ጸለ`ለል ኣይበዝሔን`ዶ ？…………
ሓንቲ ቪድዮ ከም መልእኽቲ ምስ መጸትኒ ገለ ኣገዳሲ ነገር ከይህልዋ`ለ ረኣኹዋ፤ እቲ ንነፍሱ ከም ፈላጥ
ስነ ቋንቋ （Linguistics）ምዃኑ ዝገልጽ ኣይተ ቡኽረጸን 2ይ ገጽ ናይ ተስፋጸን ምዃኑ ገና እንኮሎ`ዩ
ዝሪደኣካ። ዝኾነ ኾይኑ ን ዓረበኛን ግእዝን ኣፍልጥኡ ንኸርእይ ፤ ብእግረን ሒዙ ቁልቁል ኣፈን ደፊኡ
ዝነግፈን ዘሎ`ዩ ዝመስል ነይሩ！
ብመጠን ነታ ዓረበኛ ዘቋማጣዓ ንግእዝ ከ ኣቋማጢዕዋ ድዩ ዲሒና መረጋገጺ የብለይን። መወከሲ`ውን
ኣይረኸብኩን። ን ኣብ ዓረበኛ ዘርኣዮ ሃተውተው ግና ዝኾነ ምጡን ናይ ዓረበኛ ፍልጠት ዘለዎ ሰብ ኣብ
Google ኣትዩ ክልተ 3 ሞልጎም ብምውቃዕ ጥርሑ ከውጽኦ ይኽእል`ዩ።
ኣይተ ቡኽረጼን እንታይ`ዩ ክብል ደልዩ`ዩ ？！ ከም ትብሉ ርግጸኛየ ምኽንያቱ ኣነ`ውን ነቲ ከም
መእተዊ ዘቅረቦ ሃተውተው ርእየ ንነፍሰይ ዝሓተትኩዋ ሕቶ ስለ ዝነበረ።
ሓውና ብዛዕ`ባ ፍደል （ገ）ን ፍደል （ጀ）ን ብዝምልከት ብግእዝን ዓረበኛን ኣረዲኡ፤ እቲ ዓቢ
ሓሶቱ ጀ/ ክጸሓፍ እንኮሎ ብዓረበኛ ገ/ `ዩ ዝጸሓፍ ብምባል። እቲ ጀበርቲ ዝብል ስም ገበርቲ`ዩ ዘስምዕ ።
ነዚ ስሞም`ዚ ኸኣ ምኽንያት ኣለዎ`ዩ ዝብል። ነቲ ስዲ ኣበሃህልኡ ንኸበሳ ኤርትራ ዘካፍእ፤ እናተረደኦ
ይዛረቦ ከም ዘሎ ዝኣመነሉ ጽያፍ ገዲፈ ብኸምዚ ዝስዕብ ክገልጾ`የ （ነቲ ዝበሎ）።
“ወረርቲ ኣቦታቶም （ኣስላም /ግብጻውያን） ብስንሒት ኣቢሎም ክሳብ ከበሳ ኣንስቲ እናዓመጹ ይኸዱ
ስለ ዝነበሩ ፤ ኣሓትና ኣሞታትና ሓትኖታትና ኣደታትና ተዓሚጸን ዝጠነሰኦም፤ ንሕና ኸኣ ሂወት ስለ
ዘይነሕልፍ/ ባህልና ስለ ዘይኮነ ዘዕበናዮም ኣወዳትን ኣዋልድን ተፋርዮም`ዮም ጀበርቲ ዝብሃሉ ህዝቢ
ህልዋት ዝኾኑ ！！ /ብመሰረት ናይቶም ገበርቲ ዝበሃሉ ዘይፈልጥዎም ኣቦታቶም ！！！"
ጠንቂ`ዚ ጽላሌ ንምፍላጥ ነቶም ጽሉላት ምፍላጥ ከድሊ`ዩ፤ እዞም ጽልኢ ጀበርቲ ክበልየሎም ዘይከኣለ
ኣንድነትን ትግራይ ትግሪኝን ዝድሕረ ባይተኦም፤ ጽልኦም （ን ጀበርቲ） ምስ ምንጻር ጂኦ ፖለትካ
ኤርትራ ምንጻር`ዩ ዝጅምር። ጀበርቲ ንምምቃል ኤርትራን ኣንድነትን ዝጻረሩን ኣብ ደንበ ናጽነት ንጹር
ተራ ዝነበሮም ብምዃኖም ጥራሕ ፤ ብኣንድነታውያን ደሞም ፈሲሱ፤ ኣብያተ ንግዶም ነዲዱ፤ ከብቶም
ተዘሚተን`የን （ብወኪል ሃይለ ስላሴ ኮ/ነጋ እናተመወሉ）። እዞም ሸነኽ እዚኦም ንመንነት ጀበርቲ
ንምንጻር “ ዘይወግሕ መሲሉዋስ ኣብ ቡኽራ ………… " ከም ዝበሃል፤ ክንደይ ምስ ወግሔ ዝሸተተ፤ ክሳብ
ክንይ ድዮም ኣናውጾሞም ነይሮም ？！ ዘብል ኣባሃህላ ኣለዎም። ንኣብነት ፡- ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ጀበርቲ ዘርኢ ዓረብ`ዮም ይብሉ ነይሮም። ጀበርትን ጀበልን
ክሳብ ምፍላይ ዝሽገሩሉ እዋን ነይሩ። （ጀበሊ ደቂ ከበሳ የመን ማለት`ዩ ፤ ዓዶም
ኣብ ጀበል/ጎቦታት ዝኾኑ ህዝቢ）
- ሓይሊ ሰውራ ምስ ተራእየ / ጀብሃ ኣብ ሑቅፊ ጸላኢ ንዘሎ ሃብታም ወዲ ዓድን
ወጻእተኛን ከተገብር ምስ ጀመረት ደሃዮም ኣይነበረን፤ ብኣንጻሩ ክመሳሰሉ ዝመረጽሉ
መድረኽ`ዩ ነይሩ።ንጀበርቲ ሰላም ዝሃብዎም መድረኽ`ዩ ነይሩ ክበሃል ይከኣል።

- ድሕሪ ምስ ሰውራ ምጽግገዖም፤ ነጻነት መጺኣ ንታሪኾም ግደፍ ፍርዲ ክምዘን`ውን
ስለ ዘይረኣዩ፤ ተተባቢዖም ኣብዚ ሰዓት`ዚ ጀበርቲ ካብ ትግራይ`ዮም መጽኦም ምባል
ጀመሩ።
- ትግራይ ኣብ ዘመነ ወያነ ምስ ተወንጨፈት ኣፎም ማይ ኣብ ዝመልኣሉ እዋን ከኣ
ተጋሩ ኢና ክብሉን፤ተጋሩ ምዃኖም ታሪኽ ክኣልሙን ስለ ዝጀመሩ፤ ጀበርቲ ኸኣ
ሶማል`ዮም ምባል ጀመሩ።
- ሎሚ ቅነ ኸኣ ገለ ሓድሽ ዝሸተተ ነገር ኣሎ ድዩ ዋላስ ጽላለ ኣርኪቡ፤ ኣቶ ቡኽረ ጸን
ጀበርቲ ካብ ኣደታትና ካብ ኣሓትና ካብ ኣሞታትና ካብ ሓትነታትና ብዘይ ሕጊ
ብዓመጽ ዝተወልዱ ኣሕዋትና`ዮም ይብል ኣሎ። ደሓን ኣይትእተው ይውሕዶ`ዶ ！
ነዚ ሽማግሌ ሰብኣይ ！
ዝኾነ ኾይኑ ነዚ መጽሓፍየይ ፤ ሃገር ብሕማቃታታ ፤ ብኸዳዓታ፤ ብተበለጽታ ስለ እትዓኑ ፤
ብንፉዓታ ፤ ብኡሙናታ፤ ብውፉያታ ኸኣ ከም ትህነጽ ስለ ዝርደኣኒ`ዩ ። ……. ንሰነፋት ማዕጾ
ክፉት ክንገድፎ የብልናን ንምባል ዝኣክል`የ። ወሰላም
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