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መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዘበነ-ህግደፍ፡ ተላዓል 

ስኑድ ታሪኽ ከም ዝነግረና፡ ኣቦሓጎታትና’ውን፡ ብኣፍ ከም ዘዘንተውልና፡ ካብ ከባቢ 15 ክ/ዘመን 

ጀሚሩ፡ ወለዶታት ኤርትራ ብባዕዳውያን ወረርቲ ክዕመጽ ከም ዝጸንሐ፡ ኣብ መወዳእታ ከኣ፡ 

ንሕና’ውን ዘርከብናሉ፡ ህዝቢ ኤርትራ ተቓሊሱ፡ ብቕልጽሙ ልኡላዊት ኤርትራ ከም ዝሃነጸ 

ንፈልጥ ኢና። ንሎሚ ካብቲ ሓፈሻዊ ዛንታ ወለዶታት ኤርትራ፡ ኣጽብብ ኣቢለ፡ ብዛዕባ መንእሰይ 

ኤርትራ ኣብ እዋን ዘመነ-ህግደፍ ዘተኮረ ትንተና ከዘንቱ ፍቐዱለይ። እዚ ወለዶ እዚ፡ ብመንጽር 

ዝዓበየሉ ሃዋህው ክርኣይ ከሎ፡ ኣብ ሸዊት ዕድሚኡ፡ ኣብ ዘበነ-ህግደፍ ከዊኑ ብምዕባዩ፡ ኣብ ትሕቲ 

ግፍዕን ድነ-ሞትን ፡ ኮይኑ ዝሰገነ ገና ኣብ ምሽዋት ከይበጸሐ ዝሓረረ ወለዶ እዩ። እዚ ወለዶ’ዚ፡ 

ብሓርፋፍ ገምጋም፡ ካብ 70ታት ክሳዕ 90ታት ኣቢሉ እተወልደ ክብሃል ይከኣል። ኣብ’ዚ 

ረጊጽናዮ ዘሎና ዓመተ 2020 ከኣ፡ ኣብ ከባቢ 20ታት ክሳዕ 40ታት ኣቢሉ ንዘሎ ክሊ ዕድመ 

የካትት። ነዚ ክሊ ዕድመ እዚ ፈልየ ከዘንትወሉ ምድላየይ ግና፡ እቲ ብየማነ-ጸጋሙ ዘሎ ወለዶታት 

ኤርትራ፡ በቲ ናይ ህግደፍ ግፍዒን፡ ድነ-ሞትን ኣይተዳሃለን፡ ማለት ኣይኮነን። ምኽንያቱ፡ ካብ ሉሉ 

ክሊ ዕድመን፡ ካብ ኩሉ ሰበ-ብሄራትን፡ ካብ ኩሉ-ሃይማኖታትን፡ ካብ ኩሉ ኣውራጃታትን ኤርትራ፡ 

በቲ ኣብ ሃገርና ብኮንትሮባንዳዊ ኣገባብ፡ ዝመርሕ ዘሎ ዘይኤርትራዊ ሰብ፡ ዘይተዋረደን፡ 

ዘይተገፍዐን ኣካል ክፍሊ ናይ ህዝብና ከምዘየልቦ ኣብ ኩሉ ኤርትራዊ ግሁድ ስለ ዝኾነ። 

እምበኣር ኣነ ጸሓፊ ናይዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ኣብዚ ክሊ ዕድመ እዚ ስለ ዝጥርነፍ፡ ካብ ተሞክሮይን 

ትዕዝብተይን ገለ ቁንጣሮ፡ ተቐርጾይ (my perspective) ከካፍል ፍቐዱለይ። ናይ መሰታ-

ሓልዮት ገቢረዮ ከይከውን ደኣ እምበር፡ ካብ ኩሉ ወለዶታት ኤርትራ፡ ካብኡ ንናብኡ ወለዶ ናይ 

ዘበነ-ህግደፍ፡ ዘይዕድለኛ ወለዶ’ዩ ክብል ይኽእል። እዚ ወለዶ እዚ፡ ልቢ ኣብ ክሰኹዓሉ ዝጀመረ 

እዋን እዩ፡ ሃገርና ኤርትራ ብ91 ናጽነታ ዝረኽበት። እንተኾነ፡ ኣፈይ መሊአ ነጻነት ከይብሎ፡ 

ካብቲ ነጻነት ተባሂሉ ዝጀመረሉ እዋን፡ መከራና መሊሱ ብኢስዎ ደኣ’ምበር፡ ጨና ናጻነት’ውን 

ኣይሸተትናን። ናጽነት ኣይኮነን ከይብሎ ከኣ፡ ሕጋዊ ልኡላውነት ኤርትራ ብው.ሕ.ሃን 

ብማሕበረሰብ ዓለምን ተመስኪሩ፡ ብረፈረንዱም ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ተረጋጊጹን እዩ። ርግጽ እዩ፡ 

ልኡላውነት መሬት ኤርትራ ተረኺቡ ክብል’ኳ ትብዓት እንተሃለወኒ፡ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ 

ተረኺቡ ክብል ግና፡ ፈጺሙ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ እዩ። እቲ ምንታይሲ፡ እቲ ስእለ-ምድሪ 

ኤርትራ ጥራይ ደኣ’ዩ ደውላ ኤርትራ (The State of Eritrea) ተባሂሉ ዝጸደቐ እምበር፡ እቲ 

ሕይወታዊ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋስ፡ ንሓንቲ መዓልቲ’ኳ ሓርነቱ ወኒኑ ኣይፈልጥን። ብፖሎቲካዊ 
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ቋንቋ ክትርጎም ከሎ ከኣ “ዜግነት ኤርትራዊ” ገና ኣይተወሰነን (not yet defined)። ስለ’ዚ 

ህዝቢ ኤርትራ፡ ብግብሪ ክሳዕ ለይቲ ሎሚ፡ ፈጺሙ ሓርነት ዘይወነነ ህዝቢ እዩ። ሽሕ’ኳ ኣብዚ ሕጂ 

እዋን፡ ንሕና ኤርትራውያን ደቂ-መሬት፡ ሓርነትና ኣብ ኢድና እንተዘየላ፡ ሃገርና ኤርትራ ግና፡ 

ኣብ’ዛ እንነብረላ ዘሎና ፕላኔት፡ ሕጋዊ፡ ስኑድ-ውዕል፡ ልዑላውነት-ሃገር ስለ ዘለዋ፡ መሬት ኤርትራ፡ 

ሓንሳብን ንሓዋሩን ልዑላዊ መሬት’ዩ። ልዑላዊ መሬት’ዩ ክብል ዘገድደኒ፡ እቲ ግዕዘይ ስራሕ ናይ  

ጉጅለ ህግደፍን፡ ናይ’ቲ ኣብ መንበር ተወጢሑ ዘሎ ሞንስተራዊ ባህርያት ዝውንን ሰብን፡ 

እናረኣኹ ዘይኮነስ፡ ነቶም ንዓና፡ ናይ ሎሚ ውጹዓት ኤርትራውያን እናረኣዩ፡ ጅግንነታዊ 

መስዋእቲ እተሰውኡ፡ ምዑታት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን እናዘከርኩ ምዃነይ ከስምረሉ ይፈቱ። 

ናብ’ቲ ቀንዲ ክዛረበሉ ዝደለኹ ዛዕባ ግና ኣሕጺረ ክምለስ። ኣብ ርእሰ-ነገር ናይዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ 

ጠቒሰዮ ከም ዘለኹ፡ ኣብ  ኤርትራ እቲ ኣብ ዘመነ-ህግደፍ ዝዓበየን ዝጎበዘን መንእሰይ ካብ ንእስነቱ 

ጀሚሩ፡ በዚ ሕጂ ኣብ ሃገርና ዓስኪሩ ዘሎ ስርዓት፡ ዘይተኣደነ ኣደራዕ ክወርዶ ጸኒሑን፡ ኣሎን። በቲ 

ብቑል ክብል ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ዘጋጠመ ናይ ምድሃል፡ ምፍርራሕ፡ ምጉብዕባዕ፡ ምእሳርን 

ምቕታልን ዘመተ ከኣ፡ እንሆ ፍርሒ፡ ኣብ ባሕሪ ከብዱ ኣትዩ፡ ካብ ዓዱ ምስ ወጸ’ውን ከይተረፈ፡ 

ብትብዓት ሓሳቡ ከይገልጽ፡ ገና ይፈታተኖ ኣሎ። ሽሕ’ኳ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ፡ ኣንጻር ገፋዒኡ ተላዒሉ 

እንተሎ፡ ብንግሁኡ፡ ከቢድ ሃስያ ከይወረዶ ከሎ፡ ኣንጻር ዓማጺ ስርዓት ከይቃለስ ግና፡ ምድሃል 

ናይቲ ስርዓት ዘኸተሎ ፍርሒ፡ ዓትዒቱ ሒዝዎ ከም ዝነበረ ዘማትእ ሓቂ፡ ኣይኮነን።  

ብህለተይ፡ ካብ ህጻንነቱ እናተዳህለ ዝዓበዓ ቆልዓ፡ ድሁል ከዊኑ ክዓቢ፡ እቲ መስርሕ ኣቀራርጻ 

ባህርያት ወዲ-ሰብ፡ የገድዶ እዩ። ከይትዛረብ እናተባህለ ዝዓበየ ቆልዓ ከኣ፡ ከምኡ፡ ብዛዕባ ርእሱ 

ክገልጽ፡ ብመንነቱ’ውን ኩሩዕ ክኸውን የጸግሞ እዩ። እምበኣር፡ እቶም ኣብ እዋን ዘመነ-ህግደፍ 

ዝጎበዝና ሰባት ከኣ፡ ልክዕ ደቂ 16/17 ዓመት ምስ በጻሕና፡ ብስም ሃ/ኣገልግሎት፡ ንሳዋ መደበር 

ታዕሊም ምስ ወረድና፡ መጀመርያ ዝሰማዕናያ ቃል እንተሃልያ “ኣብሩኽ” እትብል ቃል እያ። 

ሽድሽተ ወርሒ፡ ናይ ምብሩኽን ምንፉሓኽን፡ መስርሕ-ምድሃል ምስ ሓለፍና ከኣ፡ እቲ መወዳእታ 

ዘይብሉ ብስም ሃ/ኣገልግሎት ጎልቢብካ፡ ከም ጊላ ዝተጨቆናዮ መግረፍቲ፡ ኣብ ልዕሌና፡ ዓቢ ስነ-

ኣእምሮ ምድሃል ኣኸቲሉ’ዩ። እዚ ክብል ከለኹ፡ ንሃገርና ክነገልግል ዜጋዊ ግዴታና ኣይኮነን፡ 

ማለተይ ኣይኮንኩን። እኳ ደኣ፡ ድሕሪ ውድቀት ዲክታቶርነት፡ ንሃገርናን ህዝብናን፡ ብዝለዓለ 

ደረጃ ተወፋይነት ክነገልግል ከም ዝኾና ዝጽበየና ዘሎ ዕማም እዩ። የግዳስ፡ እቲ ብስም 

“ምግልጋል-ሃገር” ተባሂሉ፡ ብጉጅለ-ህግደፍ ብፍላይ ከኣ፡ በቲ ቀታሊ-ኤርትራውያን ዝኾነ፡ 
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ተወላዲ ተንቤን፡ ብዘይ ቅዋማዊ ሕገ-መንግስቲ፡ ገደብ-ኣልቦ ዝኾነ ጊልያዊ ዕስክርና ዝፈጠረ’የ፡ 

ዝቃወም ዘለኹ።  

እምበኣር፡ ኣብ’ዚ መስርሕ ምድሃል’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ኤርትራ ዝተገብረ ናይ ክፍኣት 

ዘመተ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ንምጥቃስ’የ ዝፍትን ዘለኹ። መንእሰይ ካብ ዝተመደበሉ ቦታ 

ኣገልግሎት (ወይ ካብ ኣሃዱኡ)፡ በተን ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ፡ ንሰን’ውን እንተተረኺበን፡ ናይ 10 

መዓልቲ ዕረፍቲ ንስድራ-ቤቱ ክርኢ ናብ ዓዱ ምስ ዝመጽእ’ውን፡ በቶም ከይፈለጡ መሳርሒ 

ውልቀ-መላኺ ዝኾኑ፡ ሓተትቲ መንቀሳቐሲ (MP)፡ እነነሻዕ ክዝንጠልን፡ ክብሩ፡ ከም ዘይወዲ-ሃገር፡ 

ክግሃስን ገቢርዎ እዩ። ንኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዘመነ-ህግደፍ፡ እዞም ወተሃደራውያን ሓተቲ 

መንቀሳቐሲ ጥራይ ከይኣኸልዎ፡ ብውሽጢ ውሽጢ፡ ከም ሲቪል ተመሲሎም፡ ኩሉ ምንቅስቓሳቱ 

ዝከታተሉ’ውን ብናይ “እንዳ ጸጥታ” ዝብሃሉ ጨንፈር ሃገራዊ-ድሕነት፡ ብሰፈራዊ ኣጸዋውዓ ከኣ 

“ከዛባት” ዝብሃሉ ጃሱሳት’ውን፡ ንምድሃሉ ተደራቢ ሓይሊ ነበሩ። እዚ ጥራይ መዓስ ኮይኑ፡ ብወገን 

ትምህርታዊ መዳይ እንተኾነ’ውን፡ ተመሃራይ ኣብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ከዊኑ ብርግኣት ከይማሃር፡ 

ብግበር ኣይትግበር ብወታሃደራዊ ምሕደራን ሓለዋን ገቢርካ፡ ራዕዲ ኣብ ከብዱ ምእንቲ ክሓድር፡ 

ቤት-ትምህርቱ ኣብ ፎቖዶ ወታሃደራዊ ማዓስከር ከካይዶ ተበየነሉ። ስለ ሓቂ፡ እቲ ምህሮ’ውን 

ቅዱይ ስርዓተ-ትምህርቲ (curriculum) ዘይብሉ፡ ስማዊ ትምህሪቲ ምዃኑ ኣብ ፍረ፡ ናይቲ ኣብ 

ዘመነ-ህግደፍ ዝዓበየ መንእሰይ፡ ጎሊሑ ይርኣይ እዩ። እቲ ብኢኮኖሚ፡ ብማሕበራዊ ናብራ፡ 

ብነጻነት (መሰል ሓሳብካ ምግላጽን ምዝራብን)፡ ብድሕነት …ወዘተ መተንፈሲ ዝሰኣነ መንእሰይ 

ከኣ፡ ዓዱ ራሕሪሑ፡ ብማዕበል፡ ንጎሮባብቲ ሃገራት ተባረረ። ምስ ወጸ’ውን እንተኾነ፡ ምድሃልን 

መከራን፡ ካብ መንእሰይ ዘመነ-ህግደፍ ኣይተፈልየን። እቶም ብጭካኒኦም ካብ ዲያቆናት ህግደፍ 

ዘይንእሱ፡ ኣብ ጉዕዞ ንሱዳን (ከሰላን ከባቢኡን)፡ ኣብ ጉዕዞ ንእስራኤል (ምድረ-በዳ ሲና)፡ ኣብ ጉዕዞ 

ንኢጣልያ (ባሕሪ-ሊብያ)፡ ኣብ ልዕሊ እዚ መንእሰይ እዚ ዝተኸስከሱ ዕንወተ-ሰብ ኣራዊታዊ፡ 

ነበሩ። እሞ፡ እቲ ድሮ ብኣእምሮን ኣካልን ተቛሲሉ ዝጸንሐ መንእሰይ፡ ኣብ ግዝያዊ ምዕረፍየይ 

ክዕርፍ ቢሉ ዓዲ-ኤውሮጳን ኣሜሪካን እንተበጽሐ’ውን፡ ክ/ዓለም ምዕራብ ናቱ ዝኾነ በዳሂን 

ኣሉታውን ቅዲ-ህይወት ኣጽኒሕሉ’ዩ።  

ኩሉ በብደረጅኡን ዓይነቱን፡ ግፍዒን ሰበብን ናይ ስርዓተ-ግኒ ዝኾነ ስርዓት ህግደፍ’ሞ ክንደይ 

ክንብሎ፧ እቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰይ ዘመነ-ህግደፍ ዝወረደ ኣደራዕ እንተዝጽሓፍሲ፡ ኣማኢት 

ቅጽታት መጽሓፍቲ ተጻሒፉስ፡ ንመዘከርታ’ውን “ግፍዒ ስርዓት-ህግደፍ” ተባሂሉ፡ ናይ በይኑ 
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ቤት-ንባብ ክሕዛኣሉ ምተኻእለ። እምበኣርከስ፡ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ እዋን ዘመነ-ህግደፍ፡ 

መተንፈሲ ክሳዕ ዝስእን (suffocated) ክሳዕ ዝኸውን ምስ ተዳህከ፡ ዋና ከም ዘይብሉ እኽሊ፡ “ኣይ 

ዓዲ፡ ኣይ ዓውዲ” ኮይኑ፡ ንፋስ በረኻ ዝወስዶ፡ ፎቖዶ ምድረ-በዳ ሲናን፡ ባሕሪ-ሊብያን፡ ዶባት 

ፈረንሳን ኢጣልያን፡ ዶባት ሜክሲኮን ኣሜሪካን’ውን ከይተረፈ፡ ኣዕጽምቱ ተዛሕዚሑ ይርከብ 

ኣሎ።  

እዚ ምስ በልኩ፡ ምናልባት ሰማዕቲ ወይ ነበብቲ ናይ’ዛ ዓንቀጽ እዚኣ፡ ተንቲንካ እንታይ ኣምጺእካ፧ 

ቢሎም ክሓቱ ትጽቢት ኣለኒ። እወ፡ ከም’ቲ “ሓባእ ቁስሉስ፡ ሓባእ ፈውሱ’ዩ” ዝብሃል፡ ምእንቲ 

ክንፍወሲ፡ ቁስልና ከይሓባእና ንተርትሮ። ድሕሪ ምትርታር ግና ፈውሲ ከም ዝመጽእ ጥርጥር 

የብልየን። እዚ ብህለተይ፡ ንዓና ንመንእሰያት ኣብ ዘመነ-ህግደፍ፡ ዝወረደና ማህሰይቲ፡ ስምብራቱ 

ሕቡእ ኣይኮነን። ቅድም ቀዳድም፡ ብዘይምኽኑይ ዶባዊ ኩናት ተባሂሉ፡ ብመስዋእቲ ቁጽርና ከም 

ዝዳኸም ገቢርዎ። ከም መቐጸልታ’ውን እቶም ብህይወት ዝተረፍና፡ ብኹሉ ኣኽቢቡ ዓቕክና ምስ 

ኣጽበበልና፡ እታ ነፍቅራ ሃገርና ራሕሪሕና ንዓደ-ኣንጻር ከም ንባረር ከዊንና።  

እምበር ኣብ ውሽጢ ዓድና ኣትኪልና ንዘይፍትሓውነት ክንቃለሶ ትብዓትን ንዋትን 

ኣይረኸብናን። እዚ ዘይምግባርና ከኣ ብዙሕ ምኽንያታት ክትንተን ይከኣል’ዩ። ነዚ ሕቶ’ዚ፡ 

ቃልስና ኣብ ምዕረፊኡ ምስ በጽሐ ነልዕሎ ከዊኑ፡ ሕጂ ግና እንታይ ንግበር’ዩ ቁምነገሩ። 

ብዘይክውልውል ክዛረብ እንተፈቒድኩምለይ፡ እዚ ስርዓት እዚ ካብ ንእስነትና፡ “ንመሰልና 

ምዝራብ የቕጽዕ፡ ክሳዕ ሞት’ውን የፍርድ’ዩ” ኢሉ ስለ ዘእመነና፡ ናይ ልብና ርእይቶ 

ከይንድሕድሖ፡ ኣብ ማእከል እቲ ስርዓትስ ይትረፍ፡ ኣብ ግዳም ምስ ወጻእና’ውን ተሰቢልና ኣሎ። 

ከም ውጽኢቱ ከኣ፡ ተቓውሞና ከም መንእሰያት ኣድማዒ ክኸውን ኣይከኣለን። እወ፡ ወጽዓናን 

ደሃሊ-ኣተዓባብያናን ኣብ ትሕቲ’ዚ ስርዓት’ዚ ኣይረሳዕክዎን። ብህለተይ፡ ህግደፋውያን፡ ካብ ጸጉሪ 

ርእስና ክሳዕ ጽፍሪ እግርና፡ ንመሰልና ከምዘይንጣበቕ ገቢሮም እዮም ክቐርጹና ዝሓገዩ። ሕጂ 

ግና፡ ንፍትሕን ሓቅን ዘይተጣበቕቲ ክንከውን፡ ኤርትራውነት ኣየፍቅደልናን እዩ። ኣግማድ 

ፍርሕን ምፍልላይን በናጢስና፡ ሓድነት ተጎልቢብና ንዓድና ገጽና ንኺድ። 

ናይ ታሪኽ ዘኽታማት ከም ዝኾና፡ ዛንታ ጅግንነት’ውን ከም ዘይብልና፡ ኣብ ትሕቲ ቀምሽ 

ኣዴታትና ክነብር ይእከለና ደኣ! ቶባ ድሕሪ ደጊም!! ንሕና ኤርትራውያን ብሓቀኛ፡ ታሪኽ-

ጅግንነት ዝተወለድና ህዝቢ ኢና። ኣቦታትና፡ ኣብ ቅድሚ እቶም ክጎብጥዎም ኢሎም ዝመጹ፡ 
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ኩሎም ወረርቲ፡ ተዓዚሞም ኣይተረፉን። ወለዶታት ናይ 40ታትን 50ታትን 60ታትን ክሳዕ 

90ታት’ውን፡ ከምኡ’ውን ፡ ኣብ’ቲ ወድ-ተንቤን ዘሳወሮ፡ ወራራት ወያነ፡ ዝተሰርሐ ቅያታትን 

ጅግንነትን ገና ኣይተዘንተወሉን። ንዘክር ነቶም ሕጹባት መዓንጣ፤ ንመሰሎም ብጋህዲ ዝሓተቱን፡ 

ኣብ መወዳእታ’ውን ብቕልጽሞም ልኡላዊት ሃገረ-ኤርትራ ዝፈጠሩን። ከመይ’ከ ንሕና፡ ወለዶ 

እዋነ-ዘበነ-ህግደፍ፡ ከምቶም ኣያታትና፡ መዓንጣና ሸጥ ኣቢልና፡ ጅግንነትን ቅያታትን ዘይንሰርሕ፧  

እምበኣር ሎሚ፡ ሕጽረታትናን ጉድለታትናን ኣብ ዝሓለፈ ዕስራ ዓመታት ብግቡእ ገምጊምናዮን 

ፈሊጥናዮን ኣሎና። ኣብ ላዕሊ ደጋጊመ ጠቒሰዮ ከም ዘለኹ’ውን ጽን ኢሉ ንዘስተብሃለ፡ እንታይ 

ክንገብር ኣሎና ንዝብል፡ ሓታታይ፡ ባዕሉ ክምልሶ ይኽእል እዩ። መልሱ ብሓጺር ሓረግ፡ ተሳተፍ፡

ሕበር፡ ንቓሕ፡ መልሲን መፍትሒኡን ኣብኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ስራሕ ክትረኽቦ ኢኻ። (ብሓጺሩ፡ 

ሓርነትካ/ፖለቲካኻ ባዕልኻ፡ ባዕልኻ፡ ባዕልኻ ስራሕ)።  

እሞ፡ ሕቖና ብሓቂ ተዓጢቕና፡ ድርዒ ፍትሒ’ውን ተኸዲና ንቑም። ተንስእ! ተላዓል መንእሰይ 

ኣብ ዘመነ-ህግደፍ፡ ኣኣብ’ቲ ዘለኻዮ ከተማ ኣብ ናይ ይኣክል ኣኼባ ተሳተፍ። ነቲ ኣኼባ፡ ገሊኦም 

ከካይዱልካን ክጽውዑልካን ከይተጸበኻ፡ ባዕልኻ ጸዋዓይን ተጋባኣይን ኩን። ብማዕዶ ኢድካ 

እናኣዋጣወጥካ፡ እሂ’ባ እዚ ዘይተገብረ፡ እሂ’ባ ከም’ዚ ዘይኮነ ከይበልካ፡ ዝቐንዕ እንተለዎ፡ ኬድካ 

ባዕልኻ፡ ብስልጡን ኣገባብ፡ ኢድካ ምለሰሉን፡ ኣቕንዓዮን። ክቡርን ክብርትን መንእሰያት ኣብ 

ዘመነ-ህግደፍ፡ እቲ ኣብ ሃገርና ዝነበረ “ሃገራዊ-ባይቶ” ብዘይኣዋጅ፡ ኣይተ ዘራጊቶ ኣፍሪስዎ’ዩ። 

“ድሕሪ ኣቦኻ ሞት ግዴኻ” እዩ እሞ፡ ባይቶ ዓደ-ቦኻ ዝርከባ ስኢና፡ ኣበይ ኣለዉ ደቀይ ትብለካ 

ኣላ፡ ትብለኪ ኣላ። 

ዝኸበርካ ሓወይ፡ ከመይ ኣለኻ ከይበልኩኻ’የ ናብ ዋና መልእኽተይ ዝኣተኹ። ልበይ በቲ ኣብ 

ላዕሊ ዝጠቐስክዎ ዓመጽ ናይ “ጉጅለ ማፍያ ህግደፍ” ብጓሂ ስለ ዝመለአ እዩ። እወ፡ እቲ ቅኑዕ 

ስምዒተይ ምእንቲ ከመሓላልፍ፡ ንጽሑፈይ ቅደም-ተኸተል ክገብረሉ’ውን ኣይደለኹን። እሞ 

ክቡር ሓው፡ ከምኡ’ውን ክብርቲ ሓብቲ፡ ሎሚ፡ በዚ፡ ንርእሱ፡ ኣብ መሬት ዓደ-ኣቦኻ ሰፊሩ፡ ንዓኻ 

ግና ፈቖዶ ሃገራት ምዕራብን ዓረብን፡ ኣፍሪቃን እስራኤልን፡ ካልእ ክፍልታት ዓለምን’ውን፡ 

ዘባረረካ ቀታሊ-ኣቦታትካን-ኣሕዋትካን በዓል ተንቤን፡ ደቂስካ’ዶ ትሓድር ኣሎኻ፧ ድምጽኻ 

ክሰምዕ ምደለኹ፧ ወይስ ኣብ ዓራትካ ብጓሂ ከተዕሎቡጥ ትሓድር ኣሎኻ፧ ህያው እንተ-ሃሊኻስ 

መልሲ ምደለኹ፧ ኣቲ ዋዕሮ ሓብተይከ፡ እተን ኣብ ዓውደ ዅናት ዝዓለላ ኣዴታትክን ኣሕዋትክን 
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ኣይዝከራኽን’ዶ፧ ትጽቢተን እዚ ድዩ ኔሩ፧ ነዚ ጥልመት እዚ ካብ ምርኣይሲ፡ ካብተን ህሉዋት 

እተን ስውኣት ዝሕሻሉ ጊዜ በጺሕና።ኤርትራዊት ሓብቲ፡ ደቂስኪ’ዶ ትሓድሪ ኣሎኺ፧ ምላሽኪ 

ኣገዳሲ ጥራይ ዘይኮነ፡ ወሳኒ’ውን እዩ። እምበኣር፡ ኣንጻር እቲ ኣሚክዮ ዝጠለመኪ፡ ክትንስኢ 

ይዕድመኪ። 

እሞ፡ በዚ “ንገሊኦም በዓል-ውዕለቶም፡ ንኤርትራውያን ግን በዓል-ደምና” ዝኾነ በዓል-ተንቤን፡ ነቲ 

ናይ ጥቓ 60 ዓመታት፡ ገዲም ትልሙ ከይፈጸመ ከሎ፡ ማለት፡ ምልሓቕ ኢትዮጵያ ንኤርትራ፡ ኦ፡ 

ኣብ ዘመነ-ህግደፍ ዝዓበኻ መንእሰይ ኤርትራ፡ ኣብ ዘለኻ ሃሊኻ፡ ብዘይ ወዓል ሕደር፡ ሓላፍነት 

ወሲድካ ተወደብ ተዋዳደብ። ኣብ’ቲ ኣኣብ ዘለኻዮ ዘሎ ኑቕጣ ደለይቲ ፍትሒ ኬድካ ተቓለስ። 

ነቶም ዓበይትኻ ምኽሮምን ተመኩሮኦምን ካብ ምስማዕ ከይተቖጠብካ፡ መሪሕ ተራኻ ግና 

ተጻወት። ተሞክሮ የብለይን ኢልካ ካብ መሪሕነትን መዝነትን ኣይትህደም። ኣብ’ቲ ስራሕ ምስ 

ኣቶኻ፡ እቲ ስራሕ ባዕሉ ክጠልበካዩ’ሞ፡ እንታይ ከም ዝግበር ክትፈልጥ ኢኻ። መብዝሕትኦም 

ኣቦታትካ ካብ ስሳታት ጀሚርካ ክሳዕ ዳሕረዎት፡ ኣብ ቃልስን መዝነትን ክዋፈሩ ከለዉ፡ ኣብ 

መጀመርታ 20ታት ከም ዝነበሩ ዘክር። እምበኣር፡ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ዘመነ-ህግደፍ፡ ካብ’ቲ 

ብየማነ-ጸጋምካ ዘሎ ወለዶታት ንላዕሊ፡ ሓላፍነት ኣብ ዝባንካ ከም ዘሎ ተረዲእካ፡ ኣንቂድካ 

ክትንስእ’ሞ፡ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገርካ ባዕልኻ ክትሰርሕ፡ ተራይ’ዩ ክትብል ይጽውዓካ ኣለኹ። 

እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ግናኸ ካብ ኤርትራ ብዘይኮነ ፍጥረት፡ ዝወረደ መዘና-ኣልቦ 

ግፍዕታት፡ ብምህናጽ “ሓያል ኤርትራ” ሕነ-ክትፈዲ ትጽቢት ይግበረልካ። ሃየ፡ ኣብ ኣፈ-ኣርክቡ 

ዝርከብ ህዝብኻ፡ ትንፋስ ፍትሒ ክትሰኽዓሉ፡ ሕዛም ቃልሲ ኣልዒልካ፡ መንፈስ ጅግንነት ሒዝካ፡ 

ዘንግኻ ትኸል።   

ዝኽሪ ንስውኣትና! 

ሓርነት ንህዝቢ ኤርትራ! 

ንቕሓት ከኣ ንመንእሰይ ዘመነ-ህግደፍ! 

ሙሴ ተምነዎ 

ጥሪ 08 2020 

ሚነሶታ 

ሕ.መ.ኣ 


