
 
 

ሕጂስ ይእክል! 
 

ጎበዝ ተታሊሉ፤ ክኢላ ተባሪሩ ንቡር ተሳኢኑ  ህዝቢ ተማሪሩ 

ፖልፖታዊ ስርዓት ጨሪሱ ጠፊሹ ዓምቢኹ ፈጺሙ ከሲሩ 

እቲ ዓቃል ህዝብና ካብ በለ ሕጂስ ይኣክል ንዓማጺ ምጻሩ 

ኢደይ ኢድካ ንበል ነድሕና ነዛ ብርኽቲ ሃገር ክትነብር ንወትሩ 

ይሕተት ኣሎ ኩሉ ኤሪትራዊ ኣርሒቑ ዝሓስብ ዝቃለስ ተሪሩ 

ዓለምና ትሕምበብያ ዘላ እወ ከይንኸውን ጊልያ ኣብ ገዛእ ሃገሩ 

 

ኤሪትራና ትሓተናላ ከነውጽኣ ካብ ምንጋጋ ሕሱም ኣራዊት 

ኤሪትራና ትጽበየናላ ብኹሉ ሓይልና ከነሰጕማ ንቕድሚት 

ኤሪትራና ወሊዳ’ዶ ኣይኮነትን ጀጋኑ ውፉያት መሃዝቲ ሓዬታት 

ተኸፊሉዋ’ዶ ኣይኮነን ደም ጀጋኑ ምዑታት ደፋራት ምስ ፈላጣት 

ወሰን ነትሕዞም ነቶም ሕሱማት ግናያት ፈላለይቲ ጠላማት 

ንመዋእሎም ዝተጨማለቑ በቲ ናይ  ፈላሊኻ ግዛእ መርዝታት 

 

ኣይንኹን ናይ ሽርሒታት ደልሚ ነስተውዕል ንኹሉ በብሓንቲ 

ሓጎድቲ ወርቂ ድኣ ንኹን ብብልሒ ንግጠሞም ነቶም በዳህቲ 

ንሕሰብ ድኣ ንኪኖ ሓጹር ነልግሶም ነዞም ኣደራሽና ኣዕነውቲ 

መንዶ ኣለዋ’ዩ ዓደቦና ኤርትራ ብጀካና ንኹን ኩልና ተዋሳእቲ 

ነበረያ ነበረ ከይንኽውን መፍቶት ናይቶም ናይ ክፉእ ሃንደስቲ 

ዘይጉሰ ጉዳይ ዓድናዶ ኣይኮነን ኩልና ንኹን ቀንዲ ተቛደስቲ 

 

ንወደብ ንሕበር ንቃለስ ከነኽብር ከነውሕስ ድሕነት ሃገር 

ብኹሉ ሓይልናን ፍልጠትናን ትብዓትናን ዝግባእ ክንገብር 

ይኣኸለና ብሕልማዊ ምቁር ሕብስቲ እንዳተታለልና ምንባር 

በሉ ሕጂ’ኸ አንታይ ክንደግም ሃገርና በጺሓ’ላ ኣብ ዓቢ ሽግር 

ህላዌ ሃገር እዩ እቲ ሕቶ፡ ንንቃሓሉ ዳሕራይ ከይንብል ኲምትር 

ዕድል ኣይንሃቦ ነቲ ብዋጋ ሃገርን ህዝብን ብተንኮል ዝቋመር 

ኢሎም እዮም ጀጋኑ ኣቦታት ኣይንፋላለ ብሓደ ድኣ ንምከር 

 

ኣሕሊፍና ኣይንሃብ ንሃገርና፡ ነቲ ክፉእ ጨካን ናይ ቀትሪ ከታሪ 

ይኣክል ሻማ ሻማ ንበል፡ ነናግፋ ኤርትራ ካብ ኢድ ዝቖሰለ ነብሪ 

ብድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ በሃሊ፡ ሕሱም ብደም ህዝቢ ዓንዳሪ 

ዓርሞሸሽዩ ሓይሊ ህዝቢ እንተንቂዱ፡ ኣለዎ ታሪክ ወትሩ ተዘካሪ 

ኣይንዘንግዕ ሎምስ ዪኣክል! ንበል፡ ብተግባር ንጽረጎ ነቲ መደናገሪ 

እወ ኩሉ ይወነን ብጻዕረኛ ሓፋሽ ህዝብና፡ ይግበኦ’ዩ ዝለዓለ ክብሪ 

ኔው ንበሎ ስደት ዘርእና ኣይበታተን፡ ታሪኽ ኣሎና ብሓበን ተዘካሪ 

 

እንታይ ጊዜ በጻሕና ደቀይ! ብደውና እዚ ሓማቕ ጥፍኣት ንኽንርኢ 

ጻዕረኛን ኩሩዓትን ህዝቢ ኣንዲና፡ ዘሎና ዓደቦ ዝባሃግ ንኹሉ መቕንኢ 

ኣንታ ጎበዝ ተለዓል ሃየ ኣይተዓሹ! ሃገር ምስ ዓነወት የብላን መተንስኢ 

መንነትካን ክብርታትካን ባህልኻን ድኣ ሓሉ፡ ትኾርዓሉ ዘይብሉ ተካኢ 

እንታይ ኣበለካ ላዕልን ታሕትን፡ ኣልግሶ ነቲ ግናይ ኣጽናቲ ስሱዕ ገባቲ 

ዝበልዓሉ ጻሕሊ ዝሰብር፡ ጨካን ኣረሜን ንሃገርን ህዝብን ኣጽናቲ 

 



ተንስእ ተባራበር ውፈር ተወፈ፡ ክትዓቅቦ ታሪኽና ትውፊትና ያታና 

ቋንቋና፣ ልምድና፡ ንሱ እዩ ቀንዲ ዓንዲ ማእከል፡ ኩርዓትና መንነትና 

ኤርትራ ክትከውን ርብሕቲን ስልጥንቲን፡ ንኾርዓላ ንሕበነላ ተነይተና 

የለን ኣይከውንን ይእክል ንበል’ድኣ፡ ነዚ ጨካን መላኺ ባሓባር  ኩልና 

ዳሕራይ ከይንጣዓስ ሕጂ ንቃለስ፡ ኣለና ንበል ንህዝብና ብኹሉ ዓቕምና 

ንሕለፎ ነዚ ፈታኒ እዋን፡ በቲ ንፈልጦን ዝተዓወትናሉን ሓያል ጻዕርና 

እንታይ ኣበለና ናብዝን ናብትን፡ በሉ ናብራ ስደትን ውርደትን ይእኽለና 

 

ሓላል ሃገር ኣላትና ካብ ኩሉ እትሕረ፡ እትህረፍ ከም ዘብልዕ ፈትፊቱ 

ዝወነነት ባሕረ ጸጋታት ምስ ምቹእ ክሊማ፡ እምላክ ዝመጠዋ ብጊሓቱ 

ኣማዕዲና ኣይንሕለም፡ ንስራሓላ ንምሃዘላ፡ ነማዕብላ ከም ንሃገሩ ዝፎቱ 

መፍቶት ኣይንኹን፡ ነውጻኣያ ካብ ምንጋጋ እቲ እኩይ፡ ዝጽበ ኣፉ ከፊቱ 

ስደት ይኣኽለና፡ ንቃለስ ክንፍንቅሎ ነቲ ምንጪ ስቓይና፡ ካብቲ መሰረቱ 

ንቐልጥፍ ንበድሃዮ ንመክቶ፡ ብደሆ ንበል ንከሓዲ፡ ንሕና እንዲና ዋናታቱ 

 

ይኣኽለና ስቓይን ሕስረትን፡ በቲ ኣዝዩ ዘይቅሱን ናብራ ዘመናዊ ባርነት 

ዘይከኣል ኪኢልና እንዲና ታሪኽ ሰሪሕና፡ እንታይ ኣበለና እዚ ኩሉ ከርተት 

ንግጠሞ ኩልና ሓቢርና ብወኒን ብምኽሪን፡ ንመክቶ ንኹሉ ብትብዓት 

ንፈልጣ እንዲና ዓንኬል ናይ ስደት፡ ከባብ እያ ክም እትዘውር መሬት 

ዘብለጭለጨት ዘቑጸልጸለት፡ ዘለላ ወይኒ ትመስል ሕልማዊት መቐረት 

ፈንጠርጠር ኢልካ ናብ ኩሉ ኬድካስ መለሳ ዬብላን፡ ንሳ አያ ዝመረረት 

 

 

 

 

ስለምንታይ ናብራና ይኸውን መሪር? ቀቢጸ ተስፋ ዝበዝሖ ላዕልን ታሕትን 

ኣብ ዘዝኽድናዮ ብዘይ ቅሳነት ንለፍዕ፡ ንዕሰብ ክንባሃል ዝያዳ ንፉዕን ሓላልን 

ንዑ ድኣ ግደፉ፡ ዕጫናን ግዴናን ኣይኹን ክንሓልፍ፡ በቲ ሓባጥን ጎባጥን 

ግዳይ ስደትን መከራን ኮይና ኣይነሕልፎ፡ ነቲ መዋእል ኣዋርሕን ዓመታትን 

መፍትሒ ነምጻኣሉ፡ ይኣክል እወ ይኣክል! ንበል ብሓባር ብኹሉ መኣዝናት 

ካብ ሓይሊ ሓፋሽ ህዝቢ ዘምልጥ የልቦን፡ ፈርከሽክሽ ይበል እቲ መናውራት 

 

ዶ/ር ህላዌ ሰናይ 
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