
ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን! ገዳዪም መጋድልቲ፣መራፍቕቲ፣መዳሚዪቲ! 

ኣብዚ እንርከብ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን፡እንኳዕ ብደሓን መጻእኩም እናበልና: ምዉቕን  ልባውን  

ሰላምታና ከነቕርበልኩም ከሎና ኣዚዩ ደስ እናበለና ኢዩ! 

 _ወያ ኣደ-ዅሉ ዝነበረት ወድብ ተ.ሓ.ኤ ነቲ ካብ 1961 ክሳብ 1981 ዝጀመረቶን ዝዓመመቶን፡ ኣዚዩ 

ሰፊሕን ታሪኻውን ዝኸነ፡ምስትንክራዊ ስርሒታታን ዉዕሎታታን ጌና ከይከምታኣቶ: ዝተሓንኰለትን 

ዝተቘጽዬትን፤ 

_ ንዅሉ ሃገራውን ህዝባውን ጉዳያትን፣ ስትራተጂካዊ ዅለንትናዊ መደባትን፣ንምዕዋቱ ዝገበረቶ 

ጻዕርን፡ዝጨበጠቶ ዓወታትን፣ጌና ዝነበራ ዓበይቲ ሕልምታትን ራእይታትን ምስ ፈለመቶ ከይዛዘመቶ፣ገንኢ 

ከብዳ ተባኢስዋ ብኸቢድ ናይ ውሽጥን ወጻእን ውዲታዊ መጥቃዕቲ ተሃዊጻ ምስ ተሃሰየትን ዶብ ምስ 

ሰገረትን፣እቲ ኣብኡ ዘብጸሓ ምኽኒያትን ጠንቅታቱን ብግልጺ ካብ ተራ ቃል(ድምጺ) ናብ ጽሑፍ 

ከይተለወጠ ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ንርብዒ ዘመን ጸኒሑ። እቲ ኻልእ’ስ ይትረፍ ነቲ ሓቀኛ ታሪኻን ስእላን ከም 

ዘለዎ ንምግላጹ ተሳኢኑና እናሃሰሰን ብጐደፋ እናተደብደበን ተዓዚምና ስቕ ኢልና ክንርኢ ጸኒሕና።  

ሎሚ ነቲ ዝነበረን ዝፍለጥን ኵሉ ሕ’ሉፍ ታሪኻዊ ጕዕዞኣ፡በኒኑ መታን ከይተርፍን ከይህንትን፡ ከም ዘለዎ 

ብዘይ ምቕማምን ምዅሕሓልን ብልክዕ፡ተኣርኒቡን ተሰኒዱን፡ናብቲ ሓቀኛ ታሪኽ ክረክብ ዘይተዓደለ 

ሓድሽ ወሎዶን፡ናብ መጻኢ ወሎዶታትን ናይ ምስግጋሩ ኣድላይነት ኣዚዩ ዉዕዉዕን እዋናውን ኰይኑ 

ይርከብ።  

ነቶም ጀብሃ እትሀሃል ውድብ ኣይነበረትን ክሳብ ምባል ዝበጽሑ ገርህታት፡እቲ ሓቂ ኣበይ ኣሎ ክርድእዎ 

ስለ ዘገድስ፣ዅሉ ተሓኤ ዝገበረቶ  ቅኑዕ ምሕደራን ህዝባዊ ሓልዮትን፣ከምኡ’ውን ክትገብሮ ዝነበራ 

ዓበይቲ መደባት ከይፈጸመቶ ዝበዀረን፣ ኣብ ጕዕዞኣ ዝተራእየ ጕድለታትንን ምኽኒያታቱን ከም ዘለዎ 

ተሰኒዱ ንኽቐረብ ዝውሰድ ስጉምቲ ቅኑዕን ቅቡልን ኰይኑ ንረኽቦ።  

ክሳብ ሕጂ ከም ዓቢ ጉድለት ክቝጸር ዝኽእል ነጥቢ እንተ’ልዩ፡ነዚ ሕጂ ዘበገስኩሞ ናይ ግብረ-ስነዳ 

ሓሳብ፡ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ከየንቀድናሉ ምትራፉ ኢዩ። ግብረ-ስነዳ ምስ ተዓመመ’ውን፣ቀጺሉ፡እቲ ካብ 

ጥንቲ ጀሚሩ ሓደ ኣካል ኰይኑ ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ፡ብሰንኪ ሰብ-ሰርሖ ምህዞታት ሓድነቱ ዝላሸወ 

ከመይ ከም ጥንቱ ስኒቱን ሓድነቱን ዓቂቡ፡ብሰላም ዝነብረሉ ማዕዳን ምኽርን ምልጋስን፡መንገዲ 

ምሕባርን፡ ተወሳኺ ጻዕርኹም ክኸዉን ይግባእ። 

ብዝተረፈ፣እዛ ኣጥባታ ዝተነኽሰትን፣ህዬንታ ሰናይ ግብርታታ ዝተጸፍዐትን፣ኵሉ ታሪኻን ሞያታታን፡ 

ከመይ’ሉ ተረሲዑ ክተርፍ፡ ከመይ’ከ ዘይዝከርን ዘይስነድን።ወዮ ዝፈሰሰ ደምን ዝተሓምሸሸ ኣዕጽምትን 

ናይ  ኣእላፋት ፉናታት ጀጋኑና ከመይ’ሉ ከተሰነደ ክተርፍ! 

-ብሒደት ሰብኣዊ ጉልበትን ሒደት ብረትን ዝጀመረቶ ሰውራ ተባሪዑ ንመላእ ምድሪ ኤርትራ 

ዝኸደነ፣ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናመዝገበት ክሳብ ደረጃ መንግስቲ ዝበጽሓትሉ ክዉንነትን፡ኵሉ ስራሓን 

ስርሒታታን ከመይ’ከ ዘይውረቕ!  



ህዝብን ተጋደልትን ዝተሳተፍዎ ቀዳማይን ካልኣይን ሃገራዊ ጉባኤታታን፡ ኣብኡ ዝሓለፈ ውሳኔታትትን 

ኣፈጻጽማኡን፣ከምቲ ጸላእቲ ዘካፍእዎ ዘይከነ ብጽፈት ይስራሓሉ ዝነበረ ከመይ’ሉ ተረሲዑ ጸለሎ ተቐቢኡ 

ክተርፍ።ከመይ’ሉስ ድበት ክደብዮ! 

ጋዶ’ዩ! እታ ተካሊት ውድብ ተ.ሓ.ኤ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም መታን ክነባበር፣ባህሉን ልምዱን 

ተሓልይሉ፡ ምስቲ ገስጋሲ ትልምታታን ኣንፈታን ተሳኒዩ ክኸይድ፣ ኩሉ ግዜ ምስ ሓፋሽ -ኣቦይ- ኣደይ-

ሓወይ-ሓውተይ ዝብል ኣኽብሮት እናሃበት ብኣላዝቦን ምርድዳእን እትኸይድ ዝነበረት፡ ሓላዪትን 

ፋቓዪትን ውድብ፡ታሪኻ ከመይ’ሉ ሰነደ-ኣልቦ  ይኸዉን!  

__ምሁር ነቲ ድሑር ጠንጢኑዎ ከይዕዘር ከይሰጥጥ፣እቲ ዘይተማህረ’ውን ንድሕሪት ከየፍጓእጕእ 

ከይዘጥጥ፣ከይሃለለትን ብትዕግስትን ብምዕሩይ ኣሰጓጕማ መሪሓ እትኸይድ ዝነበረት፣ 

__ህዝቢ ፍልጠት ዝቐስመሉ ኣብያተ ትምህርቲ ፈቐድኡ ዝዘርግሐት፣ 

__ህዝቢ ምሉእ ክንክን ጥዕና ዝረኽበሉ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ብቐዋምን ተንቀሳቓሲን ምዕቡል 

ኣገልግሎትን፡ክቡር ኣፋዉስን ቀሪባ ንህዝቢ ዘገልገለት፣ 

__እንስሳታት ብጉልሓይን ካልእ ሕማማትን ከይጥቅዑ ኣፋውስ ብኽቡር ዋጋ ካብ ወጻኢ እናምጸአት 

ኣድላይ ክታበትን ክንክንን ብምሃብ ጥዕና እንስሳታት ዝዓቀበት፣ 

__ህዝቢ ንከተማታት ምእታው ምስ ተሳእኖ ዘድልይዎ ኣቑሑት ከም እኽሊ ሽኰር ቡን ዓለባ ጨው 

በርበረ ወዘተ ካብ ወጻኢ እናምጽአት፡ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተንቀሳቓሲ ዕዳጋታት ዘርጊሓ ዓቢዪ 

ኣገልግሎት ዘበርከተት፣ 

__ብወታደራዊ ስርሒታታ፣ካብ ኵሉ ንጃህራን ንርኣዩለይን ኢልካ ዝግበር ዓንዳሪ ስጉምትታት ርሒቓ፣ 

ሂይወት ተጋደልታ ብኸንቱ ከይጠፍኣ ብዓቢይ ጥንቃቐን ብዝተጸንዐ መንገድን ንጸላኢ ንሳ ኣብ ዝመረጸቶ 

ቦታን ሰዓትን ብኸቢድ ኣጥቂዓ መዳርግቲ-ኣልቦ ዓወታት ዘመዝገበት፣ብደባይ ተዋጋእታ ኣብ ውሽጢ- 

ውሻጠን ጐሎን ጸላኢ እናኣተወት ንጸላኢ ዅሕሲ ኰይና፡ ዘስካሕከሐቶን፡ዘሽቈጥቈጠቶን፡ዘሸኰነቶን፤ 

_ከምኡ’ውን ነቶም ኣብ ውግኣት ብጅግንነት ዝተሰውእዋ ተጋደልታ ብኡ’ንብኡ ንስድራቤት ብግቡእን 

ብኽብርን እና’ርደአት ዝደበሰት፣ነቶም ህሉዋት ተጋደልታ ድማ መታን ዘርኢ ክሓድጉ ክምርዓዉ 

ዝፈቐደትን ዘተባብዐትን ሓገዛት ዝገበረትን።  

__ህዝቢ ብጋህዲ ፍትሒ ዝረኽበሉን መሰሉ ዝሕለወሉን ኣብያተ ፍርዲ ቈይመን፡  ኣገዳሲ ኣገልግሎት ከም 

ዝወሃብ ዝገበረት፣ 

__ህዝቢ በቢደርቡ ተወዲቡ ህዝባውያን ማሕበራት ቘይመን ጽፉፍን ቅልጡፍን ኣድማዒ ንጥፈታተን 

እናዓበየን እናማዕበለን ክኸይድ ዝገበረት፣  

__ መንእሰያት ዝህነጽሉ መደበር ጽ’ባ’ሕን ሓይልታት መሪሕን፤ ህዝቢ ዝዕቆበሉን ክንክን ዝረኽበሉን 

መደበር ተሓድሶን፣መደበር እንዳ ኣዴታትን፤ ነቶም ቀሪም-ዓረር ዘገልግል መደበር-ውጉኣት- 

ሓርነትን፣ካልእን  ዘቘመት፣ 



__ኵለን ዓዲታት፡ ዘማሓድርወን ሽማግለታተን ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ መሪጸን፡ ምስ ምምሕዳራት 

እናተረዳድኡን ብሕብረትን ማሕበራዊ ጉዳያት  ከጽፍፉን ሰላም ከንግሱን፣ክሳብ ህዝቢ ብዝኣመነሉ 

መንገዲ መሬት ክድይሱን፣ምስኡ ሓቢሩ ዝኸይድ መደባት ሰሪዖም ዘሰላሰልዎን ዘርኣይዎ ዕቤትን፣ 

ዝተጠቕሰ ነገራት ከም ኣብነት ዝቐረበ ደኣ’ምበር ታሪኽ ጀብሃ ኣብዚ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኰነን። እቲ 

ሕጂ ዘድሊ ዘሎ ግን እቲ ግብረ-ስነዳ ምጅማሩ ጥራሕ ኢዩ። 

ስለዚ ጀሚርኩሞ ዘለኹም መደብ ብዕቱብ ነቲ ሓቀኛ ታሪኽ ፈዘግዘግ ኣቢልኩም ከተውጽእዎን 

ከተፍርጥዎን ክትውርቕዎን ክትደጕስዎን  በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ነተባብዓኩም።ኣብዚ ተታሓሒዝኩሞ ዘሎኹም 

ኣገዳሲ ዕዮ፡ ኣሳልጦን ዓወትን ንምነየልኩም።ነዚ እተካይድዎ ቅኑዕ ዕዮ ዘይመልክዑኦን ዘይትርጉሙን 

ዝህብ ጸሊም ዕላል እንተጐብአን እንተሃገገን ዒግ እንተበለን ኣይትሰምብዱ፣ብርዕኹም ኣብሊሕኩም ካብ 

ምስናድ ድሕር ኣይትበሉ፣ 

እወ! እቲ ናይ ዝሓለፈ ምስናድ ጥራይ ኢዩ፣ናይ ዝመጽእ ከኣ ካብ ጸርፍን ሸምጠጣን ቂምን ጽልእን 

ርሒቕኩም፣ብልቦና ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ኣሓዲሱ ዕርቅን ሰላምን ጨቢጡ፡ከም ጥንቱ ተሓቛቚፉ ነታ 

ዓዱ ሓቢሩ ከመይ ብስኒት ይሰፍራ፡ ናታትኩም ቅኑዕ ምኽርን ኣገባብን ክትዉፍይሉ ይግባኣኩም። 

ኣካን’ኳ እዚ መደብ’ዚ ቅድም ኢሉ ጀሚሩ፣ምኽኒያቱ ቀዳማይ ወለዶ ተሰኪምዎ ዘሎ ታሪኽ ናብ ሓድሽ 

ወለዶ ከየማሓላለፎ፣ንመቓብር ዝወርደሉ ግዜ ድሮ በጺሑ፣ሓያለ’ውን ከይዱ፤እሞ! ጨሪሱ ቅድሚ 

ምጽራሩ እዚ መደብ’ዚ ክቀላጠፍ ይግብእ።ብልክዕ ንምዝራብ ብሓፈሻኡ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝተገብረ 

ውዕሎታት በዚ ይኹን በቲ ዅሉ ታሪኽ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ።ስለዚ ንዅሉ እቲ ሓቀኛ ታሪኽ 

ንምስናድ ሚሐን መጫሎን ኣዋዲድኩም እኽሉን ሓሰሩን ናይ ምፍላዩ ሓላፍነት ኣለኩም።ድሕሪ ደጊም 

ሓቀኛ ታሪኽ ክምእረርን ክቕረምን ናይ ኵሉ ኤርትራዊ ሓላፍነት ምዃኑ’ውን ክፍለጥ ይግባእ።  

ስሉጥን ዕዉትን ኣኼባ ይግበረልና! 

የቐንየልና!  

 

 


