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                                  ዯም ስኒ!  
                             ረድኢ መሓሪ /ኣሇና/ 
                            ሰንበት  22 ሇካቲት 2015 
 
         እቲ ኣብ ዯምበ ተቓውሞ ዜነበረን ሎን ናይ ጽልግልግ ጉዕዝ፡ ውጽኢቱ ሓድሕዲዊ ምምንጫት 
ኢዩ ኣስዒቡ። ብዘሕ ንድሕሪት ምምሊስ ከየድሇየ፡ ቅድም ኣብ መንጎ ኪዲንን ባይቶን፡ እንዯገና’ውን ኣብ 
ውሽጢ  ባይቶ ብዜተፈጥረ ምውጣጥ፡ ዕንወት ባይቶ ኣኸቲለ ኢዩ። ባይቶ፡ መሰጋገሪ ድልድል ንክኸውን 

ትጽቢት ተገይሩለ ጥራይ ይኮነስ፡ ህዜቢ’ውን በብዓቕሙ ድልድል 
ባይቶ ንምህናጽ፡ ዜከኣሎ ተንዱኖን ስሚንቶን ኣቐቢለ ኢዩ። ወሊ’ኳ እቲ 
ትጽቢት ጥርዙ ዯይቡ  እንተነበረ፡ ኣይኮነን’ዶ ጽኑዕ ድልድል ኮይኑ 
ከሰጋግርሲ፣ ክንዱ ታንኳ ቶኾምብያ’ውን ክበቅዕ ኣይከኣሇን። 
      ‘ዯም ስኒ፡ ካብ ቱፍ ትብሎስ ትውሕጦ ይበዜሕ!’  እዙ ብሂል’ዙ ኣብ 
ኣሕዋት፡ ወይ ኣብ ናይ ዕሊማ ሰባት ንዜረአ ይምቅዲው ንምውሕሓጥን 
ምጽውዋርን መልክት ልቦና ድልዮ ኣበሃህሊ  ኢዩ። ኣብ ውሽጢ 
ዓበይትን ንኣሽቱን ውድባትን ሰልፊታትን ዜነበረን ሎን ምምንጫት 
ጸብጺብካ’ውን ዜውዲእ ኣይኮነን።  
       ኣብቲ ብዕብየቱን ስፍሓቱን ዯሓን ዜነበረ  ግንባር ሃገራዊ ድሕነት 
ዜኣተወ ምግምማዕን ምስ ኢ. ኤም. ዱ. ጀይ /E.M.D.J/ ዜተፈጥረ ኣዜዩ 
ኣሰሓሓቢ ምትፍናን ከኣ ብጋህዱ ዯምበ ተቓውሞ ስርዓት ህግዯፍ 

ንምውዲቕ ሒዜዎ ካብ ዜነበረ መንገዱ ከም ዜተኣልየ ኢዩ ነጊሩና  ሎ።  
        ኣብ ወብ ሳይታት ብዯምበ ተቓውሞ ንዜጸሓፍ ምክሳስን ኣዋጃትን ገማጢሇ ብድሕሪ ምንባብ፡ 
ንህዜቢ ኤርትራ መሰረታዊ ሇውጢ ብይካ ብውሽጢ ሃገር፡ ብካልእ መንገዱ ክመጽእ ይሕሰብ ጥራይ 
ይኮነስ፡ ይሕሇም እውን ኢዩ ናብ ዜብል መዯምዯምታ በጺሐ። ህዜቢ ኤርትራ: ገሇ ዜኸፍሎ ዕዲ ግዱ 
ነይሩዎ ኮይኑ፡  ዕድለ ኣይጸበቐን! ጸበብኡ ይኣክል እንተዜብሎስ፡ ተበግሶ ጅግና ወዱ ዓሉ ኣብ ስርሒት 
ፎርቶ ክዕወት ነይሩዎ። ‘ኣቦይን ኣዯይን ነንበይኑ ጸሎቶም!’ ሇውጢ ብውሽጢ ክበሃል እንከሎ፡ ገብኢ 
ዜገብረሎም ጉጅሇታት ከኣ ኣሇዉ።  
        ገርም’ዩ! ሇውጢ በቲ ህዜብና እትብሎ፡ በቲ ስሇኡ እቃሇስ ኣሇኹ እትብሎ፡ ሇውጢ በቲ ኣዜዩ ግዲይ 
ዱክታተር ዜኾነን ድከቱ ዜሰሓነን ወገን ክትቅበሎ ይምድሊይሲ ምስ ምንታይ’ኮነ ኢዩ ዜቑጸር? ‘እንዲባ 
ሱር ይተኽለ፡ ሱር ይነቕለ፡’ ከም ዜበሃል፣ ውዒልና ሓዱርናስ፡ በቶም ትማሉ ታሪኽ ዜሰነደ ህዜቢ፡ በቶም 
ውዒሎም ሓዱሮም ሱር ዜተኽለን ዜነቕለን ብእንዲ ኣቦና ኢና ክንድበስ።  
        ስሇዙ ነፍስ-ወከፍ ዯሊዪ ፍትሒ፡ ብውልቂ ይኹን ብጉጅሇ፣ ኣብ ውሽጢ ምስ ሎ ህዜቢን ዜርካቡ 
ሰራዊትን ሰንሰሇት ክፈጥር ኣሇዎ። ስርዓት ህግዯፍ ገና ምስ ኮራርምቱ እንከሎ፡ ልዕሉ 30 ውድባትን 
ሰልፊታትን ኣሇዋ ክበሃል እንከሎ፡ ንመስዯምም ኢዩ። ‘ክልተ ስኒ ይህልዋኣ’ሞ፡ ብወዱ ሞጉእ ትምውጸን’ 
ከም ዜበሃል፡ ቀጣን መዓልትስ መተዓዚዚቢት! ገሇ ውድባት ካብ ኣጻብዕቲ ሓንቲ ኢድ ይሓልፍ ቁጽሪ ከም 
ሇወን ተረዱእና።  
        ኣብን ዜሓሇፋ 3-4 ዓመታት፡ ኣብ ውሽጢ ዯምበ ተቓውሞ፣ (ዯሓር’ውን ከም ኢቦሊ፡ ናብ 
መንእሰያት ብስም /EYSNS  EYSC/ ዜሇሓመ ሕማም ተሊገብ)  ብይካ መመሉሱ ዜግተር ግርጭት፡ 
ዜፍታሕ ባእሲን ምስሕሓብን ኣይተራእየን።  ስሇዙ ዯምበ ተቓውሞ፡ ማዕጾ ይብለ ዜኾነ ዜኣትዎን 
ዜመሊሇሰለን ዲስ እንዲ ሓን ኢዩ ኮይኑ ሎ።  
        ኣብን ዜሓሇፋ ቀረባ መዓልታት እቲ ምኩር ጋዛጠኛ ኣቶ ኣማኑኤል ማህዯረ ምስ ክልተ  ኣብ 
ዯምበ ተቓውሞ ሇዉን ኣብ ንጡፍ ቃልሲ ኣንጻር ህግዯፍ፡ ሃገራዊ እጃሞም ዜገብሩ ሇዉን  ሰባት 
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(ቀርነልዮስ ዑስማን፡ ጥዑምዜጊ ሃይለ /ወዱ ባሻይ/) ዜገበሮ ሰፊሕ ቃሇ-መሕትት ኣንቢበ። ኣቐዱመ ድማ 
ነቲ ብዓቢ ተገዲስነት ቃሇ መጠይቕ ዜገበረሎም ኣማኑኤል ማህዯረ ኣድናቖተይን ምስጋናይን አቕርብ። 
ኣቶ ኣማኑኤል ማህዯረ ኣብ ናይ ክልቲኦም ቃሇ መሕትቱ፡ ንቃል-ዓሇም እውን ትኹን እንኮ ነጥቢ 
ኣየትረፈን። ብይ ሕብእብእ፡ ብይ ቁጡብነትን ብክፉት መንፈስ ኣብ ዜገብሮ ቃሇ መሕትት፡ ኣዜዮም 
ብዘሓት ሓቂታት በሪሆም ኣሇዉ። ‘ሰብ ይሕመ ዕባራ ይግመ’ ከም ዜበሃል፡ ወሊ እቶም ቃሇ ምልልስ 
ዜገበሩ መራሕቲ ውዲብት’ውን ከም ሰባት መጠን ኣብ ዜሓሇፈ ተመኩሮታቶም ጉድሇት ክህልዎም 
ባህርያዊ ኢዩ። እቲ ኣብ መንጎ ውድባትን ባይቶን ዜነበረ ቕረብዎ ዜርዜር ጉዲያት ግን፡ ብልክዕ ንገጻት 
ዯምበ ተቓውሞ ዜገልጽ ትንታኔ ኢዩ ነይሩ።  
       ብሰንኪ ኣብ ፖሇቲካ ኤርትራ ዜጠፈሹን መንገዱ ሓርነት ዜተዯናገሩን ሰባት ዜፈጠርዎ ሓርጎጽጎጽ፡ 
ሓዯ ሓዯ ግዛ ንሰራም ጸሊኢና ዜኾነ ስርዓት ህግዯፍ ንግዙኡ ኣወንዙፍና፡ ብዚዕባ ሓፈሻዊ ኣብ ዯምበ 
ተቓውሞ ዜረአ ሓሊፍ-ሊፍ ንክንዚረብ ንግዯድ ኣሇና። ዯም ስኒ ዜበሃል ልቦና ዓበይቲ ኣይተከረን። እዙ 
ከኣ ክኸውን ይነበሮ ጉዲይ ኢዩ። ኣኽሊባት ንሓድሕዶም ብሓንቲ ዓጽሚ ይበኣሱ’ሞ፡ ድምጺ ዜብኢ 
እንተሰሚዖም ግን ንኩለ ጉዲያቶም ገዱፎም ኢዮም ንጸሊኢኦም ባርሩ። እሞ እንታይ ዯኣ ኢዩ 
ማጨሎት ዯምበ ተቓውሞ? ኩለ ተቓሊሳይ ኤርትራዊ ስሇ ህዜቢ ክብል፡ ንሓድነት ሱባኤ ክኣትወለ 
ዜግበኦ ግዛ ሎሚ ኢዩ።  
       ብፍሊይ ከኣ ንስምረት ኤርትራውያን ዯሇይቲ ፍትሒ ብዜምልከት፡  ድቃስ ይህብ ዕዮ ገዚ ኣሎና። 
ካብኡ ናብኡ ከኣ ንስሙር ቃልሲ መንእሰያት። እዙ ድማ ብሰንኪ ይምዕሩይ ኣከያይዲ ዯምበ ተቓውሞን 
ውልቀ-ሰባትን ዜመጸ ተርእዮ ኢዩ። ውልቀ ሰብ፡ እወንታን ኣለታን ጥርዙታት ከብጽሕ ይኽእል ኢዩ።  
        ጠንቂ ከምዙ ዜኣመሰሇ ይምምዕርራይን ሓድሕዲዊ ምኑቛትን ከኣ፡ ዜተፈሊሇየ መበገሲን ጥሙሕን  
ክህልዎ ከም ዜኽእል እኣምን። እቲ ቀንዱ ድኹም ጎድኒ ዯምበ ተቓውሞ፡ ቅድድም ንኮረሻ ስልጣን ኢዩ። 
እታ ሰድያ’ኮ ሓንቲ ኢያ። ንሓዯ ሰብ ጥራይ ኢያ ድማ ትሕዜ።  ኣብ ሰድያ ዜተኾየጠ ውልቀ-መሊኺ 
ኣብ ውሽጢ ሃገር፡ ንሓንቲ ሰድያ ዜሻመዉ  ሓሇምቲ ድማ ኣብ ዯገ። ከይሰራሕካ ንሓሊፍነት ምቅድዲም፡ 
ፍትሓዊ ንክትከውን ይኮነስ፡ ዲግማዊ ውልቀ-ምልካዊ ንክትከውን ምሕሊም ጥራይ ኢዩ። ኣብ ዯምበ 
ተቓውሞ ሓዯ ወትሩ ዜዯጋገም መዜሙር ኣሎ፡ ‚ስልጣን ንህዜቢ‛  ኢዩ ዜብል እቲ ቅኒት። እሞ ስልጣን 
ንህዜቢ ኢዩ ኢለ ዜመሓሇ ሰባ 
ክወዲዯርን ክተሃሊሇኽን’ዶ ይግበኦ 
ኢዩ። ‘እዚ ብርኩታ፡ እምኒ ኣሊታ’ 
ቃሊት ንበይኑ፡ ተግባር ከኣ ንበይኑ። 
        ናትና ኣከያይዲ ገርም ነገር’ዩ፡ 
ገና ጸሊኢና መመሉሱ ህዜቢ 
እናቐርዯዯ እንከሎ፡ ሕጻናት ከይተረፉ 
ቅጫ ኣዱኦም ከይጸገቡ እናሃዯሙ፡ 
ቅድድም!  ገርም ኢዩ። ማዕረ-ማዕረ 
ዯምበ ተቓውሞ ከም ንፋስ ምድረ-በዲ 
ዜሕምበብ ተጻብኦ ኢሳይያስ እውን 
ኣሎ። ኣብ ዯምበ ተቓውሞ፡ ነዙ 
ስሇያዊ ሽርሒ እዙ ክጥምት ዜኽእል 
መነጽር የሇን። ንድሕሪት ንመሇስ’ሞ 
ካብ ተመኩሮና ንመሃር ኣብ እንብሇለ 
ግዛ፡ ተመኩሮን ውዕሎን ህዜቢ ኤርትራን ሰውርኡን፡ መዓልቱ ከም ሕሇፈ መድሃኒት /EXPIRE/ ከም 
ዜኾነ ዜዚረቡ ሰባት ኣይወሓደን። ሃየ በለ እስከ እቲ ዓቐበት ኣብ ቅድሜኹም ኣሎ’ሞ፡ ኣወጻጽእኡ 
ኣርእዩና እንተበልካዮም ከኣ፡ ንድሕሪት እናጠመቱ፡ ዜሕጥ-ምሕጥ!!  
        እዙ ጽሑፍን ሓበሬታን እዙ ብቀንደ ነቶም ብዚዕባ ዕምቆት ሰውራ ኤርትራን ውዕሎ ዯቂ ህዜቢን 
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ብዘሕ ኣፍልጦ ይብሎም መንእሰያት ወሇዶታት ኤርትራ ብዜያዲ ይምልከት። ‘ተመሃሩ ዯቀይ 
ተመሃሩ’የ’ ተባሂለ ኢዩ ቀዯም። ስሇዙ ሕጂ’ውን ናብቲ ክንበጽሖ እንዯሉ ጥርዙ ሓርነት ንምብጻሕ፡ ፋረ 
ቀዲሞት ኣቦ-ሓጎታት፡ ኣቦታትን ኣያታትን ምውራስ ከድሉ ኢዩ። ንገድሉ ኤርትራ ከም ሓጥያት፡ ንኩለ 
ተጋዲሊይ ድማ፡ ከም ቅርሱስ ይዕድሇኛ ጌርካ ምርኣይ እናሳዕረረ ክመጽእ ጸኒሑ ኢዩ። ሰውራ ኤርትራን 
ተዋሳእቱን ግን (ስዉኣትን ህለዋትን) ከምኡ ኣይነበሩን። ሕጂ’ውን’ኮ ወሊ ህዜቢ በብእነቱ ይጸሉ፣ ኣንጻር 
ስርዓት ህግዯፍ፡ ውዲሴ ማርያም ወይ ደዓ ይኮነስ፡ ብቀንደ ሰውራ ኢዩ ዜካየድ ሎ። ስሇዙ  ናይ ሎሚ 
ሰውራ ንክዕወት፡ ንኣለታዊ ሸነኻት ሰውራ ያዕ ኢልካ፡ ካብቲ ትማሉ ዜነበረ ጽቡቕ ነገራት መነ ገድሉ 
ክውሰድ ምተገብአ። 
        ንስሇ ምጽሓፍ’ምበር ከምቲ፣ ‘በዓል ኣመል ኣመለ ኢእሓድግ፡ ዎ ዯብር ዱብ ኣካኑ’ ዜበሃል ምስሊ 
ብሄረ ትግረ፤ እቶም ብቅድሚ  30 ዓመታት ብዜነበረ ኣረጊት ቢኒኮሎ ዜርእዩ ውልቀ ሰባትን 
ውድባቶምን ርእይቶኦም ንምቕያር ፍጹም ዜከኣል ኣይኮነን። ከም ዜመስሇኒ፡ ንሓዯ መሰረታዊ ሇውጢ 
ኣብ እትቃሇሰለ ግዛ፣ ቅድም ፈተውቲን ጸሊእቲን ኣሇሉኻ ምፍሊጥ ኣድሊዪ ኢዩ። ምልሊይ ፈተውቲን 
ጸሊእቲን ከኣ ሓባሪ ስትራተጂ ኢዩ። ኣብ ቃልሲ ንመሰረታዊ ሇውጢ፡ እቲ ቀንዱ ፈታዊ ህዜብኻ ጥራይ 
ኢዩ። ኩሊቶም ካልኦት ፈተውቲ ብድሕሪ ህዜቢኻ ኢዮም ዜስርዑ። እዙ መትከል’ዙ ከይሓዜካ፡  ናብ 
መዱናታት ኢትዮጵያ ዝኽ-ዝኽ ምባል ፋይዲ ኣልቦ ምዃኑ፡ እነሆ ውጽኢት ሸንኮሇል ዯምበ ተቓውሞ 
ብንጹር ስእሉ ኣርእዩና ኣሎ።  
        ‘ኣዱኣ ገዱፋስ ሓትኖኣ ትናፍቕ’ ከም ዜበሃል፡ ናይ ዯምበ ተቓውሞ ጽሊሇ ንበይኑ ዓይነት ኢዩ። ነቲ 
ዜወሇዶም፡ ንገዚእ ህዜቦም ዜንዕቁ፡ ንውዕሎ ጅግንነት ሓርበኛታቶም ቆናጽቡ፡ ንዯም ሰማእታቶም 
ረሲዖም  ስሇ ሰማእታት እንዲማቶም ስቆርቁሩ፣ ንመንነቶም ሇጠቕ ኣቢሎም ንጎረባብቲ  ዜንእደ፡ 
ንባርካን ሳሕልን ዜረግሙ፡ ንዯዯቢት ክምርቑ ዜውዕለ፡ ንውዕሎ ግንባር ናዯውን ስርሒት ፈንቅልን 
ቆናጽቡ  ውሑዲት ኣይኮኑን።  
        ‘ዯም ስኒ ካብ ጡፍ ትብሎስ ትውሕጦ ይበዜሕ፡’ ንዑ ዯኣ ምክሳስን ኣሕሉፍካ ምውህሃብን 
ይጽንሓልኩም’ሞ፡ ሞት ስርዓት ህግዯፍ ንምቅልጣፍ፣ ንመሰረታዊ ህዜባዊ ቃልሲ ብእግሪ ኣያ ዑቕባይ 
ተተሓሓዘዎ። 
 
 
 
               
                                               ሞት ክናና ንኢሳይያስ! 

 


