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እቲ ኣብዚ መጽሓፍ እዙኣ፡ ከም ማእከሊይ  ኮኾብ ኮይኑ ተሰኒደ ል፡ ከም ኣበሃህሊ ናይ ዯራሲ ዜሕብሮ መጠን፡  ስውእ 

ሓምቢር እዩ። ስውእ ሓምቢር ማሇት ስውእ መሌኣከ ማሇት እዩ፡፡ መሌኣከ፡ ኣብ ውሌድ1 ዕዴሚኡ እንከል፡  ሓምቢር 

ዜብሌ ሳጓ፡  ከም ዜነበሮ ተሓቢሩ ኣል። ኣብ ቀጻሉ ኣተዓባቢኡ  እውን፡ ካሌእ ሳጓታት ከም ዜጠበቖ፡ ንኡዴ ብዜኾነ 
ክእሇት፡ ንወግዕታትና ኽንዜክር ዜኩሕኩሕ፡ ናይ ዯራሲ ኣዯንጻዊ ኣበርክቶ፡ ንምዕባሇ ስነ ጽሑፍና ዜምሌከት፡ ዓቢ ግዯ ከም 
በርከተ እምነተይ እዩ። ትምህርታዊ ጉዕዝ መሌኣከ፡ ራብዓይ ክፍሉ ኣብ ዓደ ምስ ጨረሰ፡ ዜቐጸሇ ትምህርቱ ዴማ፡  ኣብ 
ኣስመራ፤ ከረንን ኣዱስ ኣበባን ኣሰሊሲለ።   

እዚ መጽሓፍ፡ ብፍሊይ ናብ ስውእ መሌኣከ፡ ኣተኩራ ጥራይ ኣይ ኮነትን ተንቱ። ብዜያዲ እኳ ዯኣ፡ ኣብቲ ኩለ ንሱ ዜሓሌፎ 
ዜነበረ እዋንን ቦታን፡ ኣነባብራ ማሕበራዊ ኣተሃሊሌዋ ህዜብና፡ ከመይ ከም ዜነበረ፡ እና ኣሳሰረት ትገሌጽ። ኣቀራርባ ናይ እዚ 

መጽሓፍ፡ ፍለይነት ኣሇዋ። ምዕራፍ2 ብምዕራፍ ይ ኮነስ፡ ከም ሓንቲ እዋናዊት መጽሔት2.1 መሲሊ፡ ክፋሌ ብኽፋሌ ናይ 
ብዘሓት ዕሊሊት ኣርኒባ ተንቱ።    

ካብቲ ሓያልይ ኣብነታት ዕሊሊቱ፤ መሌኣከ፡ ካብ ዓዱ ነስመራ ክመሃር ምስ ወጸ፡ ንመነባበሪኡ ዜኸውን ትሕዜቶ፡ ካብ 

ስዴራኡ ብመንገዱ ባቡር ኣብረሸቖ  ተጻዒኑ ይሇኸለ ከም ዜነበረ ይግሇጽ።  ምስ እዙ ገሇጻ'ዙ ዜተኣሳሰር ዴማ፡ ሓጉስ 

ተክሮ ይፍንቀሌ።    

ሓሊፊ ስታስዮነ ባቡር ኣብረሸቖ ዜነበሩ፡ ብኹለ ህዜቢ ዓንሰባ ዜተፈትውን ዜኸበሩን፡ ሙያ ናይ ባሻይ ሱላማን ተገሉጹ 
ይርከብ። ከምዙ ዜኣመስሇ ቁምነገር ሓሌ፡ ንሱ ዴማ፡ ነቶም ብተኣማምነት ንህዜቦም ገሌግለ ዜነበሩ ሰራሕተኛት 
መንግስቲ፡ ኻኽር ሰነዴ ምርካብና ሓጉስ እዩ። ኮሪዔ።  

እዚ መጽሓፍ፡ ናይ መሌኣከ ነገር ይ ተንከፈቶ ማሕበራዊ ናብራ የሌቦን። ሓዯ ካብቲ ከብዴኻ ዜበሌዓካ ዴማኒ፡  ከም 
ኣጋጣሚ: ተጋዲሊይ መሌኣከ ንእግረ መንገደ: ብዓዱ ንኣምን ከሓሌፍ እንከል፡ ነብሱ ስሇ ይ ገበረለ፡ ንወሊዱቱ እትየ 
ግምጃ፡ ክበጽሔን ኣሊጊሱ።  እቲ ምስኤንን፡ ሓብቱን ጓሌ ሓብቱን፡ ናይ ሓጺር እዋን ዜገበርዎ ሌውውጥ ረባ፡ ብጣሕሚ 
ዯናፍቕ እዩ።  ንሕና ተጋዯሌቲ፡ ክሳብ ክንዯይ ዜኣክሌ ምቁር ናብራ ሂወት ከይ ነስተማቕር ኣዋዱቕና፡ ምእንቲ ነዚ ግናይ 

ላሊ ምስ ጅግና፡ ስውእ ተጋዲሊይ መሌኣከ ተኽሇ ርእስታ፡ ብዯራሲ ገዱም ተጋዲሊይ 
ግርማይ ቦኹረ ካሕሳይ፡ / bokrila@gmail.com / ዜፈረየት መጽሓፍ ነቢበ።  መሌክዕ 
ገበር ናይ እዚ መጽሓፍ እዙኣ፡ ከይ ገንጸሌካያ ከልኻ ጥራይ፡ ከም ሓንቲ ምጭውቲ ፍጥረት 

ኮይና፡ ንበበኒ _ ንበበኒ፡ እና በሇት ትዕዴም ሊ  ኮይኑ እዩ ዜስመዓካ። ቆንጆ መጽሓፍ። 

ግን ከኣ፡ መጽሓፍ ብገበሩ ኣይ ትፍረዴ ዜበሃሌ ረባ ኣል።  

Timely Patriot Act  
I am hereby, as an Eritrean veteran patriot, forcefully declare my unmistakable 
support to the gallant Defence Forces of Eritrea and call for all the Eritreans 
oppositions to end their association with the deadly Eritrean enemy, The 
Ethiopian Government of Addis Ababa.  
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ዜኾነት ሃገር እንክንብሌ፡ ኣብ ክንዱ ንስዴራና፡ ንዓዓ ተወፊና ምስ ወፈርና፡ ኣዳታትና ክሳብ ክንዯይ ከም ዜተሃስያ፡ ናይ 
ወይሮ ግምጃ፡ ምስ ወዯን ተጋዲሊይ ዜርርብ፡ ንናይ ኩሇን ኣዳታት ሌቢ ተንከፍ እዩ።  

ጅግና ስውእቲ ተጋዲሉት ኣሇም መብራህቱ እውን: ርኽክባ ምስ መሌኣከ ኢንታይ ከም ዜነበረ፡ ተተንኪፉ ኣል። ንሳ ሓንቲ 
ካብተን ጀጋኑ ፈዲይን፡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኮይና፡ እና ሰርሔት እንከሊ፡ ብጸሊኢ ምስ ተታሕት፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ 
ሑሱም ጸበባ፡ ሕሇፍት እያ። ዴሒራ ከኣ ኣብ ስዯት ተሰዊኣ። ጀግና ስውእቲ ተጋዯሉት ኣሇም መብራሕቱ፡ ካብ 
መተዓብይታ ዜፈተሽክዎ ሓቤረታ ከም ዜብል፡ ፍሌይ ዜበሇት ሓርበኛዊት ፍጥርት ከም ዜነበረት እዩ። ንሳ ካብቶም ጸጋ 
ዜተ ዓዯልም ስዴራ ዜተወሌዯት ኮይና፡ ኣብ ጣዕምን ሕንቅቖትን ናብራ እንከሊ፡ እንታይ ከም ርእያ፡ ስውርቲ ተጋዲሉት 

ናይ ከተማ ኮይና  ምስ ብጸይታ ብርኽቲ ፍስሃየ(ጓሌ ብርጅዋ gualburjua ) ኣብ ፍጻሜታት እንከሇዋ ብጸሊኢ ተረኪሰን። 

ኣብ ካርሸሉ ከኣ ዯምዱመን።  

ንመጽሓፍ ጓሌ ብርጅዋ ብዕምቀት ንዜተንተነ፡ እን ዕንቡሻት ቆለዑት እዙኣተን፡ በቶም ንዓታተን ዜመርሑወን ዜነበሩ፡ 

ፈዲኢን ተጋዯሌቲ ጀብሃ፤ ምናሌባሽ መሌኣከ ዜርከቦም ክኾኑ ይኽእለ፤  ጥንቁቕ ዜኾነ መምርሒ፡ ነይሩወን እንተ ዜነብር፡ 
ኣብ ኢዴ ጸሊኢ፡ ኣይ ምተሸምሻማን ነይረን፡ ኣብ ብሌ መዯምዯምታ ክብጻሕ ይከኣሌ እዩ። ዜኾነ ኾይኑ፡ ክብርን ዜኽርን 
ንስውኣትና።      

እን ሃማዯኣ፡ ዜጠቕማ እንተ ዯኣ ኮይነን፡ ታሪኻዊ ጅግነትን ኣሰዋውኣን፡ ናይ ተጋዯሌቲ 1) ኣሇም መስፍን 2) ኣሇም 
መብራህቱን ከንትዋሇን ምተገብኤ። ሓርበኛታት ናይ ጀብሃ ስሇ ዜኾና ዴየን፡ ዯመን ከም ዯም ኣኽሊባት ተቖጺሩ፡ 

ንሃማዯኤ ዕጅብ ይ ብሇን?  ክሳብ ሕጂ በጽሔዮ ልኹ ፍተሻ፡ ክረጋገጽ ዜኽእሌ እንተ ዯኣ ኮይኑ፤  እታ ቀዲመይቲ ኣብ 
ዕጥቂ ብረት እንከሊ፡ ዜተሰውኤት ተጋዲሉት ጀብሃ፡ ኣሇም መስፍን እያ። ንሳ ናይ ኣንስትይዮ፡ ዓዋተ እያ ከም እምነተይ።  

ከምኡ  ዴማኒ፡ ባቡር፡ ኣብ ፎሮብያ ኣስመራ ምስ በጽሔ፡ እቲ ካብ ኣቑርዯት ኣትሒዘ ክሳብ ኣሰመራ፡ ንመሸጣ ዜውዕሌ 

ኣቑሕት ወይ ኣስቤዚ፡ ከም ዕንጸይቲ/ዕንጨይቲ/ ብፍሊይ፡ ተሸኪሙዎ ዜመጽእ ዜነበረ፡  ብዘሓት ሸመቲ ኣብ ፎሮብያ፡ 
ተሰሪዖም ክጽበዩ ምስ ጸንሑ፡ ሽዑ ንሽዑ ይመናጠሌለ። ዯቂ ዓንሰባ ተመሃሮ ከም በዓሌ መሌኣከ ከኣ፡ እቲ ካብ ስዴርኦም 
ዜተሊእከልም ዕንጸይቲ ምስ ኣራገፉ፡ ሹዑ ንሽዑ ሸይጦም ናብራኦም የካይደ። ጉሩም ዜኾነ ኣቀራርባ ዯራሲ ዜምስገን እዩ። 
እዙ ከምዙ ዓይነት፡ ኣቀራርባ ዴርሰት፡ ነቲ ማሕበረ ሰብ ዓንሰባና፡ ዜሓሇፎ ዜነበረ፡ ናብራ ሂወት፡ ኣካኻሪ ስሇ ዜኾነ፡ 
ርዜነቱ ብጣዕሚ መሃሪ እዩ።          

ከምኡ ዴማኒ፡ ናይ መኻርይቱ ተመሃሮ፤ ናይ መማህርቱን መማህራኑን . . . ወተ፡ ከምታ ዜነበረታ ገይራ  ምስ ከንዯይ 

ወግዕታቱ  ቁሌጭ ኣቢሊ ተብርሃሌካ። ብፍሊይ ከኣ፡  ምስ መምህር ግረጅ፡ ርእሰ መማህራን ቤት ትምህርቲ፡ ቤት ገርጉሽ 
ዜነበሩ፡ መሌኣከ  ምስኦም፡ ከም ዉለዴን ወሊዴን ኮይኖም ብቓሊት ክታረኹ እንከሇው፡ ብጣዕሚ ጉሩም ብዜኾነ ኣገሊሌጻ፡ 
ክርትም ኣቢለ ክሳብ ትስሕቕ ይገብረካ። ንመምህር ግረጅ ዜምሌከት ገሇጻ፡ ኣማን ብኣማን ሌክዕ እዩ።   

እዚ መጽሓፍ፡ ካብ መጀመርታኣ ክሳብ መወዲእታኣ፡ እቲ ኣመሓሊሉፋቶ ሊ ሕመረት ቴማ፡ ተጋዲሊይ መሌኣከ ተኽሇ፡ ካብ 

ዜፍጠር ኣትሒዘ ክስሳብ መቕፍቱ፡ ክሳብ ክንዯይ ዯፋር፤ ቆራጽ፤ ጅግና . . . ወተ፡ ከም ዜነበረ ትሕብር። ጅግንነት 
መሌኣከ፡ ፍሌዩነት ኣሇዎ ዴዩስ ወይ ዴማ የሌብለን ግን፡ ናይ ነባቢ ሚዚን ይሓትት። ከም ኣቀራርባ ናይ ዯራሲ ግን፡ 
ጅግንነት መሌኣከ ፍለይነት ከም ልዎ ገይሩ እዩ ዜእምተሌካ።     

እቲ ዜበዜሔ ክፋሌ ናይ እዚ መጽሓፍ፡ ናይ ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ ቀዲማዊ ሃይሇ ስሊሰ፡ ንቕልኦም ካብ ኤርትራ፡ ብኣውቶቡሳት 
ናይ ሰታየ፤ ጉዕዝ ካብ ኣስመራ ንኣዱስ ሽው እናበሇ የእትወካ፡፡ ሓዯ ውሩይ ኣውቲስታ ኣውቶቡስ ሰተዮ ዜነበረ፡ ፍራንኮ 
ዜበሃሌ ዛጋ ግን ኣይ ተከረን። በሇስ ሰገነይትን በሇስ ዓዱ ንኣምንን፡ ከይተረፋ እየን፡ እንታይ እንታይ ከምዜምቅራ ተኪረን 
ሇዋ።  ኣብ ኣዱስ ኣበባ ካይዴዎ ዜነበሩ ርሱን ሶውራዊ ንቕሓት፡ ሓዯ ካብኣቶም መሌኣከ ዯኣ እዩ እምበር፡ ናይ ብሕቱ 
ጅግነነት ብፍሊይ፡ ከም ይ ነበረ ትርዲእ። ዯራሲ ግን፡ ንመሌኣከ  እና ጠቐሰ፡ ናይ ሓያልይ እኩባት ተመሃሮ ምንቅስቓሳት፡ 

ብዕምቆት ስሇ ዜገሌጽ፡ ብጣዕሚ ኣገዲሲ እኳ እንተ ኾነ፡ "ንቖሌዓ ክብሊ ይበሌዓ" ከም ማሇት ኮይኑ ስምዕ እዩ።    
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ማሇትሲ፡ ዜና ናይ ተመሃሮ ዩኒቨርስቲ ሪቮሪሽናዊ ኣበርክቶ ምዜንታው፡ ኣገዲሲ እኳ እንተ ኾነ፡ ነብሱ ዜኸኣሇ ናይ ባዕለ 
ታሪኽ ክህሌዎ ስሇ ዜኽእሌ፡ ንመሌኣከ ከም መጎራበቲ  ኮረሻ  ኣምሲሌካ፡ ናይ ውሱናት ኣስማት ተመሃሮ ብምጥቃስ ጥራይ፡ 
ዜቐርብ ጸብጻብ ግን፡ ምሌኣተ ጎዯሌ ናይ ታሪኽ ክህሌዎ ስሇ ዜኺሌ፡ ውደእ ጸብጻብ ነይሩ እንተ ዜነብር ነይሩ፡ ኣዓርዩ 
ምሓገ። ይኹን ዯኣ እምበር፡ ዯራሲ በታ ንዑኡ ትጥዕሞ ሜሊ ተጠቒሙ፡  ኣሰሊሲሌዎም ሇዉ ቁምነገራት ዜመስገን እዩ። 
ኣዴንቆተይ ከኣ በሪኽ እዩ።    

እቲ ብዚዕባ ናይ’ቶም ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዜምሌከት ፈሉጣዊ3 ምንቅስቓሳት፡ ከም ዕሊሌ መሲለ ስሇ ዜቐረበ፡ ንቕዴሚት 

ምስ ከዯ፡ እንዯገና ዴማ፡ ብተዯጋጋሚ ንዴሕሪት ስሇ ዜመሌሰካ፡ ዴኻምካ ከይ ጸብጸብካ፡ ክትገሊበጥ ዜሓትት ንባብ እዩ። 

እቶም ናይ ሽዑ ዜነበሩ መንእሰያት ተመሃሮ፡ / ይ ከምዝም ናይ ሕጂ ኮበሇሌቲ መንእሰያት/ ተማሂሮም ንነብሶምን 
ንስዴርኦም ክሕግዘ ኣብ ክንዱ ምግባር፡ ገሉኣቶም ንሃገሮም እንክብለ ወፊሮም ይ ተመሌሱ፡ ገሉኣቶም ዴማኒ፡  ክሳብ 
ሕጂ ዜቃሇሱ ሇዉ ጀጋኑ ተመሃሮ እያቶም።  

እቶም ኣብዙ ንጥፈት እዙ ይ ተሳተፉ ተመሃሮ ከኣ፡ ገሇ ካብ ኣቶም፡ ክሳብ ንወጻኢ ከይድም ብትምህርቲ ክህብትሙ ምስ 
ጸንሑ፡ ኣጽቂጦም ዴሕሪ ምጽንሖም፡ ሃገር ነጻ ምስ ወጸት ግን፡ ንኤርትራ ኣትዮም ክሌቑሙጹ ፈቲኖም፡  ከሲሮም ምስ 
ተመሌሱ፡ ሕጂ እውን፡ ተስቆርቆርቲ ናይ ሃገር መሲልም፡ ብተግባር ግን፡ ኣዕናዊ ንጥፈታት፡ ኣንጻር ሌዕሊውነት ሃገረ 
ኤርትራ ኮይኖም፡ ዜረኣዩ ሇዉ ኣይ ተሳእኑን።  

እዚ መጽሓፍ፡ ኣስፍሕ ኣቢሊ ርዙራ እንተ ትነብር፡ ወርቂ ሽሌማት ኣይ ምሰኣነትን። ገሇ ተመሀሮ ናይ እታ ዩንቨርስቲ 
ዜነበሩ፡ ኣዴማዒ ተራ እና ተጻወቱ እንከሇዉ፡ ብሰሇይቲ ናይ ጃንሆይ ምስ ተፈዴሑ፡ ንስክሊ ኣምሉጦም ንሜዲ ተሰሉፎም 
ዜተሰዉኡ፡ እዚ መጽሓፍ ይ ምዜካራ ሓዙነ።     

 መሌኣከ ንሜዲ ናብ ጀብሃ ምስ ተሰሇፈ፡ መጀመርያ ኣብ ክፍሉ ዛና ኮይኑ፡ ከም ተጋዯሇ ይበርህ። ካብ ክፍሉ ዛና ቀጺለ 
ዴማኒ፡ ናብ ወተሃዯራዊ ስራሓት፡ ከም ሓሊፊ ናይ ሓንቲ ጉጅሇ ኮይኑ፡ ከም ዜተመ ተነጊሩ ኣል። ዴሕሪ ካሌኣይ ሃገራዊ 

ጉባአ ናይ ጀብሃ ዴማ፡ ብዯረጃ ፈጸሚነት4 ኣማሓዲሪ ናይ ክፍሉ ሃገራዊ ሓሇዋ ጸጥታ ኮይኑ፡ ከም ዜተሰርዔ ተሓቢሩ ኣል።  

እቕሬታ እና ሓተትኩ፡ ዯራሲ ረመጽ ሓሌ ዜነበረ ኩነታት ጻሕቲሩ ከብቅዕ፡ ሸፈፍ /እሌትፋፍ/ ኢለ ስሇ ዜሓሇፎ፡ 
መሌሓሰይ ዯም ክሳብ ዜሰርብ ክዚረብ እኳ እንተ ነዯረ፡ ንስሇ ሓሌዮት ሓዴነት ኩቡር ህዜቢ ኤርትራ ግን፡ ዜሑሌ ማይ 
ስትየ ክሓሌፎ መሪጸ።  ዓቕሉ ዋጋ በቕሉ፡ ከም ማሇት።  

እዚ መጽሓፍ፡ ኣብ ኩለ ውዕልታት ናይ መሌኣከ፡ ኣመሌኪታ ትተናኽፍ እያ። ንኣዴንቖት መሌኣከ ከም ምዃኑ፡ መሲለ እና 
ኣስምዔት፡ ቀጥታዊ ምትእስሳር ምስ መሌኣከ፡ ይ ነበሮ ውዕልታት፡ ከም ምስ ናይ በዓሌ ጅግና ተጋዲሌይ ዓብዯሊ ሓሰን፡ 
ካብ ማእሰርቲ ኣሞሊለቛ ተምጽኣሌካ።  ከምኡ እውን፡ መሌኣከ፡ ኣብ ክፍሉ ሃገራዊ ሓሇዋ ጸጥታ ዜነበሮ ተራ፡ ከመይ ከም 
ዜነበረ ክዓሙቕ ዜነበሮ ክፋሌ የልን፡፡ እንተ ዜዓሙቕ ነይሩ፡ መሌኣከ ናይ እዙ ቤት ጽሕፈት እዙ፡ ምለእ ብምለእ ቁጽጽር 
ከም ይ ነበሮ ክበርህ ምኸኣሇ ነይሩ። 

 የግዲስ፡ ኣብ ሞጎራይብ ዜመዯበሩ፡ ብእብራሂም ዓሉ ኑር ዜምእከሌ፡ ማእከሊይ ምሕዯራ ሃገራዊ ጸጥታ ጀብሃ፡ /እዲራ ኣሌ 

ኣሚን/ ናይ መሌኣከ ቁጽጽር ዜጎዯል ኮይኑ፡ ኣብ ዜተፈሊሇያ ቁ. ምምሕዲራት፡ በቶም ከም ናይ እዲራ ኣዜቲ ኮይኖም 

ዜፍሇጡ ዜነበሩ፡  ከም በዓሌ ተጋዲሊይ ወዱ ጅብሪሌን፤ ተጋዲሊይ ዓንዯኣብ ገብረመስቀሌን፡ ተጋዲሊይ ጃዕፈርን  ንይምሰሌ 
ቅርጺ ምሕዯራ ነይርዎም ዯኣእምበር፡ ተራ ናታቶም ኣብ ኣመራርሓ፡ ጡርኑፍ ኣይ ነበረን፡ ክበሃሌ ይከኣሌ። ብሓጺሩ፡ 
ክፍሉ ሓሇዋ ጸጥታ፡ ብኢዴ ኣዘር፡ ተጎታቲ ናይ ወተሃዯራዊ ቤት ጽሕፈት፡ ካብ ምዃን ዴሑን ኣይ ነበረን።    

ብኻሌእ ኣራርባ፡ ተራ ናይ ስውእ መሌኣከ፡ ኣባሌ ፈጽሚት ኣካሌ፡ ናይ ገዴሊዊ ባይቶ፡ ከም ምንባሩ መጠን፡ ካብ 1975ዓም 
ኣትሒዘ፡ ክሳብ ዯማዊ ቅትሇቱ፡ ነቲ ኩለ ኣብ ውሽጢ ኣመሓዲዴራ ናይ ጀብሃ ዜምሌከት ዜነበረ፡ ዑዘዜ ሃገራዊ ሓሊፍነት 
ዜምሌከት፡ እንኮሊይ ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭታት፡ ከም  ከመይ  ኮይኑ፡ በቒኡ ከም ዜነበረ፡ እዚ መጽሓፍ ስሇ ይ ተንቱን፡ 
ሕጽረታት ከኣ  ስሇ ሇዋን፡ ምናሌባሽ ጎዴናዊ ዜምባሇ ስምዕ ክኸውን ይኽእሌ እዩ። ይኹን ዯኣ እምበር፡ ክትንበብ ሇዋ 
ኣገዲሲት መጽሓፍ እያ። እዙኣ፡ ምስ እተን ብቕዴሚኣ፡ ካብ ተጋዯሌቲ ነበር ዜተጻሕፋ መጻሕፍቲ ንሊዕሉ፡  ክብረት ናታ 
ዜያዲ ይመስሌ።   
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ተጋዲሊይ መሌኣከ፡ ኣብ እዋን ዕርበት ናይ ጀብሃ እዩ፡ ብትእዚዜ ናይ ዕሊማ መሓዜኡ ዜነበረ፡ ተጋዲሊይ ዓብዯሊ እዴሪስ፡ 
ብሓንቲ ጥይት ይ ኮነስ፡ ሓረምዜ ክቕበሌኦ ይ ክእሊ፡ ብናይ ክሊሽናት ኣይሂ ጠያይት ተፈራቲቱ። ኣብ ገዴሌና፡ ብዘሕ 
ቅጥሇታት ኣብ ሌዕሉ ተጋዯሌቲ ይዜንቶ እዩ እሞ፡ ኣይ ከም ናይ መሌኣከን። እቲ ኣዜዩ ዜኸብዯካ ነገር ዴማ፡ መሌኣከ 
ንዓብዯሊ ከም ሓዯ ገስጋሲ ተጋዲሊይ ገቢሩ ይኣምነለ ከም ዜነበረ ምስኩር ሓቂ እዩ። ሓሶት ዜብሌ እንተል፡ እወሓስ ኣግብእ 
ክንበሃሇለ ንኽእሌ ኢና።  

መሬት ብእዋኑ ኣብ 1977ዓም እመስሇኒ፡ ብትእዚዜ ናይ መሌኣከ እዩ እኳ ክንብሌ እንተ ይ ዯፈርና፡ ብኣሃደዲት ናይ ሜዲ 

ክፍሉ ጸጥታ ግን፡ መጭወቲ ናይ ተጋዲሊይ ሑሩይ ተዴሊ ባይርኡ ካብ ከሰሊ ተፈቲኑ፡ ብኹፍእ ኣይ ትጥፋእ ኢለዎ፡ 
ምስጢር ናይ እቲ "ዓመሌያ" ስሇ ዜሇሓኼ፡ ገሇ ኣስተውዓሌቲ ተጋዯሌቲ ንወዱ ተሊ ምስ ሓበርዎ፡ ንሱ ብቕጽበት ካብ ከሰሊ፡ 
ንካርቱም ከምሌጥ፡  እንተ ይ ከኣሇ ነይሩ፡  ከምዙ መሌኣከ  ዴራር ናይ ዓብዯሊ ዜኾነለ፡ ወዱ ተዴሊ ዴማ ቁርሲ ዓብዯሊን 
ብጾቱን፡ ምናሌባሽ ክኸውን ምኸኣሇ ነይሩ፡ ዜብሌ ግምት ኣል።  

ናይ መሌኣከ ኣረሻሽና፡ ኣብ ቁስን ቦታን ሰዓትን፤ ኣብ  ቅዴሚ ተጋዯሌቲ፤ "ብተመሌከተሇይ" ስሇ ዜነበረ ኣዜዩ ፍለይን 
ሓዯግኛን እዩ ዜነበረ። ከምዙ ዜኣመሰሇ ፍጻመ፡ ንዕቀትን ውርዯትን፡ ኣብ ሌዕሉ መሊእ ህዜቢ ኤርትራ፡ ከም ዜነበረ እዩ 

መስክር። እዜን ዜኸምዜን፡ ካብ ህሌቂት ሓረስቶት ሽምባረ ኣብ 1967/1968ዓም፡ ዜነበረ ኣሰቃቒ ታሪኽ ክሳብ 

1981ዓም መቕፍቲ መሌኣከ ኣብ ታህዲይ፡ እንቋዕ እዚ መጽሓፍ ሀንዯፍ ኣይ በሇቶ። ጉሩም።  

ምኽንያቱ፡ እቲ ናይ እዙ እዋን እዙ ጠሇብ፡ ዕርቂ ዯኣ እምበር፡ ከሓስን ተኸሓስን ወገን የብለን። ጉዕዝ ናይ ጀብሃ ኣብ 

ገርሰት ኣብ1961ዓም ዜጀመረ፡ዴሕሪ  ናይ  20 ዓመታት  ተዋጥሮ፡  ኣብ ታህዲይ ብ1981ዓም ተዯምዱሙ እዩ። እቲ 

ኩለ፡ ኣብ ጀብሃ ይኹን ኣብ ሻዕብያ ፡ ኣብ ሌዕሉ ኣስሊም ይኹን፡ ኣብ ሌዕሉ ክርስትያን፤ ኣብ ሌዕሉ ገባሮ ይኹን ተጋዯሌቲ፡ 

ዜተፈጸሙ  ገበናት፡ ከም  መኽፈሌቲ7  ናይ  ነጻነት ጌርና  ዜበ ሊዕናዮም፡ ኣብ  6/24/1991ዓም  ተኻሒሶም እዮም።  

ዯሞም ንብሊሽ ኣይ ተኻዕወን። ሓባይብ። ከም  ናይ ዓሉሳሉማዊ  ዯጀን  ተ ኣታትዎ ል፡ ውጥናት8 ግን፡ እቲ ምዴምማይ 
ኣብ ሞንጎ ክስታንን ኣስሊምን ኤርትራ፡ ክቀናዯብ ከም ልዎ እዩ። It ought to stop. እቲ ሕጂ ኣሰካፊ እና ኮነ ዜመጽእ 
ል ግን፡ ብሰንኪ ናይ እቲ ዜነቐጸ ዯም ይ ኮነስ፡ ብሰንኪ እዙ ሕጂ ዜካየዴ ል፡ ይ እርኑብ ተቓውሞ፡ ኣብ ሓዴሽን 
ውዑይን ዯም ሓዴሕዴ ክንሳተ፡ ንተዓዲዯም ከምልና፡ምሌክታቱ ብዘሕ እዩ።                

ዯራሲ፡ ንስውእ መሌኣከ፡ ካብ ቁሌዕነቱ ኣትሒዘ ክሳብ ዜስዋእ፡ ኣብ ቅዴሚ ዕግበቱ፡ ንዜጽንሕ ወይ ዯው ንዜብሌ ሰብ፡ 
እዜግሄር ዜጸሌኣለ፡ ከም ምዃኑ የብርህ። ኣቀታትሊ ናይ መሌኣካ ኣብ ራሳይ፡ ዯራሲ ጽሙቕ ኣቢለ ኣቕሪብዎ ል 
ጭብጥታት፡ ብሻሊ ማሊ ዜሕሇፍ ይ ኮነስ፡ ነባሪ ታሪኻዊ ኣምሲሑ ዴርር፡ ሰነዴ ሰኒደ ኣንገዯና ጅግና ተጋዲሌይ ዯራሲ 
እዩ።     

ብተመሳሳሌነት ዴማ፡ ክሳብ ምስ ጅግንነት ጀነራሌ ኣማን ዓንድም የመዓራርዮ፡፡ ብከምዙታት መዓቀኒ፡ ስውእ መሌኣከ፡ ከም 
ተጋዲሌይ መጠን፡ ጅግንነቱ ፍሌዩነት ኣሇዎድ እዩ ንዜብሌ ሕቶ፡ ኣካትዒ ክኸውን ይኽእሌ እዩ። ኣቀታትለኡ ግን፡ ፍሌዩነት 
ስሇ ሇዎ፡ ጀብሃ ብስውእ ዓዋተ ዜጀመረት፡ ብቅንጸሊዊ መስዋእቲ ናይ  መሌኣከ ከኣ ስሇ ዜዯምዯመት፡ ክሌቲኣቶም ኣብ 
ታሪኽ ናይ ጀብሃ፡ ኣብ ቀዲማይ መስርዕ ሇዉ፡ ሰብ ሕሊገት5 ከዋኽብቲ  እዮም።   ኣብዚ መጽሕ ይ ተተንከፈ ፍጻሜታት 
ከኣ ኣል።  

ጀብሃ ምስ ፈሸሇት፡  ርዘናት መራሕቲ  ኮይኖም ዜተጋዯለ ጀጋኑ፡ ብኹፍእ ኣብ ዓዱ ጓና፡ ዜተቐንጸለ፡-  ብኸመይ? ኣበይ? 
መዓስ? ብመን? መንገበሮ ኮይኑ ተሰቲሩ ተሪፉ ል እዩ። እምበርድ ንዜክሮም ኢና? ሓዯ ካብ ኣቶም፡ ስውእ ስዒዴ ሳሌሕ 
ዜርከብዎ እዮም።   

 ስዒዴ፡ ካብ ስውእ መሌኣከ ብዜያዲ፡ ዜገነነ ተጋዲሊይ ነበረ፡፡ ንሱ፡ ካብ ካርሸሉ ራሳይ፡ ናይ ዓብዯሊ ኢዴሪስ፡ ብስሪኡ 
መሉቑ ንሱዲን ከምዜ ኣተወ ይንገረለ። ኣብ ታሪኽ ገዴሉና፡ ሓያልይ መራሕቲ ዜነበሩ ተጋዯሌቲ፡ ብዜተፈሊሇየ ምኽንያታት 
ኣመሳሚሶም፡ ንኢትዮጵያ ዜሰሇሙ ንፈሌጥ። ጅግና ስውእ ስዒዴ  ሳሌሕ ግን፡ ካብ ኢዴ ዓብዯሊ ኣምሉጡ ከብቅዕ፡ 

ንኢትዮጵያ ኣብ ክንዱ ምስሊሙ፡ ንሱዲን ሰሉሙ። ንግዙኡ ዯኣ ዜዯሓነ መሲሌዎ እምበር፡ ኣብ ሱዲን ተቐንጺለ። ብመን? 

ብሻዕብያ ድስ ብጀብሃ? ብሻዕብያ እንተ ኾይኑ ዯኣ፡ ኣብ ምንታዮም ምስ ወዓሇ? እንታይከ ከይ ውዴኣልም? 
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እዙ ኣቶምከ? ብመን? ብሻዕብያ ድስ ብጀብሃ? ስውእ ዓብዯሊ ጸጋይ፤ ስውእ ወሌዯዲዊት ተመስገን፤ ስውእ ወዱ ዓጂብ?            

መን ሕራይ፡ ብዚዕባ እዝም ስውኣት እዙ ኣቶም፡ መጽሓፍ ክጽሓፍ ዜኽእሌ ዯራሲ እንተል። ግን ከኣ፡ ብኸምዙ ናይ ዯራሲ 
ግርማይ ቦኽረ በርከቶ ፍርያት ዯኣ እምበር፤ ብኸምዙ፡ ከም ናይ በዓሌ ተስፋይ ተምነዎ ኣሰር ተኸቲለ፡ ክንዮ ድብ 
ብምስጋር እና ኣቀናዯበ፡ ብዚዕባ ንኮምንዱስ ከም ኣብዑር፤ ብዚዕባ ንቋንቋ ትግርኛ ዜምሌከት ዴማ፡ ካብ ከበሳ ሓሉፉ ከየ 

ስፋህፍሕ መታን ዜእግዴ፤ ብዚዕባ ፍለይ ሓሌዮታዊ ክንክን9 ንጀበርቲ ዜመሻኸን . . . ወተ፤ ዜጽሕፍ እንተ ኾይኑ ግን፡ 

ይትረፈና ይብሌ ኣነ።      

ኩቡራት ነበብቲ፡ እንተ ዯኣ ቅጭ ይ ብሇኩም ኮይኑ ከኣ፡ ካብ ትሕዜቶ ናይ እዚ መጽሓፍ ወጻኢ ዜኾነ፡ ንናይ ግሇይ 

ጭንቀት10 ዜምሌከት ነገራት፡ ከካፈኩም ዴፍረት እና ተሰመዓኒ እየ። እመኑ ኣይ ትእመኑ ብየገዴስ፡ ኣብ ዴቃሰይ ይኹን 

ኣብ ንቕሓተይ፡ ምስ ስውኣት ብጾተይ፡ የዕሌሌ እየ።  

ሕጂ እውን፡ ምስ ርሱን ስሚዒታተይ፡ ምስ እዝም ሰሇስተ ስውኣት ብጾተይ፡ ከዕሌሌ ስሇ ዜኾንኩ፡ እቶም ዕሊሌ ክትሰምዑ 
ዜምቅረኩም ተኸታተለኒ፡ እቶም ዕሊሇይ ምስ ብጾተይ ክትሰሙዑ፡ ይ ትዯሌዩ ግን ዯሕን ሕዯሩ።    

ንሳቶም ከኣ፡ 1) ስዒዴ ሳሌሕ፤ 2) ሙስጣፋ ዓብደን 3) ግምባርን እዮም። ግምባር ሳጓ /ሇቕብ/ ናይ ኢዴሪስ እዩ። እዴሪስ፡ 

ብሇናዊ ከረነታይ ስውእ እዩ፡፡ ንሱ፡ ቅዴሚ ኣነ ምስሊፈይ፡ "በሽ ካትብ" ናይ ተጋዲሊይ ሓዮቲ፡ ከም ዜነበረ ይሰምዕ። ንዓይ 
ከኣ፡ ናይ ፈሇማ ሓሇቓይ ኣብ ጀብሃ ዜነበረ እዩ። ኣብ ሰዓታት፡ ምሕዯራ ጸንታ ናይ መሌኣከ ከኣ፡ እታ ናይ ሓሇቓይ ቦታ 
ዜነበረት ብፈጻሚት ሽማገሇ፡ ንዓይ ምስ ተወሃብክዋ፡ ንዑኡ ዴማኒ ንዯንከሌያ ምስ መዯብዎ፡ ብዘሕ ከይ ቀነየ ኣብኣ 
ተሰዊኡ። ኣብ ሐዯ ዴቕዴቕ ጽሌማት ሇይቲ፡ ሓወይ ግምባርን ኣነን፡ ንሓዯ ውሱን ስራሕ ክንፍጽም፡ ኣብ ንኸዯለ ዜነበርና 
እዋን፡ መንገዴና ስሒትና፡ ኣብቲ ራሻይዲ ዜንቀሳቐስለ ዜነበሩ ቦታታት፡ ከም ዜበጻሕና ፈሉጥና። ኣብ ኢዴ ሓዯጋ ናይ ሰባት 

ራሻይዲ፡ ከም ዜተጻጣሕና፡ ስውእ ሓወይ ግምባር ኣዯኒቑኒ። እዝም ራሻይዲ ይብሇኒ፡ "እንተ ዯኣ ሞዴል ረኺቦም፡ ንዓና 
ቀቲልም ዕጥቅና ወሲድም ከይ ከጉሕፍና፡ ካብዙ ቦታ ክንዜንገር ከም ልና፡ ኣዜዩ እና ተሰከፈ ይነግረኒ። ካብዙ ቦታ እዙ 

ክንዜገር፡ ሸሇብ ገሇብ እንዲ በሌና ክንከይዴ ከልና፡ ኣነ ዯርገፍገር እንክብሌ፡ ኣብ ሓዯ  20 ሜትሮታት ዜዕምቆቱ ህጉም 

ሸሇዉ ይብሌ። ከም ይ ውጻእ የሇን፡ ወጺእናዮ። ካብ ኣእምሮይ ሕከኽ ረባኡ ከምዙ ይብሇኒ። "እዜስ ነጻነት ምስ መጸት 
ነዕሌሇለ ድኾን ንኸውን።" ኣነስ የዕሌሇለ ኣልኹ፡ ንሱ ግን ስውእ ገንሸሌ ስሇ ዜኾነ፡ ንዑኡ ኣብ ዜዜክረለ እዋን ይጭነቕ 
እየ።  ንጽባሒቱ ናብ ቦታና ብዯሓና በጽሕና።   

እዋኑ ኣብ ራብዓይ ክፍሊ ናይ 1974ዓም እዩ። ብሰንኪ እቲ ኣብ ከበሳ፡ ዜተኸስተ ውግእ ሓዴሕዴ ምስ ሻዕብያ፡ እተን ኣብ 

ሊዕሊይ ጋሽ፡ ዜንበራና 3 "ሓርበሌ ዓሳባት - ዯባይ ተዋጋእቲ” ተሳሒበን ንኸበሳ ዯይበን። ኣነ ዜነበርኩሊ ሓንቲ ተወናጫፍት 

ጉጅሇ ነቲ ሃጋፍ ብምለኡ ክንዓሞ ተመዙዜና። ሓዯ ካብቲ ሳሇጥናዮ መጽናዕቲ ንጋሽን ሰቲትን ምሕራር ብኸመይ 
ክንፍሌሞ ከም ልና ገምጊምና። ንምትግባሩ ዜኸውን ናይ ሰብን ዕጥቅን ስሇ ዜሓጸረና፡ ጸብጻብና ናብ ዜምሌከቶም 
ኣመሓሊሉፍና። ዴሕሪ ቁሩብ እዋን፡ ካብ እተን ኣብትሕቲ ተጋዲሊይ ስውእ ስዒዴ ሳሌሕ ናይ ባርካ፡ ኣብ ከባቢ ኣቕርዯትን 
ተኽረሬትን ዜመሓዯራ ዜነበራ ሓርበሌ ዓሳብት ሓገዜ መጺኡና።  

ስውእ ሙስጣፋ ዓብደ፡ ምስ ሓሙሻይ ርእሱ ምስ ምለእ ዕጥቆም መጺኦሙና። ናይ ሰሇስቴና - ግምባርን ምስጣፋን ሇዎ 
ኣኼባ ኣካይዴና፡ እቲ ስራሕ ብኸመይ ክም ዜትግበር ወዱእናዮ። ንጽባሒቱ ከኣ ብዓውት ተተግቢሩ። ዜርዜር ናይ እቲ 
ስርሒት ዓቂበዮ ኣልኹ። በቲ ስርሒት እቲ፡ ንናይ ምለእ ጋሽን ሰቲትን ክሳብ ኣዴያቦ ንምሕራር ዜከፍት ማዕጾ ተሰቢሩ። 
ብዴሕሪኡ ብገምታ ጋሽን ሰቲትን ሓራ ክኸውን ክኢለ። ነቲ ኹለ ዜነበረ ምትንታኑ፡ ናይ ልሚ ተበግሶ ኣይ ኮነን። እንታ 

ዯኣ፡ ነዝም ዜጠቐስክዎም ሰሇስት ስውኣት ጀጋኑ - ስውእ ስዒዴ ሳሌሕ፤ ስውእ ሙስጣፋ፤ ስውእ ኢዴሪን (ግምባር) 

ምስኣቶም ብቐጥታ ይኹን ብተዋዋሪ ስሇ ዜሰራሕኩ፡ እየ እሞ ንስሇ ዜኽርታቶም፡ ብሕሌፊ ቅንጸሊ ናይ ስዒዴ ሳሌሕ፡ ካብ 
ናይ መሌኣከ፡ ብቦታን እዋንን እዩ ዜፈሊሌዮ ዯኣ እምበር፡ ብናይ ሓዯ ኢዴ ዜተገብረ፡ ክኸውን ይኽእሌ እዩ፡ ዜብሌ ጥርጣረ 
ከይህለ ንምዜኽካር እየ።   <<ገምጋም ኣብዙ ይዴምዯም። End of review>.  

ናብ ዓብዯሊ መሌክተ ኣዜዩ ኣገዲሲ ንባብ፡ ተመሌከት >> http://www.ehrea.org/dont_forget_history_05.pdf 

http://www.ehrea.org/dont_forget_history_05.pdf
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ገሇ ካብ ርክባተይ ነንበይኖም፡ ምስ ስውኣት 
መሌኣከ ተኽሇን ዓብዯሊ እዴሪስን 

መሌኣከ ንዓይ፡ ብስጋ ይኹን ብዓዱ ይብጽሓኒ እዩ። ብዕሊማ ከኣ፡ ኣነን ንሱን ኣብ ሓዯ ወፍሪ ዜነጠፍና ክነስና፡ ብናይ  
ቀረባን ርሑቕን ኣጠማምታ ግን፡ ጌና ኣብ 1975 ዓመተ ምሕረት ከልና፡ ኣብ ሓጺር ዯቓይቕ ተዃሪና።   

ዴሕሪ ሓዯ ዓመት ኣቢለ ይከውን ዴማ፡ ኣብ መዓስከር ገረግር፡ ካብ ዓራርቦ ጸሓይ ዜጀመርናዮ ቆይቂ፡ ክሳብ ወጋሕታ 
ሇይቲ መኘኽ ክንብሌ ምስ ሓዯርና፡ ብይ ስምምዕ ተፈሊሉና። ኣብቲ እዋን እቲ፡ ሓምቢርን ዓብዯሊ ኢዴሪስን፡ ከም ኢዴን 
ጓንትን እዮም ዜነበሩ፡ ክበሃሌ ይከኣሌ ይኸውን።   

ብዚዕባ እቲ ሽዑ ዜነበረ፡ ጽንኩር ወዴዓዊ ኩነታት ኣመሌክተ፡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ትእዚዜ ዓብዯሊ እዴሪስ፡ ዜምእዜ ዜነበረ 

ወተሃዯራዊ ሓይሉ ምምሕዲር ቁ. 1፡ ከበርክቶ ዜግቡኦ ምክሌኻሌ ትሑት ከም ዜነበረ ብምግሊጽ፡ ንሱ ዴማ ብናይ ዓብዯሊ 

ኢዴሪስ ይ ተገዲስነት፡ ከም ምዅኑ ገሉጸለ። ሓምቢር ግን ንዓይ፡ ንዓብዯሊ ኢዴሪስ ክትንክፈለ ከም ይ ዯሉ ኣመሌኪቱ፡ 
ዓብዯሊ እዴሪስ፤ ገስጋሲ ተጋዲሌይ ከም ዜነበረ ገሉጹሇይ። መሌሲ ናተይ፡ ዯሓን በሌ ንርእዮ እሇ ኣፈይ ሇጉመ።  

 ሓምቢር፡ ንሱን ኣነን፡ ኣረዲዴኣና ብዚዕባ ወዴዓዊ ኩነታት፡ ከም ሑቖን ከብዴን  ዋሊ እኳ  እንተ ነበረ፡ ንሱ ከም ሊዕሇዋይ 
ኣዚዙ መጠን፡ ክሳብ ክንዴኡ ዜነውሕ ናይ ሓዯን ሓዯን ምሌሌስ ክንገብር ዕዴሌ ዜሃበኒ፡ ሕጂ ተመሉሰ ክዜክሮ እን ከልኹ፡  
ከብዯይ ይበሌዓኒ። ይ ከም ስውእ ዓብዯሊ።  

እቶም ካሌኦት  ዓበይቲ ሰበ ስሌጣን መዚንኡ ግን፡ ከቢዴ ቁምነገራት ኣብ እንግዴዓይ ተሸኪመዮ ኣብ ዜመጾም ዜነበርኩ 
ኣጋጣሚታት፡  ክብዯት ቁም ነገራት ከይ መመዩ፡ ከም ሓዯ ይ ናቶም ገይሮም ይቕበለኒ እሞ፡  ሌስለስ ናይ መሓንቀቒ 
ቃሊት ኣስሚዖም፡ ኣብ ምንኩቦይ እና ጠብጠቡ፡ ነቲ ከቢደኒ  ዜነበረ ጽዕነት ነገራት፡ ከየራጋፍኩ በታ ዜመጻእኩዋ 

ይመሇስ። ከም ናይ መወእታ ኣብነት . . .    

 ኣብ ሓዯ ኣጋጠሚ፡ ኣብ ኢዴና ኮይኑ ዜፈሌሕ ዜነበረ ጽንኩር ኩነታት፡ ብዚዕባ'ቲ ካብ ራማ ክሳብ ሑሞራ ዜዜርጋሕ 
ዜነበረ፡ ከም ኣሰያይማ ናይ ዯርጊ፡ ራዚ ፕሮጀክት ተባሂለ ዜተሰምየ፡ ጸኒሑ ብህዜባዊ ግምበር  ከም ቀዲማይ ወራር 
ዜተሰነዯ፡ ጌና ኣብ ጥንሲ ሓሳብ ናይ ዯርጊ እንከል፡ ኣብ ጎንዯር ካብ ዜነበሩ ዜነበሩ መገብቲ ሓበሬታና፡ ምለእ ትሕዜቶ 
ናይቲ ራዚ ፕሮጀክት ኣረኪቦሙና። ንጀብሃ፡ እዙ ሓበሬታ እዙ ርሱንን ሓዱሽን እዩ ዜነበረ። ጽንኩሩነት ናቱ ዴማ፡ ምስ 
መሰነይታ መግሇጺ፡ ናብ ዜምሌከቶም ቤት ጽሕፈታት ተመሓሊሉፉ። መሪሕነት ጀብሃ ግን፡ ብእዋኑ ዜሃበና ግብረ መሌሲ 
ኣይ ነበረን። ንትግባረ ናይ እቲ ፕሮጀክት ዜምሌከት፡ ብወገና ብጥብቂ ንነዊሕ እዋን፡  ክንከታተሌ ምስ ጸናሕና፡ ብኮረኔሌ 
ኣጥናፉ ኣባተ ዜቕሇስ ዜነበረ ምትእኽኻባት፡  ንግምባር ጋሽ ባርካ ክወርር፡ ኣብ ወገን ተከ ካባቢ እምባ ሉል ተቐሪቡ፡፡  

ነዙ ወራር እዙ ዜምሌክት፡ ብይካ ኣሃደዲት ጸጥታ፡ ብወገን ጀብሃ ምዴሊዋት ኣይ ነበረን። በዙ ኩነታት እዙ ዜተሻቐሇ ኣብ 
ወረዲዲታት ሽሊልንዴ ኣዴያቦን  ዜነበረ ህዜቢ፡ ባዕለ ንባዕለ ንምዴሩ ክከሊኸሌ፡ ኣብ ፊት ንፊት ወራር ዯርጊ 
ዓሪደ። ብይ ኣፍሌጦና ዴማኒ፡ ካብ ሱዲን ከይ ተረፈ ብመንገድም ጠያይት ሸሚቶም፡ ብኣግማሌ ተጻዒኑ፡ 
ንሽራሮ ኣቢለ ምስ በጽሔ፡ ኣብ ኢዴ ናይ ወያነ ወዱቑ። ወያነ ክወስዴዎ ምስ ዯሇዩ፡ ሌኡኻት ናይ እቶም ህዜቢ፡ 
ዋሊ እኳ ብምስጥር ካባና ተሰዊሮም ይግበርዎ ዯኣ እምበር፡ ኣብ ሒማቕ ኢዴ ምስ ወዯቑ፡ ክንረዴኦም ብህጽጽ 
መጺኦሙና።  ስሇምታይ ካባና ተሰውርኩም ነዙ ስራሕ ፈጺምኩሞ ተባሂልም ምስ ተሓተቱ ዴማ፡ ካብ ጀብሃ 
ተስፋ ስሇ ዜቐበጹን፡ ባዕልም ንመሬቶምን ሰቦምን ጥሪቶምን ክከሊኸለ ተሰሉፎም ከም ሇዉ ሓቢሮም።  ነቲ 
ዚንታ ንምሕጻሩ፡ ምስ ወከሌቲ ወያነ ተዚቲና፡፡ ካባና ዴሌዮም ነገራት ስሇ ዜነበሮም ዴማ፡ ነዙ ንብረት ናይ ገባሮ 
እንተ ወሲዯሞ፡ ሓገዜና ከም ዜንፈጎም ምስ ኣብራህና፡ ነቲ ንብረት ሇቒቖሞ።         

እቲ ናይ ምውራር ምቅርራባት ተወዱኡ፡ ኣብ ምብጋስ ተበጽሑ እንከል፡ በጋጣሚ፡ ተጋዲሊይ ዓብዯሊ እንዴሪስ፡ ካብ ከበሳ 
ወሪደ፡ ንእግረ መንገደ ንባርካ ክወርዴ እንከል፡ ኣብ ቶኾምብያ ተራእዩ። ንተኣምር እዜግሄር ካብ ሰማይ መዴሓኒ ከም 

ንጠበሌና ኮይኑ ተሰመዓና። ጸሌማት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ንሱ መጋርያ ኣጉደለ ዜነበረ ጸግዕዒ በጺሔ፡ "ሓዯርና ኹሰር" 

እንክብሌ፡ እስትዕዲዯይ ገበርኩ። ከምቲ ሌሙዴ ናይ ተጋዯሌቲ ሰሊምታታት፡ ምስ ተወሃሃብና ኣዕሪፍና። ከም ሓሇቓይ 
መጠን፡ ምክንያት መምጽእየይ እንታይ ከም ዜነበረ ንኽፈሌጥ፡ ሸውሃቱ ዕጹው ከም ዜነበረ ኣስተብሂሇ። ብውሽጠይ ከኣ 
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ተበሳጭየ። ይኹን ዯኣ እምበር፡ ምኽንያት መምጽእየይ ናብኡ፡ ሕጹጽን ተባራዕን ኩነታት ኣብ ኢዴና ይፈሇሕ ከምል   
ገሉጸለ።  ናይ ራዚ ፕሮጀክት።      

 ብዚዕባ እቲ ንኽወረና ኣብ ተበገስ በጺሑ ዜነበረ፡ ናይ ዯርጊ ራዚ ፕሮጀክት፡ ኣብ ሓዯገኛነቱ ኣመሌከተ ጸብጻበይ ምስ 

ኣቕረብክለ፡ ብህጹጽ ተዋጋኢ ሰራዊት ክምዴበሌና ሓቲተ። ምለእ ህዜቢ ምምሕዲር ቁ.1ን ታሕታይ ኣዴያቦን፡ እዙ ወራር 
እዙ እንተ ይ ተኸሊኸሌናዮ፡ ክዴምስሶም ከም ምዃኑ፡ ኣዜዮም ፈሪሖም ከም ሇዉ ኣብሪሄ።  

ንሱ ግን፡ ኣብቲ ቕረብክዎ ጸብጻብ  ከየዴሃበ፡  ሓዯ ሃንዯበት ዜኾነ ረባ ኣስመዓኒ። ከም ናይ ቅብጥሮት ስመይ ገይሩ፡ 

ተስፋይ እለ እዩ ዜጽውዓኒ። "ተስፋይ፡ እንታ : ዎ:  ኣኽዋነክ ኣብጣሌ፡ ሊኪን ፈውዯጅን - ተጠንቀቕ"።  ንስኻን 
ኣሕዋትካን ጀጋኑ ኢኹም፡  እንተ ኾነ ግን፡ ፈውዲውያን ኢኹም - ተጠንቀቕ ምስ በሇኒ፡ ስረይ ዯኣ ኣየ የ ጠሌቄኹ እምበር 
ኣፍሪሑኒ። መነመን ኣሕዋተይ መነመን ከኣ ይ ኣሕዋተይ ከም ምንባሮም፡ ብናይ ባዕለ ቃሊት ገይሩ፡ ዯኣ እዩ ይ ገሇጸሇይ 
እምበር፡ ብምሌክታት ግን፡  ንሱ ንዓይ፡ ከምዚ ናይ በዓሌ ዓሉሳሉም ዜብሌዋ፡ ይ ሓወይ ከም ምዃኑ፡ ገይሩ እዩ 
ኣሰምቢደኒ ጥርያይ ይ ኮነስ፡ ከም ሓዯ ገበሌ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑኒ። ኣቡሸነብ፡ እንተ ዜሰምዖ ነይሩ፡ ዓገብ ምበል ነይሩ 
ዜብሌ እምነት ኣሕዱረ።   

 ረባና ብኸምኣ ምስ ዯምዯምና፡ ኣብኡ ገዱፈዮ ንቦታይ  ተመሉሰ። ኦሮማይ ጀብሃ እንክብሌ ኣስተንቲነ። ኣነ ይ 
ፈሌጥክዎ፡ ንሱ ካብ ከበሳ ክወርዴ ከል፡ ምስ ብስጭቱ እዩ ነይሩ። ዴሒረ ከም ዜሰማዕኩዎ ዴማኒ፡ ገሇ ሓይሌታት ናይ 
ጀብሃ፡ ኣብ ከበሳ፡ እንኮሊይ ንሱ ዜርከብዎም መራሕቲ፡ ንሓጺር እዋን፡ ብረቶም ኣረጊፎም፡ ጅሆ  ሒዝምም ከም ዜነበሩ 
ሰሚዔ። ሇካ ዯኣ ኢሇ … ሸሇሌ ኢሇዮ።    

ንጽባሒቱ ምስ ኮነ፡ ንሱ ንኣውጋሮ ገጹ ጠንጢኑና ምስ ወረዯ፡ ህዜቢ ዴማኒ፡ ህሊወ ናይ ዓብዯሊ ኣብቲ ከባቢ ከም ል ምስ 
ሰምዑ፡ ወከሌቶም ሰዱድም፡ ይ ረኽቦ ይ ብሇይ ኣነ፡ ናባይ መጺኦም። ካብ ዓብዯሊ፡ ተዋጋእቲ ሓይሌታት ክእዜልም 
ክጠርዑ መጺኦም። ንኣውጋሮ ከም ዜወረዯ ሓቢረ፡ ዕሊዊ ዯብዲበ ኣሰንየ፡ ኣርኪቦም ጥርዓኖም ከቕርቡ ኣፋንየዮም። ከምኡ 
ከኣ ገይሮም። ኣነ ናብኡ ስሇ መ ሓሊሇፍክዎም፡ ስሇ ይ ተሓጎሰ ዴማ፡ ብዯብዲበ ገይሩ፡ ርእሲ ርእሰይ ምስ ኣሸምበበሇይ፡ 

ሓንቲ ሓይሉ፡ ካብታ ኣብ መዓስከር ዲሰ፡ ዓስኪራ ዜነበረት ቦትጦልኒ፡ ከም ዜኣልም ኣፍሉጡኒ። ሓንቲ ሓይሉ? 

እዜግሄር ክምሕር ግን፡ ንተኣምር ህዜብና፡ ዴሒኑ ዯኣ እምበር፡ ካብ ዓብዯሊስ ጠፊእና ነይራ ኢና። ከምኡ እንተ ዯኣ ነይሩ 

ኮይኑ ዴላቱ?  

ብኸመይ ዯኣ ዯሓንኩም ንዜብሌ ሕቶ ዴማኒ፡ ንጋሽን ባርካን ዜፈጠረ ፈጣሪ፡ ብኸምዙ ኣዴሒንዎ። እቲ ወራር፡ ጅምር 

ከብሌን ክቕህምን ሓዯ ኮይኑ። እንታይ ተረኽበ? እንተ በሌናስ፡ እቲ ብዚሊምበሳ ዜጀመረ ወራር፡ ብይዲግም ስሇ ዜተሳዕረ፡ 
እቲ ናባና ተሃንዱደ ዜነበረ ወራር ከኣ፡ የ ዋጽኦ መሲሌዎ፡ ንዴሕሪት ከም ንሰሓበ ፈሉጥና። 

  ብዚዕባ ናይ እቲ ኣብ  ዚሊምበሳ ዜነበረ ፍጻሜን ዓውታቱን፡ ምለእ ሓቤሬታ ልኒ እኳ እንተ ኾንኩ፡ ብኣካሌ ስሇ ይ 
ነበርክለ ግን፡ ክጸውየለ ኣይ ዯሌን። እቲ ብተኣማምነት ክኽበር ሇዎ ከኣ፡ ጀጋኑ ተዋጋእቲ ተጋዯሌቲ ተሓኤ፡ ኣብ ግምባር 
ዚሊምበሳ ብዜ ተጓናጸፍዎ ዓውታት፡ ክሳብ ድብ ሱዲን፡ ሚዚን ሓይሌታት ናትናን ናይ ጸሊእን፡ ኣብ ረብሓ ናትና ኮይኑ 
ተፈጺሙ።  ንዓብዯሊ ግን፡ እዝም ሰብ ቅያ ተጋዯሌቲ፡ ፈወዯጅን እዮም።     

ንምንታይ እየ ነዙ ዜጠቐስክዎ፡፡ ተጋዲሊይ ዓብዯሊን መሌኣከን፡ ኣብ ዜተፈሊሇየ እዋን፡ ብዜተፈሊሇየ ቃሊት፡ ሓዯ ዓይነት 
ኣስተምህሮ እዮም ሂቦሙኒ።  ተጋዲሊይ መሌኣከ ንተጋዲሊይ ዓብዯሊ፡ ከም ሓዯ ገስጋሲ ተጋዲሊይ ገይሩ ፈሉጡ፡ ብኻሌእ 
ኣበሃህሊ፡ ክምታ ዓብዯሊ ዜበሇኒ፡ መሌኣከ ዴማ ንዓይን ዜኸማይን፡ ዯረቐኛታት ተጋዴሌቲ ከም ዜነበርና ገይሩ ተኻቲዑኒ። 
እቲ ፍሌሌይ፡ መሌኣከ ንነዊሕ ሰዓታት ክካትዓኒ እንከል፡ ዓብዯሊ ግን ኣብ ሓጸርቲ ዯቓቕ እዩ፡ ረባና ኮሉፉዎ።        

      

         



8 
 

          ዜተጠቐምኩልም ቃሊት 

ፍቕዱ ትግርኛ እንግሉዜ 

1 ውሌድ Adolescence 

2 ምዕራፍ Chapter 

2.1 መጽሔት Periodical 

3. ፈሉጣዊ Intelectual  

4.  ፈጻሚት Executive 

5 ሕሊገት Icon 

6. ምስግሳግ Bias 

7 መኽፈሌቲ Snack 

8 ውጥን Objective 

9 ፍለይ ሓሌዮታዊ ክንክን Special treatment  

10 ጭንቀት Depression 

11 ተረኪሰን Exposed 
ጽቡቕ ወርሓት ትኹሊትና። 

fewsilybee@yahoo.co 
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