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ትርጉም መንነት ሃገርና ኤርትራ 

ፍጹም ዘይሃስስ`ዩ ዝዓዘዘ ፍቕራ 

ሃየ! ብሓድነትና ንምለሶ ልዑል ክብራ!!! 

ዑቕባይ ገብረመድህን (ከምብሪጅ፡ ማሳቹሰተስ፡ ሕ.መ.ኣ.) 

ለካቲት (February) 9፡ 2019 

******** 

ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣሳሰይቲ ቤት ሕድሪ ጀጋኑን፣ ተሳተፍትን፡- 

ኣቐዲመ ብዝተገብረለይ ዕድመ ትሕትናዊ ክብሪ እናተሰምዓኒ፡ ልባዊ ምስጋናይ ከቕርብ እፈቱ። 
ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ኣርእስቲ፡- 

ኣብዚ ፈታኒ እዋን፡ ኣብ ቃልሲ ንፍትሒ ኣድማዒ ንኺኸውን 

 ነፍስ ወከፍ ኤርትራዊ እንታይ ኪገብር ኣሎዎ? 

ቅድሚ ኣብቲ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዘተ ምእታውና፡ ናይ ህይወት ልቦና ክንቀስመሉ ዘኽእለና ብሓደ 
ሓጺር ዛንታ ክጅምር እደሊ። እቲ ዛንታ ብዛዕባ  ገመልን ኣድግን ናይ ጕዕዞ ኣጋጣሚ ኢዩ። ገመልን 
ኣድግን ጐድኒ ንጐድኒ ይጐዓዙ ነበሩ። እቲ ገመል ብነዊሕ  ኣሳጕማ ኪጐዓዝ ከሎ፡ እቲ ኣድጊ ግን 
ድሕሪት ንኸይተርፍ፡ ትዕግስቲ ብዝጐደሎ፡ እናሻዕ እናተዓንቀፈ ይኸይድ ነበረ። ኣብ መወዳእታ 
እቲ ኣድጊ ንመኻዪዱ ከምዚ ክብል ተወከሶ፡- ``ኣነ ተጠንቂቐ ንታሕቲ እናጠመትኩ እስጉም ከብቅዕ፡ 
ከመይ ኢለ እየ ኣእጋረይ እናተጋጨወ ኣብ ሽግር ዝኣቱ፤ ንስኻ ግን ናይ ከባቢኻ ኣቓልቦ ዘለካ 
ዘይትመስል፡ የዒንትኻ ናብቲ ማዕዶ ዘሎ ደረት ትርኢት ሰጢመን፡ ብፍጥነት፡ ግን ከኣ ብምዝናይ 
ትጐዓዝ? `` ክብል ሻቕሎቱ የተምብሃሉ።   

ድሕሪ`ዚ ገመል ክምዚ ኪብል መለሰ፡-``ንስኻ ናብ ኩሉ ትጥምት፣ግን ከኣ ንእትርእዮ ገምጋም 
ኣይትገብርን። ታህዋኽ ፍጥነት ይመስለካ፣ ብምጥማት ትርኢ ዘለኻ ጌርካ ትግምት፣ ናብ ቀረባ 
ምርኣይ ከም ናብ ርሑቕ ምርኣይ ጌርካ ትሓስቦ። -  

ኣነ ናብቲ ደረት ትርኢት ዝጥምት ከም ዘለኹ ጌርካ ትግምት። ብልክዕ ግን፡ እቲ ርሑቕ ቀረባ ምስ 
ኮነ፡ እንታይ ከም ዝገብር ኣቐዲመ ክዳለወሉ ኢለ እየ ንማለቱ ቀው ኢለ ዝጥምት። ነቲ ኣቐዲሙ 
ዝሓለፈ እዝክሮ፡ እንደ ገና ከይዕንቀፍ ከኣ ነቲ ዝሓለፈ  ደጊመ  ምጥማት ኣየድልየንን። በዚ 
መንገዲ`ዚ፡ እቲ ንዓኻ ዘዳናግርን ከቢድን ዝመስለካ፡ ንጹርን ቀሊልን ይኸውን።`` 
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እዚ ዛንታ ዝህቦ ትርጉም - ብተመሳሳሊ፡ እቶም ናይቲ ኣድጊ-ኣተሓሳስባ ዘሎዎም ህዝቢ እቶም 
ብጸቢብ ኣረኣእያ ዝኣክል ክመሃሩን ንርእሶም ከመሓይሹን ከም ዝኽእሉ ዝኣምኑ ኢዮም። እዚ ናብ 
ኣንፈት መጻኢ ወይ ናብኡ ዘይምጥማት የጠቓልል። ጐዳኢ ድዩ ኣይኮነን ከየጻረኻ ገለ ሱግሚ 
ምጥላብ እውን የጠቓልል። እቲ ኣድጊ ኣብነት ናይ ተራሰብ ኪኸውን ከሎ፡ እቲ ገመል ግን ናይ 
ብጹእ ሰብ ኣብነት ምዃኑ ይሕብረና። 

******** 
ናይ ሎሚ ኣኼባና ኣስተምህሮ ዘይኮነ ምኣዲ ዘተ ኢዩ ኪኸውን። እቲ ምንታይ፡ ኣብቲ 

ዝሓለፈ 27 ዓመታት ክሳብ እዚ እዋን`ዚ፡ ብዛዕባ ኩነታት ሃገር ኣድማዒ ግብሪ ዘይተወስደሉ`ምበር 
ዘይተጻሕፈሉን ዘይተዘርበሉን ኵርናዕ ስለ ዘየለ።      

ትርጉምን ኣገባብን ምኣዲ ዘተ፡- 

ዘተ መሰረት ሰላም ኢዩ፤ ሰላም ከኣ ኣደ  ርጉእ  ህይወትን ባይታ  ጥጡሕ ምዕባለን ኢያ።  ህዝቢ 
ኤርትራ፡ ካብ ቀዳሞትና ዝወረስናዮ፡ ልዕሊ ኣርባዕተ ሚእቲ ዓመታት ዕድመ ዘሎዎ፡  ደሞክራሲያዊ 
ሕግን ስርዓትን ናይ መሬት ዓዶቦን፣ ስልጡን ባህሊ ዘተን ኣለና። ምኣዲ ዘተ ዝተባህለሉ ምኽንያት፡ 
ከምቲ ብናይ ማዕርነት ምልክት ዝኾነ ክቢ ኣሰራርዓ ባህላዊ ስርዓተ ምኣድና፡ ዓበይትን ነኣሽቱን፡ ኣብ 
ስድራ ቤት ኮነ ኣብ ውራያት፡ ብሓባር ካብ ሓንቲ ቅርጫት ፍቕርን ሰላምን ዝሰረጾ፡ ምስ ሰሓቕ ዕላል 
ልቦናዊ ትምህርቲ እናቐሰምና እንምገብ፣ ስርዓት ዘተና  እውን ከምኡ ኪኾነልና ብምትምናይ ኢዩ። 

ምኣዲ ዘተና ዕዉት ምእንቲ ኪኸውን ነዘን ኣርባዕተ ኣዕኑድ ዘተ ክንክተል ይግባእ፡- ንሳተን ከኣ -1. 
ጽን ኢልካ ምስማዕ (እዚ ኣብ ገለ ብሄራት ኤርትራ ኣብ ግብሪ ዝትርጐም ክቡር ባህሊ ምዃኑ 
ይፍለጥ)፣ 2. ሓድሕዳዊ ምክብባር፣ 3. ኣቐዲምካ፡ ማለት ምሉእ ጭብጢ ከይሓዝካ  ዘይምፍራድ፣ 4. 
ሓራ ኴንካ ርእይቶኻ ምግላጽ። ኣብ ሓቂ ረጊጽና፡ንነብስና ሓራ ምስ እንገብር ኢና፡ ንህዝብናን 
ሃገርናን ሓራ ከነውጽእ እንኽእል። ስለዚ፡ ዘተና ዘዕግብ  ፍረ ምእንቲ ኪርከቦ፡  ነዘን ዝጠቐስኩወን 
ኣርባዕተ መትከላት ዘተ  ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና  ነስፍረን። 

ርእሲ ኹሉ፡ ኣብ ንሓርነትን ንፍትሕን ቃልስና ምእንቲ ክንዕወት ፡ ኣብ እንነብረሉ ኣካባቢታት 
ነጢፍና ምስ እንሰርሕ ጥራይ ምዃኑ ኪጋነን ዘይኽእል ወሳኒ ነጥቢ ምዃኑ ከስምረሉ እደሊ።። እቲ 
ዘድምዕ ስራሕ ካብቲ እንነብረሉ ከባቢታት/ከተማታት`ዩ  ክብገስ ዝግብኦ። እዚ ዝትግበር ከኣ 
ዝተፈላለየ ዓቕምታትና ብምክብባር ኣወሃሂድና ክንሰርሕ ምስ እንኽእል ኢዩ። 

 ዝደቀሰ ትነብረሉ ኣካባቢ ሒዝካ ግብራዊ ኣድማዕነት ከተምጽእ ኣይከኣልን`ዩ። እቲ ከነለልዮ 
ዝግብኣና፡ ናይ ርብዒ ዘመን ማሕለኻ ድኽመት ቃልስና ንፍትሒ፡ ካብ ሓያል ውዳበ  ኣካባቢ ተበጊሱ፡ 
ናብ ዘናቓንቕን ኣህጉራዊ ኣቓልቦ ዝውንንን ኣድማዒ ኣህጉራዊ ህዝባዊ ማዕበል ከም ዝትንስእ 
ክንገብር ብዘይ ምኽኣልና`ዩ። ድሕሪ`ቲ ኣብ ጀነቫን ኒውዮርክን ዝተኻየደ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ 
ኣጋጣሚታት፡ ኣብ ትነብረሉ ቦታታት ተወዲብካ ነቲ ዝተወልዐ ሽግ ቃልሲ ዘላቒ ክትገብሮ እንተ 
ዘይክኢልካ፡ ከምቲ ሓዊ ቀሸም ቃልቃል ኢሉ ከየብሰለ ዝቕህም ኮይኑ ኢዩ ዝተርፍ። ስለዚ፡ ነዚ 
ድኽመትና`ዚ ምእራሙ ኣዚና ደንጒና ከም ዘለና ብምስትውዓል፡ ደጊም ብዕቱብነት ክንሰርሓሉ 
ይግብኣና። 

 ብተወሳኺ፡ ብፍላይ ኣብዚ እዋን`ዚ ፡ ህዝቢ ኤርትራ ከነስተውዕሎ ዝግብኣና፡ ካብ ንግሆ 
ጀሚሩ ካብ ውሽጢ ሃገር ተቓሊስና ከይነድምዕ ዝዓንቀፈና፡ ኣብ ካልእ ሃገራት ዘይተራእየ 
ዝተገራህናሉ ፍሉይ ሽግር ስለ ዘጋጠመና እመስለኒ። እዚ ኸኣ፡ ኣብ ባይታ ዘሎ መሪር ሓቂ 
ዝምስክሮ፡ ከምቲ ኣብ ሃገራት ቱኒዚያ፡ ግብጽን ሊቢያን፡ ንስርዓት ውልቀመለኽቲ ዘፍረሰ በርጌሳዊ 
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ሓይሊ ህዝቢ፡ ኣብ ኤርትራ ካብ ንግሆ ናጻነት ተሃሪሙ ክዳኸም ስለ ዝተገብረ ኢዩ። ኤርትራና 
ዘይድፈር ፉሕፉሕ ዝብል ሓይሊ መንእሰይ፡ ሸቃላይ፡ ሓረስታይ፡ ነጋዳይ፡ ሸቃጣይ ዝነበራ ሃገር 
ኢያ። ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስ፡ ኣብ ውሽጢ እዚ በርጌሳዊ ሓይሊ ቀሲኑ ኪገዝእ ከም 
ዘይኽእል ተረዲኡ፡ ነታ ብሱል ፍልጠት እተዕጥቕ እንኮ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣቐዲሙ ብምዕጻው፡ 
ንመንእሰይ ግዳይ ወፍሪ ባርነትን፡ ህልቂት ኲናትን፡ ጥፍኣት ስደትን ምስ ገበረ፣ትንፋስ ቁጠባዊ 
ምዕባለ ንዝነበሩ ሸቃሎን፡ ነጋዶን፡ ሸቃጦን ዕድል ዓጺዩ ንማእሰርትን ስደተን ምስ ኣሳጠሐ፡ እነሆ 
ኤርትራና በዚ ንርእዮ ዘለና ሕብረተሰባዊ ምብሕጓግ ተጠቒዓ፡ ካብ ውሽጢ ብነድሪ ህዝቢ ወሳኒ 
ለውጢ ናይ ምምጻእ ዕድል ኣብ ምልክት ሕቶ ኣብ ዝኣተወሉ ህሞት ንርከብ።  

ኣብ ርእሲ ኣላታ ተወሰኸታ ኮይኑ ኸኣ፡ ኣብ ግዳም እንርከብ  ዜጋታት እውን ብጫሌዳዊ ምፍልላይ 
ማህሚንና፡ ከም ሓደ ህዝቢ ሰሚርናን ተወዲብናን ብምቅላስ፡ ድሕነት ህዝብናን ልዑላዊ ክብሪ 
ሃገርናን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እናኣተወ፡ ብነድሪ ተንሲእና ብምዕጋት፡ ውሕስነት 
ሓርነትን ፍትሓዊ ህይወትን ኣብ ሃገርና ገና ከነረጋግጽ ኣይከኣልናን። ኣብዚ ክንመሓረሉ ዝግብኣና 
ጕሉሕ ሓቂ ክጠቅስ እደሊ። ካብቶም ቅድሚ ዘመናት ደሞክራሲያዊ ሕግታት ዓደቦ ኣውሪሶሙና 
ዝሓለፉ ኣብ ፍትሒ ብግብሪ ዝኣመኑ ቀዳሞትና ዝተጀመረ፣ ሓቂ ተዓጢቖም ንመግዛእቲ ጣልያን 
ዝበድሁ ለባማትን ተባዓትን፣ ኣብ ሓምሳታት፡ ኣብ መንጽር`ቲ ናይ ርእሰ ሓያላን መንግስታት 
ተጻብኦታት ንናጽነት ደው ኢሎም ከም ኣቦና ብላታ ዓብደል ቃድር ከቢረ ህይወቶም ዝኸፈሉን፡ 
ኣቦይ ኢብራሂም ሱልጣንን ኣቦ ወልደኣብ ወልደማርያምን ምሉእ ህይወቶም ብቓልሲ ዘሕለፉ 
ለባምትን ተባዓትን፣ ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ንናጽነት ምእንቲ ህዝቦም ህይወቶም ዝኸፈሉ ልባማትን 
ተባዓትን፣ ድሕሪ ናጽነት ንሓቅን ንፍትሕን ደው ኢሎም ዝተኣስሩ ኣብነታውያን ጀጋኑ መራሕቲ 
ከም ቢተወደድ፣ ወዲ ዓሊ፣ ኣቦና ሓጂ ሙሳ፣ ብርሃነ ኣብርሀ ዝኸፈሉዎ መስዋእቲ ክንዝክር ከለና፡ 
ኤርትራና ብናይ ለባማትን ተባዓትን መራሕቲ ጸጋ ወትሩ ሃብታም ከም ዝነበረትን፡ ሕጂ`ውን ከም 
ዘላን ኢዩ ዘብርሃልና። እዚ ዝተጠቕሰ ሓቂ ዘብርሃልና እምበኣር ጸገምና መራሕቲ ምስኣን ዘይኮነ፡ 
ህዝቢ ብቑዓት ሰዓብቲ ክንከውን ዘይምኽኣልና ኢዩ።  ከምቲ ``ሃገር ብምሁራት ደቃ ኢዩ ዝወግሓላ`` 
ዝብል ሓቅነቱ ዘይከሓድ ልቦናዊ ኣበሃህላ እውን፡ ምሁራት ዜጋታት ኤርትራ ናይ ህዝቢ ናይ ምስዓብ 
ድኽመታት ስለ ዘጋጥም ዘሎ ኢዩ`ምበር፡ በብወገኖም ይቃለሱ ከም ዘለዉ ዝከሓድ ኣይኮነን። 
እምበኣር፡ ከም ህዝቢ፡ እዚ ናይ ተመራሕቲ ምዃን ድኽመትና ብግቡእ ኣለሊና፡ ዕንቅፋት ቃልስና 
ካብ ምዃን ምስ እንእረምን፡ ቅኑዓት መራሕቲ ኣለሊና ምስ እንስዕብን፡ ኣብቲ እንደልዮ ብርሃን 
ሓርነት ከም ንኣቱ ኣይጠራጠርን።  

ሓርነትና ህያው፡ ደሞክራሲያዊ  ስርዓትና ውሑስ ኪኸውን ዝኽእል እውን፡ ኣንጻር ኩሉ  - ባዕዳውን 
ዘቤታውን  ጭቆና- ምስ እንቃለስ ጥራይ ኢዩ።   እኳ ድኣ፡ ዘቤታዊ ጭቆና ብዝለዓለ ንቕሓት 
ኪብዳህ ዝግብኦ፡ እቲ ዝኸፍአ ኣንጻር ሓርነትን ደሞክራስን ደው ዝብል፡ ሓደገኛ ጻህያይ ሰላማዊ 
ህይወት ምዃኑ ኪበርሃልና ይግባእ።  ኣርእስቲ  ዘተና እምበኣር፡ ዘለናዮ እዋን ኣፈርክቡ ሃገር ስለ 
ዝኾነ፡ ነዚ ሕቶ`ዚ ግብራዊ መልሲ ናብ እንህበሉ ዕቱብነት ከተኵር ይግባእ እብል።     

ብተወሳኺ፡ ዓወት ቃልሲ ንሓርነትን ፍትሕን ኪረጋገጽ፡ ባህሪያት ውልቀመለኽቲ ብግቡእ 
ምርዳእን እውን ኣገዳሲ ኢዩ። ``ኣንጻር እንታይ ምዃንካ ምፍላጥ ቀሊልዩ፤ ንምትግባሩ ደው 
ዝበልካሉ ምፍላጥ ግን ክብሪ ኢዩ`` ዝብል ብሂል ኣሎ። ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ጸላኢና ብግቡእ 
ንፈልጦ ኢና ክንብል ንኽእል ኣይመስለንን። እቲ ምንታይ፡ ብፈላሊኻ ግዛእ ሰይጣናዊ ሜላ ገዛእቲ 
ተጠቒሙ፡ ቅድም ተገሪሒና፡ ስዒቡ ብፍርሃት ተገዚእና ትም ኢልና ሃገርና ከዕኑን ንሚእቲ ዓመታት 
ንድሕሪት ክመልሰናን፡ ብስድራ ቤትና ከጽንተናን ጥጡሕ ባይታ ዝፈጢርናሉ ምኽንያት ባህርያት 
መለኽቲ ብግቡእ ክንርድኦ ብዘይምኽኣልና እመስለኒ። 
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 መጀመርያ፡ ውልቀመለኽቲ ፈራሃትን ጫካናትን ኮይኖም፡ ንዝፈርሁዎም ሰባት ኣብ ምጥፋእ 
ከይቕደሙ ግዜ ዘይወስዱ ምዃኖም ኢዩ። ኣብዚ፡ ናጽነት ብስእነት ደሞክራሲ ዝዘኽተመትሉ ጠንቂ፡  
ውልቀመላኺ ኢሳያስ ኣብ ቅድሚኦም ደው ኢሉ ስልጣን ኪሕዝ ንዘይኽእል፡ ካብ ሜዳ ጀሚሩ 
ደሞክራሲዊት ኤርትራ ክሃንጹ ንጽህናን ብቕዓትን ዝነበሮም ጀጋኑ ደቀባት ኤርትራ ዘጽነቶም 
ኣዚዮም ብዙሓት ምንባሮም ኢዩ። ውልቀመላኺ ኢሳያስ ብፍርሃት ዝልለየሉ ኩነታት፡ ካብ ሜዳ 
ጀሚሩ ኣብ እዋን ውዕዉዕ ኲናት ናብ ወጻኢ ከይዱ ብስራሕ ኣመኽኒዩ ክሳብ ኲናት ዝሒሉ መሬት 
ደሓን ዝኾነሉ ይሕባእ ምንባሩ ብቐረባ ዝፈልጡዎ ዘዘንትውሉ፡ ካብ ህዝቢ ዝተሓብአ ዘሕፍር ሓቂ 
ኢዩ። 

 ውልቀ መለኽቲ ምእንቲ ኪወድቁ እንታይ ምግባር`ዩ ዝኣክል? መጀመርያ፡ ኣንጻር 
ውልቀመለኽቲ ብረት ምልዓል ተደላዪ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ። እቲ ምንታይ፡  ስምብራቱ ገና 
ዘይሓወየልና፡ እቲ መሪር ሳዕቤን ኲናት ሓድሓድ፡ ኣብ መንጎ ሓውን ሓውትን ምጥፋእ ስለ 
ዝኸውን። እዚ ኸኣ፡ ተግባር ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስ ብግብሪ ዘነጽሮ፡ ኣብ ዝደልዮ 
መጻወዲያኡ ምእታው`ዩ ዝኸውን። ውልቀመለኽቲ ዝሕይሉ ከምዚ ናትና፡ ህዝቢ ናጻ ኪኸውን 
ምርጫ እናሃለዎ፡  ብፍርሃት ተገዚኡ፡ መሰሉ እናተገፈፈ ትም ምስ ዝብልን፡ ብገዛእ ፍቓዱ ፡ ሓርነቱ 
ራሕሪሑ ባንርነት ብምርዓም ኣርዑት ኣብ ክሳዱ ምስ ዘእቱን  ጥራይ ኢዩ።  እቲ ውልቀ መለኽቲ 
ንኽወድቁ ዘድሊ ተግባር፡ ህዝቢ ንዝደልዩዎ ምስ ዝኸልኦም ጥራይ ምዃኑ ንረዳእ። ከምታ ገረብ 
ሰራውራ ጠሊ ስኢኑ ምስ ነቐጸ ረማዕ ኢላት ትወድቕ፡ ንሳቶም እውን ከምኡ`ዮም ዝወድቁ።                       

ካልእ ንምውህሃድና ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ፡ ኣብ ልዕሊ መሬት ዝነዓቕ ህይወት ከም ዘየለ ከነስተውዕሎ 
ዝግብኣና ምዃኑ ኢዩ። ካብቲ ዝደቐቐ ባእታ ህይወት(ባክተሪያ) ክሳብቲ ዝዓበየ ፍጥረት፡ ንሚዛን 
ህይወት ዝዕቅብ ነናቱ ኣበርክቶ ኣሎዎ። እምበኣር፡ ባህርያዊ ፍልልያት እቲ ዝዓበየ መንኰርኰር 
ምዕባለ ምዃኑ ንረዳእ። ከምቲ  በርቅን ነጎዳን  ብዝናብ ስዒቡ መሬት ዘጥልል፡ ኣብ ክንዲ ሰብ ምስ 
ሰብ፡ ሓሳብ ምስ ሓሳብ እናተጋጨወ ናይ ወድሰብ ምዕባለ ኣብዚ ዘሎዎ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኸኣለ 
ምርዳእ የድልየና። ኤርትራውያን ሃብታም ሓድጊ ልቦና ቀዳሞት ኣሎና፡- ንኹሉ ባህሪያዊ 
ፍልልያት ኣኽቢሮም ብስኒት ስለ ዝተጓዕዙ፡ ክንመሃረሎም ዝግብኣና መሰረት ባህሊ ደሞክራሲያዊ 
ግዝኣተ ሕጊ  ከውርሱና ክኢሎም፡። ካብ ሓንቲ ማህጸን ዝወጹ ማንታ`ኳ ክልተ ዝተፈላለዩ ሰባት ከም 
ምዃኖም መጠን፡ ተመክሮ ህይወቶም ስለ ዝፈላለ፡ ሓደ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኪህልዎም ዝከኣል 
ኣይኮነን። ተፋቒሮም ብሓባር ምስ ዝሰርሑ ግን፡ ተኣምር ክሰርሑ ይኽእሉ። እቲ ሓድነት ዝድለየሉ 
ምስጢር፡ ንበይንና ኩሉ ክንከውን ስለ ዘይንኽል ኢዩ። ሓድነት ዘድልየና፡ ኣዕጋቢ ውጽኢት  ኪርከብ 
ዝከኣል፡ ዝተፈላለየ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ክንሰርሕ ምስ እንኽእል ጥራይ ብምዃኑ ኢዩ። ኣእማን 
ብመንደቕ ተወሃሂዱ`ዩ ቤት ዝኸውን`በር፡ ፈቐድኡ  ፋሕ ክሳብ ዝበለ ጥቕሚ የብሉን። ከምኡ`ውን 
ዓቕሚ ሰብ። 

  ኣብ መወዳእታ፡ እዛ ምጭውቲ ሃገርና ኤርትራ፡ ባህሪያዊ ፍልልያት ኣኽቢሮም፡ 
በብእምነቶምን፡ ባህሎምን ልምዶምን ተሳኒዮምን ተውሃሂዶምን ብሰላም ተሓቛቚፎም ዝነብሩላ፡ 
ዝተፈላለዩ ብሄራት ተዓዲላ ዝማዐረገት መሬት`ያ። ነዚ ኣብ ዓለም ሳሕቲ ዝረአ ፍሉይ ጸጋታት፡ 
ብግቡእ ምስ እነለልዮ ኢና ኸኣ ሃገርና ናብ ምድራዊት ገነት ፍትሕን ማዕርነትን፡ ሰላምን ቅሳነትን 
ክንሃንጻ እንኽእል። እዛ ጽላል ኣውሊዕ ኩልና ዝኾነት ኤርትራ ሃገርና ከምዚ ዘላቶ ከይትቕምስል፡ 
ብመስኖ ፍቕርን ስኒትን፡ ብትምህርትን ንቕሓትን፡ ብምትሕግጋዝን ሓልዮትን ወትሩ ንኾስኩሳ። 
ኩሉ ኣብ ኢድና ምዃኑ ኣይንዘንግዕ፤ ናውቲ ንቕሓትን ተወፋይነትን ምውናን ጥራይ`ዩ ዘድልየና። 
ሽዕኡ ኢዮም ከኣ ሰማእታትና ብሓቂ ጻምኦም ህያው ኮይኑ ብኽብሪ ዝዝከሩ።  
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 ለበዋ ንመንእሰያት፡- 

1. ዝኸበርኩም መንእሰያት ሃገር! ነዚ ፋሺስታዊ ውልቀመላኺ ኢሳያስ፡ ሓግሒግኩም 
ንምድራባይ እትፈድዩዎ ድርብ ሕነ ይጽበየኩም ኣሎ፡- ቀዳማይ ሕነ  - ትንሳኤ ሓርነትን 
ፍትሕን ምርግጋጽ፣ ካልኣይ ሕነ - ልዑል ትምህርቲ ኮሊፉ ሃገር ኣጸልሚቱ ብምህላዉ፡ ኣብ 
ዘለኹሞ ሃገራት ልዑል ትምህርቲ ቀሲምኩም ንሃገርኩም ብምምላስ፡ ብፍልጠትኩም ምስ 
ምዕቡላት ሃገር ክትሰርዑዋ ናይ ምኽኣልኩም ቅዱስ ሓላፍነት`ዩ። ስለዚ፡ ኣብ ርእሲ`ቲ ካብ 
ተመክሮ ህይወት  ዝውህለል ልቦናዊ ፍልጠት፡ ንህይወት ብኹሉ መኣዝና ንምረዳእን ሃገር 
ንምምዕባልን ዘገልግል ኣካዳሚያዊ ፍልጠት ክትውንኑ እተፍቅሩዋ ሃገርኩም ትምሕጸነኩም 
ኣላ። 

2. ትንፋስን ዓንዲ ሕቖን ሰራዊት ብምሉኣትኩም መንእሰያት ኢኹም። ንወጽዓኹም 
ንፋሺስታዊ ውልቀመላኺ  ኢሳያስ ናብ ዝግምጥል ማዕበል፣ ንህዝብኹም ናብ ድሕነቱ 
ዘውሕስ ዋልታ፣ መስተርሆ ናብ ዝኸፍት ባብ ቀዪሩዎ። ወትሩ፡ ንጹር ውጽኢት ዝህብ 
ኣርእስቲ ብምሓዝ፡ ሓራ ኴንኩም  ዘትዩ። 

3. መንእሰያት ሃገር ክትዝንግዑዎ ዘይግባእ ሓቂ፡ ንዘለኩም ስሕለት ተመክሮ መሪር ህይወት፡ 
ብዘይ ክማህ ተስፋን፡ ጽኑዕ መትከል ሓርነትን ፍትሕን ወትሩ ኣሰንዩዎ፣ ነቲ እተማዕዱዉዎ   
ናይ ሓርነት ህይወት  ጩራ ብርሃኑ  ጣቓ ሰጋእታን ምጥርጣርን ከየጐልብቦ ቀጻሊ ፍተሻ 
ኣዘውትሩ። ብባህሪኹም ፈጠርትን መሃዝትን ሓዲስ ነገር ከም ምዃንኩም መጠን፡ 
ጠርጠርትን መርመርትን እውን ኩኑ። እቲ ዝዓበየ ጕድኣት ምጥፋእ ርእሰ-ምትእምማንን 
ክብረትን ኢዩሞ፡ መንእሰያት ዝዓበኹም ሃብቲ ሃገር ከም ምዃንኩም መጠን፡ ኣብ ዘዅርዕ 
ባህልኹም ተመርኲስኩም፡ ኣብ ዘለኹሞ ኣምባሳደራት ናይታ ተፍቅሩዋን ትሕበኑላን 
ሃገርኩም ኩኑ። ከምኡ`ውን፡ እቲ ዝዓበየ ጸጋ እምነት ብምዃኑ፡ ምንም ጕዕዞ እንተ ተረረ፡ 
እቲ ቅድሚ ምውግሑ ዘሎ ጸልማት ዝዓመቘ  ምዃኑ  ዘኪርኩም፡ ከም እትዕወቱ እምነትኩም 
ኣይህሰስ።  ሰናይ ዘተ ይግበረልና። 

 

ልዑል ግብራዊ ዝኽሪ ንስዉኣትና! 

ሓርነትን ፍትሕን፡ ሰላምን ራህዋን ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!!! 
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ካብ ምስላታት፡- 

ካብ ድቪድ ኣይክ:- 

 

*** 

 

*** 

 መሬት ኩሉ ኢያ!  ህዝባ ምስ ዝሕልዋን ዝከናኸናን፡ ወሃቢት ኩሉ ዓይነታት ጸጋኣ 
ኢያ፤ ኣይትጠልምን`ያ!   ኣደ ምድራዊ  ህይወት`ያ፤ ናብ መሬት ክሳብ ንምለስ፡ ኩሉ 
ንህይወትና ዘገልግለና ካብ መሬት ኢና እንደልዮ። መሬት ጸጋኣ ክትልግሰልካ ኸኣ 
ክንክን  የድልያ።  

 ንመሬትና ንልዕሊ ርብዒ ዘመን ዘይተኣደነ መስዋእቲ ከፊልና ካብ ኢድ ባዕዲ ናጻ 
ዘውጽእና ህዝቢ፡ እናረአና፡  ብፍቓድና ሕጋውን ባህሪያውን ስልጣንና ንፋሺስታዊ 
ውልቀመላኺ ኣረኪብና፡ ብውድበይ ውድብካ፣ ወገነይ ወገንካ፣ ሃይማኖተይ 
ሃይማኖትካ ወ.ዘ.ተ. - ኣብ ትርጉም ኣልቦን ሓደገይናን ጫሌዳዊ ዓዘቕቲ ምፍልላይ 
ጥሒልናን፣ ኣብ መንጽር ምዕጻው ሓንቲ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ፣ ሓንቂቖም ብዝብል 
ብደዐ ምቕታል ኣካለ ስንኩላንን፣ ጃምላዊ መቕተልቲ ዓዲ ኣበይቶን፣ ዓሰርተታት 
ኣስሽሓት ኣብ ከንቱ ኲናትን ስደትን ጥፍኣት ወ.ዘ.ተ. . . ናይ እንታይ ገዲሱኒ ገበን 
ምፍጻምናን (Indifference is the greatest crime)  ንፋሺስታዊ ስርዓት 
ኪስዕርር ጥጡሕ ባይታ ፈጢርና ናይ ጥፍኣትናን ዕንወት ሃገርናን ጠንኪ ኴንና 
ምህላውና፡ ዘይከሓድ መሪር ሓቂ ምዃኑ፤ ህዝቢ ኤርትራ መኣዝንና ስሒትና ኣብ 
ግጉይ መንገዲ ካብ ንጓዓዝ ብውሑዱ ልዕሊ ርብዒ ዘመን ሓሊፉና ምህላዉ! ካብዚ 
ንላዕሊ ዘነድር እንታይ ኩነታትን  መዓስን ኢዩ ክመጽና እንጽበ?!   

እምበኣር፡-  ናይ ሎሚ ኤርትራ እንታይ ኢያ ትሓተና ዘላ? ነዚ ሕቶ`ዚ ብግቡእ 
ንምምላስ፡ መኣዝንና ናብ እነቕንዓሉ ግብራዊ ቅኑዕ መንገዲ ክንኣቱ ኢዩ ናይ ሎሚ 
ዘተና ከተኵረሉ ዝግባእ። 

*** 

 *ኣብ ውሽጢ ኪገሃስ ዘይከኣል ዕርዲ ዝተሰርሐት፡ ትሮይ ዝተባህለት ከተማ ነይራ ይበሃል። 
ግሪኻውያን ኣብ ግዝኣቶም ንኸእትዉዋ ንዓሰርተ ዓመት ኲናት ትሮይ ኣካይዶም ኪዕወቱ 
ኣይከኣሉን። ኣብ መወዳእታ ሓደ ተንኮል መሃዙ። ንሱ ድማ፡ ሓደ ኣዚዩ ገዚፍ፡ ኣብ ውሽጡ 
ሰራዊት ኪሕዝ ዝኽእል ፈረስ ብዕንጨይቲ ኣስሪሖም፡  ኣብ ኣፍ ደገ ትሮይ  ኣጸጊዖም፡ ዝኸዱ 
ንኺመስሉ ተሰወሩ። ደቂ ትሮይ ናይ ዓወቶም ህያብ ገይሮም ብምርኣይ ጐቲቶም ናብ 
ዕርድቲ ከተማኦም የእተዉዋ። ምሸት ብሓጎስ ክሰትዩ ሓዲሮም፡ ሃለዋቶም ኣጥፊኦም ምስ 
ደቀሱ፡ እቶም ኣብቲ ፈረስ ተዓሺጎም ዝነበሩ ሰራዊት ግሪኽ ወሪዶም ነቲ ማዕጾ ከፊቶም ነቶም 
ተኸዊሎም ዝነበሩ ሰራዊት የእተዉዎም`ሞ፡ ግሪኻውያን ንትሮይ የዕኒዮም ተቛጻጸሩዋ። 

            Trojan horse   

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cheval_de_Troie_d'apr%C3%A8s_le_Virgile_du_Vatican.jpg
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 ድንድል`ምበር ዶብ ኣየድልየናን`ዩ ዝበሃል ዘሎ ሰናይ ዘረባ፣ ብላዕላዩ መዓር ውሽጡ ዕረ 
ከይኮነና፣ ዘይተጸበናዩ ጋሻ ውሕጅ ኮይኑ ህላዌና ንሓዋሩ ከይድምስሰና  ናይ ምፍታሹ 
ዓሚቝ ኣትኩሮ ከነዘውትር  ይግብኣና።  ልቦና ፍትሒ ዘውረሱና ቀዳሞት፣ ብኽቡር 
መስዋእቲ ዝተረከብናዮ ናጽነት ፍጹም ከይንስእኖ ብሓባር ንሕሰብን ንስራሕን። ከምቲ 
ዝተደፍአ ጸባ ዘይሕፈስ፡ ዘምለጠ ዕድል ኣይምለስን ክይኮነና፡ ንሓርነትን ፍትሕን ንበራበር፤ 
ሰላምን ራህዋን ኣብ ባይታኡ ኢየን ዝጥጥዓን ህያው ዝኾናን።  

 ንልኡላውነት ሃገርና ኣኽቢሩ ምሳና ሰላም ክትከል ንዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ዓጸፋኡ 
ደለይቲ ሰላም ምዃና ብግብሪ ከነርእዮ ሰጋእ ኣይንበል። 
 

እዚ ዝምህረና፡- ፋ.ው.መ.ኢ. ናይ ኢትዮጵያ ትሮጃን ፈረስ ኮይኑ፡ ኣብ እዋን ቃልስን ድሕሪ ናጽነትን 
ከጽንተናን ከዕንወናን ድሕሪ ምጽንሑ፡ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ብዓውታ ኢትይጵያውነቱ 
ኣዊጁሉን ስልጣኑ ንዶ.ኣቢዪ ኣረኪቡሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኢና ንራኸብ ዘለና። ከም ውጽኢቱ፡ ኣብዚ 
ቀረባ ግዜ መራሒ ኢት. ብዛዕባ ካብ ምጽዋዕ ንኣ.ኣ. ዘእቱ ሓዲድ መንገዲ ባቡር ኪዝርጋሕ ምስ 
መንግስቲ ኢጣልያ ስምምዕ ኪገብር ተራእዩ፣ ኢትዮጵያውያን ንካርታ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ 
ሓዊሶም ባንዴራ ኢት. ሒዞም ኣብ ወጻኢ “``ሆ`` ክብሉ ተራእዮም ክነሶም፡ መራሒኦም ዓገብ ክብል 
ኣይተሰምዐን።ድሕሪ`ዚ ግህሰት`ዚ  እንታይ ተረፈ?!  ስለዚ፡ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምኣዲ ዘተና እንታይ 
ክንግብር ይግብኣና? 

 

*** 

 ደርሆስ በምዑት ደቃ ትጻወት ከም ዝበሃል፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓለም ክብርና ኣጥፊእና፡ 
ብህይወትናን ብመጻኢ ደቅናን ደቂ-ደቅናን ንጣላዕ ኣለና። ሕማቕ ታሪኽ፣ ዘሕፍር ታሪክ 
ንዃኒ ስለምንታይ? ለባማት ቀዳሞት ከምዚ ምስ ተዓዘቡ እኳ ኢዮም - ``ናይ ምዉታት 
ይጽንሓልና፡ ናይ ሕልፈታት ይበኸ`` ዝበሉ።   

 እቲ ዘሕትት፡ ኣብ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ናይ ጥፍኣት ፍርዲ፡ 
ተምበርኪኽካ ትም ኢልካዶ ትመውት፡  ወይስ ደው ኢልካ ርእስኻ ኣቕኒዕካ ንተጻባኢኻ 
በዲህካ ትኣሊ ኢዩ። እሞኸ ድኣ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ሎሚ ኣጐልቢቡና ዘሎ ህያው ሞት 
ምዃኑ ብኸመይ ንዝንግዖ ኣለና? ታሪኽ ኣይነኽፍእ! ሃየ ንበራበር!!! 

 

*** 

 


