከቱ ክጭርቑ ምርኣይ ንካብ ኣዳም ዝተፈጥረ ሕልና ዘለዎ ሰብ 
የሕዝን ነበረ። ተኣኪቦም እናስሓቑ ከለዉ ጥይት ብሬን ካብ ዓሰርተ ኽልተ ዘይውሕዱ ሰባት 

ኣውደቐሎም ካብዚኦም ትሽዓተ ክሞቱ ከለዉ እቶም 3 ብኸቢድ ቆሰሉ ! ወትሃደራት ሻዕብያ ድፋዕ 
ድፋዕ እናበሉ ክሕብኡ ጀመሩ ግን ብዝሖም ጸጕሪ ርእሲ ስለ ዝነበረ ተሃንዲዶም ክኣትዉ ጀመሩ 
....እሞ ተመልከተለይ ዝብል ቀጢን ድምጺ ካብ ሓደ ጕድጕድ ዝበለ መሬት ይስማዕ ጠያይት ብሬን 
ድማ ይነጕድ ፣ወት ደራት ሻዕብያ እናተሃንደዱ ክመጹ ነዋሕ ጓል ከም ትስዋእ እናፈለጠት ክትከውን 

ኣለዋ፣..ኣብቲ ዝነበረቶ ምዓሙቝ ዝነበረቶ ቦታ ጠጠው ኢላ ናይ ሓበን ፍሽኽታ 
እናተፈሸኸት..."ጓልዞም ተኵሶም ዘይስሕቱ, ጓልዞም ብደንጎላ ኮሮኔል ዝማርኹ ጀጋኑ,ካብዘን 

ንፋሽሽቲ ብበርበረ ዓይኑ ኣዕዊረን ክሳዱ ዝቖርጻ¨ እናበለት ሓያለ ምስ ኣውደቐትሎም ካብ 
ዝተፋላለየ ኣቕጣጫ ዝመጹ ጠያይት ሃሪሞማ እቲ ነዊሕ ጸጕራ ኣብ ርእሲ ገጻ እናዓለበ ኣብኣ 
ተሰውኤት፣ለካ እታ ሻዱሸይቲ ምልሻ ጓል እያ ኔራ።ብግምት ሰላሳን ሓሙሽተን ዝኸውን 

ዓመታ፣ፍሽኽ እናበለት ምውዳቓ ሓበን ከም ዝተሰምዓ የበስር ! 

 
እቶም ወትሃደራት ሻዕብያ ሽግር የለን ተባሂሉ ሽዱሽተ ምልሻ ጥራይ ፖሊስ ኮይኖም ዘምሓድርዋ 
ዝነበሩ ቦታ ንሓምሳ ዝጽግዑ ምዉታትን ውጉኣትን ጌሮም ዝሓዝዋ ንእሽተይ ገጠረ ከተማ ባድመ 

ሓበን ተሰሚዕዎም ¨ዓድና ቀይሕ ባሕሪ ርኢኹሞዶ ብቴን ተወርዋሪ" እናበሉ ነተን ዝተረፋ ድሙ 
ድሙ እናሰተዩ ኣካኪ ዘራፍ ክብሉ ምርኣይ ብዘይካ ምዓንጣ ሓንጎል ክዕደል ከሎ እውን መሮር 
ድዮም ወፊሮም ኔሮም የብለካ። 

 
ድሓር ኣዲስ ኣበባ ኣኼባ ምስ ጠቕላል ሚኒስተር መለስ ክግበር ርኣኹ፣ብዙሕ ክሰምዖ 

ኣይክኣልኩን።መለስ ጥራይ ዋእ ዕቡድ ዶ ስዒምዎም እንታይ ንምዃን እዩ በለ ? =ናይ ሓዘንን 
ቁጭትን እናተሰምዖ፣ ካልኦት ብሕርቃን የዛርብዎ ከም ዝነበሩ ይርኢ፣ቀደም ኢልናካ መለስ ነዚኦም 

ኣሚንካ ....ኢሉ ዘረብኡ ከይወድኤ ከሎ ፣ 

 
መለስ==" ማንም ሻዕብያ ዝኣመነ የለን, ግን እዚ ይገብሩ ኢልና ኣይተጸበናዮምን፣ሕጂ ህድእ ንበል 

እሞ እቲ ጉዳይ ናብ ፓርላማ ነውርዶ ,ክንብል በለ እምበር ኣይተደፍኤን, ኣብ ቃልሲ ድማ ጌጋ ዝኾነ 
ግምገማታት ኣሎ፣ኣነ ይሕተተሉ ንሕጂ ግን ክግበር ዘለዎ ንፓርላማ ዝቐርብ እመማ ይጽሓፍ፣ኣነ 
ድማ ነቲ ዕቡድ ከልቢ ኢሳያስ ከዛራርቦ እቲ ጉዳይ እቶም ኣብቲ ደምበር ዘለዉ ወትሃደራት 

ዝወሰድዎ ስጉምቲ ከይከውን" በለ፣።..ሕርቕ ዝመጾ ሓደ ስየ እዩ ዝመስል, ግን ርግጽ 

ኣይኮንኩን፣"ኣታ መለስ ,ኢሳያስ ከይፈቐዶ ኣርሓ ደርሆ ንጉሆ እውን ከምዘይንቍ ትፈልጥ እንዲኻ" 
በለ። 

 
መለስ ድማ "እማንካ ግን ንሕና ሸፋቱ ስለ ዘይኮንና ፕሮቶኮል ንኽተል" ምስ በለ እቲ ራኢ ናብ 

ኤርትራ ገጹ ወሰደኒ።....... 
ናብ ካልኣይ ክፍሊ ይቕጽል 



 
ካልኣይ ክፍሊ....Time machine altering situations,from the bizarro 

conditions of the "border"( taff and berbere) war...conducted by your's 
truly Uncle Mehretu Habte Paulos 
 
ኣብ ቀዳማይ ክፋል........መለስ ድማ "እማንካ ግን ንሕና ሸፋቱ ስለ ዘይኮንና ፕሮቶኮል ንኽተል" 
ምስ በለ እቲ ራኢ ናብ ኤርትራ ገጹ ወሰደኒ።....... ኢልና ከም ዘጠቓለልና ሕጂ ድማ እቲ ራኢ 

ይቕጽል..... 

 
ድሕሪ እቲ ሻዕብያ ካብ 1981 european calander ጀሚሩ ዘየምሓድሮ ዝነበረ ባድመ, 
ኣትዩን ቆለውዕ ዓይደር መቐለ ድማ ብጭካነ በቲ ኣብ ዓለም ዝተወገዘ ብናይ ውግእ ክላስተር 
ቦምብ/cluster bomb ጌሩ ዝጨፍጨፎም... ኣብ ኣስመራ ኣኼባ ርኣኹ እሞ ምክልኻል 

ሚኒስተር ከመይ ውዒልኩም ወይ ህዝብና ከመይ ኣለኹም ከይበለ "ዓንዳሪ ወያነ ወሪሩና ሰራዊትና 
ብጅግንነት ባድመ ሓራ ድሕሪ ምውጻእ ነፈርትና ድማ መቐለ ከይደን ደብዲበን ዕዉት ስራሕ 

ሰሪሔን" ምስ በለ, ዕስራ ኣቢለን ዝኾና ኣንስቲ "ነፈርትና እንቋዕ ብድሓን ተመልሳ ጥራይ ኢለን" 

እልል ክብላ ምስ ጀመራ... እተን ዝቐረያ ኣንስቲ አርእሰን ሒዘን "ኣትን ከመይ እዝግሄር ጸሊኡልክን 
እዩ፣ተምሃሮ ቆልዑ ደብዲበን መጺኤንስ ኣብ ክንዲ መሳኪን ቆልዑ ምባልሲ እልል ክትብላ ? 
ከመይከ ኣብ ሞትክን ዕልል ይብሃለልክን" ምስ በላ፣ 

 
እቲ ዲስኩር ዝህብ ዝነበረ በዓል ስልጣን ምክልኻል፣ ነተን ዓገብ ዝበላ ኣንስቲ "ዘይሃገራውያን, 
ንስኻትክን ወያነ ክትኮና ኣለክን ውግእ ሰብ ኣይፈልን እዩ፣ጸላኢ ጸላኢ እዩ" እናበለ ዝሰደዶም 

ወትሃደራት ነተን ነቲ ተቓውሞ መሪሔንኦ ዝብሃላ ኣንስቲ እናለቐሙ ወሰድወን.... 

 
ኣብ መንጎኦ ዘረባ ሓደ ዓቢ ሰብኣይ ተዋግኣይ ናይ ጀብሃ ዝነበረ ዓው ብዝበለጸ ድምጺ=="ኣብ 81 

ዝገደፍኩምሎም መሬት ወሪርክኩምሲ ከመይ ኢሎም እዮም ወያነ ዝወሩና ??? ንድሕሪት ገጾም 

ድዮም ወሪሮምና ፣ኣቱም ሰባት ህዝቢ ኤርትራ እኮ መስተውዓሊ ህዝቢ እዩ "በለ ንዕኡ እውን 
እናጸፍዑ ወሰድዎ ዝተረፈ ህዝቢ ድማ ገጹ ክንበብ ከሎ ክፉእ ኣጣማምታ ዝቐትል እንተ ዝኸውን 
ሽዑ ኩሎም ሻዕብያ ምሞቱ ኔሮም። 

fast forward....ሓደ ሓይሊ ዝኾኑ ወትሃደራት ሻዕብያ ,ብግዲ ንውግእ ባድመ ዝኸይድ ቆልዑ 
ጎቲቶም ካብ ገዝኣቶምም ከውጽኡ ብንጉሁኡ ገዛ ገዛ ክኹሕኵሑ ጀመሩ፣ እሞ እንዳ ሓንቲ ሰብኣየን 

ብሕማም ዝሞትወን ዕብይ ደላ ሰበይቲ ገዛ ኣትዮም (እቶም ክልተ ደቀን ምስ ሻዕብያ ዝጠፍኡ ናይ 
ወላድ መኻን)......ኣትዮም " ኣቲ ሰበይቲ መንግስቲ ከይኣሰረኪ ከሎ ካብ 15 ዓመት ንላዕሊ ደቅኺ 
ሕጂ ተምጽእዮም ምስ በልዋ= 

 
=== ብህድኣት፣"ንስኹምከ ከመሓደርኩም 'ዞም ደቀይ " ቆልዑ ወዲእና ኣለና እዞም ደቀይ ግን እዛ 
ምሳይ ትቕመጥ ጓል ሓወይ ጠኒሳ ኣላ የርክበልኩምዩ" በለቶም ብኽፉእ እናጠመተት፣ 

 
===ሓደ ወትሃደር ብሕርቃን "ጭርቃና እባ ይገድድ ተካል ኣረጊት ፈሽኳል ኣብዚ ወረቐት ክልተ 

ኣወዳት ከም ደለዉኺ እንድዩ ዝገልጽ" ምስ በለን. 

 



===" እወ እዚ ወደይ ከምቶም ኣብ ሽንጭሮ ተሓቢኦም ኣስመራ ዝኣተዉ ኣይኣተዉን፣ ዓያሹ 

ኮይኖም ፊት ንፊት ክዋግኡ ሞይቶም" ኢለን ዘረባ ከይወድኣ ከለዋ  
......."ኣቲ ጽልልቲ ሰበይቲ ንኣና ኣብ ሽንጭሮ ስለ ዝተሓባእኩም ኢኹም ኣቲኹም እኳ ኢኺ 

ትብልና ዘለኺ".... ኢሉ ክጸፍዔን ኢዱ ምስ ሰደደ እቲ መራሒ ሓይሊ ነቲ ክጸፍዕ ኢዱ ዝሰደደ 
ብኢዱ ሒዙ 

 
=== ደቅኽን መን ይብሃሉ ኔሮም ? ኢሉ ሓተተን  
== ብደቂ ነብሪ ኢዮም ዝፍለጡ ኔሮም ምስ በላ፣ 

==መራሕ ሓይሊ==እዋ ይፈልጦምየ ኣብ ብሪጌድ ሙዳዳ 69 ተባሂላ ትፍለጥ ክልቲኦም ኔሮም 
ብጅግንነት ተሰዊኦም ኢሉ ክቕጽል ምስ ሃቀነ... 

 
=="እዚ ወደይ ጠፊኦም እዩ ዝብሃል, ነብሓጕኦም ዓዲ ክርእዩ ኢሎም ምስ ከዱ ብሓይሊ 

ዝወሰድኩሞም እንድዮም ኣይተሰውኡን, ዕድለይ ሕማቕ ኮይኑ ሞይቶም" ምስ በላ ...መራሕ ሓይሊ 

ምንም እኳ ሕንቕንቕ እንተበሎ ኣብ ቅድሚ ወትሃደራቱ ክነብዕ ስለ ዘይደለየ ንወትሃደራቱ "ኣምርሹ" 
በሎም ፣ 

 
...እቲ ከይጸፍዔን ዝተኸልከለ ወትሃደር ነቲ መራሕ ሓይሊ== 

 
"ነታ ወያነ ሰበይቲ ንኸይጸፍዓ ስለ ዝኸልከልካኒ ኣብ ቤትጽሕፈት ክኸሰካ እየ" እናበሎ...... 

 
.... ኣብ ካልእ ገዛውቲ ኣውያት ከጥለቕልቕ ሰማዕኩ....እንታይ ኣውያቱ እዩ ኢለ ኣድሃብኩ እሞ , 
ወትሃደራት ሻዕብያ ንሓደ ኣቦ ብቦክሲ እናጕሰጥዎ ንሱ ድማ ነታ ጸባብ ማዕጾኣ ገዝኡ ገቲሩ ሒዙ  

 
"=ንዓይ ቀቲልኩም ኢኹም ወደይ ትወስዱ ኣነ ከይሞትኩ ደቀይ ካብ ገዝኦም ኣይውሰዱን እዮም" 
ኢሉ እናተኻላኸለ ከሎ ሓዸ ወዲ ኣስመራ ዝነበረ ወትሃደር ሻዕብያ ብቴስታ ኣፍንጭኦም ምስ 
ሰበሮም ምስቲ ዝነበሮም መውቃዕቲ ናይ ብዙሓት ዝርር ኢሎም ሞቱ።ንእሽቶ ጓሎም ጓል ኣርባዕተ 

ዓመታ,,,,  

 
"ባባ ተስእ እባ, ባባ ተስእ በጃካ "እናበለት ነቲ ደሞም ብኢዳ ትሕዞ እሞ ,ገጻ እናሓዘት ክትበኪ ካብ 

ናይ ኣቡኣ ዘይውሕድ ደም እናተለኽየት==ነብሰይ ምግባር ኣብዩኒ ነታ TIME MACHINE 
ጠጠው ኣቢለ ኣብ ዓራተይ ግንቡው ኢለ ከም ንእሽተይ ቆልዓ ክሳዕ ዝወግሕ በኸኹ=//// 

 
ናብ ሳልሳይ ክፋል ይቕጽል 

 
ሳልሳይ ክፋል, 

 
.....ቀዳማይን ካልኣይን ክፋል ቀዲምኩም ኣንብቡ ሓደራ 

 
"ውግእ ባድመ ኣይተኻየደ፣ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ኣይተሰጐጉ" 

 



"TIME MACHINE ተጠቒመ ነቲ ጉዳይ ቀይረዮ እየ" 

 
........ ኢሳያስ ዘይፍሕሶ ተንኮልን ጤል ዘይተጣጥሞ ቆጽሊ ከምዘየሎ ሙቐት Black Label 

Whisky ምስ ሓለፈ ,ፕረሲደንት ኢሳያስ እቶም ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ውዒሎም 
ሓዲሮም ከም ዝግጥምዎ ፈሊጡ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ወያነን ፌዴራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን 
ብሕልፊ ድማ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘባእሰሉ ምኽንያት ሙሉእ ለይቲ ሓሊሙ ረኸባ እሞ ኣብ 
ቴሌቪዥን ወጺኡ ከብዲ ኢትዮጵያ ክወቅዕ ሙሉእ ክእለት ኣለኒ በለ።ነዚኣ ክፍጽማ ዝኽእል በቶም 

ኣብ ኢትዮጵያ ብዝቕመጡ ኤርትራውያን ጥራይ እዩ።  

 
...ድሕሪኡ እቲ ራኢ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቤተ መንግስቲ ወሰደኒ፣ክልተ ዘለለኽዎም ስየ ኣብርሃን ገብሩ 
ኣስራትን እዮም ኔሮም፣እቲ ዝብልዎ ድማ ክትካትዓሉ ዘይትኽእል ሓያል ርእይቶ እዩ ኔሩ።በብግደ 

እዮም ምስ መለስ ዝዝትዩ ኔሮም,,,,, 

 
__መለስ እንታይ ዘይገበርና እዩ፣ምእንቲ ኤርትራውያን ኢልና ዘይገበርናዮ ኣሎ ድዩ ፧ኣምሓራይን 

ትግራዋይን ተፈቲሹን ተመርሚሩን እናኣተወ ,ኤርትራውያን ግን ቀይሕ ስጋጃ ምንጻፍ እዩ ቀርዩና 
ኔሩ እምበር ብዝኣተዉ ይእተዉ ተኸቢሮም, ዝሓዙ ይሓዙ ቀረጽ ከይከፈሉ፣ ህዝቢ ትግራይ ደም 
ክሳዕ ዝጥዕሞ እናተጸርፈ ጣፍን ቡንን ሽኮርን ቆርበትን እናሃብና በትን እናሰረቕዎ ገጽና ጠምዚዝና 
ድሓን ዝተወጽዑ ኣሕዋትና እዮም እናበልና፣ ምእንቲ ዓርስናን ምእንትኦምን ክንብል ከም ክርስቶስ 
ተሰቒልና ኣዕጽምትና ኣብ ሳሕል ተቐቢሩ እዩ።ሕዚ ግን ንድሕነትና እውን ዘስግእ እዩ፣እዚ ኩሉ 
ዝተቓለስናዮ ብላሽ ክኸውን እዩ፣ሓንቲ ቡምባ ኣብ ቦለ መዕርፎ ነፈርቲ ሓንቲ ኣብ ሂልተን እንድሕር 
ተኵሶም ህዝቢ ክደፍረና ባዕሉ ጡፍ ክብለና እዩ፣ህዝቢ ትግራይ እውን ደቁ ብክላስተር 

ተጨፍጪፍዎስ ....ኣብዚ ክንፈልዮ ዘይንኽእል ክንደይ ሕቡእ ናይ ሻዕብያ ሰላይ ዘለዎ ዓድና ሓንቲ 
ኣማራጭና ህዝቢ ንዓዱ ክንሰዶ እዩ፣ጽሓይ ምስ በረቐ ድሓር ነገራት ነስተኻኽሎም በሉ ስየን ገብሩ 

ኣስራትን እናተቓባበሉ... 

 
መለስ ፣ደም እናጥዓሞ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክቕበላ ተገደደ፣"በሉ ዳሕና ጽባሕ ካልእ ኣኼባ ክህልወና 

እዩ" በለ መለስ እሞ ክኸዱ ምስ በሉ፣ ፣፣ኣቦይ ስብሓት.... 

 
__ "ሓንቲ ጉዳይ ድማ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ፣ሓውና መለስ ኣብዚ ማእከል ሃገር ብዙሕ ስለ 

ዝውቀስ__ዋላ ኣብቱ ቡና ቤታትን ማርካቶን እዚ ዝግበር ዘሎ ኣኼባታት ንመለስ ገሊልዎ War 

Committe ዝብሃል መስሪቱ ንበይኑ እዩ ነገራት ዝህንድስ ዘሎ,መለስ ብሱሩ ተገሊሉ እዩ ዝብል 
ዕላላት ብጣዕሚ ጠቓሚ ከይኮነ ኣይቀርን" በሉ እሞ እቶም ካልኦት ድማ ተረዲእዎም" ጨለ ርዱእ 

እዩ" በሉ።....ኣነ ድማ ተረዲኡኒስ ሓደ ጊዜ ኣብ ሱዳን ነቦይ ኣብርሃ ያየህ ዝሰምዓቶም ሽኮሪና 
ብዓልቲ እንድርታ ሰበይቲ "ኣቱም ጎይታይ ኣብርሃ ያየህ ,በቱይ ዓድዋ በቱይ እንግሊዝስ 

ኣይኸብዶምይዶ" (ኣብሓጎ ኣቦይ ኣብርሃ ያየህ እንግሊዛዊ እዮም) ዝበለቶም ዝብሃል ትዝ ኢሉኒ 

......."ሎምስ እቶም ሓማሸን እውን ተረዲኡና ኢዩ ኢለ" ፍሽኽ በልኩ። 

 
.....ድሓር እቲ ራኢ ጸጕሪ ርእሲ ዝኸውን ቍጽሮም ኤርትራውያን ኣብ ስታድዩም ናይ ኣዲስ ኣበባ 

ተኣኪቦም ርኣኹ።ዝመርሕዎ ወዲ 65 ዓመት ዝኾኑ ኣቦይ ጠዓመ ዝብሃሉ ኤርትራዊ እዮም፣ 

 



__ ሎሚ ተኣኪብናዮ ዘለና ጉዳይ በቲ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ነዛ ትዕንግለና ዘላ ኢትዮጵያን 
ህዝባን ብዝበለጸ ድማ ንዓና ከሱጕጕ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣንጭዋ ትበትኮ ሽጣራ ኣብ ጉሓፍ 
ንምእታው እዩ።ከብርሃልኩም፣ ኢሳያስ ኣብ ከብዲ ኢትዮጵያ ክወቅዕ ይኽእል እየ ክብል ከሎ ንዓና 
ሒዙ እምበር ነፊሩ ክመጽእ ኣይኮነን።ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ድማ ክጣራጠርን ወረ ውጹልና 
ክብለና መሰል ኣለዎ ኢሎም እናተዛረቡ...... ውሑዳት ኣጕባዝ ዘረብኦም ኣቋሪጾሞም .."ቅድሚ 

ኩሉ ሃገር ዩ" እናበሉ ጨደሩ። 

 
ዝፈልጥዎም ሰባት ስለ ዝነበሩ ነቲ ዋና ጽሓፊ "ናይዞም ኣጕባዝ ሽም ጽሓፈለይ" በሉዎ እሞ ዘረብኦም 

ቀጸሉ።ኣብ ሞንጎ ኣኼባ (ስብሰባ) ወትሃደራት ኢትዮጵያ ኣብቲ ኣኼባ ኣትዮም፣ህዝቢ ከይስምብድ... 

 
__ተጸዊዕና ኢና መጺእና በሉ (ናብቲ ህዝቢ ገጾም እናርኣዩ) 

 
__እወ ኣነን ነዚ ኣኼባ እዚ ዝጸውዑ ሰባትን ኢና ጸዊዕናኩም፣ እዞም ኣብዚ ስሞም ተመዝጊቡ ዘሎ 
መናእሰይ ወሲድኩም መርሚርኩም፣ ቅድሚ ኩሉ ሃገር ስለ ዝኾነ ጭርሖኦም ዓዶም ስደድዎም" በሉ 
ኣቦይ ጥዓመ። 

 
እቶም ወትሃደራት በቲ ናይ ኤርትራውያን ዝበላዕካሉ ጸብሒ ዘይምስባር ጠባይ ባህ እናበሎም ብስነ 
ስርዓት ነቶም መናእሰይ ወሰድዎም። 

 
ዘረብኦም ቀጺሎም ኣቦይ ጥዓመ ..... 

 
"ናይዚ ግዕዘይ ስርዓት ኣገልጋሊ ዝኾነ,ንሕና ኢና ንፈልጦ መንጢርና ንምውጻእ ናትና ሓላፍነት 
እዩ።እንተዘይኮነ ንዝፍጸም ነገራት ተሓተትቲ ንሕና ኢና።ኣሜሪካ እኳ ንድሕንነታ ምስ ኣጠራጠራ 
ከምዚ ከማና ወጻእተኛታት ዘይኮኑስ ናይ ባዕላ ዜጋታት ዝኾኑ መወለዶም ጃፓን ኣሜሪካውያን ኣብ 

ካምቦ ኣሲራ ሒዛቶም ኔራ እያ።...ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ብዓለምና ተራኺብና ኢትዮጵያውያን 
ኣሕዋትና ሓዊስና ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ግፍዕን ግህሰትን ኣቶ ኢሳያስን ሻዕብያን ክንቃወሞ 
ኢና።ኣነ ከም ኣነ ብሰብ ከይትሠምዕዎ እቲ ብታህዋኽን ስምዒትን ዝተቐበልኩዎ መንነት ኤርትራ 
ኣብ ሓዊ ኣእትየ ,ንወላዲት ሃገረይ ኢትዮጵያ ክምለሳ እየ።እቶም ዝተረፍኩም ናይ ባዕልኹም ውሳነ 
ግበርዎ።ኣነ ዘሎኒ ንብረት እውን የለን ደቀይ ካብ ኣሜሪካ ብዝሰዱለይ ዝናበር እየ፣ብጥቕሚ 

ከይመስለኩም፣ብጥቕሚ እውን እንተኾነ ዓዲ ሽሻይካ እንድዩ ዓድኻ, ኣነ ከም ኣነ ከምታ ቀደም 

ዝነበርክዋ ኢትዮጵያውነተይ, ኢትዮጵያዊ እየ !!! ዝተረፍኩም ከም ድላይኩም ።ኢሳያስ ዝገብሮ ዘሎ 
ግን ሃገራዊ ጉዳይ ዘይኮነስ ገበን እዩ።ኣፍቀርቲ ሰላም ዝኾንኩም ጽባሕ ቀደም ኣብ ኣራት ኪሎ ክሳዕ 

ፕያሳ ንኹላ ማእከል ኣዲስ ኣበባ ክንዞራ ኢና" በሉ። 

 
"እዋይ እዚ ኤርትራውስ ክንደይ ይልብም ኢዩ ,ንነብሱ ዘዋጽኦ ይገብር ፣ነታ ለዋህ ዝኾነት ወላዲት 

ኩላትና ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ዝሃበቶ ወርቂ ብጸጸር ኣይመለሶን " ኢለ ብታሕጓስ ፍንጭሕ 
በልኩ።ብድሕሪ እዚ ድማ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያን እቲ ብፍቕሪ ዘኤንግድዎ ኤርትራውን 
ኢድን ጓንትን ኮይኑ ምስጓጕ ዝብሃል ከም ዘይፍጸም ተረዲኡኒ ዕልልልልልል በልኩ። 

 
....ካብኡ እቲ ራኢ ናብ ኤርትራ-ኣስመራ ወሰደኒ, ብደም ዝተለቕለቐ ጽርግያታትን ብዙሕ ሰላማዊ 
ሰብን ወትሃደራት ሻዕብያን ኣብ መሬት ተዘሪሮም ርኣኹ፣እቲ ህዝቢ ኣስመራ ነቲ ሬሳ ናይ ህዝቢ 



ብጥንቃቐ ንወሰን ማርቻፔዲ/sidewalk ወጊኑ ነጸላ ይኸድኖ, ነቲ ሬሳ ናይ ወትሃደራት ሻዕብያ ግን 

ጡፍ እናበለሉ ክሓልፍ ብሕልፊ እቶም መንእሰያት እሞ ዳርጋ እናቐልዑዎ Zebra/ኣድጊ በረኻ 
እናበሉ ጡፍ ክብሉሉ ምርኣይ በትን ህዝቢ ምጥፍኡ, የሕዝነካ በቲ ሓደ ግን እዚ ለባም ዝኾነ ወላዲ 
ኤርትራዊ ንደቁ ፈተውቱን ጸላእቱን ምምሃሩ የደዓዕስ ነበረ።ብሕልፊ ሓንቲ ተቓላሲት ጀብሃ 

ዝነበረት ዓባይ ጓል "እዞም ሬስኦም ኣብዚ ትርእይዎም ሻዕብያ, ኣብ ውግእ ሓድሕድ ነቲ ሬሳ ናይ 
ጀብሃ ኣዳግሞ ሬሳ ደቂ ሓሊማ ኣስላመይቲ እናበሉ እዮም ነቲ ሬሳ ብጾትና ብጥይት የዳግምዎ 

ኔሮም"፣ በለት 

 
ድሓር እቲ ራኢ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ መለሰኒ.... 

 
ኣብ ራብዓይ ክፋል ይቕጽል 

  
ራብዓይ ክፋል ¨ኣብ ባድመ ውግእ ኣይተኻየደ ካብ ኢትዮጵያ ኤርትራዊ ኣይተሰጐጐ" 

 
Using Time Machine loaned to me from above ,I changed situation 
where I could..read and enjoy... 
 
ድሓር እቲ ራኢ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ መለሰኒ.... 

 
ኣብ ራብዓይ ክፋል ይቕጽል....ኢልና .. 
ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፍና ከም ዝቐጸልናዮ ኣብዚ እኒሆ 4ይ ክፋል ,,,,ሓደራ 1ይ 2ይ 3ይ ክፋልን 

ኣንብቡ,ስምዒትን ትርጉምን ክህበኩም......ብጫው ጫው ደቂ ባንዳ ድምብርጽ ዘይብሎ ሓማሴናይ 
ሓወቦኹም, 
........ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝቕመጥ መብዛሕትኡ ለባም ዘዋር ታክሲ ኤርትራውያን(እሕሕ) 

ብዝጸውዕዎ ኣኼባ (ስብሰባ)መሰረት ኣብ Newyorkን ፣Toronto ካናዳን ዓቢ ኣኼባታት ተኻየደ 
እቲ ናይ ኒው ዮርክ ተራእየኒ__ ጀማል ዝብሃል ትኩር ዓፋርን, ሓደ ስምኦን ዝብሃል ወዲ 

መንደፈራን እዮም ዝመርሕዎ ኔሮም፣ስምኦን ጸሓፊ ኮይኑ ጀማል ኣቦ ወንበር፣ጀማል በለ... 

 
ክቡራት ኤርትራውያን ክርስትያን ምስ ኣስላም፣ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራን ጎረባብትናን ዝኾነ ኢሳያስ 
ቆልዑ ቐቲሉ ሕጂ ድማ ዝተረፈ ህዝቢ ትግራይ ንምድብዳብ ገንዘብ ኣዋጽኡለይ ይብል ኣሎ።ኣነ 

ንነዊሕ ዓመት¨, ኢትዮጵያ ከም ክርስትና ዝዓብለላ ናይ እስላም ይኹን ዓፋር ግዲ ዘይብላ ጌረ 
ይወስዳ ኔረ፣ግን ኢትዮጵያ ንዓና ንዓፋር ምስ ክሳዕ ጅቡቱ ዘለዉ ኣሕዋትና ዓፋር ከም ድላይና 
ክንነብር ገዲፋትና ኔራ።ሻዕብያን ኢሳያስን ምስ መጸ ግን ብሜላ ካብ መሬትና እናሰጐጐ ምስ 

ኣሕዋትና ከበሳ ክርስትያን ከባእሰና ኢሉ,ካብ ከበሳ ኣህዛብ እናምጽኤ ኣንጻር ድልየቶም የስፍሮም 
ኣሎ።ብገዛእ ባሕርና ዓሳ ከይንገፍፍ ተኸልኪልና፣ ንዓኻትኩምን ንኸባሳ ተዛረብቲ ትግርኛ ድማ 

´ሳእንኻን ይመስል ግን ዘይገጥመካ´ ከም ትብልዎ ባዕልኻትኩም, ናይ ክርስትያን እየ እናበለ 
ደቀንስትኹም ዘባዕልግ ቅድመ ግንባር ዝሃስየኩም ንዓኹም እዩ።ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዋላ ዘዞባናን 

ሃሃይማኖትናን ይሃልወና እምበር, ናይ ኩላትና ጸላኢ ኢሳያስን ሻዕብይኡን ምስ ኣሕዋትና 
ኢትዮጵያውያን ጽልኢ እናተኸለልናስ ፣ነቲ ጽልኢ መጓሃሃሪ ክኣ ገንዘብ ኣዋጽኡለይ ይብለና 

ኣሎ።ኣብዚኣ ብዝበለጸ ምስ ናይ ቀቢላ (ብሄር) ኣቦታትኩም ተጋሩ ትብኣሱን ዝገደኩምን ንስኹም 



ተዛረብቲ ትግርኛ እዩ፣ እምበር ,ዓፋር ምስ ዓፋር ኣንኳይዶ ኢሳያስ ሸይጣን ባዕሉ ከማን መጺኡ 

ኣየባእሶን እናበለ..."ኣብ ሞንጎ ዘረብኡ .. 

 
_ዕልልን ጣቕዒትን ነቲ ኣዳራሽ ነቕነቖ፣ ደቀንስትዮ ኣዒንተን ማይ መሊኡ፣ ሓቂ ሓቂ በላ,_እተን ኣብ 
ሱዳን ዝዓበያ ድማ ክልተ ኣጻብዕተን እናጣበቓ ሳሕ ሳሕ ወለድ አሊትሬያ (ሓቅኻ ወዲ ኤረ),ክብሉ 
ምስ ሰማዕኩ ንባዕለይ ዓይነይ ማይ መሊእዎ፣እዚ ኤርትራዊ ከም ብዕራይ እምባሕ ክብል ይተርፎ 

እዩ ዝብሃል ሓሶት ምዃኑን ,ኤርትራዊ ኣዝዊሩ ዝሓስብ ህዝቢ ስለ ዝኾነ__ከምቲ መለስ ንህዝቢ 
ትግራይ ዝበሎ ብውሽጠይ ዘይኮነስ ዓው ኢለ ኣብቲ TIME MACHINE ገጸይ እናርኣኹ 

¨ንመጀመርያ ጊዜይ ካብዚ ህዝቢ እዚ ምፍጣረይ የዅርዓኒ¨ በልኩ !!! 

 
...ቀጺሉ ድማ "ኣብዚ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ዓፋር ትምህርቲ ንደቁ፣ሕክምና ንህዝቡ፣ 
ናይ ወሊድ ምህርቲ ንደቀንስትዮኡ፣ መሬት ዓፋር ዕምባባ ብዕምባባ መሊኡ ኣሎ፣እዚ ክብርን 
ምስጋናን ነቶም ጀመርቲ ሰውራ ወያነ ኣቦታትኩም ህዝቢ ትግራይ ተኸቲሉ ህዝቢ ዓፋርን ካልእ 
ህዝብታትን ስዒቡ፣ህዝቢ ከበሳ ክርስትያን ኣሕዋተይ ንዑ ለባማት እንተዄንኩም ከምቶም 
ኣቦታትኩም ዘዞባና በብቛንቋና ከነማዕብሎ ሓቢርና ንሰጉም ንዓፋር ዓፋር ንኩናማ ኩናማ ንትግረ 

ድማ ትግረ ፣ይምርሓዮ...ፕረሲደንት ሃገር ዋላ ኩሉ ሚኒስትራቱ ክርስትያን ይኹኑ ወላህ ኣነን 
ህዝበይን ኣይግድሰናን፣ብመምርሒ ክሳዕ ዝተመራሕና ብፍቕሪ ክንነብር ንኽእል።ደቅኹም ኣብ 

ዩኒቨርሲቲ ዓዲ ቀይሕ, ዩኒቨርሲቲ ዓጋመ ኣብ ሽረ ዋላ ኣብ ሽዋ ...ደቅና ድማ ናይ ባዕላትና 
ዩኒቨርሲቲ መስሪትና ዋላ ክሳዕ ጅቡቲ ከይዶም ይምሃሩ፧፧ብሓይሊ ዝመጽእ ፍቕሪ የለን ኣብ ትመጽእ 

ናይ ዞባታት (ክልላት) ኤርትራ ድማ ኣንጻር ድሌታ ትራኸስ ጓል ክርስትያን ትኹን ኣስላም ከም ዘይት 
ህሉ ኩላትና ንቃለስ ¨ምስ በለ__ብድሕሪኡ ክዛረብ ኣይክኣለን። 

 
_ህዝቢ "፣ትርሓሰና ቡእነት ወላህ ፣ትርሓሰና ቡእነት ወላህ እናበለ ደገ ወጺኡ ሃንደበታዊ ሰላማዊ 
ሰልፊ ገበረ፧ሽዑ ዘዳለዎም ታቤላታት ´ኢሳያስ ኣይውክለናን´,´ኢትዮጵያውያን የሕዋትና 

ኢዮም´፣´ናይ ቆልዑ መቐለ ድብደባ ተሓታቲ ኢሳያስን መሳርሕቱን ጥራይ እዮም´,´ንሳላሳ ዓመታት 
ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሽፍትነት ጠጢቑ ዘህለቖ ገድሊ ገበነኛ እዩ´, እናበሉ ኒውዮርክ ክዞርዋ, ገዛ 
ዝውዓላ ኣዴታት ከይተረፋ ጽርግያ ወጺኤን ዕልል ክብላ ምርኣይ፣ኣንታ እዚ ኤርትራውስ ክንደይ 

ይልብም እዩ__ ምስ ልቡ ዝተፈጥረ ህዝቢ ካብ ጫፍ ክሳዕ ጫፍ ጽልእን ድንቁርናን ዘየጥቅዖ ህዝቢ 

፣ጥቕሙን ጥቕሚ ህዝቡን ዝሕሉ፣ዝበልዓሉ ጻሕሊ ዘይሰብር ለባም ህዝቢ´ ኢለ ፍንጭሕ በልኩ፣ነታ 

18 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሰ TIME MACHINE ተጠቒመ ነቲ ኩነታት ዝቐየርኩላ 
MACHINE ሓቝፈ ስዓምኩዋ !... 

 
.....ድሓር እቲ ራኢ ናብ ኣዲስ ኣበባ ወሰደኒ,.. 

 
.... ማእለያ ዘይብሉ ህዝቢ ኣዲኡ ትቝጸሮ ገለን ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ዝሓዘ ብቑጽሪ ዝበዝሔ 

ድማ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሕዋትን ኣዝማድን ዝብል ናይ ክልቲኤን ካርታ ዝሓቐፈ ታቤላ ሓቝፉ, 
ደቁ ሒዙ ብትግርኛን በምሓርኛን ´ሻዕብያ ጸላኢ ትግራዎት ናይ ክልቲኡ ሸነኽ መረብን ህዝቢ 

ኢትዮጵያን እዩ´ ´እኛ ኣምቼዎች የበላንበት ወጪት ኣንሰብርም..´(እሕሕ),...,..´ኢሳያስና ሻዕብያ 
ነብሰ ገዳዮች በቅርቡ ፍርድ ላይ ይቀርባሉ´__ ´ብሓደ ንምዕብል ወይ ብሓባር ንጠፍእ ,ንሕና 

ኤርትራውያን ንልምዓትን ፍቕርን ጠጠው ንብል´ ..ኢሎም እናጨደሩ፣ናብ ቤት ጽሕፈት ድህንነት 



ኢትዮጵያ ስልኪ እናደወሉ ድማ ነቶም ልኡኻት ሻዕብያ ኢሎም ዝጥርጥርዎም ኣቃልዑዎም።ኣብ 

ርእሲኡ ድማ ´መዕቆቢትናን ዓዲ ሽሻይናን ኢትዮጵያ ካብ ናይ ውሽጥን ጸላኢን ምሕላውን ንሕና 

ንኣኽላ ኢና ´እናበሉ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክዘውሩ ምርኣይ ልቢ ለባም ኩሉ የረስርስ ነበረ። 

 
ኣብ ሞንጎ microphone ተዋሂብወን, ሓንቲ ኣደይ ርብቃ ዝብሃላ ዓባይ ሰበይቲ...¨ እዚ ኤርትራ 
ተፈንጪላ ምስ ከደት,ጓለይ ኣብ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ እያ ትሰርሕ ኔራ፣ድሓር እቲ 

ህዝቢ ኣዲስ ኣበባ ,ቀዳምነት ንህዝቢ ኢትዮጵያ ክኸውን ኣለዎ ምስ በሉ ፣ሓቆም ክኣ፣ነዛ ጓለይ 
መንግስቲ ኢትዮጵያ,እንተደሊኺ ኣስመራኺ,... እንተመረጽኪ ድማ መቐለ ባዕልና ኣብቲ ሚኒስትሪ 
ወረቐት ሂብና ክንሰደኪ ኢሎማ ኣብኡ ኮይና ትሰርሕ ኣላ፣ ኣነ እኳ ድሕሪ ክልተ ወርሒ ክስዕባ 

እየ።ኣቱም ደቀይን ኣሕዋተይን መቐለስ ኢትዮጵያ ዶ ኸይኮነ ???? እዞም ናይ ስጋን ታሪኽን 
ኣቦታትና ግን ክጾሩና ዘይከድዎ መገዲ የለን፣እዚኦምዶ ደቆምን ደቅናን ብኣይሮፕላን ጌርካ ይድብደብ 

? ንኣሽቱ ተምሃሮ መቐለ ብርዕን መደምሰስን ድዮም ናብታ ኣይሮፕላን ደርብዮም_ኢለን ንብዓተን 
ጽርር... በለ ህዝቢ እውን ´ሕነ ቆልዑ ኤርትራን ትግራይን ክንፈድዮ ኢና ,ኢሳያስ ኣብ ፍርዲ ክቐርብ 

ኢዩ´ እናበለ ጨደረ።___ብታሕጓስ ተፈንጫሕኩ ኣብ ኤርትራ ብተንኮል ቀዳማይ ኢሳያስ, ብልቦና 

ድማ ኣነ ኢለ ዝግምቶ ዝነበርኩ,"  ገዚፍ እምበር ዓይቢ ዘይብሉ ህዝቢ" ዝብሃል   ንደቂ ባንዳ 
ተገጸልቲ ሸፋቱ ጥራይ ምዃኑ ሽዑ ተረጋገጸለይ፣ እሞ ዕልል በልኩ... 

 
...እቲ ራኢ እንደገና ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣየውጽኣንን ግን ናብ ቤተ መንግስቲ ድኣ ወሰደኒ__እቲ ኣኼባ 
ስየን ገብሩ ኣስራትን ብዝጸውዕዎ ህጹጽ ኣኼባ ተኻይዱ ,መለስ ይምርሓዮ እምበር ፍቓድ ንምዝራብ 

መጀመርያ ዝተዋህበ ንገብሩ ኣስራት ነበረ ፣እሞ ከምዚ በለ  

 
__ ¨ኣቱም ዓድና ባዕልኺ መምጽኢት ጓይላ ባዕልኺ መጥፊኢት ጓይላ ዝብሃል ናይ ዓድና ከይመስል 
እምበር ፣ኣብ ዝሓለፈ ኣነን ስየን ኢና ብዝበርትዔ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ዝጥርጠሩን ኣብ ሕቶ 
ነቕምጦምን ኤርትራውያን ዓዶም ክስደዱ ኣለዎም ዝበልና, ሔዚ ግን ባዕልና ነቲ ዝበልናዮ ከነፍርስ 
ኢና እዙይ ህጹጽ ስብሰባ ዝጸዋዕና፣ምኽንያቱ ኤርትራውያን የሕዋትና ባዕልቶም ነቶም ዝጥርጥርዎም 

ኣውጺኦም ይህቡና ኣለዉ, ብስልኪ ከይቀረየ ክሳዕ ሕጂ እከለ ወዲ እከለ እናበሉ ምስ ማስረጅኡ 
ኢንፎርሜሽን ንቕበል ኣለና ፣ነዙይ ከነጻርዮ ኢና ህዝቢ ኤርትራ ይትሓባበረና ኢዩ ዘሎ ምስጓጕ 

ዝብሃል ኣየድልን, ነገራት ድማ ከከም ሃለዋቶም ንምግምጋም ድሕሪ ክልተ ሰሙን ንራኸብ ምስ 

ተባህለ ፣ኩሉም ፖሊት ቢሮን ሚኒስትራትን ኣጣቕዑ እሞ´ እማን ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና፣ መጻኢና 

ብሩህ ኢዩ´...፣ኣቦይ ስብሓት ድማ´ቀደሙ ውን ደቃትና እንድዮም ´በሉ፣ መለስ ከይዛረብ ንብዓት 
ክሞልቆ ስለ ዝበለ ናይ ሓቅኹም ምልክት,ርእሱ እናነቕነቐ ሽንት ቤት ኣትዩ ንብዓቱ ብመንዲል 

ኣፍንጫ ሓበሰ_ 

 
ካብኡ ድቃስ መጺኡኒ ነታ TIME MACHINE ኣጥፊኤ ´ኣንታ ጎይታ, ቆልዑ ኤርትራ ክድሕኑ, 

ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልል ኤርትራን ድማ ሓቢሮም ክብልጽጉ ኣርኢኻኒ´ ኢለ እቲ ድምበዛናይ 
ሓወቦይ ዝበሎ ትዝ በለኒ፣...ኩሉ ነገር ክቐንዖ ጥራይ ምስ ርኣየ ¨ኣታ እዚ ቕዱስ ምንክኤል ንኣይ 
ጥራይ ድዩ ዝሰርሕ ካልእ ስራሕ የብሉን ድዩ¨ ዝበሎ ትዝ ኢሉኒ ናይ ምፍሳህ ፍሽኽታይ ንዓለም 

ኣበርከትኩላ.... 
ናብ ሓምሻይ ክፋል ይቕጽል ተኸታተሉ፣ 

  



continues to part 5 
ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ክፋል፣ 

 
1ይን 2ይን 3ይን 4ይን ክፋል ቀዲምኩም ኣንብቡ/ንበቡ 

¨ዓባይ መዓልቲ ፍርዲ፣ህዝቢ ኤርትራ ፍታሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውላዱ ዝኾነ ጎረቤት ረኸበ¨ 

(The TIME MACHINE loaned to me from above did wonders 
,hallelujah) !!! 
 
እቲ ራእይ መሊሱ ናብ ኤርትራ ኣስመራ ወሰደኒ።....... 

 
....እቶም ቀዲመ ዝርኣኹዎም ሬሳታት ወትሃደራት ሸፋቱ ሻዕብያን, ሰላማዊ ህዝብን እንደገና 
ጎሊሖም ተራእዩኒ።ድሓር ቅርብ ኢለ ንሓንቲ ኣምሪረን ዝነብዓ ዝነበራ ዓባይ ሰበይቲ፣___ 

ኣደይ፣እንታይ እዩ ጉዳዩ ¿ ኢለ ሓተትክወን 

 
__ ¨እዞም ትሪኦም ሸፋቱ ሻዕብያ ,ነዴታትን ኣቦታትን ደፊኦም, ደቆም ብሓይሊ ንባድመ ክወስዱ 
ምስ መጹ, እተን ደቀንስትዮ ኣዒንቶም ብበርበረ ኣዕዊረን ጸላዕላዕ ምስ ኣበልኦም, እቶም ሰብኡት 

ደቂ ኤረ ድማ ካላሽናቶም ኣሕዲጎም ዝረፍረፍዎም እዮም! ካብቶም ዝተረፉ ወትሃደራት ሻዕብያ 
ድማ ነቶም ወለዲ ይቐትልዎም፣ግን ወዲ ኤረ ትፈልጦ እንዲኻ፣ኩሉ ህዝቢ ወጺኡ ጨፍጪፉ ነዞም 

ኣእዱግ በረኻ ሸፋቱ ሻዕብያ፣ መላስ ኣውያት ዘይብሎም ሓመዶም ንላዕሊ ጌርዎም¨ ኢለን ምንብዔን 

ገዲፈን ናይ ሓበን ፍሽኽታ ምስ ኣርኣያኒ፣¨እዛ TIME MACHINE ዘይትገርብሮ እባ የብላን እዩ፣ 
ንሕና ኤርትራውያን ወለዲ ..ሞት ፈሪሕና, ደቅና ካብ ትሕቲ ዓራት ኣውጺእና ንሻዕብያ 
ኣየረከብናዮምን, ሜትናሎምን ተኻላኺልናሎምን¨ ኢለ፣ንህዝበይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ ነታ ናይ 
ሓሶት ሃገር እውን ክፈትዋ ቁሩብ ተረፈኒ። 

 
..ድሓር ራድዮ ድምጺ ሓፋሽ ዝነበረት ራድዮ ናብ ፍቕሪ ሕውነት ተቐይራ ብዋርሳይ ደቂ ኤረ ከም 
ዝተታሕዘት፣ ካብ ሳዋ ዝመጹ ´ሰራዊት ህዝቢ ዋርሳይ´ ድማ ነቲ ቤተ መንግስቲ ኢሳያስ ኣኽቢቦም 
ንኢሳያስን ኮራኹሩን ኢዶም ክህቡ ዓሰርተ ደቒቕ ከም ዝሃብዎም ራድዮ ገለጸት። 

 
__ኣብዚ እንሄልካ ከም ናይ ውግእ ዓድዋን ዶግዓልን ፣ደቂ ዘርኣይ ደረስ ድማ ታሪኽ ይደግሙ ኢለ 

ንበይነይ ነጠርኩ፣¨ኣይ ደቂ ራእሲ ኣሉላ እንዲና ኣንበሳ ህበይ ወይ ወኻርያ ክወልድ ካብ መዓስ 
ተራእዩ ?!!! ኢለ ንበይነይ ኣካኪ ዘራፍ በልኩ 

 
ድሓር ራድዮ ሕውነት ተዅሲ ኣስምዔት እሞ፣የማነ ማንኪ ቅድሚ ኹሉ ቀጥቀጥ እናበለ ቅዘን 
ብቕዘን ኮይኑ ወጸ፣ብድሕሪኡ ኤፍሬም ስብሓትን ፊሊጶስን ኢዶም ኣብ ቃኘው ዝነበረ ተሓቢኦም 
ኔሮም ኢዶም ከምዝሃቡ፣ካልኦት ሚኒስተራት ከም ብዓል ድሩዕን ጴጥሮስ ሰለሙንን፣ ንሕናስ 

ንኢሳያስ ሓሲብናሉ ኔርና እኮ ኢና ,እናበሉ ኢዶም ክህቡ እሞ እቶም ዝኣስርዎም ዝነበሩ ዋርሳይ 
ድማ "ፈገረግር ነታ ህግደፍ ከተድሕኑ ኢልኩም ተቓዊምኩሞ ትኾኑ እምበር ሳላሳ ዓመት ደቀንስትዮ 
ክዕመጻ ሃገረሰብ ህዝብና ክጭወን ክቕተልን ደቁ ብሓይሊ ተዘሚቱ ክትክዝን ከሎ ኣይንስኻትኩም 

እንዲኹም ፈጸምቱ" ክብልዎም ምርኣይ ንደላይ ፍትሒ ዘፈንጭሕ መዓልቲ ነበረ። 

 



..... ሰበር ዜና__ መላኺ ፕረሲደንት ኢሳያስ ነብሱ ቀቲሉ ከም ዝተረኽበን፣በዓልቲ ቤቱ ሳባ ድማ 
ንመርመራ ቤትማእሰርቲ ከም ትርከብ፣ደቁ ግን ዘጥፍእዎ ነገር ስለ ዘይብሎም ብነጻ ክነብሩን ማንም 
ከም ዘይትንክፎምን ተገሊጹ፣ኮሮኔል ዑቕበ ኣብርሃ ምስ ዋርሳይ ኮይኑ ውሽጢ ውሽጢ ሰሪሑ ነዚ 

ዕዉት ስለ ዝገበሮ ኣብ ትመጽእ ኤርትራ ግዝያዊ ምክልኻል ሚኒስተር ኮይኑ ከም ዘገልግል ´ጊዚያዊ 
ኣህዛብ ባሕረ ነጋሲ ዴሞክራስያዊ ግንባር´ (ጊኣባነዴግ) ገሊጹ !!! 

 
እዚ ኢድካ ኣእቲኻሉ ዘይናኸስ ለዋህ ህዝቢ ባሕሪ ነጋሲ ነንዝረኸቦም ወትሃደራት ሻዕብያ እናጎመደን 

እናቐጥቀጠን ´ነዚኣ ናይታ ዝዓመጽኩማ ጓለይ ኢያ ፣እዚኣ ናይ ዝቐተልኩሞ ኣቦይ፣ እዚኣ ናይ 

ዝኣሰርኩማ ኣደይ´ እያ እናበለ ብዘይ ምሕረት ክጎምዶም ምርኣይ ¨ውግእሲ ካብቲ ዝቐትለካስ ጽልኢ 
ዝምህረካ ይገድድ¨ ዝበሎ ኣቦይ ትዝ ኢሉኒ ሓዘንኩ፣ግን ኣይፈረድኩሉን።...ሸፋቱ ሻዕብያ ነዚ ህዝቢ 
እዚ ደቁን ክብረቱን ንደቀንስትዮ ንጽህንኤንን ዝወሰዱ ጸላእቲ ጥራይ ዘይኮኑስ እቶም ንጹሃት 
ዝብሃሉ እውን እዚ ክግበር ከሎ ስቕ ኢሎም ዝርኣዩ መካወንቲ ስለ ዝኾኑ ከመይ ኢለ ነዚ ህዝቢ እዚ 

ክፈርደሉ በልኩ፣ ንባዕለይ እውን ደም ሸፋቱ ርእየ ምሕጓሰይ ንነብሰይ ወቐስኩዋን ተዓዘብክዋን ! 

 
... ካልኣይ ሰበር ዜና__ኣብ ወጻኢ ዝርከቡ ለባማት ኤርትራውያን ነዚ ሓድሽ መንግስትን ህዝብን 
ኤርትራ ሓደ ሚልዮንን ፈረቓን ዶላርን ሾውዓተ ሚእቲ ሽሕ ኤውሮን ከም ዘዋጽኡ፣ኣብ ርእሲኡ 
ድማ ንቆልዑ ዓይደር መደበሲን መቀራረቢ ክልቲኡ ህዝብን ክልተ ሚእቲ ሽሕ ዶላርን ሓምሳ ሽሕ 

ኤውሮን ,ንትግራይ ረድኤት ቆልዑ ከም ዝሃቡ ምስ ተገልጸ፣ ኣቤት ህዝቢ ማለት እዚ እዩ።"ኤርትራ 
ዝደለዮ ይምርሓያ እዚ ህዝቢ እዚ ዝኾርዓሉ ህዝበይ እዩ ፣ዋላ ማስቲካ እናሸጥኩ ምስዚ ህዝቢ እዚ 

ክነብርየ¨ እናበልኩ፣እታ ብልቓሕ ዝተዋህበትኒ TIME MACHINE ንላዕሊ ክትከይድ ናይ ኣየር 
ምስዓማት እናሰደድኩላ ካብ ገጸይ ተሰወረት። 

 
ትግራዋይ ሓደ ኾይኑ፣ልምዓት ብዝበለጸ ክስጉም እዩ ኢለ ፣ኣነ መስተ ስለ ዝገደፍክዎ ነቶም ሳን 
ድያጎ ዝርከቡ ደቂ ባሕረ ነጋሽን ኢትዮጵያን ኣርባዕተ ጥርሙዝ ተኪላ ጋበዝክዎም፣ ትግራዋይ 
ተሓቛቝፉ ምርኣየይ ተሓጕሰ።ሽፍትነት ገድሊ ተሳዒሩ ፣ኣሉላ ኣባነጋ ስዒሩ ኢለ ተሰራሰርኩ። 

 
እዚ ዝተፈጸመ 1998 ፈረንጂ ኣብ ምውድኡ እዩ።ብድሕሪኡ ካብ ባሕሪ ነጋሲ ንትግራይ ክሳዕ 
ጎምጎፋ ትግራዋይ እናነገደን ሓደስቲ ቴክኖሎጂ እናምሃዘን ንኸባቢኡን እናማዕበለ ዝተደጐለ ታሪኹ 

ቀጸለ ! 

 
____ተፈጸመ___ 
ምሕረቱ ሃብተ ጳውሎስ 

ድምበዛን _ወርቂ ሚዛን 
ጉሕጭዓ_ ጠበቓታት 

ማይቂነጣል_ እንታይከ ይጎድሎም 

 


