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መግለጺ ባይቶ ዓባይ ብርጣንያ ኣብ ህሉው ኩነታት ትግራይን ሳዕበናቱ ኣብ ኤርትራ 

ባይቶ ዓባይ ብርጣንያ፡ ነዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናትን ነቲ ኩናት ስዒቡ ዝበጽሕ ዘሎ ጥፍኣት ሰለማውያን ሰባትን 

ብርሰትን ኣመልኪቱ ኣብ በበይኑ ኣጋጣሚታት መግለጺ ከውጽእ ጸኒሑ ኣሎ። ይኹን እምበር እቲ ኩናት ቀጻልን፡ 

ጠንቂ ህልቂትን ምምዝባልን ሰላማውያን ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ባይቶ ዓባይ ብርጣንያ ኣብ'ዚ ኩነታት'ዚ ዘለዋ 

መትከላዊ መርገጺ ብከምዚ ዝስዕብ ትገልጽ። 

ኤርትራውያን: ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ክንገብሮ ዝጸናሕና ቃልሲ ንጉዳይናን ወጽዓናን ብስሙር ቅልጽም 

ኣይከድናዮን ጥራሕ ዘይኮነ፡ መሻርኽትና ኣለሊና ነቲ ቀንዲ ጸላኢና ጉጅለ ህግደፍ ስለ ስለዘይመከትናዮ: ጸገማትና 

ካብ ዓድና ሓሊፉ ኣብ ስደት እውን ግዳይ ይገብረናን የረኻኽበልናን ኣሎ። እዚ ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ትግራይ 

ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተፈጺሙ ዘሎን ገና ዝቅጽል ዘሎን ገበናት ድማ ሓደ ኣብነት ኢዩ። 

ኤርትራውያን: ፖለቲካዊ ኣጠማምታናን ፖለቲካዊ መርገጺታትናን ክፈላለ ይኽእል እኳ እንተኾነ: ኣብ ምድሓን 

ሃገርናን ህዝብናን ግን ዋጋ ዕዳጋ ክንገብርን ክንፋላለን ኣይግባእን ኢልና ንሓስብ። 

እዚ ኩናት እዚ ብሽርክነት ኣቢን እሰያስ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ዝተኸፍተ ኩናት ኢዩ እኳ እንተተባህለ ህዝቢ ኤርትራ 

እውን ግዳይ ናይዚ ጥፍኣት እዚ እዩ። ንኢሳያስን ኣቢን ብሓደ ወንጭፍ ክልተ ዑፍ ዝብል ምሳሌ ንኽልተ ኣሓት 

ህዝብታት ብሓንቲ በትሪ ምጽናት ኢዩ። 

ከም ውጺቱ ክኣ ጥፍኣትን ምምዝባልን ሚልዮት ህዝቢ ኮይኑ ከምዘሎ ገለለተኛታት ማዕከናት ዓለም የቃልሓ ኣለዋ። 

ኣብዚ ኩናት'ዚ እቲ ከፍርስ እምበር ክሃንጽ ባህጊ ዘይብሉ ስርዓት ኢሰያስ፡ ከም ቀንዲ ተዋስኣይ፡ ኮይኑ ኣብ ጥፍኣት 

ህዝቢ ትግራይ ብሂወት ዕሸላት ኤርትራውያን ተጠቂሙ ዝልዓለ ተራ ይጻወት ኣሎ። 

ኣብዚ ኩናት'ዚ፡ ነቶም ካብ ኣርዑት ባርነት ህግደፍ ኣምሊጦም ኣብ ትግራይ ዝተዓቖቡ ኣሽሓት ኤርትራውያን ውን 

ካብ ህዝቢ ትግራይ ብዘይፍለ፡ ግዳያት ቅትለትን ጭውያን ኮይኖም ኢዮም። ኣብ ናይ ኩናት ዞባ ተቀርቂሮም፡ 

ገሊኦም ተጨውዮም፣ ገሊኦም ሞይቶም ዝተረፉ ድማ ሂወቶም ብስግኣት የሕልፍዎ ኣለው። 

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ክነብር ዘይክእል ስርዓት ምካኑ ንህዝብታት እዚ ዞባዚ ግልጺ ኮይኑ ኣሎ። 

ስለዚ እዚ ስርዓት'ዚ ዝነብር፡ ኣብ ዘይ ምንባር ኩሎም ደለይቲ ሰላምን ምርግጋእን ስለዝኾነ፡ ህዝብታት ትግራይን 

ኤርትራን፡ ብዘይካ ሓቢርካ ምቅላስን ምስዓርን ካልእ ኣማራጺ የብልናን። ታሪኻውያን ጸላእቲ እዚ ኣሓት ህዝብታት 

ትግራይን ኤርትራን ሓቢሩ ከይ ነብር ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ሓድሕድ ቁርቁስን ዘይምርድዳእን ኣእትዮም፡ ዝተዳኸመን 

ዝላሕለሐን ርክብ ክህልዎ ዝክኣሎም ገይሮምን ይገብሩን ኣለዉ፡፡ ንሕና ውን እንተኾነ ግዳያት ዘይ ንቅሓትና 

ብምዃን ሕልምታቶም ኩውን ኣብ ምግባርን ጸረ ህላወና ተግባራት ኣብ ምፍጻም ዓቢ ተራ ነይሩና፡ ሕጅ ውን "ገረብ 

ብሓኽላ" ኮይኑ ይቅጽል ኣሎ። 

ካብ`ዚ ብምብጋስ ባይቶ ዓባይ ብርጣንያ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን፡ ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ውህደቶም 

ኣንጻር ናይ ሓባር ጸላኢ ብምርኣይ፡ ነዚ ከም ኣህዛብ ኣብ ናይ ምቅጻልን ዘይምቅጻልን ሓደጋ ኣእቲዩ ኣንጸላልዩና ዘሎ 

ናይ ጥፍኣት ደበና ንምቅንጣጥ፡ ሽርክነትናን ምሕዝነትናን ክነደልደልን ኢድን ጓንትን ኮይና ክንሰርሕ ይጽንሓለይ 

ዘይብሃሎ ጉዳይ ኢዩ። 

ህላወና ኣብ ሕብረትና ጥራሕ ከምዝምርኮስ ፈሊጥና፡ ህዝቢ ትግራይ ንዝገብሮ ቃልሲ ምድጋፍን፡ ምስ ዝኾነ ቃልሲ 

ህዝቢትግራይ ዝመርሕ ሓይሊ ሓቢርና ክንሰርሕን ንምዕዋቱ ኩሉ ዝክኣል ክንገብርን ምዃና ክንሕብር ንደሊ። 

ባይቶ ዓባይ ብርጣንያ። 

http://www.yiakl.uk/

